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Editorial

Střížkov nenastoupil!
„Tenhle tým
už si snad opravdu
může dovolit všechno,“
zlobil se Pavel Hoftych

Bohemka
má zadarmo
tři body

Utkání
kontumováno
ve prospěch
Bohemians

Radek Sňozík:
„Je to podvod
na fanoušky!“

Škoda trefil v Uherském Hradišti bod:
1. FC Slovácko – Bohemians 1905 1:1

Bohemka
Fanoušci obou
poprvé na
táborů si notovali:
jaře skórovala
„Střížkov ven!“
venku
Bod bereme,
zní z kabiny
Bohemians
2
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Klokani podřízli
Mazurovi
trenérskou židli

Slovo trenéra

Překřičte Baníček
Opět se setkáváme doma v Ďolíčku
a doufám, že dnes opravdu uvidíte ligový
duel, nikoliv pouze trénink. Před čtrnácti dny
nás i vás vypekl Kapr. Nakonec však skončil
na pekáči sám a po zásluze se svým Střížkovem
sestupuje. Dnes nás ale čeká soupeř zcela
jiné úrovně a tradice. Baník Ostrava prošel
v posledním roce zvláštním obdobím, kdy
byl vloni na jaře doslova tragický a nebýt
dobrého podzimu, hrál by o záchranu. V letní
přestávce přišel k týmu trenér Koubek a dal hře
mužstva řád. Současný Baník šlape a ze závětří
útočí na titul. Je potřeba říci, že naprosto
zaslouženě. Mužstvo hraje atraktivní fotbal,

má vyvážené všechny řady a silnou lavičku.
Výbornou formu má brankář Baránek. Dnes
proti nám stojí soupeř z nejsilnějších a já jsem
v očekávání, jak to zvládneme. V minulém
utkání na Slovácku podali hráči dobrý výkon
a zaslouženě remizovali. Dnes se budeme
rvát o každý bod. Velmi mě mrzí zranění
Lukáše Hartiga, jehož vůle nám bude chybět.
Vím, že Bohemkou a všemi jejími fanoušky
hýbe kauza stadionu a případného stěhování
do Edenu. Jsem zvědav, jak se to dnes projeví
na atmosféře v Ďolíčku. Přesto pevně věřím, že
nám pomůžete a Baníček překřičíme. Předem
díky za vaši podporu.
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Na návštěvě u Jiřího Kaufmana

Na Bohemce
ve dne v noci
Byl to dobrý kauf. Jiří Kaufman dává důležité góly a v Ďolíčku už se cítí jako doma.
Možná i proto, že tam tráví více času než ostatní. V útrobách tribuny je totiž místnost,
kde se dá přespat. „Když máme dva tréninky, zůstávám přes noc tady. Nemá cenu jezdit domů do Pardubic. Je tu pohodlí. Hodně prostoru, nikdo mě neruší a mám všechno,
co potřebuju. Já dokážu vyjít s málem,“ říká třicetiletý záložník.
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Neobvyklé je i to, že z domova dojíždíte
do Prahy vlakem. To je taky pohodlnější?
Ano, je to hodinka. Ráno si koupím noviny
a než si je přečtu, jsem v Praze. Jezdím
InterCity, což je celkem spolehlivé. Autem
bych sem jel hodinu a půl a pořád bych musel
na něco dávat pozor. Takhle se uvelebím,
na zpáteční cestě mi po dlouhém dni kolikrát
padne hlava a zdřímnu si... Dřív to bylo ještě
lepší, protože mě vlak vyplivl ve Vršovicích
kousek od stadiónu. Od té doby, co dodělali
koridor, končí na Hlavním nádraží. Tam
nasednu na spoj do Vršovic a za chvíli jsem tu.

Je potřeba urvat pár bodů, abychom měli klid.
Dál se uvidí.

Proč jste se nepřestěhoval do Prahy
natrvalo?
Přišel jsem nejdřív na půlroční hostování,
pak jsme to prodloužili o další půlrok.
V Pardubicích mám rodinu a děti, stejně
bychom sem nešli všichni. Maximálně bych
si našel nějaké přechodné bydlení sám pro
sebe. Ale to je zbytečné, ani finančně by se to
nevyplatilo. Jak říkám – za hodinu jsem tady
a je to lepší, než abych tu každý večer seděl
v prázdném bytě a vymýšlel hlouposti. Táhne
mě to za rodinou. A jednou dvakrát týdně to
bez sebe navzájem vydržíme.

„Přímé kopy pravidelně trénuju, ale
v poslední době se k nim moc často
nedostávám. Musíme hrát aktivněji,
abychom si standardky vytvářeli,
protože nám tyhle situace můžou
pomoct.“

Máte hezké bydlení?
Postavili jsme si domek asi tři kilometry
za městem, kousek pod Kunětickou horou.
Máme kolem domu pěkné prostředí. Je tam
jediný kopec široko daleko, na něm hrad.
Člověk má pocit, že žije v podhradí. Kolem je
spíš starší zástavba. Vypravím děti do školky,
tam nechám auto a vyrážím na nádraží.
Dlouhodobější plány tedy nemáte. Už
aspoň víte, kde budete v příští sezóně
hrát?
V Bohemce mám smlouvu do 30. června,
už se nevrátím ani do Hradce, kde mi taky
skončí. Takže budu volným hráčem. Kdybych
měl možnost zahraničního angažmá, mohl
bych jednat s kýmkoli. Nějakou dobu jsem
v cizině strávil a kdybych chtěl, vracet jsem
se nemusel. Ale to teď nechme stranou.
V Bohemce mám ještě rozdělanou práci.

Řadu let jste hrál v Německu. Šprechtíte
někdy s Markem Niklem, který tam byl
ještě déle?
On je spíš tišší, ale když se rozpovídá, člověk
s ním může pár slov prohodit. Němčinu spíš
piluju s přáteli. Za ty roky je jich spousta,
často k nám jezdí na návštěvu. Cizí jazyk je
potřeba používat a udržovat. V budoucím,
třeba i profesním životě se může hodit, takže
ho nechci zapomenout.

Když už jste se zmínil o starých známých
z Německa, hodně času jste tam prožil
s Janem Šimákem a Jiřím Štajnerem
v Hannoveru. Jak na ty doby vzpomínáte?
Bylo to hodně úspěšné období. Ty vzpomínky
jsou opravdu pěkné. Člověk jenom kouká,
jak rychle to uteklo, ale takový už je život.
Hráli jsme hezký útočný fotbal, netrápila mě
žádná zranění, žili jsme v krásném městě
plném dobrých lidí. Ten klub mi zůstal
v srdci, dokázal bych si tam sám sebe ještě
představit. Kluci byli každý jiný. Honza
potřeboval mít kolem sebe společnost,
Štajny je zase víc do sebe. Honza tam přišel
první, já dorazil týden po něm. Hráli jsme
druhou ligu, pak jsme vykopali Bundesligu.
Honza odešel a přišel Štajny jako nejdražší
hráč historie klubu. Když se mu nedařilo, lidi
mu leccos odpustili. Ale nakonec tam udělal
kariéru jak bejk. Poslední čtyři pět let patří
k těm lepším hráčům. Klobouk dolů před
ním.
Pomáhali jste si?
Oběma klukům jsem dokázal pomoct. Se
Štajnym jsem byl kupovat jeho první Porsche,
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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toho známého Rudu. Zašli jsme do prodejny
aut, on si na jedno ukázal a já mu to vyřídil.
Čím jezdíte vy? Krajánci z Německa mívají
většinou BMW nebo mercedes.
Nejsem náročný. Donedávna jsme měli malé
autíčko, teď jsme kvůli dětem koupili větší
a bezpečnější Škodu Yeti. Na ty naše silnice je
to akorát.
Jak se má váš bratr Josef? Po přestupu
do Slavie zatím vůbec nehrál...
Má smůlu. To se ve fotbalovém životě stává.
Já byl taky několikrát nemocný, zraněný
a operovaný. Bohužel po vydařeném půlroce
v Norsku, kdy dostal zaslouženou nabídku
ze Slavie a mohl udělat další krok nahoru,
přišlo zranění hned v přípravě. Šel na operaci,
měl lehké komplikace a rok stál. Musím to
zaklepat, teď už je zdravý a dává se fyzicky
a psychicky dohromady. Na letní přípravu by
měl být nachystaný.

„Nastříleli jsme zatím jen patnáct
gólů, ale buďme rádi, že za ně
máme tolik bodů. První rok v lize
je pro nováčka vždycky těžký,“ říká
bývalý reprezentant do 21 let.
Možná se v létě sejdete v Edenu, každý
v jiném dresu...
Bylo by hezké, kdybychom si proti sobě
zahráli. V jednom týmu se asi nepotkáme,
protože moje fotbalové kvality na Slavii stačit
nebudou, ale ten vzájemný souboj by mohl
být zajímavý.
Je to prý velký jedlík. Prali jste se o jídlo?
Neprali. O tom jídle to psali v jednom článku,
když byl brácha v Teplicích. No co, je to kus
chlapa, takže něco sní, ale já jsem proti němu
střízlík a taky se jídla nebojím. Nezabiju se
dvaceti knedlíky, ale zase nežiju jenom o rýži
a kuřecím mase. Dopřeju si i třeba kachničku,
když mi ji někdo připraví.
Tomáš Radotínský
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DOTAZNÍK HRÁČE
VZDĚLÁNÍ
Maturita na gymnáziu.
PRVNÍ KLUB
Tesla Pardubice. Hrál jsem za ni i hokej,
dodnes se na zápasy rád dívám.
DĚTSKÝ IDOL
Vyrůstal jsem ve sportovní rodině. Táta se mě
snažil přivést k fotbalu a máma mě v tom
podporovala. Takže rodiče.
OBLÍBENÝ KLUB
Vyloženě oblíbený klub nemám. Ale když se
podívám na Barcelonu, je to pohádka. V tom
fotbale je všechno.
OBLÍBENÝ TRENÉR
Zase musím zmínit tátu. Byl mým prvním
trenérem, dával mi rady, poslouchal jsem ho
na slovo.
OBLÍBENÝ HRÁČ
Rád se kouknu na dobrý fotbal, ale žádného
favorita nemám.
OBLÍBENÉ AUTO
Škodovka. Mám i fabii.

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Zaostřeno na

Ďolíček
Téma na „Zaostřeno“ je jasné. Blíží se
konec sezony a diskuse o budoucnosti
fotbalového stadionu v Ďolíčku nabírají
na obrátkách. V posledních týdnech
média i Virtuální Ďolíček přinášejí denně
nové informace a spekulace o vývoji.
Kde bude hrát Bohemka v další sezoně
a jaká je budoucnost Ďolíčku? To jsou
dvě základní otázky, které si kladou
fanoušci. Ředitel Bohemians 1905 Lukáš
Přibyl se snaží odpovědět na dotazy,
které zajímají fanoušky.
Jaká je současná situace okolo Ďolíčku?
„Snažíme se o průběžných novinkách informovat
na Virtuálním Ďolíčku. O potřebě vyhřívaného trávníku
pro další sezonu víme již od loňského roku, to pro
nás není žádné překvapení. Proto jsme ve spolupráci
s technickým ředitelem Milanem Boubínem již
v listopadu připravili projekt vyhřívaného trávníku.
Následně jsme o tom informovali i představenstvo
klubu a akcionáře. V březnu letošního roku jsme
našli i financování pro vybudování vyhřívaného
trávníku. Ovšem neřeší to zásadní problém celkové
rekonstrukce stadionu a finanční náročnosti provozu
stadionu. Majoritní akcionář klubu už nemá prostředky,
aby dotoval chod klubu, proto je nutné hledat jiné
možnosti, které by z tohoto pohledu byly pro klub
výhodnější. Po srovnání všech podmínek se ukáže, jaká
varianta je pro klub z finanční stránky nejvýhodnější.
Toto hledisko je pro stabilizaci klubu v krátkodobém
výhledu klíčové.“
O Ďolíčku se mluví neustále jako o příležitosti
pro developery. Jak vidí situaci Bohemka?
„My stadion nevlastníme, jsme zde jen v nájmu
a nemáme kompetenci jakkoliv rozhodovat
o záměrech majitelů stadionu. Majitelé
prohlásili, že v současné době nemají prostředky
na rekonstrukci ani na žádnou jinou výstavbu a že
by rádi stadion prodali. Určitě to ale nestojí tak, že
i kdybychom příští sezonu hráli na jiném stadionu,
tak že sem vjedou bagry. Bohemka by zde i nadále
působila, jen by hrála jinde. Současný územní plán
neumožňuje na tomto místě žádnou výstavbu,
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nový plán bude v platnosti tak za čtyři roky
a dosud není schválen. Do té doby se tady stejně
nemůže nic dít.“
Jaké řešení se tedy nabízí?
„Bohemka musí hrát na území Prahy, to je dle
regulí ČMFS, protože klub musí hrát v sídle svého
podnikání. S tím má problém například Kladno
nebo Ústí. Pokud nezačnou stavět vyhřívaný
trávník, tak nemohou hrát ligu, protože v jejich
městě jiný stadion s vyhřívaným trávníkem není. Pro
Bohemku se nabízí více možností – Eden, Strahov,
Sparta… Z těchto variant se většině akcionářů
i mně osobně zdá nejvýhodnější varianta Eden,
která je nejblíže Ďolíčku pro lidi i pro celkovou
logistiku klubu. Pro zachování budoucnosti klubu
je nutné o těchto variantách přemýšlet a zároveň
sehnat maximální množství podkladů. Nikdo to
nebere jako definitivní řešení navždy, ale čas pro
stabilizaci klubu. Bohužel současná finanční situace
je taková, že nikdo nebude doplácet na chod klubu
a vzhledem k nákladům na provoz stadionu by pro
nás nebylo vysvobozením ani hrát nižší soutěže.
Když se Bohemka nadechne, může se opět postavit
na vlastní nohy a to se týká i stadionu. Plně chápu,
že pro nás všechny je Ďolíček jedinečným místem
a je potřeba pro něj udělat maximum. Myslím,
že i DFB tak činilo a činí. Ovšem sehnat finance
v této době je velmi těžké. To si může ověřit každý
fanoušek… Každý,kdo by přišel s nějakou nabídkou
řešení, je určitě vítán. Společně se dá zlomit cokoliv,
jen na to musíme najít vůli a finanční prostředky.“

Zlatá – ETAPA II
www.zlatebydleni.cz

Praha
Štěrboholy
Depo Hostivař

D1

řadových domů
a viladomů
Zlatá včetně oplocení,
Z
Říčany
Ř
pevněnýých ploch
zp
a zatravnění
Quatro

Linea

Ceny od

3 390 000,včetně DPH

Zlatá, s.r.o., Přátelství 142/81, Praha 10 – Uhříněves,
tel: 724 754 001, www.zlatebydleni.cz
Vaše investice mohou být po dobu výstavby úročeny až do výše 3,5% p.a.

Spárovací hmoty a silikony
- čistá koupelna bez plísní
Zvýšená vlhkost, nedostatečné osvětlení a větrání vedou v koupelnách k tvorbě plísní
a množení nežádoucích mikroorganismů.
Nový Ceresit MicroProtect systém však dokáže vaši koupelnu před plísněmi nejen
dlouhodobě ochránit, ale zároveň z ní vytvoří skutečně hygienické a estetické prostředí.

Spáry zůstanou čisté a krásné na opravdu dlouhou dobu!

Běžná spárovací hmota
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Spárovací hmota Ceresit
s recepturou MicroProtect

Představení týmu FC Baník Ostrava

FC Baník Ostrava – aspirant na titul
V pondělí se v Ďolíčku představí patrně největší
překvapení letošní ligové sezony. To, že bude
mít Baník pět kol před koncem na druhém místě
tabulky stejně bodů jako vedoucí Sparta, nečekal
na začátku soutěže asi ani ten největší ostravský
optimista. Vždyť loni touto dobou kráčeli ostravští
hráči od jedné potupné porážky ke druhé a byli rádi
za konečné deváté místo. Vše se však v létě změnilo
příchodem trenéra Miroslava Koubka, který mužstvu
vládne pevnou rukou. Týmu navíc vyhovuje jeho styl
na tři dravé útočníky. K tomu vyšel jarní vstup do ligy
teprve sedmnáctiletému Matěji Vydrovi. Talent, který
stál 20 milionů korun, vstřelil už čtyři góly.
Baník Ostrava je jedním z tradičních účastníků první
ligy, ve které působí nepřetržitě od roku 1968. Ve své
sbírce má celkem 4 mistrovské tituly, ten poslední ze
sezony 2003-2004. V mezinárodních soutěžích zůstává
největším úspěchem semifinálová účast v Poháru vítězů
poháru v sezoně 1978-79. V posledních pěti letech se
mu však příliš nedařilo, loni, jak již bylo řečeno, skončil
na devátém místě tabulky.
Ještě loni na jaře byli Baníkovci zralí skoro
v každém zápase na vhození ručníku do ringu. Jejich
hra postrádala systém, hráči na hřišti nebojovali
a když inkasovali gól, tak se sesypali. Před začátkem
letní přípravy přišel k mužstvu nový trenér Miroslav
Koubek a zcela změnil jejich myšlení. Po svých
svěřencích vyžaduje absolutní herní disciplínu
i nasazení. Je daleko tvrdší, než jeho předchůdci.
Každý hráč má od něho jasně dané úkoly, žádné

omyly netoleruje. Nemá rád, když si někdo něco
ulehčuje Nepoleví, ani když mužstvo vyhraje.
Ne náhodou je proto Baník vůbec nejlepším týmem
v tabulce domácích zápasů. Poněkud překvapivě doma
prohrál pouze s Českými Budějovicemi. V poslední
době se baníkovcům daří i venku. Důkazem je pondělní
vítězství 1:0 v Liberci, stejně jako veledůležitý import
tří bodů z teplických Stínadel po stejném výsledku. Ani
v jednom z těchto zápasů nebyl Baník rozhodně lepším
mužstvem, dokázal však vytěžit z minima maximum
a soustředěnou obranou nepustil soupeře do nějakého
trvalého tlaku, který by vedl k vyrovnání.
Loni na podzim jsme na Bazalech prohráli 1:3.
V prvním poločase nás ostravští jasně přehrávali
a po zásluze vstřelili dva góly. Po změně stran
snížil na rozdíl jediné branky Milan Škoda a chvíli
nato mohl dokonce vyrovnat. Ve velké příležitosti
však bohužel selhal a brzy poté přidali ostravští
rozhodující třetí branku. Před dvěma lety jsme
s Baníkem dvakrát prohráli stejným výsledkem 2:0.
Oba zápasy orámovaly naší sestupovou sezonu.
Za zmínku stojí zvláště jarní odveta na Bazalech,
která rozhodovala o našem bytí či nebytí v první lize.
Baníku vyšel vstup do utkání, již v desáté minutě se
šťastně prosadil Magera. V následujících minutách
prvního poločasu jsem však předvedli vynikající
výkon, ale ani jedna z našich obrovských šancí
neskončila brankou. Na konci druhého poločasu
jsem inkasovali podruhé, a definitivně se tak
rozloučili s první ligou…
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Bohemians 1905 Soupiska A mužstva

Radek Sňozík 1

Jiří Havránek 19

Václav Marek 28

Pavel Lukáš

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 3. 1981
brankář

20. 11. 1975
obránce

9

Michal Pávek 24
13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

Martin Cseh 27
22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

David Bartek
13. 2. 1988
záložník
70 kg, 177 cm

Jiří Kaufman 15
28. 11. 1979
záložník
72 kg, 178 cm

Jan Moravec 16
13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

Amadou Cissé 20
23. 10. 1985
záložník
77 kg, 190 cm

Dalibor Slezák 10
28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

Lukáš Hartig 12
28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

Martin Nešpor 14
5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

Jiří Rychlík
24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm
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80 kg, 187 cm

3

74 kg, 181 cm

Josef Jindřišek 4

Marek Nikl

14. 2. 1981
obránce

20. 2. 1976
obránce

73 kg, 178 cm

5

Jan Štohanzl
20. 3. 1985
záložník
70 kg, 177 cm

7

78 kg, 183 cm

6

Ferenc Róth
24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

11

Martin Kotyza 25
1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

Rastislav Vdovjak 26
12. 4. 1990
záložník
75 kg, 185 cm

Michal Dian
30. 11. 1981
záložník
72 kg, 178 cm
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Milan Škoda 21
16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

Aziz Ibragimov 22
21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

Vladimír Bálek 31
8. 3. 1981
útočník
76 kg, 190 cm

Bohemians 1905 Realizační tým

Pavel
Hoftych

Pavel
Medynský

Václav
Hradecký

Pavol
Švantner

Vladimír
Hric

Miroslav
Šimeček

Luboš
Ptáček

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

20. 9. 1960
lékař

Statistiky hráčů
Hráč

Záp.

Min.

Rozpis jarních utkání

Br./Čis. kon.

Asist.

Žk

Čk

BRANKÁŘI

Jiří Havránek
Václav Marek
Radek Sňozík

0
0
0
0
24 2160

17. 28. 2. 2010 15:00
				
18. 6. 3. 2010
16:00
				

9

19. 14. 3. 2010 15:00
				

OBRÁNCI

Martin Cseh
Ivan Janek
Josef Jindřišek
Pavel Lukáš
Marek Nikl
Michal Pávek
Jiří Rychlík

16
9
22
15
24
14
23

1440
1		
455		
1
1980		
1
1147		
1
2160		
1
1150			
2037			

3
15
4
9
5
8
19
4
1
16
2
3
22
0

270
909			
53
549			
172
694			
1117
4
1
182
19
1013		
2
81
112			
1917
5
1
0

3
4
3
4
2
2
6

20. 21. 3. 2010 17:00
				
21. 24. 3. 2010 17:30
				
22. 28. 3. 2010 17:00
				

1

ZÁLOŽNÍCI

Lukáš Adam
David Bartek
Amadou Cissé
Michal Dian
Ivan Hašek
Tomáš Hrdlička
Jiří Kaufman
Martin Kotyza
Jan Moravec
Ferenc Róth
Jan Růžička
Jiří Šisler
Jan Štohanzl
Rastislav Vdovjak

Zápasy Bohemians 1905 – jaro 2010

23. 5. 4. 2010
15:30
				
24. 10. 4. 2010 15:45
				

1

25. 17. 4. 2010 18:00
				

1
1
1

26. 26. 4. 2010 17:30
				

1

27. 1. 5. 2010
16:00
				
28. 5. 5. 2010
17:30
				

4

29. 8. 5. 2010
17:00
				

1
6

30. 15. 5. 2010 17:00
				

Jablonec
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Olomouc
Plzeň
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Mladá Boleslav
České Budějovice
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Teplice
Slavia
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Střížkov
Slovácko
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Baník Ostrava
Liberec
Bohemians 1905
Příbram
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Kladno
Brno
Bohemians 1905

3:0 (2:0)
2:0 (2:0)
3:0 (2:0)
2:0 (0:0)
0:0 (0:0)
1:1 (0:1)
3:0 (0:0)
3:0

kont.

1:1 (1:0)

ÚTOČNÍCI

Vladimír Bálek
7 266			
Lukáš Hartig
16 1045			
Aziz Ibragimov 19 1070		
1
Martin Nešpor
3
38			
Dalibor Slezák
4 102
1
Milan Škoda
20 1449
3
2
Luděk Zelenka 8 261

1
6
6
1

1

5

V současnosti nepůsobí v Bohemians 1905

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Minulý zápas doma

Bohemians 1905
Střížkov
3:0

Diváci: 7500 (vyprodáno)

Střížkovský tým
odmítl nastoupit
Před zápasem se Střížkovem probíhalo vše, jak
bývá zvykem. Natěšený plný Ďolíček viděl rozcvičku
hráčů obou týmů, v kotli Střížkova bylo i pár
fanoušků hostujícího týmu. Ovšem se začátkem
zápasu nastoupili na hrací plochu jen hráči
v zelenobílém a čekalo se. Přibližně po pěti minutách
se objevila první informace, že Střížkov k zápasu
nenastoupí. Tuto informaci po čtvrthodině oznámil
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fanouškům i ředitel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl.
V zápisu o utkání je uveden důvod Střížkova takový,
že Bohemians 1905 nejsou řádným členem ČMFS.
Lukáš Přibyl tuto střížkovskou tezi dementoval
a donesl potvrzení současného vedení ČMFS, že
Bohemians 1905 členem svazu jsou. Utkání bylo
zrušeno a v průběhu týdne se řešilo před komisí
ČMFS, která rozhodla o kontumaci 3:0 ve prospěch
Bohemians 1905.
K tréninkovému zápasu nastoupily dvě jedenáctky
Bohemky, které sehrály modelové utkání před plnými
tribunami.

Minulý zápas venku

1. FC Slovácko
Bohemians 1905
1:1
Trenér Pavel Hoftych pozměnil na zápas se
Slováckem rozestavení týmu. Do středu zálohy
postavil trojici Pávek, Lukáš, Kaufman a na hrotu
se bil osamocený Hartig. V úvodních minutách
zápasu držela Bohemka domácí na distanc, ovšem
ti po úvodní čtvrthodině začali v obraně Bohemky
nacházet mezery. Především rychlostní typy hráčů
v řadách domácích dělaly problémy obraně. První
branka utkání přišla podobně jako v podzimním
zápase po chytrém momentu v podání Petra
Švancary, který využil váhající obrany a při autu si
zaběhl osamocen za obranu Bohemky. Švancara akci
přímo ještě nezakončil, ale přenesl hru na Ondřejku,
jehož střela zapadla ke vzdálenější tyči. Utkání
provázela řada nepřesností a i obrana domácích
dělala jednu chybu za druhou, hráči Bohemky jich
ovšem nedokázali využít. Trenér Hoftych poslal
na hřiště postupně Škodu, Rótha a Bálka, aby
posílili ofenzívu klokanů. V závěru utkání se dvě
stovky fanoušků Bohemky dočkaly, střela Rótha se
odrazila od břevna a osamocený dobíhající Škoda

již měl snadnou práci. Právě Škoda mohl zařídit tři
body. V nastaveném čase šel sám na gólmana, ale
nezakončil. S jeho nepřesnou přihrávkou měl Bálek
problémy a obránci jej stihli zablokovat. Bohemka
poprvé na jaře skórovala na hřišti soupeře a má další
bod do tabulky.
1. FC Slovácko
Bohemians 1905

1 (1)
1 (0)

Branky: 22. Ondřejka – 84. Škoda.
Rozhodčí: Damková – Kordula, Urban.
ŽK: Kubáň – Rychlík, Štohanzl.
Diváků: 5492.
1. FC Slovácko: Filipko – Němčický, Košút, Kubáň,
Valenta – Fujerik, Kuncl, Kordula, Ondřejka (78.
Zelenka) – Svízela (67. Abrahám), Švancara (62.
Nestorovski).
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh,
Rychlík – Ibragimov (71. Róth), Pávek (58. Škoda),
Lukáš, Štohanzl – Kaufman – Hartig (75. Bálek).
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Bohemians 1905 – Střížkov
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1. FC Slovácko – Bohemians 1905

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Perličky z Ďolíčku

I Bohemka dostala pokutu
Disciplinární komise rozdávala za neodehrané
utkání se Střížkovem tresty na všechny strany
a trestu neušla ani Bohemka. Bohemians 1905
dostali pokutu 100 tisíc korun za znevážení dobrého
jména fotbalu a nezvládnutí pořadatelské služby.
„Hlavním argumentem disciplinárky bylo to, že prý
měl autobus Střížkova prasklé okno, na což hosté
poukazovali po zápase. Ani policie však nedokázala
zjistit, zda se to náhodou nestalo již někdy
v minulosti, protože nikdo neviděl, že by na přední
sklo někdo na parkovišti útočil. I proto zvažujeme
odvolání, i když v současné době není funkční
odvolací a revizní komise a o odvolání nemůže nikdo
rozhodovat,“ vysvětlil pokutu pro Bohemians ředitel
klubu, který také trestu neušel. Lukáš Přibyl dostal
pokutu 50 tisíc korun za znevážení jména svazu.
„Upřímně mě to překvapilo, protože jsem si myslel,
že se snažíme právě starat o dobré jméno fotbalu
a dělat fotbal pro lidi. Dle výslechu před disciplinární
komisí je to kvůli nevpuštění hudebních nástrojů
do hlediště a nerespektování jména soupeře. I když
se snažím chápat pohled nezaujatého člověka, před
disciplinární komisí jsem zdůraznil, že v tomto je pro
nás prioritní postoj fanoušků, abychom neeskalovali
napětí, což by se uváděním jména soupeře dle
rozpisu a vpuštěním placených trumpetistů stalo,“
přidal Přibyl vysvětlení osobní pokuty.
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Přátelák Malajsie
Bohemka si po neodehraném zápasu se Střížkovem
pozvala do Ďolíčku reprezentační tým Malajsie
do 21 let. Svěřenci Pavla Hoftycha nastoupili
v kompletní ligové sestavě. Již v 5. minutě zápasu
se řítil na hostujícího brankáře Jan Štohanzl,
ale soupeř gólovku Klokanů ještě přežil. To se
nedá říci o situaci o čtyři minuty později. A opět
v tom měl prsty Štohanzl. Jeho finální přihrávku
za obranu zužitkoval Hartig. Na další gól se
čekalo do 22. minuty. Ve vápně byl stažen Cseh
a následnou penaltu proměnil Kaufman. Soupeř,
hrající druhou slovenskou ligu, nekladl příliš
velký odpor, a tak mohli hrát zelenobílí v tempu
odborářské ligy. O tom svědčil i gól z 35. minuty.
Kaufman unikl soupeři, nechal se doběhnout,
posadil asijského mladíka na zem a s přehledem
uklidil míč do sítě. Klokani udeřili do poločasu
ještě jednou. Po Hartigově přihrávce se trefil
Ibragimov. Do druhého dějství vyběhla nová domácí
jedenáctka, jejíž součástí bylo i dorostenecké duo
Kraus a Pozníček. Rozložení sil na hrací ploše se
však nijak dramaticky nezměnilo. V 56. minutě se
trefil na 5:0 Milan Škoda. Soupeři začaly téct nervy
a pár ostřejších zákroků musel řešit hlavní rozhodčí
Jaroslav Moudrý. Ten i jednoho hráče soupeře
vyloučil poté, co na něj vztyčil prostředníček.
Do konce zápasu zbývalo dvacet minut, když gólový
účet uzavřel na konečných 6:0 Ferenc Róth.

Opět tribuna za brankou
Na první jarní zápasy nestála v Ďolíčku celá tribuna D
za brankou k Vršovické ulici. „Bylo to i v rámci úspor.
Ušetřili jsme tak 300 tisíc korun. Navíc firma pana
Bubeníčka, od které si tribunu pronajímáme, nyní
přišla s návrhem, že nám tribunu na zbývající dva
zápasy postaví zdarma. Proto už na zápas s Baníkem
bude opět tribuna skoro přes celou šíři hřiště,“
vysvětluje Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

...abyste byli lépe vidět!
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Srdcem Bohemák

František
Tůma
Odkdy chodíš na Bohemku a jak ses dostal
k fandění?
Na Bohemku chodím asi od roku 1988. Začal jsem
chodit sám, neboť můj otec fandil Spartě. Rovněž
většina mých spolužáků a kamarádů byli Sparťani.
Byl to pro mě tedy vlastně takový úmyslný vzdor, že
jsem se stal Bohemákem.
Vzpomínáš si na své první utkání v Ďolíčku?
Na to úplně první si bohužel už nevzpomínám.
Vzpomínám si na své přibližně páté utkání. Měl jsem
tehdy v plánu jít opět na hlavní tribunu, ale potkal
jsem jednoho známého, který se mě zeptal, jestli
nepůjdu do kotle. Šel jsem to tedy zkusit do kotle
a od té doby tam chodím pravidelně až doteď.
Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na utkání
Bohemky?
Ta vzpomínka paradoxně není z Ďolíčku, ale
z Letné. Jedná se o utkání z podzimu 1996,
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kdy jsme na Spartě zvítězili 4:3. Spartu tehdy
trénoval pan Petržela, kterého po utkání
vyhodili a v průběhu sezony se pak objevil
u nás v Bohemce. Bohemka tehdy po první půli
prohrávala 0:2 a nevypadalo to s ní vůbec dobře.
O poločase jsem potkal kamarády, kteří fandili
Spartě, a ti si ze mě dělali legraci, že dostaneme
v druhém poločase ještě větší „klepec“ než
v prvním. Já jsem jim však tehdy oponoval, protože
jsem byl přesvědčen, že utkání vyhrajeme. Před
zápasem jsem si chtěl na nás vsadit. Bohužel
když jsem vystoupil z metra na Hradčanské, byla
pobočka Fortuny již zavřená. Kurz na naše vítězství
byl tehdy hrozně vysoký 1:10, takže jsem nakonec
přišel o docela velké peníze. Ve druhém poločase
totiž předvedla Bohemka skvělý fotbal a otočila
utkání na 4:2 v její prospěch. Byť Sparta před
koncem ještě korigovala výsledek na konečných
3:4, byl tenhle zápas tím, který jsem prožíval asi
nejintenzivněji ze všech.

Co pro tebe představuje fandění Bohemce?
Fandění Bohemce je především o kamarádství. Je to
o atmosféře na stadionu, která je naprosto unikátní.
Jelikož mám s fotbalem procestovanou skoro celou
Evropu, mám relativně dobré srovnání. I v porovnání
například s Anglií je atmosféra v Ďolíčku naprosto
jedinečná a v mnoha ohledech lepší. Unikátnost
atmosféry tvoří drobnosti, jako například, že si
mohu dát chleba se sádlem nebo smaženého kapra
či zelenou, postát s partou kamarádů po skončení
zápasu na náměstíčku a v klidu probrat utkání
s pivkem v ruce.
Hraješ sám fotbal nebo si jen fanoušek?
Fotbal jsem ze zdravotních důvodů začal hrát až
od svých 18 let. A i přes některé pokusy jsem
tuto ztrátu nedohnal a zůstalo jen u Hanspaulky.
V dětství jsem měl od doktorů zakázáno hrát
fotbal, takže jsem se věnoval šachům a k fotbalu
jsem se nakonec dostal díky Bohemce, kde se
pro mne otevřel úplně jiný svět, přes jednoho
z nejlepších kamarádů Honzu Krtila, se kterým
v podstatě hrajeme dodnes. Jelikož jsem se fotbalu
nemohl věnovat naplno, o to větší energii jsem
věnoval podpoře a fandění Bohemce a v dobách,
kdy se ještě hrála federální liga, jsem navštívil
všech třicet utkání Bohemky, tedy celý ročník
od prvního do posledního kola.
Má fotbal blízko i k tvé profesi?
Jednoznačně ano. Momentálně pracuji jako
obchodní ředitel české pobočky německé společnosti
CASADA, která vyrábí a prodává masážní přístroje
a kromě jiného je dodáváme je do luxusních
hotelů. Ovšem hlavní část svého volného času
věnuji fotbalu, neboť jsme se dvěma kamarády
založili cestovní agenturu FANSTour, která, jak již
z názvu vyplývá, organizuje zájezdy pro sportovní
fanoušky. V současnosti se specializujeme na zájezdy
na fotbalová utkání v zahraničí. Nejčastěji
organizujeme zájezdy na utkání reprezentace
a na zápasy Premier League. Jsme však schopni
zorganizovat zájezdy i kamkoliv jinam po Evropě.
Momentálně se specializujeme na fotbal, ale máme
v plánu začít i s tenisem a ledním hokejem.
Máš nějaký speciální zážitek z vašich zájezdů?
Asi největší zážitek je z nedávného zájezdu
do Liverpoolu, při kterém jsem měl možnost držet
v rukách trofej pro vítěze Ligy mistrů. Nicméně
zážitkem je pro mě každé utkání v Anglii. Především

kvůli neuvěřitelnému nasazení všech hráčů. A to
se zdaleka netýká jen Premier league. I v nižších
soutěžích dávají hráči do hry daleko větší nasazení
než jakýkoliv z našich prvoligových hráčů. Velké
zážitky mám i z utkání reprezentace na ME či MS.
Například při MS v Německu v roce 2006 jsem byl při
utkání ČR – Ghana v kotli hostí, kde fanoušci Ghany
neuvěřitelným způsobem povzbuzovali svůj tým.
Bubeníci například místo paliček používali kosti.
Celý zápas jsem se místo fotbalu koukal na ně.
Co bys chtěl s Bohemkou ještě zažít?
Cokoliv, ale hlavně v Ďolíčku a aby moji dva synové
mohli chodit do ĎOLÍČKU. V současné chvíli je
pro mě varianta stěhování do Edenu naprosto
nepředstavitelná. I proto jsem si vzal červený dres,
protože pokud nastane varianta s přestavbou
EDENU, bude to tam vypadat jako na maďarském
národním stadionu a tam já chodit nebudu, neboť
nemtudom Magyar!
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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FANSHOP Bohemians 1905

Speciální trička
stále v prodeji
U příležitosti minulého domácího utkání
Bohemians 1905 byla vydána speciální trička s nápisy
BOHEMIANS, NEJLEPŠÍ V PRAZE A PROTI STŘÍŽKOVU.
Trička stále zůstávají v prodeji a můžete si je zakoupit
ve fanshopu při dnešním utkání i kdykoliv v týdnu.
Vedle zmíněných triček jsou pro vás připraveny
i zajímavé novinky. Ve spolupráci se značkou
Bushman jsme pro vás připravili dvě nové světlé
pánské košile, pruhovaný trikot Gaston s dlouhým
rukávem či šedé tričko s krátkým rukávem. Pro
dívky je v nabídce nové bílé tričko style. Pro děti je
připraveno zelené tričko Klokánek z Vršovic. Dalšími
novinkami fanshopu jsou velký zelenobílý míč, arch
samolepek, nové tričko UMBRO a pánské spodní
prádlo. Vedle novinek jsou připraveny i speciální
slevové akce. Navštivte fanshop a doplňte svou
bohemáckou výbavu. Těšíme se ba vás!
Nakupujte na e-shopu:
http://fanshop.bohemians1905.cz
nebo přímo na stadionu v Ďolíčku v otevírací dobu:
Po, Út, St, Pá: 11 – 17 a Čt: 12 – 19
nebo při domácích utkáních Bohemians 1905
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Stanislav Jägerman
vedoucí obchodního oddělení
Sdružení MAC, spol. s r.o.
Mohl byste v krátkosti popsat společnost
Sdružení MAC?
Společnost Sdružení MAC, spol. s r.o., působí již
více jak 17 let na trhu jako ryze česká, dynamicky
se rozvíjející firma. Od svého vzniku se orientujeme
na polygrafickou výrobu a s ní související činnosti.
Jsme držitelem certifikace ISO 9001:2000.
Zákazník u nás bude schopen pořídit kompletní
polygrafický servis od fotoateliéru, grafického
studia, ofsetového i digitálního tisku,
knihařského zpracování, až po distribuci. Dále
nabízíme multimediální prezentace, dárkové
a reklamní předměty s potiskem, řezanou grafiku
včetně polepu, velkoformátový tisk... Mezi naše
typické produkty patří, zpracování grafických
návrhů a tisk letáků, brožur, ceníků, katalogů,
billboardů, rollapů, bannerů, hospodářských
tiskovin apod.
Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?
Naše společnost se snaží vyjít vstříc všem
zákazníkům bez rozdílu. Samozřejmě jsou
společnosti s větším objemem prací, které si musíte
hýčkat. Řekněme,
že jsou obsaženi v celém spektru lidské činnosti.
Od reklamních agentur, vydavatelství, různých
výrobců až po státní správu, zájmová sdružení,
neziskové organizace… A též i někteří partneři
a sponzoři Bohemky, všichni ostatní partneři
i fanoušci mají u nás otevřeny dveře dokořán!
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S jakými problémy se ve vašem podnikání
potýkáte a jaké byly počátky vaší činnosti?
Osobně jsem nebyl ve firmě od počátku, ale co
vím, tak doba byla pro tuto sféru příznivější.
Nyní se nás dotkla (snad již opadávající) krize a je
pravda, ať chceme nebo ne, že se projevila. No, ale
musíme bojovat, tak jako všichni. Navíc technologie
v polygrafii pořád postupují a my si nesmíme nechat
nic utéct. To by byla sebevražda.
Jaký je váš osobní vztah ke sportu?
Sport byl, je a doufám, že ještě dlouho bude moje oblíbená činnost. Obzvlášť fotbal! Jako žáček až po dorost
jsem pobíhal po hřišti ČAFC Praha (jako Škodovka)
a v chlapech pak velká škola života v SK Všestary
(tímto zdravím všechny svoje bývalé parťáky). No a teď,
po operaci kolena, hlavně tenis a na žízeň nohejbal.
Odkdy fandíte Bohemce?
Od té doby co jsem začal vnímat barvy. Je to
nejkrásnější kombinace – zelená a bílá. Starší
bratránek mě postupně, jako prcka, bral do Ďolíčku
a začala moje bohemácká fanouškovská kariéra.
V tomto jsem trochu naštval tátu – je slávista.
Odkdy podporujete Bohemku?
V Bohemce jsme od začátku „znovuzrození“. Byli
jsme vůbec mezi prvními partnery a pro zajímavost,
všichni fanoušci, kteří vstoupili do DFB, podepisovali
námi vyrobený formulář. Tím jsem naznačil, čím

jsme nápomocni Bohemce – výroba marketingových
a tiskových materiálů z čehož je asi nejviditelnější
magazín Klokan. A pro novou a větší podporu
DFB jsme tu s akcí – za každou novou zakázku
od fanoušků a partnerů pro nás dáme do DFB 5%
z ceny. Info u mě.
Co byste chtěl s Bohemkou ještě zažít?
V první řadě bych přál, troufám si říct absolutní

většině fanoušků, pokračování v Ďolíčku!
Nedokážu a nechci si Bohemku představit jinde.
Dále, především vedení, větší příliv financí,
neboť vím, jak to mají kluci v čele s Lukášem
těžké. No a osobně bych si přál letos se udržet
a do tří let titul, a potom už jen maličkost v podobě
Ligy mistrů, kde porazíme Barcu a Pepa Jindřišek
vymaže Messiho. Jsem skromný.

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Bohemácké hospody

Waldesga
Až nápadně se svým osudem, alespoň ohledně
názvů, podobá vršovická restaurace Waldesga
fotbalové Bohemce. A právě toto restaurační
zařízení jsme si vybrali do dalšího dílu putování
po bohemáckých hospodách. Vítejte ve Waldesce!
Ihned po vstupu do restaurace vás uvítá inovovaný
interiér, který hraje na notu fanouškům zelenobílého
klubu. V čele místnosti je plazmová obrazovka,
ve které se odehrávají sportovní bitvy z celého světa,
ale pokud je v televizi Bohemka, tak není co řešit.
Stěny restaurace lemují černobílé obrazy z historie
fotbalového klubu Bohemians. Z historie dávné,
i ještě dávnější. Na nespočtu obrázcích tak můžete
zahlédnout například Antonína Panenku nebo
někdejšího sekretáře Bohemians Zdeňka Svobodu,
kterak se raduje ze zisku mistrovského titulu v roce
1983. Všemu vévodí veliký znak Bohemians 1905,
který v masivním dřevěném obkladu působí opravdu
ušlechtile. A všechno zde má na povel Radek Tvrdý,
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který zde pracuje v roli provozního manažera.
Sympatický muž nám objasňuje historii restaurace
Waldesga a my hledáme spojitosti s Bohemkou.
„Restaurce vznikla již v roce 1924, takže je jen
o devatenáct let mladší než Bohemka. Zakladatelem
byl pan Jidřich Waldes, tehdejší majitel místní
továrny Koh-i-noor. Název nesla restaurace po své
mecenáši.
V roce 1948 došlo k znárodnění, ale přesto
měla restaurace i nadále svůj věhlas a z vyprávění
pamětníků vím, že se zde na jídlo a pití stály
fronty. Poté vlastnil hospodu jistý pan Kočka,
který ji pojmenovat U Kočků. Po něm restaurační
zařízení převzala rodina Fučíků, která jí vzhledem
k tradici vrátila jméno Waldeska. Fučíkovi vlastní
restauraci dodnes a vzhledem k tomu, že jsou to
velcí Bohemáci, tak začali s přeměnou do současné
klokaní podoby,“ usmívá se Radek Tvrdý, který však
fotbalu na chuť nikdy nepřišel. Sám aktivně hrával

florbal a nyní ke stejnému sportu přivedl svého
syna. No a ve kterém klubu junior hraje se snad
ani nemusíme ptát. No samozřejmě v Bohemians.
Jestliže provozního manažera fotbalová horečka
minula, tak si ji za něj vybral jeho personál. „Je
pravda, že výčepák i číšníci jsou Bohemáci až
za hrob. Dokonce jsem je musel dát kvůli Bohemce
i do jedné směny, aby si mohli brát volno, pokud
zrovna Bohemka hraje,“ potvrzuje Radek Tvrdý,
že Bohemka zasahuje i do profesního života svých
fanoušků.
A jak se udál přerod tradiční vršovické restaurace
do Bohemácké? „Někdy před dvěma lety přišli
s tím nápadem naši štamgasti, kteří si dokonce
na jednu ze stěn namalovali logo Bohemky. Byl
to fanoušek s přezdívkou „Krkovička“, který to
všechno naplánoval. Poté ale majitel předělával
celou hospodu, a protože jsem již zmiňoval, že i on
je Bohemák, tak se v Ďolíčku dohodl na výzdobě

a nyní jsme již regulérně Bohemácká hospoda,“
podává informaci provozní a sype z rukávu speciality
podniku: „Určitě můžeme lidi nalákat na vynikající
pivo. Desítku Gambrinusu i dvanáctku Prazdroje
čepujeme přímo z tanku, což je ze strany zákazníků
kvitováno s velkým povděkem. Velkou specialitou je
i samovýčep. Za 350 korun si můžete sami natočit
piva kolik jen vypijete a ještě navíc si k tomu v ceně
můžete vybrat jedno z naší široké nabídky jídel.
Nabízíme mezinárodní kuchyni a naší doménou jsou
zejména steaky. Ale klokana nepodáváme, to se bát
nemusíte,“ usmívá se Tvrdý.
Restaurace Waldesga, která je oficiální restaurací
Gambrinusu, což je i hlavní partner české nejvyšší
soutěže, se může pyšnit také velkou kapacitou.
Uvnitř nalezne místo na sto dvacet návštěvníků,
venkovní příjemné zahrádky jich může využít
šedesát. Zavítejte do Bohemácké hospody, zavítejte
na Waldesgu!
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Slavná i neslavná utkání

V semifinále
Poháru UEFA
Semifinále Poháru UEFA, to bývala magická hranice, kterou překonal jen málokdo.
Fotbalistům Bohemians se to povedlo
v památném ročníku 1982-83. Skvělá sezona potom vyvrcholila vítězstvím v lize.
Současně s tím, jak Bohemka vládla v lize, tak
i v Poháru UEFA kosila jednoho soupeře za druhým:
Admira Wacker Vídeň (doma 5:0, venku 2:1), St.
Etienne (venku 0:0, doma 4:0), Servette Ženeva
(venku 2:2, doma 2:1), Dundee United (doma 1:0,
venku 0:0).
Teprve Anderlecht Brusel v semifinále byl nad
naše síly. Tehdy to byl klub evropské extratřídy,
absolutní elita, vítěz Poháru vítězů 1976 a 1978.

32

Klubový magazín Klokan

Jména jako Morten Olsen, Coeck, Vercauteren,
Vandenbergh, Brylle a Czerniatynski si pamětníci
vybaví i dnes.
Paradoxní je, Bohemka se o naprostou senzaci,
postup do finále, připravila z velké části sama.
Jednak tím, že nehrála ve vrcholné formě, jednak
tím, že zrovna vyvrcholily rozpory, které vedly
až k odchodu trenéra Pospíchala. A navíc byla
zoufale oslabena o zraněné Ondru, Sloupa
a Němce. Mohla Bohemka postoupit? Možná ano,
vystihli to sami hráči. Pavel Chaloupka: „Kdybychom
Anderlecht chytili na podzim, tak jsme měli šanci.“
Nebo Zdeněk Prokeš: „Snad v podzimní formě
a kompletní sestavě.“
O víkendu před prvním zápasem s Anderlechtem
Bohemka porazila doma Inter Bratislava 1:0.

nikomu. Jak po utkání řekl František Jakubec:
„Běháme jako koně, bez lehkosti.“ Ve 31. minutě
po rychlém protiútoku Vandenbergh střílí gól.
Atmosféra se rozplývá. Fanoušci začínají nadávat,
jsou podráždění. Stále častěji se skanduje
„Bičovský, Bičovský!“ Na lavici náhradníků je
zdánlivě mrtvo, ale v Pospíchalovi to vře. Do druhé
půle Bičovský nastupuje. Hraje výborně, hra
dostává smysl a řád, ale výsledek se už bohužel
nezmění. Po utkání byla normální tiskovka s trenéry.
A na ní Pospíchal šokoval novináře: „Děkuju vám
za spolupráci, zítra vám předseda oznámí další.
Hráčům jsem v kabině řekl, že končím.“ Strůjce
vršovického zázraku skutečně odstoupil. Přispělo
k tomu i to, jak diváci vyvolávali Bičovského.
Mužstvo převzal asistent Josef Zadina, Pospíchal
začal jednat se Spartou.

Výkon nic moc, ještě že se vyhrálo. Jenže, a tím
se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, v sestavě
chyběl kapitán a největší opora Přemysl Bičovský.
Fanoušci se nestačili divit. Vždyť nikdo neslyšel, že
by byl zraněný. Taky že nebyl. Ani nebyla pravda,
že by trenér šetřil největší hvězdu na Anderlecht.
Jak později vyšlo najevo, Tomáš Pospíchal podezíral
Bičovského, že v poslední době schválně nehrál
dobře – a vyřadil ho z týmu.
A pak už přijel Anderlecht. Hrálo se ve středu 6.
dubna 1983 v 17 hodin. I když televize vysílá přímo,
je vyprodáno: 15 000 diváků. Zlé tušení se naplnilo,
Bičovský opět není v sestavě, sedí mezi náhradníky.
Na tribunách se šíří zvláštní pocit. Co se, proboha, děje?
Už v páté minutě zaduní břevno Hruškovy
branky. Bohemka hraje špatně, nejde to skoro

Odveta v Bruselu se hrála ve středu 20. dubna
1983 ve 20 hodin, televize vysílala přímým přenosem,
v hledišti 45 000 diváků. Po porážce doma už fanoušci
Bohemians nic nečekali. A přece se málem dočkali!
V 36. minutě se míč dostal k Prokešovi, ten stojí snad
deset metrů od brány, přímo proti ní, míč mu sednul
na nohu, střela... vedle. Těžko říct, co by se dělo, kdyby
se trefil. Místo toho přišel trest: protiútok, faul, penalta,
Vandenbergh 1:0. Za další dvě minuty Brylle hlavičkuje
– 2:0. Ve druhé půli hrála Bohemka dobře, některé
akce byly nadějné, ale taky nedůrazné, málo odvážné.
Jako by si hráči už nevěřili. V 53. minutě po Bičovského
trestňáku nadzvedl míč Koukal a Jakubec hlavou
snížil – 2:1. Pak Chaloupka krásně hlavičkoval, Levý
pálil těsně vedle... V 90. minutě v podstatě z ničeho
Czerniatynski zvýšil na konečných 3:1.
Sestava v prvním zápase: Z. Hruška – Jakubec,
Prokeš, Marčík, Levý – Zelenský (46. Bičovský),
Chaloupka, Koukal – Příložný, Čermák, Mičinec.
Odveta: Z. Hruška – Jakubec, Prokeš, Bičovský,
Levý – Chaloupka, Zelenský, Koukal – Mičinec (67.
Příložný), Čermák, V. Hruška.
A jak dopadlo celé jaro? Ve čtvrtek 26.
května, po padesáti dnech od rezignace, přišla
neuvěřitelná zpráva: Tomáš Pospíchal se vrací,
naopak odchází Josef Zadina. Když se zhroutil sen
o triumfu v Poháru UEFA, soustředila se Bohemka
už jen na ligu. V neděli 12. června 1983 v 29. kole
porazila Žilinu 4:1 a propukly oslavy. Titul patří
do Ďolíčku.
Petr Nečada
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Statistiky Gambrinus ligy
Tabulka Gambrinus ligy po 25. kole
Po.

Tým

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sparta
Ostrava
Jablonec
Teplice
Plzeň
Mladá Boleslav
Olomouc
Slavia
Liberec
Příbram
Brno
Bohemians 1905
České Budějovice
Slovácko
Kladno
Střížkov

Z

V

R

P

GV

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

13
15
14
13
11
11
11
9
9
9
8
7
5
6
6
4

12
6
6
8
8
5
4
8
4
4
6
8
9
5
3
2

0
4
5
4
6
9
10
8
12
12
11
10
11
14
16
19

33
39
32
37
32
45
39
30
28
30
25
18
20
23
22
25

Tabulka doma po 25. kole
Po Tým

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11
21
24
23
25
35
32
25
32
34
34
24
29
34
40
55

Body

51
51
48
47
41
38
37
35
31
31
30
29
24
23
21
-6

Příští soupeři

Střížkov, Ostrava, Slovácko
Bohemians 1905, Sparta, Kladno
Brno, Střížkov, Teplice
Mladá Boleslav, Kladno, Jablonec
České Budějovice, Brno, Slavia
Teplice, Slovácko, České Budějovice
Slavia, České Budějovice, Liberec
Olomouc, Příbram, Plzeň
Příbram, Bohemians 1905, Olomouc
Liberec, Slavia, Bohemians 1905
Jablonec, Plzeň, Střížkov
Ostrava, Liberec, Příbram
Plzeň, Olomouc, Mladá Boleslav
Kladno, Mladá Boleslav, Sparta
Slovácko, Teplice, Ostrava
Sparta, Jablonec, Brno

Tabulka VENKU po 25. kole

Z

V

R

P

GV

GO

B

Ostrava
13
Teplice
13
Jablonec
12
Sparta
12
Příbram
12
Plzeň
12
Slavia
13
Olomouc
12
Mladá Boleslav
12
Liberec
13
Bohemians 1905 13
Slovácko
13
Brno
12
České Budějovice
13
Střížkov
13
Kladno
12

10
8
8
7
8
6
6
6
6
6
5
5
5
2
3
3

2
3
3
5
2
5
4
3
2
2
3
3
2
8
2
0

1
2
1
0
2
1
3
3
4
5
5
5
5
3
8
9

25
17
17
18
22
21
20
22
24
18
12
14
16
9
12
12

10
8
7
3
15
13
11
10
14
15
8
13
15
9
25
23

32
27
27
26
26
23
22
21
20
20
18
18
17
14
11
9

25. kolo

18.4. 17.00
18.4. 17.00
18.4. 17.00
18.4. 19.30
17.4. 18.00
19.4. 17.30
17.4. 15.45
17.4. 18.00

GO

Po Tým

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Z

V

R

P

GV

GO

B

Sparta
13
Jablonec
13
Teplice
12
Ostrava
12
Mladá Boleslav
13
Plzeň
13
Olomouc
13
Brno
13
Slavia
12
Kladno
13
Liberec
12
Bohemians 1905 12
České Budějovice
12
Příbram
13
Slovácko
12
Střížkov
12

6
6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2
3
1
1
1

7
3
5
4
3
3
1
4
4
3
2
5
1
2
2
0

0
4
2
3
5
5
7
6
5
7
7
5
8
10
9
11

15
15
20
14
21
11
17
9
10
10
10
6
11
8
9
13

8
17
15
11
21
12
22
19
14
17
17
16
20
19
21
30

25
21
20
19
18
18
16
13
13
12
11
11
10
5
5
3

Střelci:

Střížkov – Mladá Boleslav
České Budějovice – Sparta
Slavia – Kladno
Teplice – Příbram
Slovácko – Bohemians 1905
Liberec – Ostrava
Plzeň – Jablonec
Brno – Olomouc

2:4
0:0
0:0
1:0
1:1
0:1
1:1
1:2

11
9
8
7
		
6
5
		
		

Kulič (Ml. Boleslav)
Ordoš (Olomouc)
Šultes (Olomouc)
Lička (Ostrava), Bakoš (Plzeň), Wilfried (Sparta), Lafata (Jablonec),
Huňa (Příbram), Mahmutovič (Teplice), Sylvestre (Ml. Boleslav)
Došek (Brno), Jeslínek (Střížkov)
Štohanzl (Bohemians 1905), Ibe (Střížkov), Rabušic (Brno),
Pavlík (Jablonec), Chramosta (Ml. Boleslav), Mičola (Ostrava),
Švancara (Slovácko), Ondřejka (Slovácko)

26. kolo

26.4. 17.30
24.4. 16.00
25.4. 17.00
24.4. 16.00
25.4. 17.00
25.4. 17.00
24.4. 20.00
24.4. 16.00

Bohemians 1905 – Ostrava
Příbram – Liberec
Kladno – Slovácko
Sparta – Střížkov
Mladá Boleslav – Teplice
Olomouc – Slavia
Jablonec – Brno
Plzeň – České Budějovice

27. kolo

2.5. 16.00
2.5. 16.00
2.5. 16.00
1.5. 20.00
1.5. 20.00
1.5. 16.00
2.5. 18.15
1.5. 18.20

Brankáři s nulou:

14
10
9
		
8

Blažek (Sparta)
Kučera (Č. Budějovice)
Sňozík (Bohemians 1905), Daněk (Plzeň), Bureš (Brno),
Kučera (Č. Budějovice)
Grigar (Teplice), Špit (Jablonec), Baránek (Ostrava)

Legenda: Z – počet odehraných zápasů, V – počet vyhraných zápasů, R – počet
remíz, P – počet prohraných zápasů, GV – góly vstřelené, GO – góly obdržené,
Příští soupeři – soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.

Střížkov – Jablonec
České Budějovice – Olomouc
Slavia – Příbram
Teplice – Kladno
Slovácko – Mladá Boleslav
Liberec – Bohemians 1905
Ostrava – Sparta
Brno – Plzeň

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Partneři mládeže
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI
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Bohemácké naděje

Jiří Valenta
Jak ho vidí trenér
David Vavruška
Jirka Valenta je talentovaný rychlonohý útočník. Stejně
jako většina rychlých hráčů trpí trochu lepším řešením
herních situací a neproměňováním gólových šancí, do
kterých se díky své rychlosti dostává poměrně často. Je
hodně poctivý i při bránění, začíná napadat rozehrávku
soupeře při ztrátě míče jako první a je tím pro mužstvo
velmi cenný. Je to týmový poctivý hráč. Navíc mám
radost z toho, že jako hráč ročníku 92 nastupuje
pravidelně v základní sestavě i po tom, co už byl před
dvěma lety prakticky na odchodu z klubu, protože
nebyl pro některé trenéry dost perspektivní. Myslím,
že je třeba poděkovat nynějšímu trenérovi B dorostu
Pletichovi, který se zasloužil o to, že tu dnes Valenta je.
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Jiří Valenta
Datum narození?
21. 6. 1992
V kolika letech jsi
začínal s fotbalem a kdo
tě k němu přivedl?
Začínal jsem v 7 letech
a k fotbalu mě přivedl můj
děda.
Jaká byla tvá cesta
do Bohemky?
Začínal jsem s fotbalem
ve Statenicích pak jsem
přestoupil do ČZU, které se
pak spojilo s Přední Kopaninou, takže jsem hrál i tam.
Ve starších žácích jsem přestoupil do Meteoru.

Tam jsem hrál půl sezony
a v zimě jsem přestoupil
do starších žáků Bohemky.
Fotbalový vzor?
Můj fotbalový vzor je
Ronaldinho je to hodně
dobrý ofenzivní hráč s vynikající technikou a přehledem
ve hře a ještě umí bavit i lidi.
Z Bohemky se mi líbí Jan Štohanzl a taky Milan Škoda.
Oblíbený film, hudební
interpret?
Oblíbený film je Kurvahošigutentag a hudební interpret je
David Guetta
Oblíbené jídlo?
Svíčková
Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Užívejte si vyšší výhry!

Nakombinujte si své sázkové příležitosti z jednoho utkání.

Buďte ihned ve hře!

„Rychlá sázka“ vám umožní okamžité uzavření sázky.*
.cz/live

www.ifortuna

Unikátní sázky jedině u Fortuny! Bez manipulačního poplatku.

www.ifortuna.cz/live

B-tým

Rezerva
na jaře tápe
V šesti jarních kolech nedokázali svěřenci Václava
Hradeckého ještě ani jednou zvítězit. V posledních
dvou duelech navíc nevstřelili ani jednu branku
a klesají tabulkou dolů.
Bohemians 1905 B
SK Marila Votice

0 (0)
3 (2)

První gólovou šanci zápasu měl sice domácí kapitán
Pavlík, ale jinak převaha ze hry v podání Bohemky
nevyústila v další šanci. První varování Votic přišlo v 18.
minutě, střelu Borkovce gólman Havránek kryl, ale o osm
minut později ze stejného místa byl Borkovec již úspěšný,
0:1. V 36. minutě odpískal sudí hraniční situaci jako
penaltu pro hosty a Lukeš penaltu proměnil, 0:2. Vítězství
Votic pečetil v 75. minutě Pohorský.
Branky: 26. Borkovec, 36. Lukeš (pen.), 75. Pohorský.
Rozhodčí: Melničuk – Hrabovský, Chládek.
ŽK: Havránek, Pavlík.
Diváků: 100.
Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín (75.
Květoň), Brhlík, Vdovjak, Hauer – Pavlík, Barros,
Gröbl, Kavka – Nešpor, Moravec.
Dukla Praha B
Bohemians 1905 B

2 (0)
0 (0)

Ani na šestý pokus béčko Bohemky na jaře
nebodovalo naplno, navíc odjíždí z Julisky bez
bodu a stále nemá pro zbytek sezony nic jistého.

Zajímavostí zápasu jistě bylo, že se v dresu rezervy
Dukly představil ex-klokan Pavel Hašek. Utkání
rozhodla 53. minuta, kdy poslal Duklu do vedení
Antipov. Největší šanci na zkorigování měl Kotyza,
ale trestuhodně zahodil. Dukla si své těsné vedení
hlídala a mohla několikrát navýšit skóre, což se
podařilo dvě minuty před koncem Laczkovichovi,
který zpečetil výhru domácích na 2:0.
Branky: 53. Antipov, 88. Laczkovich.
Rozhodčí: Jelínek.
ŽK: Kotyza.
Diváků: 50.
Bohemians 1905 B: Havránek – Bartek, Brhlík, Barros,
Hauer – Kotyza, Vdovjak, Dian, Moravec (79. Gröbl) –
Nešpor (44. Formáček), Slezák (63. Kavka).
Tabulka DIVIZE A po 21. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Příbram B
Kunice
Votice
Meteor Praha
Tábor
Řevnice
Strakonice 1908
Bohemians 1905 B
Benešov
Domažlice
Doubravka
Třeboň
DUKLA Praha B
Malše Roudné
Hořovicko
Tachov

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
13
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
6
5
6
5

4
6
5
5
4
3
5
4
4
3
5
5
6
7
3
5

3
2
7
7
8
9
8
9
9
10
9
9
9
9
12
11

40:19
32:8
34:22
35:33
25:26
38:36
25:28
29: 28
25:31
33:34
34:35
31:36
26:39
20:31
27:42
32:38

46
45
32
32
31
30
29
28
28
27
26
26
24
22
21
20

(13)
(15)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-1)
(-2)
(-2)
(-6)
(-4)
(-4)
(-9)
(-8)
(-9)
(-13)

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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My jsme taky Bohemka

DFK KLOKANKY
ZAHÁJILY
SEZONU
V dnešním čísle se opět po čase zaměříme na utkání našich fanynek, které
reprezentují zelenobílé barvy v utkáních
malého fotbalu. V první polovině dubna
sehrály Klokanky dva zajímavé zápasy,
s jejichž průběhem se můžete krátce seznámit.
DFC Café Klub
DFK Klokanky

7 (2)
2 (1)

9 (4)
0 (0)

DFK Klokanky: Bínová (B), Dvořáková, Janíková,
Kasalická, Kučerová, Slavíková,Tichovská (C),
I.Paulová, P. Divišová, K. Slámová.

DFK Klokanky: Bínová (B), Dvořáková, Kasalická,
Kučerová, Tichovská (C), I. Paulová, P. Divišová,
K. Slámová

Branky: 27., 28. a 40. Lazarovová, 18. a 41.
Krejcarová, 2. Králová, 36. vlastní – 5. a 44. Divišová.

Branky: 13., 21. a 26. Divišová, 25. a 49. Slámová,
37. a 44. Kasalická, 19. Paulová, 39. Tichovská.

Již v samotném úvodu jarní časti bylo zřejmé, že
jako DFK Klokanky to nebudeme mít ve skupině
vůbec jednoduché. Jelikož nás obklopují velmi
kvalitní ženské týmy, jako jsou DFC Café Klub,
Ambassadors a SBA Expert Hummel.

Do druhého zápasu v jarní části jsme nastoupily
pouze se sedmi hráčkami. Přesto jsme si na soupeřky
věřily a od začátku v našem týmu vládla veselá
atmosféra posilněna malým vtipem. Při nástupu
na hřiště jsme organizátorovi soutěže a rozhodčímu
oznámily, že do utkání nenastoupíme, protože jsem
přesvědčené, že naše soupeřky nejsou řádnými
členkami PSMF. Hrozící kontumace a pokuta
500 Kč nás nakonec přesvědčila a na rozdíl
od „nejmenovaného“ klubu jsme k utkání
nastoupily. Na rozdíl od předchozího utkání jsme
předvedli sebevědomou hru, která pramenila nejen
z adaptace na větší hřiště, ale také z přítomnosti
P. Divišové. Hráčky Ambassadors bojovaly a zasloužily
by si alespoň čestný gól, ale náš rozjetý zelenobílý
kombajn nešlo zastavit a konečný výsledek 9:0
hovoří za vše.

Obava se potvrdila hned v prvním zápase, kdy jsme
nastoupily proti DFC Café Klubu, který doposud neměl
mnoho příležitostí ochutnat hořkost prohry. Proto jsme
vytáhly fotbalovou zbraň jménem Petra Divišová, což
bylo pro naše soupeřky velkým překvapením, jelikož
do nedávné doby patřila k jejich velkým oporám.
Stejně tak Iva Paulová a Kateřina Slámová. Všechny tři
nám pomohly v počáteční bázni po odchodu hráček
z našeho klubu.
Hru od začátku provázela velmi napjatá atmosféra.
Bylo zřejmé, že nás soupeřky technicky přehrávají,
a proto jsme se snažily nevypustit žádnou herní situaci.
To se nám také v první půli osvědčilo. Nečekaně jsme
do druhé části nastupovaly za stavu 1:2. Bohužel jsme
tempo neudrželi a do konce utkání jsme inkasovali
dalších pět gólů a pouze jednou se P. Divišové
podařilo snížit. Café Klub byl v utkání lepším týmem
a po zásluze zvítězil.
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DFK Klokanky
Ambassadors

Klubový magazín Klokan

Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli
v těchto utkáních povzbudit a doufáme, že se spolu
budeme setkávat i při utkáních následujících.
Kontakty:
Klokanky@seznam.cz, www.klokanky.wz.cz,
774 310 715 nebo 606 448 187

Fotogalerie fans

Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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Partneři Bohemians 1905

GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

PARTNEŘI

Bohemians 1905

Trenér: Pavel Hoftych
Asistent: Pavel Medynský
Asistent: Václav Hradecký
Asistent: Pavol Švantner
BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

FC Baník Ostrava

Trenér: Miroslav Koubek
Asistent: Boris Kočí

17. 10. 1975
09. 01. 1987
16. 03. 1981

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš
4 Josef Jindřišek
7 Marek Nikl
9 Jiří Rychlík
24 Michal Pávek
27 Martin Cseh

20.
14.
20.
24.
13.
22.

11.
02.
02.
11.
02.
08.

1975
1981
1976
1977
1985
1988

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek
6 Jan Štohanzl
11 Ferenc Róth
15 Jiří Kaufman
16 Jan Moravec
20 Amadou Cissé
25 Martin Kotyza
26 Rastislav Vdovjak
33 Michal Dian

13.
20.
24.
28.
13.
23.
01.
12.
30.

02.
03.
12.
11.
07.
10.
10.
04.
11.

1988
1985
1978
1979
1987
1985
1984
1990
1981

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
12 Lukáš Hartig
14 Martin Nešpor
21 Milan Škoda
22 Aziz Ibragimov
31 Vladimír Bálek

28.
28.
05.
16.
21.
08.

01.
10.
06.
01.
07.
03.

1970
1976
1990
1986
1986
1981

BRANKÁŘI
1 Antonín Buček
16 Vít Baránek
30 David Pietrzkiewicz
31 Jakub Andrejko

24.
27.
09.
14.

02.
09.
02.
05.

1984
1974
1988
1991

OBRÁNCI
2 Fernando Neves
3 Radim Řezník
5 René Bolf
12 Jan Zawada
19 Michal Frydrych
22 Daniel Tchuř
23 Aleš Neuwirth
26 Radek Coufal

09.
20.
25.
06.
27.
08.
04.
05.

06.
01.
02.
06.
02.
08.
01.
09.

1978
1989
1974
1988
1990
1976
1985
1990

ZÁLOŽNÍCI
4 Martin Lukeš
8 Patrik Boháč
11 Ján Greguš
18 Tomáš Marek
21 Sang Lee Hyung
25 Tomáš Mičola
27 Mário Lička
29 Petr Wojnar

17.
30.
29.
20.
06.
26.
30.
12.

11.
04.
01.
04.
05.
09.
04.
01.

1978
1992
1991
1981
1985
1988
1982
1989

ÚTOČNÍCI
9 Matěj Vydra
10 Robert Zeher
13 Dominik Kraut
14 Adam Varadi
28 Miloslav Strnad

01.
12.
15.
30.
03.

05.
02.
01.
04.
12.

1992
1985
1990
1985
1981

