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Editorial

Bohemka neudržela vedení a podlehla
Jablonci.
Kvalitní zápas
s nekvalitním
rozhodčím.

Trenér Hoftych:
„Holt, je to
drsnej kraj!“

Stále držíme normu: co zápas,
to vstřelený gól.
Cseh po operaci.
Béčko zahájilo
sezónu dvěma
výhrami.

Daniel Nešpor
laboruje
s kotníkem.
Záložník Cissé
reprezentantem.

Ze zmoklého Edenu získala Bohemka
první tři body.
Klokani měli zápas pod kontrolou.
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Slovo trenéra

V jednotě je síla
Vítám vás opět při našem domácím utkání. Poslední
utkání na této půdě se nám povedlo jak herně tak
výsledkově, vyválčili jsme za deštivého počasí proti
těžkému soupeři důležité tři body. Co nás velmi těší, že
to bylo po výborném týmovém výkonu. Také jsem měl
radost z mladého Nešpora, kterého však utkání stálo
tolik sil, že ho vzápětí skolila viróza. Hra se odvíjí od hry
útočníků a nám v tomto utkání spolu s Hartigem
výrazně pomohl. Také je pozitivní, že Radek Sňozík
nedostal zásluhou svého umění a zásluhou poctivé hry
celého mužstva branku a dočkal se tak první vychytané
nuly v sezóně. Celkově jsme utkání zvládli a odhodlání
porvat se o výsledek a prezentovat se kvalitní hrou jsme
si podrželi i do nedělního utkání v Jablonci.
Čekal nás silný domácí tým, který po špatném
vstupu do sezóny a vyřazení z Poháru UEFA nutně
potřeboval zvítězit, což jsme pocítili i při verdiktech
rozhodčího Koucourka i jeho kolegů. Myslím si, že
jsme odehráli opět kvalitní utkání se spoustou šancí
na obou stranách ve velmi dobré atmosféře, o kterou

se vydatně snažili hlavně naši fanoušci a byla z nich
cítit jednota. V utkání jsme šli do vedení zásluhou akce
Rychlík – Hartig – Bálek. Poté ale přišlo období řady
sporných výroků rozhodčího, který vrátil domácí do hry
a my měli co dělat do poločasu, abychom udrželi
nervy na uzdě a neinkasovali červenou kartu. I proto
byl v poločase střídán Lukáš Hartig, který už žlutou
kartu měl a zbytečně by si koledoval o druhou. Mrzí
mě inkasovaná branka do kabin, která padla po našem
špatném pokrytí Vošahlíka i inkasovaná branka
na 3:1, po chybě v rozehrávce, ale kvituji snahu hráčů
o korekci výsledku i v těžkých podmínkách drsného
severu a to, že se rvali o body až do konce utkání.
Věřím, že odměny za tuto snahu se dočkáme v dnešním
utkání s dosud neporaženými Budějovicemi, kterým se
povedl výborný vstup do soutěže. K tomu, abychom uspěli,
potřebujeme i vás a vaši podporu a pevně věříme, že se
uchytí heslo „v jednotě je síla“ a dočkáme se podobné
kulisy, jakou jste nám vytvořili v Jablonci. Předem děkujeme
za podporu, které si velmi vážíme a vždycky jsme s vámi.
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Jsem skromný kluk z vesnice
Když před pěti lety Bohemka vstala z mrtvých, byl u toho. A zůstává tu pořád. Poslední
mohykán, který od té doby Klokany ani na okamžik neopustil a nadále patří k pilířům
A-mužstva. „Jsem rád, že mi trenéři věří. Znamená to, že na ligu stále mám, což mě
těší,“ říká čtyřiatřicetiletý Pavel Lukáš.
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Dalibor Slezák, symbol znovuzrozené Bohemky,
už hraje jen za divizní rezervu. Vy jste přece
jen o něco mladší, takže pokračujete v ligovém
áčku. Líbí se vám tu?
Moc. Jsem tady spokojený, i když teď nastaly nějaké
problémy. To působení musím hodnotit pozitivně.
Jsem tu šestým rokem, což je moje nejdelší působení
v jednom klubu v celé kariéře. Od začátku nové
Bohemky je tu ještě Milan Škoda, ale ten nakrátko
odešel na hostování do Manětína.
Čím to je, že jste se zde udržel tak dlouho?
Předtím jste kluby až na delší angažmá v Hradci
Králové docela často střídal.
Na tuhle otázku by měli odpovědět spíš trenéři. Já se
snažím dělat svou práci poctivě a to se mi asi vyplácí.
Také mám ten dojem. Ze všech stran na vás
slýchám názor, že jste vzorem stoprocentního
opravdového profesionála.
Snad to tak skutečně je. V tréninku nic neošidím,
protože to by se odrazilo v zápasech a na psychice.
A ještě jsem tady zaslechl, že kdyby takový
přístup k fotbalu jako vy měli všichni hráči
v Bohemce a nejen tam, dotáhli by to v kariéře
mnohem dál.
Tak to asi ano. Někdo spoléhá víc na talent, jenže to
nestačí. Někomu zase chybí víc nadání a vše má vydřené.
Nikdy vás odsud nenapadlo odejít?
Abych řekl pravdu, tak ne. Ani jsem neměl žádné
nabídky. Až na jeden sestup jsme pořád šli nahoru
a já měl šanci hrát pravidelně první ligu. Nebyl tedy
důvod odcházet. A hlavně ta kulisa a vůbec celá
atmosféra kolem klubu, to bych nikde nezažil. Hrát
tady byl pro mě vždycky svátek.
Stal se z vás srdcař?
Klub mi k srdci určitě přirostl. Znám v Bohemce
všechny lidi, něco jsem tu odvedl a snad to byla slušná
práce, takže se z toho pro mě stala srdeční záležitost.
Přesto se toho o vás moc nepíše a neví. Nevadí
vám, že jste tak trochu antihvězda?
Asi na mě nezbývá prostor. (směje se) Já to tolik
neprožívám. Popularitu neřeším, nezabývám se jí.
V anketách fanoušků Bohemky se umisťujete
na předních příčkách. Třeba za rok 2008 jste
v hlasování o nejlepšího hráče klubu skončil
třetí. To značí, že lidé vás tu mají rádi. Nejste
rád středem pozornosti?
To by dělalo dobře každému. Jsem rád, když mě

za dobrou práci někdo ocení. Na tom ale svět nestojí
a nepadá.
I z mediálního hlediska jste nepopsaným listem
papíru. Na co byste se zeptal sám sebe?
Nedávno se mě žena zeptala, co budu dělat, až
skončím s fotbalem. To bych taky rád věděl. V létě
jsem prodloužil smlouvu v Bohemce o další sezónu,
já totiž delší kontrakty neuzavírám. Příští rok to
zase budu řešit. Nedokážu odhadnout, jestli budu
pokračovat. Záleží na tom, jestli budu zdravý a bude
o mě zájem. Možná zkusím trenéřinu, ale to je běh
na dlouhou trať. Ještě nevím, uvidíme.
Co by o vás ještě čtenáři měli vědět?
Že jsem skromný kluk z vesnice a že jsem šťastně
ženatý. Mám doma krásnou ženu a krásné dvě děti.
To stačí.

Nejsem si jistý, že se naši fanoušci
vrátí do ochozů. V otázce stěhování
z Ďolíčku do Edenu jsou hodně
zarputilí. Nevím, jestli je víc zajímáme
my, nebo stadión. Při utkání se
Slováckem hlediště zelo prázdnotou
a slyšet byli spíš příznivci soupeře,
na což nejsme zvyklí. Bylo to smutné.
Ta vesnice se jmenuje Zápy a začínala tam vaše
fotbalová dráha. Vracíte se tam dodnes?
Samozřejmě, žijí tam mí rodiče. Já sám bydlím
v nedalekém Brandýse nad Labem. Mám to k nim
blíž než brácha Petr, který kope za Teplice a žije
v Mladé Boleslavi. Párkrát do roka se tam potkáme.
Dřív jsme spolu trávili víc času, ale dneska už
máme oba děti, takže se tak často nevídáme
a spíš si voláme. Když přijedu domů, chci si užít
hlavně s rodinou. A jinak jsme oba pořád někde
na trénincích a na zápasech.
Petr je o dva roky mladší. Kolik jste toho spolu
v životě nahráli?
Začínali jsme spolu v Zápech. Tam se kategorie moc
nerozlišovaly, sedmiletí kluci kopali s patnáctiletými
a nikdo to neřešil. Oba jsme nastupovali v záloze.
Já veprostřed a Petr na kraji, dokonce možná někdy
i v útoku. Dozadu jsme se posunuli až později.
A taky jsme spolu byli ve Spartě. Kopali jsme
za béčko.
Kdo z vás dvou je lepší fotbalista?
Těžko říct, ale brácha hrál v lepších klubech. Byl
v Liberci, Spartě a teď v Teplicích. Tam nepřicházejí
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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podřadní fotbalisté. Má mnohem víc ligových startů
a drží se na špičce už hodně dlouho. Dotáhl to určitě
dál než já. Ale nezávidím mu.
On o vás říká, že jste mohl být dál, ale měl jste
trochu smůlu. Souhlasíte?
Je možné, že Petr měl víc štěstí, ale prosadil se taky
svou snahou a pílí. Možná jsem nedostal tu správnou
nabídku v pravou chvíli, ale to je těžké posoudit. Teď
jsem tady v Bohemce a nelituju toho.
Podobně jako třeba u Vladimíra Bálka je i váš
otec velkým a obětavým fanouškem. Jak stíhá
vidět za víkend v akci oba dva syny, tedy vás
a Petra?
Tráví tím dost času, ale vždycky to nějak zvládne.
Odmalička s námi jezdil po fotbalech a vydrželo mu to
až doteď. Jeden den je na Bohemce a druhý v Teplicích
a pak jde ještě na zápas v Zápech. Je do toho hrozně
zažraný, opravdový fanatik. Sám hrával fotbal, i když
nanejvýš krajský přebor nebo divizi.
Už vyrůstá v rodině další fotbalista?
Mám pětiletého syna Matyáška. Je to šikovný leváček,
ale zatím ho nikam netlačím. Říká, že bude hrát, i když
ještě nezačal nikde kopat. Mám i devítiletou dceru
Natálku, která hraje prvním rokem tenis. Docela jí to
jde, snad u toho pár let vydrží. Petr má šestiletého
syna, který už hraje v přípravce za Mladou Boleslav. Tak
snad je u nás o sportovce postaráno.
Na první pohled se to nezdá, ale Petr o vás
tvrdí, že jste velký šoumen. Prý je s vámi
neskutečná sranda a pořád vyvádíte nějaké
vylomeniny. Podílíte se na žertování v kabině?
Mám zábavu hrozně rád. U nás v Bohemce je
kolektivním dílem. Žádnou snad nezkazím a snažím
se do ní zapojovat.
Na skříňce v šatně máte dokonce moc legrační
fotograﬁi. Jak se tam dostala?
Kluci si ze mě dělají šprťouchlata, že jsem hrozně
chlupatý. Tak mi nalepili na skříňku mou fotku, pod
kterou je nápis: 8.30 – čerstvě oholen. A pod tím je
obrázek nějakého člověka, který má dlouhé vousy
po celém obličeji. U toho je napsáno, že v půl desáté,
kdy je sraz před tréninkem, jsem zase zarostlý. Ten
snímek tam visí už od doby, kdy tady ještě byl Pavel
Hašek. Vystřihl to z novin a nalepil mi to tam. Taky
mám na svém místě samolepku s nápisem Bílým vstup
zakázán. To je zase narážka na to, že jsem snědý. Proto
mi kluci říkají Cigi. Mně to ale vůbec nevadí.
Tomáš Radotínský
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„V letní přípravě jsem si vymknul
loket. Při koordinačním cvičení
s fyzioterapeutkou jsem skákal do výšky
na stabilizační matrace, špatně jsem to
treﬁl a při dopadu na zem jsem si zkroutil
ruku pod sebe. Uštípl jsem si kousek
kosti, ale na to, jak to vypadalo, to
nakonec dopadlo docela dobře. Nejdřív
jsem měl týden sádru a pak jsem dostal
na čtrnáct dní dlahu, takže jsem toho
zase tak moc nezameškal,“ popisuje své
kuriózní zranění zkušený obránce.

DOTAZNÍK HRÁČE
VZDĚLÁNÍ
Jsem mechanik strojů a zařízení
s maturitou. Byla to sportovní třída.
PRVNÍ KLUB
Sokol Zápy.
DĚTSKÝ IDOL
Jirka Novotný. To byl můj vzor. Splnil
jsem si sen, když jsem s ním ve Spartě
seděl v jedné kabině.
OBLÍBENÝ KLUB
Bohemka.
OBLÍBENÝ TRENÉR
Rád vzpomínám na Petra Uličného,
který mě trénoval v Hradci Králové. To je
takový typický bodrý Moravák.
OBLÍBENÝ HRÁČ
Obdivuju plno hráčů, nemám nikoho
vyloženě oblíbeného. Na mistrovství
světa se mi líbili oba španělští stopeři,
Carles Puyol a Gerard Piqué.
OBLÍBENÉ AUTO
Jezdím Fabií kombíkem. Líbí se mi Audi
Q7, ale to je spíš takový sen.
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Zaostřeno na

Sponzory na tuto sezonu
Bohemians 1905 se i nadále potýkají se soudními spory
z minulosti, ovšem na provoz klubu nesmí mít tyto
spory vliv. Jak se projevují spory při jednáních s partnery,
přibližuje ředitel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl.
Jak probíhají jednání s partnery na tuto sezonu?
„Předně bych chtěl říci, že jednání se sponzory se
zúčastňuji jen výjimečně. Hlavní práci v tomto směru
odvádí obchodní a marketingové oddělení, z akcionářů
se o příchod sponzorů stará především Dariusz
Jakubowicz, nově se v klubu touto oblastí zabývá i Alois
Těšitel. Díky nim má akciová společnost vyšší příjmy
od partnerů než v minulých sezonách. Z tohoto pohledu
se situace zlepšila, i když bychom rádi v této oblasti
získali ještě vyšší prostředky v řádu miliónů korun.“
Kolik Bohemka dostává od partnerů?
„Vážíme si každé koruny, kterou ﬁrmy do Bohemky vkládají.
Není to jen z čistého bohemáctví, ale věříme, že to má pro
ﬁrmy i obchodní smysl. Částky od sponzorů se dělí na dvě
části – cashové a barterové. Cashové jsou ty smlouvy, ze
kterých Bohemce plyne přímé ﬁnanční plnění a do klubu
přijdou peníze. Barterové jsou ty, kde nám partneři
za reklamu poskytují nějaké služby. Například autodopravce
nebo v případě UMBRO vybavení pro tým. Při součtu těchto
dvou položek máme od partnerů přibližně 28 miliónů
korun. 22 miliónů v cashi a 6 v barteru.“
Kdo je největší partnerem klubu?
„Největším partnerem klubu je sázková kancelář
Fortuna a společnost Barvy a Laky Hostivař, která
propaguje na hráčských dresech značku Remal.
Velmi podstatná částka přichází i ze společnosti
STES, což je dceřiná organizace fotbalové svazu
a které poskytujeme část našich marketingových
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a všechna televizní práva. Od STESu dostáváme
za sezonu 6 miliónů korun. To jsou absolutní čísla,
ale plně si uvědomujeme, že pro některé ﬁrmy je
hodně i několik desítek tisíc, které do Bohemky vloží
a že jsou to pro ně vzhledem k jejich rozpočtu velké
částky. I proto touto cestou děkujeme za každou
korunu, kterou do Bohemky kdokoliv vloží.“
Jak peníze od sponzorů pokrývají provoz klubu?
„Peníze od partnerů jsou největším a zásadním příjmem
klubu. Tvoří kolem osmdesáti procent všech příjmů, takže
i to svědčí o tom, že je to důležitý příjem. Byli bychom
spokojeni, kdybychom získali ještě o 5 miliónů navíc,
abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu a nemuseli
spoléhat na nejisté zisky z případného prodeje hráčů.
Bohužel na jednání se sponzory mají vliv spory z minulosti,
které my už teď neovlivníme, stejně tak i zprávy podobné
těm, jako v uplynulém týdnu a požadavcích naší bývalé
paní účetní. Jsou to bohužel zprávy, které nepřinášejí klid
mezi obchodní partnery a fanoušky a ztěžují práci lidí,
kteří jednají s dalšími partnery.“
Partneři pocházejí z řad fanoušků nebo jsou to
nezaujatí lidé?
„Velká část partnerů pochází z řad fanoušků Bohemky.
Samotní fanoušci Bohemky jsou také významným
sponzorem Bohemky, protože platí vstupné a suvenýry.
I to je pro nás velký příjem. Fortuna dává peníze
do Bohemky z marketingových důvodů, protože jsme
pro ni zajímavá cílová skupina, podobně další velcí
partneři. Ale významná část partnerů dává peníze
do Bohemky jako srdcovou věc a jsou rádi, že mohou
pomoci Bohemce i tímto způsobem. Ještě jednou díky
všem, že se podílejí na chodu klubu.“

Zlatá – ETAPA II
www.zlatebydleni.cz
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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
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Představení týmu SK Dynamo České Budějovice

Remízový král z jihu Čech
Žádné jiné mužstvo nemá z dlouhodobého hlediska
v první lize na svém kontě tolik nerozhodných výsledků
jako České Budějovice. Nejlépe o této statistice
vypovídá právě probíhající začátek soutěže. Z pěti
utkání neprohráli Jihočeši ani jediné. Stejně jako my
vyhráli pouze jednou, když doma překvapivě porazili
Spartu. Ve všech ostatních zápasech remizovali,
z toho dvakrát doma svým oblíbeným výsledkem 0:0.
Naposledy proti Hradci Králové, který však byl na hřišti
rozhodně lepším a nebezpečnějším mužstvem.
SK Dynamo České Budějovice je relativně stabilním
účastníkem naší nejvyšší soutěže. Několikrát se mu
sice nepodařilo odvrátit pád do druhé ligy, příslušnost
mezi elitu však Jihočeši vždy prokázali okamžitým
suverénním návratem. Největšími úspěchy v historii
klubu jsou dvě šestá místa v sezonách 1993/94
a 1996/97. Za úspěch, jestli se to tak dá říct, je
možné považovat i vychování několika špičkových
fotbalistů. Za všechny jmenujme dlouholetého kapitána
reprezentace Jiřího Němce a především dnes již takřka
legendu, Karla Poborského.
V minulé sezoně se Jihočeši se vcelku bez
problémů zachránili. Se ziskem 31 bodů obsadili
13. místo tabulky a na sestupující Kladno měli
pohodlný náskok šesti bodů. K záchraně je dovedlo
především zkušené duo Šilhavý, Otepka. První z nich
vystřídal na lavičce v průběhu loňského podzimu
odvolaného Pavla Tobiáše, druhý přišel jako největší
posila v polovině soutěže z Baníku Ostrava a svými

brankami z trestných kopů a chytrými přihrávkami
zařídil několik důležitých jarních vítězstvích.
Největší letošní posilou je útočník Luboš Pecka,
který do týmu přestoupil z Mladé Boleslavi. Tento
prachatický odchovanec se pokoušel již dvakrát
prosadit do kádru současného zaměstnavatele, ale
nikdy se mu to nepodařilo. Po svém velmi úspěšném
působení ve městě automobilů (v sezoně 2006/07
se 16 brankami nejlepší střelec ligy) a následném
roku bez fotbalu v německých Cáchách se ani
třetí jihočeský pokus nezdá zatím příliš úspěšný.
Pecka nastoupil ve všech pěti zápasech stávající
sezony a zatím nevstřelil ani jeden gól. O poznání
nebezpečnější se zatím jeví jeho mladší kolega
z útoku Zdeněk Ondrášek. Jeden gól již dal
a v posledním zápase s Hradcem se dostal do dvou
velkých příležitostí. Za pozornost určitě stojí také
brankář Pavel Kučera, který zatím dostal pouhé
dvě branky, nejméně z celé soutěže, což vypovídá
i kvalitě českobudějovické obranné čtveřice.
V uplynulé sezoně jsme v důležitém domácím
zápase Jihočechy porazili 2:0. Po opatrném
a nezáživném prvním poločase se v 61. minutě
prosadil nádhernou ranou z hranice pokutového
území Milan Škoda. Gólovou pojistku přidal pár
minut před koncem neméně utěšenou střelou
z trestného kopu Jiří Kaufman, který byl na hřišti
necelou minutu. Jarní odveta na Střeleckém ostrově
skončila bezbrankovou remízou.
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Bohemians 1905 Soupiska A mužstva

Radek Sňozík 1

Jiří Havránek 19

Václav Marek 28

17. 10. 1975
brankář
87 kg, 187 cm

1. 9. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 3. 1981
brankář

Marek Nikl

7

20. 2. 1976
obránce

82 kg, 183 cm

Igor Držík
10. 4. 1982
záložník
75 kg, 174 cm

Jiří Rychlík
24. 11. 1977
obránce
73 kg, 181 cm

80 kg, 187 cm

9

Jan Hauer
18. 5. 1990
obránce
80 kg, 186 cm

2

Pavel Lukáš

Josef Jindřišek 4
14. 2. 1981
obránce

74 kg, 181 cm

83 kg, 178 cm

Martin Cseh 27
22. 8. 1988
obránce
80 kg, 186 cm

Daniel Nešpor 30
80 kg, 186 cm

David Bartek
13. 2. 1988
záložník
70 kg, 176 cm

28. 9. 1987
obránce

3

20. 11. 1975
obránce

5

8

Vitali Trubila 11
7. 1. 1985
záložník
68 kg, 173 cm

Jiří Kaufman 15
28. 11. 1979
záložník
77 kg, 179 cm

Jan Moravec 16
13. 7. 1987
záložník
68 kg, 175 cm

Martin Kraus 17
30. 5. 1992
záložník
67 kg, 177 cm

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

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

Milan Škoda 21
16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

Aziz Ibragimov 22
21. 7. 1986
útočník
72 kg, 179 cm

Vladimír Bálek 31
8. 3. 1981
útočník
77 kg, 189 cm

Jan Štohanzl
20. 3. 1985
záložník
72 kg, 174 cm

Amadou Cissé 20
23. 10. 1985
záložník
78 kg, 187 cm

ZMĚNY V KÁDRU LÉTO 2010
PŘÍCHODY A–TÝM

ODCHODY A–TÝM

Daniel Nešpor – hostování, FC Graffin Vlašim

Dalibor Slezák – ukončení profesionální kariéry, bude působit v B týmu

Igor Držík – přestup, MFK Dubnica nad Váhom (Slovensko)

Michal Pávek – přestup, FC Hradec Králové

Jiří Kaufman – přestup, FC Hradec Králové

Martin Kotyza – hostování, FC Graffin Vlašim

Vitali Trubila – hostování, SK Slavia Praha

Benoit Barros – hostování, FC Graffin Vlašim

Martin Kraus – z dorostu Bohemians 1905

Jan Růžička – hostování, FC Zenit Čáslav

Jan Hauer – z B týmu

Ivan Hašek – hostování, AC Sparta Praha B
Rastislav Vdovjak – konec hostování z FC Spartak Trnava (Slovensko)
Michal Dian – v jednání
Ferenc Róth – přestup, Sokol Ovčáry
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Ivan Janek – hostování, MFK Zemplín Michalovce

6

Bohemians 1905 Realizační tým

Pavel Hoftych

Pavel Medynský

Václav Hradecký

Pavol Švantner

Vladimír Hric

Miroslav Šimeček

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

Rozpis podzimních
ligových utkání
Luboš Ptáček

Alice Hamáčková

20. 9. 1960
lékař

26. 8. 1970
fyzioterapeutka

Statistiky hráčů
Hráč

Záp.

Min.

Br./Čis. kon.

Asist.

Žk

1. 16. 7. 2010

17:30

2. 26. 7. 2010

18:00

3. 1. 8. 2010

17:00

4. 7. 8. 2010

18:00

5. 15. 8. 2010

15:00

6. 22. 8. 2010

17:00

7. 29. 8. 2010

15:00

8. 12. 9. 2010

17:00

9. 19. 9. 2010

17:00

10. 26. 9. 2010

17:00

11. 3. 10. 2010

17:00

Čk

BRANKÁŘI

Radek Sňozík
Jiří Havránek
Václav Marek

4
0
1

360
0
90

0
4
5
3
2
3
3

0
360
450
270
153
270
270

1

1

OBRÁNCI

Jan Hauer
Pavel Lukáš
Josef Jindřišek
Marek Nikl
Jiří Rychlík
Martin Cseh
Daniel Nešpor

1

1
1

1

12. 17. 10. 2010 17:00
13. 24. 10. 2010 17:00

ZÁLOŽNÍCI

David Bartek
Jan Štohanzl
Igor Držík
Vitali Trubila
Jiří Kaufman
Jan Moravec
Martin Kraus
Amadou Cissé

3
4
5
4
5
5
0
2

233
255
450
57
404
450
0
51

1

4
4
5
0
4

190
125
317
0
183

1
1

1

1
1

1
1

1

14. 31. 10. 2010 17:00
15. 7. 11. 2010

17:00

16. 14. 11. 2010 17:00

Bohemians 1905
Slavia Praha
Hradec Králové
Bohemians 1905
Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
Bohemians 1905
1. FC Slovácko
FK Jablonec
Bohemians 1905
Bohemians 1905
České Budějovice
Ústí nad Labem
Bohemians 1905
Bohemians 1905
1. FK Příbram
1. FC Brno
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Sparta Praha
FK Teplice
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Hradec Králové

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

ÚTOČNÍCI

Lukáš Hartig
Martin Nešpor
Milan Škoda
Aziz Ibragimov
Vladimír Bálek

1
1

1

2
1
1
1
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Minulý zápas doma

Bohemians 1905
1. FC Slovácko
1:0
Do utkání na podmáčeném trávníku v Synot Typ
Aréně vstoupil aktivněji sice soupeř, ale po čtvrthodině
hry převzala Bohemka aktivitu a ve 22. minutě dokonale
využil zaváhání obrany Lukáš Hartig, který technicky
obstřelil vyběhnuvšího gólmana Filipka. Bohemka
pokračovala v aktivní hře a v samotném závěru poločasu
dostal Hartig opět míč do sítě soupeřovy branky, ovšem
z postavení mimo hru. Slovácko v poslední minutě první
půle ještě zahrozilo hlavičkou, kterou kryl na brankové
čáře připravený Sňozík.
Druhý poločas měli Klokani většinu času míč pod
kontrolou a trvající aktivitou dostávali Slovácko pod
tlak. Hráči v zelenobílém si vytvořili několik dalších
slibných šancí, po kterých mohli zvýšit své vedení.
Zejména akce Štohanzla, který nádherně našel
unikajícího Martina Nešpora, volala po gólu.
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Slovácko si svou největší šanci nechalo na 84.
minutu, Fujerik treﬁl tyč a další pokus zlikvidoval
vleže na brankové čáře Sňozík. Bohemka získala
před návštěvou 2627 fanoušků, ovšem po opravdu
vynikajícím výkonu, první tři body v sezoně.
Branka: 22. Hartig.
Rozhodčí: Příhoda – Handlíř, Santarius.
ŽK: Bálek.
Diváků: 2627.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš,
D. Nešpor – Moravec, Držík, Kaufman, Štohanzl (87.
Trubila) – Hartig (52. Škoda), M. Nešpor (76. Bálek).
1. FC Slovácko: Filipko – Kuncl, Mezlík, Košút,
Reinberk – Fujerik, Kordula, Volešák, Valenta –
Ondřejka (55. Szmek), Švancara (72. J. Valenta).

Minulý zápas venku

FK Baumit Jablonec
Bohemians 1905
3:1
Bohemka kvůli zdravotním problémů nastoupila
s velmi zkušenou obranou. Chyběli mladíci operovaný
Cseh a s kotníkem laborující Dan Nešpor. Do sestavy se
vrátil Jiří Rychlík a byl to právě on, kdo zařídil první gól.
Vystihl rozehrávku Jablonce, narazil si s Kaufmanem,
přihrál Hartigovi, jehož střelu Špit vyrazil k nohám
Bálka a Bohemka vedla 1:0. „Tahle akce se nám
podařila. Přežili jsme úvodní tlak domácích. Před rokem
jsme tady v úvodu dvakrát rychle inkasovali, teď jsme
si na to dávali pozor. Oproti loňsku jsme sehráli určitě
lepší zápas, zejména směrem dopředu jsme měli více
šancí. Cítíme větší kvalitu směrem dopředu a jsme
odvážnější. O to víc mě mrzí, že jsme to i kvůli vlastním
chybám nedotáhli k bodovému cíli,“ popsal Hoftych
vývoj zápasu.

se, aby nepolevila jejich koncentrace, ale podařilo
se to až o přestávce. Museli jsme vystřídat Hartiga,
ten by mohl dostat brzy červenou kartu. Hráči
cítili nespravedlnost, ale utkání jsme pořád mohli
sportovně otočit. Bohužel jsme udělali chybu a už
bylo těžké dotáhnout utkání aspoň k remíze,“ řekl
Hoftych.

Ve 33. minutě došlo k více než spornému
okamžiku. Pekhart postupoval proti třem obráncům
Bohemky a metr před vápnem upadl. Nejblíže
k němu byl Pavel Lukáš, kterého sudí Kocourek
označil za viníka a dal mu žlutou kartu. Z následného
přímého kopu se treﬁl Jarolím. „Od té doby sudí
hru kouskoval, naši hráči znervózněli, snažili jsme

Diváků: 4122.

Kvalitní zápas s nekvalitním rozhodčím Bohemce
body nepřinesl. „Připravovali jsme se na to, že to
tady bude těžké po všech stránkách. Holt, je to
drsnej kraj,“ završil své hodnocení kouč Bohemians.
Branky: 33. Jarolím 45. a 60. Vošahlík – 22. Bálek.
Rozhodčí: Kocourek – Mencl, Večeřa.
ŽK: Pekhart – Lukáš, Sňozík, Hartig.

FK Jablonec: Špit – Haurdič, Zábojník, Jáblonský,
Pekhart, Loučka, Kovařík (60. Piták), Vošahlík (85.
Drsek), Krajčík, Jarolím (74. Eliáš), Pavlík.
Bohemians 1905: Sňozík, Jindřišek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Štohanzl (77. Trubila), Držík, Kaufman,
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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FK Baumit Jablonec – Bohemians 1905

Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice

17

Vzpomínka Petra Nečady
Přemek Bičovský, známý pod podivnou přezdívkou Pižma, to byla
osobnost všech osobností. Fotbalová kapacita, titán. Jeden z těch,
kteří se nejvíce zasloužili
o titul mistra. Při vší úctě
ke králi střelců Chaloupkovi, ke Sloupovi,
Zelenskému, Čermákovi, kdybych měl sestavit
žebříček nejzasloužilejších, asi bych dal Bičovského na první místo.

Přemysl Bičovský,
kapitán mistrů
slaví 60

Datum narození:
18.08.1950
Startů v lize: 434
Gólů v lize: 106
Startů v reprezentaci: 45
Gólů v reprezentaci: 11
Hráčská kariéra:
1967–1970 Sklo Union Teplice
1970–1972 Dukla Praha
1972–1976 Sklo Union Teplice
1976–1983 Bohemians Praha
1983–1986 SC Eisenstadt
1986–1989 VfB Mödling
1989–1993 ASK Ybbs
Kapitán, vůdčí postava mužstva, hráč s obrovským
vlivem na ostatní. Navíc vynikající fotbalista, který
si vždycky uhrál svoje. Ne, to je málo, takhle to říct.
Nikdy nezklamal. Ještě málo. Ve všech zápasech
patřil k nejlepším, někdy byl sám nejlepší.
Stačilo však málo a Přemysl Bičovský titul
s Bohemkou nikdy nezískal. V létě roku 1982 měl
slíbený odchod do zahraničí, byl totiž dohodnutý
s Racingem Štrasburk. Jenže nároďák vybouchl
na mistrovství světa ve Španělsku, Přemek byl u toho
a jak vzpomínal, „soudruh Himl se naštval a zatrhnul
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mi to“. Pro mladší čtenáře: Antonín Himl byl
předseda ČSTV, tedy šéf československého sportu.
Přemysl Bičovský začínal jako šikovný, střelecky
pohotový záložník. Takhle se prosadil už v sedmnácti,
když začal hrát ligu za Teplice. Pak byl na vojně
v Dukle a pomáhal vybojovat titul mistrů Evropy
do 23 let. To bylo v roce 1972. Vrátil se do Teplic
a brzy se stal oporou reprezentačního mužstva, které
Václav Ježek připravoval na zlatý Bělehrad. Přemek
hrál všechny zápasy, střílel důležité góly, nikdo si bez
něj neuměl nároďák představit. Potom, těsně před
mistrovstvím Evropy 1976, které skončilo Panenkovou
slavnou penaltou, Bičovský vypadl. Zranil se, myslím,
že už ho tehdy trápila záda, nemohl se pořádně
hnout, hrával pod injekcemi.
Léto 1976. Bičovský do Bohemians, hlásily noviny
nebo Bohemians mají nejsilnější zálohu v lize
Bičovský – Dobiaš – Panenka, psalo se tehdy.
Později s ním trenér Pospíchal začal v sestavě
posunovat, jak bylo třeba. Zranil se Prokeš, Bičovský hraje
předního stopera. Nemáme útočníka, jde tam Bičovský.
A všude hraje výborně. Když v létě 1980 Dobiaš odešel
do Belgie, projevil se Pospíchal zase jednou jako génius.
Ze záložníka Bičovského udělal libera, posledního hráče
před brankářem. Bičovský plně nahradil Dobiaše: přehled,
jistota, klid, přesná rozehrávka, střelba, po Panenkově
odchodu i rohy a trestňáky. Když bylo nejhůř, posílali

ho Pospíchal se Zadinou do zálohy, někdy i do útoku.
Na podzim 1981 jsme se doma trápili se Slovanem
Bratislava. Půl hodiny do konce, Slovan vyrovnal na 1:1.
Je zle. Pospíchal vysunul Bičovského z obrany na hrot.
Neuvěřitelně to vyšlo: 80. minuta 2:1, 84. minuta 3:1.
Oba góly samozřejmě Přemek. Jeden zblízka, druhý
po sólovém úniku z půlky.
V této době dal také svůj stý ligový gól a vstoupil
do Klubu kanonýrů. Bylo to 12. září 1981 proti
Banské Bystrici, vyhráli jsme po strhujícím výkonu
5:1. Tři minuty před koncem, ještě s 99 góly, šel
Přemek na penaltu. Dal – a zažil ovace. „Ať žije
Přemek!“ burácely tribuny. Bylo cítit, že to není jen
za ten stý gól, že je to poděkování fanoušků za to,
jak jako kapitán vede Bohemku.
„Ať žije Přemek!“ jsem slyšel naposledy před
prvním domácím zápasem po zisku titulu, na podzim
1983. Přemysl Bičovský se loučil s Bohemkou. Stál
v civilu pod tribunou, dostal nějaké dárky, mával
divákům a já byl naměkko. Dnes máme unikátní
příležitost zopakovat si tento moment po 27 letech.
Přemysl Bičovský, kapitán mistrů, slaví šedesátku.
Popřejme mu vše nejlepší!

FANSHOP Bohemians 1905

Fanshop v Synot Tip Aréně otevírá dvě hodiny před
výkopem a je přístupný jen zvenku. Během zápasu
není možné stadion opustit a vrátit se zpět, proto
v útrobách stadionu naleznete 3 prodejní stánky
u sektorů 120 (funguje jen o poločasové přestávce),
124 a 227. Kamenný fanshop je samozřejmě možné
navštívit i při odchodu na konci zápasu a můžete zde
zakoupit vstupenky na nejbližší venkovní zápas.

Novinky ve fanshopu
Dres Bohemians z nové kolekce
Nové kartičky hráčů
Plakát mužstva 2010/11
Župan

Dětské náramky a bryndáky
Hrnek s logem
Odznaky – klubový + Ďolíček
Sklenice 0,4 ve tvaru míče
Peněženka
Taška na notebook
Nová kolekce triček
Zubní kartáček

Otevírací doba fanshopu v Ďolíčku:
Po, Út, St, Pá: 11 – 17 hod.
Čt:
12 – 19 hod.
Více na: fanshop.bohemians1905.cz
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Srdcem Bohemák

David
Pacholík
Narodil se na začátku sezóny 1982/83,
takže při oslavě našeho titulu mu byl
necelý rok. Na Bohemku chodí již 18
let a ani přesun do Edenu ho neodradil.
Naopak. Sám dokonce tvrdí, že za celou
dobu, co fandí zelenobílým barvám, je
teď podpora týmu nejdůležitější.

Odkdy vlastně chodíš na Bohemku?
(přemýšlí) No, to už je teda doba. Přivedli mě k tomu
mí bráchové, když ještě ten nejstarší chodil do kotle
v doktorských pláštích, tak to bude tak 18 let určitě.
Co tě na vršovickém klubu upoutalo?
Ze začátku suprová atmosféra, ta je nezaměnitelná.
Dýchla na mě ta tradice a to mě vzalo za srdíčko. Už
v rodině to bylo tak nějak daný. Mělo to svoje kouzlo,
chodit do kotle, ještě k tomu já, jako ještě malej
capart. Ze všeho jsem byl strašně unešenej.
Vzpomínáš si na své první utkání v Ďolíčku?
Ne. Vůbec, absolutně ne. Ani nedokážu odhadnout, co
to bylo za soutěž, natož soupeře. Je to už moc dávno.
Kdy jsi začal na Bohemku docházet pravidelně?
Pravidelně tak od svých 14 let. To jsem zašel občas
i sám, když bráchové třeba nešli nebo nemohli. Jednou
jsem myslel, že začíná zápas až o hodinu později, takže
jsem přišel až na druhou půli – to jsem byl strašně
naštvanej, že mi ta první unikla.
Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na utkání
Bohemky?
Určitě derby se Spartou, když chytal za Spartu Petr Čech.
Když mu dal Melecký jesle a vyhráli jsme 2:1. A zvenku?
To bude jednoznačně zápas v Holicích, kde jsme stvrdili
postup do nejvyšší soutěže. To byl taky zážitek jak hrom.
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Jak vlastně jezdíš na výjezdy?
Většinou auty po vlastní ose s kamarády. Přes klub jsem
nejel ani jednou, pokud nepočítám Salcburk.
Hraješ sám fotbal nebo si jen fanoušek?
Samozřejmě, hrával jsem fotbal. Bohužel zdraví
mi úplně neslouží. V hlavě ho budu hrát ještě
ve čtyřiceti, ale fyzicky už to nejde. Celou kariéru
jsem strávil v Unionu Strašnice. Jinak jsem hrál
i Hanspaulku, a to od první až po tu osmou, pralesní
ligu. V té první jsem si zahrál třeba proti Radkovi
Černému, co tehdy válel za Slavii. Tady teda hrál
v poli a dal nám, myslím, i gól.
Pokud porovnáš kotel z dob tvých začátků s tím
z posledních let, jaký vidíš rozdíl?
Dřív se určitě víc fandilo. Neříkám, že teď je to nějak
špatný, ale dřív mi přišel ten kotel takovej živější. Je to
jistě i tím, že je zakázaná pyrotechnika. Ale ubylo třeba
i konfet. Ty se mi u fotbalu vždycky líbily.
Jak se díváš na to, že někteří fanoušci sabotují
domácí zápasy v Synot Tip Aréně?
Přijde mi to až neuvěřitelně divný. Proč ti lidé, co
za Bohemku bojují, skládají se na ni ﬁnančně, účastní
se všech možných brigád a teď se k ní jakoby otočí
zády. Přijde mi to strašně nefér vůči trenérovi a hráčům,
že si kvůli své ješitnosti nedokážou do Edenu najít

cestu. Ďolíček byl samozřejmě jenom jeden a budu
hrozně rád, když se sem vrátíme, ale myslím si, že
teď ty fanoušky potřebuje klub víc, než kdy dřív.
Klub potřebuje cítit tu podporu a evidentně ji nemá.
Hráči a trenéři za majitele přece nemůžou. Ty sis taky
rodiče nevybral. Když si teď vezmu poslední zápas se
Slováckem a tu děkovačku po něm, z toho mi bylo
až do breku. Nestydím se říct, že mi ukápla slza. Pani
Tichá si do Edenu cestu našla a co v Ďolíčku zažila
ve srovnání s těmi, co teď sabotují domácí zápasy? Ona
ve svém věku pořád za svým klubem stojí, ať se děje,
co se děje. Co mají říkat fanoušci z Highbury, což je
taky ohromná tradice, když se přemístili na Emirates?
Nedá se nic dělat, musí to být vidět, že jsme v Edenu
teď doma. Prostě taková je teď realita.
Koho považuješ za současnou ikonu týmu?
Suverénně největší persona je Sňozík. Nechci se
dotknout ostatních, ale pro mě je největší hvězda on.
A pak mam rád Hoftycha, ten do Bohemky výborně
zapadl. Koncepčně. Myslím, že hráčům nic neodpustí
a je opravdu spravedlivej.
Je něco, co bys s Bohemkou chtěl zažít?
Mistrovský titul a evropský pohár a návrat do Ďolíčku.
Takže jsem skromnej. (smích) V sobotu jsem měl
narozeniny, tak ať na tom koukají hráči makat! (smích)
Lukáš Mašek
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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...abyste byli lépe vidět!

Ofsetový, Digitální, Velkoplošný tisk
Grafické a DTP studio, Digitální fotoatelier

SDRUŽENÍ MAC, spol. s r.o

www.mac.cz

U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
email: sdruzeni@mac.cz
tel.: +420 272 016 611
fax: +420 272 016 612
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- centrum pro hlášení poruch s nepřetržitým provozem
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Představujeme

Michal Šimůnek:
Nový hlasatel

Ahoj Michale, pověz nám, jak ses dostal
k hlasatelství Bohemky?
To víš asi nejlíp sám. (úsměv) Jednou v pátek večer
po fotbálku jsme seděli na posportovním osvěžení
v baru Klokan a jeden kamarád prohodil, že Bohemka
shání nového hlasatele do Edenu. Tak jsem si řekl, že
bych to mohl zkusit a na zápase se Slováckem jsem
měl premiéru. Bavilo mě to a snad to i dobře dopadlo,
takže bych v této práci rád pokračoval i dál.

si, že si pak nic nepamatuji po následné oslavě. A pak
si budu pamatovat zápas se Slováckem, kdy jsem
poprvé viděl fotbal z hlasatelské kabiny.

Jaký máš vztah k Bohemce?
(smích) Zajímavá otázka. Bohemku mám samozřejmě
rád, už nějakej ten pátek jsem jejím fanouškem.
Koneckonců, jinak bych toho hlasatele asi dělat nešel,
kdybych neměl ke klubu žádný vztah.

Dobře, tedy zpět k fotbalu. Hraješ někde ty sám
fotbal?
Jo, snažím se. Jak už jsem říkal v první otázce, tak
každý pátek chodíme s kamarády na atletickou
Bohemku na fotbálek. Ale žádný velký fotbalový umění
to není, alespoň co mě se týče. Za poslední rok jsem
vsítil čtyři branky, z toho dvě do vlastní brány. (smích)

Kdy jsi byl poprvé na Bohemce?
To už si ani přesně nepamatuji, ale vím, že tou dobou jsem
ještě míval vlasy, takže to musí být více než před deseti lety.
Který zápas ti utkvěl v paměti?
Nejvíc asi zápas se Spartou onehdá v Ďolíčku. Hlavně
díky tomu, že dostat se tam nebylo vůbec jednoduché.
Od Koh-I-Nooru jsme se do Ďolíčku dostávali různými
oklikami, protože nás cestou několikrát naháněli
Sparťani, ale nakonec jsme se do Ďolíčku úspěšně
dostali a bylo se na co dívat. Bohemka tenkrát Spartu
porazila, už si nepamatuji přesně výsledek, ale pamatuji

Jaké je tvoje civilní zaměstnání?
Přes týden si na živobytí vydělávám chemií jako
laborant a snažím se ještě dostudovat na FHS UK, kde
mě nejvíc zajímá historie, takže zrovna píšu bakalářku
o čarodějnických procesích v Čechách v 17. století, ale
to už jsme od fotbalu hodně daleko.

Co říkáš na naše fanoušky?
Moc si vážím toho, co pro klub udělali a teď bych byl
strašně rád, kdybychom se opět semkli a Bohemku podrželi
i v době, kdy bohužel nemůže hrát doma v Ďolíčku.
Je něco, co bys chtěl s Bohemkou zažít?
Určitě návrat do Ďolíčku, tam Bohemka prostě
patří a pak to, aby snahy hráčů i všech kolem byly
odměněny mistrovským titulem.
Lukáš Mašek
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Bohemácké hospody

Hospoda
a Music Bar
U Buldoka

K reportáži o bohemácké hospodě jsme se tentokrát
vypravili na levý vltavský břeh, přesně na Smíchov
do Presslovy ulice č. 1 do restaurace U Buldoka.
Průvodcem po restauraci nám byl její majitel a veliký
Bohemák pan Pavel Jurák. Restaurace U Buldoka je bez
přehánění skutečnou fotbalovou hospodou, která svým
stylem připomíná anglické fotbalové puby. Každého
fanouška fotbalu, a Bohemky zejména, jistě nadchne
výzdoba interiéru restaurace. Na zdech je možné najít
obrovské množství všemožných fotbalových propriet.
Zvláště sbírka fotbalových šál, vystavených na zdech, je
mimořádná. Každému příznivci Bohemky jistě naskočí
úsměv, když zahlédne na zdi nad televizí, na které se
zde sledují sportovní přenosy z celého světa, unikátní
šálu s Antonínem Panenkou nebo plakáty A týmu
z posledních sezon. Restaurace U Buldoka je místem,
kde to žije sportem a nescházejí se zde jen fotbalisté
a fanoušci fotbalu. Hosty restaurace bývají i volejbalisté,
ﬂorbalisté, házenkáři či kanoisté. Restaurace U Buldoka
ostatně ﬁnančně podporuje vedle Bohemky i kanoisty,
squashisty či ﬂorbalisty. Je tedy nasnadě, že se zde konají
všemožné dokopné či podobné oslavy sportovních
týmů. Vedle sportovců tu mají pravidelná dostaveníčka
i fandové fotbalu. Vedle Bohemáků sem často chodívali
i Slávisté, pro které byla hospoda základnou při výpravách
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na strahovskou větrnou hůrku, kde Slavia odehrála
sedm sezon. Občas se také stávalo, že se před hospodou
odehrávaly třetí poločasy Bohemáků a Slávistů, většinou
se Sparťany. „Nezřídkakdy se pak u nás objevili příslušníci
Policie a kluky si u piva posbírali“ říká majitel Pavel Jurák.
Restauraci si oblíbili i fanoušci spřáteleného St. Pauli, kteří
sem pravidelně chodí na obědy při svých návštěvách Prahy.
Zahraniční příznivce fotbalu zde ostatně můžete vidět velmi
často, neboť je v restauraci zajištěn příjem prakticky všech
významných sportovních kanálů a vysílají se zde zápasy
Premier League, Bundesligy či Primera Division. Sympatický
majitel Pavel Jurák také pravidelně organizuje s týmem
svých kamarádů fotbalový turnaj pražských hospod
„Buldok Cup“, který se koná na hřišti na Santošce.
Hospoda U Buldoka zaujme nejen svoji fotbalovou
atmosférou a příjemným personálem, ale i kvalitní
kuchyní, rozsáhlou nabídkou tvrdého alkoholu
a zajímavým výběrem piv. Z tvrdého alkoholu je zde asi
nejlepší nabídka rumů, kterých je nebývalé množství. Z piv
se tu čepuje plzeňský Prazdroj z tanků a také tři kvasnicové
pivní speciály (Rarášek, Zlatá labuť a Malina speciál)
z pivovaru Zvíkov. Jedná se o piva vyráběná tradiční
recepturou, při které zraje pivo v sudech dlouhých 20
dní. Při výrobě pivních speciálů se používají také speciální

kolonie kvasinek, které provozovatelé dováží až z Belgie.
„Jedná se v podstatě o bio pivo, ve kterém jsou obsaženy
jen základní alkoholové báze a přírodní cukry,“ říká Pavel
Jurák. Kvalitu piva pak vždy pocítíte po ránu, kdy vám
nehrozí žádná přehnaně bolestivá kocovina. Vedle Pivního
světa v Karlíně je restaurace U Buldoka jedinou pražskou
hospodou, ve které tyto speciály seženete.
Z nabídky jídelního lístku je možné vyzdvihnout
vynikající panenku plněnou modrým sýrem zavinutou
v anglické slanině, staročeské speciality jako kolena či
žebra nebo gulášovou polévku podávanou v chlebu.
V hospodě U Buldoka panuje rovněž čilý kulturní
život. Třikrát do roka se zde konají tzv. Večírky
na vlastní nebezpečí, při kterých v restauraci pracují
známí umělci a sportovci a draží se tu zajímavé
předměty či výtvory. Výnos z těchto dražeb pak vždy
putuje na konta dětských domovů.
Majitel restaurace Pavel Jurák je od dětství velkým
příznivcem Bohemky. Na Bohemku chodí od roku
1982, kdy jej tam přivedl jeho otec. Jak sám říká, měl
tedy to obrovské štěstí, že zažil mistrovskou sezonu
a úspěchy Bohemky v evropských pohárech. Nejvíce
vzpomíná na atmosféru utkání s Ajaxem a Anderlechtem.

„V Ďolíčku jsem vyrostl a moc mě mrzí současné
přestěhování do Edenu, ale bojkot utkání nepodporuju
a do Edenu se rozhodně chystám chodit. Tenhle bojkot
nikomu nepomůže. Současnou situaci nejvíce odnášejí
hráči, kteří rozhodně za nic nemohou,“ dodává.
Součástí podniku je Music Club Buldok, kde je
organizováno mnoho zajímavých akcí, při kterých si
můžete výborně „zapařit“.
Smíchovský Buldok je rozhodně místem, které by měl
fanoušek Bohemky povinně navštívit. Určitě to stojí za to.
Na závěr jsme se rozhodli rozšířit naši rubriku
i o bodování restaurací na škále od 1 klokana (nejhorší)
do 5 klokanů (nejlepší). Restaurace U buldoka si
jednoznačně zaslouží všech pět klokanů.
Hodnocení redakce:
Hospoda a Music Bar U Buldoka
Preslova 353/1, 150 00 Praha 5
tel: 257 329 154
odpovědný vedoucí: Pavel Jurák
buldok@ubuldoka.cz, www.ubuldoka.cz/
Otevírací doba:
Hospoda: Po-Čt 11-24, Pá 11-01, So 12-24 Ne 12-23
Music Bar: Po-Čt 20-04, Pá-So 20-05, Ne zavřeno
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Informace pro fans

První Bohemácký pařník
aneb
s Bohemkou po Vltavě
Bohemka, to není jen fotbal. Ne nadarmo
se našemu klubu říká rodinný. To ostatně dokazují i aktivity našich fanoušků.
Málokterý klub v naší republice se může
pochlubit tak širokou základnou aktivních
fans, jako právě Bohemka. Jako příklad
snad postačí výjezd Ultrasbusu na přátelské utkání v rámci přípravy do Drážďan.
Dnes Vám chceme představit další mimofotbalovou
aktivitu UltrasBus Teamu 2010. Tato skupina se při
jednom posezení v oblíbené hospůdce rozhodla
uspořádat plavbu po Vltavě. Autobusem na výjezdy
se již jezdí dlouho, ale parník? Tak to tu ještě nebylo!
Z počátku se to zdálo jako pouhá fantazie, ale dnes
už je to realita. Proto Vás všechny chceme touto
cestou pozvat na historicky první plavbu Bohemáckým
pařníkem. Akce se uskuteční v pátek 10. září a parník
TYRŠ bude vyplouvat v 18:00 hodin z Rašínova
nábřeží, náplavka Výtoň, Praha 2 (mezi Palackého
a Železničním mostem stanice metra Karlovo
náměstí). Parník Tyrš s kapacitou 270 míst, na kterém
se akce bude konat, je vybaven krytou palubou
i venkovní palubou (nekrytou). Celkový čas plavby
je 4 hodiny a k dispozi Vám bude taneční parket,

kde vystoupí skupina Prohrála v kartách a své básně
zarecituje Jan Haubert, zpěvák a frontman skupiny
Visací zámek. Dále se o zábavu postará skupina
Neopressure a DJ Buqi a DJ Honzieg. Na této akci se
také bude prezentovat strana Desítka pro domácí.
Hráči a realizační tým již vstupenky obdrželi.
Dále je k dispozici plně vybavená restaurace
s občerstvením a točeným pivem za rozumné ceny. Jde
tedy především o setkání s přáteli a možnost navázat
přátelství nová. Akce je vhodná pro všechny věkové
kategorie, ale vzhledem k návratu po 22. hodině je
na každém z Vás, zda vezmete s sebou i své ratolesti.
Vzhledem k možnosti přesunu utkání Bohemians
1905 – Příbram kvůli TV přenosu, je zajištěno případné
vrácení ceny plavby v plné výši. Vstupenky v ceně 250 Kč
jsou již k dostání na každém venkovním utkání A-týmu
a na domácích zápasech béčka v Ďolíčku. Další distribuční
místa jsou v jednání a budou co nejdříve zveřejněny
na webu. Případný zisk bude odeslán na konto DFB.
Ježek, Danndys
Přijďte se tedy pobavit i mimo fotbalové
stadiony. Jste srdečně zváni. Více informací na tel.:
777 677 710 a emailu: ultrasbus@wbs.cz nebo
na internetové stránce: http://ultrasbus.wbs.cz
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Jak Bohemka
postoupila
do čtvrtﬁnále
Poháru UEFA
Byl to jeden z nejtěžších a nejnapínavějších zápasů v historii Bohemians: odveta
třetího kola Poháru UEFA se Servette Ženeva. Nevídaná bitva, vyčerpávající hráče i diváky, skončila vítězstvím 2:1. Vyprodaný Ďolíček jásal, bouřil a oslavoval
postup do čtvrtﬁnále! Ale ty nervy...
Hrálo se ve středu 8. prosince 1982 ve čtyři
odpoledne. Narváno jako málokdy, skutečně nebylo
k hnutí. Místa k stání bylo nutné zaujmout dlouho
dopředu. Kdo přišel pozdě, stojí někde dole u plotu
nebo u rohového praporku. První půli útočí Bohemka
na hodiny, druhou k tramvaji. Atmosféra je nádherná.
Podzim 1982, to byla zlatá éra mužstva, které vybudoval
Tomáš Pospíchal. Nezapomenutelné výkony v lize a první
místo, nakonec z toho na jaře bude jediný titul Bohemians.
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V Poháru UEFA senzační postup až do semiﬁnále, kde nás
zastaví Anderlecht. V prvním kole Bohemka vyřídila Admiru
Wacker Vídeň 5:0 a 2:1, ve druhém St. Etienne 0:0 a 4:0.
Teď tedy Servette Ženeva. První zápas venku skončil 2:2,
takže postup se zdá být na dosah.
Tomáš Pospíchal byl zase v nemocnici, kde podstoupil
další těžkou operaci, už druhý by-pass. Tým vedl asistent
Josef Zadina. Sestava: Borovička – Jakubec, Prokeš,
Bičovský, Ondra – Chaloupka (86. Levý), Zelenský, Sloup –
Němec, Čermák, V. Hruška (77. Příložný).
Už po prvních minutách je vidět, že famózní
podzimní forma je pryč. Zmizela obvyklá lehkost,
zůstala jen dřina. Hosté se líp pohybují, kombinují,
běhají nějak rychle. Naši se plouží, do soubojů
přicházejí o krok později, nedaří se přihrávky. V 17.
minutě střílí Decastel gól, Servette vede. Diváci vytrvale
povzbuzují. Je jasné, že pokud teď Bohemka pořádně
nezabere, bude zle.

nemůže. Diváci se stále častěji dívají na hodiny, počítají
každou minutu. Vydržíme? Vteřiny hrůzy pokračují.
Stále víc hráčů Servette se přesunuje na naši polovinu,
stále víc hráčů Bohemky se stahuje.
Rozhodčí, jemuž nevadily bezohledné zákroky
na Čermáka, je najednou přísný a píská brankáři
Borovičkovi kroky. Nepřímý kop uprostřed vápna, někde
na desítce. Naši stojí na brankové čáře, jsou tam namačkaní
jak na barikádě. Napětí je nesnesitelné. Strašně dlouho
trvá, než Servette rozehraje. Borovička na hranici hazardu
vybíhá z brány před zeď a skáče do rány jako kamikadze.
Ani napoprvé, ani napodruhé při odraženém míči Švýcaři
neprostřelí hradbu odhodlaných bojovníků.
Už se blíží konec, ještě pět minut, tři minuty, dvě...
Zase se chvíli hraje na druhé straně a Bičovský bere osud
do svých rukou. Jako kdyby se na to už nemohl dívat, vniká
do pokutového území mezi dva beky, motá se mezi nimi,
až ho jeden z nich podsekne. Penalta!
Asi každý si hned vzpomene, že Bohemka na podzim
nedala čtyři penalty za sebou. Je to prokletí? Přichází
Miroslav Příložný, osvědčený pohárový střelec,
nejproduktivnější ligový náhradník. Nějaké penaltové zakletí
ho nerozhází, staví si klidně míč a tvrdě pálí. Vedeme 2:1.
Zdá se, že je rozhodnuto, vždyť už musí být konec.
A přece se před Borovičkovou brankou ještě odehrají
nepředstavitelné scény.

Stroj se pomalu roztáčí. První Přemek Bičovský.
Kapitán a nejzkušenější hráč, osobnost. Na podzim
se místy zdálo, že je ve stínu Sloupa a spol., jenže
on vždycky patřil k nejlepším. Dnes to vyvrcholí.
Neprohraje jediný souboj, přesně přihrává, vyjíždí
dopředu. Září taky Milan Čermák. Běhá za každým
míčem, nedbá na rány, které mu tvrdí obránci dávají,
nechává se faulovat, uvolňuje se, proniká. Přidávají se
další, především Němec a Chaloupka. Bojujou všichni.
Konečně. Ve 41. minutě Bičovský z vlastní poloviny
posílá polovysoký pas na Jakubce, ten prodlužuje
Němcovi, který nahodil nejvyšší rychlost, prolétne
po pravém křídle a po zemi dává před bránu. Tam je
první Čermák: vyrovnáno! Přibíhá Chaloupka a skáče
na radujícího se střelce.
Chvíli to vypadá, že druhý poločas poběží jako
vždycky. Útočíme, máme pár šancí, ale zhruba
po čtvrthodině tlak končí. Je to jasné: Bohemka už

Švýcarský hráč vniká zprava do vápna, přihrává po zemi
dozadu, spoluhráč z několika kroků střílí. Břevno!
Fanoušci se ani nestačí nadechnout, když další Švýcar
trefuje odražený míč. Ten se snáší do brány... a jako
přízrak se objevuje Jakubec. Atakován protihráčem padá
po zádech do sítě, ale ještě předtím stačí míč vyrazit.
Na čáře, za čárou? Hlavou, hrudí, rukou? Kdo to pozná?
Člověk by řekl, že dvakrát během několika vteřin přežít
fotbalovou smrt, to už by stačilo. Jenže Jakubcem
odražený míč poskakuje na malém vápně, nikdo ho není
schopen odkopnout, všichni jsou jak ochrnutí, takže je
tu další Švýcar a míč zase letí na bránu. Ve chvíli, kdy
už soupeři zvedají radostí ruce, na čáře Prokeš hlavou
deﬁnitivně zachraňuje.
Skutečně, v 90. minutě, těsně před branou čtvrtﬁnále,
musí hráči a příznivci Bohemians přežít tuhle hrůzu. Když
utkání skončilo, všichni se po sobě nevěřícně koukali.
Je tohle vůbec možné? Jak to druhý den psala Mladá
fronta: „Zcela vyčerpaní hráči Bohemians zdravili po boji
z posledních sil zcela vyčerpané ochozy.“
Petr Nečada
Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice

33

LIMITOVANÁ EDICE

Balení 13 + 2 kg NAVÍC

MALÍġSKÝ NÁTĎR
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BÍLÝ – BĎLOST 86%
TÓNOVATELNÝ

• OBÝVACÍ PROSTORY, KANCELÁġE, CHODBY,
• OTĎRUVZDORNÝ
• RYCHLESCHNOUCÍ
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O
B
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PLUS
Výrobek je možno zakoupit v síti prodejen
KOUZLO BAREV A DROGERIE a ve FANSHOPU

Statistiky Gambrinus ligy
TABULKA GAMBRINUS LIGY PO 5. KOLE
Po.

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

Tým

Plzeň
Olomouc
Sparta
Slavia
Jablonec
Mladá Boleslav
České Budějovice
Liberec
Slovácko
Bohemians 1905
Teplice
Ostrava
Hradec Králové
Příbram
Ústí nad Labem
Brno

Z

V

R

P

GV

GO

Body

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
2
0
2
2
1
4
3
0
2
2
2
2
2
1
0

0
0
2
1
1
2
0
1
3
2
2
2
2
2
3
4

13
11
8
7
7
7
3
6
6
5
5
5
4
2
3
6

5
4
4
7
7
5
2
5
7
7
7
7
7
5
8
11

13
11
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
3

TABULKA DOMA PO 5. KOLE
V

R

P

GV

GO

B

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

3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
2

7
5
7
6
5
1
4
5
2
3
6
2
0
3
2
0

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

Po Tým

7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1

Z

V

R

GV

GO

B

1 Plzeň
2

2
Liberec

2
3

0
1

0
2

P

6
0

2
3

6
1

3

Slavia

3

1

2

0

5

4

4

Olomouc

3

1

2

0

4

3

5 Teplice
3
6
Ústí nad Labem

1
2

1
1

1
0

3
1

4
3

4
4

7 Mladá Boleslav
3
8
Sparta

1
3

0
1

2
0

3
2

4
2

3
3

Příbram

2

1

0

1

2

4

10 České Budějovice

2

0

2

0

2

2

5

Zápa

5
7/16/

5

7/26/
1905

3

8/1/2
1905

3
9
3

8/7/2
1:0 (

STŘELCI:

3. KOLO

31. 07. 18.00
01. 08. 17.00
01. 08. 17.00
30. 07. 17.30
01. 08. 18.00
02. 08. 18.00
31. 07. 16.00
01. 08. 17.00

Lege
R-p
- góly
ozna

TABULKA VENKU PO 5. KOLE

Po Tým Z

Plzeň
Jablonec
Olomouc
Sparta
Slovácko
České Budějovice
Mladá Boleslav
Ostrava
Bohemians 1905
Hradec Králové
Brno
Slavia
Příbram
Liberec
Teplice
Ústí nad Labem

Příští soupeři

Sparta, Č. Budějovice, Ústí nad Labem
Brno, Slavia, Mladá Boleslav
Plzeň, Brno, Jablonec
Teplice, Olomouc, Hradec Králové
Hradec Králové, Slovácko, Sparta
Ostrava, Liberec, Olomouc
Bohemians 1905, Plzeň, Slovácko
Příbram, Mladá Boleslav, Ostrava
Ústí nad Labem, Jablonec, Č. Budějovice
Č. Budějovice, Ústí nad Labem, Příbram
Slavia, Ostrava, Brno
Mladá Boleslav, Teplice, Liberec
Jablonec, Příbram, Slavia
Liberec, Hradec Králové, Bohemians 1905
Slovácko, Bohemians 1905, Plzeň
Olomouc, Sparta, Teplice

Slovácko – Hradec Králové
Plzeň – Bohemians 1905
České Budějovice – Sparta
Ústí nad Labem – Liberec
Jablonec – Teplice
Příbram – Olomouc
Slavia – Mladá Boleslav
Ostrava – Brno

2:1
2:1
1:0
0:0
1:1
0:0
1:0
3:0

5
4
3

8/15/
1905

Rezek (Plzeň)
Hubník (Olomouc), Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia),
Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec)

8/22/
Budě

BRANKÁŘI S NULOU:

3
2

Kačera (Č. Budějovice)
Bučík (Liberec), Danžk (Ostrava), Miller (Ml. Boleslav),
Blažek (Sparta), Blaha (Olomouc)

8/29/
1905
9/12/

4. KOLO

09. 08. 18.00
07. 08. 18.00
06. 08. 17.30
08. 08. 17.00
08. 08. 17.00
09. 08. 18.00
08. 08. 17.00
08. 08. 19.00

Hradec Králové – Plzeň
Bohemians 1905 – Slovácko
Brno – Slavia
Mladá Boleslav – Příbram
Olomouc – Ústí nad Labem
Teplice – České Budějovice
Liberec – Jablonec
Sparta – Ostrava

Legenda: Z – počet odehraných zápasů, V – počet vyhraných zápasů,
R – počet remíz, P – počet prohraných zápasů, S – skóre

9/19/
1905
9/26/

10/3/
1905

5. KOLO

15. 08. 17.00
15. 08. 17.00
16. 08. 18.00
15. 08. 15.00
13. 08. 17.30
15. 08. 17.00
14. 08. 18.15
16. 08. 18.00

Plzeň – Slovácko
České Budějovice – Hradec Králové
Ústí nad Labem – Teplice
Jablonec – Bohemians 1905
Příbram – Sparta
Slavia – Liberec
Ostrava – Olomouc
Brno – Mladá Boleslav

10/17

10/24
1905
10/3
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Partneři mládeže
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Bohemácké naděje

Pavel Osmančík
Jak ho vidí trenér
Filip Souček:
Pavel je střední záložník, který
upřednostňuje pravou nohu. Je velký
bojovník a týmový hráč. Hraje na 100%,
podobně jako třeba Steven Gerrard
z Liverpoolu. Na svůj věk je neobyčejně
technický, herně velmi inteligentní a má
i výbornou fyzičku. Střelu má obstojnou
a zahrává i standardní situace. Zároveň má
kvalitní přihrávku. Je spolehlivý ve všech
situacích. Dá se tedy říct, že má velké
předpoklady stát se jednou profesionálním
ligovým fotbalistou. Zbývá mu jen popřát
hodně štěstí.
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Pavel
Osmančík
Datum narození:
26. 02. 2000
Post: střední záložník
V kolika letech si začínal
s fotbalem a kdo tě
k němu přivedl?
V 5 letech mě přihlásili
na fotbal rodiče.
Jaká byla tvoje cesta
do Bohemky?
Začínal jsem v Horních
Měcholupech. V Bohemce
jsem asi tři roky.
Jaký je tvůj fotbalový
vzor?
Lionel Messi. V Bohemce
se mi líbí Jiří Kaufman.
Oblíbený ﬁlm, hudební
skupina či interpret?
Oblíbený ﬁlm mám
Poseidon. Rád si poslechnu
Kabáty.
Oblíbené jídlo?
Byl jsem v Itálii, tam mi
chutnaly nejvíce těstoviny.

Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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Věříme v
Fortuna
je hrdým
generálním
partnerem
Bohemians 1905

Staňte se členem věrnostního programu
Fortuna Klub Plus a my vás budeme stále odměňovat.
• U Fortuny vyhráváte odkudkoliv a kdykoliv
- na internetu, po telefonu, z mobilu nebo v pobočce.
• Za každou sázku dostanete klubové body, které vám například zajistí:
- navýšení výhry
- informační servis
- dárky a speciální předměty
- kursovou Nabídku PROFÍK
pomocníka k vyšším výhrám

• Nakupujete se slevou.
• V řadě různých soutěží vyhráváte atraktivní ceny.
• Na začátku obdržíte 200 Kč jako vstupní bonus.

www.ifortuna.cz

B-tým

Rezerva
na vítězné vlně

Bohemians 1905 B
Vlašim B

3 (1)
1 (1)

Ďolíček, 14. 8. 2010 10:15
Dvanáct stovek fanoušků si v sobotním dopoledni
našlo cestu do Ďolíčku a podpořilo rezervu
Bohemky v zápase proti béčku Vlašimi. Bohemka
začala zápas lépe a úvodní aktivita byla odměněna
brankou Ibragimova ze 17. minuty. Ale již za pět
minut bylo vyrovnáno, po nedůrazu ve vápně se
prosadil vlašimský Jícha. Bohemka se ve zbývající
části první půle nemohla dostat do pořádné šance
a do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu.
V druhé půli Bohemce nahrálo vyloučení vlašimského
Císaře, v 65. minutě se prosadil Gröbl a v 69. minutě
zvýšil na konečných 3:1 Hauer. Bohemka měla
zbytek zápasu díky početní převaze pod kontrolou
a kromě jedné větší šance v závěru zápasu Vlašim
k ničemu nepustila.

Zličín
Bohemians 1905 B

0 (0)
1 (0)

Zličín, 7. 8. 2010 10:30
Rezerva Bohemians vyhrála na hřišti Zličína 1:0 a výborně
vstoupila do divizní skupiny A. Jediný gól zápasu dal v 56.
minutě Dalibor Slezák, který začal nastupovat netradičně
na postu stopera. Hrající asistent trenéra, jenž v létě
ukončil profesionální kariéru, rozhodl gólem ve druhé půli
a zařídil pro Bohemku první tři body.
Z A-týmu posílili rezervu jen dva hráči – Kraus
a Ibragimov, jinak se většinou představili mladíci,
kteří letos nebo před rokem vyšli z dorostu.
Branka: 56. Slezák.
Rozhodčí: Fišer – Dobrý, Ratajová.
ŽK: Paluka, Svůra, Valoušek – Gröbl, Ibragimov.
Diváků: 220.

Představilo se i několik hráčů A-týmu, fanoušci
se těšili i na Dalibora Slezáka, hrajícího asistenta
juniorky. „Většina mladých kluků před takovou
atmosférou ještě nehrála, zvládli to skvěle,“ chválil
své mladé spoluhráče čtyřicetiletý Slezák. „Pro
kluky z béčka je to velká odměna, přeju i áčku,
aby fanoušci přišli i do Edenu. Kluci by si to určitě
zasloužili,“ dodal Slezi.
Branky: 17. Ibragimov, 65. Gröbl, 69. Hauer – 22.
Jícha.
Rozhodčí: Klátil – Kotalík, Tereba.
ŽK: Gröbl, Ibragimov – Císař, Nádeníček.
ČK: 53. Císař.
Diváků: 1200.
Bohemians 1905 B: Havránek – Ježdík, Hauer,
Slezák, Baubín – Bartek (46. Trubila), Cissé (46.
Rein), Kraus, Gröbl – Potočný, Ibragimov (87. Pavlík).
Vlašim B: Jícha M. – Barros, Veselý, Císař, Žovinec (82.
Havlíček) – Stejskal (57. Peroutka), Janda, Vořechovský,
Nádeníček – Jícha J. (70. Borkovec), Petr.

Nejbližší program B týmu, divize A:

FC Zličín: Schopf – Šatný (86. Mlejnek), Zahálka,
Moudrý, Pecinovský – Dvořák (46. Valoušek), Žák,
Svůra, Háša (66. May) – Novák, Paluka.

3. 21. 08. 2010

17:00

4. 28. 08. 2010

10:15

Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín, Slezák,
Hauer, Ježdík – Gröbl, Kraus, Froněk (78. Pavlík),
Potočný – Ibragimov (90. Töre), Rein.

5. 04. 09. 2010

17:00

6. 11. 09. 2010

10:15

Votice
Bohemians
Bohemians
Litol
Benešov
Bohemians
Bohemians
Domažlice

1905 B
1905 B

1905 B
1905 B

:
:
:
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Futsal

Finále pražské části
Poháru ČMFS: Slavia
nás přehrála až
v prodloužení
Skvělou podívanou se zaplněným hledištěm přineslo ﬁnále pražské části Poháru
ČMFS, které se hrálo v úterý 10. srpna.
Bohemians 1905 v něm poprvé ve své
nové hale na Chodově hostili městského
rivala Slavii a utkání se muselo rozhodovat až v nastaveném čase.

půli. I tentokrát sešívaní reagovali, deset minut před
koncem srovnal Bejda a tribuny, které byly téměř
zaplněné a povzbuzovaly skvělým způsobem na obou
stranách, viděly další branku. Do konce základní hrací
doby již gól nepadl, nepřinesla ho ani power-play
Bohemians v posledních dvou minutách.
Prodlužovalo se a ukázalo se, že Slavia má v této
herní variantě dost zkušeností. Sice prohrávala
po brance Frohny, kterou zařídil krásnou akcí Málek,
ale nesložila se. V rozpětí 48. a 49. minutě se dvakrát
prosadil Oliva, otočil skóre na 3:4 a zajistil tak svému
týmu postup do celostátní části Poháru ČMFS.
Velké poděkování patří fanouškům, kteří v nové
chodovské hale vytvořili parádní atmosféru, která je
v rámci futsalových utkání nevídaná, a nezbývá jen doufat,
že takto povzbuzovat se bude i v rámci ligových utkání!

Bohemians 1905 – SK Slavia Praha 3:4 (2:2, 1:1)
Branky: 18. Bellada V. (Šnídl) 1:0, 20. Tichý P. (Matějka)
1:1, 23. Málek (Dlouhý) 2:1, 30. Bejda (Tichý) 2:2, 45.
Frohna (Málek) 3:2, 48. Oliva 3:3, 49. Oliva 3:4.
Bohemians 1905: Kudrna, Franěk – Stejskal, Junek,
Dlouhý, Šnídl, Frohna, Vodecký, Vrána, Bellada, Málek,
Rott.
SK Slavia Praha: Bellada J., Knobloch – Bejda, Oliva,
Matějka, Tichý P. - Novotný, Pacheco, Kosina, Holeček
– Kokeš, Jurčovský

V utkání dvou vyrovnaných týmů měla přece jen
více gólových šancí Slavia, jenže skóre musela třikrát
dotahovat. Bohemians nastoupili poprvé s Martinem
Dlouhým v sestavě a krátce před přestávkou šli
do vedení, když souboj bratrů Belladových vyhrál
Václav v dresu „klokanů“, který po dlouhém centru
Šnídla překonal Jaroslava v brance Slavie. Ještě
do poločasu však Tichý, který patřil k nejlepším hráčům
utkání, srovnal na 1:1.
Krátce po přestávce ukázal své kvality Dlouhý,
který podržel míč, přiťukl jej Málkovi a ten propálil
Knoblocha, který zaujal místo mezi tyčemi ve druhé
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Do ochozů nové haly si našly cestu i půvabné fanynky.
V této souvislosti je nutné zmínit, že vstup na všechna
domácí mistrovská utkání bude opět zdarma!

V 1.kole futsalové ligy se utkáme
s Indossem Plzeň v pátek 3. září od 20:00
ve Sportovní hale Jižního Města.
Adresa: Květnového vítězství 1554, Praha 11
Doprava do haly je autobusy číslo 154, 170, 203
do zastávky Brechtova.
www.halajm.cz
Více na: www.bohemians1905-futsal.cz

Fotogalerie fans

Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice

43

Partneři Bohemians 1905
GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Bohemians 1905

Trenér: Pavel Hoftych
Asistent: Pavel Medynský
Asistent: Václav Hradecký
Asistent: Pavol Švantner

SK Dynamo České Budějovice

Trenér: Jaroslav Šilhavý
Asistent: Zdeněk Procházka
Asistent: Ing. Petr Skála
BRANKÁŘI
1 Pavel Kučera
29 Vít Pešula
30 Zdeněk Křížek
Jaroslav Beláň

02.
17.
16.
21.

07.
03.
01.
05.

1976
1988
1983
1981

OBRÁNCI
3 David Horejš
4 Milan Nitrianský
11 Radim Koutný
12 Michael Žižka
15 Jan Riegel
19 Martin Leština
20 Josef Laštovka
Dmitrij Lencevič

19.
13.
03.
23.
03.
25.
20.
20.

05.
12.
08.
05.
08.
04.
02.
06.

1977
1990
1991
1981
1980
1981
1982
1983

1988
1985
1982
1985
1979
1987
1992
1985

ZÁLOŽNÍCI
5 Ondřej Sajtl
7 Petr Benát
9 Rudolf Otepka
10 Pavel Mezlík
17 Michal Rakovan
18 Fernando Tobias Hudson
21 Peter Černák
25 Petr Šíma

03. 11. 1991
20. 05. 1980
13. 11. 1973
25. 06. 1983
15. 04. 1989
18. 07. 1986
21. 01. 1976
25. 02. 1983

1976
1990
1986
1986
1981

ÚTOČNÍCI
13 Zdeněk Ondrášek
14 Tomáš Stráský
16 Luboš Pecka
28 Tomáš Sedláček

22.
15.
19.
29.

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek

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

OBRÁNCI
2 Jan Hauer
3 Pavel Lukáš
4 Josef Jindřišek
7 Marek Nikl
9 Jiří Rychlík
27 Martin Cseh
30 Daniel Nešpor

18.
20.
14.
20.
24.
22.
28.

05.
11.
02.
02.
11.
08.
09.

1990
1975
1981
1976
1977
1988
1987

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek
6 Jan Štohanzl
8 Igor Držík
11 Vitali Trubila
15 Jiří Kaufman
16 Jan Moravec
17 Martin Kraus
20 Amadou Cissé

13.
20.
10.
07.
28.
13.
30.
23.

02.
03.
04.
01.
11.
07.
05.
10.

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

28.
05.
16.
21.
08.

10.
06.
01.
07.
03.

12.
04.
02.
08.

1988
1987
1978
1980

