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Editorial

Klokani selhali proti Ústí, prohráli 0:1
Hrozné, okomentoval
zápas v Teplicích
Hoftych

Ofenzivní
záloha proti
Ústí ke gólu
nepomohla

Vršovičtí si čistili hlavy
na Smejkalově boudě
Jsme rváči a o tři body
se porveme, hlásí
Hoftych před duelem
s Příbramí
Zelenobílí pálili
šance, pak je zradily
penalty

Bohemka vypadla
z Ondrášovka Cupu,
nestačila
na Varnsdorf

Stoper Cseh stále
na marodce

Kaufmanův gól v poslední vteřině
přinesl s Dynamem alespoň bod
Rezerva vede divizní tabulku
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Slovo trenéra

Odjeli jsme
z Prahy
Reprezentační pauza je po porážce vždycky
dlouhá, proto jsme se ji rozhodli zpestřit.
Osobně mám dobrou zkušenost s takovými
minisoustředěními, která nejsou tolik o fyzické
kondici, ale spíše o nabrání psychických sil. Vyrazili
jsme na tři dny na Smejkalovy boudy do Vrchlabí.
Známe to tam ze soustředění, je tam k dispozici
fotbalové hřiště, okolo jen příroda a dýchne tady
na vás pohoda. Po porážce v Ústí jsme na týmu
cítili, že je potřeba ho psychicky pozvednout. Pro
hráče i pro celý klub je nyní důležité soustředit
se sami na sebe. Fanoušci mezi sebou více než o
A-týmu diskutují o stadionu a nepodporují klub
v takové míře jako předtím. To nás mrzí a narušuje i
atmosféru v mužstvu. O to je v současnosti náš boj

těžší. Fanoušci za námi stáli v předchozích letech,
za to jsme jim vděčni a kvůli tomu sem většina z nás
přišla. Teď je situace jiná a my musíme dál bojovat za
Bohemku, abychom ji dobře reprezentovali.
Třídenní pobyt ve Vrchlabí byl určitě přínosný.
Hráči si odpočinou od stereotypu, zpestřili jsme
to různými aktivitami, které ukážou hráče v jiných
situacích než jen na hřišti. Věřím, že soustředění
pomohlo, ukáže se to však až na hřišti. Proti
Příbrami je to důležitý zápas. Příbram už v minulých
zápasech ukázala, že má pevnou obranu a je těžké
se přes ni prosadit. Musí se nám to povést, výhra by
nás zase posunula trochu výš. Díky všem, kteří nás
přijdou podpořit. Moc si toho v této době vážíme.
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Na návštěvě u Jiřího Rychlíka

Mám sloní paměť
Díky nádherné trefě na hřišti Ústí nad Labem se kdysi stal Borcem na konec. Nyní už
ale dva roky čeká na gól. Proč ho nedat právě dnes do sítě svého bývalého klubu? „Já
mám na zápasy proti Příbrami smůlu. Málokdy se mi v nich podaří nastoupit. Snad
mi tentokrát vyjde,“ věří dvaatřicetiletý Jiří Rychlík, jenž v kabině vykonává důležitou
funkci pokladníka.
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Roli pokladníka jste převzal po Martinu Kotyzovi.
Jak se to seběhlo?
Martin odcházel na hostování a chtěl štafetu předat
Sňozovi, jenže tomu se do toho nechtělo. Říkal, že já
jsem asi zodpovědnější, tak jsem to vzal.
A jste opravdu tak svědomitý?
Myslím, že ano. Jsem perfekcionista. Všechno musí
mít svůj řád. Kluci říkají, že jsem hrozný. Ale jde jen
o přísnost a důslednost. Když někdo nechce zaplatit,
chodím za ním tak dlouho, až mi to radši donese.
Jaké povinnosti z vaší funkce vyplývají?
Hlavně vybírat peníze. (směje se) Před každou společnou
klubovou akcí obejdu kluky a zkasíruju je. Teď jsme se
třeba skládali na dárek pro naši fyzioterapeutku Alici
Hamáčkovou, která měla narozeniny. Platí se i za další
různé věci: když jste rekordman v bagu, za překopy,
pochopitelně i zápisné, když přijde někdo nový. Ať už
na hostování, nebo na přestup.
To prý vůbec není laciná záležitost. Když loni
debutoval Martin Nešpor, počítal s tím, že
do zápisného vrazí tak dvě výplaty.
Mladým klukům, kteří přijdou z dorostu, to dávám
na leasing. (směje se) Ale s nulovým navýšením. Žádná
procenta navíc.
Kolik by mě tedy stálo, kdybych za vás začal hrát?
Zápisné pro nového hráče na přestup je 16 tisíc.
Za roční hostování polovina, za půlroční čtyři tisíce. Pak
je sazba za první ligový start, za první gól, za hattrick.
To se vyplatí.
To není všechno. Taky za rozhovory a fotky v novinách.
Ty kluci sledují a navzájem si to hlásí, takže já jenom
udělám čárku. Nemusí se ale platit najednou. Záleží
na domluvě se mnou. V jiných klubech se dává daleko
víc. Třeba na hostování ve Slavii jsem platil 30 tisíc.
Potěšpámbu. To asi mají manželky a přítelkyně radost.
S tím se musí počítat. Nedá se nic dělat. Pravidla jsou
jasná. Do kasy se dává i za narozeniny a svátky. Jen
když se sejde víc lidí najednou, přinese se do kabiny
občerstvení. Chlebíčky, kuřata, pizzy. Masér Vláďa
Hric je odborník na párečky. Umí je úplně fantasticky.
Jednou za čas to trenér dovolí.
Platí se i za narozené potomky?
Samozřejmě, zrovna teď platil Venca Marek. Vyšší
sazba je za syna, nižší za dceru. Všechny tyhle položky
si vedu v bloku, kam si zapisuju jména a částky. Kasičku
mám zamknutou na Bohemce na bezpečném místě.
Jinde to mají kluci na účtu, protože to bývá víc peněz.
Na konci sezóny všechno spočítáme a podle toho, kolik

v pokladně je, vidíme, jakou dokopnou si můžeme
dovolit. Totéž platí o zápisném před novou sezónou.
Většinou chodíme do hospody Na Václavce. Majitel je
fanda Bohemky, takže nám v lokále vždycky vyhradí
místo, kde máme soukromí. Objednáváme si kuřecí
řízky, tataráky a pečená kolena. A samozřejmě pivo.
Zmínil jste, že se platí i za články v novinách.
O těch je ale dobrý přehled. Výstřižky se
připichují v kabině na nástěnku a na skříňku.
Co tam visí vám?
Nedávno mi tam někdo připevnil rozhovor s trenérem
Bustou. Byl tam titulek: Kádr žádná sláva. Samozřejmě
mluvil o Varnsdorfu, kde donedávna působil, ale takhle
to vypadá, že mluví o nás. Kluci vědí, že jsme si s panem
Bustou moc nesedli, ale to je jen taková legrace. Ani
nevím, kdo to byl. Kdyby tu ještě hrál Pavel Hašek, měl
bych jasno. Ten vystřihával články každý den. Teď se o to
stará několik lidí, já jsem mezi nimi.

Dneska už je příprava jiná, než když
jsem začínal. My jsme na tréninku
běhali po schodech. Díky tomu mám
ale slušnou fyzičku. Nikdy jsem nebyl
žádný idol fanoušků. Moje hra není
hezká na pohled, nejsem hráč pro
exhibici. Radši půjdu po jejím skončení
na raut. Často na mě lidi z tribuny
nadávali, ale to mě nerozhází. Svou
kůži jen tak lacino neprodám.
Spoluhráči vyprávěli, že jste trenéra Zbyňka Bustu
zdařile imitoval. O co šlo?
O jeho rozcvičku. Měl takový cvik na protažení kolen
směrem do strany, tak jsem to napodoboval. Asi ani
nevěděl, že jsem předváděl jeho pohyby.
Mezi hlavní vtipálky patříte i díky tomu, že jste
výborným vypravěčem. Co v kabině vykládáte?
Obsahy filmů, děje knih a takovéhle věci. Mám sloní
paměť. Vidím film dvakrát třikrát a zapamatuju si ho
natolik, že pak jedu. Nebo si přečtu Harryho Pottera,
přijdu do šatny a začnu ho klukům přeříkávat. Sňoza
vždycky odejde se slovy: Tohle já nebudu poslouchat.
Radši někde pije kafe a čte noviny.
Jaké filmy vyprávíte nejraději?
Takové ty klasické záležitosti, jako je Tankový prapor
nebo Černí baroni. Ty hlášky jsou nesmrtelné. Kolik
vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného
transportéru, a tak. Havroš (Jiří Havránek – pozn. red.)
má rád zase Rockyho, to na sebe taky házíme.
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Jak to, že máte takovou paměť?
Vůbec nevím. Už když jsem byl malý, poslouchal jsem
na deskách Spejbla a Hurvínka. Dodneška to umím.
Teď jsem si koupil gramofon, našel jsem ty desky
u rodičů a zjistil jsem, že jsem nic nezapomněl.
To se vám asi dobře učilo.
Ve škole mi právě paměť moc nepomáhala. Zkoušel
jsem si učivo namluvit a poslechnout si ho, ale to
mě moc nebavilo. Většinou jsem používal taháky. Ze
začátku jsem se bál, ale pak už jsem byl drzý a opisoval
jsem ze sešitu. Už se mi ani nechtělo psát tahák.
Jako většina fotbalistů jste všechno podřídil kariéře
sportovce. Začal jste hned po škole hrát za peníze?
Ne, po vyučení jsem byl ještě rok v dorostu Příbrami
a pracoval jsem na stadiónu jako údržbář. Pral jsem
prádlo, topil v kotelně a řezal dříví. Na kotouči byla
patnácticentimetrová prasklina, tak jsem kolegům
povídal, že jednou přijdu a budu mít v hlavě zaseklou
pilu. Tu práci mi dal šéftrenér mládeže pan Csaplár.
Pak jsem odešel na hostování do Dublovic a teprve
po návratu zpět jsem podepsal profesionální smlouvu.
Josef Csaplár je vaším takřka osudovým trenérem.
Později si vás vytáhl i do Slavie. Vzpomínáte si
na jeho začátky?
Potkali jsme se, když jsem byl v dorostu. On tehdy vedl
mančaft, ve kterém měl Tomáše Zápotočného, Míru
Slepičku, Petra Jendruščáka, Honzu Riegela a Michala
Macka. Trénoval je úplně jinak, než bylo zvykem a díky
tomu to někam dotáhli. Pořád pracovali s míčem a on
jim zakazoval přihrávat. Chtěl, aby kličkovali a sólovali
a naučili se tak ovládat balón a obcházet protihráče. Šel
jsem za ním, jestli bych se nemohl připravovat s nimi.
Říkal mi, že když na mě letí míč, mám zástavu srdce.
Tehdy se ještě příbramský klub jmenoval Uranové
doly. Sfáral jste někdy do šachty?
To ne, ale třeba Marcel Mácha ještě dělal v dole.
Kluci byli poloprofesionálové. Pan Csaplár zase svářel.
Za mých časů se tam už netěžilo.
Že vám ruce nejdou od práce, jste potvrdil i na
Bohemce, kde jste při jednom zápase zaskakoval
jako kustod. Co byste chtěl dělat po skončení
hráčské činnosti?
Rád bych zůstal u fotbalu. Mám představu, že bych
se věnoval péči o rekonvalescenty a hráče, kteří nemají
herní praxi. Zkrátka kondiční trenér, klidně někde
u mládeže. Na kouče asi nemám nervy, jsem cholerik.
Tomáš Radotínský
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„Ve skromných podmínkách tu máme skvělou
partu. Mladí jsou nezkažení a respektují starší
spoluhráče. Mají hlavu na svém místě a vědí,
co chtějí. V kabině je neuvěřitelná sranda,
pořád se něčemu smějeme,“ vypráví obránce, který do Bohemky přišel ze slovenského
Ružomberka.

DOTAZNÍK HRÁČE
VZDĚLÁNÍ
Jsem vyučený elektrikář a pak mě máma dotlačila k tomu, abych si dálkově udělal tříletou
nástavbu. Mám maturitu ze slaboproudu.
PRVNÍ KLUB
Tělovýchovná jednota Rukavičkářské závody
Dobříš.
DĚTSKÝ IDOL
Vinnetou.
OBLÍBENÝ KLUB
Barcelona je na můj vkus moc technická.
Radši mám válečníky. Dřív se mi líbil Dortmund, později zase Bayern.
OBLÍBENÝ TRENÉR
Josef Csaplár, to je takový můj fotbalový táta.
A venku Alex Ferguson.
OBLÍBENÝ HRÁČ
Vždycky se mi líbil Stuart Pearce. Říkali mu
Psycho.
OBLÍBENÉ AUTO
Jezdím passatem. Kdybych měl na výběr, tak
BMW.
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Zaostřeno na

V minulém týdnu proběhla valná hromada akciové
společnosti Bohemians 1905. Jedním z účastníků
byl i ředitel klubu a člen představenstva Lukáš
Přibyl, který přiblíží podrobnosti z jednání všech
akcionářů klubu.

Bylo to nějaké mimořádné zasedání kvůli stadionu?
„Ne, jednalo se pravidelné setkání všech akcionářů,
které se koná jednou ročně. Valná hromada je ze
zákona povinná. Projednávala se tam především
výroční zpráva za rok 2009 a s tím spojené finanční
záležitosti. Takže nebylo to nic mimořádného a také
z tohoto setkání nejsou pro klub žádné mimořádné
výstupy. Nejdůležitějším výstupem jsou dle mého
názoru změny v představenstvu.“
O čem tedy akcionáři rozhodli?
„Již před valnou hromadou proběhla diskuse největších
akcionářů o změnách v představenstvu. Představenstvo
rozhoduje přes rok o nejdůležitějších věcech v klubu.
Nyní se představenstvo změnilo tak, aby tam byli
přímo výkonní lidé, kteří jsou v klubu přítomni. Novým
předsedou představenstva se stal Darek Jakubowicz,
jeden z akcionářů a manažer, který se Bohemce
věnoval intenzivně v posledních měsících. Dále byl
do představenstva zvolen Alois Těšitel, nový člen vedení
klubu. V představenstvu jsem zůstal já a kvarteto doplnil
Jiří Klíma, který je odborníkem na ekonomiku a v CTY
působí jako interní auditor. S řízením fotbalového
klubu má již zkušenosti z Liberce. Dále došlo ke změně
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... valnou
hromadu

v dozorčí radě, kde Darka Jakubowicze vystřídal Petr
Svoboda, šéf mládeže Bohemky.“
Jak se řešila ekonomická situace?
„V minulém roce Bohemka skončila s účetním ziskem
9,1 miliónu korun, ovšem v cash flow se to příliš
neprojevilo, protože nedorazily nejdůležitější příjmy
ze Schalke. Takže účetně sice hospodaříme se ziskem
a jsme v kladných číslech, ale bohužel nedošlo k plnění
ze strany Schalke 04, což nám přidělává problémy.
Finanční situace se bude řešit na mimořádné valné
hromadě v říjnu tohoto roku. Akcionáři potřebují čas,
aby připravili návrh finančního řešení celé situace.“
Dotkli se akcionáři nějak otázky stadionu?
„Samozřejmě, diskutovala se i aktuální témata.
Byli přítomni zástupci všech akcionářů, takže názor
na toto téma nebyl jednotný. Všichni akcionáři se
však shodli, že je potřeba i do budoucna zaujmout
nějaké stanovisko, které se bude veřejně komunikovat.
V tuto chvíli není jasná budoucnost působení Bohemky
a nikdo se nechce zavazovat ke krokům, které by
potom nemohl splnit. Ale zároveň je nutné dát
fanouškům najevo, že to není akcionářům lhostejné.“

Zlatá – ETAPA II
www.zlatebydleni.cz

Praha
Štěrboholy
Depo Hostivař

D1

řadových domů
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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

Spárovací hmota Ceresit
s recepturou MicroProtect

Představení týmu 1. FK Příbram

Přijíždí 1. FK Příbram, tým plný mladíků
V nadcházejícím zápase s Příbramí už jde opravdu
o hodně. Mužstvo trenéra Hřídela má na nás
po sedmém kole na osmém místě náskok tří bodů.
V neděli máme tudíž jedinečnou šanci tuto ztrátu
vymazat a díky lepšímu skóre se dostat před našeho
soupeře. Jinak se v druhé polovině podzimní soutěže
dostaneme pod velmi nepříjemný tlak. Žádnou
ofenzivní smršť ze strany příbramských určitě čekat
nemůžeme, v dosavadní části soutěže zatím vstřelili
pouhé tři góly a na cizích hřištích se prezentují striktně
defenzivní taktikou. Několik protivníků se už na jejich
adresu vyjádřilo, že snad ani nehrají fotbal…
Nejlepšího umístění v první lize dosáhli příbramští
v sezoně 2000/2001, kdy skončili na čtvrtém místě
tabulky a dostali se do tehdejšího poháru UEFA. V něm
dokázali po domácí výhře 4:0 vyřadit francouzský
Sedan a vypadli ve druhém kole po debaklu
1:6 s PAOK Soluň. Od té doby se pohybují spíše
ve spodních patrech ligové tabulky, před třemi lety
dokonce sestoupili, ale do nejvyšší soutěže se dokázali
hned v následujícím roce vrátit. V loňské sezoně
obsadili desáté místo, když nasbírali o dva body více
než Bohemka.
Řada odborníků před startem letošního ročníku
pasovala Příbram na jednoho z adeptů sestupu.
Mužstvo se prakticky neposílilo, naopak odešla celá
řada opor. Mezi ty nejbolestivější ztráty můžeme určitě
počítat odchod slovenského trenéra Marka a tria

nadějných mladých hráčů – Hušbauera, Pilíka a Fantiše
– na ostravské Bazaly. K nim můžeme ještě přičísat
ještě stabilní oporu mezi tyčemi Lukáše Krbečka, který
se vrátil z hostování do Plzně. Z nově příchozích hráčů
stojí za zmínku snad jen útočník Ibe, všichni ostatní
jsou vesměs bezejmennými mladíky. Bodový zisk
a výsledky jsou zatím každopádně víc než slušné. Doma
dokázala Příbram porazit sice jen Hradec Králové, ale
neprohrála s Ostravou, ani silnou Olomoucí. Zvenku
pak přivezla více než překvapivě tři body z Teplic
a remízu uhrála i v Liberci.
V loňské sezoně jsme doma v Ďolíčku dokázali
Příbram porazit 1:0. Na ten zápas si každý jistě
pamatuje. Už od první minuty nasadil sudí Kocián
přísný metr a rozdával žluté karty jako na běžícím
páse. Zhruba po půl hodině hry byl před vápnem
faulován Kaufman a sám rozehrál nařízený přímý
kop. Jeho precizně povedená střela zapadla přesně
do růžku. Ve druhém poločase přeci jen začala hrát
více Příbram, ale do žádného souvislého tlaku se
nedostávala. V 68. minutě tvrdým skluzem sestřelil
soupeře Hartig a za zákrok na polovině soupeře
viděl rovnou červenou kartu. V nastaveném čase
byl stejně potrestán ještě Kaufman. Tři body jsme
však i v devíti lidech statečně ubránili. Na jaře jsme
v Příbrami prohráli 0:2. Za vytrvalého deště jsme
v první půli dvakrát inkasovali ze vzduchu a pak už
nedokázali utkání zvrátit. Dvě velké šance měl Bálek,
ale nevyužil je.
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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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

3

20. 11. 1975
obránce

14. 2. 1981
obránce

74 kg, 181 cm

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

Daniel Nešpor 30
28. 9. 1987
obránce

80 kg, 186 cm

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

Josef Jindřišek 4
83 kg, 178 cm

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, působí 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
1. 16. 7. 2010 17:30
				
Luboš Ptáček

Alice Hamáčková

20. 9. 1960
lékař

26. 8. 1970
fyzioterapeutka

2. 26. 7. 2010 18:00
				
3. 1. 8. 2010
17:00
				
4. 7. 8. 2010
18:00
				

Statistiky hráčů
Hráč

Záp.

Min.

Br./Čis. kon. Asist.

Žk

Čk

6. 22. 8. 2010 17:00
				

BRANKÁŘI

Radek Sňozík
Jiří Havránek
Václav Marek

6
0
1

540
1		
1
0				
90				

0
6
7
5
4
3
3

0				
540			
1
630				
450			
1
333			
1
270				
270			
1

7. 29. 8. 2010 15:00
				
8. 12. 9. 2010 17:00
				
9. 19. 9. 2010 17:00
				

OBRÁNCI

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

10. 26. 9. 2010 17:00
				

1

11. 3. 10. 2010 17:00
				
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

5. 15. 8. 2010 15:00
				

3
6
7
6
7
7
0
3

233
1			
435		
1
2
532			
1
156		
1		
576
1
1		
630
1
1
1
0				
60				

6
6
7
0
5

350
1
1
3
220
1		
1
390		
1
1
0				
216
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)
2:2 (0:2)
1:0 (0:0)
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ÚTOČNÍCI

Lukáš Hartig
Martin Nešpor
Milan Škoda
Aziz Ibragimov
Vladimír Bálek

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Minulý zápas doma

Bohemians 1905
SK Dynamo České Budějovice
2:2
Fotbalisté Bohemians ani ve třetím utkání
v edenském vyhnanství nepoznali hořkost porážky
a po remíze se Slavií a výhře nad Slováckem si svěřenci
Pavla Hoftycha připsali další bod za remízu 2:2.

na počátku akce, která vedla za snížení. Centr běloruského
fotbalisty vlétl do mlýnice mezi Škodu a brankáře Kučeru.
K následné dorážce se dostal Jan Moravec, který napodruhé
dostal balon do budějovické sítě.

Vstup do utkání měli lepší hosté, kterým radost již
ve třetí minutě utkání zkazila až tyč za již překonaným
Sňozíkem. Poté se hra domácích přeci jen o něco
zlepšila a gólově to mohl vyjádřit Moravec, který se
ale po centru ze strany nedokázal ve vápně správně
zorientovat. Hráče Bohemians jako by neproměněná
šance znervózněla a začali kupit chyby. Právě jeden
z errorů se objevil na kopačce Vladimíra Bálka, který
nepřesně sklepl balon, a stál tak na počátku první
gólové akce zápasu, kterou zužitkoval Ondrášek.

Bohemce rázem patřilo celé hřiště a více a více se
pouštěla do útočných výpadů. Gejzír radosti vytryskl
v 73. minutě. Nešpor přetlačil ve vzdušném souboji
Kučeru, ale rozhodčí Drábek odpískal mladé naději faul
na brankáře. Aktivita Bohemky vygradovala v poslední
minutě nastavení. Kaufman si zaběhl za chybující
obranu, Kučerovi vysekl blafák jako odkoukaný
od budějovické hokejové legendy Jiřího Lály a zajistil
Klokanům alespoň bod za remízu 2:2.

Již ve 27. minutě to se zelenobílými vypadalo ještě
hůře. Hudson si potáhl balon a naservíroval ho do vápna
Ondráškovi, který se ani podruhé tváří v tvář Radku
Sňozíkovi nemýlil. Hoftych zareagoval střídáním Bálka
za čerstvého Škodu a hra Bohemky šla viditelně nahoru.
Ve 40. minutě prováhal vhodný moment k zakončení
Hartig a v poslední minutě prvního dějství se již tribuny
málem radovaly, když Škodova hlavička skončila na tyči.
Radost by byla ale i tak předčasná – pískal se faul.
Do druhé půle oživil hru Vitali Trubila, který svou
aktivitou dělal obráncům soupeře problémy. A právě on byl

14
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Branky: 65. Moravec, 90.+3. Kaufman – 19. a 27.
Ondrášek.
Rozhodčí: Drábek – Tacina, Marek.
ŽK: Štohanzl – Žižka, Šíma, Kučera.
Diváků: 2807.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš,
Rychlík – Štohanzl, Držík (46. Trubila), Kaufman,
Moravec – Hartig (71. M. Nešpor), Bálek (34. Škoda).
České Budějovice: Kučera – Laštovka, Horejš,
Lencevič, Žižka – Mezlík, Černák, Otepka (81.
Sedláček), Hudson (89. Nitrianský) – Pecka (60. Šíma),
Ondrášek.

Minulý zápas venku

FK Ústí nad Labem
Bohemians 1905
1:0
V 7. kole prohráli Bohemians 1905 v Teplicích
s Ústím nad Labem 0:1. Jediný gól padl v 51. minutě,
kdy se nikým nekrytý Volek do míče opřel svoji slabší
pravou nohou a z pětadvaceti metrů posadil míč
do růžku Sňozíkovy branky.

Spousta nepřesností krajních obránců, nedůraz
a nepřesnosti zálohy, bezradní útočníci. To byl
nelichotivý obraz hráčů v zelenobílém při utkání
v Teplicích. Největší opory z hráčů v poli tentokrát
zklamaly a Bohemku toto zaváhání stálo tři body.

Trenéři měli k dispozici kompletní kádr, chyběl
jen doléčující se Cseh. Tentokrát postavili dva
ofenzivní záložníky, po dobrém výkonu proti
Českým Budějovicím dostal šanci i Trubila. V útoku
se představilo agresivní duo Nešpor – Hartig. Ústí
mělo velkou šanci v úvodu, Bohemka pak opáčila
dvěma velkými možnostmi Moravce a Hartiga. Po
dobrém zpracování Moravce si také vytvořila první
velkou šanci, ale tu vychytal gólman Novák. Pak už
byla Bohemka v útoku bezzubá a další příležitost
už si Klokani nevypracovali. Bohemians ve středu
hřiště propadli i směrem dozadu a nakonec za to
pykali. Volek byl ve středu hřiště úplně nekrytý,
počkal si na střelu a krásně trefil horní roh
Sňozíkovy branky.

„Na hráče jsme už před zápasem vytvářeli tlak, že je
to důležitý zápas. Podobně k tomu přistupovalo i Ústí.
Postavili jsme i ofenzivnější sestavu, naším cílem tady
bylo bodovat,“ říkal po utkání trenér Pavel Hoftych.
Branka: 51. Volek.
Rozhodčí: Hrubeš – Zlámal, Jiřík.
ŽK: Benčík, Novák – Nikl, Hartig.
Diváků: 2558.
Ústí nad Labem: Novák – Polák, Valenta, Džuban,
Janů – Doležal (74. Franc), Zachariáš, Martykán, Volek
(80. Benčík) – Kraut (81. Krbeček), Jindráček.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl,
Rychlík – Moravec, Štohanzl, Kaufman (82. Cissé),
Trubila (54. Držík) – Hartig, M. Nešpor (75. Škoda).
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Bohemians 1905 – SK Dynamo České Budějovice
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FK Ústí nad Labem – Bohemians 1905

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Ondrášovka Cup

SK Slovan Varnsdorf
Bohemians 1905
1:1 (5:4 na penalty)

18

Ve 2. kole Ondrášovka Cupu Bohemka
vypadla na hřišti druholigového Varnsdorfu.
Vítěz zápasu jede ve 3. kole do Opavy. Bohemka
nastoupila v bývalém působišti trenéra Busty
v kombinované sestavě, z poslední základní
ligové sestavy nastoupili od začátku tři hráči.
„Byli jsme takto rozhodnuti dopředu. Hráči, kteří
vynikají v rezervě nebo se cítí nedoceněni v áčku,
musí v těchto zápasech dokázat, že na to mají.
Jinak budou na svoji šanci čekat dlouho. Zápas
ve Varnsdorfu ukázal, že někteří to budou mít
v ligovém kádru hodně těžké. V prvním poločase
jsme nehráli vůbec dobře, paradoxně až po vyloučení
Ibragimova jsme začali hrát aktivněji a vypracovali
jsme si více šancí. Bohužel jsme je neproměnili,“ řekl
po utkání trenér Pavel Hoftych.

míči pálil do sítě Bálek. Krátce po přestávce byl
po druhé žluté vyloučen Ibragimov. „Bylo to úplně
zbytečné a zasloužené,“ podotkl Hoftych. Pak si
Klokani vypracovali několik šancí, ale zápas dospěl až
do penaltového rozstřelu. V něm nejprve za Bohemku
neuspěl Držík, ale chybovali i domácí. V šesté sérii
domácí proměnili a Trubila zaváhal.

Domácí se trefili v úvodu zápasu z trestného
kopu, brankáře Marka překonal Hozda. Bohemka se
prosadila až pět minut před přestávkou. Po odraženém

Bohemians 1905: Marek – Bartek, D. Nešpor,
Hauer, Trubila – Ibragimov, Držík, Kraus (76. M. Nešpor),
Štohanzl – Bálek (55. Moravec), Škoda.

Klubový magazín Klokan

Branky: 12. Hozda – 40. Bálek.
Rozhodčí: Bílek – Ubias, Košec.
ŽK: Ibragimov, Trubila, Držík.
ČK: 52. Ibragimov.
Diváků: 1620.
Slovan Varnsdorf: Hroš – Kotiš, Pimpara, Kulhánek,
Mach, Stehlík, J. Procházka (46. Jordák), Jakobovský,
Novotný (81. Hyka), Hozda, Rudnytskyy (D. Procházka).

...abyste byli lépe vidět!

Ofsetový, Digitální, Velkoplošný tisk

Grafické a DTP studio, Digitální fotoatelier

www.mac.cz

SDRUŽENÍ MAC, spol. s r.o
U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
email: sdruzeni@mac.cz
tel.: +420 272 016 611
fax: +420 272 016 612

Srdcem Bohemák

Ačkoliv pochází z Budějovic, klubem
jeho srdce je jednoznačně Bohemka.
Na tu chodí již od roku 1996, kdy se
usadil v Praze. Od té doby na ni nedá
dopustit a pravidelně se účastní
i všech výjezdů, kam už jako DJ jezdí
den předem.

Odkdy vlastně chodíš na Bohemku a jak si se k ní
dostal?
(přemýšlí) Nevím přesně. Zhruba od roku 1996. Začalo
to s partou kámošů, co jsme se potkávali v hospodě.
Já vlastně pocházím z Budějovic a v Praze jsem od roku
1993, kdy jsem začal dělat za barem jednoho podniku
a kde se právě scházeli Bohemáci. Vznikla tam taková
větší parta a já se k ní přidal.
Vzpomínáš si na své první utkání v Ďolíčku?
To nevím. Opravdu vůbec netuším. To bych si vymýšlel.
Kdy jsi začal na Bohemku docházet pravidelně?
Rovnou od toho roku 1996. Chvíli jsem teda přestal
chodit, protože jsem měl jiné starosti, ale pak jsem se
k tomu vrátil.
Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na utkání
Bohemky?
Asi ten zápas se Slavií B při znovuzrození Bohemky. Že
se to všechno povedlo a kolik na ten zápas přišlo lidí.
Jezdíš i na výjezdy?
Poslední dobou jezdím na výjezdy i den předem.
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Jiří Klimeš
alias DJ Buqi
Protože v těch městech, kde hrajeme, pořádáme
večer před zápasem hudební párty, s Barflies
vezmeme vždycky pár desek… Jezdí nás tak dvacet
až třicet.
Hraješ sám fotbal nebo si jen fanoušek?
(smích). Nehraju, jsem jen fanoušek. Do Hamburku
jezdíme na fanouškovský turnaje, ale tam jsme spíš
pro srandu. Teda, aspoň já. Teď jsme navíc měli
i těžkou skupinu. Příště by ten turnaj měl být v Itálii.
Ale atmosféra je tam parádní, hlavně kvůli tomu tam
jezdíme.
Pokud porovnáš kotel z dob tvých začátků s tím
z posledních let, jaký vidíš rozdíl?
Řekl bych, že přibylo hodně lidí, i když teď už to zase
bohužel neplatí. Co se týče výjezdů, myslím si, že kotel
už je pěkně sladěnej.
Ty sám však do Synot Tip Arény nechodíš…
Nechodím. Cítím, že musí být nějaká forma
protestu. Nedostali jsme žádnou záruku budoucího
návratu do Ďolíčku. Nelíbí se mi, jak se jedná
s fanoušky.

A není ti líto těch hráčů, kteří za nic nemohou?
Jasně, že ano. I ten fotbal mi chybí. Ale tu radnici
musíme přesvědčit. Tímhle protestem by to mělo
dojít funkcionářům. Fotbal by se měl přece dělat
pro fanoušky. Myslím si, že se dalo dělat mnohem
víc. Třeba s tím vyhřívaným trávníkem. Sponzor se
nabídl, že to udělá. Když se podívám třeba na stadión
Hradce, myslím, že ten vypadá o dost hůř ve srovnání
s Ďolíčkem, ale liga se tam hraje. Jak je to možný?
Jsou to prostě machinace úředníků, kteří tu chtějí něco
postavit.
Dobře, vraťme se raději k fotbalu. Kdo se ti líbí ze
současného kádru Bohemky?
Líbí se mi Martin Nešpor, je to takovej drzej a dravej
útočník a pak taky Honza Štohanzl.
Je něco, co bys s Bohemkou chtěl zažít?
(zasní se). Zase nějaký zápas v zahraničí. Třeba takový
přátelák se St. Pauli, kterému také mimochodem
dlouho fandím, to by se mi líbilo. A také postavení
dvou tribun a návrat do Ďolíčku. Nic nebourat, jen
přistavit.
Lukáš Mašek
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Josef Jindřišek

„Vaše sídlo na optice
Dial Telecom“
Objevte výhody připojení na optickou síť od Dial Telecomu
Rozsah služeb a dostupnost

- spolehlivá přístupová technologie optickým vláknem
do vašich kanceláří – unikátní optická síť v Praze
i po celé České republice i na Slovensku
- ucelené portfolio telekomunikačních a ICT služeb

Spolehlivost a kvalita

- plně zálohovaná a redundantní páteřní síť
- permanentní dohled a kontrola sítě
- centrum pro hlášení poruch s nepřetržitým provozem
- možnost garance SLA pro jednotlivé služby

Konkurenceschopnost a individuální přístup
- profesionální služby za velmi rozumné ceny
- speciální řešení dle potřeb našich zákazníků

Více informací na www.dialtelecom.cz sales@dialtelecom.cz, info linka: +420 226 204 111

Pomáhají Bohemce

Lenka Kahalová,
marketingová ředitelka
Fortuna sázková kancelář a.s.
Můžete prosím v krátkosti popsat vaši
společnost?
Fortuna vznikla již v roce 1990 v Praze a stala
se jednou z prvních porevolučních akciových
společností v tehdejším Československu a vůbec
první sázkovou kanceláří u nás. Ještě v témže roce
byla otevřena první pobočka a o rok později vznikla
na Slovensku sesterská společnost Terno. V roce
2005 se novým vlastníkem obou společností stala
investiční skupina Penta Investments, která se
zaměřila na expanzi do dalších zemí, modernizaci
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provozu a sjednocení značky. Takže dnes se
s Fortunou setkáte nejen v Čechách a na Slovensku,
ale také v Polsku, Chorvatsku nebo Maďarsku.
Jak se v současnosti vyvíjí trh sázkových her?
Kursové sázení má za sebou doslova a do písmene
raketový rok. Po spuštění internetového sázení
dostalo celé odvětví naprosto nový rozměr,
stalo se snazší a dostupnější, na druhé straně
technologicky náročnější. Sázet se dá v podstatě
kdykoliv a odkudkoliv. A díky sázkám Live je navíc

opravdovou zábavou. Dovedu pochopit tisíce
sázkařů, kteří se čas od času svým partnerkám
vymluví z divadla či vystoupení smyčcového
kvintetu a místo toho sledují Ligu mistrů, každou
minutu vybírají z desítek příležitostí a při troše
štěstí si tím vydělají na nutnou kompenzaci
v podobě návštěvy klenotnictví.
Jakým způsobem vaše společnost podporuje
sport?
Dlouhodobě se snažíme podporovat ta odvětví, která
mají co nejširší základnu, a to jak mezi hráči, tak
mezi fanoušky. Fotbal je v této otázce celosvětovým
sportem číslo jedna, proto spolupracujeme nejenom
s nejlepšími českými kluby, ale také těmi malými,
regionálními. Na druhé straně, úžasnou dynamiku
sledujeme u florbalu, nezapomínáme ani na královnu
sportů atletiku a v neposlední řadě podporujeme
i handicapované sportovce.
Jakým způsobem spolupracujete s Bohemkou?
V Bohemce působíme třetím rokem na pozici
generálního partnera a věříme, že tato spolupráce
bude pokračovat i nadále. Stěhování prvního týmu
do Edenu jsme nesli stejně těžce jako zklamaní
fanoušci, ale doufám, že i oni pro tento krok
nakonec naleznou pochopení a spojení klubu,
hráčů spolu s fandy bude opět nejpevnější u nás.
Konečně toho si na Bohemce cením vůbec nejvíc.
Jaký je váš osobní vztah ke sportu, popřípadě
sportovcům?
Aktivně mi na sport díky práci nezbývá tolik času,
kolik bych si přála. Ale pokud už si ho najdu,
věnuji se „ženským“ sportům kvůli kondici. Jen
škoda, že už půl druhého roku mám ve skříni
připravené běžecké boty, které však stále čekají
na ten správný impuls. Pasivně jsem se sportem
dost familiérní. Ráda se podívám na opravdu dobrý
fotbal, tenis nebo hokej. Éra legend mě opustila
hned po pubertě.
Jaký máte vztah k Bohemce a jak prožíváte její
utkání?
Mé srdce si Bohemka získala na začátku roku 2007
při prestižním halovém turnaji Fortuna Víkend
šampionů. Byla nepřehlédnutelným vítězem, hrála
jako o život a fanoušci jí svým povzbuzováním hnali
kupředu od první do poslední minuty. Pocházím
ze Slovenska a tam jsem nikdy neviděla tak silné
fanouškovské srdce a „klubismus“, nikdy jsem tak

neprožívala útok na bránu, nebo neproměněnou
šanci. Samozřejmě jsem měla možnost seznámit se
i s pravým bohemáckým Klokanem a tu pamětnou
fotku mám pořád ve svém pracovním stole. To vše
mě prostě „dostalo“ a utvrdilo v tom, že Bohemka
je obrovský a nehynoucí fenomén.
Co byste chtěla s Bohemkou zažít?
Vidět jí opět hrát ve svém domově, v Ďolíčku. Ale
ne přesunem do 2. ligy! A opět jí moct pogratulovat
k vítězství na Fortuna Víkendu šampionů.
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Bohemácké hospody

Bar
Milá tchýně
Redakce magazínu Klokan se tentokrát rozhodla
pro změnu a navštívila místo klasické hospody bar.
Tím barem je pro mnoho Bohemáků dobře známý
podnik Milá tchýně, který se nachází v Minské ulici
kousek od stadionu v ďolíčku. Místo má zajímavou
historii. Bar je umístěn v suterénu tradičního
prvorepublikového vršovického činžáku a je otevřen
od roku 2002. Předtím zde byl vinný šenk a v období
reálného socialismu prodejna Ovoce a zelenina.
Jak již z názvu baru vyplývá, jedná se o podnik,
ve kterém je vždy spousta legrace. U Milé tchýně
nečekejte žádnou širokou nabídku pokrmů, barový
lístek nabízí pouze studené pokrmy jako utopenec
či nakládaný hermelín. Dle známého přísloví že„hlad
je převlečená žízeň“ se v Tchýni zaměřili především
na širokou nabídku pití. A nejedná se o pití
ledajaké. V nabídce je jak široká škála destilátů,
tak i cocktailů a piva. Můžete si například vybrat
z nabídky 24 druhů rumu, z velkého množství short
i long drinků i z pěti druhů piv z různých koutů
Evropy. Velmi zajímavá je určitě degustační nabídka

28

Klubový magazín Klokan

starých karibských rumů nebo tequil z agáve. Bar
se obecně orientuje na výjimečné druhy destilátů,
které si jinde nedáte. Rovněž nabídka cocktailů
je zde vynikající. Cenová hladina je přitom velice
rozumná a rozhodně vám zde nehrozí, že vás pár
drinků připraví o větší část výplaty. Aby byla exkurze
do nápojového lístku kompletní, musíme zmínit
i širokou škálu piv, které se vám zde nabízí jak
v lahvi, tak na čepu. Z lahvových piv je třeba vedle
naší Plzně zmínit i zahraniční značky jako Heineken,
Stella Artois, Desperados či Corona. Ochutnat
můžete i pravý anglický cider značky Strongbow.
Z točených piv je v nabídce Straropramen 10,
Granát, Stella Artois, Hoegaarden či Leffe.
V pracovní dny mezi 12-16 h platí na točená piva
„happy hours“ – 10 % sleva. Bar Milá tchýně slouží
především k aktivní zábavě návštěvníků a nikoliv
k pasivnímu sledování sportovních přenosů.
Nehledejte zde tedy v žádném případě plátno,
na kterém by se promítala utkání zahraničních
ligových soutěží. Na televizích umístěných uvnitř
baru, můžete zahlédnout maximálně Gambrinus

ligu. To však neznamená, že by do baru nechodili
příznivci fotbalu. Je tomu právě naopak. Milá tchýně
je místem, kde pravidelně narazíte na fanoušky
Bohemky. Chodí sem hned několik skupin příznivců.
Z těch několika můžeme zmínit například Calveras
Vršovice pod vedením Jardy Šimka přezdívaného
Píst. V baru je vždy dobrá atmosféra a drtivá většina
hostů navštěvuje bar pravidelně. Před nedělními
utkáními Bohemky v Ďolíčku se vždy otevíralo
v 15:00 a fanoušci se zde scházeli, aby vyladili
náladu před utkáním. Po skončení zápasu zde pak
fanoušci utkání pravidelně dohrávali až do nočních
hodin.

nebudu chodit pravidelně, ale momentálně preferuji
utkání B týmu v Ďolíčku,“ dodává smutným
hlasem. Pan Sedláček také uvádí, že uvažuje
o rozšíření podniku o sklepní prostory, kde by mohl
v budoucnosti vzniknout taneční parket. Vedle
vršovické Milé tchýně pak provozuje podobný bar
také na Karlově náměstí. Na závěr je třeba říci,
že bar Milá tchýně je místem kam rozhodně stojí
za to zajít, neboť je zde jak velice široká nabídka
alkoholických nápojů, tak i nesmírně příjemná
atmosféra a milá obsluha. Rozhodně se zde
nebudete nudit.
Hodnocení redakce:

Majitel baru pan Jakub Sedláček od dětství sám
hrával fotbal a to až do juniorských kategorií.
Zároveň je dle svých slov kovaným Bohemákem.
Na Bohemku chodí od svých čtyř let a zažil s ní
již mnoho dobrého i zlého. „Zatím jsem se úplně
nedokázal smířit se stěhováním. Návštěvě Edenu
se sice nebráním, byl jsem už třeba na zápase
s Budějovicemi a neříkám, že tam třeba jednou

Cocktail & café bar Milá tchýně
Minská 11/626, Praha 10
Tel.: 723 675 950
Odpovědný vedoucí: Jakub Sedláček
info@milatchyne.cz, www.milatchyne.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 12:00-02:00, So-Ne 15:00-02:00
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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Zemřela legenda Bohemians, pan Miroslav Bičík
V pátek 3. září zasáhla zelenobílý klub smutná zpráva. Řady Klokanů opustil jeden ze členů
Společenství legend Bohemians, pan Miroslav Bičík. V únoru příštího roku by se dlouholetý
zaměstanec Bohemians dožil kulatých devadesáti let.
Pan Bičík byl spoluzakladatelem fanouškovské organizace Klokanklub, který vznikl
22. února 1966.
„Slavia už tehdy měla svůj odbor přátel, a nás Vršováky, kteří jsme fandili Bohemce, docela
míchalo, že nás sešívaní předběhli. A tak jsme ustavili Odbor přátel TJ Bohemians ČKD. Název
Klokanklub vymyslel spisovatel a humorista Míla Švandrlík, velký fanda Bohemky. A vznik
veřejně vyhlásil divadelní režisér František Laurin, otec známé herečky Sabiny. K Bohemce,
i když tehdy kopala druhou ligu, se vůbec hlásila spousta známých osobností. Tak třeba
předsedou Klokanklubu se stal herec Jiří Vala, našimi fandy byli kromě už zmíněných
Laurina a Švandrlíka i komik Jaroslav Štercl, zpěvačka Eva Pilarová, herec Vladimír Šmeral
a mnoho dalších,“ vzpomínal na šedesátá léta Miroslav Bičík v knize Bohemka milovaná
a znovuzrozená.

Slavná i neslavná utkání

Jak Bohemka
narazila na Bayern
Třicet tisíc diváků na stadionu Sparty
ztichlo, někteří zklamaně odcházeli.
Nikdo nevěřil, že by se Bohemka mohla
ještě vzchopit. Bayern Mnichov vedl 2:0
– a tak to i skončilo. Středa 17. září 1979,
první zápas prvního kola Poháru UEFA.
Ne, tenhle soupeř byl pro Bohemku ještě silný.
Mužstvo, které v roce 1983 vyhrálo ligu a postoupilo
do semifinále Poháru UEFA, se teprve rodilo. Není divu,
že Bayern, jeden z evropských fotbalových kolosů,
tehdy hladce postoupil. Fanoušky mohlo potěšit jediné:
po porážce 0:2 v Praze se děsili debaklu v Mnichově.
Nestalo se tak, remíza 2:2 naopak příjemně překvapila.
I přes vyřazení můžeme na Bayern rádi vzpomínat.
Přinejmenším ze tří důvodů:
1. Ukázalo se, že přeložit zápas na Letnou byla velká
chyba. Sice přišlo třicet tisíc diváků a vydělaly se velké
peníze, ale ztráta domácího prostředí se nedala ničím
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vyvážit. Vedení klubu rozhodlo, že příště, ať přijede
kdokoliv, se bude hrát jedině v Ďolíčku. Tam jsme
doma, nikde jinde. Vyplatilo se to.
2. Nebýt porážky s Bayernem, nepřišly by úspěchy
v následujících letech, především postup až do semifinále
na jaře 1983. Hráči nebyli na soupeře takového kalibru
zvyklí, rovněž atmosféra pohárových zápasů pro ně byla
nová a stresující. Právě nezkušenost, z ní plynoucí strach
a odevzdanost pomohly Bayernu.
3. Zápasy s Bayernem můžeme symbolicky označit
za začátek zlaté éry trenéra Tomáše Pospíchala. Hned
po odvetě v Mnichově Bohemka porazila v lize Trenčín
a poprvé se dostala na první místo v tabulce. Do té
doby nikdo nevěřil, že je něco takového vůbec možné.
Do Poháru UEFA šly v roce 1979 tři týmy. Konečné
pořadí první ligy: 1. Dukla, 2. Ostrava, 3. Brno, 4.
Bohemians, 5. Sparta. Před posledním kolem jsme
měli o bod víc než Sparta, a právě s ní jsme se
střetli v přímém souboji o „pohárové“ čtvrté místo.

„Šance je vždycky, ale musíme odevzdat stoprocentní
disciplinovaný výkon, nesmíme odkrýt obranu a dát
Rummeniggemu prostor k brejkům.“
Před prvním zápasem jsou Bohemians v lize pátí.
Pamětníci si asi vzpomenou na derby se Spartou
na Letné. Domácí vedli 2:1, ale Roubíček v posledních
vteřinách zoufale vystřelil ze čtyřiceti metrů a brankáři
Koubkovi míč proklouzl do brány.
A pak už je tady Bayern. Přestože vysílá televize,
je vyprodáno. Bohemka nastupuje v pruhovaných
dresech, což byla v těch letech spíš výjimka, většinou se
používaly zelené dresy bez pruhů.
Sestava Bohemians: Hruška – Jakubec, Prokeš,
Dobiaš, Ondra – Bičovský, Panenka, Vybíral (46. Tichý)
– Němec, Čermák, Klouček (69. Levý). Už se rýsuje osa
pro legendární podzim 1982: Hruška, obrana, v níž
pouze Dobiaše nahradil Bičovský, který se stáhl ze
zálohy, dvojice Němec – Čermák v útoku.
Bayern: Junghans – Weiner, Augenthaler, Niedermayer,
Horsmann – Dremmler, Kraus, Breitner, Dürnberger –
Janzon, Rummenigge. Nejslavnější jména: Breitner – mistr
světa 1974, Rummenigge – majitel Zlatého míče 1980
a 1981, Augenthaler – mistr světa 1990.
V 24. minutě prošel Kraus středem obrany a dal
první gól. V 72. minutě si Rummenigge naběhl
na dlouhou přihrávku a obstřelil Hrušku. „Bayern byl
ve všem lepší,“ uznal Pospíchal. „Mohlo se zdát, že
jsme nebojovali, ale nebylo to tak. Neměli jsme šanci.“
Na Letnou přišlo skoro dvacet tisíc diváků. Dvakrát
jsme vedli, domácí dvakrát vyrovnali, podruhé naštěstí
až těsně před koncem. Čtvrté místo a Pohár UEFA.
První velký úspěch s Pospíchalem!
Losovalo se v Curychu 10. července. A je to tady:
Bayern Mnichov! Soupeř mimořádně atraktivní, a taky
mimořádně silný.
Nejslavnější německý klub, trojnásobný vítěz Poháru
mistrů z let 1974 až 1976, hvězdy Paul Breitner a KarlHeinz Rummenigge... ne, představa, že přes tenhle
velkoklub postoupíme, byla sice lákavá, leč zřejmě
šílená. Bayern se zrovna dostával do velké formy,
v dalších dvou letech vyhrál bundesligu.
Trenér Pospíchal se jel podívat do Mnichova na šlágr
bundesligy, Bayern remizoval s obhájcem titulu
Hamburkem 1:1. Viděl tým, z nějž šel strach. „Všichni
brání, všichni se zapojují do útoku. Přes střed hřiště
se sprintuje, vpřed i vzad, výpady pěti až šesti hráčů
mají rychlost a sílu.“ A na otázku, co s tím, odpovídá:

Bohemka potom vítězí v Košicích s Lokomotivou
2:1, i když deset minut před koncem prohrávala.
A pak už nastoupí v Mnichově. Ve středu 3. října přišlo
na Olympijský stadion pouze 15 tisíc diváků. Čekali jasné
vítězství, jenže sledovali statečný výkon hostí a překvapivě
vyrovnaný zápas. Bayern dvakrát vedl, Bohemka vždy
vyrovnala díky své specialitě, Panenkově precizním rohům.
Takhle šly góly: 55. Rummenigge po přihrávce
od Breitnera, který prošel od půlky, 83. po Panenkově
rohu Ondra hlavou, 85. Breitner z penalty po Prokešově
faulu na Rummeniggeho, 86. po Panenkově rohu
Prokeš hlavou.
Remízu 2:2 vybojovalo mužstvo Hruška – Jakubec,
Prokeš, Dobiaš, Ondra – Bičovský, Panenka, Vybíral (77.
Tichý) – Němec, Čermák, Roubíček (66. Levý).
V lize pak následovala nevídaná vítězná série.
Po devátém kole je už Bohemka první, po desátém
vede o dva body, po dvanáctém o čtyři a po čtrnáctém
o rekordních šest bodů. Začínáme věřit, že skutečně
můžeme bojovat o titul.
Petr Nečada
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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LIMITOVANÁ EDICE

Balení 13 + 2 kg NAVÍC
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KOUZLO BAREV A DROGERIE a ve FANSHOPU

Statistiky Gambrinus ligy
Tabulka Gambrinus ligy po 7. kole
Po.

Tým

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

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

Z

V

R

P

GV

GO

Body

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
4
4
3
3
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1

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

0
0
2
3
2
2
2
2
1
3
3
2
4
3
4
6

17
15
11
13
10
8
9
3
5
5
5
7
7
7
5
6

5
5
6
5
8
8
10
5
7
8
9
8
11
10
9
19

19
15
13
12
11
11
9
9
8
8
8
7
7
6
5
3

Tabulka doma po 7. kole
Po Tým

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

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

V

R

P

GV

GO

B

4
4
3
3
3
4
3
3
4
4
4
3
3
4
4
3

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

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

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

8
8
10
7
6
4
6
4
1
1
5
4
3
1
6
3

2
2
1
3
2
5
2
3
1
3
4
4
4
4
12
4

10
10
9
7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
2

Po Tým

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

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

Z

V

R

P

GV

GO

B

4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4

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

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

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

10
4
7
5
6
4
4
2
4
3
1
3
2
0
0
1

2
4
3
4
6
4
5
4
4
4
3
7
6
5
7
9

12
7
6
6
5
5
4
4
3
3
1
1
1
1
0
0

Střelci:

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

1:1
1:0
0:1
1:0
3:0
0:3
3:1
0:5

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:

8. kolo

10. 9. 18:15
11. 9. 18:00
11. 9. 18:15
12. 9. 17:00
12. 9. 17:00
12. 9. 17:00
12. 9. 17:00
13. 9. 18:00

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

Tabulka VENKU po 7. kole

Z

7. kolo

27. 8. 17.30
28. 8. 16.00
28. 8. 17.45
29. 8. 15.00
29. 8. 15.00
29. 8. 17.00
29. 8. 17.00
30. 8. 18.00

Příští soupeři

6
Rezek (Plzeň), Hubník (Olomouc)
4
Wilfried (Sparta), Kisel (Slavia), Kolář (Plzeň)
3	Pekhart (Jablonec), Horváth (Plzeň), Kerič (Liberec), Švancara (Slovácko),
Šultes (Olomouc), Ondrášek (Budějovice)
Brankáři s nulou:

3	Kučera (České Budějovice), Bičík (Liberec), Miller (Boleslav), Hruška
(Příbram), Blažek (Sparta)
2	Daněk (Ostrava), Blaha (Olomouc), Grigar (Teplice), Lindr (Hradec
Králové), Pavlík (Plzeň), Novák (Ústí n. L.), Špit (Jablonec)
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.

9. kolo

17. 9. 18:15
18. 9. 16:00
18. 9. 18:00
18. 9. 18:15
19. 9. 15:00
19. 9. 17:00
19. 9. 17:00
20. 9. 18:00

Bohemians 1905 – 1. FK Příbram

35

Partneři mládeže
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Bohemácké naděje

Michal Vrána
Jak ho vidí trenér
Václav Nedvěd
Michala Vránu jsem jako trenér
objevil už v přípravce v pražském
Junioru. Ač o rok mladší (ročník
99) nastupuje pravidelně v základní
sestavě ročníku 98. Při tréninku
i v zápase odvádí poctivý výkon
a je vidět, že fotbal má rád. Jako
útočník je výborně fyzicky vybavený
a je to od přírody střelec. Už nyní
je přínosem pro mládežnický fotbal
a věřím, že v budoucnu jej uvidíme
v A mužstvu Bohemians 1905.
Popřejme mu tedy hodně štěstí!
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Michal Vrána
Datum narození:
18. 06. 1999
Post: útočník
V kolika letech si začínal
s fotbalem a kdo tě
k němu přivedl?
V 5 letech mě přihlásil
brácha Matěj.
Jaká byla tvoje cesta do
Bohemky?
Začínal jsem na Junioru.

V Bohemce jsem od svých
sedmi let.
Jaký je tvůj fotbalový
vzor?
Didier Drogba. V Bohemce
pak Martin Nešpor.
Oblíbený film, hudební
skupina či interpret?
Okresek 13. Rád si
poslechnu třeba Katapult.
Oblíbené jídlo?
Řízek a kachna.
Bohemians 1905 – 1. FK Příbram
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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
• Nakupujete se slevou.

pomocníka k vyšším výhrám

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

www.ifortuna.cz

B-tým
Rezerva stále bez porážky
Votice
Bohemians 1905 B

1 (0)
3 (1)

Votice, 21. 8. 2010 17:00
Juniorka Bohemians zúžila kádr, zůstali většinou jen velmi
mladí hráči s perspektivou pro vyšší soutěže a v rezervě
dostávají prostor i hráči A-týmu, aby se rozehráli nebo měli
herní vytížení. To se nyní týkalo například Martina Nešpora,
který prošel delším virovým onemocněním a odehrál
alespoň jeden poločas, ve kterém stačil otevřít skóre.
Branky: 90. Lukeš – 34. M. Nešpor, 63. Ibragimov, 70. Gröbl
Diváků: 270
Bohemians 1905 B: Havránek (86. Hlavatý) – Baubín,
Hauer, Slezák, Ježdík – Gröbl, Kraus, Cissé (46. Bartek),
Ibragimov – M. Nešpor (46. Rein), Potočný.
Bohemians 1905 B
Litol

5 (3)
0 (0)

Benešov
Bohemians 1905 B

2 (0)
2 (2)

Ďolíček, 28.8.2010 10:15

Benešov, 4.9.2010 17:30

Roli favorita plnila rezerva od začátku zápasu, již
v osmé minutě měl ke gólu blízko Hauer, po rohovém
kopu vyrazil gólman reflexivně jeho hlavičku. První čárku
na gólový účet zařídil ve 12. minutě Cissé po přímém
kopu. A Bohemka pokračovala v náporu, o pět minut
později vyslyšel skandování fanoušků Ibragimov a obul se
z 20 metrů do střely, která se od břevna odrazila těsně před
brankovou čáru. Ve 36. minutě se individuálním průnikem
z poloviny hřiště připomněl Cissé a z jeho akce vzešla gólová
přihrávka na Gröbla, který zblízka bez problémů zakončil.
Ve 43. minutě se opět měnilo skóre ve prospěch Bohemky,
na centr zleva si naběhl Gröbl a hlavičkou zvýšil na 3:0.

Po čtyřech vítězných zápasech vezou mladé naděje
Bohemians bod z horké benešovské půdy. Naši hráči měli
výborný vstup do utkání, když již po třinácti odehraných
minutách vedli na půdě někdejšího ligisty 2:0. Trefili se
Gröbl a hrající asistent Slezák. Oba si také navzájem
vyměnili asistence u svých gólů. Poté přišly ještě další šance
ze strany fotbalistů Bohemians, ale ty již zůstaly nevyužity.

Aktivita Bohemky na začátku druhého poločasu
polevila a přestože měla Bohemka hru pod kontrolou,
nevytvářeli si hráči v zelenobílém vyloženě šance. Další
branky se natěšení fanoušci Bohemky dočkali až v 81.
minutě, do vyložené šance dostal míč Kraus, který dostal
prostor na hranici vápna, otočil se a podél gólmana zvýšil
na 4:0. A nebylo to vše, v 87. minutě si gólman hostí
nedůsledně pokryl míč a Rein jej dokázal zpod gólmana
dostat a dopravit do branky. Přes protesty hostujícího
gólmana byla branka uznána a kotel, již v první půli
skandující „klokani, dejte jim bůra“, se dočkal.
Branky: 12. Cissé, 35. a 42. Gröbl, 81. Kraus, 85. Rein.
Diváků: 1135.
Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín, Slezák,
Hauer, Ježdík – Gröbl (71. Pavlík), Kraus, Cissé (46.
Bartek), Potočný – Ibragimov, Töre (46. Rein).

Do druhého dějství poslal Benešov hned od úvodu
dvě nové tváře, ale bylo to jako by se vyměnil celý tým.
Benešov začal do Bohemky tlačit, pozorná obrana
Klokanů však dlouho odolávala. Prosadil se až v 66.
minutě šťastnou střelou Štěpán. Tentýž hráč srovnal
osm minut před koncem stav na konečných 2:2.
Po čtyřech vítězstvích tak přišla první ztráta naší
juniorky. Ale i bod z Benešova, který byl pro oba týmy
spravedlivý, se dá počítat jako velmi cenný.
Branky: 66. a 82. Štěpán – 9. Gröbl, 13. Slezák.
Diváků: 500
Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín, Hauer,
D.Nešpor, Ježdík – Gröbl, Kraus (90. Froněk), Držík,
Trubila – Slezák, Potočný (87. Fadrný).

Nejbližší program B týmu, divize A:
6. 11. 09. 2010 10:15
				
7. 19. 09. 2010 10:30
				
8. 25. 09. 2010 10:15
				

Bohemians 1905 B
Domažlice
Třeboň
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
Sezimovo Ústí B

:
:
:
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Futsal

Marek Kopecký
další posilou
futsalistů
Bohemians 1905!
Další přestupovou bombu představuje pražský
celek Bohemians 1905.
Od nové sezóny bude
totiž jeho dres oblékat
Marek Kopecký, zkušený reprezentant a stejně jako nedávná posila
Martin Dlouhý držitel bronzu z lednového
Mistrovství Evropy.
Bohemians v minulé sezóně zachránili ligovou
příslušnost až v samém závěru soutěže a v novém ročníku
ligy chtějí mířit podstatně výš. Po reprezentantu Martinu
Dlouhém přichází Marek Kopecký, držitel řady úspěchů
v barvách ERA-PACKu Chrudim a rovněž i futsalové
reprezentace. V nejvyšší soutěži sehrál 147 utkání,
ve kterých vstřelil 97 branek a ve své sbírce má pět titulů
mistra ligy a řadu startů v náročných zápasech UEFA
Futsal Cupu. V národním týmu nastoupil v 38 zápasech
a nastřílel během nich 17 branek, ty nejdůležitější
na lednovém Mistrovství Evropy, kde mimochodem
pečetil výhru v boji o 3. místo s Ázerbájdžánem střelou
přes celé hřiště do prázdné branky.
Bohemians v 1. kole nestačili na Plzeň
Do nového ročníku jsme sice vstoupili s mnoha
novými posilami, nicméně ani s nimi se nám úvod
nezdařil dle očekávání. Prohru můžeme považovat
za určité překvapení a zisk všech tří bodů patrně
nečekali ani samotní Západočeši. Úvodní minuty
vyšly lépe hostům, kteří se štěstím proměnili rychlý
brejk – 0:1. Bohemka se ujala iniciativy a odměnou
bylo Frohnovo pohotové srovnání na 1:1. Indoss
čekal v kompaktní ulitě a pouze vyrážel do rychlých
protiútoků. Nutno přiznat, že v této disciplíně byli hráči
Plzně opravdu výteční. V jednom z mnoha dalších
brejků si pohráli s naší zcela rozhozenou obranou
a střelou do prázdné branky se opět ujali vedení 1:2.
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My jsme v tomto duelu měli ke vší smůle i mimořádnou
schopnost přesně trefovat kovovou brankovou
konstrukci, což ukázkově potvrdil třikrát Kopecký,
dvakrát Frohna a jednou Stejskal, a i proto poločas
skončil poměrem 1:2.
Průběh hry se ve 2. půli vůbec neměnil a tak jsme
díky herní převaze znovu vyrovnali, Frohna se s notnou
pomocí hostujícího gólmana trefil do zcela prázdné
sítě a stav byl 2:2. Bohužel ale naše další dobývání
plzeňského hradu povětšinou končilo ve vápně,
v lepším případě na tyčích, a tak mohl Indoss své brejky
zakončovat v mnohem lepším poklidu, v krátké chvíli
se jim povedlo je vakrát dotáhnout do úspěšného
konce a tudíž nám odskočili na 2:4. Při naší následné
power-play se dokázal zblízka prosadit Dlouhý, jenž
snížil na 3:4, ovšem hosté vzápětí opět utekli na 3:5.
Dlouhého korekce 5 vteřin před koncem na 4:5 již byla
pouze kosmetického charakteru a tak si Indoss z našeho
nového stánku odváží všechny tři prvoligové body!
Bohemians 1905
Indoss Plzeň

4 (1)
5 (2)

Bohemians 1905: Franěk, Bellada – Šnídl, Bellada,
Dlouhý, Pleyer – Kopecký, Málek, Frohna, Stejskal –
Junek, Vodecký
Branky: 2x Frohna, 2x Dlouhý

Fotogalerie fans

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
BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek
OBRÁNCI
2 Jan Hauer
3 Pavel Lukáš
4 Josef Jindřišek
7 Marek Nikl
9 Jiří Rychlík
27 Martin Cseh
30 Daniel Nešpor
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
ÚTOČNÍCI
12 Lukáš Hartig
14 Martin Nešpor
21 Milan Škoda
22 Aziz Ibragimov
31 Vladimír Bálek

1. FK Příbram

Trenér: Martin Hřídel
Asistent: František Kopač

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

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

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

28.
05.
16.
21.
08.

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

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

10.
06.
01.
07.
03.

1990
1975
1981
1976
1977
1988
1987

1988
1985
1982
1985
1979
1987
1992
1985

1976
1990
1986
1986
1981

BRANKÁŘI
1 Jakub Rondzik
22 Aleš Hruška
30 Jiří Krček

22. 11. 1986
23. 11. 1985
14. 06. 1993

OBRÁNCI
4 Jakub Štochl
5 Antonín Rampa
7 Lukáš Pleško
16 Pavel Ricka
17 Stanislav Nohýnek
20 Marek Plašil

02.
08.
21.
28.
02.
19.

02.
03.
05.
01.
08.
12.

1987
1988
1977
1987
1983
1985

ZÁLOŽNÍCI
6 Daniel Tarczal
8 Oldřich Kostorek
10 Michal Klesa
12 Claude Videgla
14 Pavel Pilík
21 Michal Macek
23 Tomáš Borek
24 Josef Divíšek

22.
12.
13.
14.
13.
19.
04.
24.

03.
03.
05.
05.
02.
01.
04.
09.

1985
1992
1983
1990
1992
1981
1986
1990

ÚTOČNÍCI
9 Tomáš Wágner
11 Daniel Huňa
13 David Belán
15 Stanley Ibe
18 Matěj Štochl
19 Milan Jurdík

06.
25.
13.
19.
04.
08.

03.
06.
11.
07.
05.
11.

1990
1979
1991
1984
1989
1991

