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Editorial

Bohemka drží neporazitelnost v Edenu i nadále
Utkání s Ostravou bylo
pro výtržnosti hostujících
fanoušků přerušeno

Klokani
remizovali
s Ostravou 1:1

Bohemka vyvázla u disciplinární
komise bez pokuty
Ani dva góly Hartiga
na body nestačili
Boleslav – Bohemka 3:2

Vršovičtí na tři
body v Boleslavi
nedosáhli

Lukáš Hartig je historicky
nejlepším střelcem
Bohemians v samostatné
lize

„Za výkon jsme si zde
zasloužili bodovat,“
chválil a zároveň
litoval Hoftych

Pavel Lukáš s Libercem nenastoupí,
má čtyři žluté karty
Béčko opět najelo na vítěznou vlnu
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Slovo trenéra

Půjdeme
za vítězstvím!
Vstupujeme do poslední fáze podzimní části sezony.
Dnes hostíme v Edenu Slovan Liberec, který má
zkušený tým, vhodně doplněný o nadějné mladíky,
kteří jsou ve vícero případech členy mládežnických
výběrů. Do utkání tedy jdeme s respektem k soupeři,
ale také s vědomím, že jsme v Synot Tip Areně ještě
neprohráli. Věřím, že tuto sérii prodloužíme, ale
také víme, že Liberec zde Slavii jednoznačně porazil.
Naposledy jsme v Edenu bojovali s Baníkem Ostrava, se
kterým jsme se rozešli smírně 1:1. Hrálo se ve zvláštní
atmosféře, kde se přetlačovaly tři kotle. Naštěstí
jsme toto utkání, ve kterém jsme prohrávali, zvládli
alespoň do remízového konce. Poté jsme zajížděli

do Mladé Boleslavi, kde jsme sehráli smolné utkání.
Náš výkon byl velmi dobrý, přesto nevezeme z města
Škodovek ani bod. Na Boleslav platila naše přímočará
hra. Soupeře jsme překvapili naší hrou a především
rychlou přechodovou fází, ze které jsme v utkání těžili.
Dali jsme dvě pěkné branky a stejně jsme domů jeli
s prázdnou. Je to trochu paradox, minulou sezonu
jsme moc góly nedávali, ale pravidelně jsme venku
bodovali. Nyní vstřelíme venku dva góly a nemáme
nic. Po prohře nás čekala reprezentační přestávka, což
nikdy není úplně příjemné. Na klucích již ale cítím, jak
se na dnešní duel těší a určitě na hřišti nechají všechno,
aby vás potěšili. Buďte s námi!
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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David Bartek: Život v rytmu hip hopu

„Ale život v Praze je
hra, tolik se může stát
za tak malou chvíli,“
rapuje v nesmrtelné
písni Praha legendární
Orion z Penerů strýčka
Homeboye. Milovník
hip hopu a pražský
rodák David Bartek
s těmito slovy určitě
souhlasí. I jeho život
plný zvratů se řítí
dopředu závratným
tempem.
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Nejdřív
je trénink

Jak jste se k hip hopu dostal?
Vyrůstal jsem na něm od svých 15 let. Tehdy jsem dostal
od kamaráda cédéčko Penerů strýčka Homeboye,
na tom jsem začínal. Dodnes ho rád poslouchám.
Chodím na koncerty, je to prostě moje hudba.
Co z ní posloucháte nejčastěji?
Spíš českou scénu. Anglicky zatím moc neumím. Chci
se ale naučit. Českým textům rozumím, líbí se mi, že
jsou ze života. Hodně mě chytnul Orion, mimochodem
velký fanoušek Bohemky. Bylo mým snem se s ním
potkat a díky tomu, že nám fandí, se mi to splnilo.
Mám rád i Indy a Wich, Supercrooo a v poslední době
i BPM z Liberce, ty mám stažené od Martina Kotyzy.
Tyhle tři party jsou u nás spolu s Penery asi nejlepší.
Kterou desku máte nejradši?
Na základce jsem vyrůstal na Repertoáru od PSH. Mám
ale rád všechna alba, co natočili. Taky samozřejmě
My 3 od Indy a Wich, to je klasika. I deska, co vydali
k ﬁlmu Gympl, je povedená. Wich je výborný DJ, měl
na svém cédéčku světové hvězdy, což prokazuje, že
patří ke špičce. To se nepovede hned tak někomu.
Supercrooo jsou zase drsnější, mají sprostší texty, ale
mně to přijde takové vtipné.
K téhle kultuře patří i charakteristické oblečení.
Kdo kromě vás chodí na tréninky v široké
kšiltovce a plandavých džínách?
Skoro nikdo. Pár kluků tuhle hudbu poslouchá, ale
stylem oblékání to připomínám jenom já a Jirka
Havránek. Ten má i rapovou skupinu a zrovna čekám,
až vydají desku. Pár písniček už jsem slyšel a zní
výborně. Na jejich koncertech jsem stál vždycky
vepředu, byl jsem jejich první fanoušek.
Chodil jste také na vyhlášené párty na strahovské
Sedmičce?
To ani ne. Spíš mě bavily ty koncerty, třeba v Retru. Byl
jsem i na Hip Hop Kempu v Hradci Králové. A v jednom
hip hopovém klubu jsem potkal svou manželku Alenu.
Ta má stejný hudební vkus jako já, i když kromě hip
hopu poslouchá i 80. léta. Ale my si doma pustíme
od každého něco. Klidně i Michala Tučného, toho
znám od dědy a babičky. Nebo bratry Nedvědy.
Ženil jste se hodně brzy. Ve 22 letech...
To ale nehraje roli. Jsem maximálně spokojený. Alena
je to nejhezčí, co mě mohlo potkat. Všude slyším, že
jsem byl na ženění moc mladý, a že jsem se zbláznil.
Ale z toho si nic nedělám. Stejně jako z toho, že je žena
o šest let starší. Vůbec to nevnímám, ani mi to nepřijde.
Rozumíme si tak, jako bychom byli stejně staří.

Jak dlouho jste se před svatbou znali?
Brali jsme se po roční známosti. Byla to láska na první
pohled. Pozval jsem ji na pití, začali jsme se bavit
a od té chvíle jsme byli každý den spolu. Ani jsme se
neoslovovali křestními jmény. Já jí od začátku říkám
máma a ona mě táta. Po dvou měsících jsem se k ní
nastěhoval.
Kdy jste se vzali?
Brali jsme se letos v květnu na Staroměstské radnici.
Vyšlo nám úžasně počasí. Pak jsme si na chvilku
zdřímli, sbalili jsme se a letěli na svatební cestu
do Egypta. I ta se nám povedla bezvadně. Jenom
Egypťani jsou šílenci. Když vidí hezkou ženskou a navíc
blondýnu, úplně se zblázní. Na výletě v Hurghadě mi
osmdesátkrát řekli, že jsem lucky man. Šťastný chlap.
Chodí žena na fotbal?
Je to obrovská fanynka. Chodí na každý domácí zápas
a snaží se jezdit i ven. Jediné, o co zatím přišla, byl
můj gól proti Slavii z první minuty, jelikož dorazila
do hlediště až ve druhé minutě. Říkala, že na ni příště
mám počkat.

„Do žádného sídlištního gangu jsem
nepatřil. Od páté třídy jsem chodil
na Botičskou, což byla bohemácká škola.
Bydleli jsme v Krči a pak na Spořilově,
ale já na sídlišti skoro nikoho neznal.
Měl jsem kamarády jen ze třídy
a z fotbalu. Na nic jiného nebyl čas.“
Co na ní máte nejradši?
Strašně se mi líbí její smysl pro humor. Má podobný
jako já, spíš takový ten černý. Pořád do sebe rýpeme,
smějeme se a to je důležité.
Plánujete rodinu?
Zanedlouho poté, co jsme se poznali, manželka
otěhotněla. Bohužel ve čtvrtém měsíci jsme o dítě
přišli. Zase je lepší, že se to zjistilo takhle brzy, než
kdyby se to stalo později. Těšili jsme se, vybírali jsme
a nakupovali nábytek, takže nás ta zpráva zasáhla
a nesli jsme to dost těžce. Nebyly žádné náznaky, že by
něco mělo pokazit, nepočítali jsme s tím. Jenže prý se
to v určitém procentu případů přihodí. Ale to je osud,
asi se to mělo stát. Už je to za námi, dostali jsme se
z toho. Nemyslíme na to a díváme se dopředu.
Jak jste zvládli tuhle těžkou životní zkoušku?
Hned tu první noc poté, co nám to řekli, jsem Alenu
požádal o ruku. Byla šťastná. Teď musíme ještě
nějakou dobu čekat, než manželka bude zase moct
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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přijít do jiného stavu. Pak se určitě budeme o dítě
znovu pokoušet, oba ho chceme. Já se na úlohu táty
moc těším. Bydlení máme vyřešené, manželka dělá
na recepci v jedné marketingové společnosti. Žije se
nám hezky.
A mohlo by ještě lépe. Trenér Zbyněk Busta říkal,
že za vás jednou Bohemka postaví tribunu.
To byla trochu nafouknutá bublina. Pak se ode mě
čekaly zázraky, ale mně to spíš svazovalo nohy. Já jsem
nikdy nebyl až tak výrazný talent jako třeba Honza
Morávek. Ten to měl v sobě a vyčníval nade všemi.
U mě je to z 20 procent o talentu a zbylých 80 procent
mám vydřených.
Za Bohemku hrával váš strýc David Šindelář.
To on vás sem přivedl?
To ne, ale chodil jsem se na něj dívat. Seděli jsme
v první řadě hned za střídačkami a fandili. Na internetu
dodnes koluje video ze zápasu se Spartou, kde strejda
sejmul Lumíra Mistra. To byla pěkná kosa. Na konci pak
byl ten památný rozhovor s Honzou Kollerem: Honzo,
Honzo, pojďte k nám... (směje se) Jednou byl v Ďolíčku
o poločase nábor. Šel jsem to zkusit a vybrali si mě.
Bylo mi teprve pět let. Od té doby jsem v Bohemce.
Začínal jsem s kluky, kteří byli o rok starší. Od deseti let
jsem už trénoval pod panem Bustou. Ještě v patnácti
jsem ale říkal tátovi, že nevěřím, že bych se mohl živit
fotbalem. Jsem spokojený s tím, kam jsem se až dostal.
Vidím, kolik kluků odpadlo a kolik jich zůstalo. Z těch,
co jsem poznal, vydrželi snad tři nebo čtyři. Nechci ale
ustrnout, rád bych se podíval někam do zahraničí.
V čem jsou vaše největší přednosti?
Já jsem vždycky vynikal hlavně tím, že jsem byl poctivý
a nic jsem neošidil. Musím ale přidat góly. Když je
budu dávat, budu hrát. V dorostu jsem z pozice levého
záložníka dal patnáct gólů. Tam jsme ale vyhrávali
vyššími rozdíly.
Dříve jste nastupoval v útoku. Střílení branek by
tedy skutečně nemělo být vaší slabinou.
V dorostu jsem jich dával hodně. Mezi dospělými se
mi to zatím moc nedaří. Vyzkoušel jsem si obranu,
zálohu i útok. Všude se cítím v pohodě. Je mi jedno,
kde hraju. Zpočátku se mi vepředu vedlo dobře, ale
pak jsem šel na operaci se slepým střevem. Doktoři mi
to nějak zkazili, já byl tři měsíce mimo hru a utekla mi
příprava. Od té doby se do toho těžko dostávám. Ale je
mi teprve 22 let, mám všechno před sebou. Zároveň už
pět let hraju za chlapy, nasbíral jsem nějaké zkušenosti
a je jen na mně, kam to dotáhnu.
Tomáš Radotínský
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„Dřív jsem za hip hopové oblečení utrácel
hodně peněz. Teď už jsem si strašně dlouho
nic nekoupil. Mám toho plnou skříň, není
to, kam dávat. Manželka se mi směje. Kluci
na Bohemce už to ale neřeší, jen Sňoza
vždycky říká, že mám na hlavě pánvičku,“
vypráví dvaadvacetiletý záložník Bohemky.

DOTAZNÍK HRÁČE
VZDĚLÁNÍ
Vystudoval jsem stejnou střední odbornou
školu stavební jako Honza Moravec, jen
trochu jiný obor. Já jsem dělal dřevěné
konstrukce, něco jako truhlář.
PRVNÍ KLUB
Bohemka.
DĚTSKÝ IDOL
Zinedine Zidane. Na jeho ladný pohyb jsem
vždycky koukal s údivem. Měl jsem to štěstí,
že jsem ho viděl na vlastní oči. Byl jsem
na zápase Sparta – Real Madrid 2:3. To bylo
fantastické utkání.
OBLÍBENÝ KLUB
Barcelona. To je nádhera. Na jejich přihrávky
a narážečky je radost pohledět.
OBLÍBENÝ TRENÉR
Nemůžu říct nikoho jiného než pana Zbyňka
Bustu. Trénoval mě deset let. Byl tvrdý
a přísný, ale já jsem si na jeho metody zvykl.
OBLÍBENÝ HRÁČ
Dřív to býval Zidane, dneska Lionel Messi
a Didier Drogba.
OBLÍBENÉ AUTO
Líbí se mi BMW, ale na to nemám. Teď jsme
si pořídili Renault Mégane a s tím jsme
spokojení.

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Zaostřeno na

Okolo Bohemky se neustále
rojí spekulace a s přechodem
do Edenu vznikly i nové problémy, které každodenně ztěžují
život fotbalového klubu. O těch
nejaktuálnějších promluvil ředitel klubu Lukáš Přibyl.

... budoucnost
Bohemky

Bohemka se sportovně pohybuje v místech,
která sice nejsou sestupová, ale zatím neskýtají
větší bezpečí. Je to největší problém současné
Bohemky?
„Kdybychom řešili jen tuto otázku a byla by naším
největším problémem, tak jsou asi všichni v klubu
i fanoušci šťastní. Naše situace v tabulce je úměrná
vývoji ligy. Je to hodně vyrovnané a jedno vítězství nás
může posunout vzhůru, stejně tak jedna prohra může
znamenat pokles o hodně příček. Náš podzimní cíl je
mít 15 a více bodů, abychom se mohli pro jaro cítit
ve hře o klidnější střed tabulky. Znamená to nejlépe
porazit v domácích zápasech Liberec a Hradec, ale
samozřejmě budeme chtít bodovat i v těch dalších
zápasech, zejména proti Spartě, protože to je vždy
hodně vyhrocený zápas.“
Čím se klub zabývá v současné době
nejintenzivněji?
„Akcionáři i lidé v klubu každodenně řeší ekonomickou
situaci, protože od té se odvíjí spousta věcí. Podařilo
se z větší části stabilizovat ekonomiku, hráči dostali
základní mzdy i prémie za červenec i za srpen, další
výplatní termíny náš čekají. Výplaty jsou podle smluv
vždy dvacátého následujícího měsíce. Bohužel právě
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na ekonomiku doléhají všechny spory, které Bohemka
vede. Útoky některých lidí mají za cíl zničit Bohemku,
proto nezbývá tolik času na to, abychom se věnovali
normálním věcem, jako je otázka sportovní činnosti,
akce pro fanoušky a podobně. V současné době
vidíme jako největší problém stále nevyřešený konkurs
z minulosti, protože prostřednictvím správce jsme
neustále napadáni a místo vyřešení konkursu se více
řeší současná Bohemka.“
Otázka stadionu je pro fanoušky problémem číslo
jedna. Jak se na to díváte Vy?
„Chápu fanoušky, otázka stadionu je určitě důležitá,
ale není to dle mého názoru priorita těchto dní.
Stadion se nyní nevyřeší, je to otázka dalších let.
Jako první cíl je udržet Bohemku na současné úrovni
a budovat ji s nějakým výhledem. Ne jen přežívat
a odolávat atakům nepřátel. Proto mě mrzí některé
postoje fanoušků, protože málokdo si uvědomuje, že
klub potřebuje nyní přežít, aby mohl myslet, kde bude
do budoucna hrát. Těm, kteří toto chápou, děkujeme
za podporu, protože jen díky ní může Bohemka
současné těžké období přežít. Ekonomicky jsme
na tom lépe než na jaře a věřím, že tento trend bude
pokračovat.“

Zlatá – ETAPA II
www.zlatebydleni.cz

Praha
Štěrboholy
Depo Hostivař

D1

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

Linea

Ceny od

3 390 000,včetně DPH

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

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

Spáry zůstanou čisté a krásné na opravdu dlouhou dobu!

Běžná spárovací hmota

Spárovací hmota Ceresit
s recepturou MicroProtect

Představení týmu FC Slovan Liberec

FC Slovan Liberec
– černý kůň soutěže?
Liberecký klub je již jedním z tradičních účastníků
na české prvoligové scéně. Dějiny klubu se začaly
psát 12. července 1958, kdy byl založen Slovan
Liberec, to když se sloučila Jiskra se Slavojem
a vstoupil do II.ligy. V následujících letech se hrály
v Liberci nižší soutěže a v roce 1970 postoupil
Slovan do celostátní II.ligy. Následovaly průměrné
ročníky ve III. lize, a po rozdělení II. ligy na českou
a slovenskou národní ligu, střídavé účasti ve druhé
nebo třetí nejvyšší soutěži.

V následující sezóně skončil Slovan osmý, ale zvítězil
v domácím poháru, čímž poprvé v historii klubu
vstoupil do evropských pohárů. O rok později skončil
Slovan šestý, což při skvělém národním koeﬁcientu
stačilo na postup do Poháru UEFA, kde Liberec zažil
neuvěřitelnou spanilou jízdu, kterou zastavila až
dortmundská Borussia. Na konci sezony se FC Slovan
Liberec stal prvním mimopražským Mistrem České
republiky. Stejný počin zopakovali Severočeši v sezoně
2005/2006.

6. ledna 1992 se začala psát nová historie Slovanu,
kdy na valné hromadě dostalo šanci nové mladé
vedení, které přislíbilo postup do I.ligy. Netrvalo
dlouho, republika a tím i Československá federální
liga se rozdělila a Slovan skutečně v roce 1993 pod
vedením, na Bohemce dobře známého, trenéra
Vlastimila Petržely do I. ligy postoupil. První ročník
v lize znamenal obrovskou euforii pro celé město
a konečné 9.místo, o rok později byl Slovan 4., pak
7. a dvakrát po sobě pátý. V následujícím ročníku
skončil Slovan devátý, ale hrál ﬁnále Poháru ČMFS,
ve kterém podlehl Slavii Praha až po prodloužení 0:1.

Nyní pod vedením trenéra Josefa Petříka patří
Slovanu 8. příčka. Sezonu nerozjeli liberečtí moc
dobře, a na začátku soutěže se dokonce pohybovali
na sestupových příčkách. Nyní přeci jen o něco
sestupovému pásmu unikli, ale ani tak si pod Ještědem
nad vyrovnanou tabulkou nemohou výskat. Liberecké
mužstvo táhne zkušená parta v čele s reprezentantem
Jiřím Štajnerem. Tým je doplněn o nadějné mladíky,
kteří se ve většině případů objevují v mládežnických
reprezentačních výběrech. Tým má velké ambice, které
se zatím nepodařilo naplnit. Přesto je FC Slovan Liberec
jedním z černých koní soutěže.
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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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

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

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

28. 9. 1987
obránce

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

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

Josef Jindřišek 4

20. 11. 1975
obránce

5

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 – přestup, FC Graffin Vlašim

Vitali Trubila – hostování, SK Slavia Praha

Vladimír Bálek – 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 – přestup, Spartak Myjava
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

10
0
1

900
0
90

0
10
11
9
4
3
7

0
900
990
810
333
270
630

2

2

OBRÁNCI

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

4
1
2
1
1

1

12. 15. 10. 2010 18:15
13. 24. 10. 2010 17:00

ZÁLOŽNÍCI

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

6
9
11
10
11
11
0
5

319
692
892
290
936
974
0
96

1
1

2

2
1

2
1
1

1
2

9
9
11
0
6

539
360
650
0
221

3
1

1
1
1

3
3
1

2
3

14. 30. 10. 2010 18:20
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
Baumit Jablonec
Bohemians 1905
Bohemians 1905
České Budějovice
Ústí nad Labem
Bohemians 1905
Bohemians 1905
1. FK Příbram
Zbrojovka 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)
1:0 (1:0)
1:0 (0:0)
1:1 (0:0)
3:2 (1:2)
:
:
:
:
:

ÚTOČNÍCI

Lukáš Hartig
Martin Nešpor
Milan Škoda
Aziz Ibragimov
Vladimír Bálek

1

1
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Minulý zápas doma

Bohemians 1905
FC Baník Ostrava
1:1
Za obstojné atmosféry a přívětivě fotbalového
počasí se Klokanům v Synot Tip Aréně postavil Baník
Ostrava, který se v ligové tabulce rozhodně nepohybuje
tam, kde by jeho fanoušci chtěli. Přesto jich do Prahy
dorazilo několik set a společně s fanoušky Bohemians,
přerušujícími bojkot, a slávisty vytvořili bouřlivou kulisu.
Bohemka měla velkou příležitost hned ve druhé
minutě, kdy dostal Kaufman možnost zahrát velmi
zajímavý přímý kop. Ze své oblíbené pozice však nastřelil
pouze zeď a když se po chvilce vedlo Koukalovi na druhé
straně podobně, bylo postupem času zajímavější dění
na tribunách než na hřišti. Vzájemné hecování a hašteření
tří kotlů vyústilo až v policejní zásah a přerušení utkání.
Po uklidnění situace se stále víc dostávali do hry
hosté a Radek Sňozík měl několik možností se zahřát.
Tu největší asi při obrovské šanci Marka ve 39. minutě,
kdy reﬂexivně vyrazil střelu ostravského hráče nad
branku. Klokani se do zakončení nedostávali a když už,
tak z větší vzdálenosti. „Musíme do toho jít důrazněji.
Vybojovat balony a všechno zakončovat,“ střádal plány
do druhého poločasu Jan Štohanzl.
Druhý poločas začal společným protestem všech tří
fanouškovských táborů na podporu Desítky pro domácí
a skoro hned po návratu fanoušků na tribuny se začaly
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dít věci: Do vedení se dostal Baník, když Řezníkův
přízemní centr ze strany prošel až k Frejlachovi, který se
z oblasti penaltového puntíku nemýlil a tvrdou střelou
poslal míč do sítě. Zelenobílá odpověď však na sebe
nedala čekat ani dvě minuty, když se Štohanzl dostal
k centru z levé strany a skvěle naběhnutý Kaufman
nedal hlavou Baránkovi v brance Baníku šanci.
Po vyrovnání se obě mužstva začala trošku víc
soustředit na obrannou fázi, což se však nevylučuje
s hezkým fotbalem. 4493 diváků se nenudilo, i když
se ani jeden tým dlouhé minuty nedokázal dostat
do žádné stoprocentní šance. A když se po rohovém
kopu v úplném závěru zápasu nedokázal prosadit ani
Milan Škoda, skončil zápas zaslouženou dělbou bodů.
Branky: 57. Kaufman – 54. Frejlach.
Rozhodčí: Bílek – Kordula, Gallo.
ŽK: Kaufman, Lukáš – Řezník.
Diváků: 4493.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš,
D. Nešpor – Moravec, Držík, Kaufman, Štohanzl
(81. Trubila) – Škoda, Hartig (64. M. Nešpor).
Baník Ostrava: Baránek – Řezník, Bolf, Neves,
Greguš – Lukeš, Marek, Frejlach – Varadi, Koukal,
Šenkeřík (58. Zeher).

Minulý zápas venku

FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
3:2
Klokani v jedenáctém kole zavítali na hřiště Mladé
Boleslavi s úmyslem zdejšího favorita pořádně potrápit.
Díky skvělému nástupu a dvěma gólům Hartiga dlouho
tahali za delší konec, ale nakonec se ze tří bodů
radovali domácí.
Trenér Pavel Hoftych šel do zápasu s odhodláním, že
„zkusíme soupeře překvapit“, což se Klokanům dokonale
povedlo. Vše začal ve čtvrté minutě Martin Nešpor, který
po akrobatickém zpracování ukázkově vysunul Vitalije
Trubilu, jehož nabídku proměnil ve svůj druhý gól v sezoně
Lukáš Hartig a Bohemka vedla ještě než se diváci stačili
usadit. Po vstřeleném gólu se hráči Bohemians stáhli
a spoléhali na rychlé protiútoky a do hry se více dostali
domácí. Proti pozorné obraně se však dlouho nemohli
prosadit, až na začátku druhé půlhodiny napřáhl z hranice
velkého vápna Mendy a přizemní ranou prostřelil
Sňozíka. A mohlo být ještě hůř, když se hned vzápětí sám
na branku hnal Kulič, avšak tváří v tvář brankáři Klokanů
minul. I přes tlak boleslavských hráčů šli spokojenější
do kabin hosté. To když ve 42. minutě obral důrazný
Martin Nešpor Rolka a z velmi podobné situace předložil
míč opět Hartigovi, který dal svůj druhý gól v utkání.
Do druhé půle nastoupili Klokani s pozornou obranou
a ta se jim mohla brzy vyplatit, když po rychlém

protiútoku postupoval Martin Nešpor sám na Millera,
ten ale jeho záměr vystihl a Bohemka se začala dostávat
pod tlak. Vyrovnání přišlo v 68. minutě, kdy nepovedený
Řezníčkův centr skončil k překvapení všech ve Sňozíkově
brance. Domácí vycítili šanci a hnali se za vítězstvím.
K jejich tlaku přispělo i nucené střídání obou útočníků
Bohemians, protože Škoda ani Cissé nehráli tak rychle
a důrazně, jako předtím Hartig a Martin Nešpor. Sílícímu
tlaku se Klokani bránili do 92. minuty, kdy byl kontakt
Sňozíka s Chramostou posouzen jako nedovolený
a Řezníček měl příležitost k pokutovému kopu, který
s přehledem proměnil. Bohemka tak i přes sympatický
výkon odjela z Mladé Boleslavi s prázdnou.
Branky: 31. Mendy, 69. a 90. (z penalty) Řezníček –
4. a 41. Hartig.
Rozhodčí: Kocourek – Ubias, Košec.
ŽK: Řezníček – Nešpor, Jindřišek, Lukáš, Sňozík.
Diváků: 4318.
Mladá Boleslav: M. Miller – Rolko, Kalina, Dimitrovski,
Procházka (60. Řezníček) – Fabián, Mendy, Opiela –
Táborský(46. Sedláček), Kulič (66. Toleski), Chramosta.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl,
D. Nešpor – Moravec, Držík, Kaufman, Trubila (81.
Bartek) – M. Nešpor (74.Cissé), Hartig (45. Škoda).
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava
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FK Mladá Boleslav – Bohemians 1905

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Perličky z Ďolíčku
Skotové se v Ďolíčku
neobjevili
Reprezentace Skotska měla před kvaliﬁkačním
utkáním s českou reprezentací trénovat v Ďolíčku,
ale nakonec se tento trénink neuskutečnil. „Před
měsícem přijela delegace ze Skotska a kromě ubytování
dolaďovala i program týmu před kvaliﬁkačním zápasem.
Ďolíček si vybrali, protože je blízko Edenu a je zde
kvalitní trávník,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel klubu. Skotové
však v Ďolíčku nakonec netrénovali. Půl hodiny před
tréninkem kvůli pozdnímu příletu rozhodl kouč Skotska
o změně programu. „Neznamenalo to pro nás žádné
škody. Jen jsme museli uzavřít stadion, protože Skotové
si nepřáli nikoho na stadionu a přeložili jsme trénink
áčka na odpoledne,“ dodal Přibyl. Změna programu ale
Skotům příliš nepomohla, s českým týmem prohráli 0:1.

Radek Sňozík
slaví narozeniny
Kapitán Bohemians 1905 Radek Sňozík v neděli
oslaví 35. narozeniny.
„Kéž bych je oslavil hlavně výhrou nad Libercem,“
říká brankář Bohemians. V klubu působí již čtyři roky
a u fanoušků i trenérů si vybudoval pozici neochvějné
jedničky mezi tyčemi. Malá oslava určitě proběhne
i v týdnu v kabině a určitě u ní nebude chybět hlavní
organizátor takových akcí, masér Vláďa Hric. „Vždycky,
když se něco slaví, mám za úkol obstarat párečky
z místního uzenářství a pak je klukům servíruju,“
popisuje Vláďa tradiční organizaci oslav.

Hartig nejlepším střelcem
Klokanů
Lukáš Hartig svými dvěma góly z Mladé Boleslavi
přepsal zelenobílou historii v samostatné české lize
a osamostatnil se na čele tabulky střelců Bohemky.
Dosud tomuto pořadí kraloval společně s Robertem
Neumannem a Karolem Kiselem, kteří při svých
angažmá u Botiče nastřádali shodně 11 branek.
Stejný počin měl na svědomí před 11. kolem
Gambrinus ligy i Lukáš Hartig.
Ten však v neděli ve městě škodovek zazářil
a o dva góly Neumannovi s Kiselem odskočil.
„O tomhle jsem vůbec nevěděl, ale strašně mě
to těší. Je to pro mě dost překvapující, ale hodně
povzbudivá zpráva,“ uvedl potěšený Hartig.
V Bohemce ho pro velký fotbal objevil trenér
Petržela. Hartig odešel z Ďolíčku nejprve do Sparty
a poté do Zenitu Petrohrad. Jednou se dokonce
posadil i na reprezentační lavičku. Po pěti letech se
do Bohemians vrátil.
TABULKA NEJLEPŠÍCH STŘELCŮ BOHEMIANS V SAMOSTATNÉ ČESKÉ LIZE:

1.
2.
4.
6.
7.
9.
10.

Lukáš Hartig
Robert Neumann
Karol Kisel
Karel Jarolím
Viktor Dvirnik
Libor Baláž
Pavel Kulig
Zdeněk Šenkeřík
Milan Škoda
Marcel Melecký
Michal Petrouš
Aloiz Špak
Stanislav Vlček
Jiří Kaufman
Jan Štohanzl

(2000–2002, 2008-?)
(1993–1995)
(2000–2003)
(1994–1995)
(1994–1995, 1997)
(2000–2004)
(1999–2002)
(1999–2002)
(2005–?)
(1999–2003)
(1997–2002)
(1993–1995)
(1993–1995)
(2009–?)
(2009–?)

13
11
11
10
10
9
8
8
7
6
6
6
6
6
6

Pozn.: Za pořadím a jménem střelce jsou uvedeny roky,
ve kterých v Bohemce působil. Následuje číslovka vyjadřující
počet vstřelených gólů v dresu Bohemians.
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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

Srdcem Bohemák

Že fotbal dokážou milovat nejen muži,
názorně ukazuje čtyřiadvacetiletá Anna,
jedna z bubenic bohemáckého kotle,
kam chodí od svých šesti let. Když má
jako ošetřovatelka pražské ZOO volno,
neváhá zajet podpořit svoje milované
Klokany až na kraj republiky.

Anča,
bicí žena
Odkdy chodíš na Bohemku a jak ses k ní dostala?
Poprvé asi v šesti letech, kdy mě tam vzal starší
brácha. Vyrůstala jsem v bandě s bráchou a on
mě musel jako starší hlídat, tak mě vzal s sebou
na Bohemku.
Kdy jsi začala na Bohemku docházet pravidelně?
Do deváté třídy jsem měla ještě pár let pauzu, ale
od střední školy pravidelně.
Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na utkání
Bohemky?
Návrat do první ligy. Kdy jsme se z toho bahna zvedali
postupně nahoru až zpátky do ligy.
Jezdíš i na výjezdy?
Určitě, rozhodně. Snažím se pravidelně. Vynechám
maximálně jeden, dva zápasy za sezonu. Někdy se totiž
bohužel nemůžu utrhnout v práci.
Hraješ sama fotbal nebo jsi jen fanoušek?
Ano, hraju za Klokanky futsal. Hrajeme ho s holkami
už čtvrtým rokem.
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Na jakém postu nastupuješ?
Útočník (úsměv). Výjimečně brankář, když je potřeba.
Pracuješ v pražské ZOO. Nestaráš se tam náhodou
o klokany?
Bohužel ne. Pracuju jenom s velkými ptáky, se
supy, orli, ale třeba i s pelikány. Jsem ošetřovatelka,
mám na starosti kontrolu, úklid, krmení, jednání
s doktory.
Pokud porovnáš kotel z dob tvých začátků s tím
z posledních let, jaký vidíš rozdíl?
V hodně věcech to upadá, v hodně věcech se to
zlepšilo. Lidi se tam vystřídali, a myslím si, že ti co
to převzali, to udržují v tom stejném nebo hodně
podobném směru. Celkově musím říct, že jsem
s kotlem spokojená.
Jestli se nepletu, ty sama však do Synot Tip Arény
nechodíš…
Ne, bojkotuju. Nehodlám podporovat mocipány. Mrzí
mě to a cuká to ve mně, ale nebudu tam chodit.

Jednou se řeklo bojkot, tak to mají bojkotovat všichni
a ne jen hrstka.
A není ti líto těch hráčů, kteří za nic nemohou?
Samozřejmě je. Moc. Teď jsme tam byli na Baník.
Sešli jsme se, myslím si, v hojnym počtu. Musím
říct, bohužel, je tam dobrá akustika. Ale co mě
opravdu mrzelo, jak odešli hráči. Zatleskali a pak
odešli. Žádná klasická děkovačka, jak jsme byli
zvyklí z Ďolíčku.
Kdo se ti líbí ze současného kádru Bohemky?
Tentokrát se ptám nejen fotbalově, tak i fyzicky.
Já mám jasno. Sňóza. Dřív to byli ještě oba Haškové,
ale ti už jsou pryč.
Je něco, co bys s Bohemkou chtěla zažít?
Aby hrála Bohemka v Ďolíčku bez existenčních
problémů.
Lukáš Mašek

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Václav Marek

Fanshop Bohemians 1905

ŘÍJNOVÉ NOVINKY VE FANSHOPU
V případě, že se rozhodnete navštívit náš fanshop
v Edenu či v Ďolíčku, můžete si vybrat z celé
řady novinek, které jsme pro vás v průběhu října
připravili. Na pultech obou fanshopů naleznete
například novou kolekci kšiltovek a kulichů, nové
povlečení v zelené barvě, bílé tričko polo značky
Umbro a také reflexní vestu s klokanem. Svou
domácí výbavu se symboly klubu pak můžete
rozšířit i o slánku s pepřenkou a bohemácké
prasátko. Nově fanshop nabízí také zápasovou
vlajku se zlatým nápisem Bohemians, zelenobílý
prapor formátu 90 x 60 cm, hodinky v zelenobílém
náramku a stolní kalendář na rok 2011. Všechny
produkty fanshopu lze zakoupit v Edenu, v Ďolíčku
i na e-shopu. Pevně věříme, že se vám budou nové
produkty líbit.

Již v prodeji
za 70 Kč

Fanshopu v Ďolíčku
Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá: 11:00 – 17:00
Čt: 12:00 – 18:00
http://fanshop.bohemians1905.cz/
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Pomáhají Bohemce

Antonín Miloschewitsch,
jednatel společnosti
AQUARA s.r.o.
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Můžete v krátkosti popsat společnost Aquara?
Společnost AQUARA se zabývá kompletním
řešením zajištění pitného režimu od domácností až
po velké společnosti či státní úřady. Hlavním oborem
podnikání je distribuce barelů s balenou pramenitou
vodou. Naše společnost je jedinou společností v ČR,
která vlastní na oblast distribuce barelů a služby
spojené s provozem aquamatů certiﬁkát kvality ISO
9001:2000. Distribuci zajišťujeme prostřednictvím
vlastních zaměstnanců po celé ČR.
Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?
Každý náš klient je pro nás významný, snažíme
se náš přístup k nim nerozdělovat podle počtu
odebraných barelů. Ale abych pro ilustraci někoho
jmenoval, pak tedy společnost Eurovia, Nobiles,
Hochtief CZ, KFC a další.
Jaká je vaše pozice na trhu?
Jsme jedna ze čtyř společností sdružených v České
asociaci barelových watercoolerů. Svojí velikostí se
řadíme ke středně velkým ﬁrmám v oboru. Naší
doménou je ale uspokojování služeb náročnějších klientů.
Upřednostňujeme cestu maximální kvality před masovým

získáváním klientů, jejichž hlavním požadavkem je jen
a pouze cena námi dodávaných služeb.
Jaký je váš vztah ke sportu?
Můj vztah ke sportu je od malička velmi pozitivní. Jsem
člověk snad sportovně založený a nadaný. Od mládí
jsem zkoušel různé druhy sportů od fotbalu, přes
házenou, atletiku, košíkovou, zápas atd. Tohle vše
vyústilo k tomu, že jsem absolvoval Fakultu tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná
výchova a němčina.
Odkdy spolupracuje společnost Aquara
s Bohemkou a v čem spolupráce spočívá?
Již pátým rokem zajišťujeme Bohemce pitný režim pro
hráče. Dodáváme úžasně zdravou pramenitou vodu,
plnou přírodního kyslíku, po které jezdí naši hráči celý
zápas po zadku a co do kondice patří k nejlepším
v lize.
Jak dlouho vy sám fandíte Bohemce?
Od dětství. První jméno fotbalisty, které si já
vybavuji a které jsem si já spojoval s fotbalem, bylo
Tonda Panenka.
Máte nějaký silný zážitek, který by významně
formoval vaše fandovství?
Na žádný extra silný si nevzpomínám.
Co byste chtěl s Bohemkou ještě zažít?
Rád bych ji viděl v nějakém mezinárodním pohárovém
zápase vyhrát nad velkým favoritem.
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Bohemácké hospody

Restaurace
Gulliver
V dnešním čísle magazínu Klokan jsme po čase opět
navštívili restauraci ležící v těsné blízkosti stadionu
v Ďolíčku. Jedná se tentokrát o mezi příznivci velmi
populární Restauraci Gulliver, která se nachází v ulici
Rostocká, kousek od škvárové plochy za stadionem.
Restaurace je v provozu přibližně deset let. O předchozí
historii místa se nám bohužel nepodařilo zjistit nic
dalšího. Průvodcem po restauraci nám byl provozní
pan Tomáš Vacek, který vedle vlastního výkladu stihl
i obsluhovat žíznivé hosty. Restauraci Gulliver se vyplatí
navštívit jak v době obědů, tak i pro večerní posezení.
Dle vyjádření pana provozního se zde točí jednoznačně
nejlepší Plzeň v okolí, s čímž je možné souhlasit.
Redakce magazínu rovněž otestovala nabízené polední
menu a je potřeba konstatovat, že úroveň přinesených
pokrmů byla vynikající. Velikost porcí i chuť jednotlivých
pokrmů byly opravdu mimořádné. Zejména steak
připravený na lávovém grilu byl báječný. Jak provozní
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Tomáš Vacek sám uvedl, speciality na lávovém
grilu jsou nejoblíbenější položkou na jídelním lístku
restaurace. Z něho lze doporučit i tatarský biftek,
který vám připraví jak ze svíčkové, tak i z lososa.
Z točených piv si můžete dát desítku Gambrinus
a již zmíněný Plzeňský Prazdroj, který dostanete
za přátelských 29 Kč. V nabídce tvrdého alkoholu
můžete vybírat z šesti druhů rumu nebo deseti druhů
whisky, včetně oblíbených značek Jameson a Tullamore
Dew. Provozní pan Tomáš Vacek byl v dětství velkým
fanouškem Bohemky, v současnosti ale na český fotbal
zanevřel a nechodí na něj. Říká, že jej neuspokojuje
úroveň Gambrinus ligy a přístup jednotlivých hráčů.
V poslední době však udělal výjimku a po letech vyrazil
na květnové utkání s Kladnem, ve kterém se Bohemka
loučila s Ďolíčkem. Dle svých slov má však fotbal rád
a v dětství ho hrál závodně, dokonce i v Bohemce. Poté
se věnoval i lednímu hokeji.

V restauraci pravidelně narazíte na příznivce
našeho klubu a není to jen v době utkání. Chodí
sem početné skupiny Bohemáků, kteří zde většinou
vášnivě hodnotí aktuální výkony a výsledky Bohemky.
Často zde potkáte Tomáše Poláčka a jeho Kolísovce
nebo skupinku fanoušků říkajících si Kangaroo Boys.
V neděli před a po utkáních v nedalekém Ďolíčku
zde bývalo vždy plno. Po odchodu do Edenu tomu
tak bohužel již není, což je dle slov Tomáše Vacka
samozřejmě znát i na celkových tržbách. V restauraci
se vedle fanoušků také občas potkáte se členy
realizačního týmu současného A mužstva. Na jídlo
sem chodí například trenéři Pavel Hoftych, Pavel
Medynský nebo Pavol Švantner. Častým hostem
bývá i masér a kustod Bohemky v jedné osobě Míra
Šimeček. Ke Gulliverovi občas zavítá i člen DFB číslo
jedna a populární herec Ivan Trojan. V minulosti
chodili ke Gulliverovi i někteří hráči Bohemky.

Můžeme jmenovat například současného kanonýra
Sigmy Olomouc Michala Ordoše. Gulliver je prostě
pravou Bohemáckou hospodou, která dotváří
jedinečný genius loci starých Vršovic. Restaurace
je mezi vršovickými činžáky trochu skrytá, avšak
cesta sem se rozhodně vyplatí. Provozní restaurace
vzkazuje všem fanouškům Bohemky: „Těšíme se
na vás a věříme, že se Bohemka zase jednou vrátí
zpátky do Ďolíčku.“
Hodnocení redakce:
Restaurace Gulliver
Rostovská 21, Praha 10
Tel.: 271 741 246
info@gulliver-bar.cz,
www.gulliver-bar.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 11:00 – 24:00, So-Ne 15:00 – 24:00
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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„Vaše sídlo na optice
Dial Telecom“
Objevte výhody připojení na optickou síť od Dial Telecomu
Rozsah služeb a dostupnost

Spolehlivost a kvalita

- 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

- 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

Slavná i neslavná utkání

Jak se loučil
Tonda Panenka
Kdo dokázal sám vyprodat Ďolíček? Na
koho se přišlo podívat 16 tisíc fanoušků?
Komu příznivci Bohemians fandili, i když
hrál proti jejich mužstvu? Samozřejmě,
nejslavnější fotbalista v historii klubu,
nejslavnější klokan všech dob. Loučil
se při utkání s Rapidem Vídeň. Padaly
krásné góly, tekly slzy dojetí a tribuny
skandovaly „Ať žije Tonda!“.
Tenhle článek bude osobní vzpomínkou, nelze
jinak. Ještě dnes, když tyhle řádky píšu, mám
slavnostní pocit. A to už od té doby uteklo skoro
třicet let. Marná sláva, Tonda byl jen jeden. Jeho
loučení zasáhlo všechny, kteří tehdy do Ďolíčku přišli.
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Bylo úterý 12. května 1981, krásný sluneční večer.
Přestože se hrálo až od šesti, pod hodiny jsem přišel
už brzy odpoledne. Kdybych dorazil později, riskoval
bych, že se na svoje oblíbené místo nedostanu.
Lístky jsem si radši koupil dlouho dopředu a udělal
jsem dobře. Vyprodáno! Narvaný stadion – a to se,
prosím, hrál přátelák. Všichni přišli kvůli jednomu
hráči. Takovou magickou moc měl nad svými
fanoušky Antonín Panenka.
Je to už půl roku, co skončil v Bohemce
a ve dvaatřiceti letech přestoupil do Rapidu Vídeň.
Jaký paradox: odešel do klubu, který stejně jako
Bohemka vyznává zelenou a bílou barvu. Když
odcházel, spousta lidí tomu nemohla uvěřit. Vždyť
Panenka, to byl symbol Bohemky. A teď, kdy jsme
jenom četli, jak si ve Vídni vede, ho zase uvidíme

doma. Na stadionu, kde vyrůstal a kde prožil
nejhezčí chvíle kariéry.
Ďolíček byl jeho stadion. V jednom rozhovoru
dostal otázku, kde se mu hraje nejlíp. „Mám rád
fotbalové prostředí,“ odpověděl. „Když vystřelím
na Bohemce, a je to, dejme tomu, pěkná střela těsně
vedle, míč zaletí mezi lidi. Jen to zahučí, vznikne vír.
všichni uhýbají, okolí se třeba i baví tím chvilkovým
chaosem.“
Ale teď už obě mužstva nastupují. Hlasatel
oznamuje sestavu domácích: „Číslo jedna, Jan
Poštulka, dvě... tři... a teď to hlavní... číslo osm...
ANTONÍN PANENKA!!!“
Je to tak, Panenka nejprve nastupuje za svůj
bývalý klub. Sestava: Poštulka – Ondra, Bičovský,
Prokeš, Rosický – Panenka, Tábor, Chaloupka –
Němec, Klouček, Dušan Herda. Za Tábora přišel
v 24. minutě Mičinec, za Herdu ve 46. minutě
Roubíček. Rapid má na pravém křídle bývalého
slávistu Františka Veselého, Panenkova spoluhráče
ze zlatého mistrovství Evropy 1976.
Dopředu se vědělo, že Panenka bude hrát
za Bohemku zhruba čtvrthodinu. Rozloučí se
gólem? V 9. minutě střílí Keglevitz a hosté vedou.
V 15. minutě je faulován Chaloupka – penalta!
Kdo jiný na ni může jít? I když vlastně o nic nejde,
fanoušci trnou. Teď to tak zvorat... Ale kdepak,
Tonda střílí jistě, přesně. Vyrovnáno.
A teď se zápas přerušuje. Lidé na hlavní tribuně
vstávají, celý stadion tleská. „Ať žije Tonda, ať žije
Tonda!“ Když se rozhlédnu, vidím spoustu dojatých
tváří, lesknoucí se oči. Panebože, říkám si, vždyť on
nás všechny rozbrečí.
Vedení klubu se oﬁciálně loučí, Panenka dostává
spoustu darů, harmonikář Franta Vyhnal vyhrává
přímo na hřišti. Hlasatel volá „zasloužil ses
o Bohemians, děkujeme!“, Tonda svléká zelený
dres Bohemky a obléká si bílé tričko Rapidu. To je
nejdojemnější chvíle, potlesk se stupňuje.
Až po dlouhé přestávce se zase začíná hrát. Je to
nezvyklý pohled, Panenka proti svým, na jeho místo
v záloze se postavil Levý.
Těsně před přestávkou byl sražen Veselý, další
penalta, tentokrát proti Bohemce. Opět si míč staví
Panenka, opět diváci trnou, že se netrefí. Člověk by
se nemohl divit, kdyby ho přemohly emoce. Přesná
střela, gól, 1:2 pro Rapid.

I když je to exhibice, Bohemka nechce prohrát.
Ve druhém poločase bleskově otáčí skóre: 76.
minuta Prokeš 2:2, 78. minuta Klouček 3:2. Ovšem
ani Rapid, a především Panenka, nechce prohrát.
Blíží se fotbalový vrchol utkání.
Běží 82. minuta. Táhlý centr, nevypadá to nijak
nebezpečně. Panenka přibíhá zleva do pokutového
území, a když je zhruba v jeho rohu, míč se k němu
snáší. Naznačuje střelu levačkou, obránce se vrhá
proti němu, Tonda si míč z výšky stáhne, přehazuje
na pravačku, podívá se, jak brankář dělá krok
dopředu, aby zmenšil úhel – a přes celou šířku brány
posílá falšovaný oblouček přímo do šibenice. Gól
roku, gól desetiletí!
Tribuny vybuchují, jako kdyby právě vyrovnala
Bohemka v rozhodujícím zápase o titul. A znovu:
„Ať žije Tonda, ať žije Tonda!“ Zápas končí remízou
3:3. Nikdo neodchází, loučení pokračuje, Panenka
se zdraví s protihráči i diváky. Nikomu se nechce
domů, vzpomíná se na krásné akce a góly Antonína
Panenky v dresu Bohemians. Třeba...
✔ gól Slovanu na 1:0, při němž se zranil a skončil
na nosítkách
✔ hattrick proti Frýdku-Místku při výhře 3:0
✔ vítězný oblouček přes brankáře Netoličku z Dukly
za stavu 2:2
✔ dva góly Slavii za stavu 1:3: pět minut před
koncem přímo z rohu a v poslední minutě
z trestňáku
✔ vítězný gól na Slavii za stavu 1:1 dvanáct minut
před koncem
✔ čtyři góly Werderu Brémy v Interpoháru při
vítězství 5:1 (penalta, trestňák, zdálky a oblouček
přes brankáře)
✔ trestňák přes zeď s Ipswich Town v Poháru UEFA
✔ závěrečný gól bombou k tyči pří rozdrcení Interu
9:1
✔ poslední ligový zápas v Ďolíčku s Baníkem, výhra
4:1 a krásné centry z trestňáků, po nichž padly
dva góly...
Bylo toho toho hodně, čím Antonín Panenka nadchl
fanoušky.
Petr Nečada
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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LIMITOVANÁ EDICE

Balení 13 + 2 kg NAVÍC

MALÍġSKÝ NÁTĎR
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PO EMI

BÍLÝ – BĎLOST 86%
TÓNOVATELNÝ

• OBÝVACÍ PROSTORY, KANCELÁġE, CHODBY,
• OTĎRUVZDORNÝ
• RYCHLESCHNOUCÍ

H 05
O
B
19

PLUS
Výrobek je možno zakoupit v síti prodejen
KOUZLO BAREV A DROGERIE a ve FANSHOPU

Statistiky Gambrinus ligy
TABULKA GAMBRINUS LIGY PO 11. KOLE
PO.

TÝM

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

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

Z

V

R

P

GV

GO

BODY

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
7
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
3

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

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

29
18
19
18
14
14
14
14
10
6
10
8
11
10
9
11

7
7
7
12
13
13
13
15
13
9
15
13
15
16
22
25

31
22
19
19
18
16
14
13
13
12
12
12
10
10
10
9

TABULKA DOMA PO 11. KOLE
Z

V

R

P

GV

GO

B

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

6
5
6
5
6
5
6
6
5
6
5
6
5
6
5
5

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

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

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

14
16
14
11
11
8
8
7
6
7
10
3
3
8
2
4

7
4
2
2
4
3
5
6
4
8
6
2
4
14
5
7

14
13
13
13
13
10
10
10
9
9
8
8
8
6
5
4

PO TÝM

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

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

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

7
6
5
4

Z

V

R

P

GV

GO

B

6
6
5
5
6
5
6
6
5
6
5
5
6
5
6
5

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

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

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

13
10
7
5
6
4
4
7
3
5
3
3
3
2
5
3

3
4
7
5
9
5
9
17
5
9
7
11
11
10
11
9

18
12
8
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:

Hubník (Olomouc), Kolář, Rezek (oba Plzeň)
Wilfried (Sparta)
Pekhart (Jablonec)
Kisel (Slavia), Kerič (Liberec), Horváth (Plzeň), Mareš (Teplice),
Švancara (Slovácko), Ondrášek (Budějovice)

BRANKÁŘI S NULOU:

5
4

12. KOLO

15. 10. 18:15
16. 10. 18:15
17. 10. 15:00
17. 10. 15:00
17. 10. 15:00
17. 10. 17:00
17. 10. 17:00
18. 10. 18:00

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

STŘELCI:

11. KOLO

01. 10. 19:30
02. 10. 16:00
02. 10. 16:15
02. 10. 18:00
03. 10. 14:30
03. 10. 17:00
03. 10. 17:00
04. 10. 18:00

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

TABULKA VENKU PO 11. KOLE

PO TÝM

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

PŘÍŠTÍ SOUPEŘI

3

Blažek (Sparta)
Miller (Boleslav), Filipko (Slovácko), Hruška (Příbram),
Pavlík (Plzeň), Grigar (Teplice)
Kučera (Budějovice), Bičík (Liberec), Lindr (Hradec),
Drobisz (Olomouc), 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.

13. KOLO

22. 10. 18:15
23. 10. 16:00
23. 10. 18:15
24. 10. 14:30
24. 10. 17:00
24. 10. 17:00
24. 10. 17:00
25. 10. 18:00

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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Bohemácké naděje

Jiří Zvoníček
Jak ho vidí trenér
Martin Pačanda
Jirka je poctivý a pracovitý hráč. Jeho
přednostmi jsou rychlost, dynamika,
velmi dobrá technika s míčem a hlavně
obounohost. Takových hráčů není
mnoho a jsou velmi ceněni. Jirka je
ofenzivní hráč, který může nastupovat
jak v útoku, tak i v záložní řadě. V kabině
je nevýrazný a tichý, ale na hřišti je
tahoun pro celé mužstvo. V Bohemce
hraje Jirka teprve rok a podle přístupu
a výkonnosti jsme určitě neudělali
špatně, že jsme ho přivedli. Jirkovi
přeji mnoho úspěchů ve fotbalovém,
studijním i osobním životě.
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Jiří Zvoníček
Datum narození:
03. 09. 1994
Post: útočník
V kolika letech jsi začínal
s fotbalem a kdo tě k němu
přivedl?
Začal jsem hrát v šesti letech.
Přivedl mě k němu táta.
Jaká byla tvoje cesta do
Bohemky?
Moje cesta do Bohemky byla
šťastná, ale složitá. Ale asi

bych chtěl nejvíce poděkovat
panu trenérovi Michalu
Vychodilovi, který mi na
Bohemce dal šanci.
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Cristiano Ronaldo, v Bohemce
pak Milan Škoda.
Oblíbený ﬁlm, hudební
skupina či interpret?
Z ﬁlmů: Zohan: krycí jméno
kadeřník, z interpretů pak
David Guetta.
Oblíbené jídlo?
Špagety, pizza.
Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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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 opět
na vítězné vlně!
Bohemians 1905 B
Sezimovo Ústí B

3 (1)
0 (0)

Ďolíček, 25. 9. 2010 10:15
Ráz zápasu určil již ve čtvrté minutě mladíček Kraus,
který šel důsledně po vyražené střele Bartka. Klokani měli
více ze hry a tvořili si šance, které však neproměňovali.
Málem za to pykali, ale v bráně byl výborný Marek, který
všechny pokusy Jihočechů zneškodnil. Klid na kopačky
domácím dal až opět Kraus, který rohový kop zakroutil
až téměř do brány. V cestě mu lehce dopomohl obránce
hostí, a tak šli zelenobílí do vedení 2:0.
Největší parádu si vršovičtí pro téměř tisícovku
fanoušků přichystali na poslední minutu. Rein šel
do souboje s brankářem, odkud vypadl míč za vápno.
Kulatý nesmysl dopravil do brány Gröbl krásným
způsobem, když padajícím obloučkem zavěsil
od břevna za brankovou čáru. Bohemians po třech
zápasech opět zvítězili.
Branky: 3. Kraus, 59. Kraus, 90. Gröbl.
Diváků: 817.
Bohemians 1905 B: Marek – Baubín, Slezák, Hauer,
Ježdík – Gröbl, Cseh, Kraus, Bartek (73. Pavlík) –
Fadrný (46. Potočný), Ibragimov (73. Rein).

1. FK Příbram B
Bohemians 1905 B

0 (0)
4 (1)

Příbram, 3.10.2010 10:15
V 9. kole zavítala naše juniorka do Příbrami, kde
jim byl soupeřem místní B-tým. Klokani se do vedení
dostali ve 21. minutě, kdy se treﬁl Ibragimov.
Výsledkem 1:0 skončil i první poločas.
Druhé dějství patřilo výhradně zelenobílým, kteří
vstřelili Středočechům další tři branky. Nejprve zamířil
v 54. minutě po přihrávce Ježdíka Rein a stejný hráč
se mohl radovat i v 67. minutě, tentokrát mu však
asistoval Pavlík. Skóre uzavřel v 73. minutě Froněk,
který se treﬁl po přihrávce Krause.
Branky: 21. Ibragimov, 54. Rein, 67. Rein, 73. Froněk.
Diváků: 100.
Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín, Hauer,
Slezák, Ježdík – Gröbl, Kraus, Potočný, Pavlík (83. Töre)
– Rein (83. Fadrný), Ibragimov (70. Froněk).

Bohemians 1905 B
Strakonice 1908

1 (0)
0 (0)

Ďolíček, 9.10.2010 10:15
V základní sestavě rezervy se vedle Davida Bartka
objevil také Milan Škoda, který se postavil do středu
zálohy. Necelých sedm stovek diváků sledovalo
od prvních minut vyrovnanou bitvu bez větších šancí
na obou stranách, útočníci se nedokázali prosadit přes
pozorné obrany. Nepříliš záživné utkání změnilo svůj ráz
ve druhém poločase. O emoce a vzrušení se postarala
především trojice sudích, která kupila jednu chybu
za druhou a oba týmy se cítily být poškozenými, což
dávaly najevo hlavně zelenobílé tribuny a majitel klubu ze
Strakonic, dnes suplující na postu trenéra. V době, kdy se
Strakonice začaly uchylovat ke zdržovací taktice, si v 76.
minutě Milan Škoda posunul míč před velkým vápnem
na pravou nohu a vymetl nádherně horní růžek branky.
Hráči hostí najednou ožili a bylo jich plné hřiště. V závěru
se na Marka v brance valil jeden útok za druhým
a gólman Bohemky musel řešit i několik nepříjemných
standardek. Bohemka těsné vedení udržela, a tak zápas
po odpískání okořenil svým výlevem jen hostující trenér,
kterého museli uklidňovat pořadatelé a hráči. Zelenobílé
tribuny mohly společně s hráči oslavit další tři body.
Branky: 76. Škoda.
Diváků: 670.
Bohemians 1905 B: Marek – Baubín (75. Fadrný),
Slezák, Hauer, Ježdík – Gröbl, Škoda, Kraus, Bartek
– Rein (53. Potočný), Ibragimov (90. Pavlík).
Nejbližší program B týmu, divize A:
Hořovicko
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
Motorlet Praha
Doubravka
Bohemians 1905 B

11. 16. 10. 2010 15:30
12. 23. 10. 2010 10:15
13. 30. 10. 2010 14:30
ČELO TABULKY DIVIZE A

1.
2.
3.
4.

Jiskra Domažlice
Bohemians 1905 B
FK Tábor
Graffin Vlašim B

10
10
10
10

8
7
6
5

0
1
2
2

2
2
2
3

19:10
23:7
18:13
18:18

24
22
20
17
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Futsal

Futsalisté se konečně
rozjeli naplno!
Bohemians 1905
Tango Brno

3 (1)
2 (1)

5. kolo 1. Jetbull futsalové ligy
Po počátečním oťukávání se gólově jako první
prosadila v 10. minutě Bohemka, Pleyer našel
nádherným křížem na zadní tyči číhajícího Frohnu a pro
něj již nebylo složité treﬁt odkrytou bránu – 1:0. Bohužel
důležitou 20. minutu jsme neustáli, hráči Tanga silou
vůle doslova dotlačili míč za brankovou čáru a srovnali
na 1:1. Hned na začátku druhého poločasu hosté využili
menšího zaváhání gólmana Bellady a do rozhozené
obrany vstřelili jednoduchý gól – 1:2. Od té chvíle jsme
Moravany zatlačili do hluboké defenzívy a snažili se
o zvrat. Ten ovšem přišel až ve 36. minutě, Stejskal
potáhl akci po pravé straně, nastřelil míč před bránu
a tam se prosadil matador Dlouhý a technickou
tečí dopravil míč do sítě – 2:2. Obrat jsme dokonali
ve 38. minutě, zodpovědnost na sebe vzal opět Stejskal
a opět po pravé lajně prošel až k vápnu, zde prostřelil
obranu i s brankářem a potulující se míč po brankové
čáře doběhl kapitán Šnídl – 3:2. Brněnští vzápětí přešli
k power-play a jelikož v ní hostující Belej nedokázal
proměnit stoprocentní tutovku, mohli jsme slavit další
domácí výhru před fantastickým zelenobílým kotlem.
Branky Bohemians 1905: Frohna, Dlouhý, Šnídl.
Bohemians 1905: J. Bellada, Franěk – Kopecký,
Vodecký, Dlouhý, Pleyer – Šnídl, V. Bellada, Junek,
Stejskal – Frohna, Málek.

FC Benago Zruč n/S
Bohemians 1905

2 (2)
3 (2)

6. kolo 1. Jetbull futsalové ligy
Benago nás v první půli přehrávalo, ale většina
jeho snahy končila buď na výtečném Belladovi,
nebo povětšinou mimo branku. V 10. minutě vyrazil
do rychlého brejku Stejskal, po cestě prošel obranu
domácích a před vápnem uklidil k překvapení
všech míč přímo k tyči – 0:1. Zaskočené Benago
polevilo a hra se opticky srovnala, paradoxně to
vedlo v 17. minutě k rychlému obratu, nejprve nedal
domácí Rick Belladovi z prostoru vápna žádnou
šanci a vyrovnal na 1:1 a vzápětí Angellot dorazil
snadný míč do odkryté sítě, čímž otočil skóre na 2:1.
Ve 20. minutě krásným obloučkem překonal domácího
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gólmana Dlouhý, míč ale naneštěstí skončil pouze
na břevně, nicméně zde se naštěstí pohyboval Frohna
a z brankové čáry neomylně dokonal dílo – 2:2. Druhá
půle již byla vyrovnanější, Benago se v koncovce
trápilo, a tak se ve 36. minutě ujala aktivity Bohemka.
Stejskal založil brejk, na útočné polovině jej posunul
na nabíhajícího Pleyera a ten bez přípravy prostřelil
na bližší tyč překvapeného gólmana domácích – 2:3.
Po této spršce domácí logicky přešli do powerplay, ovšem chyběl jim moment překvapení a naše
zformovaná „čtyřka“ tak ustála tlak nejen bez větších
potíží, ale především bez inkasované branky. Těsná
výhra tedy byla dosti vydřená, ale zcela zasloužená,
neboť efektivita a přímočarost byly na naší straně!
Branky Bohemians 1905: Stejskal, Frohna, Pleyer.
Bohemians 1905: J. Bellada, Franěk – Pleyer, Vodecký,
Dlouhý, Frohna – Šnídl, V. Bellada, Stejskal, Junek –
Rott, Málek.
TABULKA 1. JETBULL FUTSALOVÉ LIGY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FK ERA-PACK Chrudim
SK Slavia Praha
FC Benago Zruč nad Sázavou
FC Balticflora Teplice
Bohemians 1905
SK Indoss Plzeň
CCM Satum Czech Jistebník
Torf Pardubice
Nejzbach Vysoké Mýto
SKP Likop Třinec
Tango Brno
Kajot Helas Brno

6
5
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6

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

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

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

58:7
17:12
29:23
26:23
19:19
24:35
20:34
24:25
22:20
20:30
17:26
17:39

18
10
10
10
10
10
8
7
6
6
4
4

Příští domácí zápas – derby se Slavií
POZOR!!! Z důvodu televizního přenosu došlo
ke změně termínu pražského derby se Slavií.
Výkop utkání je stanoven na
středu 27. 10. 2010 od 20:00!
Přijďte podpořit naše futsalisty ve veledůležitém
utkání do Sportovní haly Jižního Města,
Květnového vítězství 1554, Praha 11
Více informací na: www.bohemians1905-futsal.cz

Fotogalerie fans

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec
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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

FC Slovan Liberec

Trenér: Josef Petřík
Asistent: Milan Veselý
Asistent: Petr Myslivec

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

BRANKÁŘI
1 Zbyněk Hauzr
16 Přemysl Kovář
30 David Bičík

20. 04. 1973
14. 10. 1985
03. 06. 1981

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

OBRÁNCI
2 Renato Kelič
5 Michal Zeman
11 Miroslav Holeňák
19 Lovre Vulin
21 Radek Dejmek
25 Jiří Fleišman
32 Theodor Gebre Selassie

31.
18.
10.
02.
02.
02.
24.

03. 1991
08. 1984
02. 1976
09. 1984
02.1988
10. 1984
12. 1986

ZÁLOŽNÍCI
3 Matej Sivrič
4 Marcel Gecov
6 Lukáš Vácha
8 Jiří Liška
10 Miloš Bosančič
20 Michal Breznaník
23 Petr Papoušek
27 Ján Vlasko

27.
01.
13.
13.
22.
16.
07.
11.

11.
01.
05.
03.
05.
12.
05.
01.

1989
1988
1989
1982
1988
1985
1977
1990

ÚTOČNÍCI
7 Jan Nezmar
9 Jakub Vojta
14 Ladislav Martan
15 Andrej Kerič
24 Jiří Štajner

05.
19.
02.
11.
27.

07.
04.
10.
02.
05.

1977
1991
1989
1986
1976

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

28.
05.
16.
21.

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

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

10.
06.
01.
07.

1990
1975
1981
1976
1977
1988
1987

1988
1985
1982
1985
1979
1987
1992
1985

1976
1990
1986
1986

