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Editorial

Klokani zvládli souboj s Libercem
Vítezství vůle:
Bohemka – Liberec
3:1

Vršovičtí otočili
zápas a mají
důležité tři body

Igor Držík se premiérově treﬁl v lize
Bohemka odehrála
Kaufman se zranil,
výborný poločas,
do Olomouce
přesto na Hané
nejel
padla

Byla na Hartiga
penalta?

Hrozivých osm
minut stálo
Klokany body

Obrození střelce Škody – tři zápasy,
tři góly
Fanoušci žádají: Chceme skalp Sparty!
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Slovo trenéra

Jako rovný s rovným
Ligový podzim se nám chýlí ke svému konci a nás
dnes čeká v Synot Tip Aréně malé pražské derby.
Vždycky je to trochu svátek, když přijede Sparta, navíc
jako aktuální mistr. Máme k soupeři respekt, ale určitě
z něj nemáme strach. V soutěži jsme si již zkusili,
že hrát můžeme opravdu s každým. V posledním
zápase, který jsme v Edenu odehráli, jsme nastoupili
proti Slovanu Liberec. Duel o důležité tři body jsme
zvládli, i když vývoj pro nás nebyl příznivý. Za poslední
půlhodinu ale musím hráče pochválit. Našli v sobě
odhodlání a obrovskou touhu výsledek zvrátit. To
se nám nakonec povedlo, a tak jsme opět udrželi
neporazitelnost na domácím hřišti. Zato venku se nám
příliš nedaří, a tak jsme k bodu z Hradce nepřidali

v Olomouci žádný. Přestože jsme podali slušný výkon
a v prvním poločase jsme byli možná i mírně lepší,
na bodový úspěch to nestačilo. Hrozivá osmiminutovka
nás stála body. Nemyslím si, že góly krátce
po přestávce by byly zapříčiněny malou koncentrací.
Spíše se jednalo o shodu náhod a zejména individuální
chyby. V zápase mě potěšili mladí hráči, kteří ukázali,
že pro nás do budoucna mohou být velkým přínosem.
Nyní nás tedy čeká Sparta, která je v každé fázi sezony
silným soupeřem. Do utkání však nejdeme s žádným
strachem. Jdeme poměřit své síly jako rovní s rovným.
Snad se po zápase dočkáme společné radosti. Držte
nám pěsti!
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Fotbalem žije u Škodových
celá rodina. Milan Škoda
starší pamatuje slavnou
éru Bohemians v 80. letech
a dnes úspěšně vede SK
Újezd Praha 4 v I. B třídě.
„Hraje za ně i trenér reprezentace Michal Bílek. Toho
si táta hrozně chválí,“ říká
Milan Škoda mladší, jenž
stejně jako bratr Michal
zdědil po otci střelecký
instinkt a lásku k zelenobílým barvám.
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Táta chce vyhrát
za každou cenu

Otec hrával za Bohemku v letech 1984–1988. Vy si
z jeho kariéry v Ďolíčku nic nepamatujete. Pochlubí
se občas?
Někdy se ho ptám na tehdejší hráče. Vyprávěl mi
o Standovi Levém a Jirkovi Sloupovi, jací to byli brousci.
Pěkně ostří hoši. Když byl táta mladý, chodil mazákům
nakupovat. Měl to těžší než my mladí v dnešní době.
Na co nejradši vzpomíná?
Asi na evropské poháry. Na to je hrdý. A na Bohemku
vůbec. Má na ni hezké vzpomínky.
Jak by ne. Třeba bitva s Ajaxem v Poháru UEFA,
to byla lahůdka. Vyprávěl vám o trenérovi Tomáši
Pospíchalovi?
I na toho vzpomíná v dobrém, i když byl hodně tvrdý.
Myslím, že táta někdy porušil životosprávu a nebyl to
úplně stoprocentní profesionál (směje se), takže Pospíchal
mu šel po krku. Svým způsobem ho měl ale i rád.
Vy máte 190 centimetrů, ale otec nepatřil mezi
nejvyšší hráče.
To je pravda. Ani nevím, po kom jsem tak vyrostl. Snad
po dědovi. Táta je nižší postavy, ale rozhodně to byl bijec
do šestnáctky. Chodil do všech soubojů a vždycky chtěl
za každou cenu vyhrát. Pamatuju si ho z Čafky, kde
jsem začínal a on tam hrál za áčko. Samé hádky, červené
karty, někdy toho bylo až moc. To mu vydrželo dodnes.
Kope i Hanspaulku a je hrajícím trenérem Újezda Praha
4. Nedávno mi kámoš říkal: No hrozné – dostal jsem
od něj tři facky a byl jsem šíleně pokopaný! V tom tátu
poznávám. Umí rozdat rány, skvěle si kryje balón.
Vám prý naopak vyčítá, že jste měkký.
Dává mi to pěkně sežrat. Když ztratím míč, je z toho úplně
zoufalý. Říká: Jak to, že sis ho nepokryl? Nechápe to. Mám
si tam prý dát tělo a míč udržet. Jinak mě ale nekritizuje.
Na stránkách Újezda Praha 4 má ve svém proﬁlu
mimo jiné uvedeno: Stroj na góly. Je v tomhle
vaším vzorem?
Ze začátku jím určitě byl. Vždycky jsem ho viděl dávat
spousty gólů. Postupem času už jsem pokukoval
po zahraničních hvězdách.
Třeba po Angličanovi Peteru Crouchovi? Tak se
vám přezdívá.
Nejdřív jsem ho moc nevnímal. Když mi tak začali
říkat, sledoval jsem ho a mám ho docela rád. Líbí se
mi jeho styl hry. Je to dobrý útočník, kope Ligu mistrů
za Tottenham. Ani z Liverpoolu nemusel odcházet.
V poslední době však nedává góly a i vy jste měl
s koncovkou problémy. Teprve v zápase s Libercem
jste konečně skóroval. Povedlo se vám to někdy
tak rychle po nástupu na hřiště?
To ne. Ale ta branka padla z akce, kterou často

nacvičujeme v tréninku. Vyšlo to parádně. Hrajeme
lépe než loni, snažíme se dostat balón rychle nahoru.
Útočníci tak dostávají kvalitnější přihrávky a díky tomu se
tolik střelecky prosazují.
Váš mladší bratr Michal hraje za Střížkov.
Nepovažovali jste to doma za zradu klubových barev?
Vůbec ne, nikdo to neřešil. Brácha v Bohemce skončil
v dorostu a neměl kam jít. Tady ho nechtěli, což je
škoda. Myslím, že na to měl a mohl dostat šanci.
Jenže chytil silný ročník a příležitost nepřišla, a tak
šel do divize a začal hrát za Jirny. Ty jsou spojené
se Střížkovem, takže se dostal až tam. Nastupuje
sice jen ve třetí lize, ale pořád je to lepší než divize.
Jsem rád, že je zase o něco výš a je mi úplně jedno,
za koho hraje.

„Táta byl v Bohemce čtyři roky a pak šel
do Slušovic, kde hrál i náš trenér Hoftych.
Odtamtud už mám nějaké rané vzpomínky.
Matně si vybavuju, že jsme tam bydleli.
Žádný tátův zápas za Bohemku jsem ale
neviděl. Jen se občas dívám na ČT4 na
Branky, body, vteřiny po 25 letech. Minule
jsme byli u Honzy Moravce a koukali jsme
se, jak táta dává gól. Viděl jsem taky staré
fotky. Jedna je i z jeho závěru kariéry
v Bohemce. Ani jsem nevěděl, že ho
trénoval pan Uhrin starší.“
Zůstává pořád fanouškem Bohemky?
Jasně, má ji rád. Fandí hlavně mně a chodí na zápasy.
Já zase držím palce jemu. Nedávno jsem se byl podívat
na utkání a zrovna se mu dařilo. Nastupuje pravidelně,
mančaft jede na postup, takže z něj mám radost.
Pokaždé si navzájem popřejeme hodně štěstí.
Oba jste toho v kariéře hodně prošli. Vy jste se
v áčku přeškolil ze stopera na útočníka. Zachránil
vám tím trenér Zbyněk Busta angažmá v Bohemce?
To ne, ale už bych to nechtěl měnit. Na špici se cítím
nejlíp. V dorostu jsem nastupoval jako krajní záložník.
Pak jsem šel do obrany a nakonec mě trenér Busta
přesunul dopředu. Na stoperu byla velká konkurence.
Hrál tam Karel Rada a Pavel Lukáš, a tak jsem to
v zimní přípravě zkusil v útoku. Byl jsem rád a už jsem
tam zůstal. Do té doby mě to vůbec nenapadlo, ale
když mi to navrhl, lákalo mě to. Chtěl jsem dávat
góly a věděl jsem, že jako hrotový hráč mám větší
šanci. Během zápasu jdou postupně do hry třeba
čtyři útočníci a každý si tak zahraje. Stopeři to mají
těžší. Pokud se nikdo z nich nezraní, nebo nedostane
červenou, většinou se ta dvojice moc nemění. Asi bych
tolik šancí nedostával.
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Ani letos však nenastupujete v základní sestavě
pravidelně. Trenér Pavel Hoftych vás dokonce
poslal hrát za béčko. Jak jste to nesl?
Těžce. Byl jsem naštvaný a nemohl jsem to překousnout.
Myslel jsem si, že jsem si to nezasloužil. Ale vypadá
to, že mi to pomohlo. Hlavně tím, že to pro mě byla
změna. Jel jsem v nějakém stereotypu a trenér mi dal
za vyučenou. Takže asi udělal dobře. Za rezervu jsem dal
gól Strakonicím a pak v áčku proti Liberci i v Olomouci.
Nemám mu co vyčítat.
Pořád jste velkým příslibem. Není to tak dávno, co
za vás Sparta nabízela deset miliónů korun.
Tím jsem se moc nezabýval. Měl jsem radost, že mají
zájem, ale seběhlo se to hrozně narychlo. Trenér mi
tehdy na soustředění řekl, že je možné, že půjdu
do Sparty. Nechal jsem to na klubu. Kdyby mě pustili,
bral bych to. Jenže vedení bylo proti. I já jsem si říkal, že
mám ještě čas. Chtěl jsem tady taky vykopat první ligu.
Tehdy se ozvala také Slavia. Ani tam jste nechtěl odejít?
Měl jsem schůzku s trenérem Jarolímem, ale bylo to jen
takové oťukávání. Pak to utichlo. Mou prioritou nebyl odchod.
Smlouvu máte ještě na dva roky. Jednou jste řekl,
že tu budete klidně celý život. Pořád to platí?
V Bohemce jsem spokojený, znám tu úplně všechny.
Nechci za každou cenu odcházet. Když nebude žádná
jiná nabídka, rád tady zůstanu. Možná, že by jednou
bylo dobré změnit prostředí a zkusit něco jiného. Třeba
i proto, že už nehrajeme v Ďolíčku. To je pro Bohemku
obrovská ztráta.
V Edenu jste však letos ještě neprohráli. Po 13
kolech zůstaly doma už jen další dva neporažené
týmy: Plzeň a Mladá Boleslav. Čím to, že se vám
v novém působišti tak daří? Hraje se vám tam
lépe? Zjevně nejste pod takovým tlakem.
Lidi moc nechodí, ale přesto tam máme neuvěřitelnou
bilanci. Možná je to i tím, že do Ďolíčku se všichni naši
soupeři strašně těšili a už jen to prostředí je motivovalo.
Když jedou do Edenu, nejspíš si říkají, že tam vlastně
ani nemáme domácí prostředí. Přitom pro některé naše
kluky je to tam prý lepší. Nevím, mně se každopádně
hrálo lépe v Ďolíčku.
Před rokem jste byl v širší nominaci reprezentace
na zápasy s Polskem a Severním Irskem a pak
i na turnaj ve Spojených arabských emirátech.
Nezačal jste nosit nos nahoru?
Vůbec ne. Měl jsem obrovskou radost, ale spíš jsem si
říkal: Jak já můžu být v takové konkurenci v širší nominaci?
Chtěl jsem se tam podívat, jenže jsem byl jen náhradník
pod čarou. Bylo to daleko. Ale když na sobě budu makat
a pomáhat víc Bohemce, snad to jednou vyjde.
Tomáš Radotínský
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„Na začátku sezóny jsem se do šancí dostával,
jenže jsem je neproměňoval. Možná to byla
i smůla. Teď se štěstí přiklonilo na mou stranu.
Snad už to bude jen lepší. Vím, že když
útočník hraje dobře a neprosadí se gólově,
je to k ničemu,“ vypráví čtyřiadvacetiletý
odchovanec Bohemky, který se v posledních
dvou kolech zapsal dvakrát do listiny střelců.

DOTAZNÍK HRÁČE
VZDĚLÁNÍ
Vystudoval jsem střední odbornou školu, obor
kuchař-číšník. Byl jsem ale takový vandrák.
Vařit moc neumím, naučil jsem se jen strouhat
brambory a krájet cibuli.
PRVNÍ KLUB
ČAFC Praha.
DĚTSKÝ IDOL
Vinnetou.
OBLÍBENÝ KLUB
Manchester United.
OBLÍBENÝ TRENÉR
Zbyněk Busta byl tvrdý, ale mně vyhovoval.
A ani na Pavla Hoftycha nemůžu říct křivé
slovo. Je to výborný člověk.
OBLÍBENÝ HRÁČ
Wayne Rooney. Věřím, že zůstane
v Manchesteru United. Musí!
OBLÍBENÉ AUTO
Líbí se mi Audi A5. Sám auto nemám. Bydlím
na Ládví a jezdím MHD. To mi absolutně
vyhovuje. Přítelkyně má Volkswagen Polo, to
si občas půjčím.

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Zaostřeno na

Ke konci října odchází z postu
ředitele Bohemians 1905 Lukáš
Přibyl. Určitě to ale neznamená
jeho deﬁnitivní odchod z Bohemky.
„Rozhodně jsem nechtěl opouštět
Bohemku v letním období, kdy bych
byl možná pro některé fanoušky
větší hrdina, že bych na protest proti
stěhování odešel. Ovšem osobně
jsem v tom neviděl nic přínosného
pro klub, protože bylo nutné
zajistit přípravu na novou sezonu,
připravit vše po organizační stránce
a zajistit především fungování
sportovního
úseku.
Nicméně
od léta jsme o tomto mém kroku
v klubu hovořili. Nyní po domluvě
se sportovním úsekem a některými
akcionáři nadešel čas, abych tento
krok učinil.“

Jaké jsou hlavní důvody Vašeho odchodu?
„Mým cílem není poukazovat na rozdílné názory.
Nechci, aby můj odchod poznamenal Bohemku
v negativním světle, věřím, že klub bude fungovat
dále a bude se Bohemce dařit. Bohemka není o mé
osobě. Možná jsem nejvíce vidět, ale v Bohemce
pracují lidé, kteří odvádějí výbornou práci a právě
kvůli nim mě odchod nejvíce mrzí. Bohemku mám
ve svých životních hodnotách velmi vysoko a často to
bylo na úkor soukromí. Vzhledem k rodině chci tyto
hodnoty nyní přehodnotit, a proto jsem se rozhodl
i k tomuto kroku.“
Jak budou vypadat Vaše další kroky?
„Vzhledem k tomu, že jsme situaci ohledně mého
odchodu konzultovali v klubu již delší čas, vědí
o tom trenéři, hráči i zaměstnanci. V současné době
přerozdělujeme kompetence tak, aby byla zajištěna
maximální návaznost. V tomto úzce diskutuji s Darkem
Jakubowiczem, jedním z akcionářů, který se nyní
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...odchod
ředitele
výrazně angažuje v chodu klubu. Ze sportu úplně
nezmizím, chci v rámci vlastní ﬁrmy podnikat v oblasti
sportovního marketingu a spolupracovat s ﬁrmami,
které se již této oblasti věnují.“
Na Bohemku ale budete chodit pravidelně i dále…
„Určitě. Teď už zase budu mít čas chodit do kotle
na domácích i venkovních zápasech, zápasy si
snad víc užiju. Ale znovu opakuji i pro fanoušky:
v Bohemce nadále pokračují lidé, kteří jsou připraveni
za klub bojovat. Nechci tady vyjmenovávat všechny
nepříjemnosti a kauzy, kterými Bohemka procházela
nebo prochází. Ten tlak v Bohemce od fanoušků
i od nepřátel je relativně velký, od každého samozřejmě
jinou formou. Tlak od fanoušků je potřeba, nepřátelé
jsou tak trochu „bonus“ navíc. Především musím
zmínit, že si velmi vážím práce trenéra Pavla Hoftycha,
jehož práce pro Bohemku ještě není doceněna. Už
jen kvůli němu a klukům v kabině chci Bohemku
podporovat, kde jen to bude možné.“

Zemřela
jedna z nejvěrnějších
fanynek klubu,
paní Eva Tichá
Jedna z fanouškovských legend Bohemians, paní
Eva Tichá, již bohužel není mezi námi. Dlouholetá
fanynka Klokanů zemřela 18. října.
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Spárovací hmoty a silikony
- čistá koupelna bez plísní
Zvýšená vlhkost, nedostatečné osvětlení a větrání vedou v koupelnách k tvorbě plísní
a množení nežádoucích mikroorganismů.
Nový Ceresit MicroProtect systém však dokáže vaši koupelnu před plísněmi nejen
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 AC Sparta Praha

AC Sparta Praha
– motivace zajištěna
AC Sparta Praha je dlouhodobě nejvýznamnějším
a na sportovním poli nejúspěšnějším klubem českého
fotbalu. Za více než 115 let své existence zaznamenal
úspěchy v domácích soutěžích, stejně jako i na mezinárodní fotbalové scéně. V novodobé historii České
republiky patří Spartě jednoznačné prvenství v umístění v domácí ligové soutěži (11 titulů mistra České
republiky), pravidelně také reprezentuje český fotbal
v soutěžích UEFA (UEFA Champions League a Europa
League – dříve UEFA Cup), ve kterých také dosáhla
řady úspěchů. V sezoně 2010/2011 AC Sparta Praha
získala již 35. titul mistra české nebo československé
ligy. To vše značí, že dnes do Synot Tip Arény přijíždí
opravdu silný protivník, který bude stát Bohemce
v cestě za ligovými body. Sparta neprožívá dobrý
podzim. Loni neporažený celek prohrál v průběhu
první části sezony již čtyřikrát, navíc nezvládl souboj
o Ligu mistrů a vypadl i z domácího poháru. Těžkých
deset dní, ve kterých Sparta prohrála v lize, vypadla

z Ondrášovka Cupu a pouze remizovala v Evropské
lize s druholigovým švýcarským Lausanne, spláchli
Chovancovi svěřenci v Liberci, kde si na své konto
připsali tři body. Utkání se Severočechy stejně jako
Klokani letenští otáčeli.
Bohemka se v minulé sezoně potkala se Spartou
hned v jejím úvodu, kdy Vršovičtí vybojovali na Letné
cenný bod za bezbrankovou remízu. Odveta proběhla
také na podzim, v rámci předehrávaného jarního kola.
Na vymrzlém pražském Strahově brali rudí tři body
za výhru 2:0. Letenskou minulost má za sebou trojice
Klokanů. Nejvýraznější stopu zanechal v rudém dresu
Lukáš Hartig, který se ve sparťanských barvách rval
dokonce v Lize mistrů. V mládežnických výběrech nastupovali za Spartu také náhradní brankář Jiří Havránek
a mladičký záložník Martin Kraus. Obrácenou zkušenost mají brankáři Jaromír Blažek s Lukášem Zichem
a také útočník Václav Kadlec.
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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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

12 1080
0
0
1
90

2

3

OBRÁNCI

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

0
0
10 900
13 1170
11 990
4 333
5 450
9 810

1

4
1
2
1
2

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

6 319
11 872
13 1046
12 430
12 963
13 1154
0
0
5
96

1
1
1

11
11
13
2
6

3
2
2

2
1

2
2
1
1

2
3
1
2

14. 30. 10. 2010 18:20
15. 7. 11. 2010

17:00

16. 14. 11. 2010 17:00
17. 21. 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
Bohemians 1905
Viktoria Plzeň

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

ÚTOČNÍCI

Lukáš Hartig
Martin Nešpor
Milan Škoda
Aziz Ibragimov
Vladimír Bálek

679
487
758
29
221

1

2
1
1

3
3
1
1
1
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Minulý zápas doma

Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
3:1
V netradičním termínu pátečního podvečera se Bohemka
představila ve 12. kole Gambrinus Ligy proti Slovanu
Liberec, který mohla v případě výraznějšího vítězství
předstihnout v tabulce. Severočeši v novém ročníku
spoléhají především Jiřího Štajnera, který se vrátil „domů“
po letech v Hannoveru a jeho zkušenosti byly na hřišti znát.
Bohemka v Synot Tip Aréně ještě neprohrála a Klokani
nastoupili do první půle s předsevzetím tuto sérii
prodloužit. Hned v šesté minutě mohl Martin Nešpor využít
nedorozumění libereckého brankáře Bičíka s obranou.
Míč se od něj ale odrazil daleko od opuštěné branky a to
byl pohříchu poslední vzruch před brankou Severočechů
v první půli. S přibývajícími minutami se do hry začali
daleko více dostávat hosté. Především Bosančič a Štajner
připravili svými individuálními průniky zelenobílé obraně
několik horkých chvilek. Ta nejhorší přišla ve 26. minutě,
když po Štajnerově průniku a centru uvolnil Bosančič
Breznaníka, který procedil míč do branky a svým prvním
gólem v první lize poslal Liberec do vedení. Ve stejnou
chvíli musel Pavel Hoftych ze hřiště stáhnout Kaufmana
a Klokani se až do konce půle nemohli pořádně najít
na hřišti, takže do kabin odcházeli spokojenější modří.
Začátek druhého poločasu rozhodně nenapovídal, že
budou diváci v Synot tip Aréně svědky příběhu se šťastným
koncem. Bohemka sice měla územní převahu, ale její hráči
se nedokázali dostat do vážnějšího zakončení. Ve chvíli,
kdy se Liberec začal soustředit na obranu, ale nastal
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obrat. Vše začal nepovedený přímý kop Trubily, který
obrana Severočechů odvrátila. K odraženému balonu se
ale na hranici pokutového území dostal Držík a krásnou
ranou vyrovnal. Od té chvíle bylo Klokanů plné hřiště.
Pavel Hoftych povzbudil touhu po vítězství nasazením
třetího útočníka Škody a šťastnější ruku mít nemohl.
Čerstvý dlouhán si po dvou minutách na hřišti naběhl
na centr a nadvakrát hlavičkou strhnul vedení na stranu
zelenobílých. Poslední hřebík do liberecké rakve pak
zatloukl Lukáš Hartig. Svou pověstnou bojovností získal
na polovině míč, přehodil Bičíka vyběhnuvšího na hranici
velkého vápna a jeho práci dokončil Martin Nešpor, který
zakončoval z metru do prázdné branky.
Bohemka tak po skvostné závěrečné půlhodině
otočila zápas s Libercem a přeskočila svého soupeře
v ligové tabulce.
Branky: 61. Držík, 75. Škoda, 84. M. Nešpor – 26. Breznaník.
Rozhodčí: Hrubeš – Večeřa, Vysloužil.
ŽK: Kelič, Štajner (oba Liberec).
Diváků: 2658.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh, D.
Nešpor – Trubila (73. Škoda), Štohanzl, Kaufman (27.
Držík), Moravec – M. Nešpor, Hartig (86. Ibragimov).
Slovan Liberec: Bičík – GebreSelassie, Dejmek, Kelič,
Fleišman (90. Vulin) – Bosančič, Papoušek (79. Nezmar),
Gecov, Breznaník – Štajner, Kerič (84. Martan).

Minulý zápas venku

SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905
3:1
Ve třináctém kole zavítala Bohemka do Olomouce
změřit síly se zdejší Sigmou. I přes sympatický
výkon v prvním poločase ale nakonec odjeli Klokani
domů s prázdnou. Vše rozhodly tři góly těsně před
a po poločasové přestávce.
Zápas začal opatrně. Klokani si rychlým
přistupováním hlídali útočný styl olomouckých
a domácí se dlouhé minuty nemohli dostat
ke kloudnému zakončení. Byla to naopak Bohemka,
která měla první velkou šanci, když Štohanzl z půlky
hřiště šel do rozhozené obrany, ale vrátivší se Škerle
stihnul jeho střelu zablokovat. To podstatné v prvním
poločase se dělo na jeho konci. Vše začal Hubník, který
ve 37. minutě nastřelil břevno branky Radka Sňozíka.
Vzápětí měla obrovskou šanci i Bohemka. Štohanzlovu
dalekonosnou střelu Drobisz pouze zblokoval
a u odraženého míče byl první Hartig, ale nepovedlo
se mu zpracovat míč a v následném souboji o něj byl
úspěšnější domácí gólman. Prvního gólu se tak Andrův
stadion dočkal až o dvě minuty později, kdy se do míče
centrovaného ze středu hřiště opřel Navrátil a překonal
Sňozíka. Do kabin tak Klokani šli za nepříznivého stavu
1:0 pro Olomouc.
Jestli byl výkon v prvním poločase ze strany Bohemky
solidní, tak nástup do druhé půle byl jako z hororu.
Hned dvě minuty po přestávce zmátl Hubníkův centr
celou zelenobílou obranu a nekrytý Petr pohodlně

zakončoval na vzdálenější tyči do odkryté branky.
Olomouc tedy vedla 2:0 a aby toho nebylo dost, tak
o další dvě minuty později napřáhl z velké dálky Michal
Hubník a jeho dělovka znamenala třetí gól. Domácí se
dostali ke svému stylu hry a v následujících minutách
nevyužili další velké šance, kdežto hráči Bohemians se
prakticky nedostali k zakončení.
Jiskřičku naděje vykřesal dvacet minut před koncem
Milan Škoda, který vybojoval svou vlastní nepovedenou
přihrávku a jeho nepříliš důrazná střela k překvapení všech
skončila v Drobiszově bráně. Pavel Hoftych se sice pokusil
oživit hru nasazením Martina Nešpora s Ibragimovem, leč
neúspěšně.
Sigma žádnou závěrečnou honbu Klokanů za body
nepřipustila a po výhře 3:1 se posunula na druhé místo
v tabulce.
Branky: 42. Navrátil, 47. Petr, 49. Hubník – 70. Škoda.
Rozhodčí: Královec – Lhoták, Tacina.
ŽK: Vepřek – Sňozík, D. Nešpor, Ibragimov.
Diváků: 5620.
Sigma Olomouc: Drobisz – Janotka, Dreksa, Škerle,
Vepřek – Bajer (59. Ordoš), Navrátil, Rossi (68. Šultes),
Hořava – Petr, Hubník (86. Kalas).
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh,
D. Nešpor – Moravec, Držík, Štohanzl, Trubila (67.
Ibragimov) – Škoda, Hartig (54. M. Nešpor).
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec

16

Klubový magazín Klokan

SK Sigma Olomouc – Bohemians 1905

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Perličky z Bohemky
Radek Sňozík zastupitelem
Kapitán Bohemians 1905 Radek Sňozík oslavil
35. narozeniny výhrou nad Libercem, ovšem nebyl
to jediný úspěch, který v nedávné době zaznamenal.
Při komunálních volbách ﬁguroval na kandidátce
místního sdružení v Řitce, kde Radek s přítelkyní
bydlí. Sdružení volby v obci vyhrálo a Radek se
i díky preferenčním hlasům dostal do zastupitelstva.
„Samotného mě to překvapilo, příliš jsem s tím
nepočítal,“ říkal po volbách brankář Bohemians.
Řitka je na trase mezi Prahou a Dobříší a rozkvět
této obce teď bude mít na svých bedrech i Radek
Sňozík. „Máme v zastupitelstvu většinu, takže
máme sílu i něco prosadit,“ dodává Sňóza. Stadion
Bohemky v Řitce asi stát nebude, ale i tak fanoušci
přejí Radkovi hodně štěstí do politické kariéry.
„Beru to tak, že reprezentuju v zastupitelstvu zájmy
normálních lidí. Na politickou kariéru se nechystám.
Na komunální úrovni je to spíše, aby člověk něco
udělal pro lidi, tam se na strany moc nehraje.“

Bohemka navýšila základní
kapitál
Akciová společnost Bohemians 1905 stabilizovala
svoji ﬁnanční situaci a navýšila základní kapitál
o devět miliónů korun, což je téměř dvojnásobek
současné hodnoty. Znamená to, že akcionáři dle
vlastněných procent přispěli do základního kapitálu
klubu ﬁnančními částkami, které v souhrnné

Desítka pro domácí má tři
mandáty
Politická strana založená fanoušky Bohemky
a Slavie získala v komunálních volbách přes 24
tisíc hlasů a v zastupitelstvu Prahy 10 bude mít
tři mandáty. „Musíme být aktivní, musíme být
vidět. Nesmíme zklamat naše stávající fanoušky
a předváděnými výkony naopak nadchnout další.
Musíme si udržet vůli po vítězství a nezaměnit
ji s vůlí po moci,“ řekl po zvolení tří zastupitelů
předseda strany Miroslav Pomikal. Desítka pro
domácí má ve svém programu podporu sportu
a také záchranu Ďolíčku.
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hodnotě dávají dohromady zmiňovaných devět
miliónů korun. Společnost tak potvrdila tendenci
zvýšit svoji účetní hodnotu. „Tento krok Bohemka
potřebovala a je i signálem pro všechny instituce,
že jsme subjekt, který je seriózním partnerem,“
doplňuje tento krok Dariusz Jakubowicz, předseda
představenstva. Tento krok byl již dlouhodobě
plánován a vzešel ze závěrů výroční zprávy na jaře
tohoto roku.

...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

Jirka začal chodit na Bohemku od svých
sedmi let a od té doby na ni nedá dopustit
a je pro něj srdeční záležitostí. Když
může, účastní se výjezdů, ale s přesunem
do Edenu se těžko srovnává, ale přesto
na Bohemku rozhodně nezanevřel.

Kdy jsi začal na Bohemku docházet pravidelně?
Na Bohemku chodím pravidelně od svých sedmi let.
Jinak na prvním zápase jsem byl, když mi bylo pět let.
To mě vzal táta na stadion a premiéru jsem si odbyl
„na stojáka“ naproti hlavní tribuně.
Jaká je tvá nejsilnější vzpomínka na utkání Bohemky?
Vzpomínám si na ligové utkání na Letné, nevím
přesně rok. Tenkrát jsme prohrávali o poločase 0:2, ale
ve druhém poločase otočili výsledek na 4:2 a nakonec
vyhráli nad Spartou 4:3!
Účastníš se i výjezdů?
Účastním a doufám, že budu mít více času, abych se
dostal na více zápasů.
A na jaký výjezd nejraději vzpomínáš?
Určitě na výjezd do Salcburku, kde nás bylo asi 1200
fanoušků. Sice jsme přátelské utkání prohráli, ale
atmosféra byla neuvěřitelná.
Co tě nejvíce táhne na Bohemku?
V Ďolíčku to byla jednoznačně rodinná atmosféra,
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Jiří Čech
která panovala na stadionu, nyní jsou to již čistě
sportovní výkony mého oblíbeného klubu.
Pokud porovnáš kotel z dob tvých začátků s tím
z posledních let, jaký vidíš rozdíl?
Kotel za brankou v Ďolíčku byl vždy unikátní. Nyní
v Edenu bych o kotli nemluvil, spíš o místu, kde se
scházejí věrní fanoušci.
Zažil jsi s Bohemkou nějakou vtipnou příhodu?
Několik, především při výjezdech, kde společná
doprava do cílového místa stojí za to. Jednou nás
z Prahy vlakem vyrazilo pět, ovšem do místa jsme
dorazili pouze tři. Muselo se přestupovat a to pro
dva příznivce byl vzhledem k „jídelníčku“ nadlidský
úkol.
Hraješ sám fotbal nebo si jen fanoušek?
Od 5 let jsem hrával závodně. Mimochodem jsem
začínal právě v Bohemce a do konce jsem si zahrál
i v Ďolíčku, byť ne před vyprodaným hledištěm.
Ve 25 letech jsem s fotbalem skončil kvůli zdravotním

problémům. Nyní se fotbalu věnuji jako trenér A mužstva
TJ Karlštejn.
Co ty a Synot Tip Aréna, chodíš tam na naše
domácí zápasy?
Chodím, ale nepravidelně. Jinak stadion to je pěkný,
ale Ďolíček je Ďolíček.
Co myslíš, že se musí změnit, aby na Bohemku
začalo chodit i do Edenu hodně lidí?
Tak to bohužel nevím, jsem totiž přesvědčen, že do Edenu
bude i nadále chodit pravidelně zhruba tři tisíce diváků.
Dobře, vraťme se raději k fotbalu. Kdo se ti líbí ze
současného kádru Bohemky?
Jednoznačně Štohanzl, snad jediný hráč, na kterého je
(většinou) radost se koukat. Ostatní hráči se většinou
snaží, ale chybí kvalita.
Je něco, co bys s Bohemkou chtěl zažít?
Určitě evropské poháry a tím pádem výjezd
do zahraničí.
Lukáš Mašek
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Jan Štohanzl

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.

Pomáhají Bohemce

Václav Bryndza,
jednatel společnosti
VIENI s.r.o.
Můžete v krátkosti popsat společnost VIENI?
Společnost VIENI s.r.o. je menší rodinná ﬁrma, která
byla založena v roce 2005. Zaměřujeme se na vlastní
dovoz a distribuci kvalitních nápojů a potravin. Náš
sortiment zahrnuje převážně italské výrobky a to
vína, vody, nealkoholické nápoje, sušenky a trvanlivé
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pečivo. Rozvoz zboží zajišťujeme denně vlastními
dodávkovými vozy.
Kdo jsou Vaši klíčoví zákazníci?
Máme široké spektrum zákazníků v rámci celé České
republiky. Mezi naše odběratele patří jak obchodní

řetězce, tak např. malé obchůdky s bio produkty.
Hlavní část naší klientely tvoří sítě čerpacích stanic.
Jaká je Vaše pozice na trhu?
Za pět let fungování společnosti jsme si dokázali
vybudovat solidní pozici na velmi tvrdém trhu a to
zejména díky našemu vybranému sortimentu, ﬂexibilitě
a schopnému týmu kvalitních zaměstnanců.
Jaký je Váš vztah ke sportu?
Můj vztah ke sportu je samozřejmě kladný. Sportuji
od dětství, věnoval jsem se atletice a fotbalu.
Vystudoval jsem střední školu se sportovním
zaměřením v Mladé Boleslavi, kde byl mým
spolužákem i současný hráč A týmu Pavel Lukáš.
Momentálně mne nejvíc zaměstnává práce a rodina.
Ve volném čase se snažím jezdit na kole a věnuji se
fotbalovému spolku Čechie Vykáň v naší obci.
Odkdy spolupracuje společnost VIENI s Bohemkou
a v čem spolupráce spočívá?
Naše spolupráce se datuje od roku 2007. Zajišťujeme
pro Bohemku pitný režim – dodáváme kvalitní

italskou vodu značky Azzurra, která pramení
v krásném prostředí Malých Dolomit. Na stadionu
v Ďolíčku byla možnost ochutnat naše italská vína
v prostorách klubu.
Jak dlouho Vy sám fandíte Bohemce?
Bohemce fandím od první třídy. Byli jsme velkými
fanoušky spolu s mým kamarádem Tiborem Fülöpem,
který později, v druhé polovině devadesátých let,
shodou okolností hrál za A mužstvo Bohemky.
Můžete vzpomenout na nějaký zápas, který Vám
výrazně utkvěl v paměti?
Z nedávné minulosti si vzpomínám na nádherný
zápas ve druhé lize s Ústím nad Labem, kde v závěru
utkání nastoupil za Bohemku Ivan Trojan. Byla to
opravdu krásná fotbalová atmosféra v Ďolíčku.
Co byste chtěl s Bohemkou ještě zažít?
Moc bych si přál, aby Bohemka jednou slavila titul
Mistra ligy a zahrála si v evropských pohárech.
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Restaurant
Kozlovna l. p. 1874
Další z pohostinství, které jsme tentokrát navštívili,
je nenápadný Restaurant Kozlovna ležící v těsné
blízkosti stadionu v Ďolíčku v Obloukové ulici.
Restaurací nás provedl jeho provozní, Oldřich
Holub, který podnik otevřel teprve před šesti měsíci,
poté co nahradil restauraci Ego, která na stejné
adrese fungovala předtím.
Restaurace hned na první pohled zaujme
originálním a vkusným interiérem. Kapacita
restaurace je 130 míst, z toho nekuřácký salónek,
který byl vybudován až po převzetí po zmíněné
restauraci, má kapacitu 45 míst. Navštívit
Kozlovnu se vyplatí, jak v době obědů, kdy je
v nabídce výhodné polední menu, tak večer.
A to třeba jen tak posedět u piva. Pivo tu totiž
není ledajaké. Jak již název samotné restaurace
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napovídá, točí se tady jedenáctistupňový Kozel,
a to přímo z tanku, což každý náročnější pivař jistě
ocení. Kromě tankového Kozla tu mají i sudového
Kozla tmavého, Plzeň, ale i nealkoholický Radegast
Birell. Co se týče tvrdého alkoholu, rozhodně
je z čeho vybírat. Přes devět druhů whisky,
Morgana, Havanu a „ostřejší“ Stroh až po tradiční
a oblíbenou zelenou. K dostání tu je i patrně
nejlepší vodka na trhu, Russkij Standart, za velmi
příznivých 45 Kč. Co se týče jídla, mezi místní
speciality patří zapečený kozí sýr, pečená kůzlečí
kýta, kolínka na černém pivě, smažené jalapeňos
plněné kozím sýrem, samozřejmostí je čerstvý
tatarák, a to jak z hovězího masa, tak z lososa.
Velkým hitem mezi zákazníky je podle slov pana
Holuba i popovický burger. Stálý jídelní lístek je
poskládán opravdu znamenitě a je opravdu z čeho
vybírat.

Pan Holub sám o sobě říká, že je sportovním
antitalentem. Rád sleduje sportovní akce jako MS
ve fotbale nebo v hokeji, ale na klubové úrovni není
vyloženě zaujatým fanouškem. Jak již bylo zmíněno,
podnik má teprve šest měsíců, takže nemohl pocítit
odliv zákazníků z řad fanoušků Bohemky po přesunu
do Edenu.
„Po zápasech v Edenu, tak po dopoledních duelech
béčka v Ďolíčku k nám doráží skupinky fanoušků
Bohemky a občas to tady pěkně roztočí. Zelená tu
teče proudem, ale zatím se tu nikdy nic vážného
nestalo,“ dodává pan Holub s úsměvem. Zároveň
doplňuje, že přes týden večer si sem občas zajdou
„na jedno“ i maséři nebo někdo další z realizačního
týmu Bohemky.
Samotný podnik disponuje WiFi připojením
a v televizi zde můžete sledovat fotbalové přenosy

na ČT 4 Sport, Nova Sportu nebo na obou
kanálech Eurosportu. Tohle však rozhodně není
ten hlavní důvod, proč tuto prostornou a útulnou
restauraci navštívit. Vše poznáte, až ochutnáte
jednu z místních specialit a k tomu si objednáte
jedno ze čtyř točených piv. Určitě nezůstane
u jednoho.

Hodnocení redakce:
Restaurant Kozlovna l. p. 1874
Oblouková 25/848, Praha 10
Tel.: 271 720 997
info@kozlovna1874.cz
www.kozlovna1874.cz
Otevírací doba: Po-So 11:00 – 24:00
Ne 11:00 – 22:00
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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 Bohemka dobyla Letnou
Stejně to byly krásné časy, když Bohemka
bývala v zápasech se Spartou favoritem.
Bylo to tak i na podzim 1982, ve třetím
kole nezapomenutelné sezony, která
skončila tak nádherně. Titulem.
Zápasy se Spartou v té době byly nesmírně prestižní,
snad ani derby Sparta – Slavia nebývala tak vyhecovaná.
Samozřejmě k tomu přispělo, jak na jaře 1975 Bohemka
porážkou 0:5 v Třinci poslala Spartu do druhé ligy.
Na druhou stranu i Bohemka měla Spartě co
vracet. Pamětníci si možná vybaví brutální „zaříznutí“
na podzim 1973. Tehdy byla Bohemka jako nováček
ligy skutečným zjevením, hrála nádherný fotbal,
na který se s chutí chodili dívat i fanoušci jiných klubů.
V závěru tohoto podzimu se hrálo derby na Letné,
kam přišlo na třicet tisíc diváků. Rozhodčí Placek
hned v úvodu vyloučil za běžný faul Kneborta, divili
se i sparťané v hledišti, mnozí se tomu smáli. Sparta
s pomocí rozhodčího vyhrála 3:1.
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Na jaře 1974 začala nevídaná série: třináct zápasů
v řadě Bohemka se Spartou neprohrála!
Připomeňme si ty výsledky:
jaro 1974: doma 3:0
1974–75: venku 1:1, doma 4:1
1975–76: Sparta ve druhé lize
1976–77: doma 2:1, venku 0:0
1977–78: venku 2:0, doma 4:0
1978–79: doma 2:1, venku 2:2
1979–80: venku 2:2, doma 0:0
1980–81: venku 0:0, doma 2:1
podzim 1981: venku 0:1.
Odveta doma na jaře 1982 skončila 1:1. A pak už
přišel památný podzim, kdy začala cesta za titulem.
Pondělí 6. září 1982, pět hodin odpoledne.
Krásné, ideální počasí. Dráždivost derby a vynikající
výkon Bohemky v předchozím kole, kdy rozstřílela
Lokomotivu Košice 4:0, přilákaly 30 tisíc lidí. Je
plno. Československý sport začal svůj referát takhle:
„Šestatřiceti pokladnami proudily davy, v 36tisícovém
hledišti mnoho míst nezůstalo volných, celá

V našem týmu stále chyběl trenér Tomáš Pospíchal,
který byl opět v nemocnici a vrátil se až v šestém kole.
Mužstvo vedl jeho asistent Josef Zadina. Sestava:
Z. Hruška – Jakubec, Prokeš, Bičovský, Ondra –
Chaloupka, Zelenský, Sloup – Němec, Čermák (81.
Příložný), V. Hruška (88. Levý).
První poločas se nepovedl, Sparta byla o něco
lepší. Jak přiznal po utkání Zadina: „Nastupovali jsme
ve stejném složení jako proti Košicím a v podstatě i se
shodnou taktikou, ale jen jsme popojeli pár kilometrů
od našeho stadionu a nemohl jsem mužstvo poznat.
Do přestávky jsme hráli bojácně, bez přihrávky.
Ve druhé půli si dali hráči říct, vrátili se k naší hře,
šťastné góly nám pomohly k vítězství.“
Bohemka měla jen jednu kloudnou šanci:
po Chaloupkově přihrávce běžel Němec z půlky sám,
jenže obránci hned za ním a náš útočník na konci
dlouhého sprintu střílel jen do brankáře. Ve 30.
minutě pronikal Ivan Hašek do pokutového území,
Ondra fauloval, penalta. Josef Jarolím vystřelil skoro
doprostřed brány, Zdeněk Hruška se pohnul k tyči.
Sparta vede 1:0.

fotbalumilovná Praha chtěla vidět derby dvou celků,
které v nástupu do ligového podzimu ukázaly nejvíc
z přivolávané moderny.“
Takové návštěvy byly běžné, Letnou jsme zaplnili
několikrát. Ďolíček býval vyprodaný pravidelně, k tomu
stovky lidí na stromech, na stožárech osvětlení, v oknech
a na střechách okolních domů. Například na jaře 1981
se o přestávce pod hodinami prolomila bariéra, fanoušci
zvedali děti a podávali je hráčům na trávníku.
Ale zpátky na Letnou. Bohemka nastoupila
v netradičních bílých dresech a zelených trenýrkách,
Sparta byla normálně rudá. Těžko říct, proč naši hráči
neměli obvyklé zelené dresy jako jindy.
Sparťanský trenér Dušan Uhrin, v roce 1996 kouč
vicemistrů Evropy, poslal do boje tohle mužstvo: Kováč
– Ščasný (66. Caudr), Straka, Drahokoupil, Bielik –
Hašek, J. Berger, Chovanec, J. Jarolím – Griga, Hanák
(63. Vojíř). Najdeme zde slavná jména, reprezentanty,
později známé trenéry. Taky tři Fotbalisty roku – Ivan
Hašek, Jan Berger, Jozef Chovanec.

Ve druhém poločase viděly plné ochozy obrat.
Nemilosrdný válec se roztáčel, všichni začali běhat,
rozehrála se záloha, krajní obránci si nabíhali
po křídlech... zkrátka opět to byla skutečná Bohemka
se vším, na co jsme od ní byli v té době zvykli. Rázem
bylo jasné, že domácí můžou přežít jen s velkým
štěstím.
Nejdřív Sloup, to bylo v 54. minutě, z trestňáku treﬁl
tyč. A potom...
57. minuta: Zelenský postupuje středem hřiště
a dívá se, komu by přihrál. Najednou vypálí, to bylo
třicet, možná pětatřicet metrů. Nádherná bomba letí
do šibenice. Vyrovnáno!
61. minuta: diváci se ještě neuklidnili po Zelenského
gólu, ještě se k němu vracejí, když se k míči po rychlém
protiútoku dostává Němec a místo, aby šel blíž, trefuje
z 25 metrů pro změnu spodní roh branky – vedeme 2:1!
Jak bylo tehdy u Bohemky zvykem, ani ve chvíli,
kdy vedla, nepolevila v náporu, naopak se snažila
přidat další gól. To se nepovedlo, takže se její fanoušci
klepali až do poslední minuty. I když jste lepší, vždycky
může hloupý gól všechno pokazit. Naštěstí se už
nic nepokazilo, vyhráli jsme 2:1. Sen o titulu se zase
o něco přiblížil.
Petr Nečada
Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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LIMITOVANÁ EDICE

Balení 13 + 2 kg NAVÍC
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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 13. KOLE
PO.

TÝM

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

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

Z

V

R

P

GV

GO

BODY

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

1
2
4
3
2
5
7
4
5
5
6
6
6
7
9
5

36
24
20
18
22
22
14
10
15
11
16
15
7
12
19
10

12
8
10
14
15
15
22
18
17
15
20
19
14
20
29
23

34
25
25
24
23
20
16
15
14
14
13
13
13
12
12
12

TABULKA DOMA PO 13. KOLE
Z

V

R

P

GV

GO

B

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

7
6
7
7
6
7
6
6
6
7
7
7
7
6
6
6

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

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

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

18
20
17
16
11
9
9
5
8
9
7
15
3
11
8
3

10
5
3
5
4
7
5
5
5
8
8
14
2
8
7
6

17
16
16
16
13
13
12
11
10
10
10
9
9
8
7
6

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

2:1
0:0
4:3
7:0
3:1
1:3
4:0
1:2

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

9
8
7
6
5

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

Z

V

R

P

GV

GO

B

7
7
6
6
7
6
7
7
6
6
7
6
6
7
6
7

6
5
3
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

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

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

16
12
9
7
7
4
7
5
4
6
5
4
4
3
3
6

7
5
7
5
10
5
17
12
7
10
13
12
15
18
12
14

18
15
11
9
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
2
1

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:
:
:

Hubník (Olomouc), Rezek (Plzeň)
Pekhart (Jablonec), Kolář (Plzeň)
Wilfried (Sparta)
Kisel (Slavia)
Ondrášek (Č. Budějovice)

BRANKÁŘI S NULOU:

5
4

14. KOLO

29. 10. 18.15
30. 10. 16.00
30. 10. 18.20
31. 10. 15.00
31. 10. 15.00
31. 10. 15.00
31. 10. 17.00
01. 11. 18.00

PO TÝM

STŘELCI:

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. 18.00
25. 10. 18.00

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

TABULKA VENKU PO 13. KOLE

PO TÝM

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

PŘÍŠTÍ SOUPEŘI

Blažek (Sparta), Grigar (Teplice), Miller (Ml. Boleslav),
Hruška (Příbram)
Filipko (Slovácko), Pavlík (Plzeň), Drobisz (Olomouc)

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.

15. KOLO

05. 11. 20.15
06. 11. 16.00
06. 11. 18.20
07. 11. 17.00
07. 11. 17.00
07. 11. 17.00
07. 11. 17.00
08. 11. 18.00

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha
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Partneři mládeže
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Bohemácké naděje

Jakub Košata
Jak ho vidí trenér
Jaroslav Köstl
Jakub nastupuje na pozici levého obránce a svou úlohu plní velmi
dobře. Je mimořádně učenlivý, takže mu v létě stačil krátký čas na to,
aby si zvykl na systém, který praktikujeme. Ze své pozice si za zápas
vytváří bezpočet náběhových situací a několikrát se dostává až
do zakončení. Má výbornou kopací techniku a je to hráč, o kterém se
dá skutečně tvrdit, že je komplexní. Čeho já si na něm nejvíce cením,
je jeho nadstandardní prostorové vnímání, a také to, jak týmovým
hráčem je. Jedním z mála negativ byla jeho uzavřenost, na které však
pracujeme. Kolikrát jsme si ho všimli, až když jsme čestli sestavu.
I v tomto ohledu udělal od léta veliký pokrok. Důležité však je, že
o něm víme na hřišti, protože výkony, které předvádí, jsou výborné.
Hlavně proto byl z naší strany velký zájem o přestup ze Slavie, což
se v létě podařilo. Jakub je hráč, kterého bych jednou rád viděl
v ligovém týmu. Přejme mu, ať na sobě maká tak jako nyní i nadále,
a určitě se nám přání vyplní.
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Jakub Košata
Datum narození:
01. 12. 1993
Post: levý obránce
V kolika letech jsi začínal
s fotbalem a kdo tě k němu
přivedl?
Ve čtyřech letech. Přivedl mě
k němu otec.
Jaká byla tvoje cesta
do Bohemky?
V zimě jsem přišel na hostování

ze Slavie, v létě se hostování
změnilo v přestup.
Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Zinedine Zidane. V Bohemce
pak Daniel Nešpor.
Oblíbený ﬁlm, hudební
skupina či interpret?
Z ﬁlmů Trestná lavice. Rád
poslouchám skupinu Linkin
Park.
Oblíbené jídlo?
Kuřecí řízek.
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B-tým

Rezerva popáté
za sebou vítězně!
FK Hořovicko
Bohemians 1905 B

1 (0)
2 (0)

Hořovice, 16.10.2010 15:30
Rezerva zajížděla v rámci 11. kola do Hořovic.
V nepříliš pohledném utkání, kterému vévodily
především soubojové situace, padaly branky až
v závěrečné čtvrthodince. Nejprve se prosadil v 76.
minutě po přihrávce Reina uzbecký reprezentant
Ibragimov a všichni začali věřit v tříbodový zisk.
Vršovickým však vedení ani euforie moc dlouho
nevydržela, když se v 82. minutě treﬁl domácí Kolář.
Rázem tedy bylo srovnáno na 1:1 a začínalo se
od znovu. Zelenobílí však šli svědomitě za vítězstvím
– pouhé dvě minuty po inkasované brance strhl
vedení na stranu Bohemky Gröbl, kterému asistoval
Fadrný. Klokani tak učinili bodový import a slavilo se
tedy ve Vršovicích.
Branky: 82. Kolář – 76. Ibragimov, 84. Gröbl.
Bohemians 1905 B: Havránek – Baubín, Slezák,
Hauer, Ježdík (67. Pavlík) – Gröbl, Cissé (60. Rein),
Kraus, Rychlík – Potočný, Ibragimov (81. Fadrný).

Bohemians 1905 B
Motorlet Praha

1 (1)
0 (0)

Ďolíček, 23.10.2010 10:15
Do Ďolíčku tentokrát přijel loni ještě třetiligový
Motorlet, takže se dal očekávat náročný souboj
našeho mladého týmu s vyspělým jinonickým
mužstvem. Svěřenci Václava Hradeckého ale potvrdili
svou podzimní formu a po boji zvítězili brankou
narozeninového oslavence Amadoua Cissého 1:0.
Utkání nenabídlo příliš fotbalové krásy, ale o to je
vítězství cennější. Po malém pražském derby si tak
Klokani připsali další tři body a v tabulce poskočili
na druhé místo, přičemž na vedoucí Domažlice
ztrácejí dva body.
Branka: 33. Cissé.
Diváků: 600.
Bohemians 1905 B: Havránek – Ježdík, Slezák,
Hauer, Rychlík – Gröbl (90. Pavlík), Cissé, Kraus,
Bartek (57. Ibragimov) – Rein (66. Fadrný), Potočný.

PO TÝM

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

Domažlice
Bohemians 1905 B
Tábor FK
Votice
Strakonice
Benešov
Vlašim B
Koloveč
Motorlet Praha
Příbram B
Sezimovo Ústí B
Třeboň
Litol
Doubravka
Hořovicko
Zličín

Z

V

R

P

GV

GO

B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
0

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

2
2
3
3
3
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
12

24
26
19
23
21
23
22
26
17
17
19
13
21
12
21
9

12
8
15
13
13
19
24
19
17
21
25
20
29
17
28
33

30
28
23
21
21
19
18
17
16
16
16
14
14
11
10
0

Program zbylých utkání B týmu, divize A:
13. 30. 10. 2010

14:30

14. 07. 11. 2010

14:00

15. 13.11.2010

10:45

Doubravka
Bohemians 1905 B
FK Tábor
Bohemians 1905 B
Bohemians 1905 B
Koloveč
(hř. UMT Šeberov)

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha

41

IHC Bohemians Praha

Ledoví Klokani
– vyslanci Prahy
Rok se sešel s rokem a my máme znovu příležitost
vás pozdravit na stránkách fotbalového zpravodaje
a připomenout, že nejen fotbalem živ je Klokan,
byť boj o Ďolíček zcela po právu zastíní ostatní
zelenobílé aktivity. Je to pochopitelné, vždyť právě
tento svatostánek je stále synonymem sounáležitosti
a rodinné atmosféry. A taková by měla být Bohemka
na všech frontách.
Stejně tak i ledoví Klokani. Letos opustili pražský
přebor, neboť hledali novou motivaci. Ačkoli
byl díky naší snaze připraven projekt propojení
s ostatními „severočeskými přebory“, ostatní
pražské týmy tento nápad, dnes můžu říci ke své
škodě, bojkotovaly. Klokani po třech prvenstvích
prostě potřebovali nový impuls, nikoho netěšilo
porážet většinu soupeřů, aniž by cítili jejich
větší odpor. Ostatně fanoušci též na tuto „hru“
nepřistoupili a opouštěli naše ochozy. Není se
čemu divit. Škoda jen, že i v letošní sezóně v tom
úspěšně pokračují, přitom u ledových Klokanů
nezůstal kámen na kameni! Od letošní sezóny bojují
Klokani v libereckém krajském přeboru jako jediný
zástupce Prahy. Navíc v reprezentativních prostorách
Tesla Arény v Holešovicích! Nikolajku jsme byli
nuceni opustit, neboť ze strany pronajímatele jsme
byli svědky spíše šikany, než jakékoliv vstřícnosti.
Po třech zápasech nového projektu mohu s hrdostí
prohlásit, že jsme udělali geniální rozhodnutí.
V Praze se tomuto doposud neznámému přeboru
vysmívají, snad pod dojmem dvou dávných vítězství
našich barev nad VTJ Liberec v tři roky staré
kvalifikaci, ale spíše to svědčí o tom, že „Praha“
zůstává zahleděna sama do sebe. Neboť skutečná
hokejová kvalita se ukázala ve všech třech doposud
odehraných zápasech. V prvním utkání nás čekal
souboj s VTJ Liberec. A jelikož k začátku utkání naši
borci přistoupili tak, jako by hráli právě s pražským
soupeřem, nebylo divu, že již v 6. minutě to bylo
1:4. Mužstvo však ukázalo svou kvalitu a během
první třetiny bleskově otočilo na 6:4. Pak už zápas
nabral „standardní“ tempo a jen díky špatnému
dni obou brankářů bylo na ukazateli konečné skóre
10:8. Druhým zápasem byl výjezd do Lomnice nad
Popelkou, která loni hrála kvalifikaci o vyšší ligu.
Nádherný zápas v tempu se všemi prvky hokejové
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moderny a krásné i zasloužené vítězství našich barev
5:3. Ve třetím utkání jsme doma přivítali ambiciózní
tým Predators Česká Lípa, kteří se netají touhou
postoupit o soutěž výše. Dramatický průběh utkání,
který by jindy nenechal fanoušky chladným, a těsná
prohra 3:4. Pražským hokejem protřelí časoměřič
poznamenal, samozřejmě s notnou dávkou
nadsázky, že ledoví Klokani hrají v současnosti
nejhezčí kombinační hokej v celé Praze!
Ne vše je však ideální. Zápasy se bohužel hrají
v komorní atmosféře. 50 diváků by jindy stačilo
na pořádný kotel, jsme rádi za každého příznivce,
nicméně opravdoví fanoušci chybí. Bývalí hokejoví
kotelníci totiž museli převzít pořadatelské a jiné logistické
funkce, a noví si cestu na lední hokej doposud nenašli.
Pevně věříme, že se to v zimní fotbalové přestávce změní.
Hokej určitě stojí za vaší pozornost.
Kádr totiž doznal mnoha změn. Pryč jsou doby,
kdy lavička zela prázdnotou, a nyní máme spíše
opačné, příjemnější problémy, koho k utkáním
nominovat. Do týmu přestoupil Martin Skácel, dříve
mládežnický reprezentant. Z prvoligového Vrchlabí
hostuje Josef Řeháček. Talentované mládí zastupuje
Radek Koumal a Lukáš Březina. A mohl bych
pokračovat dále, ale lepší bude, když se přijdete
přesvědčit na vlastní oči. Nejbližší příležitost budete
mít v sobotu 6. 11. od 17:30 v Tesla Aréně, kdy
přivítáme HC Jičín. Dle papírových předpokladů by
to měla být snadná záležitost, nicméně i zde platí, že
sport umí být svou nevyzpytatelností krásný.
Všichni jste srdečně zváni. Nashledanou v ledové
aréně.
Miroslav „Xtreme“ Samec,
předseda IHC Bohemians o.s.

Fotogalerie fans
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Partneři Bohemians 1905
GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Bohemians 1905

AC Sparta Praha

Generální sportovní manažer: Jozef Chovanec
První trenér: Martin Hašek
Druhý trenér: Jan Kmoch
Asistent: Aleš Jindra

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

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

BRANKÁŘI
1 Daniel Zítka
24 Lukáš Zich
26 Milan Švenger
29 Jaromír Blažek

20.
10.
06.
29.

06.
01.
07.
12.

1975
1985
1986
1972

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

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

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

1990
1975
1981
1976
1977
1988
1987

OBRÁNCI
2 Tomáš Řepka
3 Manuel Pamić
4 Niklas Hoheneder
Jan Krob
13 Ondřej Kušnír
19 Bondoa Adiaba
21 Erich Brabec
30 Lukáš Hejda

02.
20.
17.
27.
05.
02.
24.
09.

01.
08.
08.
04.
04.
01.
02.
03.

1974
1986
1986
1987
1984
1987
1977
1990

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

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

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

1988
1985
1982
1985
1979
1987
1992
1985

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

28.
05.
16.
21.

10.
06.
01.
07.

1976
1990
1986
1986

ZÁLOŽNÍCI
5 Jakub Podaný
7 Libor Sionko
8 Marek Matějovský
15 Jiří Kladrubský
16 Pavel Kadeřábek
20 Juraj Kucka
22 Martin Zeman
23 Ladislav Krejčí
25 Kamil Vacek
27 Luboš Hušek
28 Štěpán Vachoušek

15.
01.
20.
19.
25.
26.
28.
05.
18.
26.
26.

06.
02.
12.
11.
04.
02.
03.
07.
05.
01.
07.

1987
1977
1981
1985
1992
1987
1989
1992
1987
1984
1979

ÚTOČNÍCI
6 Miloš Lačný
9 Leonard Kweuke
10 Bony Wilfried
14 Václav Kadlec
17 Jiří Skalák
21 Jiří Jeslínek
31 Lukáš Třešňák

08.
12.
10.
20.
12.
30.
03.

03.
07.
12.
05.
03.
09.
05.

1988
1987
1988
1992
1992
1987
1988

