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Vážení fanoušci Bohemians,

fotbalový podzim končí a Bohemka je po polovině ligy na nelichotivém posledním
místě. Ze své fotbalové kariéry ale vím, že zdaleka nic není ztracené. Klub nastoupil
cestu, která má smysl. Nejdeme cestou desítek  hostování, jako například v devade-
sátých letech, kdy jsme hráli také na hraně ligové soutěže a během podzimu se vy-
střídaly snad čtyři desítky fotbalistů. 

Současný kádr má velkou budoucnost. Musíme přežít a vybojovat první ligovou
sezonu. K tomu nám dopomáhá i podpora diváků, která je nadále úžasná a jsme za
ni opravdu vděční. V těchto těžkých týdnech je právě věrnost fanoušků důležitým sta-
vebním kamenem.

Čeká nás poslední zápas v roce a příští týden se rozloučíme Vánoci s Klokanem.
V sobotu 15. prosince se naposledy v roce sejdeme v Ďolíčku, abychom společně
uzavřeli další zajímavý rok v historii Bohemky. Věřím, že to bude loučení veselé, pod-
pořené vítězstvím nad Libercem.

Děkujeme za vaši podporu.

Antonín Panenka
Prezident klubu  
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H alov˘ hit sezony bude jed-
ním z velk˘ch lákadel zim-
ní pfiestávky. Bohemka

bude po roce obhajovat titul halo-
vého mistra stfiední Evropy, kter˘
získala v loÀské sezónû. Sazka Are-
na znovu otvírá své brány.
Mal˘ ‰ampionát mistrÛ stfiední
a v˘chodní Evropy by mohl dostat
je‰tû zajímavûj‰í rozmûr. Po roce
se v lednu znovu zopakuje halov˘
turnaj Fortuna Víkend ‰ampionÛ. A kromû ãeského mistra

Sparty a nejlep‰ího t˘mu Slovenska Îiliny, mají pofiadate-

lé zálusk i na dal‰í zemû.
"Jednáme s polsk˘m Zaglebie Lubin a chorvatsk˘m Dina-

mem Záhfieb," fiekl Zdenûk Lang z pofiádající agentury.

"Obzvlá‰tû Chorvati by podle nás celou akci je‰tû více za-

traktivnili." Nejvût‰í ãeskou fotbalovou akci v hale bude

stejnû jako letos hostit Sazka Arena, opût se poãítá s osmi

t˘my rozdûlen˘mi do dvou skupin. "Zatím je jistá Sparta,

Slavia, obhájci prvenství z Bohemians 1905, Teplice a Îili-

na. O dal‰ích tfiech úãastnících chceme mít brzy jasno,"

fiekl Lang.
Divokou kartu má jako "Ïolík" pfiislíbenou Viktoria ÎiÏkov,

naopak s nejvût‰í pravdûpodobností padá úãast maìar-

ského Debrecínu. "âesk˘ kouã Miroslav Beránek u t˘mu

konãí. TakÏe musíme ãekat na názor nového trenéra, je-

hoÏ je‰tû Maìafii neznají – a my si kvÛli organizaci pfiíli‰

ãekání nemÛÏeme dovolit," vysvûtlil Lang. Fanou‰ci tak

znovu uvidí tfii   t˘my (Spartu, Slavii a Bohemians), zbytek

se obmûní. Atraktivní by mohl b˘t napfiíklad souboj Slavie

se Îilinou – repríza pfiedkola Ligy mistrÛ, které odstarto-

valo historicky první cestu slávistÛ do nejprestiÏnûj‰í sou-

tûÏe Evropy. "Tenhle duel bychom chtûli," fiíká Lang.

A dal‰í zmûny? Minimálnû jedna zaujme: pofiadatelé hod-

lají je‰tû nav˘‰it prémii pro vítûze, která ãinila 300 tisíc

korun. "Rádi bychom se dostali k hranici pÛl milionu," fií-

ká Lang. "Vûfiíme, Ïe taková suma uÏ je atraktivní i pro

ãeské velkokluby Spartu a Slavii," naznaãil moÏnou moti-

vaci, aby trenéfii obou S do haly vyslali co nejsilnûj‰í kád-

ry. Leto‰ní lednová premiéra se v Sazka Arenû povedla

nad oãekávání nejen kvÛli hfie, ale i díky náv‰tûvû. VÏdyÈ

bylo vyprodáno, pfii‰lo 7 tisíc divákÛ. "Proto teì chceme

otevfiít i horní patro Sazka Areny," fiíká Lang. 

Velk˘ podíl na skvûlé náv‰tûvû mûli i fanou‰ci Bohemians.

Právû oni se podíleli na velkém úspûchu turnaje. I letos

zopakujme skvûlou atmosféru. V pondûlí 26. listopadu

zaãal pfiedprodej vstupenek v síti Sazka ticket, coÏ je kaÏ-

d˘ terminál Sazky po celé republice. Vstupenky k sezení

stojí 160 nebo 190 Kã. Pro fanou‰ky Bohemians jsou vy-

ãlenûny sektory 108 a 109, pfiípadnû dal‰í.  Pfiijìte do

Sazka Areny a zaÏijte znovu tu skvûlou atmosféru zaplnû-

né haly. V minulém roce slavil turnaj velk˘ úspûch, fa-

nou‰ci se tak znovu mohou tû‰it na ‰piãková stfiedoev-

ropská muÏstva. 

Klokani zaplníSAZKA ARENU

Klokani zaplníSAZKA ARENU

SOBOTA 5.1.2007Skupina A:11:00 SK Slavia Praha – FK Viktoria ÎiÏkov

11:40 FC Viktoria PlzeÀ – M·K Îilina

12:20 FK Viktoria ÎiÏkov – M·K Îilina

13:00 SK Slavia Praha – FC Viktoria PlzeÀ

13:40 FK Viktoria ÎiÏkov – FC Viktoria PlzeÀ

14:20 SK Slavia Praha – M·K Îilina
Skupina B:15:00 AC Sparta Praha – Bohemians 1905

15:40 FK Teplice – MFK RuÏomberok

16:20 MFK RuÏomberok – Bohemians 1905

17:00 AC Sparta Praha – FK Teplice

17:40 AC Sparta Praha – MFK RuÏomberok

18:20 Bohemians 1905 – FK Teplice
NEDùLE 6.1.200711:00 A4 – B4, zápas o sedmé místo

11:40 A1 – B2, 1. semifinále
12:20 B1 – A2, 2. semifinále
13:00 A3 – B3, zápas o páté místo

13:40 zápas o tfietí místo
14:20 finále14:55  slavnostní ceremoniál
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FANOUŠCI BOHEMKYFANOUŠCI BOHEMKY

F
anou‰ci Bohemians 1905 slaví titul podzimní

pÛlmistra. V soutûÏi RadioÏurnálu zvítûzili v bo-

dování fanou‰kÛ, které redaktofii vefiejnoprávní-

ho rozhlasu zvefiejÀují po kaÏdém kole. „Rozhodli jsme

se, Ïe budeme fanou‰ky na stadiónech celou sezónu

pozornû hodnotit a na konci ligového roãníku vyhlásí-

me klub s nejlep‰ími fanou‰ky. Na‰i reportéfii mají pro-

to za úkol ohodnotit po kaÏdém zápase diváky,“ pí‰e o

své soutûÏi RadioÏurnál. „Naschvál jsme bodování od 1

(minimum) do 10 (maximum) pojali jako fotbalové

skóre.“ Po kaÏdém kole zvefiejní RadioÏurnál na sv˘ch

internetov˘ch stránkách skóre jednotliv˘ch zápasÛ a

krátké odÛvodnûní. Fanou‰ci Bohemky za cel˘ podzim

jen tfiikrát prohráli vzájemn˘ souboj (s Mladou Bolesla-

ví, s Kladnem a s Brnem). V ëolíãku jsou neporazitelní

a právem jim patfií titul podzimního pÛllmistra. 

„nejlepší u nás”„nejlepší u nás”

Podzimní tabulka fanou‰kÛ

1. Bohemians 95 
2. Ostrava 92
3. Liberec 88 
4. Slavia 86 
5. Sparta 71 
6. Teplice 69 
7. Most 65 
8. Mladá Boleslav 64 
9. Brno 59 

10. ÎiÏkov 58 
11. PlzeÀ 57 
12. Olomouc 56 
13. âeské Budûjovice 51 
14.-15. Jablonec a Zlín 48 
16. Kladno 45

VVVVÁÁÁÁNNNNOOOOCCCCEEEE     SSSS     KKKKLLLLOOOOKKKKAAAANNNNEEEEMMMM
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F
anshop Bohemians v pfiedvánoãním ãase nabízí

novinky. Nedávno jsme vás informovali o zmûnû

otvírací doby (po 13-19, út-ãt 12-18, pá 11 - 17).

Fanshop nabízí tradiãní suven˘ry, od nového t˘dne

i nûkolik nov˘ch pfiedmûtÛ. Stále v prodeji je kniha Bo-

hemka milovaná a znovuzrozená. Ve fanshopu si mÛÏe-

te koupit i nov˘ kalendáfi Bohemky na rok 2008. Auto-

rem kalendáfie je znám˘ fotograf Jakub Ludvík. "V‰ichni,

ktefií se na kalendáfii podíleli, od nafocení aÏ po vyti‰tû-

ní, pracovali bez nároku na honoráfi. Je to dárek znovu-

zrozené Bohemce. V‰e z prodeje jde na Bohemku," fiekl

k novému kalendáfii Jakub Ludvík. Kalendáfi je v prodeji

za 200 Kã. To ov‰em není jediná novinka. 

Pro malé ratolesti mÛÏete ve fanshopu koupit zcela no-

vou kolekci dresÛ vãetnû tren˘rek. Jedná se o kolekci,

ve které bude hrát Bohemka pfií‰tí sezonu. UÏ teì v‰ak

mÛÏete do této jedineãné sady obléci své nejmen‰í.

Pro dûti i dospûlé je urãena dal‰í novinka - pexeso.

Skvûle si tak zapamatujete obliãeje hráãÛ a realizaãního

t˘mu. Najdete zde ãtyfiicet znám˘ch tváfií, které v sou-

ãasné dobû patfií k Bohemce, vãetnû Klokana. 

Pohádka o Bohemce - to je název DVD, které právû pfii-

chází na trh. Zajímav˘ komplet dvou DVD vám nejprve

pfiedstaví nejvût‰í klubovou legendu Antonína Panenku

a na druhém DVD najdete v˘povûdi znám˘ch osobnos-

tí, které fandí Bohemce i samotn˘ch trenérÛ a vedení.

Fanshop roz‰ifiuje i nabídku skla. UÏ nyní si mÛÏete

koupit sadu skleniãek pro ‰ampaÀské, na víno, samo-

zfiejmostí jsou tradiãní pÛllitry. V nabídce se objevují

i nové hrnky.Zajímavostí a velk˘m lákadlem pro fanou‰ky bude urãi-

tû fanou‰kovské CD. Pfii postupovém utkání s Viktorií

ÎiÏkov byly nahrány pokfiiky a skandování fanou‰kÛ. 10

nejznámûj‰ích pokfiikÛ, vãetnû hymny Bohemians teì

vychází na CD, které je v prodeji ve fanshopu.

NNNNOOOOVVVVIIIINNNNKKKKYYYYVVVVEEEE    FFFFAAAANNNNSSSSHHHHOOOOPPPPUUUU
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J
e pfied námi poslední zápas podzimní ãásti.

Dosavadní v˘voj nedûlá radost nikomu z nás.

Jsou to asi nejen pro mû bezesné noci po utká-

ní, protoÏe poslední dva zápasy nedopadly dobfie. Na-

posledy jsme zde hodnotili zápasy pfied utkáním se Zlí-

nem, tehdy jsme si moc pfiáli tfii body. Odstartovali

jsme utkání dobfie, hráli jsme aktivnû, bylo pfiesnû pod-

le na‰ich pfiedstav. Pak jsme udûlali chybu pfii standard-

ní situaci a v˘kon se úplnû otoãil. Sebevûdomí hráãÛ je

v této dobû hodnû podlomené, cítí, Ïe se nedafií a po-

tfiebujeme body. KaÏd˘ dal‰í neúspûch tento pocit pro-

hlubuje. Do Teplic jsme jeli s vûdomím, Ïe relativnû ne-

máme co ztratit, ale pro nás je kaÏd˘ zápas velmi

dÛleÏit˘ a chceme bodovat, i kdyÏ je to proti tûÏkému

soupefii. Se Slavií jsme si ovûfiili, Ïe mÛÏeme uspût,

ov‰em tentokrát jsme selhali hned v úvodu. Do utkání

jsme nepostavili Milana ·kodu, kter˘ se Zlínem zahrál

dobfie, ale v Teplicích jsme se rozhodli hrát na jednoho

útoãníka a pro tuto variantu je vhodnûj‰í Michal Ordo‰.

V Teplicích jsme hernû nepropadli, díky pfievaze jedno-

ho muÏe v záloze, jsme byli ãastûji u míãe, koneãnû

jsme si vypracovali i více stfiel z dálky. Body nám ale

ZZBBYYNNĚĚKK  BBUUSSTTAA

ssppoorrttoovvnníí  mmaannaažžeerr

BBoohheemmiiaannss  11990055

stále chybûjí. Plánovali jsme vût‰í bodov˘ zisk, a proto

vûfiím, Ïe jarní stíhací jízdu zahájíme jiÏ proti Liberci. Na

severu âech jsme na podzim odehráli dobr˘ zápas, vû-

fiím, Ïe podobn˘ v˘kon i s gólov˘m efektem zopakuje-

me i tentokrát. Dûkujeme za va‰i trpûlivost a podporu

nejen na podzim a vûfiíme, Ïe vám brzy udûláme více

radosti.

Slovo

sportovního manažera

Slovo

sportovního manažera
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FC Slovan Liberec – Bohemians 1905 0:0

Rozhodãí: Racek - Kordula, Filgas.
ÎK: Nezmar, Jirou‰, ·inglár - Luká‰, Bálek.
DivákÛ: 7 615

Sestava Slovan Liberec: Hauzr - ·inglár, Petrou‰, Ko‰-
Èál, JanÛ - Papou‰ek (60. Hudson), Bílek, Hodúr, Pudil
(73. Li‰ka) - Nezmar, Jirou‰ (46. Dejmek)
Sestava Bohemians 1905: SÀozík - Marek, Rada, Lu-
ká‰, ·marda - RÛÏiãka (60. Bartek), Ha‰ek (60. ·koda),
Slezák, Adam, Kuná‰ek (73. Rychlík) - Bálek

Bohemku ãeká první odvetn˘ zápas sezony. S Libercem

sehrála 2. Kolo leto‰ní Gambrinus ligy a U Nisy tehdy

získala první ligov˘ bod po remíze 0:0. A ze strany Bo-

hemians to rozhodnû nebyl ‰patn˘ zápas.

„Tûch tyãí ale dneska bylo," oddechl si po utkání trenér

Bohemians Václav Hradeck˘. Bohemka drÏela dech se

sv˘m soupefiem pfiedev‰ím v první pÛli. To Karel Rada

vyzkou‰el obû brankové konstrukce. Nejprve teãoval

míã do vlastní tyãe a pak se skvûle opfiel do centru, ale

hlavou trefil zase jen tyã. Pak uÏ razítkovali jen domácí,

pfiedev‰ím Nezmar musel b˘t z té zvonkohry zoufal˘.

"Zkazil jsem to, ale útoãníci obãas takov˘ zápas prostû

mají," fiíkal po zápase upfiímn˘m hlasem zku‰en˘ útoã-

ník domácích. Klokani si naopak bezbrankovou remízu

pochvalovali. "Sice jsme v lize je‰tû nedali gól, ale bod

z Liberce je vynikající," usmíval se po utkání Hradeck˘.

Libereck˘ majitel Karl je‰tû nûkolik desítek minut po ut-

kání diskutoval na hlavní tribunû s manaÏerem Jino-

chem. Ochozy uÏ se vyprázdnily, ale libereãtí funkcioná-

fii zfiejmû rozebírali pfiíãiny ‰patného vstupu do sezony.

To byl na laviãce Liberce je‰tû souãasn˘ asistent Bohe-

mians Michal Zach. "Pokud jsme chtûli myslet na v˘hru,

museli jsme pfiedvést lep‰í v˘kon neÏ na Spartû, ale to

se nám v první polovinû utkání nedafiilo," fiíkal po utká-

ní libereck˘ kouã Michal Zach. "Kombinací jsme se sice

dostali k soupefii, ale chybûl nám vût‰í pohyb, díky kte-

rému bychom mûli v˘razn˘ tlak. Po pfiestávce se zpÛsob

hry zmûnil a pfii‰el i velk˘ tlak, ale na‰e efektivita byla

malá. Na gól to nestaãilo."

Na liberecké tribunû se objevila spousta trenérsk˘ch

osobností. Griga ze ÎiÏkova, kouã jednadvacítky Laviãka,

Ivan Ha‰ek a dal‰í. Ti v‰ichni sledovali odváÏn˘ v˘kon

Bohemky zejména v první pÛli, kdy byla po vût‰inu po-

loãasu lep‰ím t˘mem. "Zahustili jsme stfied hfii‰tû, vysu-

nuli pouze jednoho útoãníka a snaÏili se rychl˘mi brej-

ky pfieãíslit soupefie. V prvním poloãase nám to

vycházelo, v tom druhém jsme uÏ mûli dostatek ‰tûstí.

S bodem jsme proto spokojeni," prohlásil po zápase

Václav Hradeck˘, trenér Bohemians 1905. Bohemka zís-

kala první bod do ligové tabulky, prolomila prokletí sta-

dionu u Nisy, kde v samostatné lize je‰tû nebodovala

a udûlala tak radost nejen pûti stovkám fanou‰kÛ v hle-

di‰ti.

Vzájemná utkáníVzájemná utkání
BBBBOOOOHHHH EEEE MMMMAAAANNNNSSSS     ––––     LLLL IIII BBBB EEEE RRRR EEEECCCC     
„JAK TO BYLO NA PODZIM”
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Zimní příprava

2008

Z
ápas s Libercem je posledním stfietnutím v roce 2007. Pak hráãe uÏ ãeká jen rozluãkov˘ hokejov˘ zápas

a potkají se znovu pfii Vánocích s Klokanem 15. prosince v ëolíãku. Zimní pfiíprava, která je tentokrát kvÛli

brzkému zaãátku ligy krátká, zaãíná hned po Novém roce 2. ledna 2008. „Pfiíprava je letos velmi krátká,

takÏe se v‰e musí stihnout relativnû rychle. Turnaj v Sazka Arenû je tentokrát pfied soustfiedûním. Zatím je naplá-

nováno jedno soustfiedûní zamûfiené na fyzickou pfiípravu. Ve hfie je je‰tû jedno herní soustfiedûní,“ fiíká k pfiípravû

sportovní manaÏer Zbynûk Busta.

Kromû soustfiedûní se Bohemka vydá zfiejmû i na pfiípravné zápasy do Nûmecka. Pfiesná termínová listina zimní

pfiípravy bude je‰tû aktualizována. UÏ teì je jasné, Ïe fanou‰ci Bohemky si svého t˘mu uÏijí dosytosti i v mraziv˘ch

dnech. Bohemka startuje na Fortuna Víkendu ‰ampiónÛ v hale, bude úãastníkem i Tipsport ligy a Dragoun cupu.  

Bûhem víkendu 16. aÏ 17. února zaãne jarní ãást I. Gambrinus ligy a Bohemku ãeká úvodní duel na hfii‰ti Sigmy

Olomouc. Rezerva bude pokraãovat na turnaji na Vy‰ehradu, do divizní mistrovské soutûÏe vstoupí bûhem víkendu

15. a 16. bfiezna v domácím prostfiedí proti âeskému Brodu.

Leden 2008
05. 01. 2008 SO Fortuna Víkend ‰ampionÛ Sazka Arena

06. 01. 2008 NE Fortuna Víkend ‰ampionÛ Sazka Arena

07. – 11. 01. 2008 Soustfiedûní Jizerské hory

13. 01. 2008 NE 13:00   Bohemians 1905 - Marila Pfiíbram Tipsport liga, Eden

16. 01. 2008 ST Bohemians 1905 - SIAD Most pfiátelsky, Bl‰any

Bohemians 1905 B - SIAD Most B pfiátelsky, Bl‰any

19. 01. 2008 SO 13:00   Bohemians 1905 - Slavia Praha Tipsport liga, Eden

20. 01. 2008 NE 09:30   Bohemians 1905 B - Admira Dragoun Cup, Vy‰ehrad

13:00   Bohemians 1905 - âeské Budûjovice Tipsport liga, Eden

23. 01. 2008 ST Bohemians 1905 - Zenit âáslav pfiátelsky, Praha

26. 01. 2008 SO 09:30   Bohemians 1905 B - Slavia B Dragoun Cup, Vy‰ehrad

Únor 2008
02. 02. 2008 SO 11:30   Bohemians 1905 B - Sparta Krã Dragoun Cup, Vy‰ehrad

13:00   Bohemians 1905 - Baník Sokolov pfiátelsky, Bl‰any

06. 02. 2008 ST Bohemians 1905 - Hradec Králové pfiátelsky, Nymburk

Bohemians 1905 B - Hradec Králové B pfiátelsky, Nymburk

09. 02. 2008 SO 11:30   Bohemians 1905 B - Teplice B Dragoun Cup, Vy‰ehrad

Slovan Liberec - Bohemians 1905 pfiátelsky, Liberec



Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec 9

T
radiãní zimní tur-
naj, kterého se
úãastní ‰estnáct

celkÛ rozdûlen˘ch do
ãtyfi skupin, odstartuje
úvodními zápasy v so-
botu 5. ledna 2008. Fi-
nále je na programu 27.
ledna. Bohemka, tradiã-
ní úãastník turnaje, ob-
hajuje druhou pozici
z minulého roãníku.
První velmi v˘znamnou
zmûnou je nov˘ název
celé akce. Dosavadní
Tipsport Cup je minu-
lostí, tentokrát budou
fanou‰ci chodit na Tip-
sport ligu 2008. Vzhledem k tomu, Ïe se turnaje úãastní
muÏstva z první a druhé nejvy‰‰í soutûÏe, je slovo "liga"
v názvu více neÏ adekvátním v˘razem.
Druhou velmi dÛleÏitou novinkou je expanze turnaje
do zahraniãí. OrganizátorÛm turnaje vÏdy záleÏelo na
tom, aby na akci pfiilákali také t˘my z jin˘ch zemí. Ten-
tokrát ‰li ov‰em ve sv˘ch plánech je‰tû dál a byli úspû‰-
ní. Jedna ze ãtyfi turnajov˘ch skupin se tak uskuteãní
v Bratislavû, kde se bude hrát na ‰piãkovém hfii‰ti In-
teru Bratislava.
Kromû toho, Ïe se jedna ze základních skupin turnaje
odehraje v hlavním mûstû Slovenska, najdete novinky
i v ãeské ãásti Tipsport ligy. Dvû ze skupin, tedy hned
polovina startujících t˘mÛ, jsou na programu v Praze.
První z nich se odehraje ve vr‰ovickém Edenu, kde bu-
de pro turnaj vybudován nov˘ supermoderní umûl˘ po-
vrch. Ve vr‰ovické skupinû se tradiãnû pfiedstaví Bohe-
mians 1905 a Slavia. V Edenu se také odehrají obû
semifinále i závûreãné duely Tipsport ligy – tedy finále
a zápas o 3. místo. Novû se pak fanou‰ci mohou tû‰it
na elitní t˘my i na Vy‰ehradû. V areálu tfietiligového
klubu, kter˘ v roce 2007 oslavil sto let své existence, se
bude hrát turnaj poprvé v historii. Metropoli zde bude
zastupovat druholigová Dukla.  Zb˘vající skupina se
uskuteãní stejnû jako pfied rokem v Mostû.
PrestiÏ Tipsport ligy by mûly tradiãnû umocnit televizní
pfienosy. Obsazení ‰piãkov˘mi t˘my je zárukou kvalitní
podívané. Poslední zmûnou, pro úãastníky turnaje
ov‰em velmi pfiíjemnou, je zv˘‰ení prémie pro vítûze.
Pfii desátém roãníku turnaje ãinila 200 000 korun, teì
si ale nejlep‰í t˘m Tipsport ligy pfiijde na je‰tû zajíma-
vûj‰í odmûnu – 300 000 korun.

Úãastníci Tipsport ligy 2008:

Skupina A (areál Slavie Praha)
SK Slavia Praha, SK Dynamo âeské Budûjovice, Bohemians 1905,
FK Marila Pfiíbram

Program skupiny A:
sobota 12.1. 13:00 Dynamo âeské Budûjovice – Marila Pfiíbram
nedûle 13.1. 13:00 Bohemians 1905 – Marila Pfiíbram
ãtvrtek 17.1. 14:00 Slavia Praha – Dynamo âeské Budûjovice
sobota 19.1. 13:00 Slavia Praha – Bohemians 1905
nedûle 20.1. 13:00 Bohemians 1905 – Dynamo âeské Budûjovice

Skupina B (areál Slavoje Vy‰ehrad)
FC Slovan Liberec, FK Jablonec 97, FC Viktorie PlzeÀ, FK Dukla Praha

Skupina C (areál FK SIAD Most)
FK SIAD Most, FK Teplice, SK Kladno, FK Ústí nad Labem

Skupina D (areál Interu Bratislava)
1. FC Brno, FC Artmedia PetrÏalka, FC Spartak Trnava, Inter Bratislava

Z kaÏdé skupiny postoupí vítûzn˘ t˘m do semifinále (26. ledna),
o den pozdûji se bude v praÏském Edenu hrát o tfietí místo a finále.
A vzpomínka na závûr. Bohemka uspûla v loÀském roãníku soutûÏe,
kdyÏ prohrála aÏ ve finále se Slováckem po penaltovém rozstfielu.

Bohemians 1905 - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1), na penalty 2:4
Branky: 30. Zeher - 72. RÛ-
Ïiãka. Rozhodãí: Kovafiík.
Penalty promûnili: ·koda,
Kotyza - Drobisz, Ineman,
Kaspfiák, Ivana. Nepromûni-
li: SÀozík, Pávek. DivákÛ:
1050.

Bohemians 1905: SÀozík -
Marek, Pávek, Luká‰, RÛÏiã-
ka - Moravec, Adam (46.
Bálek), Vágner, Ha‰ek - Ma-
tÛ‰ (65. Formáãek), ·koda.
Trenér Busta.
1. FC Slovácko: Drobisz -
Kaspfiák, ·imáãek, Ineman,
KubáÀ (82. Lysonûk) - Rac-
ko (60. ·turma), Kúdela,
Görner (46. Nûmãick˘),
Koukal (82. St˘skala) - Iva-
na - Zeher (46. Honka). Tre-
nér Malura.

TIPSPORT LIGA

Bohemka obhajuje stříbro
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Se stfiídav˘mi úspûchy zahájila rezerva Bohemky

vy‰ehradsk˘ turnaj Dragoun Cup na umûlé trávû.

V prvním utkání prohrála s Motorletem 1:2, o t˘den

pozdûji si poradila s béãkem Kladna. Stfielecky se

zatím dafií útoãníku Polodnovi, jenÏ ve dvou zápa-

sech tfiikrát skóroval.

Bohemians 1905 B – SK Motorlet Praha 1:2 (0:1)

Úvodní minuty pfiinesly zajímavé situace na obou stra-

nách, nebezpeãnû sná‰ející se centr Motorletu skonãil

na bfievnû, o pár minut pozdûji na‰el Rychlík Polodnu,

ale ten první gólovu ‰anci nevyuÏil. Motorlet se ujal ve-

dení ve 13. minutû, po centru se ve skrumáÏi u zadní ty-

ãe nejlépe zorientoval Patera, kter˘ zblízka hlaviãkoval

za záda Hrábka. V následujících minutách byla aktivnûj‰í

rezerva Bohemky a po gólu nejvíce volala dal‰í ‰ance

Polodny, kterého na‰el ve vápnû Kotyza, ale prudk˘ cen-

tr nezpracoval útoãník ideálnû a stav zÛstal nezmûnûn.

Dal‰í slibná ‰ance "KlokanÛ" se urodila v závûru prvního

poloãasu, aktivní Kotyza, kter˘ byl v prvním poloãase

hodnû vidût, pfievzal od gólmana Hrábka rychle rozehra-

n˘ míã a na‰el nabíhajícího Cirhana, kter˘ obe‰el gól-

mana Motorletu, ale jeho zakonãení z úhlu do prázdné

branky stihl je‰tû jeden z obráncÛ soupefie zblokovat.

Do druhého poloãasu poslal trenér Kostelník dal‰í mla-

dou krev z dorostu. Pro fiadu hráãÛ to byl první start

v dresu dospûl˘ch, do branky se postavil velmi mlad˘

Josef Proke‰, kter˘ chytá v mlad‰ím dorostu a ve dru-

hém poloãase sv˘m v˘konem zaujal pfiítomné fanou‰-

ky. Rezerva Bohemians se branky doãkala po deseti mi-

nutách druhé pÛle, spolupráce zku‰en˘ch hráãÛ

Rychlíka s Polodnou pfiinesla v 55. minutû gól druhého

jmenovaného, kter˘ si v akci sám pfied gólmanem poãí-

nal zku‰enû a srovanal na 1:1. UÏ o dvû minuty pozdûji

mohl v˘voj skóre otoãit prvnû jmenovan˘, ale hlaviãka

Rychlíka z bezprostfiední vzdálenosti skonãila jen v ná-

ruãi gólmana Motorletu. Poté se hrálo dlouhé minuty

bez ‰ancí na obou stranách, aÏ v 75. minutû se ujala

hned první váÏnûj‰í akce Motorletu ve druhém poloãa-

se. Ve vápnû osamocen˘ Minafiík nedal po centru ze

strany ‰anci mladému gólmanovi Proke‰ovi a zv˘‰il na

2:1 pro Motorlet. O pár minut pozdûji musel Proke‰ ha-

sit dal‰í ‰anci Motorletu a koneãky prstÛ vytlaãil hlaviã-

ku umístûnou k tyãi. Hodnû vzruchu na laviãce Bohem-

ky pfiinesla 85. minuta, do zakonãení hlavou si

naskakoval Polodna, ale byl postrãen a míã skonãil jen

v zámezí. Realizaãní t˘m Bohemky se doÏadoval penal-

ty, ale pí‰Èalka sudího zÛstala nûmá. 

Branky: 55. Polodna - 18. Tlust˘, 75. Minafiík.

Rozhodãí: Fi‰er - Dobr˘, Pavelka. DivákÛ: 60.

Bohemians 1905 B:

1. poloãas: Hrábek - Císafi, Brhlík, Busta, KvûtoÀ

- Kotyza, Cirhan, Turtenwald, Rychlík - Polodna, Fadrn˘.

2. poloãas: Proke‰ - Baubín, Brhlík, Turtenwald, KvûtoÀ

- Jakobovsk˘, Cirhan, Ptáãek, Rychlík - Polodna, Lau‰-

man.

SK Motorlet:

Foferka (46. Musil) - Jirec, Tlust˘, Pinkas, PaÈha - Pro‰ek

(63. Sailer), Jangl (46. Nûmec), ·tefánek (63. Minafiík),

Machurka (46. Strnad) - Patera, Vnouãek.

Bohemians 1905 B - Kladno B 3:1 (3:1)

O osudu druhého utkání rezervy na vy‰ehradském Dra-

goun Cupu rozhodl jiÏ první poloãas. Na úvodní branku

Kladna z pfiímého kopu odpovûdûl velmi rychle ve 14.

minutû Polodna, kter˘ si nabûhl na centr Kotyzy z pravé

strany a zblízka nedal gólmanovi ‰anci, 1:1. Îe se vypla-

tí stfielba ze stfiední vzdálenosti, se pfiesvûdãil ve 21. mi-

DRAGOUN CUPDRAGOUN CUP

text: Libor Koubek
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nutû Kotyza. Po rohovém kopu se k nûmu dostal odra-

Ïen˘ míã a z 20 metrÛ vystfielil k tyãi, gólmanovi Kladna

nadûlal skákající míã starosti a skonãil za jeho zády -

2:1. Pfiímoãarou akci jako z fotbalové uãebnice pfied-

vedli "Klokani" ve 35. minutû, mlad˘ gólman Proke‰

kryl nebezpeãnou stfielu, rychle rozehrál do levého kfiíd-

la na Rychlíka, kter˘ pfienesl hru na pravou stranu k Ma-

tÛ‰ovi a ten naservíroval lahÛdku Polodnovi, odkrytou

branku ne‰lo zblízka minout - 3:1. Tou dobou jiÏ mohla

Bohemka vést v˘raznûj‰ím rozdílem, cel˘ poloãas od

úvodní branky soupefie Kladno jasnû pfiehrávala a hráãi

nevyuÏili nûkolik dal‰ích gólov˘ch ‰ancí.

Ve druhém dûjství se obraz hry vyrovnal, oba t˘my si

vytvofiily dal‰í ‰ance, dva pokusy kladensk˘ch skonãily

na brankové konstrukci, ale stav utkání se uÏ nezmûnil.

Branky: 14. a 35. Polodna, 22. Kotyza - 9. Himl

Rozhodãí: Chládek - âern˘, Havel

DivákÛ: 40

Bohemians 1905 B:

Proke‰ (46. Hrábek) - Císafi, Pávek, Brhlík, KvûtoÀ

(46. Pecinovsk˘) - Kotyza, Turtenwald, Cirhan, Rychlík

- Polodna (46. Lau‰man), MatÛ‰

SK Kladno B:

Borsk˘ (46. Kostolansk˘) - Elman (46. Lev), Samek,

Císafi, Zinhasoviã (46. Wiliams) - Vr‰ajeviã, âurda

(46. Hrdliãka), Bambur, Himl - Vydra (46. Podran˘),

Zachariá‰ (46. ·ilhan)

V sobotu sehrála rezerva tfietí utkání turnaje s pofiádají-

cím Vy‰ehradem (skonãilo po uzávûrce Magazínu Klo-

kan), v pfií‰tím roce budou ve skupinû následovat zápa-

sy s Admirou (20.1. od 9:30), Slavií B (26.1. od 9:30),

Spartou Krã (2.2. od 11:30) a Teplicemi B (9.2. od

11:30) a zápasy o koneãné umístûní.

Ostatní v˘sledky skupiny B:
Admira - Kladno B 0:3 (7. Podan˘, 17. Samek, 68. Lev)
Sparta Krã - Teplice B 2:1 (7. Braun, 70. Dubsk˘ - 16. Mare‰)
Vy‰ehrad - Slavia B 0:0, Sparta Krã - Admira 3:2 (18. Viskup,
24. ·vejda, 31. Matûjka - 3. a 47. ·afr)

Tabulka:
1. SK Sparta Krã 2 2 0 0 5:3 6
2. Bohemians 1905 B 2 1 0 1 4:3 3
2. SK Kladno B 2 1 0 1 4:3 3
4. SK Motorlet Praha 1 1 0 0 2:1 3
5. SK Slavia Praha B 1 0 1 0 0:0 1
5. FK Slavoj Vy‰ehrad 1 0 1 0 0:0 1
7. FK Teplice B 1 0 0 1 1:2 0
8. FK Admira Praha 2 0 0 2 2:6 0

Skupina A:
V˘sledky: Horní Mûcholupy - Sparta B 0:1 (20. Nejepsa), Loko Vlta-
vín - PlzeÀ B 1:0 (9. Moravec), âáslav - Horní Mûcholupy 3:1 (45.
Strnad, 75. Hozda, 80. Kurak - 40. Birma), Sparta B - Pfiíbram B 2:2
(47. Nádeníãek, 50. Kadlec - 80. Kalabi‰ka, 90. ·kácha)

Tabulka:
1. AC Sparta Praha B 2 1 1 0 3:2 4
2. FC Zenit âáslav 1 1 0 0 3:1 3
3. Loko Vltavín 1 1 0 0 1:0 3
4. FK Marila Pfiíbram B 1 0 1 0 2:2 1
5. FK Viktoria ÎiÏkov B 0 0 0 0 0:0 0
5. FC Graffin Vla‰im 0 0 0 0 0:0 0
7. FC Viktoria PlzeÀ B 1 0 0 1 0:1 0
8. SK Horní Mûcholupy 2 0 0 2 1:4 0



text: Ondfiej Novotn˘

P
fies pomûrnû chladné poãasí si do ëolíãku na-

‰lo cestu 5.540 fanou‰kÛ (náv‰tûva

29. kola)  a pfied zaãátkem

utkání byli svûdky „kfitu“ knihy

Bohemka znovuzrozená a milo-

vaná. V radostném a znovuzroze-

ném tempu klokani také zaãali,

bûÏela 4. minuta a po rychlé kom-

binaci Ordo‰ – Ha‰ek jiÏ za hrani-

cí velkého vápna zlínsk˘ fot-

balista Ha‰ka podrazil a po

velmi dlouhé dobû se na

Bohemce kopala penalta.

Míã si postavil Radek SÀozík

a s pfiehledem zavûsil. Dal‰ích

15 minut byla radost sledovat hru.

Nápadité akce, technické kousky, vydafiené

kombinace, prostû tlak, kter˘ by zákonitû mu-

sel pfiinést dal‰í góly.

O to nepochopitelnûj‰í zlom nade‰el ko-

lem 25. minuty zápasu, kdy se celkov˘

obraz hry prudce zmûnil. Diváci sledo-

vali podivn˘ kolaps, kdy se hráãÛm

pfiestali dafiit pfiihrávky na pár met-

rÛ, zaãali prohrávat osobní soubo-

je, kdy ztûÏkly nohy a míã odmí-

tal poslouchat. Hráãi Zlína se

tak dostali znovu do ut-

kání a brzy

nade‰el trest.

PennerÛv dia-

gonální centr

do vápna prodlouÏil

Vyskoãil a míã zapadl

k tyãi za SÀozíkova záda. Divná kfieã se snesla na hráãe

v zelenobílém a z ní se hráãi do konce poloãasu nedo-

kázali jiÏ probudit.

Ani druh˘ poloãas nezaãal nûjak˘m náporem, spí‰e na-

opak. V 58. minutû se ocitl pfied branká-

fiem domácích úplnû sám

BOHEMIANS 1905 1

FC TESCOMA ZLÍN 2

BOHEMIANS 1905 1

FC TESCOMA ZLÍN 2
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Praha, ëolíãek 

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – RÛÏiãka, Rada, Luká‰, ·marda – Moravec (46. Kuná‰ek), Ha‰ek, Nikl (62. Morávek), Bartek (75. Bálek) – Ordo‰, ·koda

Sestava FC TESCOMA ZLÍIN
Baránek – Zúbek, Kroãa, ZboÏínek, Penner – ·mahaj, Opiela, Vrtûlka, Malár – Vyskoãil (90. Koneãník), ÎÛrek (89. Zapletal)

Branky: 6. SÀozík z pen. – 31. a 60. Vyskoãil
Rozhodãí: Racek – Ubias, Teuber
DivákÛ: 5 540
ÎK: RÛÏiãka, ·marda – Opiela, Malár

BOHEMIANS 1905 – FC TESCOMA ZLÍN 1:2 (1:1)

zlínsk˘ ÎÛrek hrající stále na ofsajdové hranici, ale na-

‰tûstí míã sotva trefil. O pár minut pozdûji se kopal pro-

ti domácím roh a po jeho rozehrání zÛstal nepokryt˘

u pfiední tyãe opût Vyskoãil, kter˘ zv˘‰il na 2:1 pro hos-

ty. Klokani nehráli dobfie, ale snaÏili se v˘voj utkání pfie-

ci jen zvrátit. Nade‰la 63. minuta a naopak pfied bran-

káfiem hostí se na malém vápnû objevil ve vyloÏené

‰anci Ordo‰, ale nastfielil pouze padajícího brankáfie Ba-

ránka. Hru mírnû oÏivil pfiíchod stfiídajícího Morávka, ale

pro trval˘ tlak, kter˘ by pfiinesl úspû‰né zakonãení to

nestaãilo. Zajímavé byly je‰tû akce a ‰ance nejdfiíve
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·kody a pak i dal‰í-

ho stfiídajícího Bál-

ka. Ale i ty vyznûly

naprázdno. A kdyÏ

v 83. minutû opût

ÎÛrek spálil vyloÏe-

nou ‰anci, kdy ‰el

skoro od pÛle sám

na brankáfie SÀozí-

ka, skóre se jiÏ ne-

zmûnilo. Bohemka

tak prohrála po tfietí

za sebou, propadla

aÏ na úplné ligové

dno a boj o holé pfieÏití se stal trvale pfiítomn˘m téma-

tem v myslích hráãÛ i fanou‰kÛ. Je obdivuhodné, Ïe

tûÏce zkou‰ení fanou‰ci Bohemky dokázali pfiesto vy-

provodit své oblíbence ze hfii‰tû potleskem.



Teplice

Sestava FK TEPLICE
Slavík – Kaufman, Luká‰, Klein, Rosa – ·tohanzl (87. Benát), Sabou, DoleÏal, Verbífi (49. Ga‰parík) – Mare‰ (63. Ljevakoviã), Smí‰ek

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek, Nikl, Rada, ·marda – RÛÏiãka (25. Bartek), Morávek,  I. Ha‰ek, Slezák (68. Bálek), Kuná‰ek (62. ·koda) – Ordo‰

Branky: 1. ·tohanzl, 8. Mare‰
Rozhodãí: Adam – Filípek, Urban
Diváci: 3 680
ÎK: Rosa, Ga‰parík – RÛÏiãka, Slezák, Kuná‰ek

H
ráãi Teplic zvítûzili v utkání 15. ligového kola
nad Bohemians 1905 2:0 a vrátili se na druhé
místo v tabulce. O obû branky domácího t˘mu

se postaral jiÏ v prvním poloãase útoãník Mare‰. UÏ po
39 sekundách nahrál pfied prázdnou branku ·tohanzlo-
vi, o sedm minut pozdûji se trefil po brejku sám. Tepli-
ce vyhrály doma posedmé za sebou.
Utkání mûlo hned pro ãtyfii hráãe nádech bratrského
souboje. Stoper Bohemians Pavel Luká‰, star‰í bratr ‰é-
fa teplické obrany Petra, ale zÛstal na laviãce. Jen v tep-

FK TEPLICE –  BOHEMIANS 1905 2:0 (2:0)
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lákách sledoval poãínání mlad‰ího bratra Ivana
v dresu soupefie i teplick˘ Pavel Ha‰ek. Stfietli
se i dva jmenovci, teplick˘ trenér Petr Rada
s klíãov˘m stoperem Bohemians Karlem, b˘-
valou oporou SeveroãechÛ.
Teplick˘ kouã mûl nelehk˘ úkol vypofiádat se
s absencí potrestaného kanon˘ra Fenina. Na-
konec dal dÛvûru Mare‰ovi, kter˘ se mu odvdûãil
uÏ po pár vtefiinách hry. Po kolmém pasu levého obrán-
ce Rosy si elegantnû obhodil právû Karla Radu, zatáhl
míã do ‰estnáctky a jeho teãovan˘ pas se odrazil pfied
odkrytou branku ke ·tohanzlovi, kter˘ nezaváhal. Za
dal‰ích sedm minut si Mare‰ nabûhl za obranu na dal‰í
kolmici, tentokrát od DoleÏala, kterou vzápûtí promûnil
tvrdou stfielou nártem k bliÏ‰í tyãi ve svÛj premiérov˘ li-
gov˘ gól.
Ve 39. minutû se do odraÏeného míãe pfied teplickou
‰estnáctkou poloÏil Nikl, ale jeho rána jen prosvi‰tûla
kolem domácí branky. Na druhé stranû se po pûkné
kombinaãní akci dostal do zakonãení ·tohanzl, z otoãky
v‰ak trefil jen náruã brankáfie SÀozíka.
I po pfiestávce se hra odb˘vala pfiedev‰ím v zahu‰tû-
ném stfiedu hfii‰tû, kde se odehrávalo velké mnoÏství

FK TEPLICE 2

BOHEMIANS 1905 0

FK TEPLICE 2

BOHEMIANS 1905 0



osobních soubojÛ. Pfiesto se gólové ‰ance rodily. V 56. minutû mohl pfiidat tfietí
teplick˘ gól stoper Luká‰, jehoÏ hlaviãka po centru z pfiímého kopu jen proletûla
vedle SÀozíkovy tyãe. Za dal‰ích pût minut napfiáhl Nikl opût zpoza ‰estnáctky,
ale skákavou stfielu u tyãe zkrotil teplick˘ brankáfi Slavík. Hned z protiútoku do-

padl zcela stejnû po pûkné individuální akci Mare‰.
V 69. minutû propásli Bohemians asi nejvût‰í ‰anci na zdramatizo-
vání zápasu. Ordo‰ oblouãkem za obranu vysunul Morávka, ten
obe‰el i Slavíka, ale dostal se aÏ pfiíli‰ na pravou stranu a jeho
stfielu z úhlu vykopl na brankové ãáfie Rosa. Teplice poté i bez
zranûného kapitána Verbífie pfiece jen pfiidaly na dÛrazu a od-

mûnou jim byla fiada nadûjn˘ch protiútokÛ do ãím dál od-
krytûj‰í obrany soupefie. V 73. minutû poslal z pravé stra-

ny pûkn˘ centr DoleÏal, ale dvojice nabíhajících
teplick˘ch útoãníkÛ se nedohodla a Smí‰ek míã pfied
lépe postaven˘m ·tohanzlem jen teãoval.  Akce ale
pokraãovala a na jejím konci se ·tohanzl prokliãko-
val k tvrdé stfiele z levého rohu ‰estnáctky, kterou
ale poslal nad bfievno. Za dal‰ích ‰est minut Smí‰ek
pfied odkrytou brankou o krok nedosáhl na pûkn˘
centr zleva.

Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec 15
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D
orostenci Bohemians skonãili na Memoriálu
doktora Václava Jíry na ãtvrtém místû. V sobotu
zvítûzili ve skupinû, ale v nedûli podlehli v se-

mifinále Slavii a odpoledne i v souboji o tfietí místo
Spartû 3:5. Klokani tak obsadili na prestiÏním halovém
turnaji 4. místo, turnaj vyhrála suverénnû PlzeÀ, která
ve finále porazila Slavii. V dresu Bohemky se pfiedstavil
i patnáctilet˘ Václav Kadlec, kter˘ patfiil i mezi o tfii roky
star‰ími hráãi k nejlep‰ím fotbalistÛm. 
Na Zliãínû se v sobotu hrálo 2x10 minut, ménû neÏ pÛ-
vodních 2x15, pfiesto padalo dost gólÛ. V‰echny zúãast-
nûné t˘my odehrály zápasy v duchu fair-play a nedo‰lo
k Ïádn˘m nervózním stfietÛm, jak tomu nûkdy pfii mlá-
deÏnick˘ch turnajích b˘vá. Dorostenci Bohemians 1905
nastoupili pod vedením Tomá‰e PoÏára, hlavní kouã
dorostu pfiihlíÏel z tribuny. "Chtûl jsem kluky vidût
s nadhledem," usmíval se Václav Hradeck˘. V zeleném
dresu nenastoupil Jan Morávek, kter˘ uÏ je s A-t˘mem,
naopak byl mezi osmnáctileté spoluhráãe povolán pat-
náctilet˘ Václav Kadlec. Jeden z nejvût‰ích talentÛ Bo-
hemky posledních let vynikal i mezi o tfii roky star‰ími
protihráãi. Byl u vût‰iny gólÛ Bohemians, vût‰inu jich
pfiipravil, dva sám dal.
Bohemians v prvním utkání porazili slovensk˘ Trenãín
5:1, pak si po rozpeãitém úvodu poradili s Kladnem
6:3, a prakticky tak získali postupovou jistotu. V posled-
ním vystoupení Sparta pfiistoupila k derby více prestiÏ-
nûji. Na laviãce Bohemky totiÏ sedûl b˘val˘ kouã leten-
ského dorostu Tomá‰ PoÏár. Sparta vedla uÏ 3:0, Kadlec
v závûru srovnal a tento gól nakonec pomohl Bohemce
k 1. místu ve vyrovnané skupinû.
V nedûlním semifinále pak Klokani podlehli v derby
Slavii, coÏ je odsoudilo k boji o 3. místo. V nûm si zo-
pakovali stfietnutí se Spartou a znovu prohráli. 

Sestava star‰ího dorostu Bohemians 1905:
Îidlick˘, Engelmann, Ptáãek, Baubín, Busta, Paluka,
Gröbl, Kadlec, Jakobovsk˘, Dufek, Fadrn˘, Pivarník,
Cingel, Mecera.

Koneãné pofiadí:
1. PlzeÀ
2. Slavia
3. Sparta
4. Bohemians 1905

V˘sledky sobotního programu:
Skupina A
1. Bohemians 1905 
2. AC Sparta Praha      
3. AS Trenãín
4. SK Kladno

Skupina B
1. FC Viktoria PlzeÀ
2. SK Slavia Praha        
3. B·K Bardûjov     
4. FK Marila Pfiíbram       

14:00  SK Slavia Praha - FC Viktoria PlzeÀ 0:1
14:25  AC Sparta Praha - SK Kladno 3:2
14:50  FK Marila Pfiíbram - B·K Bardûjov 3:5
15:15  Bohemians 1905 - AS Trenãín 5:1
15:40  SK Slavia Praha - B·K Bardûjov 3:2
16:05  AC Sparta Praha - AS Trenãín 0:2
16:30  FK Marila Pfiíbram - FC Viktoria PlzeÀ 0:6
16:55  Bohemians 1905 - SK Kladno 6:3
17:20  SK Slavia Praha - FK Marila Pfiíbram 6:1
17:45  AC Sparta Praha - Bohemians 1905  3:1
18:10  B·K Bardûjov - FC Viktoria PlzeÀ 0:3 
18:35  AS Trenãín - SK Kladno 3:2

Dorostenci
v hale čtvrtí

Dorostenci
v hale čtvrtí
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H
alov˘ hit sezony bude jed-
ním z velk˘ch lákadel zim-
ní pfiestávky. Bohemka

bude po roce obhajovat titul halo-
vého mistra stfiední Evropy, kter˘
získala v loÀské sezónû. Sazka Are-
na znovu otvírá své brány.
Mal˘ ‰ampionát mistrÛ stfiední
a v˘chodní Evropy by mohl dostat
je‰tû zajímavûj‰í rozmûr. Po roce
se v lednu znovu zopakuje halov˘
turnaj Fortuna Víkend ‰ampionÛ. A kromû ãeského mistra
Sparty a nejlep‰ího t˘mu Slovenska Îiliny, mají pofiadate-
lé zálusk i na dal‰í zemû.
"Jednáme s polsk˘m Zaglebie Lubin a chorvatsk˘m Dina-
mem Záhfieb," fiekl Zdenûk Lang z pofiádající agentury.
"Obzvlá‰tû Chorvati by podle nás celou akci je‰tû více za-
traktivnili." Nejvût‰í ãeskou fotbalovou akci v hale bude
stejnû jako letos hostit Sazka Arena, opût se poãítá s osmi
t˘my rozdûlen˘mi do dvou skupin. "Zatím je jistá Sparta,
Slavia, obhájci prvenství z Bohemians 1905, Teplice a Îili-
na. O dal‰ích tfiech úãastnících chceme mít brzy jasno,"
fiekl Lang.
Divokou kartu má jako "Ïolík" pfiislíbenou Viktoria ÎiÏkov,
naopak s nejvût‰í pravdûpodobností padá úãast maìar-
ského Debrecínu. "âesk˘ kouã Miroslav Beránek u t˘mu
konãí. TakÏe musíme ãekat na názor nového trenéra, je-
hoÏ je‰tû Maìafii neznají – a my si kvÛli organizaci pfiíli‰
ãekání nemÛÏeme dovolit," vysvûtlil Lang. Fanou‰ci tak
znovu uvidí tfii   t˘my (Spartu, Slavii a Bohemians), zbytek
se obmûní. Atraktivní by mohl b˘t napfiíklad souboj Slavie
se Îilinou – repríza pfiedkola Ligy mistrÛ, které odstarto-
valo historicky první cestu slávistÛ do nejprestiÏnûj‰í sou-
tûÏe Evropy. "Tenhle duel bychom chtûli," fiíká Lang.
A dal‰í zmûny? Minimálnû jedna zaujme: pofiadatelé hod-
lají je‰tû nav˘‰it prémii pro vítûze, která ãinila 300 tisíc
korun. "Rádi bychom se dostali k hranici pÛl milionu," fií-
ká Lang. "Vûfiíme, Ïe taková suma uÏ je atraktivní i pro
ãeské velkokluby Spartu a Slavii," naznaãil moÏnou moti-
vaci, aby trenéfii obou S do haly vyslali co nejsilnûj‰í kád-
ry. Leto‰ní lednová premiéra se v Sazka Arenû povedla
nad oãekávání nejen kvÛli hfie, ale i díky náv‰tûvû. VÏdyÈ
bylo vyprodáno, pfii‰lo 7 tisíc divákÛ. "Proto teì chceme
otevfiít i horní patro Sazka Areny," fiíká Lang. 
Velk˘ podíl na skvûlé náv‰tûvû mûli i fanou‰ci Bohemians.

Právû oni se podíleli na velkém úspûchu turnaje. I letos
zopakujme skvûlou atmosféru. V pondûlí 26. listopadu
zaãal pfiedprodej vstupenek v síti Sazka ticket, coÏ je kaÏ-
d˘ terminál Sazky po celé republice. Vstupenky k sezení
stojí 160 nebo 190 Kã. Pro fanou‰ky Bohemians jsou vy-
ãlenûny sektory 108 a 109, pfiípadnû dal‰í.  Pfiijìte do
Sazka Areny a zaÏijte znovu tu skvûlou atmosféru zaplnû-
né haly. V minulém roce slavil turnaj velk˘ úspûch, fa-
nou‰ci se tak znovu mohou tû‰it na ‰piãková stfiedoev-
ropská muÏstva. 

Klokani zaplní

SAZKA ARENU

Klokani zaplní

SAZKA ARENU

SOBOTA 5.1.2007

Skupina A:
11:00 SK Slavia Praha – FK Viktoria ÎiÏkov
11:40 FC Viktoria PlzeÀ – M·K Îilina
12:20 FK Viktoria ÎiÏkov – M·K Îilina
13:00 SK Slavia Praha – FC Viktoria PlzeÀ
13:40 FK Viktoria ÎiÏkov – FC Viktoria PlzeÀ
14:20 SK Slavia Praha – M·K Îilina

Skupina B:
15:00 AC Sparta Praha – Bohemians 1905
15:40 FK Teplice – MFK RuÏomberok
16:20 MFK RuÏomberok – Bohemians 1905
17:00 AC Sparta Praha – FK Teplice
17:40 AC Sparta Praha – MFK RuÏomberok
18:20 Bohemians 1905 – FK Teplice

NEDùLE 6.1.2007

11:00 A4 – B4, zápas o sedmé místo
11:40 A1 – B2, 1. semifinále
12:20 B1 – A2, 2. semifinále
13:00 A3 – B3, zápas o páté místo
13:40 zápas o tfietí místo
14:20 finále
14:55  slavnostní ceremoniál



BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1

Sňozík Radek

17. 10. 1975

86 kg,187 cm

76 startů v lize

2

Květoň Ladislav

10. 1. 1988

73 kg,170 cm

0 startů v lize

3

Lukáš Pavel

20.11.1975

74 kg,181cm

42 startů v lize

4

Kunášek Petr

11.7.1979

75 kg,183cm

15 startů v lize

5

Rada Karel

2.3.1971

83 kg,188cm

335 startů v lize

6

Šmarda Michal

31.1.1971

67 kg,173cm

326 startů v lize

8

Hašek Ivan

30.8.1987

67 kg,170cm

9 startů v lize

9

Rychlík Jiří

24.11.1977

75 kg,181cm

181 startů v lize

10

Slezák Dalibor

28. 1. 1970

82 kg,183 cm

194 startů v lize

12

Turtenwald Vít

5. 3. 1980

87 kg,185 cm

63 starty v lize

13

Růžička Jan

26. 8. 1984,

73 kg,177 cm

6 startů v lize

14

Marek Lukáš

30. 1. 1981,

69 kg,176 cm

13 startů v lize

15

Bartek David

13. 2. 1988,

71 kg,177 cm

12 startů v lize

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

17

Cirhan Tadeáš

25. 2. 1988

79 kg,177 cm

0 startů v lize

23

Brhlík Lukáš

18. 12. 1988

70 kg,185 cm

0 startů v lize



16

Moravec Jan

13. 7. 1987,

66 kg,176 cm

8 startů v lize

22

Sirový Jan

26. 5. 1988

63 kg,173 cm

0 startů v lize

28

Hrábek Jakub

10. 9. 1987

79 kg,183 cm

0 startů v lize

29

Havránek Jiří

9. 1. 1987

82 kg,186 cm

0 startů v lize

18

Císař Patrik

1. 7. 1988

73 kg,174 cm

0 startů v lize

24

Pávek Michal

13. 2. 1985

73 kg,185 cm

3 starty v lize

31

Bálek Vladimír

8. 3. 1981

76 kg,190 cm

11 startů v lize

19

Pecinovský Petr

28. 8. 1988

84 kg, 188cm

0 startů v lize

25

Kotyza Martin

1. 10. 1984

68 kg,170 cm

11 startů v lize

32

Adam Lukáš

5. 9. 1980

73 kg,184 cm

44 startů v lize

26

Matůš Lukáš

6. 10. 1980

80 kg,185 cm

5 startů v lize

21

Škoda Milan

16. 1. 1986

80 kg,190 cm

12 startů v lize

27

Laušman Václav

27. 12. 1988

74 kg,184 kg

0 startů v lize

34

Michal Polodna

23. 3. 1978

79 kg,183 cm

116 startů v lize

35

Michal Ordoš

27. 1. 1983

84 kg,190 cm

57 startů v lize

36

Marek Nikl

20. 2. 1976

78 kg,183 cm

30 startů v lize



Realizační tým
BOHEMIANS 1905
Realizační tým
BOHEMIANS 1905

Sportovní manažer

Zbyněk Busta

10. 3. 1967

Trenér

Václav Hradecký

27. 9. 1948

Asistent

Petr Kostelník

5. 2. 1964

Lékař

MUDr. Luboš Ptáček

20. 9. 1960

Masér

Vladimír Hric

28. 1. 1959

Kustod

František Klouček

22. 11. 1960

Vedoucí mužstva

Milan Boubín

6. 5. 1963

Asistent

Michal Zach

21. 3. 1969
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dvou bodÛ vybojovan˘ch na hfii‰tích soupefiÛ, ale také

jsme v Liberci zvlá‰tû v prvním poloãase pfiedvedli fiadu

nadûjn˘ch útoãn˘ch akcí, kter˘ch se nám poslední do-

bou tak nedostává. Na druhou stranu hlavní zásluhu na

remíze 0:0 mûl bezesporu Radek SÀozík. Pfii pohoto-

vém voleji Nezmara napfiíklad vytáhl zákrok doslova

z fií‰e snÛ. V nedûlní odvetû bude Liberci citelnû chybût

mozek muÏstva Ivan Hodúr odpoãívající kvÛli ãtyfiem

Ïlut˘m kartám. Pozor si naopak budeme muset dávat

na oba krajní záloÏníky – ostfiíleného Papou‰ka a mla-

dého Dohnálka, ktefií oba záfiili v pondûlním zápase

s Brnem. 

Bilance Bohemky s Libercem v ãeské lize –15 zápasÛ:

3 v˘hry, 3 remízy, 9 poráÏek 

FC SLOVAN LIBERECFC SLOVAN LIBEREC

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Z
ápas pravdy a nadûje. Tak by se asi mohl nazvat
domácí souboj se Slovanem Liberec. Jedná se
vlastnû o pfiedehrávané utkání jarní ãásti, ve kte-

ré pfied námi stojí jasn˘ cíl. Záchrana! K té je obvykle
potfieba nasbírat zhruba 30 bodÛ. My jich máme na
svém kontû zatím 10, takÏe na jafie musíme získat pfies-
nû dvojnásobek. Nesmírnû dÛleÏitá proto bude maxi-
mální podpora v‰ech fanou‰kÛ. 

Historie FC Slovan Liberec se zaãala psát v roce 1958,

kdy se slouãila dvû tehdej‰í liberecká muÏstva Jiskra

a Slavoj. Nov˘ t˘m se zpoãátku pohyboval na úrovní

krajského pfieboru ãi divize, pozdûji na chvostech tfietí

a druhé ligy. Zásadní zlom nastal v roce 1992. Na valné

hromadû tehdy dostalo ‰anci nové mladé vedení, které

pfiislíbilo postup do první ligy. Netrvalo dlouho, republi-

ka a tím i âeskoslovenská federální liga se rozdûlila

a Slovan skuteãnû v roce 1993 pod vedením trenéra

PetrÏely do první ligy postoupil. Od té doby je jejím

pravideln˘m a velmi úspû‰n˘m úãastníkem. Îádn˘ jin˘

t˘m totiÏ nedokázal hned dvakrát oloupit Spartu o cel-

kové prvenství. K senzaãnímu titulu z roku 2002 pfii‰el

stejnû neãekan˘ triumf v sezonû 2005/2006. Za oba ti-

tuly v‰ak Liberec vÏdy tvrdû zaplatil ztrátou klíãov˘ch

hráãÛ, za neÏ nedokázalo vedení nakoupit adekvátní

náhrady. SeveroãechÛm se díky tomu dokonce v loÀ-

ském roce zaãalo pfiezdívat FC V˘prodej. 

Do leto‰ního ligového roãníku vstoupil Liberec jako je-

den z favoritÛ. Úvod soutûÏe se mu v‰ak hrubû nepove-

dl, po devíti odehran˘ch kolech mûl na kontû pouh˘ch

‰est bodÛ. MuÏstvu se nedafiilo pfiedev‰ím stfielecky, ci-

telnû chybûl zranûn˘ BlaÏek a kanon˘r Nezmar pálil jen

do tyãí. Vedení klubu se proto rozhodlo odvolat trenéra

Michala Zacha a místo nûj angaÏovalo velezku‰eného

·korpila. Trenérská ro‰áda se vyplatila, ve zb˘vajících

‰esti podzimních utkáních nasbíral t˘m z pod Je‰tûdu

11 bodÛ a v souãasné chvíli mu patfií 11. pfiíãka tabulky. 

První zápas v Liberce se nám ze v‰ech venkovních vyda-

fiil asi nejlépe. Nejen, Ïe jsem odtud pfiivezli jeden ze

text: Ondfiej Novotn˘

text: Jan Schlindenbuch
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FANOUŠCI BOHEMKYFANOUŠCI BOHEMKY

F
anou‰ci Bohemians 1905 slaví titul podzimní

pÛlmistra. V soutûÏi RadioÏurnálu zvítûzili v bo-

dování fanou‰kÛ, které redaktofii vefiejnoprávní-

ho rozhlasu zvefiejÀují po kaÏdém kole. „Rozhodli jsme

se, Ïe budeme fanou‰ky na stadiónech celou sezónu

pozornû hodnotit a na konci ligového roãníku vyhlásí-

me klub s nejlep‰ími fanou‰ky. Na‰i reportéfii mají pro-

to za úkol ohodnotit po kaÏdém zápase diváky,“ pí‰e o

své soutûÏi RadioÏurnál. „Naschvál jsme bodování od 1

(minimum) do 10 (maximum) pojali jako fotbalové

skóre.“ Po kaÏdém kole zvefiejní RadioÏurnál na sv˘ch

internetov˘ch stránkách skóre jednotliv˘ch zápasÛ a

krátké odÛvodnûní. Fanou‰ci Bohemky za cel˘ podzim

jen tfiikrát prohráli vzájemn˘ souboj (s Mladou Bolesla-

ví, s Kladnem a s Brnem). V ëolíãku jsou neporazitelní

a právem jim patfií titul podzimního pÛllmistra. 

„nejlepší u nás”„nejlepší u nás”

Podzimní tabulka fanou‰kÛ

1. Bohemians 95 
2. Ostrava 92
3. Liberec 88 
4. Slavia 86 
5. Sparta 71 
6. Teplice 69 
7. Most 65 
8. Mladá Boleslav 64 
9. Brno 59 

10. ÎiÏkov 58 
11. PlzeÀ 57 
12. Olomouc 56 
13. âeské Budûjovice 51 
14.-15. Jablonec a Zlín 48 
16. Kladno 45
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� Oproti loÀské sezónû, kdy hráli tvoji svûfienci ús-

pû‰nû âeskou ligu ml. ÏákÛ, letos hrajete dvû sou-

tûÏe - PraÏsk˘ Pfiebor a 1. A tfiídu star‰ích ÏákÛ.

UpfiednostÀuje‰ obû soutûÏe, nebo je pro tebe nû-

která z nich prestiÏnûj‰í?

Tak urãitû PraÏsk˘ pfiebor je nejvy‰‰í soutûÏ v Praze, to

znamená, Ïe má svoji kvalitu a tam by mûl b˘t samo-

zfiejmû cíl, kter˘ jsme si dali a to je, abychom z nûj rádi

postoupili. Z tohoto pohledu musím upfiímnû fiíct, Ïe je

tam priorita toho PraÏského pfieboru. Nicménû ta 1. A tfií-

da k tomu je dobrá v tom, Ïe kluci, ktefií se nevejdou do

základu, nebo naopak nehrají u Jardy Rychlého v roãní-

ku 1993 (st. ligu ÏákÛ ) i roãníku 95 (Pavel Novotn˘ – liga

mlad‰ích ÏákÛ), tak si mÛÏou v klidu zahrát.

� Jak vypadala na konci sezóny pfiedvíkendová no-

minace hráãÛ do obou soutûÏí? Stalo se totiÏ na

podzim, Ïe se obû utkání odehrály ve stejn˘ den

a skoro stejn˘ ãas …

No tak tohle já neovlivním, kdyÏ hrajeme venku. Tam se

vlastnû stalo dvakrát, jak fiíká‰ dobfie, Ïe jsme hráli v je-

den den. Ale prostû pokud hrajeme venku, tak to neo-

vlivníme, musíme se pfiizpÛsobit. Pokud hrajeme doma,

tak  1. A tfiídu hrajeme v sobotu v 10:30 hodin na ·ebe-

rovû a PraÏsk˘ pfiebor ve stejn˘ ãas v nedûli. Ale stalo se

napfi. v posledním utkání, Ïe jsme 1. A. tfiídu kopali v so-

botu v 10:30 hodin na ·eberovû a ve 12:00 hodin Pfie-

bor na StfiíÏkovû. Tam byl tro‰ku vût‰í problém. ZaplaÈ-

pánbÛh jsme byli v‰ichni zdravotnû v pofiádku a díky

trenéru roãníku 93, kter˘ poslal ãtyfii hráãe na 1. A tfiídu,

tak jsme to mohli odehrát bez nûjak˘ch problémÛ.

� Postavení v tabulce lahodí oku fanou‰ka zelenobí-

l˘ch barev. Obû soutûÏe po podzimu vedete s ná-

Jak
vypadal žákovský podzim
Po celou sezonu jsme hodnotili v˘kony dorostencÛ, teì pfiichází fiada i na Ïáky. V posledním leto‰ním magazínu

o Vánocích s Klokanem zhodnotíme v‰echny kategorie. U zpovûdi se tentokrát objevil  trenér roãníku 1994 Pavel

Richtrmoc. Rozhovor je zamûfien˘ zejména na ohlédnutí za podzimní ãástí mistrovsk˘ch soutûÏí star‰ích ÏákÛ. 

skokem ãtyfi bodÛ. Kdo si myslí‰, Ïe bude na jafie

pro muÏstvo nejvût‰ím soupefiem?

Tak tato soutûÏ, jak jsem jiÏ fiekl, je velice vyrovnaná, aã

nûkteré v˘sledky na to jakoby neukazují. My jsme na-

pfiíklad vyhráli o jedenáct, dvanáct gólÛ… To bylo

o rychl˘ch gólech, nebo o první pÛli, kdy nám to tam

padlo v‰echno. Tato soutûÏ je i specifická tím, Ïe si béã-

ka mohou pÛjãovat hráãe z A-t˘mu dva ze soupisky, ale

jak fiíkám nejvût‰ím soupefiem je urãitû Libu‰, která má

srovnan˘ roãník 93, Háje a Viktorka ÎiÏkov, které jsou

na tom stejnû.

� V PraÏském pfieboru jste nastfiíleli celkem 64 bra-

nek, tudíÏ prÛmûrná bilance na zápas témûfi 6 gó-

lÛ. Figurujete v trojici t˘mÛ, která dostala pouh˘ch

sedmnáct branek. Vládne nad touto statistikou

spokojenost?

KdyÏ se ãlovûk statisticky podívá na tabulky, tak urãitû.

Pofiád je co zlep‰ovat, aã se to nezdá, dali jsme tolik

gólÛ, ale pfiesto  útoãníkÛm vyãítám, Ïe z pûti ‰ancí dají

jen jeden gól. To znamená, Ïe mnoho ‰ancí nepromû-

Àují, ale zase jsem rád, Ïe se do nich dostanou, tohle
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se dá v‰echno uãit. U obrany, tam je to samé. Prostû

tam ta chyba je daleko více vidût a nehledû na to, Ïe

nás gólmani v pÛlce sezóny moc nepodrÏeli.

� Celkem osm vítûzství, Ïádná prohra. Remizovali

jste tfiikrát na ·eberovû. Co zapfiíãinilo bodovou

ztrátu?

KaÏd˘ zápas byl jin˘. S kvalitní Libu‰í jsme byli rádi, Ïe

jsme po nepfiíznivém stavu 2:3 nakonec vyrovnali na

koneãn˘ch 3:3. S Meteorem byl zápas lep‰í, mraky ne-

promûnûn˘ch ‰ancí, a k tomu jsme se je‰tû pfiizpÛsobili

jejich destruktivní hfie. S Viktorkou ÎiÏkov si myslím, Ïe

za stavu 3:1 jsme to podcenili, a to se nám vymstilo…

� Vymûnili jste domácí prostfiedí, místo vr‰ovické Lo-

komotivy dojíÏdíte na ·eberov. Jakpak se Vám

vlastnû trénuje a hraje v novém areálu?

On je to, v uvozovkách, nov˘ areál, samozfiejmû byly

tam takové problémy, Ïe bylo napfi. málo ãasu na pfie-

vleãení na mistrákách. Co se t˘ãe zázemí – bohuÏel

tam fungují pouze tfii ‰atny, tam je co zlep‰ovat. Nesmí-

me b˘t v‰ak nedoãkaví, musíme zkrátka poãkat. MÛÏe-

me b˘t rádi, Ïe je tam dobrá tráva, správce – spokoje-

nost s ním; Ïe je tam umûlé osvûtlení, coÏ v zimním

období je velice dÛleÏité. Pfiesto, Lokomotiva je na‰e

Lokáda.

� V zápase Pfieboru se zaskvûli velice útoãníci. Nejví-

ce pak duo Barták-Slánsk˘, které protivníkÛm na-

stfiílelo celkem 27 branek…

Jsou to velice rychlí útoãníci, nûkdy jim vadí trochu ba-

lón. Zkrátka pofiád se s tím dá pracovat. Mají slu‰n˘ v˘-

bûr místa, dokáÏou ty situace malinko pfiedvídat. Pavel

Slánsk˘ je více silov˘ hráã, kter˘ spí‰e pfii té stfiele zavfie

oãi. „Bárty“ se snaÏí technicky, aã je tak velik˘ a o tom

trochu více pfiem˘‰lí. Jak fiíkám, aã dali tolik gólÛ, ne-

jsem na 100 % spokojen˘ s jejich promûÀováním, nû-

kdy i s laxností pfii zakonãení.

� Koho by si celkovû pochválil a naopak pokáral?

Tak to je tûÏk˘, taková otázka… to nemám rád a prostû

to nechci takto dávat do éteru. Jsme manãaft, jedno tû-

lo a jedna du‰e. Nûkdo k tomu pfiistupuje dobfie, jak

k tréninku, tak k zápasu, nûkomu se nedafií, nedá ty

‰ance. Nûkdo naopak je takov˘ frajírek, malinko flink,

ale padá mu to tam, takÏe já bych nikoho nevyzdvihl,

a ani bych nikoho nesráÏel. Prostû jsme jako kolektiv.

Já si naopak cením toho, Ïe jsme dvakrát otoãili nepfiíz-

niv˘ v˘sledek na Hájích a v Braníku, kde jsme prohráva-

li o tfii, respektive o dva góly a v tom vidím velikou

vnitfiní sílu manãaftu.

� O prvním prosincovém víkendu se zúãastníte pres-

tiÏního turnaje ve Velkém Bílovci. Minul˘ rok jste

dosáhli na bronzové medaile. S jak˘m cílem na

Moravu pojedete.

Urãitû je to moc krásn˘ turnaj, kde se bezesporu sejdou

silní a kvalitní soupefii. Jsou tam muÏstva ze Slovenska,

Moravy, takÏe je co poznávat. Co se t˘ãe v˘sledku, já to

fieknu upfiímnû… Odpadl nám jeden turnaj v Plzni, bo-

huÏel kvÛli naplnûné kapacitû, takÏe tam pojedeme se

tfiinácti lidmi. Chci toãit tfii ãtyfiky, moÏná kluci nebudou

tolik ve hfie, ale turnaj je to dvoudenní, kde se mÛÏe

kdokoliv zranit. Je to za odmûnu, takÏe uvidíme. Já

opravdu tomu v˘sledku nepfiikládám takovou váhu. Rá-

di bychom postoupili do ãtvrtfinále, semifinále a potom

se uvidí, dle momentální formy...

� Jak bude vypadat pfiíprava roãníku 1994 pro jarní

sezónu?

ProtoÏe kluci mají jakoby poslední rok, kdy pfied Ïákov-

skou ligou bude trochu volna, tak jsem to nechal tro-

chu volnûj‰í s tím, Ïe zaãneme sedmého ledna. Máme

tam zimní turnaj na Motorletu, potom jedeme tfiikrát na

dvojzápasy – jednou na Moravu a jednou do jiÏních

âech, máme potom generálku s Plzní. Urãitû si ti kluci

zahrají nehledû na to, Ïe jsme sáhli i po nûkolika posi-

lách, eventuálnû nov˘ch hráãích, ktefií se zapojili dnes-

ka do tréninku.

� Chystá realizaãní t˘m po zimû nûjakou zmûnu

v hráãském kádru?

Já si myslím, Ïe Bohemka má na to, aby si mohla oslo-

vovat hráãe, ktefií jsou v niÏ‰ích soutûÏích. Zaprvé, kvali-

tou soutûÏe, za druhé jménem, které opravdu má. Má-

me vytipovan˘ch 22 posil, ale uvidíme, co z toho pfiijde.

Je tam nûco z venku a to hodnû daleko, nebudu kon-

krétnû jmenovat… Skauting na Bohemce dobfie fungu-

je, takÏe 22 lidí bude osloveno a záleÏí na nich jak se

rozhodnou. My jim tu ‰anci dáme.



K
aÏdoroãní pfiedvánoãní setkání se opût pfiiblíÏilo. Fanou‰ci Bohemians
tvofií spoleãnû s klubem jedineãné seskupení, kter˘m se nemÛÏe po-
chlubit Ïádn˘ jin˘ ãesk˘ klub. Za rok 2007 jsme proÏili spoleãnû mnoho

krásného, proÏili jsme i tûÏké chvíle, ale pofiád jsme se bojovali spoleãnû. To je
ta nejlep‰í zpráva z roku 2007. Vánoce s Klokanem se konají uÏ potfietí. Kdo za-
Ïil pfiedchozí dvû setkání, byl vÏdy ohromen vánoãní atmosférou vr‰ovického
ëolíãku.
Leto‰ní Vánoce s Klokanem jsou v ëolíãku 15. prosince. Sobotní termín se
v loÀském roce osvûdãil. MimopraÏ‰tí spojí náv‰tûvu Prahy s nákupy a PraÏané
si rádi odskoãí z pfiedvánoãního shonu do klidné atmosféry Vr‰ovic. Leto‰ní Vá-
noce jsou zamûfiené na dûti, a proto vezmûte do ëolíãku celou rodinu. Brány
stadionu se otevfiou ve 14 hodin a dûtsk˘ program bude  k dispozici celé od-
poledne. Dûti budou mít moÏnost ukázat své umûní ve v˘tvarném koutku.
SoutûÏ o nejhezãího Klokana provûfií umûlecké schopnosti mal˘ch KlokanÛ.
RÛzné soutûÏe, minigolf, opiãí dráha a dal‰í zábava bude pfiichystána na pro-
stranství pfied hlavní tribunou. Dûti si Vánoce s Klokanem opravdu uÏijí a v sou-
tûÏích mohou vyhrát i spoustu zajímav˘ch cen od sponzorÛ Bohemians.
Pro dospûlé fanou‰ky a nejen pro nû, bude pfiichystán také bohat˘ program.
Jedineãnou moÏnost dostanou v‰ichni náv‰tûvníci Vánoc s Klokanem po celé
odpoledne. Pro v‰echny bude otevfiené zázemí klubu v hlavní tribunû. Budete
moci nahlédnout do kabiny hráãÛ. Podle rozvû‰en˘ch dresÛ poznáte, kde kter˘
hráã sedí. Uvidíte nové zrekonstruované prostory, mÛÏete si vyzkou‰et pfiijít na
trávník jako hráãi pfiímo z tunelu, nahlédnete do fieditelny i do V.I.P. prostor.
Bohemka vám otevfie v‰echny dvefie. Je to vá‰ klub, poznejte ho i z druhé stra-
ny.
Vánoce s Klokanem jsou ale pfiedev‰ím o dárcích. Poprvé bude o Vánocích
otevfien fanshop, k dispozici budou i dal‰í stánky se suven˘ry. Na pultech na-
jdete spoustu zajímavého. Ozdobte si tfieba stromeãek vánoãními baÀkami
s logem Bohemky.  Zabalte dárky do zelenobílého papíru. Potû‰te své blízké
suven˘rem z Bohemky. Fanshop má pro vás pfiichystáno mnoho zajímavého
(novinky ve fanshopu – str. 37). 

VÁNOCE S KLOKANEM
VŽDYCKY JSME S VÁMI!

Na Vánocích s Klokanem nemohou chybût ani tradiãní ankety. Tou nejsledova-
nûj‰í je anketa o nejlep‰ího hráãe roku. Vítûz dostane velk˘ putovní pohár, vy-
losovaní fanou‰ci z fiad hlasujících obdrÏí zajímavé ceny. Zapojte se do ankety
prostfiednictvím internetu nebo hlasujte kuponem z tohoto magazínu. Pfii Vá-
nocích s Klokanem máte tu jedineãnou moÏnost potkat hráãe pfiímo u stánkÛ
a probrat s nimi v‰echny va‰e otázky a prosby. Rodinná atmosféra Bohemky je
pfii Vánocích patrná na kaÏdém kroku.
Ov‰em Bohemka, to je pfiedev‰ím historie. Klokani si váÏí v‰ech hráãÛ, ktefií
kdy oblékli zelenobíl˘ dres. Právû na jejich poãest bylo zaloÏeno Spoleãenství
legend Bohemians, které bûhem jara získá nové ãleny.  O Vánocích s Kloka-
nem budou vydány celkem tfii pamûtní kartiãky – Zdenûk Svoboda a Miroslav
Biãík jiÏ do bohemácké sínû slávy vstoupili, ale kartiãky na jejich poãest stále
nevy‰ly. Stane se tak pfii Vánocích s Klokanem. Samozfiejmû se doãkáte i speci-
álu pfiímo s vánoãní tématikou.
Va‰ím prÛvodcem po vánoãním ëolíãku by mûl b˘t magazín Klokan, kter˘ vy-
jde speciálnû k této pfiíleÏitosti. Shrnující ãlánky z celé sezony, ohlédnutí za
uplynul˘mi dvanácti mûsíci, rozhovory a zajímavosti. To v‰e na ‰edesáti stra-
nách. 
Vánoce s Klokanem uzavfiou brány vr‰ovického ëolíãku pro rok 2007. Sobotní
program skonãí pfied sedmou hodinou a fanou‰ci Bohemky se rozprchnou do
pfiedvánoãní Prahy. I pfies Vánoce ale bude platit: VÎDYCKY JSME S VÁMI!

âasov˘ program

14:00 zahájení akce
14:00 – 17:00 dûtsk˘ program, reprodukovaná hudba (vánoãní motivy),

moderátor vstupy, prodej suven˘rÛ, prohlídka stadionu
16:00 Legendy Bohemians
17:00 vyhlá‰ení Fotbalisty roku
17:20 ohÀostroj
19:00 konec akce

VÁNOCE S KLOKANEM
VŽDYCKY JSME S VÁMI!
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ANKETA

JAK VOLIT
Internet – nejlep‰ího hráãe mÛÏete zvolit prostfiednictvím oficiálního klu-

bového webu. Po pfiihlá‰ení zvolte tfii nejlep‰í hráãe (v pofiadí 1., 2., 3.)

a ode‰lete.  Hlasování konãí ve ãtvrtek 13. prosince v pÛlnoci.

Magazín Klokan – v magazínu Klokan pfii utkání s Libercem naleznete

kupón, kter˘ lze odevzdat ve fanshopu do ãtvrtka 13. prosince. VyplÀte

nejlep‰í tfii hráãe a pfií‰lu‰né údaje.

Dopis – volit nejlep‰ího hráãe mÛÏete i prostfiednictvím po‰tovní kores-

pondence. VyplÀte první tfii místa, napi‰te své jméno, adresu a telefonick˘

kontakt a po‰lete na adresu klubu s heslem ANKETA: Sekretariát Bohemi-

ans 1905, Vr‰ovická 31, Praha 10, 101 00. Budou zapoãítány hlasy do‰lé

do ãtvrtka 13. prosince. 

KOHO VOLIT
KaÏd˘ fanou‰ek zvolí nejlep‰í trojici za rok 2007. První hráã dostane do an-

kety 3 body, druh˘ 2 a tfietí 1 bod. Po seãtení bodÛ budou oznámeny v˘-

sledky na Vánocích s Klokanem. V nabídce se objevují v‰ichni hráãi, ktefií

v tomto kalendáfiním roce objevili v nominaci A-t˘mu Bohemians. Vybírat

mÛÏete z tûchto jmen:
Adam Luká‰ - byl jedním z tahounÛ muÏstva ve druhé lize a povûstn˘m
‰tístkem. V sestavû s ním Bohemka 13 zápasÛ v fiadû v první polovinû té-
to sezony neprohrála. Adam dal i rozhodující gól ve finále turnaje v Saz-
ka Arenû. V nejvy‰‰í soutûÏi nastupuje stfiídavû a nevyniká z prÛmûru.
Bálek Vladimír - na jafie patfiil k základním kamenÛm sestavy a nejlep‰ím
stfielcÛm. Dával klíãové góly - pfii domácím vítûzství s Jihlavou 1:0, první
gól na HFK. Nadûjn˘ vstup do ligové sezony mu pfiekazilo zranûní, tfii mû-
síce byl mimo hru, takÏe v nejvy‰‰í soutûÏi se zatím neprosadil.
Bartek David - leto‰ní rok proÏil ve stínu toho loÀského. Po operaci sle-
pého stfieva zme‰kal zimní pfiípravu a jeho v˘kony mají stfiídavou úroveÀ.

BlíÏí se konec roku 2007, pfiichází ãas bilancování a statistik. Konec roku je v Bohemce uÏ tradiãnû spojen s Vánoci s Klokanem a vyhlá-
‰ením nejlep‰ího fotbalisty roku. Nejlep‰ího hráãe, kter˘ v uplynul˘ch dvanácti mûsících oblékal zelenobíl˘ dres, vybírají tradiãnû fa-
nou‰ci v anketû na internetov˘ch stránkách a tentokrát máte moÏnost volit hráãe i korespondeãnû. Nejlep‰í hráã obdrÏí putovní pohár
pro vítûze na Vánocích s Klokanem v sobotu 15. prosince. Slavnostní vyhlá‰ení je na programu v 17 hodin. Vylosovaní fanou‰ci, ktefií se
zúãastní volby, dostanou zajímavé a hodnotné ceny od partnerÛ Bohemians v fiádu tisícÛ korun. TakÏe stojí za to hlasovat a podílet se
na vyhlá‰ení nejlep‰ího hráãe. Hlasujte do ãtvrtka 13. prosince do pÛlnoci.
Anketa má zatím dva vítûze. V roce 2005 vyhrál hlasování fanou‰kÛ Dalibor Slezák, pfied rokem zvedl pohár nad hlavu Radek SÀozík.
Nejlep‰ího hráãe leto‰ního roku zvolí fanou‰ci v následujících dvou t˘dnech. Bohemka má za sebou úspû‰n˘ rok, kdy se po famózním
fini‰i probojovala do nejvy‰‰í soutûÏe. V té se jí ale start pfiíli‰ nevydafiil a bojuje o záchranu. Ov‰em nejen pfii mistrovsk˘ch zápasech
sklízeli fotbalisté Bohemians úspûchy. Hned na zaãátku roku vyhráli Fortuna Víkend ‰ampiónÛ v Sazka Arenû, dostali se do finále Tip-
sport cupu a ve druhé polovinû roku postoupili do 4. kola Poháru âMFS.

Brhlík Luká‰ - nastupoval v˘hradnû
za divizní rezervu.
Cirhan Tadeá‰ - fanou‰kÛm Bo-
hemky se v˘raznûji pfiipomnûl pfii
pohárovém utkání na Spartû, kde
odehrál ve stfiedu zálohy slu‰n˘ zá-
pas. Jinak nastupoval za rezervu.
Císafi Patrik - podobnû jako Cirhan
patfiil k pozitivním novinkám pohá-
rového utkání na Letné. Jeho místo
je ale zatím stále v rezervû.
Formáãek Eduard - do áãka se ne-
prosadil a v létû ode‰el na hosto-
vání.
Ha‰ek Pavel - na jafie bavil diváky na pravém kraji zálohy, kvÛli nediscip-
linované obranû, ale spí‰e jen stfiídal. V létû pfiestoupil do Teplic.
Ha‰ek Ivan - po dlouhodobém zranûní se postupnû vrací do b˘valé formy. Ja-
ro bylo rozpaãité, v lize se jeho v˘kony pravidelnû zlep‰ují a nastupuje stabilnû.
Havránek Jifií -  po slibn˘ch záskocích za potrestaného SÀozíka se zapsal
do podvûdomí fanou‰kÛ Bohemians. Na podzim ale neodvádûl za rezer-
vu dobré v˘kony.      
Hrábek Jakub - chytá stfiídavû za rezervu Bohemians.
Kotrba Václav - na jafie je‰tû odehrál zápasy za rezervu Bohemians, v lé-
tû mu skonãilo hostování a vrátil se do Slavie. 
Kotyza Martin - ve druhé lize velmi platn˘ a prÛbojn˘ hráã. Na jafie patfiil
pravidelnû do základní sestavy, ale v nejvy‰‰í soutûÏi mu jistota chybí. Roz-
díl mezi obûma soutûÏemi se na nûm projevil. V první lize pfiíli‰ nehraje.
Kulvajt Tomá‰ - na jafie spí‰e stfiídal, byl tfietím aÏ ãtvrt˘m útoãníkem, pfie-
sto dokázal dát góly. V prÛmûru potfieboval na gól nejménû minut ze
v‰ech hráãÛ Bohemians. V létû ode‰el na hostování do Dukly.
Kuná‰ek Petr - pfii‰el v létû na hostování z âáslavi a sv˘m bojovn˘m sty-
lem si získal srdce fanou‰kÛ Bohemky. Nastupuje pravidelnû, ukázal se
gólem proti Slavii. Zatím mu chybí vût‰í taktická vyzrálost a technika.
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Zvolte nejlep‰ího hráãe Bohemians 1905 za rok 2007. Tento hlasovací lístek mÛÏete odevzdat ve
fanshopu na Bohemians nebo poslat po‰tou na adresu Vr‰ovická 31, Praha 10, 101 00. Hlasovat
mÛÏete také na www.bohemans1905.cz. Vylosovaní v˘herci z fiad fanou‰kÛ obdrÏí zajímavé ceny.
Vyhlá‰ení probûhne 15. prosince na Vánocích s Klokanem.

…………………………………………  3 body Jméno: …………………………………………

…………………………………………  2 body Adresa: …………………………………………

………………………………………… 1 bod Mobil (e-mail): ………………………………..

KvûtoÀ Ladislav - mladá nadûje nastupovala v rezervû Bohemians.
Lau‰man Václav - na podzim nastupoval za rezervu Bohemians.
Luká‰ Pavel - nejspolehlivûj‰í hráã sestavy. Hraje pravidelnû, nedopou‰tí
se fatálních chyb, pÛsobí nenápadnû, ale je nesmírnû uÏiteãn˘. S Bo-
hemkou pro‰el od tfietí ligy a stále patfií mezi opory. Ze sestavy vypadl jen
na zaãátku ligy, kdy byl potrestán za udefiení soupefie.
Marek Luká‰ - ve druhé lize spolehliv˘ ofenzivní bek, kter˘ pfievy‰oval pro-
tihráãe. Velmi inteligentní hráã, kter˘ odstartoval v základní sestavû i nejvy‰‰í
soutûÏ. Dopfiedu nûkdy chybuje a naopak kvÛli ofenzivnímu pojetí nûkdy
chybí v zadních fiadách.
MatÛ‰ Luká‰ - poctiv˘ bojovník, kter˘ se ale pfiíli‰ napracuje na gól. ·an-
ci dostává jen stfiídavû, ve druhé lize hrál ãastûji.
Moravec Jan - pfiíjemné pfiekvapení podzimní ãásti. Na jafie hrál spí‰e je‰-
tû za rezervu, na podzim nastupuje celkem pravidelnû na kraji zálohy
a podává slu‰né v˘kony.
Morávek Jan - cel˘ rok táhl star‰í dorost, do áãka si ho trenéfii vytáhli pfii
rozhodujícím utkání s HFK Olomouc a Morávek oslnil republiku skvûl˘m
v˘konem. Podruhé se v základu objevil na Spartû, ale Klokany uÏ nespa-
sil. Patfií k nejvût‰í talentÛm Bohemky posledních let.
Ne‰por Marek - ve druhé lize obãas stfiídal, v létû ode‰el na hostování.
Nikl Marek - pfii‰el v prÛbûhu podzimu. Skvûle zahrál pfii své premiéfie se
Slavií, poté ale jeho v˘kony ‰ly v˘raznû dolÛ.
Ordo‰ Michal - pfii‰el v prÛbûhu podzimu, brzy se v‰ak zranil a do sesta-
vy se dostával tûÏko. Pfiedtím pÛl roku nehrál, postupnû získává zápaso-
vou jistotu a pÛsobí stále lépe.
Pávek Michal - zaãal druholigové jaro v základní sestavû, po uzdravení
Karla Rady ze sestavy vypadl a vrátil se tam jen nakrátko v nejvy‰‰í soutû-
Ïi pfii absenci Luká‰e. Spolehliv˘ mlad˘ obránce, jehoÏ ãas urãitû pfiijde.
Pecinovsk˘ Petr - pravidelnû nastupoval za divizní rezervu.
Polodna Michal - pfii‰el v prÛbûhu podzimu, ale po nûkolika nev˘razn˘ch
v˘konech v áãku nastupuje spí‰e za rezervu.
Rada Karel - osobnost t˘mu, na jafie se uzdravil po zranûní l˘tka a ‰éfuje
obranû. Hraje s pfiehledem a drÏí si v˘konnostní standard. Aãkoliv ostatní
zku‰ení hráãi se nevyvarují chyb, Rada si udrÏuje v˘konnost neustále.
Osobnost na hfii‰ti i v kabinû.

RÛÏiãka Jan - univerzál, jehoÏ v˘hoda je, Ïe mÛÏe hrát prakticky kdekoliv.
Na jafie ãasto hrál na levém obránci, v nejvy‰‰í soutûÏi v˘jimeãnû nastou-
pí v záloze nebo v útoku. Srdcafi, kter˘ vyniká bojovn˘m v˘konem.
Rychlík Jifií - na jafie hrál velmi dobfie, úvod roku mu vy‰el skvûle. Na kon-
ci sezony ale vypadl ze sestavy a do ligy naskakuje jen stfiídavû.
Slezák Dalibor - kapitán, kter˘ dlouho táhl t˘m, se na jafie zranil a t˘m
bojoval o postup bez nûho. Zaãátek ligové sezony mu v˘konnostnû nevy-
‰el podle pfiedstav, ale stále patfií mezi osobnosti t˘mu.
SÀozík Radek - skvûlé jaro, rozpaãit˘ podzim. Jasná brankáfiská jedniãka
drÏela prapor pfii cestû za postupem, v nejvy‰‰í soutûÏi v‰ak Radek SÀo-
zík pustil nûkolik zbyteãn˘ch gólÛ a nepÛsobí pfiíli‰ jistû.   
·koda Milan - pfie‰kolil se na útoãníka a postupnû hledá tváfi. V divizní
rezervû stfiílel úspû‰nû, v áãku se postupnû zlep‰uje.
·marda Michal - pfii‰el v létû na levé stranû obrany patfií mezi spolehlivé

hráãe. Pokud není zra-
nûn˘, hraje pravidelnû
a spolehlivû.
Turtenwald Vít - v létû
pfii‰el na hostování
z Trnavy. Zaskakuje
v pfiípadû v˘padku sto-
perÛ nebo ve stfiedu
zálohy. Dal gól proti
Viktorii ÎiÏkov. PfieváÏ-
nû hraje za rezervu.
Vágner Jifií - ve druhé
lize na jafie nastoupil
jen v˘jimeãnû v zá-
kladní sestavû, v létû
ode‰el na hostování
do Krãe.



FotogalerieFotogalerie
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PATRON ZÁPASU

JAKUB LUDVÍKJAKUB LUDVÍK

P
atronem zápasu s Libercem je známý fotograf Jakub Ludvík, který se výrazně podílel i na ztvárnění nového

kalendáře Bohemians pro rok 2008. Patří mezi fanoušky Bohemians a spolu s dalšími spolupracovníky uspo-

řádal „akci kalendář“ bez nároku na honorář. Celý kalendář tedy vzniká bez jakýchkoliv nákladů pro klub a

veškerý výtěžek jde na provoz klubu.

Jakub Ludvík je absolvent fotografické školy v Praze, který se proslavil zejména portrétními fotografiemi nejen osob-

ností českého „showbusinessu“, ale i politiků a sportovních hvězd. Výstavy volné tvorby (černobílých aktů) měly velký

ohlas v Moskvě a na Sardinii.

Jeho snímky můžete pravidelně

vídat ve všech prestižních spo-

lečenských a módních časopi-

sech, na obalech hudebních no-

sičů interpretů populární hudby

a také v rámci reklamních kam-

paní renomovaných značek a fi-

rem. Jeho první velká zakázka

byla pro značku Gianni Versage

v roce 1995 – soubor 22 foto-

grafií největších hereckých a pě-

veckých osobností. Od roku

2002 realizoval řadu výstav, na-

př. Legendy umění a sportu, fil-

mový festival osobností Karlovy

Vary, Zlín a mnoho dalších. vy-

tvořil titulní fotografie pro pres-

tižní časopisy (Elle, Harper’s

Bazaar, Playboy, Penthouse,

Top Class) a kalendáře (např.

Petra Faltýnová, Helena Houdo-

vá, Simona Krainová, Kateřina

Kornová, kalendář hlavního

města Prahy, Toyota, kalendář

Sparty Praha, kalendář  Národ-

ní fotbalové mužstvo, BMW).Vy-

dává autorský diář své volné

tvorby černobílých aktů. Publi-

kuje u nás i zahraničí. Je foto-

grafem prezidenta ČR Václava

Klause.







CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMNEKOCHOV CMN



Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec38

F
anshop Bohemians v pfiedvánoãním ãase nabízí

novinky. Nedávno jsme vás informovali o zmûnû

otvírací doby (po 13-19, út-ãt 12-18, pá 11 - 17).

Fanshop nabízí tradiãní suven˘ry, od nového t˘dne

i nûkolik nov˘ch pfiedmûtÛ. Stále v prodeji je kniha Bo-

hemka milovaná a znovuzrozená. Ve fanshopu si mÛÏe-

te koupit i nov˘ kalendáfi Bohemky na rok 2008. Auto-

rem kalendáfie je znám˘ fotograf Jakub Ludvík. "V‰ichni,

ktefií se na kalendáfii podíleli, od nafocení aÏ po vyti‰tû-

ní, pracovali bez nároku na honoráfi. Je to dárek znovu-

zrozené Bohemce. V‰e z prodeje jde na Bohemku," fiekl

k novému kalendáfii Jakub Ludvík. Kalendáfi je v prodeji

za 200 Kã. To ov‰em není jediná novinka. 

Pro malé ratolesti mÛÏete ve fanshopu koupit zcela no-

vou kolekci dresÛ vãetnû tren˘rek. Jedná se o kolekci,

ve které bude hrát Bohemka pfií‰tí sezonu. UÏ teì v‰ak

mÛÏete do této jedineãné sady obléci své nejmen‰í.

Pro dûti i dospûlé je urãena dal‰í novinka - pexeso.

Skvûle si tak zapamatujete obliãeje hráãÛ a realizaãního

t˘mu. Najdete zde ãtyfiicet znám˘ch tváfií, které v sou-

ãasné dobû patfií k Bohemce, vãetnû Klokana. 

Pohádka o Bohemce - to je název DVD, které právû pfii-

chází na trh. Zajímav˘ komplet dvou DVD vám nejprve

pfiedstaví nejvût‰í klubovou legendu Antonína Panenku

a na druhém DVD najdete v˘povûdi znám˘ch osobnos-

tí, které fandí Bohemce i samotn˘ch trenérÛ a vedení.

Fanshop roz‰ifiuje i nabídku skla. UÏ nyní si mÛÏete

koupit sadu skleniãek pro ‰ampaÀské, na víno, samo-

zfiejmostí jsou tradiãní pÛllitry. V nabídce se objevují

i nové hrnky.

Zajímavostí a velk˘m lákadlem pro fanou‰ky bude urãi-

tû fanou‰kovské CD. Pfii postupovém utkání s Viktorií

ÎiÏkov byly nahrány pokfiiky a skandování fanou‰kÛ. 10

nejznámûj‰ích pokfiikÛ, vãetnû hymny Bohemians teì

vychází na CD, které je v prodeji ve fanshopu.

NNNNOOOOVVVVIIIINNNNKKKKYYYY

VVVVEEEE    FFFFAAAANNNNSSSSHHHHOOOOPPPPUUUU
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F
anou‰ci Bohe-

mians uÏ se

pomalu tû‰í na

Vánoce a k nim patfiící

i tradiãní Vánoce

s Klokanem, které ten-

tokrát probûhnou

v sobotu 15. prosince

odpoledne. Jedním

z mnoha dárkÛ, které

budete moci koupit

pod stromeãek sv˘m

nejbliÏ‰ím, je kniha

Bohemka milovaná

znovuzrozená, která

právû pfiichází na kniÏ-

ní trh. Knihu vydává

vydavatelství MAC a je

k dispozici v knihku-

pectvích. Knihu si mÛ-

Ïete koupit i ve fans-

hopu na Bohemians.

BOHEMKA MILOVANÁ, ZNOVUZROZENÁ 

JJJJEEEENNNN    VVVVEEEE    FFFFAAAANNNNSSSSHHHHOOOOPPPPUUUU    NNNNAAAA    BBBBOOOOHHHHEEEEMMMMCCCCEEEE!!!!
CCCCeeeennnnaaaa    kkkknnnniiiihhhhyyyy::::     333399999999    KKKKčččč
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V˘tûÏek z knih proda-

n˘ch ve fanshopu pÛ-

jde na provoz Bohem-

ky, navíc jen zde

budete moci uplatnit

slevy pro ãleny DFB

a permanentkám. Plná

cena knihy je 399 Kã,

cena pro fanou‰ky

(DFB, permanentkám)

je 299 Kã. Pfii utkání se

Zlínem probûhl slav-

nostní kfiest knihy, která

pfiiná‰í poprvé ucelené

informace o znovuzro-

zení Bohemky a jejich

vûrn˘ch fanou‰cích.

Úryvky z knihy jste si

mohli pfieãíst v pfiede-

‰l˘ch magazínech Klo-

kan, teì uÏ je kniha ko-

neãnû na svûtû. 
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Kolo Den âas Zápas Skóre DivákÛ

1. 05.08. 17:00
Bohemians 1905 0
Baník Ostrava 2

6 710

2. 13.08. 17:15
Slovan Liberec 0
Bohemians 1905 0

7 615

3. 20.08. 17:15
Bohemians 1905 0
Sigma Olomouc 0

6 066

4. 26.08. 17:00
Viktoria PlzeÀ 2
Bohemians 1905 0

7 887

5. 03.09. 17:15
Bohemians 1905 2
Viktoria ÎiÏkov 2

6 016

6. 16.09. 17:00
Jablonec 0
Bohemians 1905 0

5 180

7. 23.09. 16:30
Bohemians 1905 2
Slavia Praha 0

7 500

8. 30.09. 17:00
Mladá Boleslav 2
Bohemians 1905 0

4 745

9. 07.10. 16:00
Bohemians 1905 0
â. Budûjovice 2

6 395

10. 21.10. 15:00
Kladno 2
Bohemians 1905 1

3 725

11. 28.10. 14:30
Bohemians 1905 1
SIAD Most 0

6 225

12. 04.11. 20:15
Brno 2
Bohemians 1905 0

2 750

13. 10.11. 17:00
Sparta Praha 3
Bohemians 1905 1

8 433

14. 25.11. 13:30
Bohemians 1905 1
Tescoma Zlín 2

5 540

15. 02.12. 17:00
Teplice 2
Bohemians 1905 0

3 680

16. 09.12. 13:30
Bohemians 1905
Slovan Liberec

Z + 0 – S B

1. SLAVIA PRAHA 15 9 5 1 25:9 32

2. TEPLICE 15 9 3 3 24:12 30

3. SPARTA PRAHA 15 8 3 4 26:14 27

4. VIKTORIA PLZE≈ 15 7 4 4 16:13 25

5. BANÍK OSTRAVA 15 6 6 3 22:17 24

6. BRNO 15 6 5 4 23:21 23

7. TESCOMA ZLÍN 15 6 5 4 16:17 23

8. âESKÉ BUDùJOVICE 15 5 4 6 20:20 19

9. SIGMA OLOMOUC 15 4 7 4 9:12 19

10. MLADÁ BOLESLAV 15 4 6 5 17:17 18

11. SLOVAN LIBEREC 15 4 5 6 13:16 17

12. KLADNO 15 4 4 7 22:27 16

13. VIKTORIA ÎIÎKOV 15 4 4 7 20:26 16

14. SIAD MOST 15 2 6 7 19:30 12

15. JABLONEC 15 2 5 8 9:17 11

16. BOHEMIANS 1905 15 2 4 9 8:21 10

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
LOS

GAMBRINUS LIGY 
PODZIM 2007

LOS

GAMBRINUS LIGY 
PODZIM 2007

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TABULKA

GAMBRINUS LIGA

TABULKA

GAMBRINUS LIGA

sezóna 2007/2008
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BOHEMIANS 1905 FC SLOVAN LIBEREC

TRENÉŘI

LADISLAV ŠKORPIL
LUBOŠ KOZEL
JOSEF PETŘÍK
MILAN VESELÝ

BRANKÁŘI

1 Zbyněk Hauzr 20. 04. 1973
30 Maxim Uvarenko 17. 01. 1987
31 Zdeněk Zlámal 05. 11. 1985

OBRÁNCI

11 Miroslav Holeňák 10. 02. 1976
12 Radek Hochmeister 03. 09. 1982
13 Jan Polák 26. 03. 1989
14 Pavel Košťál 17. 09. 1980
15 Adam Petrouš 19. 09. 1977
17 Tomáš Janů 17. 09. 1973
19 Peter Šinglár 24. 07. 1979
24 Michal Jonáš 25. 09. 1986
25 Jakub Dohnálek 12. 01. 1988

ZÁLOŽNÍCI

5 Hudson 18. 07. 1986
6 Petr Krátký 08. 10. 1981
7 Jiří Bílek 04. 11. 1983
8 Jiří Liška 13. 03. 1982
9 Ján Vlasko 11. 01. 1990

10 Ivan Hodúr 01. 10. 1979
16 Diego Lattmann 22. 02. 1985
20 Tomáš Frejlach 24. 11. 1985
21 Jan Broschinský 01. 09. 1985
22 Radek Bejbl 29. 08. 1972
23 Petr Papoušek 07. 05. 1977
29 Filip Dort 27. 07. 1980

ÚTOČNÍCI

3 Robin Dejmek 16. 01. 1986
4 Martin Jirouš 27. 11. 1986

27 Jan Nezmar 07. 07. 1977
28 Jan Blažek 20. 03. 1988

TRENÉŘI

ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK
MICHAL ZACH

BRANKÁŘI

1 Radek Sňozík 17. 10. 1975
28 Jakub Hrábek 09. 01. 1987
29 Jiří Havránek 10. 09. 1987

OBRÁNCI

3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
5 Karel Rada 02. 03. 1971
6 Michal Šmarda 31. 01. 1971

12 Vít Turtenwald 05. 03. 1980
13 Jan Růžička 26. 08. 1984
14 Lukáš Marek 30. 01. 1981
18 Patrik Císař 01. 07. 1988
19 Petr Pecinovský 28. 08. 1988
23 Lukáš Brhlík 18. 12. 1988
24 Michal Pávek 13. 02. 1985

ZÁLOŽNÍCI

2 Ladislav Květoň 10. 01. 1988
4 Petr Kunášek 11. 07. 1979
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987
9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977

16 Jan Moravec 13. 07. 1987
17 Tadeáš Cirhan 25. 02. 1988
25 Martin Kotyza 01. 10. 1984
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980
36 Marek Nikl 20. 02. 1976

ÚTOČNÍCI

10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
15 David Bartek 13. 02. 1988
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
26 Lukáš Matůš 06. 10. 1980
27 Václav Laušman 27. 12. 1988
31 Vladimír Bálek 08. 03. 1981
34 Michal Polodna 23. 03. 1978
35 Michal Ordoš 27. 01. 1983


