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Je tu poslední domácí
zápas podzimu a pak nás

čeká dlouhá pauza. Ještě se
předehraje jarní kolo
v Opavě, ale v Ďolíčku se na
druholigovém fotbale pot-
káme znovu až na jaře.
Dlouhé čekání vyplní určitě
Vánoce s Klokanem, které
jsou v neděli 7.prosince a pak
také přípravné zápasy na za-
čátku příštího roku. Hráči
mají i po skončení podzimu
ještě tréninky a na dovolenou
se odeberou až 11.prosince. „Pauza do jara bude dlouhá,
nechceme, aby hráči měli dovolenou hned po skončení
ligy, nemělo by to smysl. Proto budeme ještě měsíc tré-
novat. Samozřejmě to nebude takové jako před sezonou,
spíše, aby se kluci udrželi v kondici. Občas to proložíme
nějakým hokejem,“ říká trenér Bohemians 1905 Pavel
Hoftych. Všichni hráči se objeví i na Vánocích s Kloka-
nem, které jsou i kvůli tomu v tomto termínu. „S hráči se
pak sejdeme 5.ledna, ale hned po Vánocích jim začíná in-
dividuální trénink. Dostanou sporttestery a podle nich
budou plnit tréninkové plány, které od nás dostanou.
Takže na začátek přípravy by měli být připraveni a sla-
děni na jednu notu, abychom nemuseli první dny věno-
vat dohánění fyzické kondice u některých fotbalistů,“
dodává kouč Bohemians. V rámci zimní přípravy odehrají
Klokani i tři turnaje.

První z nich bude Tipsport liga. Turnaj se v letošní sezóně
rozšířil na rekordních 24 týmů (Gambrinus liga, II. liga,
Corgoň liga, II. slovenská liga). Hrát se bude v šesti sku-
pinách po 4 týmech, do čtvrfinále postoupí šest vítězů sku-

Kombinovaný tým

so 17.01. – 09:30 Bohemians 1905 – Slavoj Vyšehrad;
S.O.S. Dekorace cup 

st 21.01. Bohemians 1905 – Čelákovice
so 24.01. – 13:30 Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň B;

S.O.S. Dekorace cup
so 31.01. – 09:30 Bohemians 1905 – Kladno B;

S.O.S. Dekorace cup
ne 08.02. – 11:30 Bohemians 1905 – Karlovy Vary;

S.O.S. Dekorace cup
st 11.02. – 11:00 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav B;

Šeberov 
so 14.02. Slavia Praha B – Bohemians 1905 
so 21.02. – 10:00 Bohemians 1905 – Viktoria Žižkov B;

S.O.S. Dekorace cup
so 28.02. o umístění; S.O.S. Dekorace cup
ne 01.03. o umístění; S.O.S. Dekorace cup
so 07.03. – 10:15 Sparta Krč – Bohemians 1905 B
ne 15.03. Bohemians 1905 B – Ovčáry;

mistrovské utkání divize C

pin a nejlepší tým z druhých
míst skupin A, B a C a nejlepší
tým z druhých míst skupin D,
E a F. Bohemka nalosována do
„pražské“ skupiny A, která se
odehraje na umělé trávě Sla-
vie v Edenu vedle atletického
stadionu, spolu s domácí Sla-
vií, Viktorií Plzeň a FK Příbram.
„Jsme rádi, že se můžeme
opět představit fanouškům
v Praze i během zimní pře-
stávky. S pořadateli jsme
 uzavřeli písemnou dohodu,

abychom měli záruku pevně stanovených termínů a mohli
jsme i dopředu naplánovat zimní přípravu,” řekl k účasti
Bohemky Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. 

Bohemians 1905 odehrají své zápasy čistě jen o víken-
dech, aby k nim měli přístup všichni fanoušci. Úvodní
zápas sehrají Klokani proti Slavii 10. ledna dopoledne, pro-
tože odpoledne už je čeká základní skupina Fortuna ví-
kendu šampionů. O týden později pak zelenobílí dohrají
skupinu dvěma zápasy v sobotu i v neděli. Celý turnaj se
odehraje během ledna, finále je na programu 25. 1. 2009.

Velmi populární je pro fanoušky i Fortuna Víkend šam-
piónů, na který byla Bohemka znovu pozvána. V sobotu
10.ledna odpoledne a v neděli 11.ledna se Klokani budou
snažit navázat na prvenství z prvního ročníku turnaje.
Zápasy se znovu odehrají v O2 Areně a Bohemka bude
mít určitě zase největší podporu. Konkurence bude letos
hodně silná, brzy ji pořadatelé zveřejní. 

Třetím turnajem bude dlouhodobý turnaj na Vyše-
hradě, které se bude účastnit kombinovaný tým
 Bohemky dle vytíženosti jednotlivých hráčů. �

ZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKYZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKY

PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY
A tým

po 05.01. zahájení přípravy
so 10.01. – 10:30 Slavia – Bohemians 1905;

Tipsport liga 
so 10.01. Fortuna víkend šampionů
ne 11.01. Fortuna víkend šampionů
ne 11.01. – pá 16.01. soustředění Břízky
so 17.01. – 11:00 Bohemians 1905 – 1. FK Příbram; Tipsport liga
ne 18.01. – 11:00 Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň;

Tipsport liga
st 21.01. Tipsport liga – čtvrtfinále
so 24.01. Tipsport liga – semifinále
ne 25.01. Tipsport liga – finále
pá 30.01. – 10:30 Bohemians 1905 – FC Hradec Králové; Nymburk
ne 01.02. – so 07.02. soustředění Luhačovice
st 11.02. Bohemians 1905 – ŠK Slovan Bratislava
ne 15.02. – 14:00 FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905; Písek
ne 16.02. – pá 20.02 soustředění Písek
ne 01.03. Bohemians 1905 – SK Sparta Krč
ne 08.03. – 17:00 Bohemians 1905 – Dukla;

mistrovské utkání II.liga
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Blíží se konec podzimní sezony, blíží se i Vánoce

a to pro fanoušky Bohemky znamená další po-

známky do kalendáře. Ani letos nebudou na závěr

roku chybět Vánoce s Klokanem. V neděli 7.pro-

since od 15 hodin vypukne v Ďolíčku odpoledne

plné zábavy a oslav. Hlavním tématem letošních

Vánoc bude jedna velká oslava – prezident Bohe-

mians 1905 Tonda Panenka slaví šedesátiny. Kdo

přijde do Ďolíčku, bude moci Tondovi poblahopřát,

popovídat si s ním a připomenout si i jeho slavnou

fotbalovou kariéru. Vánoce s Klokanem přinesou

i výsledky tradiční ankety Fotbalista roku a také

novou anketu Gól roku. Budete moci získat podpisy

hráčů A-týmu při autogramiádě všech fotbalistů. 

Přijďte do Ďolíčku v neděli 7.prosince  a budete se

bavit. „Poslední domácí zápas hrajeme  9.listopadu,

takže fanoušci budou měsíc bez Ďolíčku, navíc Tonda

Panenka má druhého prosince narozeniny. Proto

jsme zvolili tento termín, který se za daných okol-

ností zdál nejpřijatelnější,“ vysvětluje Lukáš Přibyl,

ředitel klubu. Mimopražští mohou dopoledne strávit

ve vánoční Praze a odpoledne dorazit do Ďolíčku, Pra-

žané mohou s klidem odjet na víkend a vrátit se v ne-

děli odpoledne do města. Milovníci mládežnického

fotbalu mohou zavítat na dorostenecký Memoriál

Václava Jíry, který se první prosincový víkend hraje

v hale v Riegrových sadech. Po turnaji pak v klidu

přejdete do Ďolíčku, kde stihnete vše podstatné.

Ve fanshopu se připravují speciální suvenýry pro

letošní rok. „Jak už jsme několikrát avizovali,

chceme se hodně obracet do historie. Na to budou

zaměřeny i letošní Vánoce. Fanoušci mohou o Vá-

nocích s Klokanem dokoupit retro kolekce, které už

byly k mání při Cestě za titulem, přibudou i další no-

vinky na toto téma,“ doplňuje ředitel klubu. Ve

fanshopu i v dalších stáncích bude dostatek nápa-

ditých suvenýrů, které se vám hodí pod stromeček.

Kromě nakupování ale prožijete i výjimečné okam-

žiky, které v Ďolíčku nebudou jinak k vidění. Celé od-

poledne bude probíhat výstava na téma „Tonda slaví

šedesát“. Antonín Panenka ze svého vlastního ar-

chívu připraví výstavu plnou vzpomínek na jeho bo-

hatou kariéru. Dresy, kopačky, vlaječky, fotografie,

medaile, vyznamenání – to vše bude k vidění při Vá-

nocích s Klokanem. Kromě vzpomínek na kariéru An-

tonína Panenky, budeme žít i přítomností. V Ďolíčku

budou všichni hráči současného kádru, budou mít

autogramiádu a pak se představí na pódiu.

Vánoce s Klokanem nabídnou mnoho zajíma-

vého, postupně budeme fanoušky seznamovat

s podrobnostmi sváteční neděle. Nezapomeňte při-

jít, 7.prosince od 15 hodin v Ďolíčku. �

VÁNOCE S KLOKANEM

TONDA SLAVÍ 60
VÁNOCE S KLOKANEM
ANEB

TONDA SLAVÍ 60
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P ro mnohé to bylo neuvěřitelné. V Ďolíčku se

sešlo dvacet mistrů z roku 1983, hrdinů,

kteří pro klub vybojovali jediný titul v histo-

rii klubu. Dorazilo opravdu téměř kompletní muž-

stvo, chyběl jen brankář Vladimír Borovička.

„V Rusku finišuje liga a musím tady být. Ale moc

všechny pozdravuji a děkuji za oslavu mistrovské

party. Byla to krásná léta a na Bohemku vzpomí-

nám pořád a sleduju ji,“ vzkázal Vladimír Borovička

z Petrohradu, kde působí jako skaut místního Ze-

nitu. Jinak se ale v Ďolíčku sešli všichni. Poprvé po

pětadvaceti letech, byl to historický okamžik, u kte-

rého bylo s mistry více než sedm tisíc lidí. 

„Když jsme akci před dvěma měsíci začali připra-

vovat, nikdo nevěřil, že dorazí téměř kompletní se-

stava. Laťku úspěchu jsme si nastavili na deset

hráčů, tolik jsme předpokládali, že jich dorazí z mi-

strovské sestavy. Protože jich je přeci jen hodně

roztroušených po republice i za hranicemi. Oslovili

jsme všechny a na první pokus jich přislíbilo šest.

Postupně se začali nabalovat další a týden před akcí

už jsme měli kromě Vládi Borovičky kompletní se-

stavu.  Bohužel nemohl přijet ani Zdeněk Svoboda,

tehdejší sekretář klubu, který byl spolu s Pospícha-

lem jedním z hlavních strůjců titulu. Zdeněk chodí

na každý zápas, ale tentokrát musel být na dlouho

plánované cestě v zahraničí. Určitě mu předáme

stejné dárky, co ostatním, ale vím, že by byl určitě

rád při takové slávě, kdyby to jen trochu šlo,“ po-

pisuje ředitel klubu Lukáš Přibyl přípravy oslav.

První mistři dorazili do Ďolíčku už ve dvě hodiny.

Jako první prošel branou Jirka Sloup, pak postupně

přišli další. Všichni postupně obklopili televizi ve

VIP, kde běžely obrázky z jejich mistrovské sezony.

„To jsme jim dali,“ vzpomínali s úsměvem při po-

hledu na jednotlivé zápasy. Mezi sebou se pak do-

bírali za neproměněné šance nebo chyby při

inkasovaných gólech. Byl to krásný pohled na vzpo-

mínání slavných hráčů historie Bohemky. Ve tři ho-
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Vážení fanoušci Bohemky,
čeká nás poslední zápas roku v Ďolíčku. Po vítězné sérii musíme zůstat na

zemi a udržet si skvělé nasazení a formu z posledních zápasů i proti zdánlivě
slabšímu soupeři. Z vlastní zkušenosti vím, že je to mnohdy těžší než souboj
o čelo tabulky.

Pro mě osobně byly uplynulé týdny plné novinek a výjimečných situací. Předně
chci poděkovat i vám fanouškům za přízeň a věrnost, kterou dáváte Bohemce.
Je to přesně to, proč jsem fotbalu zasvětil celý život. Aby se lidi bavili. I díky
vám jsem mohl předstoupit před pana prezidenta Václava Klause a obdržet vy-
znamenání Za zásluhy, kterého si nesmírně cením. Na hřiště a potlesk tribun už
jsem zvyklý, toto bylo pro mě něco nového.

Navíc jsme musel celou nominaci tajit, protože prezidentská kancelář si ne-
přála, aby kdokoliv cokoliv říkal. Vše se podařilo a mohl jsem tak prožít malé
vyvrcholení mé fotbalové kariéry, nejen té hráčské. Díky Bohemce, díky Ďolíčku,
kde jsem strávil třiadvacet let, jsem se mohl dostat až do nejvyšších pater fot-
balu. Přestože jsme s Bohemkou nic velkého nikdy nevyhrál, naučil jsem se
v Bohemce myslet především na lidi a tomu jsem zasvětil celý svůj život. Jsem
rád, že toto myšlení trvá v Bohemce dodnes a i díky tomu můžeme společně
prožívat zase krásné chvíle.

Takže, díky i vám, vyznamenání byste si zasloužili všichni.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905

Vedení klubu

prezident Antonín Panenka
ředitel Lukáš Přibyl
předseda představenstva Martin Frelich
místopředseda představenstva Petr Svoboda
místopředseda představenstva Emil Kristek
technický ředitel Milan Boubín
sportovní ředitel Jiří Steinbroch
sekretář klubu Libor Koubek
ekonom Jiří Bořík
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UMBROhráč utkání

UMBROhráč utkání
M áte znovu možnost zvolit si svého UMBRO

hráče utkání. Hlasování se uskutečnilo už

dvakrát pomocí zasílání SMS zpráv v rámci služby

Premium SMS. Prvním vítězem soutěže se stal Jan

Morávek, v předminulém utkání od vás získal cenu

Aziz Ibragimov, naposledy si skleněnou trofej odnesl

znovu Jan Morávek, střelec dvou gólů. Tentokrát se

však už nepředává obvyklý koš od partnerů klubu,

ale o speciální cenu vyhotovenou pro tuto příležitost. 

Volba UMBRO hráče utkání, bude v této sezóně

pravidelnou součástí všech domácích utkání Bohe-

mians 1905. Hlasovat můžete pomocí SMS zpráv,

v rámci služby Premium SMS. Jelikož se Premium

SMS stane v blízké budoucnosti často používanou

formou hlasování v nejrůznějších otázkách, dopo-

ručujeme Vám, kteří jste si tuto službu ještě ne-

aktivovali, abyste tak učinili. Ve zbytku roku

plánujeme realizovat touto formou, vedle pravi-

delné volby Umbro hráče utkání, ještě další vý-

znamná hlasování.Aktivace služeb SMS Premium se realizuje přes

zaměstnance call-centra vašeho mobilního operá-

tora. Pro aktivaci služby je nutné sdělit Vaše tele-

fonní číslo spolu s číslem smlouvy. Pokud máte

předplacenou kartu, stačí uvést pouze telefonní

číslo SIM karty, kterou chcete pro služby SMS Pre-

mium aktivovat.Pokud používáte některý z tarifů společnosti T-

mobile, volejte na 4603 ze sítě T-Mobile nebo +420

603 603 603 z ostatních sítí. V případě, že použ-

íváte jakýkoliv tarif společnosti O2 volejte * 11 (ze

sítě O2) nebo 800 02 02 02 pro volání z jiné sítě (u

běžných tarifů stačí uvést pouze Vaše telefonní číslo

a operátor službu na požádání aktivuje). Zákazníci

společnosti Vodafone mají službu SMS Premium ak-

tivovanou automaticky. V případě blokace například

firemních čísel, je třeba se domluvit s odpovědnou

osobou ve Vaší firmě, která zajišťuje administraci

smluv s mobilním operátorem.

Jak jsme již před minulým kolem avizovali, po-

měrná částka z výnosu za přijaté SMS jde na účet

našeho klubu. Hlasujte proto pravidelně a vyjá-

dřete tím podporu nejen svému oblíbenému hráči,

ale i Vašemu klubu. Hlasující mají možnost získat

zajímavé ceny od partnera soutěže společnosti

UMBRO. V případě, že chcete volit UMBRO hráče ut-

kání, posílejte SMS ve tvaru: BOH HRAC X (číslo

hráče)na telefonní číslo 903 09 06. Cena jedné SMS

je 6,- Kč včetně DPH. Za služby Premium SMS od-

povídá AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha

10. Info: podpora@ka-tech.biz.
�
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Tento titulek jsem vybral z jediného důvodu.
Kdo viděl první gól v Hradci Králové, muselo
se mu toto heslo hned vybavit. Akce po ose

Róth, Moravec, Škoda byla zatím tím nejkrásněj-
ším, co jsme na podzim předvedli. To pak máte
z gólu dvojnásobnou radost, protože víte, že to pře-
sně takhle mělo být. Fery ve sprintu přenesl hru na
padesát metrů, Zip z první přihrál Škoďákovi, ten si
zpracoval a sebevědomě obloučkem zakončil. Muž-
stvo si věří, což je na hřišti znát, ale nesmí to pře-
sáhnout určitou mez, to se může velmi rychle stát
a úkolem nás trenérů je to hlídat. Třinec vyměnil
trenéra, to nás nutí k velké obezřetnosti a opatr-
nosti. Tým dostal jen dvanáct gólů, navíc z toho tři
v posledním zápase, takže má velmi dobrou obranu
a naším úkolem ji bude překonat. A to můžeme
znovu jen s dávkou pokory, ale také patřičného se-
bevědomí. Je to koktejl, který mícháme každý
týden, vždy podle soupeře a psychika hráčů v tom
hraje hrozně důležitou roli.

Ještě se vrátím k předchozím zápasům. Zejména
utkání s Jihlavou bylo pro nás všechny velkým zá-
žitkem, ke kterému jste přispěli hlavně vy fanoušci.
Pro nás to bylo hodně zavazující. Věděli jsme
o oslavách, přišel plný dům a nechtěli jsme lidem
oslavy pokazit. Navíc proti nám stál první celek
soutěže. S odstupem jsem moc rád, jak to dopadlo.

PPAAVVEELL  HHOOFFTTYYCCHH
ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

Vlastně ten den vyšlo všechno. Od počasí až po dě-
kovačku. Nakonec i oslavy a atmosféra zápasu při-
spěly k našemu vítězství. Na Jihlavu trochu dolehl
historický duch a velikost Bohemky, přítomnost mi-
strů… Podařilo se zlomit jejich odpor a k ničemu vel-
kému jsme je nepustili. Navíc se dvakrát střelecky
prosadil Honza Morávek, na kterého se speciálně na
tento zápas přijelo podívat několik zahraničních po-
zorovatelů. Jak už jsem psal, ta poslední neděle
v Ďolíčku vyšla fakt skvěle. I proto jsem rád, že
jsem v Bohemce, že mohu společně s vámi psát
tento jedinečný příběh.

V JEDNODUCHOSTI
JE KRÁSA
V JEDNODUCHOSTI
JE KRÁSA





Jóóó, tohle jsou borci!

Dalibor Slezák na výstavě Cesta za titulem

FOTO MAGAZÍNU
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Máte znovu možnost zvolit si svého UMBRO

hráče utkání. Hlasování se uskutečnilo už
dvakrát pomocí zasílání SMS zpráv v rámci služby
Premium SMS. Prvním vítězem soutěže se stal Jan
Morávek, v předminulém utkání od vás získal cenu
Aziz Ibragimov, naposledy si skleněnou trofej odnesl
znovu Jan Morávek, střelec dvou gólů. Tentokrát se
však už nepředává obvyklý koš od partnerů klubu,
ale o speciální cenu vyhotovenou pro tuto příležitost. 

Volba UMBRO hráče utkání, bude v této sezóně
pravidelnou součástí všech domácích utkání Bohe-
mians 1905. Hlasovat můžete pomocí SMS zpráv,
v rámci služby Premium SMS. Jelikož se Premium
SMS stane v blízké budoucnosti často používanou
formou hlasování v nejrůznějších otázkách, dopo-
ručujeme Vám, kteří jste si tuto službu ještě ne-
aktivovali, abyste tak učinili. Ve zbytku roku
plánujeme realizovat touto formou, vedle pravi-
delné volby Umbro hráče utkání, ještě další vý-
znamná hlasování.

Aktivace služeb SMS Premium se realizuje přes
zaměstnance call-centra vašeho mobilního operá-
tora. Pro aktivaci služby je nutné sdělit Vaše tele-
fonní číslo spolu s číslem smlouvy. Pokud máte
předplacenou kartu, stačí uvést pouze telefonní
číslo SIM karty, kterou chcete pro služby SMS Pre-
mium aktivovat.

Pokud používáte některý z tarifů společnosti T-
mobile, volejte na 4603 ze sítě T-Mobile nebo +420
603 603 603 z ostatních sítí. V případě, že použ-
íváte jakýkoliv tarif společnosti O2 volejte * 11 (ze
sítě O2) nebo 800 02 02 02 pro volání z jiné sítě (u
běžných tarifů stačí uvést pouze Vaše telefonní číslo
a operátor službu na požádání aktivuje). Zákazníci
společnosti Vodafone mají službu SMS Premium ak-
tivovanou automaticky. V případě blokace například
firemních čísel, je třeba se domluvit s odpovědnou
osobou ve Vaší firmě, která zajišťuje administraci
smluv s mobilním operátorem.

Jak jsme již před minulým kolem avizovali, po-
měrná částka z výnosu za přijaté SMS jde na účet
našeho klubu. Hlasujte proto pravidelně a vyjá-
dřete tím podporu nejen svému oblíbenému hráči,
ale i Vašemu klubu. Hlasující mají možnost získat
zajímavé ceny od partnera soutěže společnosti
UMBRO. V případě, že chcete volit UMBRO hráče ut-
kání, posílejte SMS ve tvaru: BOH HRAC X (číslo
hráče)na telefonní číslo 903 09 06. Cena jedné SMS
je 6,- Kč včetně DPH. Za služby Premium SMS od-
povídá AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha
10. Info: podpora@ka-tech.biz. �
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Prezident předal prezidentovi vyzname-
nání. Tak by se dal stručně popsat slav-
nostní akt, který se udál v úterý večer ve
Vladislavském sále Pražského hradu
v rámci vrcholu oslav devadesáti let od
založení Československa. Prezident
České republiky Václav Klaus v přímém
přenosu České televize ocenil 28 osob-
ností, mezi nimi i prezidenta Bohemians
1905 Antonína Panenku, který obdržel
Medaili za zásluhy I. stupně. Antonín Pa-
nenka se tak postavil po bok válečných
veteránů, vědců a hrdinů českosloven-
ského národa. Ten večer byli vyzname-
náni dva sportovci – kromě Panenky
ještě devadesátiletý žokej Karel Havelka.
Antonín Panenka tak dostal předčasný
dárek ke svým 60. narozeninám, které
oslaví společně s fanoušky 7.prosince
v Ďolíčku. Tam také příznivci Bohemky
uvidí vyznamenání při výstavě věnované
největší legendě vršovického klubu. 

Čím si myslíte, že jste upoutal pozornost
prezidenta?

„Nechtěl, abych byl vnímaný jen jako autor pe-
nalty z roku 1976. Vyznamenání nebylo jen za pe-
naltu, to bylo i ve zdůvodnění prezidentské
kanceláře. Chtěl jsem vždycky hrát fotbal pro lidi,
chovat se fér, aby to splnilo účel, proč vlastně fot-
bal je. Spojil jsem fotbalový život s Bohemkou
a Ďolíčkem, takže to ocenění patří všem Bohemá-
kům. Je to ocenění za celou moji kariéru a moc si
toho vážím. Snažil jsem se i za hranicemi šířit
dobré jméno republiky a při angažmá ve Vídni se
to snad i podařilo.“

Mluvil jste o penaltě. Uvědomil jste si tehdy,
že jste vstoupil do historie?

„Ani náhodou, o tom by člověk v takové chvíli
vůbec neměl přemýšlet. Nedělal jsem fotbal prvo-
plánově kvůli tomu, abych vstupoval do historie
nebo dostal vyznamenání. Když to člověk dělá po-

ctivě, tak to třeba jednou přijde, ale nemůže to být
hlavní motiv. O té penaltě tehdy všichni spoluhráči
věděli, jen brankář Viktor mě od ní zrazoval. Ještě,
že jsem ho neposlechl…“

Kdy jste se o vyznamenání dozvěděl po-
prvé?

„Před čtrnácti dny mi přišel dopis od prezidenta
Klause, ve kterém mi bylo sděleno, že byla na-
vržena a zároveň schválena má nominace na vy-
znamenání. Týden před samotným předáním mi to
bylo dopisem potvrzeno definitivně i se všemi or-
ganizačními informacemi.“

Co jste si říkal, když jste dopis otevřel?
„Tak určitě to není každý den, když vám domů při-

jde dopis od prezidenta. Když to člověk otevře a pře-

Antonín PanenkavyznamenánAntonín Panenkavyznamenán
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čte si to, je to zvláštní pocit, že ten život opravdu za
něco stál a že tady něco po vás zůstane.“

Komu jste o dopise řekl jako prvnímu?
„V dopise zároveň stálo, že bych to neměl nikomu

sdělovat, takže jsem to do poslední chvíle tajil. Ne-
věděla to ani manželka. Té jsem to řekl, až když
jsem jel v úterý na Hrad. Podařilo se to utajit.“

Co jste si řekli s prezidentem, když Vám vy-
znamenání předával?

„Jsme oba sportovci, trochu se známe, protože už
jsme spolu občas hráli golf a tenis. Poblahopřál mi
a doporučil mi, abych už konečně šel na operaci
s kyčlí, kterou on už má za sebou. Ještě jsem se ho
chtěl zeptat na telefon na toho doktora, ale už jsem
to nestihl.“ (usmívá se)

Po slavnostním aktu bylo setkání všech vy-
znamenaných. Jak jste se cítil nespolečnosti
hrdinů odboje a vědců?

„Musím říci, že tam vládla skvělá atmosféra.
Hodně jsem si povídal s dalším oceněným sportov-
cem panem Havelkou. Ten je ve svých devadesáti le-

tech neuvěřitelně aktivní. Před námi všemi tam udě-
lal stojku na stole. Já jsem se sotva vybelhal do dru-
hého patra. Říkal jsem mu, že bych takhle chtěl
vypadat v pětašedesáti, jak on vypadá v devadesáti.
Jen asi nebudu mít těch třiačtyřicet kilo jako má on.“

Kam umístíte toto vyznamenání?
„Mám doma jednu místnost, nic honosného, kde

mám různé trofeje, takže asi tam. Nejsem moc typ,
který by to neustále prohlížel a vzpomínal.“

Ale zvláštní vzpomínku na tento večer si asi
uchováte?

„To určitě, bylo něco výjimečného. Byl jsem ve
společnosti lidí, kteří nasadili své životy za vlast ve
válkách, byli zavřeni, prošli hroznými životními
útrapami. Člověka napadá, zda si to zaslouží stejně
jako oni. Vím, že jsem ale ve svém životě vždy dělal
maximum a že jsem snad pomohl i ostatním, Bo-
hemce, své domovské republice. Není to jako me-
daile ve sportu, která je za nějaký výkon. Toto je
ocenění za celý život, ne jen na hřišti. O to si toho
cením více.“

�
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Vážení sportovní
přátelé, hlásíme

se vám z  Pražského
Hradu, kde právě běží
druhý poločas předá -
vání státních cen
u příležitosti státního
svátku a oslavy 90.
výročí založení Česko-
slovenska. Na časo-
míře je 20 hodin a 42
minut a do volného
prostoru nabíhá dlou-
holetý českosloven-
ský reprezentant Antonín Panenka. Prezident
Václav Klaus mu vychází v ústrety, velebným ges-
tem bere medaili od styčného důstojníka Hradní
stráže a zavěšuje ji nad klokaní srdce slavného
vršovického internacionála. Ve starobylém Vladi-
slavském sále se tak setkávají dva prezidenti. Pre-
zident České republiky profesor Václav Klaus
a prezident fotbalového klubu Bohemians 1905 An-
tonín Panenka, kterému v době jeho angažmá ve
vídeňském Rapidu říkali Profesor Anton. Na hrudi,
v místech, kde míval na dresu národního mužstva
lvíčka, má teď medaili Za zásluhy I. stupně. 

V Ďolíčku vybuchuje gejzír radosti s následným
chorálem všech fandů Bohemky: „Křičíme z plných
plic, Tonda je z Vršovic! Panenka je a bude a my
jsme s ním všude“. V mnoha vršovických domác-
nostech se slaví a po bytech jezdí alegorické vozy.
Starci řičí a matky zvedají kojence do výše. A já
znovu slyším hlas sportovního komentátora Karola
Poláka, jak v Bělehradě 1976, když při penaltovém
finálovém rozstřelu pechvogl Hoenes vysoko pře-
střelil naši branku, si na značku pokutového kopu
staví míč český špílmachr, a Karol Polák říká:
„Všetko je v rukách tohoto muža, Antonína Panenku
z pražských Bohemians. Panenka strielá a GÓÓÓL,
jsme majstry Európy“. A bylo to tak. 

Vršovický dloubák obletěl celou planetu a dnes už
má jeho autor spoustu napodobovatelů nejen doma,
ale i v zahraničí. Ve Francii tento způsob kopání pe-
nalty označují českým slovem „panenka“, a tak
Tonda obohatil francouzštinu o nové slovo, stejně
jako Karel Čapek dal světovým jazykům slovo robot.
Slyšel jsem francouzského komentátora, jak při ut-

OCENĚNÍ SPORTOVCI
medaile Za zásluhy:

Augustin Bubník – hokejista, II. stupeň, 2002

Věra Čáslavská – gymnastka, II. stupeň, 1995

Dominik Hašek – hokejista, I. stupeň, 1998

Karel Havelka – žokej, III. stupeň, 2008

Ivan Hlinka – hokejista, III. stupeň, 1999

Josef Masopust – fotbalista, I. stupeň, 2006 

Kateřina Neumannová – lyžařka, I. stupeň, 2006

Jana Novotná – tenistka, I. stupeň, 1998

Martina Navrátilová – tenistka, I. stupeň, 1998

Antonín Panenka – fotbalista, I. stupeň, 2008 

mjr. Roman Šebrle – atlet, II. stupeň, 2004

Alena Steindlerová-Vrzáňová – krasobruslařka,
II. stupeň, 2004

Emil Zátopek – atlet, I. stupeň, 1998 

Dana Zátopková – atletka, II. stupeň, 2003

Jan Železný – atlet, III. stupeň, 2001

Sportovní reportáž z Pražského Hradu 

kání Marseille-Saint Ettién popisoval provádění po-
kutového kopu větou: „Proboha, on kope PANENKU,
teď za stavu 0:0. Taková opovážlivost“.

Když dostal medaili od Václava Havla Pavel Lan-
dovský, říkal jsem si, že je to vlastně takový gene-
rál mezi herci. Loni se stejné cti dostalo i Jiřímu
Stivínovi, tak to je generál mezi jazzmeny. Antonín
Panenka je od 28. října 2008 něco jako generál
mezi fotbalisty. Myslím, že není mezi našimi fan-
noušky nikdo, kdo by mu to nepřál. A to vůbec ne-
musí být fanda Bohemky. Tonda Panenka patřil
ještě k fotbalistům, kteří svou hrou dokázali bavit
miliony diváků. Hrál fotbal především pro ně a hrál
ho úžasně, jako fotbalový básník. Jeho přihrávky na
třiceti metrové vzdálenosti měly vždycky oči a když
si stavěl míč na trestný kop z té „své parkety“,
mnohému gólmanovi bylo už v tu chvíli jasné, že za
pár vteřin inkasuje.

Antonín Panenka, zasloužil se o český fotbal.
�

Sportovní reportáž z Pražského Hradu 
Autor: Michal Pavlata
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Je tu poslední domácí
zápas podzimu a pak nás

čeká dlouhá pauza. Ještě se
předehraje jarní kolo
v Opavě, ale v Ďolíčku se na
druholigovém fotbale pot-
káme znovu až na jaře.
Dlouhé čekání vyplní určitě
Vánoce s Klokanem, které
jsou v neděli 7.prosince a pak
také přípravné zápasy na za-
čátku příštího roku. Hráči
mají i po skončení podzimu
ještě tréninky a na dovolenou
se odeberou až 11.prosince. „Pauza do jara bude dlouhá,
nechceme, aby hráči měli dovolenou hned po skončení
ligy, nemělo by to smysl. Proto budeme ještě měsíc tré-
novat. Samozřejmě to nebude takové jako před sezonou,
spíše, aby se kluci udrželi v kondici. Občas to proložíme
nějakým hokejem,“ říká trenér Bohemians 1905 Pavel
Hoftych. Všichni hráči se objeví i na Vánocích s Kloka-
nem, které jsou i kvůli tomu v tomto termínu. „S hráči se
pak sejdeme 5.ledna, ale hned po Vánocích jim začíná in-
dividuální trénink. Dostanou sporttestery a podle nich
budou plnit tréninkové plány, které od nás dostanou.
Takže na začátek přípravy by měli být připraveni a sla-
děni na jednu notu, abychom nemuseli první dny věno-
vat dohánění fyzické kondice u některých fotbalistů,“
dodává kouč Bohemians. V rámci zimní přípravy odehrají
Klokani i tři turnaje.

První z nich bude Tipsport liga. Turnaj se v letošní sezóně
rozšířil na rekordních 24 týmů (Gambrinus liga, II. liga,
Corgoň liga, II. slovenská liga). Hrát se bude v šesti sku-
pinách po 4 týmech, do čtvrfinále postoupí šest vítězů sku-

Kombinovaný tým

so 17.01. – 09:30 Bohemians 1905 – Slavoj Vyšehrad;
S.O.S. Dekorace cup 

st 21.01. Bohemians 1905 – Čelákovice
so 24.01. – 13:30 Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň B;

S.O.S. Dekorace cup
so 31.01. – 09:30 Bohemians 1905 – Kladno B;

S.O.S. Dekorace cup
ne 08.02. – 11:30 Bohemians 1905 – Karlovy Vary;

S.O.S. Dekorace cup
st 11.02. – 11:00 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav B;

Šeberov 
so 14.02. Slavia Praha B – Bohemians 1905 
so 21.02. – 10:00 Bohemians 1905 – Viktoria Žižkov B;

S.O.S. Dekorace cup
so 28.02. o umístění; S.O.S. Dekorace cup
ne 01.03. o umístění; S.O.S. Dekorace cup
so 07.03. – 10:15 Sparta Krč – Bohemians 1905 B
ne 15.03. Bohemians 1905 B – Ovčáry;

mistrovské utkání divize C

pin a nejlepší tým z druhých
míst skupin A, B a C a nejlepší
tým z druhých míst skupin D,
E a F. Bohemka nalosována do
„pražské“ skupiny A, která se
odehraje na umělé trávě Sla-
vie v Edenu vedle atletického
stadionu, spolu s domácí Sla-
vií, Viktorií Plzeň a FK Příbram.
„Jsme rádi, že se můžeme
opět představit fanouškům
v Praze i během zimní pře-
stávky. S pořadateli jsme
 uzavřeli písemnou dohodu,

abychom měli záruku pevně stanovených termínů a mohli
jsme i dopředu naplánovat zimní přípravu,” řekl k účasti
Bohemky Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. 

Bohemians 1905 odehrají své zápasy čistě jen o víken-
dech, aby k nim měli přístup všichni fanoušci. Úvodní
zápas sehrají Klokani proti Slavii 10. ledna dopoledne, pro-
tože odpoledne už je čeká základní skupina Fortuna ví-
kendu šampionů. O týden později pak zelenobílí dohrají
skupinu dvěma zápasy v sobotu i v neděli. Celý turnaj se
odehraje během ledna, finále je na programu 25. 1. 2009.

Velmi populární je pro fanoušky i Fortuna Víkend šam-
piónů, na který byla Bohemka znovu pozvána. V sobotu
10.ledna odpoledne a v neděli 11.ledna se Klokani budou
snažit navázat na prvenství z prvního ročníku turnaje.
Zápasy se znovu odehrají v O2 Areně a Bohemka bude
mít určitě zase největší podporu. Konkurence bude letos
hodně silná, brzy ji pořadatelé zveřejní. 

Třetím turnajem bude dlouhodobý turnaj na Vyše-
hradě, které se bude účastnit kombinovaný tým
 Bohemky dle vytíženosti jednotlivých hráčů. �

ZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKYZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKY

PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY
A tým

po 05.01. zahájení přípravy
so 10.01. – 10:30 Slavia – Bohemians 1905;

Tipsport liga 
so 10.01. Fortuna víkend šampionů
ne 11.01. Fortuna víkend šampionů
ne 11.01. – pá 16.01. soustředění Břízky
so 17.01. – 11:00 Bohemians 1905 – 1. FK Příbram; Tipsport liga
ne 18.01. – 11:00 Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň;

Tipsport liga
st 21.01. Tipsport liga – čtvrtfinále
so 24.01. Tipsport liga – semifinále
ne 25.01. Tipsport liga – finále
pá 30.01. – 10:30 Bohemians 1905 – FC Hradec Králové; Nymburk
ne 01.02. – so 07.02. soustředění Luhačovice
st 11.02. Bohemians 1905 – ŠK Slovan Bratislava
ne 15.02. – 14:00 FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905; Písek
ne 16.02. – pá 20.02 soustředění Písek
ne 01.03. Bohemians 1905 – SK Sparta Krč
ne 08.03. – 17:00 Bohemians 1905 – Dukla;

mistrovské utkání II.liga
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Branky: 46. a 51. Morávek. 

Rozhodčí: Příhoda – Pospíšil, Večeřa.

ŽK: Slezák, Janek – Schneider, Kadlec, Lovětínský, Vepřek.

Diváků: 7258.

Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Nikl (C), Lukáš, Rychlík – Bartek (46. Slezák), Adam, Morávek,
Róth – Ibragimov (81. Moravec), Hartig (69. Škoda).

FC Vysočina Jihlava: Vojáček – Gabriel, Kadlec, Vepřek, Tlustý – Cihlář (53. Kaplan), Veselý (53. Urban),
Gába (68. Lovětínský), Schneider – Faldyna, Rabušic.

BOHEMIANS 1905 – FC VYSOČINA JIHLAVA 2:0 (0:0)

Zaplněný Ďolíček, který už dvě hodiny před zá-
pasem vřel a tribuny se plnily, sehrál klíčovou

roli v boji o první místo druhé ligy. Duch historie,
přítomnost poháru a mistrů, odhodlání hráčů
a bouřlivé tribuny pomohly zdolat dosud vedoucí Ji-
hlavu 2:0. „Přestože jsme hráče připravovali na
bouřlivou kulisu, bohužel ji někteří podlehli a ne-
unesli jsme celkovou atmosféru utkání,“ řekl po ut-
kání Karol Marko, trenér Jihlavy. „Když jsme dali
vedoucí gól a měli jsme v zádech sedm tisíc diváků,
tak jsem věděl, že nemůžeme o výhru přijít. Byla to
velká sílá. Dnes to bylo přesně modelové vítězství
hráčů a fanoušků. Každý na tom měl stejný podíl,“
potvrdil sílu ochozů trenér Bohemians 1905 Pavel
Hoftych. 

Trenéři Bohemians tentokrát měli z čeho vybírat,
především v útoku. Po trestu se vrátil Slezák, zdra-
votně dohromady se dal znovu Hartig, navíc v po-
sledním zápase se střelecky prosadily oba hroty –
Ibragimov i Škoda. Do základu nakonec nastoupila
dvojice Ibragimov, Hartig. „V prvním poločase jsme
až příliš kombinovali vzadu a dvojici útočníků jsme
vůbec nedostávali do hry. Neměli jsme finální fázi
při centrech, což se zlepšilo ve druhé půli po pří-
chodu Slezáka a přesunu Ibragimova na pravou zá-
lohu,“ popsal vývoj kouč Hoftych. Po přestávce už
bojovali v zeleném dresu Bohemians tři útočníci
a projevilo se to během pár minut. Jeden gól při-
pravil Slezák a druhý Hartig.

V prvním poločase ale nic nenasvědčovalo zele-
nobílému koncertu. Hrála se takticky vedená bitva

BOHEMIANS 1905 2

FC VYSOČINA JIHLAVA 0

bez velkých šancí. „V úvodu první půle se nás da-
řilo tupit očekávaný nápor domácích a drželi jsme
její hráče na distanc od naší branky. Poté jsme
však dělali chyby ve středu pole, nedokázali jsme
podržet míč a dostali jsme se pod menší tlak „klo-
kanů“. Z něho naštěstí vzešly pouze nepříliš ne-

BOHEMIANS 1905 2

FC VYSOČINA JIHLAVA 0
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bezpečné střely z dálky. Postupně se však hra
opět vyrovnala, nám se začaly dařit protiútoky
a dokonce jsme byli blízko úvodnímu gólu po ro-
hovém kopu. Remízový stav byl po první části ur-
čitě zasloužený,“ zhodnotil úvodní půli Karol
Marko.

Oslavy titulu mistra byly pro Bohemku zavazující,
ale zároveň motivující. „Chtěli jsme lidem udělat ra-
dost, aby to byly oslavy se vším všudy. Po gólu už
se náš výkon zlepšil a druhá půle od našich hráčů
velmi dobrá,“ pochvaloval si kouč Hoftych. Mohl se
odrazit od kvalitní defenzivy, kde vládl kapitán
Marek Nikl, který podal mimořádný výkon. „To byl
top ligový výkon, který byl naprosto skvělý,“ dodal
Hoftych. Celá obrana zahrála spolehlivě. V záloze
jasně kraloval Jan Morávek, autor obou gólů
a především tvůrce mnoha šancí. „Mori byl vynika-
jící. Už v posledních dvou zápasech velmi dobře

pracoval pro tým, teď k tomu přidal i mimořádný
nadstandard, kterým  převyšuje nejen druhou
ligu,“ řekl Hoftych.

Úvodních pět minut druhé půle zhatilo šance Ji-
hlavy. „Před zápasem jsme si zdůrazňovali nut-
nost zvládnout úvodní nápor a stejně tak jsme si
chtěli dát pozor na nástup do 2. půle. To se nám
bohužel vůbec nepodařilo. Během pěti minut jsme
dvakrát v šestnáctce trestuhodně nepokryli Mo-
rávka a ten zápas rozhodl. Na nepříznivý stav
jsme zareagovali prostřídáním sestavy a získali
jsme míč více pod svou kontrolu. V ofenzívě
a koncovce jsme však byli jaloví. Závěr už vyzněl
jednoznačně pro domácí. Jediným pozitivem byla
skutečnost, že jsme přispěli dobré úrovni zápasu,
který snesl prvoligová měřítka,“ prohlásil trenér
Jihlavy.

�



16 Bohemians 1905 – FK Fotbal Třinec

FC HRADEC KRÁLOVÉ 1

BOHEMIANS 1905 2

Branky: 9. Kalousek – 6. Škoda, 65. Morávek

Rozhodčí: Matějek- Filípek, Peřina.

ŽK: Škoda, Lukáš, Róth.

Diváků: 2 510.

FC Hradec Králové: Lindr – Němeček, Chleboun, Wozniak (80. Sláma), Kalousek – Rezek, Fischer, Nemček,
Poděbradský – Kaufman (61. Dvořák), Černý (79. Svoboda).

Bohemians 1905: Sňozík – Janek, Lukáš, Nikl, Rychlík – Moravec (57. Slezák), Adam, Morávek,
Róth (90. Bartek) – Ibragimov, Škoda.

FC HRADEC KRÁLOVÉ – BOHEMIANS 1905 1:2 (1:1)

Střízlivá radost se před šatnami snoubila s vel-
kým zklamáním. Bylo pár minut po utkání,

když se trenéři Bohemians 1905 a Hradce Králové
setkali mezi kabinami a vydali se společně na tis-
kovou konferenci. Pavel Hoftych už měl za sebou ví-
tězný pokřik se svými svěřenci, Oldřich Machala jen
mlčky popocházel okolo kabiny. Hradec do tohoto
zápasu vkládal velké naděje. Kdyby zvítězil, přiblí-
žil by se čelu tabulky a znovu by se vrátil do hry
o postup. Teď ale na Bohemku ztrácí už dvanáct
bodů, což v polovině soutěže velký bodový rozdíl.
„Tohoto vítězství si moc cením, protože proti nám

FC HRADEC KRÁLOVÉ 1

BOHEMIANS 1905 2
stál velmi dobrý soupeř. Kvalita Hradce přesahuje
ostatní mužstva a dnes se to potvrdilo. Dokázali
jsme ale vyhrát a chci klukům za jejich výkon po-
děkovat. Stejně tak fanouškům, kterých přijelo
znovu hodně,“ řekl po utkání trenér Bohemians
1905 Pavel Hoftych. 

Znovu nemohl počítat s Lukášem Hartigem, který
se po minulém zápase necítil ještě optimálně při-
praven po dlouhodobém zranění, takže pokračuje
tradiční cyklus, kdy Hartig hraje domácí zápas a vy-
nechá utkání na hřišti soupeře. V základní sestavě
ho stejně jako na Slovácku nahradil Škoda a stejně
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jako před dvěma týdny se znovu trefil. Jinak Bo-
hemka nastupuje v ustálené sestavě s minimálními
změnami. V brance je jednička Sňozík, nejlepší ob-
rana druhé ligy dle inkasovaných branek hraje ve
složení Janek, Nikl, Lukáš, Rychlík, v záloze hraje

Na rozdíl od předchozího pohárového zápasu
s Hradcem si Bohemka pohlídala začátek a naopak
dokázala udeřit. Asi nejkrásnější akci podzimu za-
hájil na levé straně Róth, který z vlastní poloviny
sprintem vyvezl míč, přenesl hru dlouhým pasem
na padesát metrů přesně na druhou stranu na nohu
Moravce, který z první obloučkem přehodil obranu
Hradce, za tu si zaběhl Škoda a z první přehodil
i brankáře. Již v šesté minutě vedla Bohemka 1:0
a osm stovek fanoušků na jedné z tribun hradec-
kého stadionu bouřilo. „Byla to krásná akce, ale
poté jsme se zbytečně zatáhli a umožnili jsme sou-
peři rychle vyrovnat,“ prohlásil kouč Bohemians. Už
v 9.minutě totiž hradbu těl propálil hradecký Ka-
lousek.  „V prvním poločase jsme si vytvořili i další
šance a mohli jsme se dostat do vedení,“ řekl hra-
decký kouč Oldřich Machala, kterému asistuje bý-
valý klokan Michal Šmarda.

Ovšem do vedení mohla jít znovu i Bohemka. Mo-
rávek z úhlu trefil jen tyč. „O přestávce jsem musel
mužstvo uklidnit, v prvním poločase jsme ztráceli
hodně míčů. Zejména Ibragimov si neplnil svoji
úlohu. Po přestávce už se to rapidně zlepšilo a navíc
nám pomohl vedoucí gól,“ řekl Hoftych. Gól padl
v 65. minutě a byl u něho znovu Škoda, i když ten-
tokrát jako přihrávající. To už byl na hřišti i Slezák,
který stejně jako v minulém zápase s Jihlavou oživil
výkon. Právě u Slezáka začala ve středu hřiště gó-
lová akce, kterou po pravé straně až do vápna po-
táhl Škoda a jeho střílený centr dorazil do brány Jan
Morávek. Den po svých devatenáctých narozeninách
tak mohl slavit. „Od té doby už jsme měli zápas pod
kontrolou, vystrašil nás jen gólman Sňozík, který tři
minuty před koncem špatně rozehrál a domácí ne-
trefili prázdnou branku,“ připomněl Hoftych situaci
z 87.minuty. Brankář Bohemians na hranici velkého
vápna chytil míč, chtěl ho rychle rozehrát, ale trefil
hradeckého hráče do nohy. Na velkém vápně nastal
velký zmatek, hradečtí se rychle snažili zakončit, ale
Svobodův oblouček skončil nad brankou Bohemians.

Bohemka na rozdíl od zápasů v první lize a zápasů
ze začátku této sezony celkem s přehledem dotáhla
vedení k zisku tří bodů a počtvrté za sebou zvítě-
zila. „Na nějaké bilancování je brzy. Ještě nás čeká
Třinec a Opava. Máme to dobře rozehrané, ale mu-
síme krotit euforii. Náš úkol teď, aby hráči spadli
z hrušky a koncentrovali se na Třinec,“ přiblížil Hof-
tych úkol pro nejbližší dny. Naopak Hradec Králové
bude přemýšlet nad motivací pro zbytek podzimu.
„Byl to velmi kvalitní zápas, ale znovu jsme doma
nevyhráli a odstup na Bohemku už hodně narostl,“
přiznal trenér Oldřich Machala.

�

stabilně trojice Róth, Adam, Morávek, na pravé
straně tentokrát Bartka vystřídal Moravec. V útoku
se je jistý Ibragimov a u něj se točí Hartig, Škoda
nebo Slezák. „Po úvodním hledání se podařilo najít
ustálenou sestavu, ale když někdo podá opakovaně
špatný výkon, nemá nic jistého. Poté, co jsme do-
plnili kádr, nastalo oživení a větší konkurence,“ po-
chvaluje si Hoftych.



Pavel Hoftych

9. 5. 1967
trenér

Pavel Medynský

28. 10. 1964
asistent trenéra

Václav Hradecký

27. 9. 1948
asistent trenéra

Pavol Švantner

25. 11. 1966
asistent trenéra

Vladimír Hric

28. 1. 1959
masér

Miroslav Šimeček

31. 5. 1959
masér a kustod

Luboš Ptáček

20. 9. 1960
lékař

BOHEMIANS 1905 – kádr pro 2. ligu
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1
Radek Sňozík

17. 10. 1975
brankář

86 kg, 187 cm

3
Pavel Lukáš

20. 11. 1975
obránce

74 kg, 181 cm

4
Petr Kunášek

11. 7. 1979
záložník

75 kg, 183 cm

7
Marek Nikl

20. 2. 1976
obránce

78 kg, 183 cm

8
Ivan Hašek

30. 8. 1987
záložník

67 kg, 170 cm

9
Jiří Rychlík

24. 11. 1977
obránce

73 kg, 180 cm

10
Dalibor Slezák

28. 1. 1970
útočník

82 kg, 183 cm

12
Lukáš Hartig

28. 10. 1976
útočník

79 kg, 185 cm

11
Ferenc Róth

24. 12. 1978
záložník

76 kg, 184 cm

13
Jan Růžička

26. 8. 1984
obránce

72 kg, 177 cm

14
Lukáš Marek

30. 1. 1981
obránce

69 kg, 176 cm

15
David Bartek

13. 2. 1988
útočník

71 kg, 177 cm

16
Jan Moravec

13. 7. 1987
záložník

66 kg, 176 cm

17
Ivan Janek

1. 7. 1986
obránce

75 kg, 179 cm

19
Jiří Havránek

9. 1. 1987
brankář

83 kg, 186 cm

21
Milan Škoda

16. 1. 1986
útočník

80 kg, 190 cm

22
Aziz Ibragimov

21. 7. 1986
útočník

75 kg, 180 cm

23
Radoslav Augustín

5. 1. 1987
záložník

81 kg, 181 cm

24
Michal Pávek

13. 2. 1985
obránce

75 kg, 185 cm

25
Martin Kotyza

1. 10. 1984
záložník

68 kg, 171 cm

26
Vlastimil Karal

26. 4. 1983
záložník

80 kg, 185 cm

30
Jan Morávek

1. 11. 1989
záložník

71 kg, 179 cm

31
Vladimír Bálek

8. 3. 1981
útočník

76 kg, 190 cm

32
Lukáš Adam

5. 9. 1980
záložník

74 kg, 184 cm
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

Kdyby se druhá liga hrála systémem jaro –
podzim jako v Rusku, patřil by FK Fotbal Tři-
nec k horkým kandidátům postupu. Jako

nejlepší tým jarní části si přenesl formu i do pod-
zimu a ještě po osmém kole figuroval se ziskem 15
bodů na skvělém 2. místě tabulky. Pak však přišel
ostrý sešup až na současnou 10. příčku. Za posled-
ních šest kol severomoravané čtyřikrát prohráli
a dvakrát remizovali. Tato série stála místo trenéra
Miroslava Kouřila, pondělní trénink už vedl zkušený
kouč Erich Cviertna. Uvidíme, jestli to bude našemu
soupeři co platné.

Historie fotbalu v Třinci se začala psát v roce
1921, kdy zde byl založen polský sportovní
klub KS Siła Trzyniec. Ve stejném roce vznikl ně-
mecký klub DSV Trzynietz. O dva roky později
Češi založili klub SK Třinec. Po komunistickém
puči v roce 1948 začali komunisté omezovat počet
organizací v Československu, což se dotklo také
sportovních oddílů. Polský klub byl sloučen do
českého v roce 1952. Nejslavnější kapitolou v dě-
jinách třineckého fotbalu byla 70. léta. Na jejich
začátku postoupilo mužstvo do první ligy a zuby
nehty se zde drželo dlouhých 5 let. Od té doby se
ve městě železa a plechu střídá druhá se třetí
ligou. Druhou nejvyšší soutěž hrají třinečtí třetím
rokem. Loni ji zakončili na 11. místě, když byly
nejlepším mužstvem jara. 

Jarní jízda pochopi-
telně vzbudila zájem
o některé hráče, v létě
mužstvo opustili klíčoví
muži základní sestavy –
Formánek a Berger. Žá-
dnou výraznou posilu
se vedení přitom získat
nepodařilo. Zmiňované
postavení na druhém
místě po osmi kolech
bylo proto velkým pře-

FK Fotbal TřinecFK Fotbal Třinec

kvapením. Třinec produkoval agresivní a dobře or-
ganizovaný fotbal. Opíral se o nejpevnější obranu
v soutěži na čele s nejlepším gólmanem Lipčákem
a o důraznou útočnou dvojici Doubek – Veselý.
Těžko říct, co se pak s mužstvem stalo, že přestalo
dávat góly a naopak lacině inkasovalo. 

Před dvěma lety jsme měli ve druhé lize s FK Fot-
bal Třinec zcela vyrovnanou bilanci. Podzimní ut-
kání v Třinci jsme prohráli 1:0, když jsme jediný gól
zápasu dostali ještě v prvním poločase. Po pře-
stávce bylo naše mužstvo aktivnější, měli jsme pře-
vahu, ale neproměnili žádnou z několika šancí ani
velkého množství standardních situací. Domácí
zápas jsme stejným výsledkem vyhráli. Jediný gól
padnul již ve 4.minutě po šťastné střele Dalibora
Slezáka.

�
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Blíží se konec podzimní sezony, blíží se i Vánoce
a to pro fanoušky Bohemky znamená další po-

známky do kalendáře. Ani letos nebudou na závěr
roku chybět Vánoce s Klokanem. V neděli 7.pro-
since od 15 hodin vypukne v Ďolíčku odpoledne
plné zábavy a oslav. Hlavním tématem letošních
Vánoc bude jedna velká oslava – prezident Bohe-
mians 1905 Tonda Panenka slaví šedesátiny. Kdo
přijde do Ďolíčku, bude moci Tondovi poblahopřát,
popovídat si s ním a připomenout si i jeho slavnou
fotbalovou kariéru. Vánoce s Klokanem přinesou
i výsledky tradiční ankety Fotbalista roku a také
novou anketu Gól roku. Budete moci získat podpisy
hráčů A-týmu při autogramiádě všech fotbalistů. 

Přijďte do Ďolíčku v neděli 7.prosince  a budete se
bavit. „Poslední domácí zápas hrajeme  9.listopadu,
takže fanoušci budou měsíc bez Ďolíčku, navíc Tonda
Panenka má druhého prosince narozeniny. Proto
jsme zvolili tento termín, který se za daných okol-
ností zdál nejpřijatelnější,“ vysvětluje Lukáš Přibyl,
ředitel klubu. Mimopražští mohou dopoledne strávit
ve vánoční Praze a odpoledne dorazit do Ďolíčku, Pra-
žané mohou s klidem odjet na víkend a vrátit se v ne-
děli odpoledne do města. Milovníci mládežnického
fotbalu mohou zavítat na dorostenecký Memoriál
Václava Jíry, který se první prosincový víkend hraje
v hale v Riegrových sadech. Po turnaji pak v klidu
přejdete do Ďolíčku, kde stihnete vše podstatné.

Ve fanshopu se připravují speciální suvenýry pro
letošní rok. „Jak už jsme několikrát avizovali,
chceme se hodně obracet do historie. Na to budou

zaměřeny i letošní Vánoce. Fanoušci mohou o Vá-
nocích s Klokanem dokoupit retro kolekce, které už
byly k mání při Cestě za titulem, přibudou i další no-
vinky na toto téma,“ doplňuje ředitel klubu. Ve
fanshopu i v dalších stáncích bude dostatek nápa-
ditých suvenýrů, které se vám hodí pod stromeček.

Kromě nakupování ale prožijete i výjimečné okam-
žiky, které v Ďolíčku nebudou jinak k vidění. Celé od-
poledne bude probíhat výstava na téma „Tonda slaví
šedesát“. Antonín Panenka ze svého vlastního ar-
chívu připraví výstavu plnou vzpomínek na jeho bo-
hatou kariéru. Dresy, kopačky, vlaječky, fotografie,
medaile, vyznamenání – to vše bude k vidění při Vá-
nocích s Klokanem. Kromě vzpomínek na kariéru An-
tonína Panenky, budeme žít i přítomností. V Ďolíčku
budou všichni hráči současného kádru, budou mít
autogramiádu a pak se představí na pódiu.

Vánoce s Klokanem nabídnou mnoho zajíma-
vého, postupně budeme fanoušky seznamovat
s podrobnostmi sváteční neděle. Nezapomeňte při-
jít, 7.prosince od 15 hodin v Ďolíčku. �

VÁNOCE S KLOKANEM
TONDA SLAVÍ 60
VÁNOCE S KLOKANEM
ANEB
TONDA SLAVÍ 60
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Pro mnohé to bylo neuvěřitelné. V Ďolíčku se
sešlo dvacet mistrů z roku 1983, hrdinů,
kteří pro klub vybojovali jediný titul v histo-

rii klubu. Dorazilo opravdu téměř kompletní muž-
stvo, chyběl jen brankář Vladimír Borovička.
„V Rusku finišuje liga a musím tady být. Ale moc
všechny pozdravuji a děkuji za oslavu mistrovské
party. Byla to krásná léta a na Bohemku vzpomí-
nám pořád a sleduju ji,“ vzkázal Vladimír Borovička
z Petrohradu, kde působí jako skaut místního Ze-
nitu. Jinak se ale v Ďolíčku sešli všichni. Poprvé po
pětadvaceti letech, byl to historický okamžik, u kte-
rého bylo s mistry více než sedm tisíc lidí. 

„Když jsme akci před dvěma měsíci začali připra-
vovat, nikdo nevěřil, že dorazí téměř kompletní se-
stava. Laťku úspěchu jsme si nastavili na deset
hráčů, tolik jsme předpokládali, že jich dorazí z mi-
strovské sestavy. Protože jich je přeci jen hodně
roztroušených po republice i za hranicemi. Oslovili
jsme všechny a na první pokus jich přislíbilo šest.
Postupně se začali nabalovat další a týden před akcí
už jsme měli kromě Vládi Borovičky kompletní se-
stavu.  Bohužel nemohl přijet ani Zdeněk Svoboda,
tehdejší sekretář klubu, který byl spolu s Pospícha-
lem jedním z hlavních strůjců titulu. Zdeněk chodí
na každý zápas, ale tentokrát musel být na dlouho

plánované cestě v zahraničí. Určitě mu předáme
stejné dárky, co ostatním, ale vím, že by byl určitě
rád při takové slávě, kdyby to jen trochu šlo,“ po-
pisuje ředitel klubu Lukáš Přibyl přípravy oslav.

První mistři dorazili do Ďolíčku už ve dvě hodiny.
Jako první prošel branou Jirka Sloup, pak postupně
přišli další. Všichni postupně obklopili televizi ve
VIP, kde běžely obrázky z jejich mistrovské sezony.
„To jsme jim dali,“ vzpomínali s úsměvem při po-
hledu na jednotlivé zápasy. Mezi sebou se pak do-
bírali za neproměněné šance nebo chyby při
inkasovaných gólech. Byl to krásný pohled na vzpo-
mínání slavných hráčů historie Bohemky. Ve tři ho-

CESTA ZA TITULEM
– krok za krokem
CESTA ZA TITULEM
– krok za krokem
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diny se pak všichni společně s rodinnými příslušníky
přesunuli do prostor VIP II na ochozu hlavní tri-
buny, kde byla pořádána výstava. I tady pokračo-
valy vzpomínky na mistrovskou sezonu. Největší
zájem byl o fotografii s pohárem, každý z mistrů se
chtěl vyfotografovat s mistrovským pohárem, který
vybojovali pro Bohemku před pětadvaceti lety.

Ve tři hodiny se zároveň otevřel i stadion a Ďolí-
ček zažil nevídaný úkaz. Už dvě hodiny před zápa-
sem naplnilo stadion tisíce lidí. Před branami se
před otevřením tvořily velké fronty, zájem o utkání
a i celé oslavy byl obrovský. „Co se týče zájmu
v předprodeji, lze to srovnat jen s jedním zápasem
a to s derby se Spartou v minulé sezoně,“ řekl
Lukáš Přibyl. „Úplně nebyl zaplněn sektor hostí, pár
lístků zbylo na hlavní a několik desítek do kotle, ale
bez dvou stovek bylo úplně plno,“ dodal Přibyl. Lidé
už dvě hodiny před zápasem zaplnili všechny při-
pravené akce. Fanshop i přilehlé stánky praskaly ve
švech. „Fanshop utržil téměř půl milionu korun
během jednoho zápasu. Vyprodali se všechny retro
suvenýry - šály, dresy, zbylo pár kulichů a čepic.
Prodaly se stovky knih,“ prohlásil Přibyl.

Brzy se zaplnila i výstava, u vchodu se stály
dlouhé fronty. Fotografie z mistrovské sezony, po-
hárové fotky, historické vlaječky z roku 1983, pro-
fil nejlepšího střelce tehdejší sezony Pavla
Chaloupky a samozřejmě pohár – to vše bylo k vi-
dění v malé výstavní „síni“. „Snažíme se využít
každý prostor na stadionu. Těch prostor není moc,
ale má to své kouzlo, i když u toho musí mít lidé
hodně trpělivosti. I za tu moc děkujeme, protože
bez ní by si to nikdo nemohl užít,“ poděkoval fa-
nouškům ředitel klubu. Dobovou atmosféru zvýra-
znil ještě transparent s nápisem „Už je to věc jistá,
sledujete mistra“, který je zachycen na mnoha fo-
tografiích z oslavy titulu. „Vyrobili ho naši ultras
a vypadá opravdu skvěle.“ O výstavu byl obrovský
zájem, a proto klub uvažuje o prodloužení výstavy.
„Zřejmě ji prodloužíme až do konce roku s menšími
úpravami,“ dodal Přibyl.

Úchvatné nedělní odpoledne pokračovalo i na -
dále. Ve čtyři hodiny vystoupali mistři na ochoz
hlavní tribuny a začala autogramiáda více než dva-
ceti hlavních postav. Byli u toho všichni hráči, tre-
néři Zadina a Ledecký, svoji knížku podepisovala
paní Vlasta Pospíchalová, manželka legendárního
trenéra Tomáše Pospíchala, podpisy rozdával
i autor knihy Mistři z Ďolíčku Petr Nečada. Autogra-
miáda se protáhla zájem byl obrovský, prostor ani
čas nestačil. Ale už za pár minut si všichni fanoušci
mohli mistry v klidu prohlédnout na ploše. V 16:45
totiž Jiří Steinbroch, sportovní ředitel Bohemians
1905, zahájil slavností nástup na trávník. „Dámy
a panové, mistři přicházejí,“ zvolal deset minut
před pátou a na trávník za potlesku zaplněných tri-
bun přišli mistři. Byla to dojemná chvíle. Stáli na
ploše, hleděli na tribuny, které ve stoje tleskaly.

fanoušky a jsem rád, že to platí dodnes,“ pronesl
k tribunám. „Dovolte, abych vám představil
mistry,“ zadul „Přéma“ do mikrofonu. „Honza Po-
štulka, Zdeněk Hruška, Milan Čermák, Franta Ja-
kubec, Vláďa Hruška, Standa Levý, Míra Příložný,
Peter Zelenský, Pavel Chaloupka, Jarda Marčík,
Tibor Mičinec, Jarda Němec, Jirka Sloup, Petar
Novák, Zdeněk Prokeš, Jirka Ondra, Zdeněk Kou-
kal a trenéři pan Zadina, pan Ledecký a doktor
Novák.“ Co jméno, to pojem. Během představo-
vačky fanoušci v kotli rozvinuli krásné choreo
s velkým zlatým pohárem a jmény všech mistrů.
Na štítku poháru bylo uvedenou: Mistři ligy –
1982/83 Bohemians ČKD Praha, 2009/10 Bohe-
mians 1905. Trochu zavazující text pro současné
hráče…

Pak už nastal čas pro současné hrdiny zelenobílého
dresu. Na plochu přišly oba týmy, Bohemians v ne-
tradičních dresech, které připomněly dresy z roku
1983. Zelený trikot, bílé trenky, zelené stulpny, zlatý
klokan ve znaku. Současní hráči potřásli rukou mi-
strům a na trávníku se tak vyměnily dvě generace
hráčů. Jedna Bohemku přivedla na vrchol, druhá se
o to snaží. Cesta za titulem se proměnila v cestu za
třemi body, následný program už se nedal předem
naplánovat, ale skvěle zapadl do slavnostního rámce.
Vynikající výkon Klokanů připomněl zlaté časy a Ďo-
líček se dlouho po utkání radoval z vítězství. Byl to
den, který povznesl fotbal znovu o patro výš a při-
pomněl zelenobílému národu krásné chvíle, které
tento stadion zažil před pětadvaceti lety. Legendy si
kromě silného zážitku odnesly i pamětní medaily,
dres Bohemky a mistrovskou knížku. �

Mnozí z mistrů se neubránili dojetí. Z tribun se
ozvalo hromové „MISTŘI, MISTŘI.“ Byl to asi nej-
silnější zážitek celé oslavy.

Pak si vzal mikrofon Přemysl Bičovský, kapitán
mistrovské party. „Děkujeme za krásné přivítání.
Už za našich časů platilo, že Bohemka má nejlepší
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Fanshop nabízí slevy
Fanshop se chystá na velký vánoční nával

 fanoušků. „Jsou objednány zajímavé novinky, které
představíme při Vánocích s Klokanem. Celý prosi-
nec bude zaměřena komunikace na fanshop
a eshop. Máme dostatečné zásoby, takže věříme,
že uspokojíme všechny požadavky fanoušků,“ hlásí
Jakub Havrda, manažer fanshopu. V současné době
probíhá speciální akce na ručníky, osušky a ná-
ramky. Pokud koupíte ručník a osušku dohromady,
ušetříte 15% z původní ceny. Dohromady koupíte
osušku i ručník se symboly Bohemky za 480 Kč.
Podobně ušetříte, když si zakoupíte i sadu ná-
ramků. Každý Bohemák se i na ulici, v obchodě,
prostě kdekoliv pozná podle toho, že nosí náramek.
Fanshop nabízí již zaběhlé typy náramků, ale také
zcela nový černý. Pokud si koupíte všechny tři ná-
ramky, budou vás stát dohromady 150 Kč. Ušetříte
tak 30 Kč. Neváhejte a přijďte do fanshopu, který
je otevřen každý pracovní den od 11 do 17 a ve
středu od 12 do 19 hodin.

Bohemka rozšiřuje služby na mobily
Snad každý fanoušek Bohemky má mobilní tele-

fon. A tomu se přizpůsobují i služby Bohemians pro
příznivce. „Máme první služby, které nabízíme, ale

FANSHOP BOHEMKY

na jaře bychom právě přes mobily chtěli komuni-
kovat daleko častěji. Chystáme velký projekt, který
se snad fanouškům bude líbit. S mobilem budou
s Bohemkou každý den. Od nákupu vstupenky až
po záznamy gólů ze zápasů. V současné době mů-
žete využít především nových tapet na plochu Va-
šeho mobilu. Stáíhněte si znak, fotky hráčů a další
symboly Bohemky. Vyberte si z nabídky tapet níže
(další tapety hráčů na www.bohemians190.cz),
u každé tapety je uveden její šestimístný číselný
kód, který potřebujete pro správné objednání. Po-
šlete SMS ve tvaru BOH xxxxxx na číslo 903 09 40,
kde xxxxxx je právě kód vámi vybrané tapety. Cena
jedné SMS je 40,-Kč včetně DPH. Za služby Pre-
mium SMS odpovída AGMO CZ, s.r.o. Na výsluní
201/13, Praha 10, Info: podpora@ka-tech.biz.

Narozeniny partnerů
Vážíme si přízně všech partnerů a děkujeme jim

za věrnost Bohemce. Zvláštní poděkování patří
v každém měsíci oslavencům z řad našich partnerů.
Přejeme všem hodně zdraví, pevné nervy s Bo-
hemkou a hodně obchodních úspěchů spojených
s vršovickým klubem. Narozeniny v listopadu mají
tito partneři:

Miroslav Zukal, společnost Zems, 16. 11. 2008
Jiří Böhm,  společnost   Margit, 8. 11. 2008
Jiří Tůma, společnost    Tukas,  7. 11. 2008

Loga a fotografie

44462 444663 444660
Logo bílé Logo zelené logo DFB bílé

Logo DBF černé Foto týmu Choreo Vršovice
44461 444676 444677

FANSHOP BOHEMKY





VŽDYCKY JSME 

30 Bohemians 1905 – FK Fotbal Třinec

Bohemians 1905 – FC Vysočina Jihlava
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FC Hradec Králové – Bohemians 1905
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očima fanoušků

 Předehra:
Není vod věci dát si jednou výjezd za střízliva ... v ne-

děli po poledni mažu chleby máslem a vkládam uzený
... vše zabalim pečlivě do ubrousků, nějakej okurek
k tomu, dvoulitrovku kofoly a fofrem směr Vršovice.
Bída přišla na nuzáky a krize finančních trhů dolehla i na
autonomní republiku Šiškov a její obyvatele ... takže
nezbejvá než využít služeb Hoolastour a jelikož vod vý-
jezdu do Fulneku sem v podmínce, slušně pozdravim
vedoucího, koupim lupen do Hradce a stranou mlčky po-
píjim grog. Sou vypraveny celkem 3 busy, takže check-
in trvá dlouho ... v jednu chvíli se unavenej taťka
zakucká a potřebuje bouchnout do zad ... už už svírám
ruku v pěst, že pomstim Lombarda za Fulnek, ale
v mžiku je tu spousta dalších dychtivejch pěstí k vyří-
zení starejch účtů a křivd, a tak to nechávám na nich.

Pozdravíme se s Ajchym, provedem chatrnou rekon-
strukci výletu na Slovácko, zasmějem se a vyrážíme.
V karose mám dvoják sám pro sebe, což kvituju s ra-
dostí ... na vedlejší sedadlo umístim kofolu, protože
když ji miluješ, nemusíš hřešit a bez alkoholu se dá
těch pár hodin taky vydržet. Královskej Hradec je co by
kamenem dohodil a zbytek došel ... kníratej šofér
ujede nejen vostatnim loudalům, ale i policii, a pod lí-
zátkama sme už půl hodiny před výkopem. Projdeme
do sektoru hostí a já ohromen zírám na tu sílu, která
si připravuje hlasivky ... možná tisíc nás tu bude

První číslo:
Chraplavej amplión vohlašuje sestavu, Hofťa už evi-

dentně našel optimální složení, vítěznej team ... a chlapci
se s ničim nemažou ... po pěti minutách vyváží Ferenc
Róth balón, parádnim pasem přes celou šířku hřiště hru
přenese doprava na Moravce, ten jednim dotekem
sklepne do vápna pro Škodovku a lahůdková akce za-
končena jest nadejchanym dloubákem přes domácího
gólmana ... paráda, cvrnknu si do trenek ... ty sfouknem
jak nic. Jenže: eště nedozněj voslavný chorály a vodra-
ženej míč, kterej nezachytíme, se bombou vrací skrz naši
šestnáctku i skrz Sňozíka přímo k tyči ... vyrovnáno, kur-
vafix, ale Radek viděl kulový, před nim bylo hodně hráčů
a reagoval až ve chvíli, kdy měl míč tak metr před sebou.

No co, času dost, dyk se hraje teprve deset minut ...
jenže: režie se ujímá trojice osob v černym a jakejko-
liv kontakt je písknut směrem k naší brance ... tohle
bylo k vidění i v Uherskym Hradišti, ale tamní sabotéři
snahu sudích vokázale ignorovali ... votroci toho vy-
užívaj a celou první půli nás k ničemu pořádnýmu ne-
pustěj a sami hrozej rychlejma průnikama po křídlech
... párkrát hlavnímu vyčítavě připomenu, že hru posu-
zuje neobjektivně, ale za půl hodiny je rejstřík výtek
vyčerpán a stejně mě ten z… určitě neslyší. Před pře-
stávkou ovšem můžeme eště jednou skórovat, Mori
však pálí jenom do tyče a chudák Vendy omdlívá.

Na pivo se tu stojí půl hodiny, já jakožto senior mezi
omladinou do fronty nemusim, když se někdo uvolí pro
něj dojít, je mi nabízeno automaticky ... věkovitost má
i výhody. Nevýhodou je na druhou stranu ta tekutina

COITO ERGO SUMCOITO ERGO SUM
Autor: loupak

v kelímku, vo pivo rozhodně nejde ... dyž du litr břečky
vymočit k toitoikám, všude vobsazeno ... na tisíc lidí 4
hajzlíky ... chceme jít ke stromečkům, ale brána v prů-
chodu pod tribunou je zavřená ... zasr… koncentrák,
syčí zlostně Kuba ... chčijem v průchodu na zdi a mí-
stním je zřejmě šumák, že to tu bude smrdět, pořada-
telé zíraj dosti nejapně.

Druhý číslo:
Po půli hrajem na vzdálenější stranu a domácí pomalu

fyzicky vodpadávaj ... Slezy střídá Moravce a tři forwardi
na place sou zase znát ... opět pěkná kombinace na ose
Slezy-Škoda-Morávek a sobotní voslavenec po Crou-
chově zatáhnutí zblízka posílá koně zelený znova do ve-
dení. Řveme, skáčeme, plácáme si ... eště jeden, eště
dva ... dejte jim bůra! Votroci se eště nadechujou k zá-
věrečnýmu tlaku a ke Sňozíkovi lítaj zleva zprava malý
hrozby ... pár obličejů kolem mě ztrácí přirozenou
barvu, blednou, a neni to jen tim chlastem, co ze všech
táhne (Loupák je pašák, je střízlivý!).

Nevim proč, ale mám podobně vypjatý závěry rád ...
už kdysi při hokejovym MS 1985 v zápase s Kanadou za
stavu 4:2 sem si přál, aby reprezentanti javorovýho
listu snížili a závěr byl napínavější a taky sem to nahlas
vyslovil ... stalo se a doma na mě křičeli, proč takový
věci přivolávam ... Lála do prázdný kasy rozhodnul.
V Hradci mi běží hlavou scénář, že by Votroci mohli eště
srovnat a Slezy v první minutě nastavení nůžkama do-
mácím srazí vaz. Ale když vidim každou chvíli sinalejší
tváře, před totálním kolapsem, zželí se mi jich a radši
sem zticha, nejspíš by mě všichni zakousli.

Jedinej, kdo má smysl pro dramatično, a snad tele-
paticky čte moje myšlenkový pochody, je náš gólman
Radek Sňozík ... kvůli show a k potěše fans by si snad
byl schopnej dát i vlastence ... chce vyhodit balon do
rychlýho brejku a servíruje ho přímo k nohám domá-
cího kopyta, který lobem naštěstí přehazuje i bránu ...
po mý levici stojící Redneck se skoro kácí a šeptá: ty
vole, to už je i na mě moc. Ale všechno dobře dopadne
a já si zamnu tlapky vo to víc, že mam krásnejch 20
bodů do tipovačky. A cesta domů ... vítězná, opojná ...
rázem je tu inovace pokřiku: Honza Morávek, devate-
náct let, všechno nejlepší, Bóóóhééémkááá. Na pumpě
se kouknu přes rameno a když nikde nevidim fa-
šistu M.H., koupim placku rumíčku lékařskýho, aby ne-
bylo kofole smutno ... ten, panečku, hřeje.

Třetí číslo:
Tak uvolněnej příjezd už dlouho nepamatuju ... busy

nás vyklopěj v dolíčku a za pět minut přijede náklad nej-
cennější ... samotní borci, ta naše Bohemka! ... mistři
... poslední orgasmus si dám před náměstíčkem ... ne-
nápadnej Hofťa se courá jen tak jakoby bokem, skoro si
ho nikdo nevšimne ... stihneme bleskový interview:
– byl to těžkej zápas? – byl
– kluci hráli výborně, že jo? – hráli
– trenére, díky moc, byli ste skvělý! – my taky

děkujem, i vy ste byli �
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S Fortunou
za Bohemkou
S Fortunou
za Bohemkou
Skvělý výjezd na Slovácko se může znovu

opakovat, Bohemka tentokrát jede do
Hradce. Díky podpoře fanoušků má Bo-

hemka domácí prostředí prakticky na každém zá-
pase, což motivuje hráče k lepším výkonům. To si
uvědomuje i sázková kancelář Fortuna, která po
dobrých zkušenostech z minulé sezony pokračuje
v podpoře fanoušků. „Fanouškům patří velké díky
za to, jak se starají o klub. Díky jejich přispění zís-
kává Bohemka i velké finanční prostředky, takže je
samozřejmé, že musíme něco vrátit zpět fanouš-
kům,“ říká Lukáš Přibyl, ředitel klubu. Kromě For-
tuny tak na zájezdy přispívá i samotný klub. Od
nové sezony budou výjezdy po celé republice stát
členy DFB a majitele permanentních vstupenek
100 Kč, ostatní fanoušky 150 Kč. 

Už při prvním utkání v Ústí nad Labem měla Bo-
hemka skvělou podporu. Na sever Čech dorazilo
kolem tisícovky fanoušků a Klokany skvěle povzbu-
zovali. Bohemku čekají na podzim 2008 poslední
dva výjezdy, do Hradce a do Opavy. „Nechceme,
aby se to promítlo do peněženek fanoušků, proto
částečně přispěje i klub,“ říká Přibyl. Fortuna vě-
nuje na sezonu 150.000 Kč na tyto výjezdy, klub
přibližně stejnou částku. Na všechny výjezdy po
Čechách budou vypravovány za tuto cenu max. tři
autobusy, na Moravu a do Slezska za tuto cenu klub
vypraví max. 2 autobusy. Další autobusy mohou
být vypraveny, ale budou za standardní ceny. 

Fortunu neodradil ani sestup do druhé ligy. Na tis-
kové konferenci před sezonou k tomu vystoupila
i marketingová ředitelka Fortuny Lenka Kahalová.
“Přestože se Bohemce nevydařilo působení v první
lize, zůstáváme věrní a povyšujeme naše partner-
ství na generální. Sport přináší radost i smutek, ale
hlavní je vášeň, a tu všichni v Bohemians sdílejí,
což dokázali hlavně fanoušci, když svými příspěvky
klub zachránili. Fortuna fanouškům jejich přízeň
oplácí, a tak v uplynulé sezóně sponzorovala jejich
výjezdy na mimopražská utkání Bohemky a bude
v tom pokračovat. Navíc jsme otevřeli pobočku
přímo na stadionu klubu. Věříme, že letošní sezóna
bude pro Bohemku vítězná a znova nastoupí do
první ligy. Na její návrat mezi fotbalovou elitu jsme
vypsali kurs 2,8:1.”

Přihlášení na zájezdy bude probíhat tradičně pro-
střednictvím internetových stránek nebo přes mo-
bilní telefon. Vstupenky na jednotlivá utkání budou
vždy k dispozici ve fanshopu Bohemians pro indivi-

duální cesty fanoušků, účastníci autobusových zá-
jezdů si budou moci koupit vstupenky vždy v auto-
buse. Cestujte tedy z Bohemku po celé republice.
Pokud máte permanentku nebo jste členem DFB
máte navíc další slevu a cesta například do Vítkovic
vás bude stát jen 100 Kč. I ve druhé lize bude pla-
tit heslo: VŽDYCKY JSME S VÁMI!

ZÁJEZD DO OPAVY
V sobotu 15. 11. 2008 je pro fanoušky Bohemians

1905 pořádán autobusový zájezd na utkání do
Opavy. Na akci se opět bude významnou měrou fi-
nančně podílet Fortuna, jeden z generálních partnerů
Bohemky. Držitelé permanentek a členové DFB za-
platí za zájezd 100 Kč, ostatní fanoušci 150 Kč. Při-
hlášky u Michala Holase pomocí kontaktního
formuláře v článku na internetu, nebo mailem na
 zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na
mobil  606 814 521. Do SMS uveďte jména přihláše-
ných (+ zda vlastníte permanentku nebo jste členem
DFB), do mailu i telefonická spojení (+ zda vlastníte
permanentku nebo jste členem DFB). Při vstupu do
autobusu s sebou přineste průkaz člena DFB nebo
permanentku, abyste mohli prokázat nárok na slevu.
Účastníci zájezdu si vstupenku zakoupí v autobuse.
Cena zájezdu – pro členy DFB nebo držitele perma-
nentek 100,- Kč, pro ostatní fanoušky Bohemky
150 Kč. Prosíme, abyste při placení zájezdu a lístku
na utkání měli připravené přesně odpočítané peníze.

POČTY FANOUŠKŮ NA HŘIŠTÍCH SOUPEŘŮ
Soupeř počet fanoušků Bohemians
Ústí nad Labem ...................................... 1000
Dukla.................................................... 2000
HFK Olomouc........................................... 400
Vítkovice ................................................. 200
Čáslav .................................................... 800
Fulnek .................................................... 150
Slovácko ................................................. 400
Hradec Králové ........................................ 900





CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMNEKOCHOV CMN



MLÁDEŽ BOHEMIANS 1905

38 Bohemians 1905 – FK Fotbal Třinec

I. ČPP liga staršího dorostu 
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Sparta Praha 12 9 0 3 33  :  14 27
2. Tescoma Zlín 13 7 3 3 26  :  13 24
3. Sigma Olomouc 13 7 3 3 22  :  12 24
4. Hradec Králové 13 5 5 3 15  :  14 20
5. Příbram 12 6 1 5 21  :  23 19
6. Viktoria Plzeň 13 5 4 4 17  :  20 19
7. Baník Ostrava 13 5 3 5 22  :  20 18
8. Slavia Praha 13 4 5 4 20  :  18 17
9. Teplice 13 5 2 6 27  :  29 17

10. Jihlava 13 5 1 7 24  :  28 16
11. České Budějovice 13 4 3 6 17  :  22 15
12. Opava 13 3 6 4 20  :  26 14
13. Brno 12 4 2 6 17  :  18 14
14. Bohemians 1905 13 3 5 5 17  :  22 14
15. Most 13 4 2 7 19  :  29 14
16. Slovácko 12 2 3 7 11  :  20 9

Česká liga staršího dorostu
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Mladá Boleslav 13 10 1 2 49  :  14 31
2. Liberec 13 10 1 2 32  :  16 31
3. Slavia Praha B 13 8 1 4 28  :  17 25
4. Meteor Praha 13 7 2 4 18  :  16 23
5. České Budějovice B 13 6 3 4 25  :  25 21
6. Most B 13 4 8 1 18  :  16 20
7. Fotbal Pardubice 13 6 1 6 22  :  20 19
8. Motorlet Praha 13 5 3 5 19  :  19 18
9. Sparta Praha B 13 5 2 6 24 : 22 17

10. Teplice B 13 5 2 6 17 : 21 17
11. Viktoria Plzeň B 13 4 3 6 20 : 19 15
12. Kladno 13 3 4 6 15 : 23 13
13. Hradec Králové B 13 3 4 6 15 : 29 13
14. Jablonec 13 3 2 8 13 : 23 11
15. Nový Bydžov 13 3 2 8 15 : 33 11
16. Bohemians 1905 B 13 2 1 10 13 : 30 7

I. ČPP liga mladšího dorostu
Tým Z V R P Skóre Body

1. Sparta Praha 11 9 2 0 36 : 5 29
2. Sigma Olomouc 12 8 0 4 26 : 14 24
3. Slavia Praha 12 5 5 2 22 : 9 20
4. Hradec Králové 12 5 5 2 20 : 13 20
5. Opava 12 6 2 4 16 : 13 20
6. Tescoma Zlín 12 5 4 3 26 : 17 19
7. Slovácko 11 4 5 2 13 : 11 17
8. Viktoria Plzeň 12 4 5 3 15 : 19 17
9. Baník Ostrava 12 4 4 4 18 : 14 16

10. Most 12 3 3 6 13 : 26 12
11. Jihlava 12 2 5 5 13 : 17 11
12. Bohemians 1905 12 3 2 7 15 : 27 11
13. Brno 11 1 7 3 13 : 18 10
14. České Budějovice 12 2 4 6 11 : 24 10
15. Příbram 11 2 3 6 12 : 22 9
16. Teplice 12 1 4 7 13 : 33 7

Česká liga mladšího dorostu 
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Slavia Praha B 13 9 2 2 27 : 10 29
2. Liberec 13 8 3 2 31 : 16 27
3. Kladno 13 8 2 3 30 : 17 26
4. Jablonec 13 7 4 2 22 : 13 25
5. Sparta Praha B 13 6 4 3 27 : 17 22
6. Fotbal Pardubice 13 7 1 5 24 : 20 22
7. Teplice B 13 5 2 6 23 : 23 17
8. Mladá Boleslav 13 4 4 5 22 : 20 16
9. Viktoria Plzeň B 13 4 3 6 19 : 22 15

10. Bohemians 1905 B 13 4 3 6 17 : 23 15
11. Nový Bydžov 13 4 2 7 15 : 25 14
12. České Budějovice B 13 4 2 7 16 : 32 14
13. Meteor Praha 13 3 4 6 13 : 18 13
14. Hradec Králové B 13 3 4 6 15 : 22 13
15. Motorlet Praha 13 3 3 7 19 : 26 12
16. Most B 13 3 1 9 16 : 32 10

SSŽ Česká liga starších žáků
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Bohemians 1905 13 10 2 1 37 : 7 32
2. Slavia Praha 13 10 1 2 55 : 13 31
3. Teplice 13 8 2 3 36 : 18 26
4. Příbram 13 8 1 4 32 : 14 25
5. Sparta Praha 13 7 4 2 27 : 16 25
6. Most 13 7 3 3 26 : 15 24
7. Viktoria Plzeň 13 7 2 4 30 : 15 23
8. České Budějovice 13 6 2 5 43 : 19 20
9. Hradec Králové 13 5 4 4 38 : 17 19

10. Kladno 13 4 3 6 22 : 29 15
11. Fotbal Pardubice 13 3 5 5 35 : 21 14
12. Liberec 13 4 1 8 24 : 23 13
13. Mladá Boleslav 13 3 3 7 29 : 30 12
14. Vejprnice 13 3 1 9 12 : 29 10
15. Jablonec 13 1 2 10 9 : 34 5
16. Hořovicko 13 0 0 13 3 : 158 0

Česká divize starších žáků, skupina A
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Motorlet Praha 12 11 0 1 44 : 5 33
2. Slavia Praha B 12 10 1 1 41 : 5 31
3. Tábor 11 7 2 2 17 : 16 23
4. Písek 12 6 2 4 17 : 20 20
5. Viktoria Plzeň B 12 5 2 5 21 : 22 17
6. Tachov 12 5 2 5 15 : 28 17
7. Doubravka 12 5 1 6 18 : 23 16
8. Bohemians 1905 B 12 5 0 7 26 : 24 15
9. Slavoj Podolí 12 5 0 7 24 : 24 15

10. Jindřichův Hradec 12 4 2 6 20 : 19 14
11. České Budějovice B 12 4 2 6 14 : 15 14
12. Příbram B 12 4 1 7 18 : 35 13
13. Strakonice 1908 12 2 1 9 17 : 34 7
14. Klatovy 11 1 2 8 10 : 32 5
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Pražský přebor starších žáků
Tým Z V R P Skóre Body 

1. SK Střešovice 8 8 0 0 25 : 8 24
2. ABC Braník 8 7 0 1 25 : 6 21
3. Motorlet B 8 5 1 2 31 : 9 16
4. Dukla Praha 8 5 1 2 15 : 6 16
5. H. Měcholupy 8 5 0 3 21 : 17 15
6. Střížkov 8 4 2 2 24 : 6 14
7. Bohemians 1905 C 8 4 1 3 29 : 10 13
8. FSC Libuš 8 2 2 4 5 : 9 8
9. FK V. Žižkov B 8 2 0 6 12 : 33 6

10. FK Meteor B 8 1 0 7 14 : 27 3
11. FK Admira 8 1 0 7 9 : 41 3
12. FC Háje JM 8 0 1 7 2 : 40 1

SSŽ Česká liga mladších žáků
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Sparta Praha 13 12 1 0 38 : 3 37
2. Příbram 13 12 0 1 64 : 7 36
3. Teplice 13 9 1 3 47 : 19 28
4. Slavia Praha 13 8 3 2 36 : 10 27
5. Hradec Králové 13 7 4 2 31 : 11 25
6. České Budějovice 13 7 3 3 36 : 23 24
7. Viktoria Plzeň 13 7 1 5 28 : 20 22
8. Jablonec 13 6 2 5 30 : 16 20
9. Kladno 13 6 1 6 29 : 33 19

10. Most 13 5 1 7 14 : 25 16
11. Bohemians 1905 13 3 2 8 12 : 32 11
12. Liberec 13 3 1 9 20 : 31 10
13. Fotbal Pardubice 13 3 1 9 13 : 24 10
14. Hořovicko 13 3 0 10 15 : 40 9
15. Mladá Boleslav 13 1 3 9 8 : 27 6
16. Vejprnice 13 0 0 13 6 : 106 0

Česká divize mladších žáků, skupina A
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Motorlet Praha 12 11 0 1 56 : 5 33
2. Slavoj Podolí 12 8 2 2 38 : 9 26
3. Slavia Praha B 12 8 2 2 34 : 13 26
4. Písek 12 7 1 4 25 : 17 22
5. Strakonice 1908 12 6 3 3 27 : 11 21
6. Bohemians 1905 B 12 6 2 4 29 : 20 20
7. Klatovy 11 6 0 5 26 : 23 18
8. Tachov 12 5 2 5 34 : 30 17
9. Tábor 11 3 4 4 22 : 23 13

10. České Budějovice B 12 4 1 7 9 : 27 13
11. Příbram B 12 3 2 7 16 : 34 11
12. Doubravka 12 2 3 7 11 : 38 9
13. Viktoria Plzeň B 12 2 0 10 12 : 45 6
14. Jindřichův Hradec 12 1 0 11 5 : 49 3

Pražský přebor mladších žáků
Tým Z V R P Skóre Body 

1. H. Měcholupy 7 6 0 1 14 : 9 18
2. AC Sparta C 7 5 1 1 20 : 8 16
3. ABC Braník 7 5 0 2 40 : 12 15
4. SK Slavia C 7 4 1 2 18 : 7 13
5. Motorlet B 7 4 1 2 24 : 16 13
6. Bohemians 1905 B 7 3 2 2 11 : 15 11
7. Slavoj Podolí B 7 3 1 3 14 : 11 10
8. FSC Libuš 7 2 2 3 15 : 22 8
9. Střížkov 7 1 2 4 8 : 13 5

10. ČAFC 7 1 1 5 5 : 11 4
11. FK V. Žižkov B 7 1 1 5 10 : 34 4
12. FC Háje JM 7 1 0 6 9 : 30 3

Pražský přebor mladších žáků, skupina A
Tým Z V R P Skóre Body 

1. Bohemians 1905 C 8 6 2 0 29 : 2 20
2. SK Střešovice B 8 6 2 0 24 : 4 20
3. Újezd n.L. 8 6 1 1 38 : 6 19
4. Řepy 8 5 1 2 26 : 12 16
5. Ďáblice 8 5 0 3 31 : 16 15
6. Př. Kopanina 8 4 1 3 20 : 13 13
7. Dukla Praha C 8 3 2 3 15 : 10 11
8. Bílá Hora 8 3 1 4 8 : 19 10
9. Stodůlky B 8 2 0 6 8 : 24 6

10. Řeporyje 8 1 1 6 9 : 37 4
11. Loko Vltavín 8 1 0 7 4 : 38 3
12. Lipence 8 0 1 7 4 : 35 1

– průběžné tabulky
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Patronem utkání s Třincem je
Jiří Janů, tajemník vršovic-
kého Sokola. V rámci dob-
rých sousedských vztahů
chce vršovický Sokol úzce
spolupracovat s Bohemkou
a prvním krokem by měl být
vstup Sokola do Družstva
 fanoušků Bohemians. „“Nejde
o výši finančního příspěvku, ale chceme tak
podpořit vzájemnou spolupráci a velmi dobré
sousedské vztahy. Historicky zde vedle sebe
funguje Sokol i Bohemka na jednom místě
a věříme, že tomu tak bude i nadále. Proto do-
chází k této konkrétní spolupráci, která se
bude dále rozšiřovat. Naším společným zá-
jmem je, aby na Praze 10 zůstala zachována
sportoviště, která jsou historicky nedílnou
součástí Vršovic,” říká Jiří Janů, nejvyšší před-
stavitel vršovického Sokola.

Jak funguje sousedství Bohemky a Sokola?
„Myslím, si, že jsme dobří sousedé. Máme ko-

rektní sousedské vztahy, vždyť nás spojuje jedna
tepna, kterou je „společná kanalizační přípojka”.
Problémy, které nám její technický stav připravil,
jsme dokázali vždy úspěšně vyřešit k oboustranné
spokojenosti. 

Po stránce komunikace a vzájemné spolupráce
však máme co dohánět. Obě naše organizace mají
podobnou činnost a společně tvoříme jakýsi spor-
tovní ostrov uprostřed Prahy 10. Na tuto skutečnost
bychom měli myslet a do budoucna se snažit tuto
sportovní lokalitu nejen udržet, ale třeba i rozšířit.

Dobrým vysvědčením pro nás je fakt, že v zim-
ních měsících využívají naše sportoviště fotbalové
přípravky Bohemky. Zdá se, že obě strany jsou spo-
kojeny, což je dobré znamení do budoucna. Pokud
bude zájem, jsme připraveni naše kapacity dát
sportovcům Bohemky k dispozici. Mohou to být
nejen sportovní sály, kterých máme hned několik,
či posilovna, ale i venkovní sportoviště jako např.
tenisové kurty, házenkářské hřiště s umělým po-
vrchem a další.

Jak je v dnešní době vytížen Sokol?
„Pokud máte na mysli budovu sokolovny zde ve

Vršovicích, tak její vytížení je v rámci možností
a efektivního provozu. Trochu problém jsou dopo-
lední hodiny, kdy ne všechny sportoviště bývají ob-
sazeny. Je to čas pro školy, ale veřejnost moc

nechodí. Důvod jej jasný, práce. Pravým opakem
jsou odpoledne, kdy dům praská ve švech. Tato
 nevyváženost ale není ničím mimořádným, je to
běžná situace a trochu bolest všech sportovních
areálů. Samozřejmě rádi přivítáme i fanoušky
 Bohemky, kteří si budou chtít zasportovat.

Jinak o členství v sokole je poměrně velký zájem.
Je to z toho důvodu, že máme řadu vhodných spor-
tovišť pohromadě, ideální polohu téměř v centru
Prahy, možnosti parkování a nehrajeme si na salón.
Nabízíme odpovídající kvalitu za myslím dobrou
cenu, což veřejnost umí ocenit. Díky za to.“

Sledujete dění v Bohemce?
Co se mě osobně týče, tak jistě. Fotbal mám rád

a dění v pražských klubech mě jako sportovního fa-
nouška samozřejmě zajímá. Pochopitelně jsem
velmi uvítal iniciativu fanoušků, veřejnosti, v době,
kdy Bohemce bylo těžko. Taková aktivita je úžasná,
myslím, že i ojedinělá. Svědčí nejen o lásce ke
klubu, nýbrž i k lokalitě, regionu, kde se areál na-
chází. Je tu patrné ono pověstné “genium loci”,
duch a jakási hrdost na místo, na dřívější i budoucí
úspěchy.

Já sám, přestože na fotbal pravidelně nechodím,
vnímám jako soused úspěchy i neúspěchy Bo-
hemky velmi silně. Věřím, že nyní s příchodem Lu-
káše Hartiga a uzdravením Dalibora Slezáka bude
Bohemka daleko silnější a v jarní části se udrží
v čele druhé ligy. Následný postup do první ligy
bych Bohemce moc přál a věřím, že se jí to i po daří.
Proto přeji všem, kteří se o tento cíl budou snažit
především pevné zdraví a dostatek klidu na práci.
Věřte, že vím, o čem mluvím...“ �

PATRON UTKÁNÍ



Tabulka po 13. kole:
Tým VG : OG PB

1. Sokol Ovčáry 25  :  12 25

2. FC Hradec Králové B 24 : 19 25

3. AFK Chrudim 24 : 16 23

4. FK Pěnčín-Turnov 20 : 10 22

5. RMSK Cidlina Nový Bydžov 16 : 14 21

6. Bohemians 1905 B (Praha) 17 : 16 20

7. SK Převýšov 15 : 13 18

8. SK Týniště n.Orlicí 14 : 13 18

9. Dvůr Králové 18 : 28 18

10. Tesla Pardubice 18 : 9 17

11. Kunice 23 : 18 16

12. SK Horní Měcholupy 15 : 15 16

13. Sokol Živanice 13 : 16 16

14. FK Kolín 17 : 21 13

15. FC Velim 18 : 27 13

16. SK Holice 10 : 40 5
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PPAAVVEELL  MMEEDDYYNNSSKKÝÝ
ttrreennéérr  BB--ttýýmmuu

Bohemians 1905, B-TÝM, podzim 2008:
1. sobota, 9. 8., 17:00 Ovčáry – Bohemians 1905 B 2:0

2. sobota, 16. 8., 10:15 Bohemians 1905 B – Pěnčín/Turnov (Ďolíček) 1:2

3. neděle, 24. 8., 17:00 Týniště nad Orlicí – Bohemians 1905 B 1:1

4. neděle, 31. 8., 10:15 Bohemians 1905 B – Kolín (Ďolíček) 1:0

5. neděle, 7. 9., 17:00 Nový Bydžov – Bohemians 1905 B 2:1

6. sobota, 13. 9., 10:15 Bohemians 1905 – Chrudim (Ďolíček) 1:0

7. sobota, 20. 9., 16:30 Kunice – Bohemians 1905 B 1:1

8. sobota, 27. 9., 10:15 Bohemians 1905 B – Tesla Pardubice (Loko Vršovice) 1:0

9. sobota, 4. 9., 16:00 Živanice – Bohemians 1905 B 0:2

10. neděle, 12. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Dvůr Králové (Loko Vršovice) 3:1

11. neděle, 19. 10., 10:15 Hradec Králové B – Bohemians 1905 B 2:1

12. neděle, 26. 10., 10:15 Bohemians 1905 B – Velim (Loko Vršovice) 3:2

13. neděle, 2. 11., 10:15 Převýšov – Bohemians 1905 B 2:0

14. neděle, 9. 11., 14:00 Horní Měcholupy – Bohemians 1905 B

15. neděle, 16. 11., 13:30 Bohemians 1905 B – Holice (UMT Šeberov)

Máme za sebou další dva zápasy, ve kterých jsme
sice dostali shodně dva góly, přesto skončily
s rozdílným bodovým ziskem. Před dvěma

týdny jsme doma porazili Velim 3:2, před týdnem jsme
prohráli v Převýšově 0:2. Máme za sebou třináct kol, ve
kterých jsme získali dvacet bodů, což přibližně odpovídá
našim představám před sezonou, protože se pohybujeme
v klidném středu tabulky, který dává potřebný prostor
pro vývoj mladých hráčů. Máme dva plusové body v ta-
bulce pravdy, což nás řadí ještě výš, ale v tak vyrovnané
soutěži se i tohle může rychle změnit. Proto i naše krédo
nadále zní – stále je o co hrát, sestupové příčky se mohou
přiblížit velmi rychle a nesmíme nic podcenit. Na podzim
náš čekají ještě dvě kola, o tomto víkendu v Horních Mě-
cholupech a za týden doma v neděli ve 13:30 proti Holici
na umělé trávě na Šeberově. Výhodou je, že končíme
stejně jako A-tým tudíž, což v minulé sezoně nebylo
a byly s tím určité organizační problémy. 

Ještě se vrátím k posledním dvěma zápasům. Zápas
s Velimí nabídl hlavně ze strany Bohemky mnoho vylože-
ných brankových příležitostí, s jejichž proměňováním
měli naši mladíci nemalé problémy. Zápas nakonec roz-
hodl Radoslav Augustín pět minut před koncem. Ofen-
zivní slovenský legionář měl v utkání i další možnosti
rozšířit své brankové konto, ale i tak znovu prokázal
velmi dobrý růst a potenciál. V Převýšově jsme měli také
šance, zejména v prvním poločase. Ale tentokrát roz-
hodla zkušenost a produktivita domácích. Třikrát vystře-
lili na bránu a dali dva góly. Odvedený výkon nebyl
špatný, výsledek to ale bohužel nepřineslo.

Za týden
poslední zápas
Za týden
poslední zápas



42 Bohemians 1905 – FK Fotbal Třinec

Pořadí Z V R P G Body

1. Bohemians 1905 14 8 5 1 19:8 29

2. Jihlava 14 8 4 2 14:9 28

3. Čáslav 14 8 2 4 20:16 26

4. Ústí 14 8 1 5 17:20 25

5. Dukla 14 6 5 3 16:10 23

6. Sokolov 14 6 3 5 22:12 21

7. Opava 14 6 2 6 21:18 20

8. Most 14 5 4 5 16:18 19

9. Hradec 14 4 5 5 20:19 17

10. Třinec 14 4 5 5 12:12 17

11. Slovácko 14 4 4 6 12:17 16

12. Karviná 14 5 1 8 17:23 16

13. Sparta B 14 4 3 7 14:16 15

14. HFK Olomouc 14 3 5 6 10:15 14

15. Vítkovice 14 4 2 8 14:22 14

16. Fulnek 14 1 5 8 13:22 8

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 14. kolo

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2008

TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
A-TÝM, PODZIM 2008

1. kolo pátek 1. srpna, 17:00 0 Ústí nad Labem
1 Bohemians 1905

2. kolo neděle, 10. srpna, 17:00 1 Bohemians 1905
0 Opava

3. kolo pátek, 15. srpna, 19:00 1 Dukla
3 Bohemians 1905

4. kolo neděle, 24. srpna, 17:00 1 Bohemians 1905
0 Sokolov

5. kolo sobota, 30. srpna, 17:00 1 HFK Olomouc
1 Bohemians 1905

6. kolo neděle, 7. září, 17:00 2 Bohemians 1905
2 Most

7. kolo pátek, 12. září, 16:30 1 Vítkovice
0 Bohemians 1905

8. kolo neděle, 21. září, 17:00 0 Bohemians 1905
0 Sparta B

9. kolo sobota, 27. září, 16:30 1 Čáslav
1 Bohemians 1905

10. kolo sobota, 4. října, 16:00 1 Fulnek
1 Bohemians 1905

11. kolo neděle, 12. října, 17:00 2 Bohemians 1905
0 Karviná

12. kolo sobota, 18. října, 17:00 0 Slovácko
2 Bohemians 1905

13. kolo neděle, 26. října, 17:00 2 Bohemians 1905
0 Jihlava

14. kolo neděle, 2. listopadu, 17:00 1 Hradec Králové
2 Bohemians 1905

15. kolo neděle, 9. listopadu, 17:00 Bohemians 1905
Třinec

16. kolo sobota, 15. listopadu, 16:00 Opava
Bohemians 1905

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

2. fotbalová liga
sezona 2008/09
celková tabulka 14. kolo



BOHEMKA JE A BUDE!



PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.

PARTNEŘI
BOHEMIANS 1905 a. s.





BOHEMIANS 1905 FK FOTBAL TŘINEC

TRENÉŘI
TRENÉR: HOFTYCH PAVEL 
ASISTENT: MEDYNSKÝ PAVEL
ASISTENT: HRADECKÝ VÁCLAV
ASISTENT: ŠVANTNER PAVOL

BRANKÁŘI
1 Sňozík Radek 17. 10. 1975
19 Havránek Jiří 09. 01. 1987

OBRÁNCI
3 Lukáš Pavel 20. 11. 1975
6 Květoň Ladislav 10. 01. 1988
7 Nikl Marek (kapitán) 20. 02. 1976
9 Rychlík Jiří 24. 11. 1977

13 Růžička Jan 26. 08. 1984
14 Marek Lukáš 30. 01. 1981
17 Janek Ivan 01. 07. 1986
24 Pávek Michal 13. 02. 1985

ZÁLOŽNÍCI
4 Kunášek Petr 11. 07. 1979
8 Hašek Ivan 30. 08. 1987

11 Róth Férenc 24. 12. 1978
16 Moravec Jan 13. 07. 1987
23 Augustín Radoslav 05. 01. 1987
25 Kotyza Martin 01. 10. 1984
26 Karal Vlastimil 26. 04. 1983
30 Morávek Jan 01. 11. 1989
32 Adam Lukáš 05. 09. 1980

ÚTOČNÍCI
10 Slezák Dalibor 28. 01. 1970
12 Hartig Lukáš 28. 10. 1976
15 Bartek David 13. 02. 1988
21 Škoda Milan 16. 01. 1986
22 Ibragimov Aziz 21. 07. 1986
31 Bálek Vladimír 08. 03. 1981

TRENÉŘI
TRENÉR: CVIERTNA ERICH
ASISTENT: DEMBINNÝ ZDENĚK

BRANKÁŘI
1 Lipčák Martin 22. 12. 1975

22 Bruk Václav 15. 05. 1982

OBRÁNCI
3 Martinčík Ivan 08. 11. 1977
6 Kopecký Radim 07. 06. 1985
9 Sostřonek Michal 05. 07. 1986

14 Hupka Michael 06. 04. 1987
16 Chlebek Jaroslav 10. 02. 1976
18 Matěj Jaromír 29. 08. 1982
21 Zítka Ilja 06. 11. 1982

ZÁLOŽNÍCI
2 Šalamoun Martin 27. 08. 1982
4 Joukl Petr 22. 03. 1983
7 Eismann Pavel 20. 08. 1984
8 Ďurica Tomáš 29. 01. 1979

10 Malíř Pavel 08. 04. 1979
11 Lisický Petr 24. 06. 1986
12 Grim Jaromír 06. 06. 1986
15 Ceplák Miroslav 16. 06. 1983
19 Laureano Flavio 23. 08. 1987

ÚTOČNÍCI
5 Maceček Karel 02. 02. 1980

13 Veselý Richard 24. 12. 1978
17 Szmek Radek 13. 08. 1986
20 Doubek Martin 12. 10. 1977
25 Adam Marián 20. 09. 1981


