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Vážení fanoušci Bohemians,

vítejte v lize! Bohemka je opět mezi svými a vrací se do míst, která jí historicky
patří. Během dvou let se v Ďolíčku odehrál nevídaný příběh, který zviditelnil Bo-
hemku i celý český fotbal i za hranicemi naší republiky. Začínáme psát novou ka-
pitolu tohoto příběhu. Gambrinus liga si žádá nejen nadšení, zápal, euforii a od-
danost, ale také profesionální fungování klubu. Bohemka začínala před dvěma
lety od nuly – na poli funkcionářském i hráčském. Vybudovala tým, který prožil
během dvou let dva postupy a teď se bude měřit s nejlepšími. 
Během perného léta se na Bohemce událo spoustu věcí. Věříme, že pro Vás, pro
fanoušky bude první liga tou největší odměnou za věrnost, kterou klubu prokazu-
jete. Stadion prošel rozsáhlou rekonstrukcí, během mé kariéry v A-týmu si nepa-
matuji, že by se stadion někdy takto rekonstruoval. Během měsíce tady odvedli li-
dé hodně práce, pomáhali i fanoušci a znovu se potvrdilo kouzlo jedinečného
klubu.
Zápasem proti Baníku vstupujeme do nové éry. Věřím, že i fanoušci Baníku si uži-
jí tento svátek fotbalu a zápas se obejde bez jakýchkoliv problémů. Přeji všem
krásný fotbal, hodně gólů a doufám ve vítězný návrat do ligy.

Díky za Vaší věrnost.

Antonín Panenka
Prezident klubu  

Kalendář

JAK JSME ČEKALI
NA LIGU
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NA LIGU

17. 5. 2003 – poslední ligov˘ zápas v ëolíãku
Bohemians – Sparta ukonãila inzultace. Od té doby se ligov˘
fotbal ve Vr‰ovicích nehrál.

2004  – Klokani jsou v sezonû 2003/04 ve druhé
králové remíz. Do ligy nepostupují a prodluÏují
agonii klubu.

29. 1. 2005 – Bohemians odehráli na Tipsport cupu poslední
zápas se Slavií B a ukonãují ãinnost. Klub krachuje, nikdo neví,
zda se je‰tû nûkdy objeví na fotbalové mapû.

24. 3. 2005 – Fanou‰ci berou osud klubu do sv˘ch ru-
kou. Pofiádají sbírku a nakonec v˘raznû pfiispûjí k zá-
chranû klubu. Fanou‰ci se stávají i akcionáfii klubu. (f

Léto na Bohemce, to nebyla jen rekonstrukce a hektické

pfiípravy na ligu. Bûhem krátké dovolené si stihli i fotba-

listé Bohemians zpestfiit Ïivot. Dalibor Slezák a jeho pfiítel-

kynû Ilona netradiãnû o dovolené nikam necestovali a po dlou-

h˘ch letech koneãnû odpovûdûli v‰em nedoãkavcÛm na otázku:

„Kdy se vezmete?“ Po jedenáctileté známosti se kapitán Bohe-

mians oÏenil. "Na Vánoce jsem dostala prst˘nek a teì jsme to

dotáhli," hlásila Ilona. Spoleãnû tak zakonãili krásnou sezonu,

která obûma pfiinesla tolik radosti. Dalibor v‰e proÏívá na hfii‰ti,

Ilona emotivnû fandí na tribunû. Kapitán Bohemians a jeho pfií-

telkynû tak udûlali dal‰í dÛleÏit˘ krok ve svém Ïivotû. "Dalík má

ten plán, Ïe aÏ skonãí s fotbalem, pojedeme kolem svûta, tím si

splní v‰echna pfiání, a pak koneãnû mÛÏeme mít dûti a zaãít Ïít

ten stereotypní, nudn˘ Ïivot," fiíká Ilona, novomanÏelka Dalibora

Slezáka o budoucnosti rodiny.

Aãkoli jsou oba z KromûfiíÏe, seznámili se pfied jedenácti lety

v Hradci Králové. Ona tu studovala vysokou ‰kolu, on hrál fot-

bal, coÏ ji v‰ak dlouho nepfiiznal. Sv˘mi góly se Dalibor nechlu-

bil nikdy. „Tvrdil mi, Ïe je tam na prázdninách,“ fiekla Ilona pfii

rozhovoru s Kolisem v jeho rubrice Zpovûì. Svatba pfii‰la po

dlouh˘ch jedenácti letech. "Chtûli jsme ji mít skromnou. Pozvali

jsme nejbliÏ‰í rodinu, pfiátele a bylo to vynikající," pochvaloval si

Dalibor Slezák obfiad, kter˘ stihl je‰tû pfied nástupem na pfiípra-

vu. Po tûÏkém zranûní uÏ je kapitán Bohemians fit a je pfiipra-

ven na rodinn˘ Ïivot i na nejvy‰‰í soutûÏ. AÏ ãasem mÛÏe porov-

nat, co je nároãnûj‰í...

Ilono a Dalibore, fanou‰ci Bohemky vám pfiejí krásné manÏelství

plné radosti a nejen té zelenobílé...

Svatba jako řemen
Svatba jako řemen BRIGÁDY

BRIGÁDY
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Bohemka vstupuje do své tfietí sezony po znovu-

zrození a znovu je to o soutûÏ v˘‰, tentokrát uÏ

jsme v první lize mezi nejlep‰ími kluby v zemi.

Euforie opadla a my jsme se hned pár dní po postupu

pustili do práce. Pfiíprava byla extrémnû krátká, ale kluci

potfiebovali alespoÀ krátkou dovolenou. UÏ v loÀském ro-

ce jsme totiÏ konãili sezonu pozdû, jelikoÏ âFL mûla osm-

náct úãastníkÛ. Pak jsme bez del‰í dovolené naskoãili do

druhé ligy. A letos znovu. VÏdyÈ, kdyÏ jsme nastupovali na

pfiípravu, vût‰ina t˘mÛ uÏ za sebou mûla první pfiípravné

zápasy. Ale v této fázi sezony je dÛleÏit˘ i odpoãinek. Pfií-

pravné období bylo krátké, ale velmi intenzivní. Do krát-

kého ãasu jsme naskládali dvû soustfiedûní a zápasy jsme

hráli témûfi obden. I proto v nûkolika utkáních nebyly v˘-

kony podle na‰ich pfiedstav, ale úãelem bylo pfiedev‰ím

hrát a získat herní pohodu, která pfiijde aÏ po pár t˘d-

nech. T̆ den pfied zaãátkem ligy uÏ jsme jen ladili formu.

·lo spí‰e o lehãí tréninky, aby z klukÛ spadla únava.

Zaãíná Gambrinus liga a my do ní vstupujeme s podobn˘-

mi cíli jako pfied rokem do druhé ligy. Na‰ím cílem je
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pfiedvádût fotbal, kter˘ baví diváky a co se t˘ãe tabulky,

prvotním cílem je záchrana. Bude to boj o holé pfieÏití,

ale zvládneme ho. Tû‰ím se na vyprodan˘ stadion, tû‰ím

se na bájeãnou atmosféru. Na‰e Bohemka je znovu v prv-

ní lize. Jsem nesmírnû rád, Ïe mohu b˘t u tohoto velkého

návratu a moc se tû‰ím na vás, na fanou‰ky. UÏijme si

spoleãnû velk˘ návrat Bohemky. Mohou pfiijít i prohry, ale

musíme stále vûfiit v koneãn˘ úspûch. Ve druhé lize se

nám to vyplatilo, zvládneme to i tentokrát.

Boj o holé přežitíBoj o holé přežití
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Přijít na brigádu na Bohemku neznamenalo jen
pracovat, ale každý fanoušek se v Ďolíčku mohl
potkat i spoustu zajímavých lidí. Na tribunách Ďo-
líčku pracovalo osobně i celé vedení klubu, jednou
v sobotu přišel v pracovním také herec a věrný
Bohemák Ivan Trojan. „Četl jsem o tom v novi-
nách i na internetu. Jako fanoušek Bohemky jsem
cítil povinnost pomoci v těchto chvílích,“zdůvod-
nil člen Družstva fanoušků Bohemians své roz-
hodnutí přijít pomoci s rekonstrukcí stadionu.
„Odskočil jsem si z natáčení, byl jsem tady asi
čtyři hodiny, už se znovu vracím na natáčení,“ do-
dal herec se zelenobílým srdcem.
Přítomnost Ivana Trojana zpříjemnila několika de-
sítkám brigádníků sobotní práci ve Vršovicích.
Natíralo se zbylé zábradlí, čistila se hlavní tribu-
na, plnily se kontejnery. To vše absolvoval i Ivan
Trojan. „Bylo to příjemné, protože jsem mohl
zblízka vidět, jak se mění stadion. Byl jsem pře-
kvapen, co už je všechno hotové a jak se stadion
změnil. Ale práce tady je ještě hodně. Takže úžas-
ný, jen mám starost, aby se všechno stihlo,“ řekl
člen DFB 001. Při vstupu na hlavní tribunu si za-
vzpomínal na své fanouškovské začátky. „Tady,
jak roste montovaná tribuna, tam jsem začínal na
populární dřevěnce. Chodilo nás tam tak patnáct
kotelníků, vlajky jsme měli na zlámaných hokej-
kách. Teď se fandí na Bohemce jinak, daleko víc,“
zavzpomínal si Ivan v pracovní oděvu.
Ivan Trojan zavítal do Ďolíčku stejně jako desítky
dalších fanoušků, kteří pomáhají s rekonstrukcí
stadionu. „Chtěl jsem alespoň trochu pomoci. Na-
táčíme s Petrem Zelenkou Bratry Karamazovy, je
to projekt Dejvického divadla. Hned se tam zase
vracím,“ popsal svůj nejbližší program. Ivan si zá-
roveň alespoň zpoza výlohy prohlédl suvenýry ve
fanshopu v útrobách hlavní tribuny. „Sem budu
muset ještě před sezonou zavítat, abych vybavil
sebe i rodinu na novou sezonu,“ smál se. Ještě než
odešel, vystoupal do jedenácté řady hlavní tribuny.
„Tady mám permanentku, musím si vyzkoušet vý-
hled. Parádní,“ rozplýval se při pohledu z betono-
vého ochozu, na který budou instalovány sedačky.
„Už se těším na pátého srpna, to bude paráda,“ do-
dal Ivan Trojan.

UDÁLOST LÉTA
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KdyÏ se fiekne FCB, kaÏdému fotbalovému fa-
nou‰kovi se vybaví jin˘ klub. Ve svûtû je hlav-
ním nositelem této zkratky katalánská Barcelo-

na, v âesku tato tfii písmena znamenají pro fotbalové
pfiíznivce dva kluby – Bohemians 1905 a Baník Ostrava.
Právû utkání tûchto dvou klubÛ jsou vÏdy lákavá pro ti-
síce fanou‰kÛ, stejnû je tomu i tentokrát. 
Historie je minulostí, fanou‰ci obou klubÛ si pamatují
na dva poslední duely ze sezony 2002/03, kdy se oba
celky naposledy potkaly v Gambrinus lize. V dresu Bo-
hemians si uÏ poslední duely s Baníkem nepamatuje
vÛbec nikdo, cel˘ t˘m byl kompletnû vymûnûn. To na
ostravské stranû se je‰tû nûkolik pamûtníkÛ najde – na
ãtyfii roky staré duely si pamatují navrátilci do baníkov-
ského dresu René Bolf a Václav Svûrko‰. Vzpomínka na
sezonu 2002/03 oÏiví sestavy ze vzájemn˘ch zápasÛ.

15. 9. 2002  Bohemians – Baník 2:1
Branky: 45. Kisel, 66. Hartig - 61. Mario Liãka.
Rozhodãí: Jára - Ondo, Lhoták.
ÎK: Janáãek, M. Obermajer, M. Petrou‰ - Drozd,
Z. Pospûch, Svûrko‰, Matu‰oviã.
âK: 74. M. Petrou‰.
DivákÛ 3272.
Bohemians: Holec - M. Petrou‰, M. Obermajer, Janá-
ãek, Tfiasák - Kisel, O. Szabó, I. Dvofiák, ·írl - BaláÏ (88.
·enkefiík), Hartig (73. K. DoleÏal).
Ostrava: La‰tÛvka - Z. Pospûch (86. Proházska), Bolf, P.
Besta, Drozd - Látal, Sviták (57. ÎÛrek), M. âíÏek, Matu-
‰oviã - Svûrko‰ (76. Papadopulos), Mario Liãka.

Ohlasy trenérÛ:
Du‰an Uhrin: Bylo to napínavé a bojovné utkání. Vûdû-
li jsme, Ïe Baník bude chtít bodovat. AÏ na zaãátek, kdy
Holec chytil dvû gólové stfiely jsme byli zodpovûdnûj‰ím
t˘mem. KaÏdé vítûzství povzbudí, ale poznáme aÏ za t˘-
den v Bl‰anech, jestli nám to psychicky pomÛÏe.

Erich Cviertna: Chtûli jsme bodovat a po prohfie roz-
hodnû nemohu b˘t spokojen˘. Pfied druh˘m gólem
chyboval Pospûch a i první branka padla po La‰tÛvkovû
chybû. Fotbal sice je o chybách, ale takovéto se oprav-
du dûlat nemohou. Bylo to bojovné a vyrovnané utkání,
ale my jsme prostû udûlali více chyb a soupefi toho do-
kázal vyuÏít.

FCB – ligové souboje
6. 4. 2003 Baník Ostrava – Bohemians 2:0
Branky: 77. Liãka, 82. Svûrko‰.
Rozhodãí: Hlaváã - Holub, Mika.
ÎK: Dvorník, Svûrko‰ - Tfiasák, Kisel.
DivákÛ: 3392.
Baník: La‰tÛvka - Pospûch, Bolf, Dvorník, Drozd - Látal
(90. A. Besta), BystroÀ, Liãka, Matu‰oviã (46. âíÏek) -
Svûrko‰ (86. Papadopulos), Luke‰.
Bohemians: Holec - Janáãek, Obermajer, Kozel, Tfiasák
- Kisel, Rajnoch, Zoubek, Lesák - Bednáfi (59. Polodna),
Obajdin (72. Dvofiák).

Tisková konference:
Erich Cviertna: Jsem spokojen s v˘hrou dva nula, ale
hra neodpovídala na‰im pfiedstavám. Byla nesourodá,
projevila se na nás pfiestávka, v níÏ jsme trénovali bez
fiady reprezentantÛ. Nakonec se nám vyplatila trpûli-
vost, pfii‰ly ‰ance, které jsme vyuÏili.

Du‰an Uhrin: AÏ do prvního inkasovaného gólu to pro
nás byl remízov˘ zápas. Jeli jsme do Ostravy s úmyslem
vyhrát, ale chybûla nám tentokrát finální pfiihrávka
a vût‰í odvaha nûco vymyslet. Baník byl o gól lep‰í.

FCB – ligové souboje





Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava8

LIGOVÉ NÁVRATY
A PÁDY BOHEMKY

NÁVRATY DO LIGY

âtyfii roky ãekali fanou‰ci Bohemians na nejvy‰‰í sou-

tûÏ, ov‰em ãekání to nebylo zdaleka nejdel‰í v historii

klubu. K památn˘m návratÛm do ligy patfií rok 1966,

poslední návrat si fanou‰ci uÏili v roce 1999. 

Tehdy vedl muÏstvo Vlastimil PetrÏela a postup do ligy

byl dlouhodobû plánován. V‰e k tomu celou sezonu

smûfiovalo a ve fini‰i Klokani nezaváhali. Postup si

mohli zajistit uÏ v 28. kole proti âesk˘m Budûjovicím.

Na utkání dvou hlavních adeptÛ postupu se pfii‰lo podí-

vat 4500 divákÛ a i kdyÏ mûli klokani více ze hry a pár

gólov˘ch ‰ancí, branku vstfielit nedokázali a poprvé v le-

to‰ní sezónû doma nezvítûzili - body se dûlily za remízu

0:0. Ve 29. kole Bohemka jela definitivnû potvrdit po-

stup na hfii‰tû tfietího Starého Mûsta. Situace se vyvinu-

la tak, Ïe zelenobíl˘m staãila remíza, aby mohly pro-

„Prvoligoví, prvoligoví, uÏ jsme zase prvoligoví!“ To se neslo ëolíãkem ve druhé polovinû ãervna. „·el jsem

tady asi tfii dny po utkání s Viktorkou a na zastávce sedûli tfii kluci a skandovali tohle heslo,“ vypráví jeden

z fanou‰kÛ Bohemky. Byl to hit mûsíce ãervna. Îádné radio nehrálo ãastûji jinou písniãku. Fanou‰ci Bohe-

mians si tento slogan pobrukovali v soukromí, kfiiãeli nahlas nebo si ho vychutnávali jako zvonûní v mobi-

lu. Prostû, Bohemka je zase prvoligová a lidé si to právem uÏívají a vûfime, Ïe je‰tû uÏívat budou.

LIGOVÉ NÁVRATY
A PÁDY BOHEMKY

puknout oslavy postupu mezi nejlep‰í. Staré Mûsto mû-

lo sice po cel˘ zápas platonickou pfievahu (Bohemka

hrála od 25. minuty bez vylouãeného DoleÏala), ale

precizní defenzíva slavila úspûch a klokani si k˘Ïen˘

bod odvezli - do tfietice se zrodila remíza 0:0, která zna-

menala postup!

V posledním kole nastoupili na oslavy naladûní klokani

v ìolíãku proti topícímu se Pfierovu. V‰ichni hráãi vy-

bûhli na trávník s nazeleno obarven˘mi vlasy a s tou-

hou nasázet soupefii co nejvíce branek. Po brance No-

váka v úvodu zápasu zaãali klokani hrát trochu

lehkomyslnû a nepfiesnou rozehrávku v obranû hosté

potrestali a do poloãasu drÏeli nerozhodn˘ stav. V úvo-

du druhé pÛle v‰ak o osudu zápasu rozhodl dvûma tre-

fami ãahoun Zdráhal, kter˘ potvrdil povûst nejlep‰ího

stfielce Bohemky v této sezónû a v˘sledek 3:1 se jiÏ do
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konce utkání nezmûnil, zelenobílí na trávníku vychutná-

vali postup a dohrávali v exhibiãním duchu. Po utkání

zaplavili fanou‰ci Bohemians hrací plochu a spolu s

hráãi a realizaãním t˘mem mohutnû slavili návrat mezi

elitu. 

MuÏstvo si vybojovalo postup do nejvy‰‰í soutûÏe na-

prosto zaslouÏenû. Trenér PetrÏela dokázal hráãe skvûle

pfiipravit, pod jeho vedením v‰ichni bojovali. Na‰í nej-

vût‰í pfiedností byla v˘bornû zvládnutá obrana, za níÏ

spolehlivû chytal gólman BlaÏek. Ve dvaadvaceti zápa-

sech zelenobílí neinkasovali, coÏ byla bilance vskutku

ojedinûlá. V útoãné fázi se na jafie muÏstvo obãas trápi-

lo, nûkteré hráãe postihl pokles formy, na‰tûstí muÏstvo

bylo velmi kompaktní a ve vût‰inû pfiípadÛ jsme doká-

zali zvítûzit i v nepfiíli‰ vydafien˘ch zápasech. Poslední

návrat do ligy dopadl v˘bornû – Klokani skonãili sedmí

a odrazili se je‰tû k lep‰ím sezonám. 

POSLEDNÍ LIGOVÁ SEZONA

Poslední ligová zku‰enost Bohemky se datuje do sezo-

ny 2002/03. Po famózním ãtvrtém místû z uplynulé se-

zony odchází trenér PetrÏela a muÏstvo pfiebírá asistent

Vladimír Boroviãka. Kluby vyhla‰uje: chceme b˘t znovu

do pátého místa. Ale realita je jiná. Pfii premiéfie s âes-

k˘mi Budûjovicemi prohrává Bohemka u Botiãe 2:3, po

ãtrnácti dnech i s Brnem, mezitím se Slavií 1:4. Dvû ví-

tûzství za cel˘ podzim (jedno mimo jiné nad Ostravou)

hovofií v˘mluvnou fieãí. MuÏstvo, které rok pfiedtím bo-

jovalo o titul, bylo najednou na posledním místû. Z ne-

snadné situace má najít v˘chodisko nov˘ kouã Du‰an

Uhrin mlad‰í. Na pomoc pfiicházejí zku‰ení Kozel a

Obajdin. Klokani se perou stateãnû, vybojují bod  se

Slavií, ale spolu s posledním Hradcem Králové zaostá-

vají za ostatními. Dvû kola pfied koncem pfiijede do ëo-

líãku Sparta, která bojuje o titul, Bohemka má stále na-
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dûji na záchranu. Neslavn˘ zápas je kvÛli inzultaci sudí-

ho pfiedãasnû ukonãen a Bohemka je odsouzena k se-

stupu. V ëolíãku si od té doby ligu nezahrála – posled-

ní ligov˘ zápas sehrála Bohemka v Pardubicích, kde v

náhradním domácím prostfiedí hostila Synot. Pojìme si

pfiipomenout poslední ligové vystoupení Bohemians,

které je staré více neÏ ãtyfii roky:

31. 5. 2003: Bohemians – Synot 1:2
Branky: 73. vlastní Meduna - 11. Kowalík z penalty,

69. ·umulikoski.

Rozhodãí: âufiín - Pinkas, Ka‰n˘.

ÎK: Lesák, Dvofiák, Rajnoch, Kisel - Míca.

âK: 35. Zoubek.

DivákÛ: 400.

Bohemians: Holec - Janáãek, Obermajer (80. Koukal),

Kozel, Lesák - Kisel, Rajnoch (87. Strnad), Dvofiák,

Zoubek - Polodna (61. Klinka), Bednáfi.

Staré Mûsto: OndrÛ‰ek - Nûmãick˘, Abrahám, Kadlec,

Seman - Malár, Polách (86. Obal), ·umulikoski, Mica -

Meduna (79. Vofií‰ek), Kowalík (50. âinãala). 
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Po více neÏ ãtyfiech letech si domácí první ligu
opût zahrají dva ostfiílení fotbalisté Bohemians
1905. Pfied touto ‰ancí stojí sedmatfiicetilet˘ Da-

libor Slezák a o rok mlad‰í Michal ·marda. "Cítím se v˘-
bornû, moc se první ligu tû‰ím," fiíká Slezák. A ·marda
pfiidává: "Po tûch letech je to pro mû velká v˘zva."
Slezák je ve vr‰ovickém klubu dva roky, pfiedtím byl
v Krãi a ve Vy‰kovû. První ligu si naposled zahrál na jafie
2003, kdyÏ pÛsobil v nûkdej‰ím Synotu, dnes Slovácku.
Tehdy 16. bfiezna si zahrál posledních deset minut v do-
mácím utkání se Spartou, která na stadionu ve Starém
Mûstû vyhrála 1:0. A ·marda, kter˘ pfiichází z Hradce
Králové? Ten hrál za hradecké muÏstvo nejvy‰‰í soutûÏ
naposled 31. kvûtna 2003 doma proti âesk˘m Budûjo-
vicím. Hradec sice vyhrál 2:1, ale z koneãného ‰estnác-
tého místa tabulky sestoupil.
Dalibor Slezák si vûk nepfiipou‰tí, nemá problémy s vá-
hou ani s kondicí. "Podle mû fotbal není o letech, ale
o tom, jak se kdo cítí, v jakém je zdravotním stavu a jak
je sebevûdom˘," fiíká Slezák, jemuÏ právû zdravotní pro-
blémy zabránily hrát polovinu jara. "Zlomil jsem si ruku
v âáslavi a bylo to tak nepfiíjemné zranûní, Ïe jsem
tím nemohl ani bûhat," vzpomíná Slezák. "Ale poslední
dobou uÏ jsem v pofiádku, takÏe i na to bûhání do‰lo.
Abych nebyl se zaãátkem pfiípravy úplnû v troskách."
Jak Slezák, tak ·marda by spoleãnû se ‰estatfiicetilet˘m
Karlem Radou mûli patfiit k oporám muÏstva a k vÛdãím
osobnostem. "Budu se moc snaÏit, abych takovou roli
plnil, ale to ukáÏou aÏ první zápasy. V kabinû je tfiicet
fotbalistÛ a ‰anci prosadit se má kaÏd˘ z nich," míní
Slezák. ·marda si pochvaluje, Ïe hodnû nov˘ch spolu-
hráãÛ zná. "S aklimatizací v novém muÏstvu jistû nebu-
du mít Ïádné problémy, vÏdyÈ uÏ jsem ve fotbale nûco
zaÏil. A kdyÏ budu moci jako zku‰enûj‰í fotbalista nûko-
mu z nov˘ch spoluhráãÛ pomoci, rád to udûlám," fiíká
záloÏník, kter˘ je spokojen˘, Ïe z Hradce   to do Prahy
není zase tak daleko. "V Praze to znám z pÛsobení ve
Viktorii ÎiÏkov a dojíÏdûní po dálnici nároãné nebude."
Oba myslí na své bájeãné pfiíznivce a nechtûjí je zkla-
mat. "KaÏdopádnû nechceme mít záchranáfiské starosti.
Mûli bychom mít na stfied tabulky. Ale kdyÏ to jen tro-
chu pÛjde, budeme samozfiejmû chtít jít v˘‰," uzavfiel
Slezák.

foto: Michal Sváček, Dimír Šťastný

Ligové návraty
SLEZÁK A ŠMARDA
Ligové návraty
SLEZÁK A ŠMARDA
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17. 5. 2003 – poslední ligov˘ zápas v ëolíãku
Bohemians – Sparta ukonãila inzultace. Od té doby se ligov˘
fotbal ve Vr‰ovicích nehrál.

2004  – Klokani jsou v sezonû 2003/04 ve druhé
králové remíz. Do ligy nepostupují a prodluÏují
agonii klubu.

29. 1. 2005 – Bohemians odehráli na Tipsport cupu poslední
zápas se Slavií B a ukonãují ãinnost. Klub krachuje, nikdo neví,
zda se je‰tû nûkdy objeví na fotbalové mapû.

24. 3. 2005 – Fanou‰ci berou osud klubu do sv˘ch ru-
kou. Pofiádají sbírku a nakonec v˘raznû pfiispûjí k zá-
chranû klubu. Fanou‰ci se stávají i akcionáfii klubu. (f

foto: Michal Sváček, Dimír Šťastný



11. 6. 2007 – Bohemians vítûzí v Olomouci proti
HFK a zaji‰Èují si postup do ligy. Po dvou letech
od znovuzrození je Bohemka prvoligová.

âervenec 2007 – kromû sportovních povinností musí Bohemka splnit
i dal‰í regule. Musí se kompletnû pfiestavût stadion – poslední nutná
podmínka ke vstupu do ligy.

7. 8. 2005 – Bohemka se vrací na fotbalovou mapu a nastupuje
k prvnímu utkání po znovuzrození. Cesta do ligy se zdá b˘t dlouhá,
v‰ichni jsou rádi za âFL.

20. 6. 2006 – Bohemians stateãnû bojovali
ve tfietí lize, ale na jedinou postupovou pfiíãku
nedosáhli. Nakonec pfiesto byli pfiijati
do druhé ligy poté, co odkoupili licenci
od Xaverova.



Pfiehled pfiípravn˘ch utkání: 

VFB Fortuna Chemnitz – Bohemians 1905 0:5 (0:1)

Na rozehrání byl soupefi z regionální ligy ideálním sous-

tem. Pût hráãÛ se rovn˘m dílem podûlilo o gólov˘ pfiídûl.

Zelenobíl˘ dres poprvé oblékly nové posily ·marda a Ku-

ná‰ek. Do hry nezasáhl tfietí nov˘ avizovan˘ hráã, na hfii‰-

tû nepustilo obránce Turtenwalda zranûní kolene. Rozho-

dl jiÏ úvod zápasu, kdy po tfiech nevyuÏit˘ch ‰ancích naãal

brankostroj ve 13. minutû Bálek. Bohemians vycházeli

ve‰keré stran-
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âerstv˘ nováãek Gambrinus ligy a muÏstvo s bohatou tra-

dicí a minulostí absolvovalo v letní pfiestávce herní pfiípra-

vu koncipovanou hlavnû jako soustfiedûní v Nûmecku

a následné zápasy s tamními rivaly. Do programu pfiíprav-

n˘ch utkání byl vloÏen také zápas s vr‰ovick˘m rivalem

Slávií Praha, kter˘ na Strahovû sledovala na pfiípravné ut-

kání velice slu‰ná divácká kulisa.

Jak si klokani v pfiípravû vedli? 

Poãet odehran˘ch utkání: 6

Bilance zápasÛ: 1 1 4

Celkové skóre: 7:8

Stfielci v pfiípravû: Bálek 2, Kotyza 2, Luká‰ 1, Kulvajt 1,

·koda 1. 

Následné statistiky mohou naznaãit, kter˘ z hráãÛ má jak

daleko nakroãeno do základní sestavy. 

Poãet startÛ v základní sestavû v pfiípravn˘ch utkáních: 

5 – Marek, Rada, ·marda, Kuná‰ek, Bálek

4 – SÀozík, Luká‰, Adam, Slezák

3 – I. Ha‰ek, Rychlík, ·koda, 

2 – Bartek, Havránek, MatÛ‰, Kotyza

1 – Císafi, Pecinovsk˘, Moravec, Vágner, Formáãek, Kulvajt,

Pávek

Poãet odehran˘ch minut v pfiípravn˘ch utkáních: 

SÀozík – 360, Marek – 395, Rada – 405, Luká‰ – 315,

·marda – 405, Kuná‰ek – 360, Adam – 308,

I. Ha‰ek – 314, Rychlík – 316, Bálek – 334, Bartek

150, Havránek – 180, Císafi – 45, Pecinovsk˘ – 90,

·koda – 283, Cirhan – 13, Pávek – 180, Kotyza – 271,

Kulvajt – 120, Formáãek – 45, MatÛ‰ -  270,

Slezák – 367, Moravec – 90, Sirov˘ – 45, RÛÏiãka – 200.

Letní příprava znovu 
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prvoligových Bohemians
dardní situace a prosazovali se hlavnû po rohov˘ch ko-

pech. Hru si natáãel i první soupefi v Gambrinus lize Baník

Ostrava a t˘m pozdravil po zápase jeho generální mana-

Ïer Werner Liãka. 

Zbynûk Busta: „ Jsem spokojen se zahráváním standar-

dek, ze kter˘ch jsem dali tfii branky. ·marda odehrál na

levém okraji v˘born˘ zápas, Kuná‰ka jsme podle mého

málo vyuÏívali.“

Hráno: 18.7. 2007

Branky Bohemians 1905: 13. Bálek, 57. Kotyza, 63. Lu-

ká‰, 66. Kulvajt, 70. ·koda.

Sestava Bohemians 1905: SÀo-

zík – Marek (60. RÛÏiãka), Ra-

da, Luká‰, ·marda – Kuná‰ek

(46. Kotyza), Adam (46. Vág-

ner), I. Ha‰ek, Rychlík – Bálek

(46. Kulvajt), Bartek (60. ·koda)

FV Dresden 06 – Bohemians

1905 3:1 (0:0)

Tentokrát se v utkání s tfietiligov˘m

soupefiem obrátily standardní situ-

ace proti Bohemians, první bran-

ku inkasovali z penalty a dru-

hou z pfiímého kopu. Gólovû

se opût prosadil Bálek po

pasu Slezáka a centru Koty-

zy. Za Bohemians nastou-

pili spí‰e hráãi ‰ir‰ího

kádru, druhá polovina

si zatrénovala. Celko-

vû mûli Bohemians

v Nûmecku v kád-

ru na tfiicet

fotbalistÛ. 

Milan Boubín: „Podafiilo se nám sehnat neplánovanû sou-

pefie, aby si mohli zahrát i hráãi, ktefií se v prvním utkání

nedostali do sestavy.“

Hráno: 20.7. 2007

Branka Bohemians 1905: 65. Bálek

Sestava Bohemians 1905: Havránek – Císafi (46. Sirov˘),

Pecinovsk˘, ·koda, RÛÏiãka – Moravec, Vágner, Slezák,

MatÛ‰ – Formáãek (46. Kotyza), Kulvajt (46. Bálek)

Energie Cottbus  -Bohemians 1905 0:0 (0:0)

Bundesligov˘ soupefi, kter˘ v pfiípravû válcoval jednoho

soupefie za druh˘m s úctyhodn˘m skórem 28:1 nahánûl

strach. Jedinou branku mu totiÏ dokázal vstfielit pouze Ba-

ník Ostrava. Bohemians pfiedvedli velmi dobr˘ bojovn˘

v˘kon a sehráli vyrovnané utkání. Obranu skvûle dirigoval

Rada, skórovat mohl Ha‰ek, ale nastfielil pouze tyã. Sesta-

va by se na první pohled mohla podobat té prvoligové. 

Zbynûk Busta: „ Jednalo se o velmi kvalitního soupefie,

kter˘ provûfiil i na‰e kvality. Celkem jsme obstáli, i kdyÏ

samozfiejmû vidím i na‰e rezervy.“ 

Hráno: 21.7. 2007

Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek,

Rada, Luká‰, ·mard  -Kuná‰ek (59. Kotyza),

Adam, Ha‰ek (72. Slezák), Rychlík – Bálek (77. ·koda),

Bartek

Carl Zeiss Jena – Bohemians 1905 2:0 (1:0)

Na závûr soustfiedûní utrpûli Bohemians dvoubrankovou

poráÏku, i kdyÏ inkasovali rovnomûrnû v obou poloãa-

sech. Druhou branku si ne‰Èastnû dal do vlastní sítû po

rohu stoper Rada. Hráãe následnû ãekala noãní cesta do-

mÛ a hned na druh˘ den pfiípravné utkání se Slávií Praha. 

Hráno: 24.7. 2007

Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek (65. RÛÏiãka),

Rada, Luká‰ (46. Pávek), ·marda – Kotyza, Adam, Slezák,

Kuná‰ek (46. Rychlík) – ·koda (77. Cirhan), Bálek (46.

MatÛ‰)

Zbynûk Busta zhodnotil soustfiedûní v Nûmecku: „ Mohu

vlastnû zhodnotit jen dva zápasy, Cottbus a Jenu. S Cott-

busem to byl oboustrannû kvalitní zápas, myslím, Ïe se
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hrál kvalitní zápas. Jena je v jiné fázi pfiípravy neÏ my, byla

uÏ vidût únava. 

Slavia Praha – Bohemians 1905 1:0 (1:0)

Dle oficiálního zápisu 2206 divákÛ, dle pfiítomn˘ch více

neÏ tfii tisícovky, sledovalo, jak klokani setfiepávají v nároã-

ném zápase únavu nejen z nûmeckého soustfiedûní, ale

hlavnû z nároãné noãní cesty domÛ. Zatímco v prvním

poloãase byÈ inkasovali, tak drÏeli krok, v poloãase dru-

hém uÏ byl lep‰í soupefi. Soupefie fiádnû vûtral svou rych-

lostí a houÏevnatostí Kuná‰ek. Dobrou pfiíleÏitost nepro-

mûnil v prvním poloãase unikající Bálek. Bohemians

inkasovali rozhodující branku ve 32. minutû z kopaãky

Ericha Brabce. 

Dalibor Slezák: „Vytuhli jsme, hráli jsme den pfiedtím, pak

cesta z Nûmecka, uÏ jsme unaveni.“

Zbynûk Busta: „ Je‰tû nás ãeká pfiíprava v Aue, od stfiedy

uÏ budou jen tradiãní tréninky jako v sezónû, aby z klukÛ

spadla únava a na Baník jsme byli pfiipraveni.Slávia byla

lep‰í kombinaãnû. Obû posily mají nakroãeno do základu,

Kuná‰ek je dûlník a navíc skvûl˘ povahovû. Je obounoh˘

a mÛÏe hrát na obou stranách zálohy“

Hráno: 25.7. 2007

Sestava Bohemians 1905: Havránek – Marek, Rada (46.

Pávek), Luká‰, ·marda (46. RÛÏiãka) – Kuná‰ek, I. Ha‰ek,

Slezák (46. Adam), Rychlík – MatÛ‰, Bálek (63. ·koda)

Erzegebirge Aue – Bohemians 1905 2:1 (2:1)

Bohemians sice v generálce na svou obnovenou premié-

ru v Gambrinus lize prohráli, ale hlavnû ve druhém polo-

ãase naznaãili zlep‰en˘ v˘kon. Aktivní hra soupefie dûlala

v prvním poloãase klokanÛm problémy.

Zbynûk Busta byl tentokrát k prÛbûhu zápasu daleko více

konkrétnûj‰í a jak vidno, zápas byl dramatick˘: „ První gól

padl po chybû Pávka, druhému pfiedcházela vymy‰lená

penalta. Pak z doráÏky sníÏil Kotyza. Je‰tû v první pÛli

jsem stáhl ze hry Adama, kterému se vÛbec nedafiilo,

o pfiestávce zÛstal v kabinû ·koda, kter˘ byl taky nev˘raz-

n˘. MatÛ‰ byl ve druhé pÛli jasnû lep‰í. Pfiibrzdilo nás vy-

louãení Marka po druhé Ïluté, vylouãení bylo zaslouÏené,

ale i v deseti jsme si vypracovali gólové ‰ance.“

Hráno: 28.7. 2007

Branka Bohemians 1905: 34. Kotyza

Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Rada, Pávek,

·marda – Kotyza (70. RÛÏiãka), Adam (38. I. Ha‰ek), Slezák

(74. Vágner), Kuná‰ek – Bálek (60. Kulvajt), ·koda (46. MatÛ‰)



foto: Michal Sváček



BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1
Sňozík Radek
17. 10. 1975

86 kg,187 cm
61 startů v lize

2
Květoň Ladislav

10. 1. 1988
73 kg,170 cm
0 startů v lize

3
Lukáš Pavel
20.11.1975

74kg,181cm
32 startů v lize

6
Kunášek Petr

11.7.1979
75kg,183cm

0 startů v lize

5
Rada Karel

2.3.1971
83kg,188cm

320 startů v lize

4
Šmarda Michal

31.1.1971
67kg,173cm

314 startů v lize

7
Vágner Jiří

3.2.1982
72kg,175cm
1start v lize

8
Hašek Ivan
30.8.1987

67kg,170cm
0 startů v lize

9
Rychlík Jiří
24.11.1977

75kg,181cm
172 startů v lize

10
Slezák Dalibor

28. 1. 1970
82 kg,183 cm

180 startů v lize

11
Kulvajt Tomáš

13. 4. 1979
76 kg,181 cm

20 startů v lize

12
Turtenwald Vít

5. 3. 1980
87 kg,185 cm

61 startů v lize

13
Růžička Jan
26. 8. 1984,

73 kg,177 cm
0 startů v lize

14
Marek Lukáš
30. 1. 1981,

69 kg,176 cm
0 startů v lize

15
Bartek David
13. 2. 1988,

71 kg,177 cm
0 startů v lize

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

foto: Michal Sváček



16
Moravec Jan
13. 7. 1987,

66 kg,176 cm
0 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

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

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
0 startů v lize

31
Bálek Vladimír

8. 3. 1981
76 kg,190 cm
7 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
4 starty v lize

32
Adam Lukáš

5. 9. 1980
73 kg,184 cm

32 startů v lize

20
Formáček Eduard

13. 2. 1988
72 kg,181 cm
0 startů v lize

26
Matůš Lukáš
6. 10. 1980

80 kg,185 cm
0 startů v lize

21
Škoda Milan
16. 1. 1986

80 kg,190 cm
0 startů v lize

27
Laušman Václav

27. 12. 1988
74 kg,184 kg
0 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
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FC BANÍK OSTRAVA
PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FC BANÍK OSTRAVA

Historie

PÛvodní název klubu byl SK Slezská Ostrava.

Vznikl v roce 1922 a nemûl vlastní hfii‰tû. Proto

hrál v‰echna utkání na pÛdû soupefiÛ. Poprvé

mûla Ostrava vlastní trávník v Kamenci roku

1925 a postupovala do vy‰‰ích soutûÏí. Bûhem

let 1923 aÏ 1937 se muÏstvo probojovalo z III.

tfiídy Moravskoslezské Ïupy aÏ do první ligy, kde

poprvé nastoupilo v sezonû 1937/1938. Mezitím

byl v roce 1934 otevfien nov˘ stadion na Staré

Stfielnici. Dne‰ní stánek t˘mu na Bazalech byl

dokonãen aÏ roku 1959. V pováleãném období

sestoupil klub pouze dvakrát do 2. ligy. Po Slavii

je  Ostrava druh˘m t˘mem, kter˘ v nejvy‰‰í sou-

tûÏi setrval nejdéle bez pfieru‰ení.

Nejvût‰í úspûchy klubu jsou spjaty se jménem

trenéra EvÏena Hadamczika, kter˘ se ujal funkce

roku 1978. Bûhem pûti let jeho pÛsobení na tre-

nérském postu získal Baník Ostrava dvakrát mist-

Na Bohemku
přijíždí Baník
Na Bohemku
přijíždí Baník
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Rozhovor s KARLEM VEČEŘOURozhovor s KARLEM VEČEŘOU
Trenér soupefie Bohemians Baníku Ostrava své

názory na pfiípravu sdûlil ostravskému klubovému

webu. Magazín Klokan vám tento rozhovor zpro-

stfiedkovává.

Baník nastoupil v generálce proti Púchovu znovu

v trochu pozmûnûné sestavû. Byla tahle jedenáctka

tou pravou variantou pro zápas na hfii‰ti Bohemi-

ans?

Je to jedna z moÏností, která pfiichází do úvahy. Je‰tû

máme t˘den do zápasu. Vlevo dostal tentokrát ‰anci

Vláìa Mi‰insk˘, je to post, kde se musíme rozhodnout,

kdo nakonec vybûhne v základní sestavû.

Uprostfied zálohy se znovu s Luke‰em místo zranû-

ného Marka objevil Metelka.

Pfiece jen s Tomá‰em Markem je to v‰echno zaÏité.

Nechci fiíkat, Ïe je tohle improvizace, ale je to druhé fie-

‰ení.

Bylo cílem si pro závûr pfiípravy vybrat slab‰í soupe-

fie?

TûÏ‰í protivníky jsme mûli v Nûmecku, kde nás to

hodnû provûfiilo. Teì uÏ jsme si nemohli moc vybírat,

slovenská liga uÏ je v plném proudu, takÏe dal‰í fie‰ení

nebyla. Já uÏ s t˘mem nechtûl moc cestovat, protoÏe

v Nûmecku jsme se najezdili dost. Spí‰ jsem to bral ja-

ko vhodná utkání pro navození psychické pohody. Za-

stfiíleli jsme si, kluci se nabudili pro první kolo ligy.

Kde vás nejvíc tlaãí bota?

Abychom nedûlali chyby, abychom byli odpovûdní,

abychom byli disciplinovaní. KdyÏ tohle zvládneme, pak

se nemusíme bát nikoho.

Tû‰íte se na Bohemians?

Urãitû. Vidím to hlavnû na celém t˘mu, jak moc se

soustfiedí právû na utkání s Bohemians. Asi nikdo pfií-

pravné období nemiluje, liga je úplnû o nûãem jiném.

Já se tû‰ím také na skvûlou kulisu. Na zápas s Púcho-

vem pfii‰lo dva a pÛl tisíce fanou‰kÛ a to je hodnû skvû-

lé ãíslo. My je nechceme zklamat.

Od koho z nov˘ch posil oãekáváte v sezónû nejvíc?

Jestli kluci budou posilami, to ukáÏe aÏ samotná sou-

tûÏ. Pfii‰li noví kluci, kvalitní, ov‰em pofiádnû je provûfií

aÏ ligové souboje. Urãitû Va‰ek Svûrko‰ ukazuje, Ïe je

gólov˘ hráã, jak˘ch v lize moc není. V zápase s Púcho-

vem jsem jej nechal na hfii‰ti devadesát minut, protoÏe

je na nûm je‰tû znát herní v˘padek a tak jsem chtûl,

aby si vyzkou‰el celozápasovou zátûÏ. Mrzí mû, Ïe napl-

no netrénuje René Bolf a úvod sezóny urãitû nestihne.

rovsk˘ titul, tfiikrát obsadil druhé místo, dvakrát vyhrál

âesk˘ pohár a jedenkrát âeskoslovensk˘ pohár.

Dal‰í velk˘ úspûch zaznamenal Baník v sezonû

2003/2004, kdy získal mistrovsk˘ titul a dostal se do fi-

nále Poháru âMFS.

Baník byl v historii úspû‰n˘ i v evropsk˘ch pohárech.

V sezonû 1978/1979 postoupil do semifinále Poháru ví-

tûzÛ pohárÛ, o dva roky pozdûji do ãtvrtfinále Poháru

mistrÛ evropsk˘ch zemí.

Souãasnost

Baník pfies léto posílil a hlásí útok na pfiední pfiíãky. Os-

travsk˘ dres sice opustil exklokan David Stfiihavka, ale

vedení Baníku sehnalo do útoku náhradu. Václav Svûr-

ko‰e nejdfiíve odmítla Sparta, aÏ poté se usídlil v kabi-

nû, kde vyrÛstal. Do obrany se vrátil René Bolf, kter˘ je

v‰ak zranûn˘ a do úvodního zápasu urãitû nezasáhne.

Zadní fiady posílil i Daniel Tchufi. Na hostování z Teplic

pfii‰el záloÏník Du‰an Tesafiík, kter˘ potvrzuje, Ïe Baník

chce útoãit na ãelo tabulky. „Je to tak. Ale zaÏil jsem

v Teplicích za ty roky, Ïe jsme mûli perfektní muÏstvo

a neklapalo to. DÛleÏité je, jak chytneme zaãátek, jaká

se vytvofií parta, jak se bude bojovat. Posily mohou pfii-

jít, ale t˘m ‰lapat nemusí. Na prognózu je brzy, po

tfiech ãtyfiech kolech to uÏ bude lep‰í,“ fiíká Tesafiík.

V uplynulé sezonû Ostrava skonãila na sedmém místû,

ov‰em letos chce mnohem v˘‰.

Bilance Bohemians - Baník v ãeské lize:

14 zápasÛ: 2 v˘hry, 7 remíz, 4 poráÏky, skóre  9:18
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Trenéfii budou mít k dispozici z velké ãásti stejn˘ kádr
jako ve druhé lize. MuÏstvo zatím oÏivily tfii posily –
Michal ·marda, Vít Turtenwald a Petr Kuná‰ek. Poda-

fiilo se i hostování hráãÛ, o které byl zájem, promûnit v pfie-
stup. Jedná se o Rychlíka, Bálka a Adama. Trenéfii mají k dis-
pozici jednatfiicet fotbalistÛ, ktefií se budou spoleãnû
pfiipravovat na utkání A-t˘mu i rezervy. V Bohemce jiÏ tradiã-
ní model pfiinesl v minulé sezonû úspûchy a trenéfii ho hod-
lají aplikovat i v tomto roãníku.
V brance bude i v lize patfiit mezi opory Radek SÀozík,
obrana pravidelnû nastupovala ve sloÏení Marek, Rada,
Luká‰, RÛÏiãka – v‰ichni zÛstávají a budou hájit zeleno-
bílé barvy i v Gambrinus lize. Trenéfii se mohou spo-
lehnout i na talentovaného Pávka, navíc do
obrany pfiicházejí zku‰ení ·marda a Turten-
wald. 
Záloha se pfii ideálním rozloÏení objevo-
vala ve sloÏení Kotyza, Slezák, Adam,
Rychlík a i tito ãtyfii jsou trenérÛm
k dispozici. Stfiedovou fiadu roz‰ífií
ãáslavsk˘ Kuná‰ek, navíc z dorostu
mohou hru oÏivit velmi talentova-
ní Moravec a Morávek, po dlou-
hodobém zranûní se na fotbal
tû‰í Ivan Ha‰ek. Záloha slibuje
velmi dobrou konkurenci, uvi-
díme, jak dopadne v porov-
nání s ligov˘mi t˘my. 
V útoku t˘m tlaãí bota. Nejlep-
‰í jarní stfielec Vladimír Bálek
promûnil hostování ze Slavie
v pfiestup a stal se kmenov˘m
hráãem Bohemians. K nûmu
v pfiípravû ãasto nastupoval
mlad˘ Bartek, ‰anci dostávala
i trojice ·koda, Matú‰, Kul-
vajt. 
Jedineãn˘ pfiíbûh rychlého
postupu ze tfietí ligy do nej-
vy‰‰í soutûÏe provází pûtice
hráãÛ.

KÁDR PRO LIGU
31 HRÁČŮ

Milan ·koda, Jan RÛÏiãka, Michal Pávek, Pavel Luká‰, Dalibor
Slezák byli u samého zaãátku pohádky pod názvem Bohe-
mians 1905. Bûhem tfietí ligy se k pamûtníkÛm ze souãasné-
ho kádru pfiipojili Vágner, Kotyza a Bartek. V‰ichni tito fotba-

listé pro‰li s Bohemkou tfietí, druhou
a teì i první ligou. Dalibor Sle-
zák byl vÛbec prvním, kdo po-
depsal smlouvu v tehdy znovu-
zrozeném klubu. Byl prvním

odváÏlivcem a dnes je právem
povaÏován za legendu klu-
bu. Pro Bohemku je dnes
symbolická stabilizace
kádru. Osa t˘mu se mûní

velmi citlivû a hráãi pfii-
cházejí jen na vyti-

pované posty.
Letní zmûny

v kádru to
dokládají.

foto: Michal Sváček, Hanička
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ODCHODY
� � � �

� � �

� Pavel Hašek – záložník Bohemians na jaře spíše jen střídal. V Bohemians mu skončila smlouva a novou podepsal v Teplicích. 
Pavel Hašek nastupoval na pravém kraji zálohy, trenéři mají na jeho post několik alternativ. 

� Daniel Kocourek – rychlý, mladý útočník zatím neprodal svůj talent podle očekávání. Většinu uplynulé sezony odehrál
v divizním B-týmu, na podzim bude hostovat v druholigové Čáslavi.

� Marek Nešpor – obránce, který do Bohemians přišel z Krče a v ČFL měl velmi dobrý nástup. Ve druhé lize se však příliš
neprosazoval a druholigová utkání sledoval většinou z tribuny. Neuspěl na testech v Jihlavě a hledá si angažmá.

� Petr Zavadil - odchovanec Bohemians se po přechodu mezi dospělé neprosadil ani v rezervě a nyní zakotvil v Meteoru.

� Miloslav Strnad – po těžkém zranění kolenních vazů se zkušený útočník již nedostal do A-týmu a střídavě nastupoval jen
za divizní rezervu. Stejně jako Kocourek bude hostovat v Čáslavi.

� Václav Kotrba - krajní obránce, kmenový hráč Slavie, kterému skončilo hostování v Bohemians. Vrací se do svého mateřského 
klubu a ten ho poslal do Čáslavi.

� Jan Uchytil – mladý obránce měl slibný nástup do A-týmu, ale jeho výkony postupně stagnovaly a během uplynulé sezony
natrvalo zakotvil v B-týmu. Odchází na hostování do Hradce Králové.

ODCHODY
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� Michal Šmarda – šestatřicetiletý obránce rozšíří řady zkušených hráčů v Bohemians. Co se letopočtu narození týče, zařadí se na druhé místo
v mužstvu za Slezáka a těsně před Radu. Šmarda by měl přinést do týmu zkušenost především na levou stranu a rozšířit konkurenci
levonohých hráčů. Do Bohemians přichází na dvouleté hostování. Vyrůstal v Hradci Králové, před pěti lety šel do Olomouce, krátce hrál
ve Spartě, hostoval v Blšanech, v létě 2000 přestoupil na Žižkov, odtud se v lednu 2003 vrátil do Hradce Králové, kde patřil mezi opory
i během uplynulé druholigové sezony. Technik s vynikající levačkou; může hrát levého obránce i záložníka; perfektně zahrává standardní
situace. V přípravě hrál pravidelně na levém kraji obrany.

� Vít Turtenwald – sedmadvacetiletý univerzál naposledy působil v Trnavě a do Bohemians přichází na roční hostování. Talentovaný hráč, 
který patřil do juniorských reprezentací. S velkým fotbalem začínal v Teplicích, poté na sebe upoutal v druholigovém Xaverově
a v lednu 2003 si ho vyhlédla Příbram. Je to tvrdý, urostlý obránce, který může hrát na většině defenzivních postů, včetně defenzivního
záložníka. V přípravě ho doprovázely zdravotní problémy, nastoupil ve dvou přípravných zápasech za rezervní tým.

� Petr Kunášek – sedmadvacetiletý záložník odehrál v Čáslavi posledních pět sezon. Předtím působil v Kolíně. V Čáslavi patřil mezi základní 
kameny sestavy, do Bohemians přichází na hostování. Rtuťovitý krajní záložník, který hodně ran snese, ale také rozdá. V přípravě nastupoval
pravidelně na pravém kraji zálohy.

� � � � 	 Ladislav Květoň, Václav Laušman, Lukáš Brhlík, Jan Sirový, Patrik Císař – dorostenci Bohemians, kteří vyšli z úspěšného do-
rostu a dostali důvěru i mezi muži. Pětice hráčů absolvovala přípravu a v sezoně budou s největší pravděpodobností poznávat dospělý fotbal pře-
devším v rezervním týmu. Jedná se o talentované hráče, kteří mohou být do budoucna přínosem pro Klokany.

� � � �

� � �

PŘÍCHODY

	

PŘÍCHODY



Fanshop
Bohemians 1905

âEPICE
300,- Kã

VLAJKA
100,- Kã

LIKÉRKA
590,- Kã

·≈ÒRKA NA KRK
120,- Kã

KORBEL
200,- Kã

LÁHEV
100,- Kã

SKLENICE
140,- Kã

NÁRAMEK
60,- Kã

DRESÍK
120,- Kã

Prodejní doba:
Pondělí: 13.00 – 17.00 hodin
Úterý – Čtvrtek: 11.00 – 17.00 hodin
Pátek: 11.00 – 15.00 hodin
Dvě hodiny před mistrovským zápasem



Bohemians 1905
Repliky dresů

Fanshop Bohemians 1905

Dres
899,- Kč

Dres
899,- Kč

Dres
999,- Kč



Bohemians 1905
OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS

Triko
250,- Kč

Triko
450,- Kč

Triko
350,- Kč

Fanshop Bohemians 1905



Bohemians 1905
OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS

Prodejní doba:
Pondělí: 13.00 – 17.00 hodin
Úterý – Čtvrtek: 11.00 – 17.00 hodin
Pátek: 11.00 – 15.00 hodin
Dvě hodiny před mistrovským zápasem
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Do nové sezony se chystá i rezerva Bohe-

mians, kterou mám tu ãest vést i tento

rok. Znovu pÛjdeme stylem z minulé se-

zony, kdy se v‰ichni kluci pfiipravují dohromady a

rozdûlují se pfied víkendem. Je to zvlá‰tnost v âeské

republice, ale myslím, Ïe se vyplatila. V uplynulé se-

zonû v˘sledky béãka relativnû kopírovaly v˘sledky

áãka, coÏ lze pfiiãíst tomu, Ïe v t˘mu panuje urãitá

nálada a ‰ífií se mezi v‰emi. KdyÏ se vyhrává, je po-

hoda v celém t˘mu a naopak. Také letos bude úkol

rezervy stejn˘ – pfiipravit mladé hráãe pro áãko a sa-

mozfiejmû dávat pfiíleÏitost v‰em, ktefií nebudou hrát

v áãku. Divize je pro tento úãelem ideální soutûÏí, i

kdyÏ si myslím, Ïe by se stále nemûlo zapomínat na

my‰lenku samostatné soutûÏe pro rezervní t˘my.

Utvrdil mû v tom pfiípravn˘ zápas se Slavií B, kdy se

hrál opravdu v˘born˘ fotbal. Za oba t˘my nastoupili

mladí talentovaní kluci a bylo se na co dívat. Uvol-

Rezerva
se chystá
na divizi

nûn˘ fotbal pln˘ pohybu je v˘bornou prÛpravou pro

fotbalisty a zároveÀ atraktivní pro diváky. 

Cíle pro pfií‰tí sezonu pfiíli‰ nelze odhadovat. V tûch-

to soutûÏích nikdy nevíte, kdo bude hrát nahofie a

jak se kdo posílí. Je to kaÏdou sezonu jiné, ale my

bychom chtûli udrÏet nastavenou laÈku. Chtûli by-

chom se drÏet blízko ãela tabulky, ale na postup ne-

myslíme. 

Vûfiím, Ïe nás budete chodit povzbuzovat stejnû ja-

ko v minulé sezonû. Béãko je budoucností Bohemky

a my se budeme snaÏit fanou‰kÛm nabídnout atrak-

tivní podívanou.

Díky za va‰i podporu.

PPEETTRR  KKOOSSTTEELLNNÍÍKK
ttrreennéérr  „„BB”” ttýýmmuu

BBoohheemmiiaannss  11990055





V‰em mlad˘m fotbalistÛm (roãník narození 1995 - 2003), ktefií chtûjí zkusit letní pfiípravu v kádrech mláde-

Ïe prvoligového klubu Bohemians 1905 se otevírá jedineãná ‰ance! Staãí zavolat pfiíslu‰nému trenérovi

podle svého data narození a on si Vás pozve do letní pfiípravy. Staãí se domluvit. Neváhejte. Kdo dfiív zavo-

lá, dál doskáãe.

roãník 1995 p. Novotn˘ 737 037 677

roãník 1996 p. Ulrich 723 427 039

roãník 1997 p. Kvapil 776 550 112

roãník 1998 p. Nedvûd 724 002 690

roãník 1999 p. Bukovsk˘  777 169 100

roãník 2000 p. Harant 607 237 089

roãník 2001 p. Souãek 775 776 765

roãník 2002 pí. Pfiibylová 605 948 579

roãník 2003 pí. ·tanclová 724 313 700

Tû‰íme se na Tebe
a rádi Tû uvítáme
v klokaních fiadách!

Staň
se KLOKANEM!
Staň
se KLOKANEM!
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V letní pfiestávce nezahálela ani mládeÏ Bohemians. Jako vítûze
loÀského roãníku nemohla „A“ dorost Bohemians 1905 minout
pozvánka na 4. roãník Memoriálu Stanislava ·trunce. Tento me-
zinárodní turnaj pofiádá FC Viktoria PlzeÀ a v sobotu 28. ãerven-
ce se hrály zápasy 2x 30 minut ve skupinách na hfii‰tích v okolí
Plznû. Mladí "Klokani" se probojovali aÏ do finále, ve kterém
podlehli domácímu t˘mu a v silnû obsazeném turnaji obsadili
nakonec v˘bornou druhou pfiíãku. 
Brzy ráno na‰i dorostenci vystoupili z autobusu pod vlídn˘m do-
hledem kouãe Hradeckého v Chrástu a na velmi slu‰ném trávní-
ku byl jejich prvním soupefiem Inter Bratislava. Slovensk˘ t˘m
nastoupil k zápasu v tradiãních Ïlutoãern˘ch dresech a zejména
v prvním poloãase pfiedvádûl lep‰í fotbal neÏ mladí klokani.  Ti
se v‰ak o pfiestávce v ‰atnû dozvûdûli, co mají dûlat, a v druhém
poloãase se jim podafiilo obraz hry radikálnû zmûnit. Dostali
soupefie pod tlak, ale fotbal ukázal, jak dokáÏe zamíchat prÛbû-
hem zápasu. Pfii diskutabilním zákroku na Honzu Morávka podr-
Ïel Inter je‰tû rozhodãí, kdyÏ ‰el o chvíli pozdûji na hranici váp-
na k zemi Pepa Baubín, pískala se jiÏ penalta. Exekuce se ujal
Honza Morávek, jenÏe dal vyniknout slovenskému brankáfii. Na-
víc chvíli na to, po chybné ãinnosti v rozehrávce, ‰el Inter do ve-
dení. Honzu nepromûnûná penalta asi dost na‰tvala. Po jed-
nom z individuálních prÛnikÛ na‰la jeho finální pfiihrávka
Luká‰e Jakobovského v ideální pozici a bylo srovnáno. Do kon-
ce zápasu se stav jiÏ nezmûnil.
V duelu zbyl˘ch t˘mu na‰í skupiny, Sparty Praha s Jihlavou, byli
úspû‰nûj‰í fotbalisté z Vysoãiny a v nedalek˘ch Rokycanech zatí-
Ïili konto letensk˘ch dvûma góly. Právû do Rokycan jsme se
pfiesunuli po obûdû i my a Sparta byla na‰ím dal‰ím soupefiem.
Její mírná  pfievaha byla pomûrnû ne‰kodná a ná‰ t˘m kontrolo-
val v defenzívû hru, nutno ov‰em pfiiznat, Ïe branku tradiãního
rivala z praÏsk˘ch derby také pfiíli‰ neohroÏoval. Pan rozhodãí
brzy pochopil, Ïe pokud se mají diváci doãkat gólÛ, toho povûst-
ného kofiení fotbalu, bude muset pfiispût on. KdyÏ si Filip Busta
chtûl gestem chránit obliãej, do kterého mu smûfiovala v poku-
tovém území stfiela z bezprostfiední blízkosti, odpískal ruku. Kdy-
si jsem sly‰el, Ïe ty nespravedlivé penalty se nepromûÀují. Asi
na tom nûco bude, protoÏe tentokrát vynikl pro zmûnu Tomá‰
Îidlick˘ a stav se nemûnil. Pozdûji, ve druhém poloãase, pan su-
dí pro zmûnu pískal po zákroku sparÈanské obrany na Pavla
Dufka a Luká‰ Paluka zafiídil vítûzství pro Bohemians. 
Sparta se po druhé poráÏce dostala mimo hru, koneãné pofiadí
na prvních místech ve skupinû a tím i finalistu mûly urãit po-
slední zápasy. My jsme se k tomu na‰emu museli vrátit do

Dorost
úspěšný i v létě

Chrástu. Tam na nás ãekala Jihlava, která se vzpamatovávala z
lekce sloven‰tiny v podobû v˘sledku 4:1 ve prospûch Interu. Po-
stup do finále nebyl v na‰ich rukou, ãi spí‰e na na‰ich kopaã-
kách. Pokud by Inter neztratil body v posledním zápase se Spar-
tou, museli bychom dohnat ãtyfigólové manko ve skóre, coÏ se
ve zkráceném ãase pfii na‰í spí‰e defenzivní hfie jevilo jako málo
pravdûpodobné. Potvrzoval to i prÛbûh utkání. Jihlava byla orga-
nizovanûj‰í a tím i nebezpeãnûj‰í. Zhruba v 15. minutû zachytil
soupefi chybnou rozehrávku na své pÛlce a vzniklou breakovou
situaci musel Jirka Ptáãek fie‰it kontaktním zpÛsobem. Mezi
oranÏové dresy, ve kter˘ch jsme nastoupili netradiãnû my, a Ïlu-
té soupefie rozhodãí pfiimíchal i nûco ãervené barvy. Paradoxnû,
obûÈ v podobû Jirkova vylouãení nepomohla, trestÀák se jihlav-
sk˘m opravdu povedl a tak blízko ke spojnici Tomá‰ Îidlick˘ do-
sáhnout nemohl. Prohrávali jsme o gól a bylo nás o jednoho
ménû, ale dal‰í projev uÏ byl disciplinovan˘ a trpûliv˘. Ve dru-
hém poloãase pfii‰lo vyrovnání, trefil se Jakub Pafiízek a zhruba
pût minut pfied koncem jsme ‰li po gólu René Pivarníka do ve-
dení. Pfii závûreãné sérii rohÛ soupefie se sice zapotili nejen brá-
nící klokani, ale i celá laviãka, ale kluci v deseti vítûzství udrÏeli.
Druhou skupinu vyhrála domácí Viktorka, která se stala na‰ím fi-
nálov˘m soupefiem, pfied Slávií. Tuzemská muÏstva tak postavila
zahraniãní úãastníky v této skupinû, skotsk˘ FC Falkirk a nûmec-
k˘ Hannover, mimo boj o symbolické medailové umístûní.
Nedûlní finále zaãalo od 16 hodin na mûstském stadionu ve ·t-
runcov˘ch sadech za mírného de‰tû, kter˘ obãas pfiecházel ve
slu‰n˘ liják. Nám uÏ ale ‰tûstí nepr‰elo a je tfieba pfiiznat, Ïe
jsme mu ani ne‰li naproti. Ustra‰en˘ v˘kon bez nápadu potre-
stal soupefi v závûru první pÛle gólem do ‰atny, kdyÏ pfied tím
nûkolikrát t˘m podrÏel Tomá‰ Îidlick˘ v brance. Mírnû zlep‰en˘
v˘kon na‰ich borcÛ v druhém poloãase srazila druhá branka a
pohár za první místo tak zÛstane tentokrát v Plzni.

Autor: Tomá‰ Morávek





CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMNEKOCHOV CMN



Horní fiada zleva: David Bartek, Eduard Formáãek, Luká‰ Marek, Luká‰ Matú‰, Pavel Luká‰, Vladimír B

Prostfiední fiada zleva: Vladimír Hric – masér, Lubo‰ Ptáãek – lékafi, Ladislav KvûtoÀ, Tadeá‰ Cirhan, L
Milan Boubín – vedoucí t˘mu, Antonín Panenka – prezident klubu.

Spodní fiada zleva: Jifií Havránek, Jan Sirov˘, Patrik Císafi, Jan Moravec, Dalibor Slezák, Petr Kostelník
Jifií Vágner, Ivan Ha‰ek, Martin Kotyza, Jakub Hrábek.  



Bálek, Michal Pávek, Petr Pecinovsk˘, Luká‰ Adam, Vít Turtenwald, Tomá‰ Kulvajt, Jifií Rychlík.

uká‰ Brhlík, Petr Kuná‰ek, Radek SÀozík, Milan ·koda, Karel Rada, Václav Lau‰man, Jan RÛÏiãka,

k – asistent trenéra, Zbynûk Busta – sportovní manaÏer, Václav Hradeck˘ – trenér, Michal ·marda,

foto: Michal Sváček
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STAŇTE SE ČLENEM DFB!STAŇTE SE ČLENEM DFB!
Podílejte se na dal‰ím chodu DruÏstva fanou‰kÛ Bohemians

a pfiipojte se k legendárnímu spoleãenství fanou‰kÛ.
Získejte pfiednostní právo na vstupenky, zapojte se do aktivit klubu

a staÀte se „akcionáfiem“ Bohemians.



Léto na Bohemce, to nebyla jen rekonstrukce a hektické
pfiípravy na ligu. Bûhem krátké dovolené si stihli i fotba-
listé Bohemians zpestfiit Ïivot. Dalibor Slezák a jeho pfiítel-

kynû Ilona netradiãnû o dovolené nikam necestovali a po dlou-
h˘ch letech koneãnû odpovûdûli v‰em nedoãkavcÛm na otázku:
„Kdy se vezmete?“ Po jedenáctileté známosti se kapitán Bohe-
mians oÏenil. "Na Vánoce jsem dostala prst˘nek a teì jsme to
dotáhli," hlásila Ilona. Spoleãnû tak zakonãili krásnou sezonu,
která obûma pfiinesla tolik radosti. Dalibor v‰e proÏívá na hfii‰ti,
Ilona emotivnû fandí na tribunû. Kapitán Bohemians a jeho pfií-
telkynû tak udûlali dal‰í dÛleÏit˘ krok ve svém Ïivotû. "Dalík má
ten plán, Ïe aÏ skonãí s fotbalem, pojedeme kolem svûta, tím si
splní v‰echna pfiání, a pak koneãnû mÛÏeme mít dûti a zaãít Ïít
ten stereotypní, nudn˘ Ïivot," fiíká Ilona, novomanÏelka Dalibora
Slezáka o budoucnosti rodiny.
Aãkoli jsou oba z KromûfiíÏe, seznámili se pfied jedenácti lety
v Hradci Králové. Ona tu studovala vysokou ‰kolu, on hrál fot-
bal, coÏ ji v‰ak dlouho nepfiiznal. Sv˘mi góly se Dalibor nechlu-
bil nikdy. „Tvrdil mi, Ïe je tam na prázdninách,“ fiekla Ilona pfii
rozhovoru s Kolisem v jeho rubrice Zpovûì. Svatba pfii‰la po
dlouh˘ch jedenácti letech. "Chtûli jsme ji mít skromnou. Pozvali
jsme nejbliÏ‰í rodinu, pfiátele a bylo to vynikající," pochvaloval si
Dalibor Slezák obfiad, kter˘ stihl je‰tû pfied nástupem na pfiípra-
vu. Po tûÏkém zranûní uÏ je kapitán Bohemians fit a je pfiipra-
ven na rodinn˘ Ïivot i na nejvy‰‰í soutûÏ. AÏ ãasem mÛÏe porov-
nat, co je nároãnûj‰í...
Ilono a Dalibore, fanou‰ci Bohemky vám pfiejí krásné manÏelství
plné radosti a nejen té zelenobílé...

Svatba jako řemenSvatba jako řemen



Čekalo se mnoho tisíc Ïádostí o permanentní

vstupenky, ale zájem byl násobnû vût‰í neÏ

podle pfiedpokladÛ. Fanou‰ci Bohemians ve

stfiedu 11. 7. v 11 hodin zahltili síÈ a na nûkolik hodin

témûfi vyfiadili pfiedprodej z provozu. "Fanou‰kÛm se

omlouváme, ale tento zájem bylo technicky obtíÏné

zvládnout. Od jedenácti hodin se snaÏilo na pfiedprodej

permanentek dostat dva tisíce uÏivatelÛ za jednu vtefii-

nu, tento pfietlak server nemohl vydrÏet, proto do‰lo ke

zpomalení a následnû jsme pfiístup omezili jen pro nû-

kolik stovek lidí," vysvûtlil obchodní fieditel spoleãnosti

Ticketstream Robert Schroth. "Byl to nejvût‰í zájem

o sportovní akci, jak˘ jsme kdy zaznamenali. Máme za

sebou Davis cup, svûtové soutûÏe motocyklÛ a mnoho

dal‰ích akcí, ale takov˘ zájem jsme nikdy nezazname-

nali," dodal Schroth.

Krátce po poledni technici zprovoznili bezchybn˘ chod

pfiedprodeje, takÏe od jedné hodiny uÏ se do systému

dostal kaÏd˘. Na stadionu bude více neÏ sedmdesát

procent permanentkáfiÛ. Zájem je v‰ak vût‰í, ov‰em

PERMANENTNÍ MÁNIE

ReportáÏ z prvního dne prodeje, foto Michal Sváãek

klub chce ponechat místa i pro fanou‰ky, ktefií se do-

stanou jen na nûkteré zápasy, proto vyãlenil pro tyto

úãely na nûkteré zápasy ãást montované tribuny

"u tramvaje". Ve stfiedu po tfietí hodinû zb˘valo v prode-

ji zhruba 2 700 míst, to znamená Ïe bylo vydáno pfies

tfii tisíce permanentek bûhem ãtyfi hodin.

V ëolíãku se vytvofiila fronta uÏ po deváté hodinû, v je-

denáct bylo ve Vr‰ovicích zhruba pût stovek fanou‰kÛ.

Je‰tû vût‰í nápor zaÏil internet. Fanou‰ci chtûli rychle

objednávat permanentky a server Ticketstreamu nemo-

hl zvládnout velk˘ nápor. "Jakmile se pfiihlásí vût‰í po-

ãet úãastníkÛ v jeden ãas, dojde ke zpomalení. V‰ichni

se do systému nemohli dostat, uÏ to bylo neúnosné,

tak jsme museli omezit pfiístup jen na stovky fanou‰kÛ.

AÏ po obûdû jsem v‰e vrátili do normálu," popisuje zá-

chranou akci na serveru Tickestream jeho obchodní fie-

ditel. "V historii firmy jsme nûco podobného zaÏili pfii

loÀském finále Eurovision song v Aténách. Tam jsme se

ponauãili a tentokrát jsme omezili pfiístup vãas, aby ne-

do‰lo k totálnímu v˘padku," dodal Schroth. "Tentokrát



to byla opravdu v˘jimeãná situace a v rámci sportov-

ních akcí na na‰em území nûco podobného nepamatu-

jeme."

Fanou‰ci Bohemians se obrnili trpûlivostí a nadále ob-

jednávají vstupenky v prÛbûhu celého dne. Bohemians

pfiinesli do ãeského fotbalu novinku - prodej perma-

nentek prostfiednictvím internetu a na desítkách míst

po celé republice. I pfies porodní bolesti to je systém,

kter˘ jde naproti fanou‰kÛm. Ne kaÏd˘ má moÏnost za-

vítat do ëolíãku, zvlá‰È v dobû dovolen˘ch. Permanent-

ní vstupenky jsou je‰tû k dispozici. Neváhejte a rezer-

vujte!



PROMĚNY
STADIÓNU
PROMĚNY
STADIÓNU





V r‰ovick˘ ëolíãek se bûhem nûkolika t˘dnÛ

zmûnil k nepoznání. To, o ãem mnoho

pfiedchozích majitelÛ mluvilo dlouhé roky,

alespoÀ z ãásti splnili noví majitelé bûhem ‰esti t˘d-

nÛ. 19. ãervna se v ëolíãku odehrál poslední zápas

minulé sezony. Klokani prohráli s v˘bûrem hvûzd 3:4

a zaãala dovolená. Ov‰em jen zdánlivû. Hráãi odjeli

na zaslouÏen˘ odpoãinek po tûÏké sezonû, vedení

a fanou‰ci se vrhli na stadion. „Chceme hrát v ëolíã-

ku,“ fiíkalo rezolutnû celé vedení Bohemians. Ov‰em

jen slova nestaãila – stadion se musel zmûnit dle no-

rem fotbalového svazu.

Pár dní po postupu do ligy pfii‰li na stadion funkcio-

náfii âMFS. Pfiinesli si obsáhlou broÏuru plnou tabulek

a norem, které musí splÀovat kaÏd˘ stadion. I díky

tûmto normám se mnoho fotbalov˘ch stadionÛ

v âeské republice zmodernizovalo. A teì pfii‰el na fia-

du legendární ëolíãek. Stadion proslaven˘ jako nej-

fotbalovûj‰í místo v republice, kde se diváci prakticky

mohou dot˘kat hráãÛ. Stadion, kter˘ vás vtáhne do

dûje, stadion, kde je za brankou slavná tribuna, od-

kud burácí tisíce fanou‰kÛ. To v‰em se ale muselo

zmûnit. „Vedla se krátká diskuse o místech k sezení,

ale fotbalové kluby nakonec odhlasovaly, Ïe platí na-

dále pravidlo, Ïe v‰echna místa na stadionu musí b˘t

k sezení,“ fiíká Dariusz Jakubowicz, generální fieditel

firmy Barvy a Laky Hostivafi a pfiedseda dozorãí rady

Bohemians. Nejen sedaãky, ale i nové kabiny, míst-

nost pro delegáta, „antidopingovka“ a dal‰í náleÏitosti

– to v‰e musí splÀovat prvoligov˘ stadion. 

Na Bohemce se zaãalo rychle s pfiestavbou, ale maji-

telé klubu rozhodli, Ïe se bude rekonstruovat ve vel-

kém. „Stfiecha byla v dezolátním stavu, stejnû tak vo-

dovodní potrubí. Prostû, kdyÏ uÏ tady mûl b˘t

stavební ruch, tak aÈ to stojí za to,“ pravil odhodlanû

Jakubowicz. Rozkopala se voda na celé Bohemce,

dûlníci se zároveÀ vrhli na kabinu hostí. „Budou to

mít pûknû zelenobílé, aby se u nás dobfie cítili,“ fiíkal

Milan Boubín, vedoucí muÏstva, kdyÏ se díval do ka-

biny pro hosty. Dfiíve nevábnû vypadající místnost se

promûnila – zelenobílé dlaÏdice, umûl˘ trávník na

podlaze, nové skfiíÀky – to v‰e dodává kabinû hostí

punc útulného místa, odkud budou soupefii Bohemi-

ans vybíhat do zelenobílého pekla.

Vnitfiní úpravy je‰tû neskonãily a fiemeslníci se vrhli jiÏ

na venkovní úpravy. „První ‰la dolÛ stfiecha, protoÏe

zrezivûlé plechy mohli horolezci shazovat dolÛ na sta-

ré lavice. Nejdfiíve jsme museli opravit stfiechu a pak

jsme zaãali s instalací sedaãek,“ popsal sled prací zá-

stupce majitele v klubu. „Od zaãátku jsem vûfiil, Ïe to



stihneme, ale nejvût‰í problém nastal, kdyÏ nám sdû-

lili termíny dodání sedaãek. Vybírali jsme firmy

a dlouho jsme nenarazili na firmu, která by byla

schopná dodat sedaãky vãas. AÏ po nûjaké dobû jsme

na‰li a nakonec to dobfie dopadlo,“ oddychl si Jaku-

bowicz. 

Právû sedaãky spoleãnû se stfiechou tvofiily nejvût‰í

poloÏku v nákladech na rekonstrukci. „Je‰tû to nemá-

me pfiesnû propoãítané, ale podle prvních odhadÛ

nás celá letní rekonstrukce bude stát zhruba deset

milionÛ korun.“ Rekonstrukci investoval nov˘ majitel

Bohemians a tyto peníze nemají vliv na rozpoãet klu-

bu. Firma Barvy a Laky zároveÀ pfii rekonstrukci vyuÏí-

vala své materiály a kontakty. „Bez toho bychom to

nikdy nestihli. Firmy, se kter˘mi spolupracujeme, mu-

sely pfieru‰it práce na sv˘ch stavbách a jít k nám.

V létû je nejvût‰í vytíÏenost stavebních firem a my

jsme potfiebovali fiemeslníky ze dne na den. Navíc

jsme dodávali vlastní barvy a dal‰í materiál.“ Tribuna

je teì kompletnû zelenobílá. Rezavé plechy nahradily

nové v barvách klubu, v‰echny konstrukce jsou natfie-

né. „Samozfiejmû jsme dlouho vybírali tu správnou

zelenou,“ smûje se pfiedseda dozorãí rady. 

Byla to letní pohádka se ‰Èastn˘m koncem. Do ëolíã-

ku pfii‰ly pomáhat desítky dobrovolníkÛ, kaÏd˘ den se

nûco dûlo. Nejvût‰í rekonstrukce stadionu za posled-

ních tfiicet let probûhla a je‰tû v dal‰ích dnech probí-

hat bude. I kvÛli rychlosti je‰tû v‰e není dokonalé,

proto omluvte, pokud se objeví nûjaké nesrovnalosti.

„Velk˘ dík patfií v‰em dobrovolníkÛm, firmám, které

uvolnily své lidi. V‰em lidem okolo Bohemky, zamûst-

nancÛm, prostû v‰em, ktefií pomohli. Byla to kolektiv-

ní práce a znovu to symbolizovalo souãasnou Bo-

hemku,“ dodal Dariusz Jakubowicz.



BRIGÁDYBRIGÁDY
foto: Dimír Šťastný
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Vršovický Ďolíček – to je památka, která patří k historii celé-

ho českého fotbalu. Mnohokrát v posledních letech Bohemce

hrozilo, že se bude muset stěhovat na jiný stadion, mnohokrát

Ďolíček nesplňoval parametry pro ligové soutěže, ale nadšení

lidí a kouzlo jedinečného stadionu vždy dokázalo nepřízeň

osudu zlomit. I v létě 2007 vedení Bohemians a fanoušci udě-

lali vše pro to, aby Bohemka zůstala na nejfotbalovějším sta-

dionu v republice, jehož sláva se píše již desítky let. Pojďme

po stopách otevření tohoto stadionu.

Roku 1912 získali Vršovičtí ve své domovské obci konečně i

vlivné podporovatele. Proto také nastal obrat v otázce po léta

palčivé – zásluhou firmy Waldes a Občanské záložny dostal

AFK pozemek pod kasárnami poblíž továrny Tesla Vršovice v

ďolíku za Kodaňskou ulicí a jeho členové se pustili do budová-

ní. A 19. srpna 1914 došlo ke slavnostnímu otevření prvního

vlastního hřiště v takzvaném dolíčku. A termín "Ďolíček" zů-

stal Bohemians pro jejich stadión dodnes, i když ten nynější je

o pěkný kus dál. Hřiště bylo ohrazené – a takových bylo v

Praze dohromady jen sedm!

Po návratu Bohemians z památného výletu k protinožcům v

roce 1927 se na stadión v Ďolíčku valívaly zástupy mnohem

početnější. Brzy bylo jasné, že tento stánek dlouho stačit ne-

bude. Pojal 6000 diváků a „plný dům“ býval často, v roce

1930 při utkání se Spartou dokonce praskly ochozy. Z iniciati-

vy tehdejšího předsedy Dannera, ředitele Vršovické záložny,

vznikla myšlenka vybudovat pro klokany stánek důstojnější, a

to na místě u Botiče, kde stojí dodnes. Byla přízeň i prostřed-

ky, a tak se za dva roky zrodil stadion nový, na počest „šéfa“

pojmenovaný jako Dannerův. Budiž neopomenuto, že Zdeněk

Danner měl na vzestupu Bohemians skutečně velký díl, i když

byl především obchodníkem. Klub se s ním nakonec rozešel

ve zlém, protože vlastní finanční spekulace byly Dannerovi

bližší než cokoliv jiného.

Nový domov už opravdu zasloužil název stadion. O Velikono-

cích v roce 1932, přesně 27. března, mluvila sportovní Praha

jen o slavnostní premiéře. Byly posíleny tramvajové linky a

vozy jen stěží pobraly přílivy Pražanů. Zahájení patřilo přitaž-

ĎOLÍČEK
nesmrtelný chrám

livému dvojzápasu Bohemians – Slavia a Viktoria Žižkov –

Teplitzer FK. V půl třetí odpoledne vstoupil před mikrofony –

ceremoniál byl vysílán i v rozhlase – za zvuku fanfár trubač-

ského sboru vršovického Sokola Zdeněk Danner a po projevu

předal stadion před 18 000 diváky úřadujícímu místopředsedo-

vi Janu Honejskovi, jemuž se lámal hlas dojetím. Nemohl si

nevzpomenout na chudé časy zelenobílých, kdy na počátku

století marně žádali na vršovických vašnostech pozemek pro

hřiště, a ti jim posměšně doporučovali, aby se raději věnovali

„kopání kopce na Bohdalci“ než kopání do meruny. Za město

Prahu promluvil rada Bureš a za Všesportovní výbor a asocia-

ci prof. dr. Pelikán.

A za zvuku pochodu klokanů nastoupila k prvnímu utkání na

této půdě, aby ji zasvětila mužstva domácích a slávistů. Bohe-

mians se při premiéře představili v sestavě: Kulda – Petřík,

Kučera – Hoffmann, Lanhaus, Tyrpekl – Srba, Knížek, Bejbl,

Bára, Skála, jehož střídal Fait. V dresech Slavie vyběhla sesta-

va: Plánička – Ženíšek, Fiala, Černický, Vodička, Pleticha, Či-

pera, Šimperský, Junek, Šoltys, Svoboda, Puč, Joska. Sudím

by pan Emil Bryndač. Zelenobílí sice prohráli 1:3 (branky:

Knížek – Puč 2, Svoboda), ale to nikomu radost nezkazilo.

ĎOLÍČEK
nesmrtelný chrám
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V únoru 1999 z iniciativy fanou‰kÛ z rÛzn˘ch

koutÛ Evropy probûhlo ve Vídni setkání, kterého

se zúãastnili také zástupci fotbalov˘ch svazÛ

i hráãsk˘ch asociací. Spoleãnû si vytyãili dal‰í

strategii v boji proti rasismu a xenofobii. Tím bylo

zaloÏeno FARE (Fotbal proti rasismu v Evropû) –

síÈová organizace rÛzn˘ch organizací a spolkÛ ze

13 evropsk˘ch zemí.

FARE usiluje o oãi‰tûní fotbalu od projevÛ rasis-

mu. Vûfiíme, Ïe nezáleÏí na barvû kÛÏe aÈ uÏ fot-

balisty, ãi fanou‰ka, ãi jejich pÛvodu.   

BohuÏel, na v‰ech úrovních, od amatérÛ a po

mezinárodní fotbal, jsou stále k vidûní projevy ra-

BOHEMKA
proti rasismu

sismu. To zahrnuje jak nadávky, buãení, tak také

vyvû‰ování rÛzn˘ch transparentÛ s rasistick˘mi

hesly a uráÏkami. Jsme hluboce pfiesvûdãeni, Ïe

tyto projevy na fotbal jednodu‰e nepatfií a jsou

nepfiijatelné. A to jak pro vût‰inu fanou‰kÛ, tak

pro samotné hráãe.

Fotbal je nejroz‰ífienûj‰í sport na svûtû a patfií

v‰em. Mûlo by b˘t právem kaÏdého ãlovûka bez

obav hrát, sledovat nebo diskutovat o fotbale. 

Fotbal proti rasismu v Evropû – FARE – bude bo-

jovat proti v‰em formám diskriminace ve fotbale:

na stadionech, na hfii‰ti, v ‰atnû, na tréninku,

v kanceláfiích i ‰kolních tfiídách; spoleãnû s fa-
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nou‰ky, hráãi, manaÏery, trenéry nebo uãiteli.

Více informací o ãinnosti FARE: http://www.fare-

net.org

FARE a Boheminans Ultras

Zaãátek spolupráce mezi FARE a Bohemians Ult-

ras se datuje do období nûkdy pfied ãtyfimi lety.

Tehdy jsme se poprvé pfiipojili ke zhruba stovce

skupin fans z rÛzn˘ch evropsk˘ch klubÛ v rámci

akce „Action week“. KaÏd˘ rok na podzim pod

zá‰titou FARE fanou‰ci jednotliv˘ch klubÛ pfiipra-

vují protirasistická chorea, pí‰í o problému rasis-

mu ve sv˘ch fanzinech, tisknou triãka, samolepky

a podobnû. Ultras Bohemky tak byli vÛbec první-

mi ze stfiední Evropy, ktefií se do této iniciativy za-

pojili.

Se zástupci FARE se pravidelnû setkáváme napfií-

klad pfii na‰ich pravideln˘ch úãastech na fotbalo-

vém turnaji „Antira“ v Hamburku, ale také jsme

byli pozváni na nûkolik mezinárodních konferencí

na toto téma (Bratislava, Barcelona, PafiíÏ). Tam

jsme navázali úzké kontakty s podobnû sm˘‰lejí-

cími fanou‰ky. V˘borné vztahy máme kromû FC

St. Pauli napfiíklad s fans Atletic Bilbao, kam se

dokonce loni vydala skupina BohemákÛ na osla-

vu v˘roãí zaloÏení jejich ultra skupiny Herri Norte

Taldea. Pravidelnû jsme také v kontaktu s fans

Celticu Glasgow, FC Metz ãi Tirolu Innsbruck.

Aãkoliv na konferencích jsme museli nezfiídka

jednat s „bafuÀáfii“, ktefií si v drtivé vût‰inû bojem

proti rasismu spí‰e pfiihfiívají svou politickou po-

lévãiãku, vÏdy jsme na‰li spoleãnou fieã se zá-

stupci fanou‰kÛ, ktefií fie‰í stejné problémy jako

my.

AÈ uÏ je to kromû projevÛ rasismu na stadionech

tfieba mnohdy totálnû nesmyslná buzerace ze

strany policie nebo nastupující trend stále vût‰í

komercializace fotbalu.

S FARE hodláme spolupracovat také nadále

a stejnû tak se budeme dále ‰ífiit my‰lenku fotba-

lu bez rasismu. 

Mad Kangaroo
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J ak˘ asi bude nov˘ roãník první ligy? Tu-

to otázku si teì kladou trenéfii, hráãi,

fanou‰ci a v‰ichni ostatní co se toãí ko-

lem ãeského fotbalu. Pro nás Bohemáky bude

pfiedev‰ím vysnûn˘, zcela neãekan˘ a hodnû ná-

roãn˘. Na‰ím hlavním a jedin˘m cílem bude zá-

chrana. VÏdyÈ fiada hráãÛ nemá s nejvy‰‰í soutû-

Ïí Ïádné, nebo velmi malé zku‰enosti a pfiíprava

byla navíc nucenû zkrácená. Na druhou stranu,

kolik ostatních prvoligov˘ch t˘mÛ se mÛÏe po-

chlubit tak sehran˘m a konsolidovan˘m t˘mem

a tak fantastickou podporou fanou‰kÛ?

Pojìme se teì podrobnûji podívat na jednotlivé

úãastníky Gambrinus ligy. Nejvût‰ím favoritem

bude jako kaÏdoroãnû Sparta. Nic jiného neÏ ti-

tul od ní vzhledem k rozpoãtu a kvalitû posíle-

ného hráãského kádru nikdo ani neãeká. Otáz-

kou ov‰em zÛstává, jak se t˘m z Letné vyrovná s

odchodem své nejvût‰í opory, BlaÏka, kter˘ ji v

posledních letech sv˘mi zákroky nejednou vytá-

hl z pofiádn˘ch problémÛ. Pfiekvapivé a moÏná i

trochu zoufalé angaÏování Matú‰e Kozáãika pfií-

li‰ o jistotû mezi tyãemi nevypovídá. Dal‰í otáz-

kou je, jak se do sestavy podafií zapracovat jistû

nadûjné, ale vesmûs nezku‰ené fotbalisty, ktefií

Spartu v létû posílili. Vûãné vysedávání na leten-

ské lávce jiÏ  zniãilo nejeden velk˘ fotbalov˘ ta-

lent. 

Stejné ambice jako Sparta bude mít i „vûãnû

druhá“ Slavia. Optimismum do Ïil ji dodává pfie-

dev‰ím pfiíchod „‰tístka“ Vladimíra ·micera, kte-

r˘ je bezesporu velkou osobností a v˘born˘m

fotbalistou, ale vzhledem ke sv˘m chronick˘m

problémÛm s koleny také obrovskou nejistotou.

Kádr dále posílil b˘val˘ klokan Zdenûk ·enkefiík,

dva velmi nadûjní Francouzi a nûkolik dal‰ích

zajímav˘ch hráãÛ. Klubu se navíc podafiilo udr-

Ïet v‰echny mladé nadûje, jako je ·vec, Such˘ a

Janda. Vydatn˘m dopingem mÛÏe b˘t navíc do-

konãení dlouho oãekávaného stadionu, které je

naplánováno na jaro pfií‰tího roku.  

Mezi dal‰í adepty na pohárová umístûní bude

patfiit pûtice Liberec, Mladá Boleslav, Teplice,

Ostrava a Brno. První tfii t˘my spí‰e oslabily. Li-

berec opustil strÛjce loÀského fotbalového zá-

zraku – trenér Vítûzslav Laviãka, Boleslav pfii‰la

jak o trenéra (nám dobfie známého Du‰ana

Uhrina ml.), tak o nejlep‰ího stfielce Lubo‰e

Pecku a Teplice zase opustil hvûzdn˘ bosensk˘

kanon˘r Edin DÏeko. V‰echny tyto ztráty se patr-

nû promítly do znaãnû nevyrovnan˘ch v˘sledkÛ

v pfiípravném období, odhadovat reálnou sílu

tûchto t˘mÛ je proto velmi o‰idné. Navrch by

mûla mít moÏná Mladá Boleslav, která se mÛÏe

opfiít o patrnû nejperspektivnûj‰í stoperskou

dvojici v lize – Rajnoch (kolik asi b˘val˘ch klo-

kanÛ záfií v kádrech na‰ich soupefiÛ?) s Kopicem

– a kreativní záloÏníky Matûjovského s Poláã-

Autor: Jan Schlindenbuch

Co nás
čeká v první lize?
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kem. Velk˘mi posilami mohou b˘t i b˘val˘ re-

prezentant Vofií‰ek a slávista Hrdliãka. Dal‰í dva

zmiÀované t˘my – Brno a Ostrava – by mohly

mile pfiekvapit. Ostravû se podafiilo udrÏet mla-

d˘ ambiciózní kádr a posílit o kanon˘ra Svûrko-

‰e, v Brnû se zase mohou tû‰it ze zrození hned

nûkolika ofenzivních hvûzd – Kalouda i Stfie‰tík

patfiili na MS do 20 let k na‰im nejlep‰ím hrá-

ãÛm. 

Dal‰í skupinu tvofií t˘my, které by se mûly pohy-

bovat v klidném stfiedu tabulky. Sem mÛÏeme

poãítat Jablonec pod vedením ligového novice

Lubo‰e Kozla, PlzeÀ Stanislava Levého a Pulpi-

tovu Olomouc. SloÏení jejich t˘mu se jeví jako

vyváÏené, nemají problémy s financemi, diváci

na nû vesmûs chodí, zkrátka takov˘ klasick˘ li-

gov˘ prÛmûr…

Poslední, pro nás asi nejzajímavûj‰í, ãást ‰est-

náctiãleného pelotonu si bude chtít pfiedev‰ím

zachránit hol˘ Ïivot. Znaãné problémy mohou

mít napfiíklad âeské Budûjovice. Ty nejen Ïe pfii-

‰ly o svojí ikonu Karla Poborského (místo na

hfii‰ti vymûnil na ‰éfovskou Ïidli), ale také fiadu

dal‰ích mlad˘ch a perspektivních opor – Vole‰á-

ka, Táborského ãi Kladrubského. Lehk˘m spán-

kem nemohou spát ani v Mostû, kde se rozhodli

rozprá‰it a kompletnû pfiebudovat celé muÏstvo.

Nechme se pfiekvapit jak se bude cizinecká legie

– Australan, Bûlorus, ¤ek, Kanaìan, atd. – ze

západu âech bít za „svÛj“ Most. Velké ambice

nemohou mít ani ve Zlínû, kde se loni spoleãnû

s Olomoucí zachránili jen díky naprosté nemo-

houcnosti Pfiíbrami. Nejvût‰ím problémem Zlína

jsou neexistující fanou‰ci, loÀská prÛmûrná ná-

v‰tûva 2519 lidí je ostudou celé ligy. Zdaleka

nejvût‰ím adeptem na sestup je pak pro vût‰inu

bookmakerÛ a expertÛ Kladno. Nejen, Ïe zde li-

dé na fotbal také nechodí (2722 lidí), ale navíc

Kladnu evidentnû chybí peníze a do záchrany se

pustí s t˘mem zcela nezku‰en˘ch a nebo odlo-

Ïen˘ch fotbalistÛ.      

Na závûr jsem si ponechal druhého nováãka

Viktorku ÎiÏkov. Odhadovat její ambice a moÏ-

nosti je opût nesnadn˘ úkol. Vedení se podafiilo

udrÏet stávající sehran˘ kádr, kter˘ byl navíc do-

plnûn o zku‰eného ostravského stopera Bestu,

pfiíbramského gólmana Pafiízka a pfiedev‰ím slo-

venského trenéra Grigu. Stejnû jako Bohemka

se v‰ak Viktorka musela vypofiádat se zkrácenou

letní pfiípravou a pfiedev‰ím ji chybí zku‰ení hrá-

ãi. VÏdyÈ napfiíklad z celé obrany má ligové zku-

‰enosti pouze zmiÀovan˘ Besta. Fanou‰ci, kte-

r˘ch také není zrovna moc, se tak budou urãitû

spoléhat pfiedev‰ím na ofensivní duo Stracen˘,

·vancara. Pokud bychom tedy uváÏili na‰í loÀ-

skou statistiku s Viktorkou ve druhé lize (jedno

jasné vítûzství a jedna remíza) vychází nám z to-

ho, Ïe sestupu by se mûl bát spí‰e ná‰ rival ze

ÎiÏkova…
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PERLIČKY
z archívu
PERLIČKY
z archívu
V jarní ãastí sezóny jsme v magazínu Klokan zaãali pfiedstavovat v‰echny soupefie, se

kter˘mi se Bohemka potkala v mistrovsk˘ch soutûÏích od roku 1925, kdy byla zaloÏe-

na první liga. V na‰em vyprávûní jsme se naposledy dostali aÏ do sezóny 1935/1936,

tehdy byli poprvé vr‰oviãtí hráãi nuceni startovat v niÏ‰í soutûÏi, Stfiedoãeské divizi. Té

se zúãastnilo14 muÏstev, fanou‰ci Bohemky oãekávali rychl˘ návrat mezi elitu, ale na

ten si dûlaly zálusk i dal‰í kluby.Pfiedev‰ím zde byla zku‰ená a silná Viktorka ÎiÏkov,

která z 1. ligy vypadla o rok dfiíve a neuspûla v baráÏi. Spolu s Vr‰ovick˘mi vypadla i

âechie Karlín, i ta neskr˘vala své ambice na návrat mezi nejlep‰í kluby. Trojice dal‰ích

úãastníkÛ byla z fotbalovû silné ãtvrti na‰eho hlavního mûsta, Nuslí. Pfiedev‰ím Nusel-

sk˘ SK rád vzpomínal na úãast mezi elitou v letech 1925 aÏ 1927, kdy dokonce skonãil

na skvûlém ãtvrtém místû, byl zde SK Nusle, ten si zase první ligu zahraje aÏ v prÛbûhu

2. svûtové války i snaÏivá SK Viktoria Nusle. Fotbalovû nesmírnû silnou LibeÀ zastupo-

valy SK Meteor Praha VIII i nebezpeãn˘ SK Slavoj Praha VIII. Populární AFK Union ÎiÏ-

kov jsme si pfiedstavili v minulém magazínu, kvalitními soubory disponovaly Rapid Pra-

ha i âAFC Praha, mimopraÏské úãastníky zastupoval SK Sparta Kladno a SK Lysá nad

Labem. Ve v˘ãtu soupefiÛ Bohemky uÏ schází jen jeden soupefi, právû toho Vám pfied-

stavíme v dne‰ním magazínu, na fiadu pfiichází 

foto: archív
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V této ãásti Prahy dnes jiÏ na slavná fotbalová léta mo-

hou jen vzpomínat. Na fotbalové mapû se jako první ob-

jevil SK Olympia Ko‰ífie, ten startoval na Mistrovství âech

jiÏ v roce 1900, tedy ve fotbalovém pravûku. V roce 1908

byly zaloÏeny v Ko‰ífiích hned dva, v budoucnosti slavné

kluby – AFK âechoslovan a SK Sparta. Prvnû jmenovan˘

klub proÏil nejslavnûj‰í období v letech 1925 aÏ 1935. V

roce 1925 se AFK âechoslovan probojoval do závûreã-

n˘ch bojÛ Amatérského mistrovství âSF ve ãtvrtfinále si

poradil s 1. âs. ·K Bratislava (pozdûj‰í Slovan) v pomû-

ru 3:2, v semifinále vyfiadil SK Moravskou Ostravu (po-

zdûj‰í Baník) 3:1         a nestaãil aÏ ve finále na AFK Uni-

on ÎiÏkov, zde prohrál 2:3 a získal skvûlé 2. místo. Je‰tû

lep‰í to bylo o rok pozdûji, v sezónû 1925/1926. V ne-

smírnû tûÏkém pfieboru Stfiedoãeské Ïupy získal AFK âe-

choslovan prvenství, aÏ za ním na druhém místû skonãil

jeho místní rival, SK Sparta Ko‰ífie. Spolu postoupily oba

kluby do Amatérského mistrovství âSF, zde v semifinále

prohrál âechoslovan právû se Spartou 1:5. Dal‰í úspûch

klub dobyl i ve Stfiedoãeském poháru, ve spoleãné sou-

tûÏi amatérÛ i profesionálÛ se také probojoval aÏ do se-

mifinále, kde prohrál s âAFC Praha (druhou semifinálo-

vou dvojici vytvofiily Slavoj ÎiÏkov a Slávia Praha).

Posledním zábleskem slávy sympatického AFK âecho-

slovan Ko‰ífie byl start ve Stfiedoãeské divizi v sezonû

1934/1935.

SSKK SSPPAARRTTAA KKOOŠŠÍÍŘŘEE

Ve v˘ãtu siln˘ch klubÛ z Ko‰ífi nesmíme zapomenout na

Rudou hvûzdu, která byla zaloÏena v roce 1922. Od roku

1921 vznikaly v âeskoslovensku vedle asociaãních klubÛ

i dûlnické sportovní kluby – Rudé hvûzdy, jejich zpoãát-

ku váhavá ãinnost byla zavr‰ena v roce 1927 uspofiádá-

ním prvního roãníku jejich mistrovství, vítûzem velkého

turnaje a pfieborníkem se stala právû Rudá hvûzda Ko‰í-

fie. Pomalu jsme se dostali aÏ k nejslavnûj‰ímu klubu z

Ko‰ífi – SK Spartû. Klub o sobû dal poprvé v˘raznû vûdût

v roce 1920, kdy startoval ve 2. tfiídû Stfiedoãeské Ïupy, v

roce 1922 dokonce uÏ v 1. tfiídû, tedy v absolutní elitû

âeskoslovenska. 

Po roce 1925 zÛstala Sparta Ko‰ífie mezi amatéry, zde za-

záfiila v sezónû 1925/1926, kdy prohrála aÏ ve finále

Amatérského mistrovství âSF s SK Îidenice divok˘m skó-

re 5:6.       Je‰tû jednou byla Sparta Ko‰ífie blízko velké-

ho úspûchu, podruhé postoupila aÏ do finále mezi ama-

téry v sezónû 1931/1932, tehdy v boji o titul prohrála s

AFK Kolín po v˘sledcích 2:2       a 3:5.  Pozdûji, po opû-

tovném slouãení amatérsk˘ch a profesionálních soutûÏí,

startoval klub ve Stfiedoãeské divizi, právû zde hrál na

konci tfiicát˘ch let pravidelnû i s Bohemkou. Do 1. ligy se

klub nikdy neprobojoval, nejblíÏe k tomu mûl na jafie

1937, kdy skonãil za vítûznou âechií Karlín na v˘borném

2. místû, kdyÏ Bohemka byla aÏ ãtvrtá. Po 2. svûtové vál-

ce proÏíval klub lep‰í i hor‰í doby, v roce 1952 napfiíklad

startoval v krajském pfieboru Prahy (tehdy druhá nejvy‰-

‰í soutûÏ), zde se naposled v mistrovském zápasu potkal

s Bohemkou (tehdy Spartak Stalingrad) i Slavií (Dynamo

Praha). Posledními záblesky staré slávy byly úãast ve

ãtvrtfinále âeského poháru v roce 1971 a start ve 3. lize

v sezónû 1973/1974. Pozdûji uÏ to byla bída, sestup do

divize, krajského pfieboru, dnes klub pÛsobí v niÏ‰ích

soutûÏích PraÏského fotbalového svazu.
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Seriál ukázek z pfiipravované knihy Bohemka milovaná a znovuzrozená navazuje na uplynulou sezonu. Skonãili
jsme vzpomínkami jednoho ze spoluautorÛ knihy Ale‰e Pivody a v tomto ãísle magazínu v nich pokraãujeme. Po-
hledy Antonína Panenky a Jifií Steinbrocha jste si mohli pfieãíst v minul˘ch magazínech, tentokrát uvidíte pohled ne-
zaujatého publicisty. Jeho pohled na Bohemku minulou i souãasnou je trochu odli‰n˘ od dvou osobností zelenobí-
lého klubu a právû proto je zajímav˘. Zavzpomínejte si na zelenobílou historii prostfiednictvím Ale‰e Pivody. 

Bohemka milovaná
a znovuzrozená
Bohemka milovaná
a znovuzrozená

(pokraãování z Magazínu 9)

Podzim 1979

Po studiích, promoci a po roãní vojenské sluÏbû se ze mne

stává PraÏák. 

Nastupuji do zamûstnání v redakci jednoho ãasopisu a pot-

kávám tam Vladimíra Pfiibíka. Fotoreportéra, cestovatele, kte-

r˘ nûkolikrát s fotoaparátem a reportáÏním blokem projel

Afriku. âern˘ kontinent miluje. A má je‰tû jednu lásku – Bo-

hemku.

Pfiibík si mû získává hned první den. Ostatní kolegové mû

vítají chladnû, s odstupem a okázale dávají najevo, Ïe jsou

star‰í, zku‰enûj‰í a Ïe jim nûjak˘ redaktÛrek pfiivandroval˘ do

metropole z jiÏních âech nebude nic vykládat. Zato s Pfiibí-

kem jsme kamarádi hned od prvního setkání.

„Co blbne‰… Jak˘pak pan Pfiibík? Já jsem Vláìa a hotovo!“

napfiáhne ke mnû pravaãku a stiskem stvrdí na‰e kamarád-

ství.

Vladimír je jen o nûco star‰í neÏ já a máme k sobû nejblíÏ

z celé redakce. Rok poté, co spolu makáme, jezdíme na re-

portáÏe a chodíme na pivo, na nûj ve fotokomofie vyrukuji:

„Jestlipak ví‰, kamaráde, kam spolu zítra my dva pojedeme?“

Pfiibík ãeká nûjak˘ pracovní v˘jezd mimo plán a uÏ se chce

‰tûtit, ale… „Îádná reportáÏ. Vezme‰ svoje auto, domluvíme se

s ‰éfem, aby nás pustil o chvíli dfiív, a pojedeme do Tábora.“

Vladimír si mû zmûfií hodnû pfiekvapenû: „Do Tábora? A co

tam?“

Mrknu na nûj: „Pojedeme na fotbal!“

Pfiibík zavrtí odmítavû hlavou: „Na druhou ligu?“

„Nejedeme na druhou ligu, ale na pohár.“

Ani tahle korekce ho za srdce nechytá. „A kdo hraje?“ zeptá

se, pofiád je‰tû rozhodnut poslat mû ve finále stejnû do háje.

Ov‰em já tasím trumfové eso: „Asi ti to, kamaráde, uteklo.

Tábor hraje s Bohemkou!“

To mûní situaci a Pfiibík je ochotn˘ vyjednávat. „No jo, Bo-

hemka… To mÛÏe bejt zajímav˘. Ale to ví‰, benzín je drahej

a Tábor daleko…“

„Benzín platím já,“ fieknu a je rozhodnuto – jedeme!

Mám se na co tû‰it. Zase po del‰í dobû uvidím Táboráky

text: Ale‰ Pivoda, foto: archív
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v boji s Vladimírov˘mi vr‰ovick˘mi miláãky a je‰tû stihneme

nav‰tívit mé rodiãe. ZÛstali v rozlehlém táborském tfiípokojo-

vém bytû sami dva poté, co jsem ode‰el do Prahy a co se mo-

je sestra vdala aÏ na Rakovnicko.

Pfiibík si myslí, Ïe Bohemku ãeká tréninkov˘ maã s pûti góly

v jihoãeské síti a s jasn˘m postupem KlokanÛ do dal‰ího kola.

Ale pozor! Dukla Tábor má v roce 1979 zatracenû kvalitní

muÏstvo – její dres nosí boreãkové - Peter Mrva (pozdûj‰í

hvûzda Trnavy), Karel Veãefia (dneska uznávan˘ prvoligov˘

trenér), Zdenûk Lorenc, Zbynûk Hou‰ka, Pepík Jarolím, Otík

Vyskoãil (v‰ichni pozdûji váleli v rÛzn˘ch prvoligov˘ch muÏ-

stvech), Pavel Chaloupka (za rok se objeví v dolíãku a stane

se hvûzdou Bohemky) ãi Jano Kocián (dnes trenér sloven-

ského nároìáku). V‰ichni udûlají zanedlouho díru do fotba-

lového svûta!

Sám Ïivot je ten nejlep‰í reÏisér. Asi to nebude jen fráze,

protoÏe po ‰ichtû jdeme s Vladimírem po Vinohradech a zni-

ãehonic potkáme – Tondu Panenku! Bydlí v Moravské, Pfiibík

o pár blokÛ vedle ve Slezské. Mají k sobû blízko, co do vzdá-

lenosti i jako vyznavaãi klokaní víry.

Vladimír se pfiede mnou kasá, Ïe se s PáÀou zná. Opravdu

se navzájem pozdraví: „Ahoj!“ – „Nazdar…“

„Tak Antoníne, zítra se na tebe jedeme podívat do Tábora!“

hlásí Pfiibík.

„No, tam to nebude nic lehk˘ho,“ najeÏí PáÀa knír. „V Tá-

bofie jsou zlí lidi,“ dodá exekutor slavné penalty z tfii roky sta-

rého bûlehradského finále Mistrovství Evropy.

„Hele, to rad‰i nefiíkej,“ uculí se Vladimír. „Tady kolega je

Táborák. Ten to nerad sly‰í…“ ukáÏe na mne prstem.

Musím pfiiznat, Ïe Panenka má vlastnû pravdu. V Tábofie je

váÏnû divoké publikum. AÏ je to s podivem, jak moc vzali Tá-

boráci za svoje oblíbence vojáky, ktefií u Jordánu odkopou

rok, nebo dva a pak hurá za ‰tûstím do fotbalového svûta. Co

pamatuji, celkem ãtyfiikrát tam diváci po utkání, s jehoÏ v˘-

sledkem nebyli spokojeni, inzultovali rozhodãí. PoráÏky s Plz-

ní, Jabloncem, Kladnem a Fr˘dkem-Místkem, na nichÏ se po-

kaÏdé tak trochu podepsali páni sudí, nejhorkokrevnûj‰í

fanou‰kové nevyd˘chali.  

„No, my si s tím poradíme,“ zasmûje se Panenka, mávne na

pozdrav a zmizí za rohem.

Nazítfií to mají klokani v Tábofie opravdu tûÏké! Stojíme

s Pfiibíkem v ochozech na‰lapan˘ch k prasknutí (marná sláva,

Tonda PáÀa, Karolko Dobiá‰, PiÏma Biãovsk˘, Franta Jakubec

a samozfiejmû i Jirka Ondra, kter˘ je‰tû pfied pár mûsíci taky

oblékal táborsk˘ dres, ti v‰ichni pfiitáhli na stadion Míru re-

kordní náv‰tûvu roku!). Okolo nás samí Táboráci a já pozoru-

ji, jak je Pfiibík nervózní. PáÀa ho vãera trochu postra‰il. A mo-

je barvitû vylíãená – pfiitom stoprocentnû pravdivá! – historka

o tom, jak pan Krofta ze sousedství pfieváÏel jednoho roz-

hodãího z âeské Lípy pfied bûsnícím davem na lodiãce pfies

Jordán aÏ na nádraÏí, taky zjevnû zabrala. Pfiibík mlãky poku-

fiuje, ani necekne. Nedává najevo, Ïe jeho srdce tluãe pro ze-

lenobílé. Asi má vítr, Ïe by si ho nûkdo z horkokrevn˘ch Jiho-

ãechÛ tfieba mohl podat. Má vítr i z pfiedstavy, Ïe by jeho

klokani mohli prohrát s druhou ligou. Dobfie ví, Ïe to by si pak

se mnou cestou domÛ i druh˘ den v redakci uÏil…

A pak pfiijde kousek od postranní ãáry, nûjak˘ch dvanáct,

patnáct metrÛ od nás, tvrd‰í zákrok obránce na Tondu Pa-

nenku. Takov˘ faul – nevsul. Dá se pískat, a taky nemusí, kdyÏ

rozhodãí nechce. Ov‰em rozhodãí chce.

Tonda práskne knírem a uÏ si bere balón, uÏ si ho staví na

trávník. To je moje chvíle. Poãkám, aÏ dozní v˘kfiiky nevole tá-
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borského publika nad odpískáním faulu, a neÏ se PáÀa roz-

bûhne, houknu do náhlého ticha: „Tondo, kdyÏ uÏ to má‰ na

kopaãce, tak nûco ukaÏ. AÈ v Tábofie vidíme, jak kope mistr Ev-

ropy!“

Panenka se smûrem, odkud sly‰í mÛj hlas, zaculí. TûÏko fií-

ci, zda nás s Vladimírem v té chvíli poznal, spí‰ ne… A pak na-

pálí balón levaãkou. Udûlí mu neuvûfiitelnou fale‰, jakou

u nás umí váÏnû jen on. Bílá koule s ãern˘mi pûtiúhelníky ro-

tuje nad hlavami ãahounÛ v ãervenoÏluté zdi a pak pleskne

na centimetr pfiesnû do spojnice levé tyãe a bfievna táborské

branky.

Obrana Dukly odkopne odraÏen˘ míã do bezpeãí aÏ nûkam

na pfiilehlou plovárnu a PáÀa sklízí uznal˘ potlesk dvou tisí-

covek tûch „zl˘ch“ táborsk˘ch fanou‰kÛ. A jak tak bûÏí zpátky

na pÛlící ãáru, mrkne s úsmûvem do davu, krátce zamává

smûrem k nám rukou a na pÛl úst prohodí: „Dobr˘?“

„Jo, v˘born˘,“ odpovím mu. „Díky. I za Bûlehrad…“

Nakonec Bohemka muÏstvo z jihu âech udolá. Vyhraje 1:2,

postupuje do ãtvrtfinále a Pospíchal na laviãce vypadá vcelku

spokojenû.

A jenom já vím, Ïe je‰tû spokojenûj‰í neÏ trenér Bohemky

je pfii odjezdu z Tábora zpátky do Prahy mÛj kolega, fotograf

a cestovatel. Kamarád Vladimír Pfiibík. Dobfie vím, proã…

VáÏení fanou‰ci klokanÛ! Navázali jste na slavné, úctyhod-

né tradice nesmrtelného klubu. Nedopustili jste, aby va‰i mi-

lovanou Bohemku zru‰ili, aby vám ji nûkdo jin˘ vzal a odve-

dl jinam.

Je dobfie, Ïe jste to dokázali. Bohemka z Vr‰ovic do ãeské-

ho fotbalu patfiila sto let a nesãíslnûkrát se zapsala do jeho

historie. Patfií do nûj dál a teì uÏ je nad slunce jasné, Ïe do

nûj bude – pfiedev‰ím va‰í zásluhou! - v˘raznû promlouvat

i v nadcházejících desetiletích. Máte se ãím py‰nit a na co b˘t

hrdí!

Ale‰ Pivoda
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PATRON ZÁPASU

Jiří SteinbrochJiří Steinbroch

Patronem utkání s Baníkem Ostrava je b˘val˘

fieditel vr‰ovického klubu Jifií Steinbroch, kte-

r˘ od léta vykonává funkci generálního fiedi-

tele slovenského klubu MFK RuÏomberok. Jifií

Steinbroch vyrÛstal mezi vlajkono‰i Bohemi-

ans a klubu svého srdce pfii‰el pomoci v roce

2005 pfii znovuzrození vr‰ovického Klokana.

Dva roky vykonával funkci fieditele klubu

a v˘znamnû se zapsal do myslí fanou‰kÛ. Ve-

dení Bohemians mu i touto cestou dûkuje za

odvedené sluÏby a pfieje hodnû ‰tûstí do dal-

‰ího fotbalového Ïivota.
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Legendy
Bohemians
V podzimní sezónû roku 2005, v rámci oslav 100. v˘roãí

zaloÏení klubu, byl v na‰em ëolíãku realizován unikátní

projekt. Jako první v âeské republice jsme chtûli pfiipo-

menout sportovní vefiejnosti a souãasnû podûkovat nej-

v˘znamnûj‰ím osobnostem historie klubu Bohemians

Praha. Do spoleãenství „Legend Bohemians“ jsou po-

stupnû zafiazováni hráãi a funkcionáfii, ktefií se v˘razn˘m

zpÛsobem zaslouÏili v minulosti o úspûchy KlokanÛ.

Symbolické je, Ïe první „Legendou„ se stal Antonín Pa-

nenka, „ikona“ zelenobíl˘ch barev a souãasn˘ prezident

klubu. Do souãasné doby bylo do spoleãenství „ Legend

Bohemians“ zafiazeno 28 osobností, od jarní sezony

2007 jsou noví ãlenové pfiijímáni slavnostním zpÛsobem,

pfii ligov˘ch zápasech Bohemians 1905. V˘bûr osobnos-

tí je organizován tak, aby do spoleãenství „Legend“ byli

zafiazováni hráãi, trenéfii a funkcionáfii z rÛzn˘ch období

stoleté historie. Poãet ãlenÛ není stanoven, pfiedbûÏn˘

v˘bûr pfiedpokládá celkem 150 osobností na‰í historie.

Na poãest ãlenÛ spoleãenství „Legend Bohemians“ jsou

vydávány sbûratelské kartiãky, na‰e osobnosti kromû po-

dûkováni zaplnûn˘ch tribun získají i pamûtní plakety a

originální ãíslované klubové odznaky.

V podzimní ãásti roku 2007 bude pokraãovat projekt „Le-

gendy Bohemians“, poprvé pfii zápase 3. kola Gambrinus

ligy v pondûlí 20.srpna.  

Pfiehled
„Legend Bohemians“
k 30. 6. 2007

Antonín Panenka

Jaroslav Kamenick˘

Karol Dobia‰

Dalibor Slezák

Tomá‰ Pospíchal

Jifií Rubá‰

Pfiemysl Biãovsk˘

Milan âermák

Karel Bejbl

Stanislav Lev˘

Pavel Chaloupka

Václav Jíra

Jifií Pe‰ek

Peter Zelensk˘

Josef Pí‰a

Franti‰ek Knebort

Franti‰ek Jakubec

Václav Janovsk˘

Zdenûk Svoboda

Miroslav Biãík

Jan Kalous

Zdenûk Proke‰

Jaroslav Nûmec

Miroslav Valent

Jifií Sloup

·tefan Ivanãík

Franti‰ek Mottl

Jifií Ondra
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Los Gambrinus ligy 
podzim 2007

Kolo Den âas Domácí Hosté Skóre DivákÛ

1. 05.08. 17:00 Bohemians 1905 Baník Ostrava (        ) (               )

2. 13.08. 17:15 Slovan Liberec Bohemians 1905 (        ) (               )

3. 20.08. 17:15 Bohemians 1905 Sigma Olomouc (        ) (               )

4. 26.08. 17:00 Viktoria PlzeÀ Bohemians 1905 (        ) (               )

5. 03.09. 17:15 Bohemians 1905 Viktoria ÎiÏkov (        ) (               )

6. 16.09. 17:00 Jablonec Bohemians 1905 (        ) (               )

7. 23.09. 17:00 Bohemians 1905 Slavia Praha (        ) (               )

8. 30.09. 17:00 Mladá Boleslav Bohemians 1905 (        ) (               )

9. 07.10. 17:00 Bohemians 1905 â. Budûjovice (        ) (               )

10. 21.10. 17:00 Kladno Bohemians 1905 (        ) (               )

11. 28.10. 15:00 Bohemians 1905 SIAD Most (        ) (               )

12. 04.11. 17:00 Brno Bohemians 1905 (        ) (               )

13. 10.11. 17:00 Sparta Praha Bohemians 1905 (        ) (               )

14. 25.11. 14:30 Bohemians 1905 Tescoma Zlín (        ) (               )

15. 02.12. 17:00 Teplice Bohemians 1905 (        ) (               )

16. 09.12. 15:00 Bohemians 1905 Slovan Liberec (        ) (               )

VŽDYCKY JSME S VÁMI!

Los Gambrinus ligy 
podzim 2007
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BOHEMIANS B – DIVIZE B
Kolo Den âas Domácí Hosté
1. 04.08. 17:00 âesk˘ Brod Bohemians 1905 B
2. 11.08. 10:15 Bohemians 1905 B Horní Mûcholupy
3. 18.08. 10:15 Teplice B Bohemians 1905 B
4. 25.08. 10:15 Bohemians 1905 B Nov˘ Bor
5. 02.09. 17:00 Brozany Bohemians 1905 B
6. 08.09. 10:15 Bohemians 1905 B Litvínov
7. 16.09. 16:30 Rakovník Bohemians 1905 B
8. 22.09. 10:15 Bohemians 1905 B Jirny
9. 29.09. 15:00 Hazlov Bohemians 1905 B

10. 07.10. 10:15 Bohemians 1905 B Loko Vltavín
11. 13.10. 16:00 Libi‰ Bohemians 1905 B
12. 20.10. 10:15 Bohemians 1905 B Sokolov B
13. 27.10. 10:15 Kladno B Bohemians 1905 B
14. 03.11. 10:15 Chomutov Bohemians 1905 B
15. 11.11. 11:00 Bohemians 1905 B SIAD Most B

DOROST – 1. LIGA
Kolo Den Star‰í Mlad‰í Domácí Hosté
1. 15.08. 11:00 13:15 Bohemians 1905 Sparta Praha
2. 11.08. 11:00 13:15 Teplice Bohemians 1905
3. 18.08. 12:00 14:15 Bohemians 1905 Brno
4. 25.08. 14:00 16:15 Marila Pfiíbram Bohemians 1905
5. 01.09. 11:00 13:15 Bohemians 1905 Mladá Boleslav
6. 08.09. 13:00 15:15 Sigma Olomouc Bohemians 1905
7. 15.09. 13:30 15:45 Bohemians 1905 Opava
8. 22.09. 13:00 15:15 Slovácko Bohemians 1905
9. 29.09. 11:00 13:15 Bohemians 1905 Slavia Praha

10. 06.10. 10:15 12:30 Bohemians 1905 Baník Ostrava
11. 13.10. 13:00 15:15 Tescoma Zlín Bohemians 1905
12. 20.10. 11:00 13:15 Bohemians 1905 Hradec Králové
13. 27.10. 11:00 13:15 â. Budûjovice Bohemians 1905
14. 03.11. 11:00 13:15 Bohemians 1905 Viktoria PlzeÀ
15. 10.11. 11:00 13:15 Jihlava Bohemians 1905

DOROST – âESKÁ LIGA
Kolo Den Star‰í Mlad‰í Domácí Hosté
1. 29.08. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Kolín
2. 12.08. 10:15 12:30 Sparta Praha B Bohemians 1905 B
3. 19.08. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Kladno
4. 26.08. 10:00 12:15 Pfiíbram B Bohemians 1905 B
5. 02.09. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Teplice B
6. 08.09. 10:15 12:30 AS Pardubice Bohemians 1905 B
7. 16.09. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Viktoria PlzeÀ B
8. 22.09. 10:00 12:15 Motorlet Praha Bohemians 1905 B
9. 30.09. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B âeské Budûjovice B

10. 07.10. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Hradec Králové B
11. 13.10. 10:15 12:30 Bl‰any Bohemians 1905
12. 21.10. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Slavia Praha B
13. 27.10. 10:15 12:30 SIAD Most Bohemians 1905 B
14. 04.11. 10:15 12:30 Bohemians 1905 B Liberec
15. 10.11. 11:00 13:15 Jablonec 97 Bohemians 1905 B

ÎÁCI – âESKÁ LIGA
Kolo Den Star‰í Mlad‰í Domácí Hosté
1. 22.08. 10:00 11:45 Hofiovice Bohemians 1905
2. 12.08. 10:15 12:00 Bohemians 1905 Sokolov
3. 18.08. 10:00 11:45 Sparta Praha Bohemians 1905
4. 26.08. 10:15 12:00 Bohemians 1905 Pfiíbram
5. 02.09. 14:00 15:45 Jablonec 97 Bohemians 1905
6. 09.09. 10:15 12:00 Bohemians 1905 âeské Budûjovice
7. 15.09. 10:15 12:00 AS Pardubice Bohemians 1905
8. 23.09. 10:15 12:00 Bohemians 1905 Teplice
9. 30.09. 10:00 11:45 Motorlet Praha Bohemians 1905

10. 07.10. 14:45 16:00 Slavia Praha Bohemians 1905
11. 14.10. 10:15 12:00 Bohemians 1905 Hradec Králové
12. 20.10. 14:00 15:45 Mladá Boleslav Bohemians 1905
13. 28.10. 10:15 12:00 Bohemians 1905 SIAD Most
14. 03.11. 10:00 11:45 Neratovice-By‰kovice Bohemians 1905
15. 11.11. 10:15 12:00 Bohemians 1905 Viktoria PlzeÀ



foto: Haniãka
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BOHEMIANS 1905 FC BANÍK OSTRAVA

TRENÉŘI

KAREL VEČEŘA
KAREL KULA
LIBOR PALA
SVATOPLUK SCHÄFFER

BRANKÁŘI

1 Antonín Buček 24. 02. 1984
30 Petr Vašek 09. 04. 1979

OBRÁNCI

2 Michal Švrček 10. 06. 1986
3 Radim Řezník 20. 01. 1989
5 René Bolf 25. 02. 1974

12 Petr Cigánek 03. 09. 1986
15 Petr Čoupek 10. 05. 1982
18 Tomáš Marek 20. 04. 1981
19 Petr Pavlík 22. 07. 1987
23 Aleš Neuwirth 04. 01. 1985
26 Pavel Ricka 28. 01. 1987

ZÁLOŽNÍCI

4 Martin Lukeš 17. 11. 1978
6 David Bystroň 18. 01. 1982
7 Vladimír Mišinský 08. 07. 1986
8 Petr Zapalač 30. 04. 1987

11 František Rajtoral 12. 03. 1986
13 Dušan Tesařík 21. 03. 1976
20 Petr Tomašák 20. 02. 1986
21 Jan Mucha 14. 08. 1987
22 Daniel Tchuř 08. 08. 1976
24 František Metelka 08. 04. 1980
28 Petr Koubek 28. 11. 1987

ÚTOČNÍCI

9 Tomáš Mičola 26. 09. 1988
10 Robert Zeher 12. 02. 1985
14 Adam Varadi 30. 04. 1985
17 Lukáš Magera 17. 01. 1983
25 Václav Svěrkoš 01. 11. 1983
27 Jiří Böhm 16. 12. 1987

TRENÉŘI

ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK

BRANKÁŘI

1 Radek Sňozík 17. 10. 1975
28 Jakub Hrábek 19. 01. 1987
29 Jiří Havránek 01. 09. 1987

OBRÁNCI

3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
5 Karel Rada 02. 03. 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 Michal Šmarda 31. 01. 1971
6 Petr Kunášek 11. 07. 1979
7 Jiří Vágner 31. 12. 1982
8 Ivan Hašek 30. 08. 1987
9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977

16 Jan Moravec 13. 07. 1987
17 Tadeáš Cirhan 25. 02. 1988
22 Jan Sirový 26. 05. 1988
25 Martin Kotyza 01. 10. 1984
32 Lukáš Adam 05. 09. 1980

ÚTOČNÍCI

10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
11 Tomáš Kulvajt 13. 04. 1979
15 David Bartek 13. 02. 1988
20 Eduard Formáček 13. 02. 1988
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
26 Lukáš Matůš 06. 10. 1980
31 Vladimír Bálek 08. 03. 1981
27 Václav Laušman 27. 12. 1988


