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Vážení fanoušci Bohemky,

na tomto místě jsem vás vítal před čtrnácti dny před zápasem s Baníkem Os-
trava a vyslovil jsem přání, aby utkání bylo oslavou fotbalu a aby ho nenaruši-
ly problémy v hledišti. Touto cestou bych vám chtěl poděkovat za krásný záži-
tek a skvělou atmosféru, kterou jste vytvořili v Ďolíčku. I přes nepříznivý
výsledek většina fanoušků odcházela z hlediště spokojena, protože hráči ode-
vzdali na trávníku maximum.
S podobným nadšením a elánem se Klokani představili i v Liberci a dokázali
jsme uhrát první bod v letošní sezoně. Znovu jsme se mohli spolehnout na
skvělou diváckou podporu, za což patří všem fanouškům velký dík.
Věřím, že se po stupínkách propracováváme k prvnímu ligovému vítězství. Víra
ve vlastní síly je tomuto mužstvu vlastní a s vašimi hlasivkami v zádech je
všechno o poznání snazší.

Jménem klubu vám děkuji za věrnost a oddanost Bohemce.

Antonín Panenka
Prezident klubu  
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Kdo byl podle vás v ofenzivû nebezpeãnûj‰í, Baník

nebo Slovan?
Pro mû urãitû Liberec, kter˘ si vytvofiil soustavn˘ tlak.

Ostrav‰tí na na‰em hfii‰ti dobfie bránili a pak vyráÏeli do

rychl˘ch brejkÛ, coÏ praktikovali zejména po vstfielené

brance. Liberec se naproti tomu stále tlaãil dopfiedu.Jak hodnotíte dosavadní prÛbûh nové sezóny?

Fotbal by se mûl hrát hlavnû pro lidi, jsem tedy rád, Ïe

je z jejich strany zájem. Zatím se liga jeví velice za-

jímavû, je plná neãekan˘ch v˘sledkÛ a vítûzství ho-

stujících t˘mÛ. Je dobfie, Ïe budou boje vyrovnané

a kaÏd˘ mÛÏe pfiekvapit. Po dvou kolech je ale pfiíli‰

brzy nûco hodnotit, v‰e se bude teprve vyvíjet.Nelitujete toho, Ïe jste se rozhodl pokraãovat? 

Urãitû ne. Mûl jsem dovolenou, na které jsem se rozho-

doval. ProdlouÏil jsem smlouvu a pak uvidíme dál.

text: Ondfiej Novotn˘
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Dárek âeské televize, pfiená‰et pfiím˘m pfienosem ligo-

vé utkání z Liberce v nepraktickém pondûlním ãase, jis-

tû mnozí pfiíznivci zelenobíl˘ch ocenili. I tak se se auto-

busy i auty vydalo na stadión u Nisy více neÏ 500

fanou‰kÛ a vytvofiili klokanÛm takfika domácí prostfiedí.

Pfiesto trenér Busta hráãÛm naordinoval jinou taktiku,

neÏ na kterou jsme zvyklí z Vr‰ovic. Tomu napovídala

i nezvyklá hra na jednoho útoãníka s pûti záloÏníky

v zádech.

Libereãtí hráãi zaãali útoãnû, coÏ jim v‰ak vydrÏelo ne-

cel˘ch 10 minut.  Av‰ak skóre se mohlo mûnit hned

v úvodu. Nejdfiíve pfii obranném zákroku nadzvedl Karel

Rada hlaviãkou míã tak, Ïe tyã SÀozíkovy branky jen

zazvonila a pfii následném útoku to byl opût on, kdo

krásnou hlaviãkou opût rozeznûl

brankovou konstrukci tento-

krát Hauzrovy svatynû. Hráãi Bohemians napadali sou-

pefiovu rozehrávku, ãasto zdvojenû bránili a podnikali

nebezpeãné brejky. Po cel˘ první poloãas byli hráãÛm

v modro-bílém více neÏ vyrovnan˘m soupefiem a svou

promy‰lenou a pracovitou hrou získávali územní pfieva-

hu. Sedm rohov˘ch kopÛ toho bylo dÛkazem. ·koda

‰ance z 27. minuty, kdy dobfie hrající Bálek na hrotu

z 11 metrÛ jen nastfielil brankáfie domácích. Na druhou

stranu ‰ance Nezmara, kdy i on zvonil na tyãe, byly gó-

lové.

Ve druhém poloãase se hra Liberce v˘raznû zlep‰ila, ale

i tak jim chybûla tradiãní v˘bu‰nost, pfiesná kombinaãní

hra ãi agresivita. Pfiesto hráãe v ãerno-zlatém zatlaãili

do obrany a pfii mnoha ‰ancích si Bohemka vybírala
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V hledi‰ti stadionu Bohemians ãasto nechybí

ani Ivan Ha‰ek, slavn˘ fotbalov˘ internacio-

nál. V zelenobílém dresu vyrÛstali dva jeho

synové a dále ‰ífií slávu jména Ha‰ek. Pavel

v létû pfiestoupil do Teplic, Ivan se pomalu

zabydluje v základní ligové sestavû Bohemians.

Ivan Ha‰ek je patronem utkání s Olomoucí. Nejvût‰í úspûchy Ivana Ha‰ka: Fotbalista roku

1987 a 1988, mistr ligy jako hráã 1984, 1985,

1987, 1988, 1989, 1990, 1997 a 1998 (AC Sparta

Praha), vítûz âeskoslovenského poháru jako hráã

1984, 1988 a 1989, ãtvrtfinalista Poháru mistrÛ

evropsk˘ch zemí jako hráã 1985, ãtvrtfinalista

Poháru UEFA jako hráã 1984 mistr ligy jako trenér

2000 a 2001 (AC Sparta Praha), finalista Poháru

âMFS jako trenér 2001.

PATRON ZÁPASU
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Máme za sebou první dva ligové zápasy a na
kontû jeden bod. Nikdo nemûl pfiíli‰ velká oãe-
kávání, ale myslím, Ïe jsme ani v jednom utká-

ní nebyli v˘raznû hor‰ím soupefiem. V obou zápasech
jsme v urãit˘ch pasáÏích soupefie pfiehrávali a vynutili si
tlak. Zápas proti Baníku provázela zvlá‰tní atmosféra. Byl
to návrat do ligy, pro fanou‰ky velk˘ svátek. ZároveÀ v‰ak
na Bohemce do poslední chvíle probíhaly pfiípravy a re-
konstrukce. Do ligy jsme skoãili rovn˘ma nohama, aniÏ
bychom ze zku‰eností tu‰ili, co nás ãeká. Vût‰ina klukÛ se
do ligy podívala poprvé a ta zmûna je patrná hned na
první pohled. Právû zápas s Baníkem ukázal, Ïe v lize roz-
hodují maliãkosti – individuální chyby, které soupefi po-
trestal. Vyspûlá muÏstva první ligy, mezi které Baník patfií,
mají schopnost po chybû ihned pfiejít do rychlého brejku,
coÏ Ostrava nûkolikrát ukázala. Koneãná poráÏka byla
zklamáním, ov‰em kluci si dokázali, Ïe mohou hrát vyrov-
nané partie  i s nejlep‰ími t˘my ligy. 
V následném t˘dnu jsme se pfiipravovali na Liberec. První
zápas Slovanu na Spartû jsem sledoval v televizi, abych si
mohl hru prohlédnout v klidu s opakovaãkami. Bylo dÛle-
Ïité pokr˘t Hodúra a jejich standardní situace, které jsou
nebezpeãné. Ale na Spartû nehrál útoãník Nezmar, kter˘
je velmi dÛleÏit˘ pro libereckou ofenzivu, coÏ nakonec
ukázal v na‰em vzájemném zápase. 
V Liberci jsme poprvé pfiistoupili k novému rozestavení
s jedním útoãníkem a tfiemi stfiedními záloÏníky. Chtûli
jsme zhustit stfied hfii‰tû, coÏ se nám nakonec vyplatilo.

ZZBBYYNNĚĚKK  BBUUSSTTAA
ssppoorrttoovvnníí  mmaannaažžeerr

BBoohheemmiiaannss  11990055

Pokud by dlouho vydrÏel vyrovnan˘ stav, tak jsem chtûl
poslat v prÛbûhu druhé pÛle na hfii‰tû druhého útoãníka,
abychom ãastûji pronikali do vápna soupefie. Nakonec
jsme byli aktivnûj‰í v prvním poloãase a mohli jsme i skó-
rovat. Stejnû tak ale mohl Liberec vstfielit první gól.
Koneãná remíza 0:0 je dobr˘m vkladem do dal‰ích utkání
a vûfiím, Ïe remíza s pfiedposledním mistrem je úspû-
chem. Radost mi zkazilo chování Pavla Luká‰e. Pfii utkání
jsem si niãeho nev‰iml, aÏ pfii cestû autobusem mi volali
lidé, Ïe to vidûli v televizi. Druh˘ den o tom jiÏ informova-
la média. Musím fiíct, Ïe tohle si hráã nesmí dovolit v Ïád-
né soutûÏi a Luká‰e klub tvrdû potrestal. Doufám, Ïe se to
jiÏ nebudeme opakovat, protoÏe to vrhá negativní svûtlo
na cel˘ klub, kter˘ si tak pracnû buduje image. 

MÁME PRVNÍ BODMÁME PRVNÍ BOD

foto: Jifií RÛÏiãka





Rodinná tribuna v podání Bohemky...
Bohemians – Ostrava 0:2, 5. 8. 2007
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Na Bohemku pfiijíÏdí dal‰í tradiãní soupefi. I kdyÏ z Moravy
jsou v Gambrinus lize jen ãtyfii t˘my, i ve druhém zápase
po návratu do ligy se Bohemka potká s klubem z této
ãásti republiky. Poslední ligová utkání sahají do sezony
2002/03, na které vzpomínáme i na této stránce. Ov‰em
od té doby se Bohemka utkala i s rezervou olomouckého
klubu. Ve druhé lize mame s Hanáky pozitivní bilanci –
dva zápasy, dvû vítûzství a skóre 5:0.

11. kolo 20.10. 2002: Bohemians – Olomouc 0:0
Rozhodãí: Puãek - Krátk˘, Filgas.
ÎK: Kisel - P. ZboÏínek, Petrenko.
DivákÛ: 3122.
Bohemians: âontofalsk˘ - M. Petrou‰, K. DoleÏal, Janáãek,
Tfiasák - Kisel, Szabó (63. Meleck˘), I. Dvofiák, ·írl - Hartig
(85. ·enkefiík), BaláÏ.
Olomouc: Vaniak - Kováã, Rozehnal, R. Kuãera, P. ZboÏí-
nek - ·piláãek (46. Putík), Petrenko, P. Siegl, Urbánek - Vl-
ãek (73. J. âern˘), Rojka (18. Reiter).

Pouhé tfii tisícovky divákÛ byly zvûdavy na souboj praÏ-
sk˘ch Bohemians se Sigmou Olomouc. Stav hrací plochy
byl oproti poslednímu zápasu na první pohled kvalitnûj‰í.
V brance Bohemians nastoupil  Kamil âontofalsk˘, kter˘
si zfiejmû definitivnû vydobyl místo jedniãky mezi tyãemi.
Utkání zaãalo v poklidném tempu, obû muÏstva hrála
opatrnû a vzájemnû se oÈukávala. V 5. minutû se do první
‰ance zápasu dostal hostující Urbánek, kterému obrana
domácích nechala dost volného prostoru, ale svÛj útok
zakonãil nepfiesnou stfielou. V 10. minutû roztleskal ·írl
poprvé hlavní tribunu, z levé strany krásnû hledal hlavu
Kisela, ale tomu míã v poslední chvíli sebral hostující
obránce a poslal ho na rohov˘ kop.
Ve 12. minutû se odváÏnû vrhl rybiãkou mezi dva beky
Sigmy BaláÏ a hlavou trefil náruã brankáfie Vaniaka. V 19.
minutû vystfiihl na hranici ‰estnáctky Luká‰ Hartig nÛÏky,
ale nezamífiil dobfie a míã letûl vysoko nad.
Zfiejmû nejkrásnûj‰í moment celého utkání se udál v 71.
minutû. Luká‰ Hartig vnikl z levé strany do ‰estnáctky,
ideálnû na‰el pfiihrávkou po zemi nabíhajícího Karolka,
ten bez pfiípravy placírkou hledal lev˘ kout olomoucké
branky. Vaniak v‰ak pfiedvedl zákrok hodn˘ reprezentan-
ta. Odrazil se k mohutnému skoku, chvíli plachtil vzdu-
chem, pak chytil míã do sv˘ch rukavic a uÏ ho nepustil.
V 85. minutû za potlesku tribun vystfiídal ·enkefiík jedno-
ho z nejlep‰ích hráãÛ Bohemians Luká‰e Hartiga. Ale ani
jemu, ani nikomu dal‰ímu uÏ se stfieleckou smÛlu protrh-
nout nepodafiilo. Fanou‰ci si pfiáli, aby tlak je‰tû více gra-
doval a v nastavení Bohemka získala tfii body, ale nestalo

se tak. Ale za pfiedvedenou hru, hlavnû ve druhém polo-
ãase, doprovázel hráãe do kabin za potlesk divákÛ. Bo-
hemka získala bod a poprvé v sezonû neinkasovala.

26. kolo 4. 5. 2003: Olomouc – Bohemians 3:1
Branky: 24. a 70. Kuãera, 53. Rojka - 61. Klinka.
Rozhodãí: Liba - Hranick˘, Mika.
DivákÛ: 4189.
Olomouc: Vaniak - ZboÏínek, Rozehnal, Hubník, Caha - Vl-
ãek (88. Hudec), ·piláãek (60. ·evela), Kováã, Kuãera -
Reiter, Rojka (66. Vyskoãil).
Bohemians: Holec - Janáãek, Obermajer, Kozel, Tfiasák -
Kisel, Rajnoch, Obajdin (78. Polodna), Zoubek (58. Kou-
kal) - Bednáfi, BaláÏ (58. Klinka).

Bohemka se v Olomouci musela obejít bez distancované-
ho Lesáka, jinak pfiijel na Hanou kompletní kádr. Trenér
Uhrin vsadil na ofenzivnûj‰í sestavu, útoãníka Obajdina
stáhl do zálohy, na hrotu dostal vedle Bednáfie ‰anci na-
buzen˘ BaláÏ.
Bohemka na Hané nebyla hor‰ím t˘mem, ale doplatila
na hrubé individuální chyby a na nev˘raznou formu gól-
mana Holce.

Tisková konference:
Du‰an Uhrin: Zaãali jsme dobfie a hráli jsme po zemi, jak
jsme si  slíbili. Utkání jsme zpoãátku mûli pod kontrolou.
V situaci pfii trestném kopu ze strany jsme v‰ak nezvládli
a dostali první gól. V‰echny góly padly po hrub˘ch indivi-
duálních chybách. UÏ pfied zápasem jsme zvaÏovali, Ïe
postavíme do branky ·imona, ale pfii posledním tréninku
dostal hloupé góly. Pfií‰tû dostane zfiejmû dÛvûru. Je‰tû se
nevzdáváme, ale budeme to mít velmi tûÏké.

Petr Uliãn˘: Vûdûli jsme, Ïe pokud vyhrajeme, tak jsme té-
mûfi zachránûni. Proto jsme chtûli za kaÏdou cenu vyhrát
a v sestavû jsme mûli na hrotu dva útoãné hráãe Reitera
a Rojku, které je‰tû podporoval Kuãera. Jsem spokojen
s v˘sledkem i s herním projevem a musím pochválit
i soupefie, kter˘ pod tlakem pfiedvedl solidní v˘kon.

Vzájemné souboje
BOHEMKA A OLOMOUC
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Dvakrát jste v utkání orazítkoval brankovou kon-

strukci...

Pfii situaci pfied na‰í bránou ‰el balón za mû, takÏe jsem

to chtûl jenom líznout mimo bránu. Mûl jsem ‰tûstí, Ïe to

‰lo od tyãe ven. Ta druhá hlaviãka byla naopak smÛla pro

mû, uÏ jsem to vidûl v bránû, ale ‰lo to také jen do tyãe.

Nebojíte se, Ïe jste si v tomto utkání vybrali ‰tûstí

na dlouho dopfiedu, tfiikrát vás od pohromy zachrá-

nila dobfie postavená tyã...

·tûstí je pfii fotbale potfieba a my jej tentokrát prostû

mûli. V dal‰ím zápase doma se budeme muset snaÏit

zamûstnat soupefie víc, abychom ho opût nepokou‰eli.

Vzpomenete si, zda jste v kariéfie takovou náklon-

nost ‰tûstûny zaÏil?

Ta první tyã ani nebyla jejich, takÏe dali vlastnû jen dvû.

Nûkdy to tak prostû vyjde.

V minulém ãísle magazínu jsme v první lize vítali navrátilce Slezáka a ·mardu. Dnes patfií slovo nejzku‰enûj‰ímu ze

souãasn˘m KlokanÛ – Karlu Radovi. V ëolíãku má za sebou první rok, v létû se rozhodl pokraãovat v kariéfie, i kdyÏ to

vypadalo, Ïe ‰estatfiicetilet˘ obránces fotbalem skonãí . Nakonec se tak nestalo a proti Olomouci by si mûl pfiipsat uÏ

323 ligov˘ start. Karel Rada pfii‰el do Bohemians z Teplic pfied druholigovu sezonou a v zelenobílém dresu odehrál 16

zápasÛ. Zimu strávil na marodce s nataÏen˘m l˘tkem, ale pro rozhodující ãást ligy se znovu vrátil do sestavy.

VraÈme se ale nejprve k poslednímu zápasu V Liberci, kde byl Rada znovu ústfiední postavou. Ostfiílen˘ stoper si po re-

míze v Liberci liboval, Ïe z nezku‰eného muÏstva spadla tíha nutnosti prvního bodového zisku. On sám pfii remíze 0:0

málem pfiekonal jak brankáfie soupefie, tak toho svého. V obou pfiípadech se míãi z jeho hlavy postavila do cesty tyã.

"Bod je pro nás obrovské povzbuzení do dal‰ího zápasu proti Olomouci," okomentoval utkání Liberec - Bohemians.

Někdy to tak vyjde,
říká o štěstí v Liberci
„KLOKAN“ RADA

V první pÛli jste odehráli s domácím favoritem vy-

rovnanou partii, v té druhé jste ale uÏ s vypûtím

v‰ech sil hájili remízu, ãím to?

Nezvládli jsme zaãátek druhé pÛle, neudrÏeli jsme ba-

lón a byli pod neustál˘m tlakem. Nechali jsme se zby-

teãnû zatlaãit, mûli jsme b˘t daleko aktivnûj‰í.

Nakolik si bodu od Nisy ceníte?

Znamená pro nás hodnû. Po návratu do ligy je to ná‰

první zisk a zároveÀ obrovské povzbuzení do dal‰ího

zápasu doma proti Olomouci.

Kter˘ ze dvou zápasÛ nové sezóny se va‰emu t˘-

mu vydafiil lépe?

Asi tenhle druh˘, protoÏe v prvním zápase nás prováze-

la urãitá nervozita. Hodnû hráãÛ v lize je‰tû nehrálo

a nevûdûli, co od toho mají oãekávat. Proti Liberci jsme

uÏ byli rozehranûj‰í.

Někdy to tak vyjde,
říká o štěstí v Liberci
„KLOKAN“ RADA
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Kdo byl podle vás v ofenzivû nebezpeãnûj‰í, Baník

nebo Slovan?

Pro mû urãitû Liberec, kter˘ si vytvofiil soustavn˘ tlak.

Ostrav‰tí na na‰em hfii‰ti dobfie bránili a pak vyráÏeli do

rychl˘ch brejkÛ, coÏ praktikovali zejména po vstfielené

brance. Liberec se naproti tomu stále tlaãil dopfiedu.

Jak hodnotíte dosavadní prÛbûh nové sezóny?

Fotbal by se mûl hrát hlavnû pro lidi, jsem tedy rád, Ïe

je z jejich strany zájem. Zatím se liga jeví velice za-

jímavû, je plná neãekan˘ch v˘sledkÛ a vítûzství ho-

stujících t˘mÛ. Je dobfie, Ïe budou boje vyrovnané

a kaÏd˘ mÛÏe pfiekvapit. Po dvou kolech je ale pfiíli‰

brzy nûco hodnotit, v‰e se bude teprve vyvíjet.

Nelitujete toho, Ïe jste se rozhodl pokraãovat? 

Urãitû ne. Mûl jsem dovolenou, na které jsem se rozho-

doval. ProdlouÏil jsem smlouvu a pak uvidíme dál.
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Virtuální ëolíãek ve spolupráci se spoleã-
ností Erika, a.s. pfiiná‰í fanou‰kÛm Bo-
hemky novou sluÏbu okamÏitého infor-

mování o prÛbûhu a v˘sledku zápasÛ Bohemky
formou krátk˘ch textov˘ch zpráv (SMS). V první
fázi spoleãného projektu si mohou fanou‰ci Bo-
hemky objednat SMS zprávy na svÛj mobil.

Jak dostanu Bohemku do mobilu ?
Velice jednodu‰e. Staãí si vybrat, zda vás zajímá
prÛbûh zápasu, jen v˘sledek nebo chcete b˘t in-
formováni i o dûní v klubu a podle následujícího
návodu zaslat SMS:
pokud chcete informace o prÛbûhu zápasu (cel-
kem 5 zpráv), za‰lete zprávu s textem: 
BOHEMKA ZAPAS na ãíslo 900 06 30 (cena tari-
fu 30,- Kã) 
pokud chcete jen koneãn˘ v˘sledek (jedna zprá-
va), za‰lete zprávu s textem 
BOHEMKA VYSLEDEK na ãíslo 900 06 09 (cena ta-
rifu 9,- Kã)
pokud chcete dostávat i informace z klubu, které
se net˘kají soutûÏních utkání, tzn. informace
o pfiestupech, pfiípravn˘ch utkání, akcích klubu
a fanou‰kÛ (celkem 10 zpráv), za‰lete zprávu
s textem:
BOHEMKA INFO na ãíslo 900 06 50 (cena tarifu
50,- Kã)

Nûco navíc ?
Projekt Mobilní Bohemka je v první fázi. JiÏ brzy
nabídneme fanou‰kÛm Bohemky roz‰ífiené
moÏnosti informování pomocí SMS a hlasování
pfies SMS. Souãasnû pfiipravujeme dal‰í mobilní
obsah jako tapety, melodie a videoklipy.
Myslíme i na ãleny DruÏstva fanou‰kÛ Bohemi-
ans, pro které pfiipravujeme v˘raznû zv˘hodnûné
tarify.

Technick˘ servis poskytuje  , Na Pfiíkopû 9-11,
110 00 Praha 1.

BOHEMKA
VE VAŠEM MOBILU
BOHEMKA
VE VAŠEM MOBILU



text: Ondfiej Novotn˘

BOHEMIANS 1905 0
FC BANÍK OSTRAVA 2
BOHEMIANS 1905 0
FC BANÍK OSTRAVA 2

„P rvoligoví, prvoligoví, uÏ jsme zase prvoli-

goví“. Tento nad‰en˘ popûvek se stal re-

alitou, Bohemka se po ãtyfiech letech

vrátila do první ligy. Nejen klub, ale i cel˘ stadion jako-

by bûhem nûkolika t˘dnÛ proÏil své znovuzrození.

A první srpnovou nedûli byl právû slavnostnû pfiiprave-

n˘ ëolíãek svûdkem oslavy fotbalu.

Do Vr‰ovic pfiijel k úvodnímu ligovému kolu ambiciózní

t˘m ostravského Baníku. Nejen on, ale i jeho vûrní fa-

nou‰ci byli pro v‰echny zatûÏkávací zkou‰kou. Po fotba-

lové stránce nakonec zvítûzila pfiecejen vût‰í zku‰enost

nad nad‰ením. Aãkoliv v dresu klokanÛ nastoupili hráãi,

ktefií mají s první ligou bohaté zku‰enosti (Rada, Slezák,

SÀozík nebo ·marda), pfievaÏovali ti, ktefií do elitní sou-

tûÏe nahlédli poprvé. Pfiesto ten rozdíl nakonec nebyl

pfiíli‰ znát. Klokani zaãali uprostfied euforického nad‰ení

celého stadionu hrát svoji tradiãní nátlakovou hru. Jed-

na z chyb rozhodãího zastavila nadûjn˘ v˘pad Bál-

ka. Ten si pfiedkopl míã za obránce a rozbûhl se

mezi nû. Nejen on byl pfiekvapen, Ïe ho zastavil

zvednut˘ praporek postranního rozhodãího. Hrot

nad‰ení v‰ak ulomila 14. minuta zápasu. Hráãi

Bohemky pfiedvádûli na polovinû elegantní kombi-

naci, která v‰ak vyvrcholila nepfiíli‰ poveden˘m

odkopem Luká‰e. Míã se odrazil od ostrav-

ského Magery k vracejícímu se

Svûrko‰ovi, kter˘ stál v té

chvíli více neÏ metr za

posledním hráãem

klokanÛ. „Asi to byl of-

sajd“ potvrdil Václav Svûrko‰

pozdûji v‰eobecn˘ dojem v‰ech divákÛ. Pí‰Èalka roz-

hodãího v‰ak mlãela, a tak Svûrko‰ hrál dále, pfietlaãil

v souboji Marka a nakonec prostfielil i brankáfie SÀozí-

ka. HráãÛm v zelenobílém to na elánu neubralo a ce-

l˘ první poloãas pfiedvádûli, Ïe se na ligu tû‰ili a mají



chuÈ zvítûzit. Pfiesto si vyslovenû brankovou ‰anci nevy-

pracovali.

Ve druhé pÛli se obraz hry pfiíli‰ nezmûnil, jen bylo více

patrné, Ïe muÏstvo Baníku si vûfií. S pfiehledem bránilo

a podnikalo nebezpeãné brejky. Hráãi Bohemky dobfie

kombinovali, chvílemi hráli s mírnou územní pfievahou,

ale v útoãné fázi postrádali v˘raznûj‰í osobnost. Diváci

byli zvûdaví na nové posily, Petra Kuná‰ka i Michala

·mardu. Ani jeden z nich nezklamal. Ve snaze o vyrov-

nání se více otvírala obrana a v posledních minutách

po rohovém kopu dokázal Magera pfiidat dal‰í gól

a zv˘‰it vedení Baníku. Ve v˘borné atmosféfie, kterou

vytvofiilo 6.710 fanou‰kÛ (bylo poprvé vyprodáno) se

hrál vskutku ligov˘ fotbal. To pozdûji ocenili i oba tre-

néfii a rozhodnû i fanou‰ci. I kdyÏ jejich Bohemka pro-

hrála, prohra v takové atmosféfie a po takovém v˘konu

tolik nebolí.

Praha, ëolíãek – nedûle 5. 8. 2007, 17.00 hodin

Branka: 14’ Svûrko‰, 87’ Magera

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek  – Rada – Luká‰ – ·marda – Kuná‰ek – Slezák – Ha‰ek – Rychlík (63’ Kotyza)
– Bartek (72’ ·koda) – Bálek

Sestava FC BANÍK OSTRAVA
Va‰ek – ¤ezník –  Cigánek – BystroÀ – âoupek – Rajtoral (90’ Varadi) – Metelka – Luke‰ – Mi‰insk˘
– (77’ Tesafiík) – Svûrko‰ (68’ Zeher) – Magera

Rozhodãí: Jílek – Ko‰ec, Jifiík
Diváci: 6 710
ÎK: Kuná‰ek – Rajtoral, Mi‰insk˘, Varadi

BOHEMIANS 1905 – FC BANÍK OSTRAVA 0:1 (0:2)

Bohemians 1905 – SK Sigma Olomouc 13



text: Ondfiej Novotn˘

FC SLOVAN LIBEREC 0
BOHEMIANS 1905 0
FC SLOVAN LIBEREC 0
BOHEMIANS 1905 0

Dárek âeské televize, pfiená‰et pfiím˘m pfienosem ligo-

vé utkání z Liberce v nepraktickém pondûlním ãase, jis-

tû mnozí pfiíznivci zelenobíl˘ch ocenili. I tak se se auto-

busy i auty vydalo na stadión u Nisy více neÏ 500

fanou‰kÛ a vytvofiili klokanÛm takfika domácí prostfiedí.

Pfiesto trenér Busta hráãÛm naordinoval jinou taktiku,

neÏ na kterou jsme zvyklí z Vr‰ovic. Tomu napovídala

i nezvyklá hra na jednoho útoãníka s pûti záloÏníky

v zádech.

Libereãtí hráãi zaãali útoãnû, coÏ jim v‰ak vydrÏelo ne-

cel˘ch 10 minut.  Av‰ak skóre se mohlo mûnit hned

v úvodu. Nejdfiíve pfii obranném zákroku nadzvedl Karel

Rada hlaviãkou míã tak, Ïe tyã SÀozíkovy branky jen

zazvonila a pfii následném útoku to byl opût on, kdo

krásnou hlaviãkou opût rozeznûl

brankovou konstrukci tento-

krát Hauzrovy svatynû. Hráãi Bohemians napadali sou-

pefiovu rozehrávku, ãasto zdvojenû bránili a podnikali

nebezpeãné brejky. Po cel˘ první poloãas byli hráãÛm

v modro-bílém více neÏ vyrovnan˘m soupefiem a svou

promy‰lenou a pracovitou hrou získávali územní pfieva-

hu. Sedm rohov˘ch kopÛ toho bylo dÛkazem. ·koda

‰ance z 27. minuty, kdy dobfie hrající Bálek na hrotu

z 11 metrÛ jen nastfielil brankáfie domácích. Na druhou

stranu ‰ance Nezmara, kdy i on zvonil na tyãe, byly gó-

lové.

Ve druhém poloãase se hra Liberce v˘raznû zlep‰ila, ale

i tak jim chybûla tradiãní v˘bu‰nost, pfiesná kombinaãní

hra ãi agresivita. Pfiesto hráãe v ãerno-zlatém zatlaãili

do obrany a pfii mnoha ‰ancích si Bohemka vybírala
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Liberec – pondûlí 13. 8. 2007, 17.15 hodin

Sestava FC SLOVAN LIBEREC

Hauzr – ·inglár – Petrou‰ – Ko‰Èál – JanÛ

– Papou‰ek (60. Hudson) – Bílek – Hodúr

– Pudil (73. Li‰ka) – Nezmar – Jirou‰ (46. Dejmek).

Sestava BOHEMIANS 1905

SÀozík – Marek – Rada – Luká‰ – ·marda

– RÛÏiãka (60. Bartek) – Ha‰ek (60. ·koda) – Slezák

– Adam – Kuná‰ek (73. Rychlík) – Bálek

Rozhodãí: Racek – Kordula , Filgas
Diváci: 7 615
ÎK: Nezmar, Jirou‰, ·inglár – Luká‰, Bálek

povûstné fotbalové ‰tûstí.

Útoãník Jan Nezmar (tako-

vého by Bohemka potfie-

bovala) byl u v‰ech dÛleÏi-

t˘ch ‰ancí a bylo dobfie, Ïe

pfii jejich zakonãení nemûl

svÛj den. KdyÏ zÛstala ne-

vyuÏita Hudsnova hlaviãka

ze záklonu a poslední pfií-

leÏitost Nezmara v závû-

reãn˘ch minutách, bylo

jasné, Ïe hráãi Bohemky

budou se sv˘mi fanou‰ky

slavit první bod v soutûÏi.

A ten od Nisy má zvlá‰tní

cenu, neboÈ klokani v sa-

mostatné ãeské lize na li-

bereckém stadiónu je‰tû

nikdy nebodovali. Venkov-

ní zlato-ãerné dresy opût

pfiinesly ‰tûstí a bod i hra

jsou pfiíslibem, Ïe se v elit-

ní ãeské soutûÏi jen tak

neztratíme.
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FC SLOVAN LIBEREC –  BOHEMIANS 1905 0:0 (0:0)



Rezerva zahájila
vítězně

PPEETTRR  KKOOSSTTEELLNNÍÍKK
ttrreennéérr  „„BB”” ttýýmmuu

BBoohheemmiiaannss  11990055

1 ·tûrboholy
2 Lokomotiva
3 ëolíãek

04. 08. 2007 âESK¯ BROD V

11. 08. 2007 HORNÍ MùCHOLUPy D

18. 08. 2007 TEPLICE B V

25. 08. 2007 NOV¯ BOR D

02. 09. 2007 BROZANY V

08. 09. 2007 LITVÍNOV D

16. 09. 2007 RAKOVNÍK V

22. 09. 2007 JIRNY D

29. 09. 2007 HAZLOV V

07. 10. 2007 LOKO VLTAVÍN D

13. 10. 2007 LIBI· V

20. 10. 2007 SOKOLOV B D

27. 10. 2007 KLADNO B V

03. 11. 2007 CHOMUTOV V

11. 11. 2007 SIAD MOST B D

Tabulka divize:

Z + 0 – S B

1. BOHEMIANS 1905 B 2 2 0 0 5: 0 6

2. TEPLICE B 2 1 1 0 3: 2 4

3. KLADNO B 2 1 1 0 3: 2 4

4. SIAD MOST B 2 1 0 1 3: 1 3

5. RAKOVNÍK 1 1 0 0 2: 0 3

6. NOV¯ BOR 2 1 0 1 3: 2 3

7. HAZLOV 1 1 0 0 1: 0 3

8. SOKOLOV B 2 1 0 1 3: 3 3

9. LIBI· 2 1 0 1 2: 2 3

10. CHOMUTOV 2 1 0 1 1: 1 3

11. JIRNY 2 1 0 1 1: 2 3

12. LITVÍNOV 1 0 0 1 0: 1 0

13. BROZANY 1 0 0 1 0: 2 0

14. HORNÍ MùCHOLUPY 2 0 0 2 1: 4 0

15. âESK¯ BROD 2 0 0 2 0: 6 0

Statistika „B“ mužstva
sezóna 2007/2008

Vstup do soutûÏe se nám povedl. I ve druhém kole divizní soutûÏe
jsme si pfiipsali  na na‰e konto tfii body, aniÏ bychom obdrÏeli
branku, tentokrát díky vítûzství 2:0 nad Horními Mûcholupy. 

Znovu jsme nastoupili s velmi mlad˘m t˘mem, po zranûní se do herní
pohody dostává Turtenwald. V prvním poloãase zahrozil soupefi dvûma
nebezpeãn˘mi stfielami ze stfiední vzdálenosti. My jsme si ‰ance vypra-
covali po pfiestávce. První gólová akce pfii‰la v 67. minutû, centr z pravé
strany nejdfiíve nevyuÏili MatÛ‰ ani Cirhan, ale doráÏka Sirového jiÏ
skonãila v síti. Pak jsme vítûzství potvrdili krásnou akcí, kdy do vápna
vletûl Moravec, pfiihrál MatÛ‰ovi a ten patiãkou efektnû zakonãil.
Z dosavadní bilance mám velkou radost a tû‰í mû i, Ïe hrajeme pro fa-
nou‰ky. Do ëolíãku jich na utkání s Horními Mûcholupy pfii‰lo pfied dvû
stû a vytvofiili velmi dobrou kulisu. Vûfiím, Ïe v podobném trendu bude-
me pokraãovat i nadále a Ïe se doãkáme i podobné podpory od fanou‰-
kÛ, kter˘m patfií velk˘ dík. V Rezervû roste Bohemce budoucnost a je
dobré vûdût, co nabízí na‰e kvalitní mládeÏ.

Rezerva zahájila
vítězně

Český Brod 0
Bohemians 1905 „B“ 3
Sestava Bohemians 1905 „B“
Hrábek – Císafi, Pecinovsk˘, KvûtoÀ, Brhlík – Sirov˘, Vágner, Moravec (76‘ Holzknecht),
RÛÏiãka – Formáãek, Kulvajt (69‘ Dufek)
Branky: 37‘ Kulvajt, 51‘, Formáãek, 69‘ Formáãek

Bohemians 1905 „B“ 2
Horní Měcholupy 0
Sestava Bohemians 1905 „B“
Hrábek – Císafi, Pecinovsk˘, Brhlík, KvûtoÀ – Moravec, Turtenwald (46‘ Cirhan),
Vágner (K), Sirov˘ – Formáãek, Kulvajt (46‘ MatÛ‰).
Branky: 67‘ Sirov˘, 90‘ MatÛ‰



Tabulka dorostu

Z + 0 – S B

1. SIGMA OLOMOUC 2 2 0 0 9: 0 6

2. VIKTORIA PLZE≈ 2 2 0 0 6: 2 6

3. TEPLICE 2 1 1 0 6: 2 4

4. MLADÁ BOLESLAV 2 1 0 1 5: 6 3

5. BANÍK OSTRAVA 1 1 0 0 3: 2 3

6. SLAVIA PRAHA 2 1 0 1 5: 5 3

7. âESKÉ BUDùJOVICE 2 1 0 1 3: 5 3

8. SLOVÁCKO 2 1 0 1 2:5 3

9. P¤ÍBRAM 2 1 0 1 1: 4 3

10. BOHEMIANS 1905 2 0 2 0 2: 2 2

11. AC SPARTA 1 0 1 0 1: 1 1

12. JIHLAVA 2 0 1 1 3: 4 1

13. ZLÍN 2 0 1 1 1: 3 1

14. OPAVA 1 0 0 1 0:1 0

15. BRNO 1 0 0 1 0: 1 0

16. HRADEC KRÁLOVÉ 2 0 0 2 3: 6 0

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ
ttrreennéérr  ddoorroossttuu

BBoohheemmiiaannss  11990055

Rychlý start
do sezóny

Velmi tûÏk˘mi zápasy zaãaly dorosty Bohemians 1905 novou se-
zonu. V pfiedehrávaném druhé kole nejvy‰‰í dorostenecké sou-
tûÏe Bohemka vyválãila bod v Teplicích za remízu 1:1, stejn˘ v˘-

sledek uhrál star‰í dorost i v t˘dnu doma proti praÏské Spartû. Star‰í
dorostenci nastoupili k utkání jiÏ v jedenáct hodin. První poloãas se vy-
dafiil t˘mu z Vr‰ovic, kdyÏ úvodní branku vstfielil, z pokutového kopu, Pa-
luka. Druhá pÛle pfiinesla vyrovnanou hru a hlavnû srovnání skóre na
koneãn˘ch 1:1. Fotbalisté Bohemians 1905 berou remízu  jistû v‰emi
deseti, ponûvadÏ se na konci zápasu do vyloÏené ‰ance dostal jeden
z domácích hráãÛ, kter˘ mohl strhnout vítûzství na stranu Teplic.
Proti Spartû jsme pfiedvedli dva rozdílné poloãasy. V prvním to byl od
nás chladn˘ v˘kon, aÏ poloãasová domluva v kabinû trochu probrala
kluky, ktefií po pfiestávce mohli vítûzství strhnout na stranu Bohemky.
Obraz hry se zcela zmûnil a pod tlakem byli najednou mladí sparÈani.
O zaslouÏené vyrovnání se postaral stfiídající René Pivarník v 72. minutû.
Závûr utkání je‰tû oÏivil dal‰í stfiídající hráã, Jakub Vágner, ale kdyÏ ne-
promûnil Honza Morávek svÛj postup na brankáfie a Honza ·korniãka
hlaviãkoval do jeho náruãe, spûl zápas do remízové koncovky. V té se,
bohuÏel, zranil Jirka Ptáãek, kter˘ jinak ve stfiedu zálohy odehrál v˘borné
utkání. Dûkujeme za podporu divákÛm, kter˘ch na Spartu pfii‰lo 250.

Výsledky starších dorostenců:

Teplice 1
Bohemians 1905 1

Bohemians 1905 1
AC Sparta Praha 1

Výsledky mladších dorostenců:

Teplice 1
Bohemians 1905 1

Bohemians 1905 2
AC Sparta Praha 0

Tabulka starší žáci:

Z + 0 – S B

1. SIAD MOST 1 1 0 0 4: 1 3

2. HRADEC KRÁLOVÉ 1 1 0 0 3: 0 3

3. VIKTORIA PLZE≈ 1 1 0 0 3: 1 3

4. BOHEMIANS 1905 1 1 0 0 3: 1 3

5. P¤ÍBRAM 1 1 0 0 2: 1 3

6. SLAVIA PRAHA 1 1 0 0 2: 1 3

7. MOTORLET PRAHA 1 1 0 0 1: 0 3

8. JABLONEC 97 1 0 1 0 0: 0 1

9. AS PARDUBICE 1 0 1 0 0: 0 1

10. âESKÉ BUDùJOVICE 1 0 0 1 1: 2 0

11. TEPLICE 1 0 0 1 1: 2 0

12. SPARTA PRAHA 1 0 0 1 0: 1 0

13. SOKOLOV 1 0 0 1 1: 3 0

14. MLADÁ BOLESLAV 1 0 0 1 1: 3 0

15. NERATOVICE-BY·K. 1 0 0 1 1: 4 0

16. HO¤OVICE 1 0 0 1 0: 3 0

Rychlý start
do sezóny



BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1

Sňozík Radek

17. 10. 1975

86 kg,187 cm

63 startů v lize

2

Květoň Ladislav

10. 1. 1988

73 kg,170 cm

0 startů v lize

3

Lukáš Pavel

20.11.1975

74 kg,181cm

34 startů v lize

4

Kunášek Petr

11.7.1979

75 kg,183cm

2 starty v lize

5

Rada Karel

2.3.1971

83 kg,188cm

322 startů v lize

6

Šmarda Michal

31.1.1971

67 kg,173cm

316 startů v lize

7

Vágner Jiří

3.2.1982

72 kg,175cm

1 start v lize

8

Hašek Ivan

30.8.1987

67 kg,170cm

2 starty v lize

9

Rychlík Jiří

24.11.1977

75 kg,181cm

174 startů v lize

10

Slezák Dalibor

28. 1. 1970

82 kg,183 cm

182 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

1 start v lize

14

Marek Lukáš

30. 1. 1981,

69 kg,176 cm

2 starty v lize

15

Bartek David

13. 2. 1988,

71 kg,177 cm

2 starty v lize

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU



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

9 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

5 startů v lize

32

Adam Lukáš

5. 9. 1980

73 kg,184 cm

34 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

2 starty 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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SK SIGMA OLOMOUC
PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

SK SIGMA OLOMOUC

MARTIN PULPIT
znovu na Bohemce
Trenér Martin Pulpit se po krátké dobû znovu obje-
vuje v ëolíãku. Naposledy se zde objevil na konci
druholigového jara, kdyÏ na laviãce Sokolova pfie-
ru‰il osmnácti zápasovou sérii Bohemky bez poráÏ-
ky. Bohemku zná dokonale, je ãlenem DruÏstva fa-
nou‰kÛ Bohemians a to je i v tomto utkání jeho
v˘hoda.

Boufilivák Pulpit je jednou z pûti nov˘ch tváfií, které
od léta vídáte na prvoligov˘ch laviãkách. A jako
první z nich se radoval z vítûzství: jeho svûfienci do-
ma porazili Mladou Boleslav 1:0. Dûkovat za to
mohl mimo jiné vlastní odvaze, s níÏ riskoval pfii
skládání sestavy. Brazilsk˘ ‰pílmachr Melinho, kter˘
v 1. kole v Budûjovicích vyhofiel, pfiihlíÏel zápasu
jen z tribuny. Místo nûj nastoupil ligov˘ novic Lu-
ká‰ Bajer. "Bylo to buì Melinho nebo Bajer. A Ba-
jer nezklamal," uvedl Pulpit.

Kouã Sigmy navíc vsadil na dal‰í mladé bojovníky
– a sám sebe pasoval do role dvanáctého hráãe.
"První utkání v Budûjovicích mi napovûdûlo, Ïe
muÏstvo nemá lídra, kter˘ by dokázal muÏstvo fií-
dit. Proto jsem klukÛm fiekl, Ïe pfiijde zmûna kou-
ãingu a já se víc vloÏím do hry ," líãil Pulpit. Impul-
zivní kouã s dvanáctiletou zku‰eností ze druhé ligy
pfiitom po pfiíchodu do Olomouce prohlásil, Ïe se
chce zmûnit. Îe v sobû zkusí pfiidusit emoce. "To
jsem chtûl, ale jinak to ne‰lo. MuÏstvo musí dûlat
body, a i proto jsem se vrátil ke zku‰enostem z
druhé ligy," prohlásil proslul˘ trenérsk˘ boufilivák.

Pulpit tak v bílém triãku a ãern˘ch tren˘rkách po-
stával pfied laviãkou, bez pfiestání vzru‰enû gestiku-
loval, diskutoval s rozhodãími. "KlukÛm jsem zdÛ-
razÀoval, Ïe prvních pût kol se nehraje na krásu,
ale na krev. DÛleÏité bylo nezazmatkovat," sdûloval
Pulpit. OdváÏná taktika mu vy‰la. 

Vroce 1919 byl na pfiedmûstí Olomouce v Hejãí-
nû zaloÏen fotbalov˘ klub. MuÏstvo pod názvem
SK Hejãín vstopil do Hanácké Ïupy. V roce 1949

do‰lo ke slouãení se Sokolem a DTJ a vznikl ZSJ Sokol
Moravské Ïelezárny Olomouc.
T˘m startoval v I. A tfiídû. V roce 1954 postoupil do mo-
ravské divize, ale po roce sestoupil. Vzestup nastal aÏ
od roku 1960. Klub se dostal po ãtyfiech sezonách do
druhé ligy, ale hned sestoupil. KaÏd˘ rok se snaÏil o ná-
vrat, coÏ se povedlo aÏ v roce 1974 pod vedením trené-
ra Karla Brücknera, dnes reprezentaãního kouãe. Do
nejvy‰‰í soutûÏe se Olomouc dostala aÏ roce 1982, ale
vydÏela v ní jen jednu sezonu.
Zpût jí ale dovedl opût Brückner a v lize uÏ se t˘m pev-
nû usadil. V sezonû 1995/96 byla Olomouc dokonce
druhá, ãtyfiikrát pak obsadila bronzovou pfiíãku.
Kromû toho zaÏila slavné ãasy v Poháru UEFA, kde se
stfietla s Realem Madrid, Juventusem Turín, Olympiqu-
em Marseille, Hamburkem, Fenerbahce Istanbul, Mal-
lorcou, ãi Celtou Vigo.
V sezonû 1990/91 se muÏstvo dokonce dostalo aÏ do
ãtvrtfinále soutûÏe.









L iga uÏ je v plném proudu! Máme za sebou první

dvû kola, ze kter˘ch jsme vytûÏili jeden velmi

cenn˘ bod. Ani v jednom z odehran˘ch zápasÛ

jsme rozhodnû nebyli papírov˘mi favority a mohli

jsme jedinû pfiekvapit. To se nám v Liberci,

pfiedev‰ím díky obûtavému kolektivnímu

v˘konu, famózním zákrokÛm Radka

SÀozíka a potfiebné dávce ‰tûstí, po-

dafiilo. Pojìme se teì na obû na‰e

vystoupení podrobnûji podívat a zá-

roveÀ odhadnûme na‰e ‰ance v dne‰-

ním souboji se Sigmou Olomouc.

Hlasy odborníkÛ pfiisuzující Ostravû roli

ãerného konû celé soutûÏe se naplnily. Ba-

ník vede po dvou kolech s pln˘m poãtem

bodÛ a v˘razn˘m skóre 7:2 ligovou tabul-

ku. Své ambice naplno demonstroval

i u nás v ëolíãku. První gól dal sice z ne-

odpískaného ofsajdu a druh˘ po rohu

pár minut pfied koncem, ale zápas

mûl prakticky po celou dobu

pod kontrolou. Mladá,

pfiesto dobfie sehraná

a zku‰ená obrana nás

nepustila prakticky

do Ïádné ãisté

gólové ‰ance

a ofenziv-

ní hráãi

v ãele s Lu-

ke‰em

a Svûrko‰em

byli stálou hroz-

bou pro SÀozíkovu

branku. Na dru-

hou stranu ani

my jsme se roz-

hodnû nemûli

ÚSPĚŠNÝ VSTUP
MEZI LIGOVOU ELITU

za co stydût. V urãit˘ch pasáÏích utkání, hlavnû na za-

ãátku druhého poloãasu, jsme byli lep‰í neÏ Baník

a dobfie jsme pfiecházeli do útoku. Vût‰inû akcí ov‰em

chybûla nûjaká pfiekvapivá finální pfiihrávka ãi pohotové

zakonãení. BohuÏel jsme se rovnûÏ nevyvarovali nû-

kolika individuálních chyb, pramenících pfiedev‰ím

z nezku‰enosti. Jedna z nich stála i u zrodu prv-

ního inkasovaného gólu. Celkovû jsme v‰ak

pfiedvedli bojovn˘ a velmi sympatick˘ v˘kon,

kter˘ ocenili jak fanou‰ci, tak i hostující tre-

néfii a hráãi. 

Se ctí jsme se vypofiádali i se druhou

tûÏkou zkou‰kou. V Liberci na stadio-

nu u Nisy, odkud jsme v ãeské li-

ze nikdy neodvezli ani bod,

jsme uhráli velmi

cennou

bez-

text: Jan Schlindenbuch
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Stovky fanoušků jezdí za Bohemkou po celé republice. Připojte se k nim!

V neděli 26.08.2007 je pořádán autobusový zájezd na prvoligové utkání s FC Viktoria Plzeň.

Sraz účastníků je ve 14:00 hodin u hlavní brány stadiónu Bohemky na Vršovické ulici,

odjezd ve 14:30 hodin.

Přihlášky u Michala Holase pomocí SMS na mobil 606 814 521 nebo mailem na: zajezdy@fc-

bohemians.cz

Do SMS uveďte jména přihlášených, do mailu i telefonická spojení.

Cena zájezdu – při plném busu 45 lidí – 170,- Kč, při 30 lidech – 250,- Kč.

brankovou remízu. Opût jsme sice z hlediska ‰ancí,

stfiel na bránu, nastfielen˘ch tyãí ãi statistiky drÏení míãe

tahali za krat‰í konec, pfiesto nám bylo nakonec pfiáno

po ãtyfiech letech spoleãnû oslavit PRVNÍ LIGOV¯ BOD.

Základem úspûchu byl doslova famózní v˘kon Radka

SÀozíka, zvlá‰tû pfii pohotovém voleji Nezmara pfiedvedl

zákrok doslova z fií‰e snÛ. Jak je jeho dobr˘ zvykem,

skvûle dirigoval obranu, rozehrával i vykopával balony.

Stejnû spolehliv˘ byl i pilífi obrany Karel Rada, kter˘

snad neprohrál jedinou obrannou hlaviãku. Po cel˘ zá-

pas se nám rovnûÏ dafiilo díky novû sloÏené pûtiãlenné

záloze zahu‰Èovat stfied pole a znesnadÀovat tak Liberci

rozehrávku. Zvlá‰tû ve druhé ãásti první pÛle jsme navíc

pfiedvedli nûkolik velmi nadûjn˘ch pfiechodÛ do útoku,

které pfiinesly sérii rohov˘ch kopÛ i jednu stoprocentní

gólovou ‰anci Vládi Bálka. Ve druhém poloãase jsme si-

ce nadále libereck˘m záloÏníkÛm úspû‰nû odebírali ba-

lony, ale pak jsme jim je díky ‰patn˘m pfiihrávkám vel-

mi lacinû zase vraceli. Soupefi se díky tomu dostával do

pfieãíslení a vypracoval si nûkolik velk˘ch ‰ancí. Na hfii‰-

ti najednou jakoby nebyl hráã v zelenobílém (vlastnû

ãerném) dresu, kter˘ by dokázal podrÏet balon, uklidnit

hru a zku‰enû rozehrát. Pfiesto nakonec slavila t˘mová

bojovnost a obranná hra na hranici sebeobûtování ús-

pûch. 

Pokud bysme mûli zhodnotit obû vystoupení dohroma-

dy, tak rozhodnû pfievládají pozitiva. Hlasy novináfiÛ

poukazující na nezku‰enost fiady mlad˘ch hráãÛ a ne-

pfiipravenost t˘mu na první ligu se nepotvrdily. Jistá

nervozita byla sice chvílemi pfii zápase s Baníkem znát,

celkovû ale Bohemka pfiedvedla v obou utkáních velmi

slu‰né prvoligové v˘kony. Jak pfii domácím zápase, tak

venku nechybûl správnû zvolen˘ systém, kter˘ hráãi ús-

pû‰nû naplÀovali. To svûdãí o jejich dobré sehranosti,

trénovanosti a taktické pfiipravenosti. Hráãi si zároveÀ

ovûfiili, Ïe se nemusí bát ani tûch nejlep‰ích, mezi nûÏ

se Liberec i Ostrava urãitû dají poãítat. Do t˘mu rovnûÏ

skvûle zapadly obû letní posily. Jak Kuná‰ek, tak pfiede-

v‰ím matador ·marda naznaãili velké ofenzivní moÏ-

nosti i jistotu v obranné fázi. Velká ‰koda, Ïe se nepo-

dafiilo dotáhnout do konce pfiestup je‰tû jednoho

hotového útoãníka. Zku‰en˘ ‰utér typu libereckého Ne-

zmara by se nám totiÏ k zatím v˘bornému Vláìovi Bál-

kovi urãitû hodil. 

Opravdová zkou‰ka ohnûm v‰ak právû nastává. Trou-

fám si tvrdit, Ïe teprve ná‰ dne‰ní televizní zápas se

Sigmou Olomouc ukáÏe jak na tom skuteãnû jsme. Za-

tímco s Ostravou i Libercem jsme byli povaÏováni za

outsidery, dnes jsme pfiedev‰ím díky v˘hodû domácího

prostfiedí mírn˘mi favority. Sigma by totiÏ mûla patfiit

do skupiny soupefiÛ, které bychom mûli doma poráÏet.

Do ligy sice nevstoupila pfiíli‰ sebevûdomû a zatím spí-

‰e navazuje na v˘kony z loÀské sezony. Na muÏstvu je

ale patrn˘ rukopis trenéra Pulpita, kter˘ se nebál posa-

dit na tribunu nejvût‰í hvûzdu Melinha a udolat Mladou

Boleslav s muÏstvem zatím neznám˘ch mladíkÛ. Ná‰

dne‰ní cíl je jasn˘ – koneãnû vstfielit první ligov˘ gól

a jak˘mkoliv zpÛsobem Sigmu porazit. Pomocí by nám

mohlo b˘t urãité sebevûdomí pramenící ze zlatého bo-

du z Liberce, zlep‰ení ve finální útoãné fázi a pfiedev‰ím

tradiãnû skvûlá divácká podpora. BOHEMKA DO TO-

HO!!! 
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DENÍK KLOKANADENÍK KLOKANA
U PepíãkÛ padají sázky: „Dnes klokan nepfiijde, bude se bát
chacharÛ, nebo ho zabijou."
Na zápas s Ostravou jsem se nijak extrémnû nepfiipravoval, trá-
pí mû jiné starosti a tak zápas nade‰el tak nûjak po zvolnû do-
hromady.
Dorazil jsem na stadion a zjistil jsem, Ïe bûhem pfiestavby in-
teriéru stadiónu se ztratila zástava klokana, kterou jsem dostal
na v˘jezd do Salcburku od fanou‰kÛ a tak jako náhrada muse-
la poslouÏit komerãní z fanshopu. Dorazil i FermeÏák (maskot
Barev a LakÛ) a dali jseme si ve „vipce“ gulá‰. Tak nûjak jsme
rozebírali situaci kolem stadionu a jestli vyrazíme na pravidel-
nou okruÏní cestu po hospodách jako vÏdy. I pfiesto, Ïe jsme
byli z OstravákÛ trochu nervózní, shodli jsme se na tom, Ïe tu
okruÏní cestu po hospodách udûlat prostû musíme.
A tak jsme vyrazili. âím více jsme se k nim blíÏili, cítili jsme, Ïe
bude lep‰í, kdyÏ se jim obloukem vyhneme a ‰li jsme po kole-

jích. KdyÏ jsme v poklidu dorazili
k PepíãkÛm, fanou‰ci ná‰ pfiíchod
mohutnû oslavili. „Dnes jsme
tu uzavírali sáz-

ky, jestli dorazí‰! Moc jsme v to nevûfiili" vykfiikuje
na mû jeden z fanou‰kÛ. Zazpívali jsme si hymnu
a vyrazili do dal‰ích hospod.
KdyÏ jsme se vraceli z Valdézky , ‰el jsem kolem
vysokého udûlaného holohlavého chlapíka, cel˘
byl v rudém. KdyÏ jsem ho míjel, loktem do mû
vrazil a fival nûco sprostého: „Ty zk... zvífie, neu-
mí‰ se vyh˘bat, poãkej aÏ se objeví‰ na Letn˘,

tam ti ten koÏich roztrhám." A „na‰tûstí" se blíÏi-
la skupinka baníkovcÛ a chlapík zdrhal. No ãekal

jsem dal‰í problémy, ale baníkovci na mû jen nû-
co hanlivého zafivali a zaboãili do baru.

Vraceli jsme se zpût na stadion a museli jít zase po kole-
jích. KdyÏ jsme ‰li kolem vstupu pro hosty, kdosi zafival:
„Kdo mi pfiinese hlavu klokana, tomu dám litr!" Ale byli
tam policajti a zufiivé baníkovce k nám nepustili.
Pak uÏ jsme s FermeÏákem dorazili na stadion a uÏívali
si tradiãní atmosféru se v‰ím v‰udy. 
Klokan Lombardos (http://www.coitus1905.bloguje.cz)
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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



V hledi‰ti stadionu Bohemians ãasto nechybí

ani Ivan Ha‰ek, slavn˘ fotbalov˘ internacio-

nál. V zelenobílém dresu vyrÛstali dva jeho

synové a dále ‰ífií slávu jména Ha‰ek. Pavel

v létû pfiestoupil do Teplic, Ivan se pomalu

zabydluje v základní ligové sestavû Bohemians.

Ivan Ha‰ek je patronem utkání s Olomoucí. 

Nejvût‰í úspûchy Ivana Ha‰ka: Fotbalista roku

1987 a 1988, mistr ligy jako hráã 1984, 1985,

1987, 1988, 1989, 1990, 1997 a 1998 (AC Sparta

Praha), vítûz âeskoslovenského poháru jako hráã

1984, 1988 a 1989, ãtvrtfinalista Poháru mistrÛ

evropsk˘ch zemí jako hráã 1985, ãtvrtfinalista

Poháru UEFA jako hráã 1984 mistr ligy jako trenér

2000 a 2001 (AC Sparta Praha), finalista Poháru

âMFS jako trenér 2001.

PATRON ZÁPASU

Ivan
Hašek
Ivan
Hašek



PERLIČKY
z archívu
PERLIČKY
z archívu

Zatímco star‰í SK Kladno podporovali alespoÀ bohat‰í obchodníci, Spar-
ta patfiila mezi nejchud‰í kluby v regionu. Své místo na slunci hledala uÏ
od roku 1910. Poprvé na sebe upozornila v roce 1912, kdy si zahrála
v Poháru dobroãinnosti i v Mistrovství zemského svazu. Zde se ve skupi-
nû B âechy poprvé potkala i pfiedchÛdcem dne‰ní Bohemky, klubem
AFK Vr‰ovice, v˘sledky se bohuÏel nezachovaly. Naprosto stejné to bylo
i v následujícím roku 1913, o rok pozdûji, tedy v sezónû 1914 uÏ zde byl
velk˘ úspûch v Poháru dobroãinnosti. Sparta Kladno vyfiadila AFK Kolín,
Novomûstsk˘ SK Praha i SK Smíchov. V semifinále Sparta nestaãila na
SK Slavii Praha, na Letné prohrála po boji 1:3. Rok 1915 byl je‰tû úspû‰-
nûj‰í, v semifinále vítûzství nad AFK Union ÎiÏkov 2:2 a 8:0, aÏ ve finále
poráÏka s AC Sparta Praha, opût na Letné, tentokrát 2:6. Slavné roky Po-
háru dobroãinnosti se blíÏily ke konci, poslední roãník se hrál v roce
1916, Sparta Kladno zopakovala své pfiedchozí úspûchy opût postupem
do semifinále, zde tûsná poráÏka 1:2 s koneãn˘m vítûzem Viktorií ÎiÏ-
kov. Viktorka porazila ve finále Slavii 3:0, i to vypovídá o síle Sparty Klad-
no. BlíÏil se konec první svûtové války, hodnû hráãÛ bylo na frontû, t˘my

se dávaly dohromady hodnû tûÏko. Sparta Kladno dokonce na ãas pfie-
ru‰ila ãinnost, nûktefií její hráãi si zahráli alespoÀ za Viktorku ÎiÏkov, kte-
rá mûla stejné problémy. Na Ohradu se tak dostal napfiíklad Adolf Burgr,
kter˘ pozdûji válel za Slavii Praha a oblékl i reprezentaãní dres. Hned po
válce, v roce 1919 hrála Sparta v Mistrovství novû zfiízené Kladenské Ïu-
py, zde skonãila na v˘borném druhém místû, hned za SK Kladno. V roce
1920 byla zaãlenûna Kladenská Ïupa do Stfiedoãeské Ïupy, pofiadí v 1.
Tfiídû bylo velmi zajímavé a vypovídalo o síle KladeÀákÛ. Za vítûznou
Spartou Praha skonãil druh˘ AFK Vr‰ovice, tfietí byla Viktorka ÎiÏkov, ãtvr-
tá Sparta Kladno, pát˘ Union ÎiÏkov, aÏ ‰está praÏská Slavia a sedm˘ SK
Kladno. Ve Stfiedoãeské Ïupû pÛsobila Sparta Kladno se stfiídav˘mi ús-
pûchy aÏ do roku 1922, je‰tû na jednu sezónu se vrátila Kladenská Ïupa
a v ní opût druhé místo za SK Kladno,  v roce 1924, pfied zavedením
profesionalismu bylo opût v‰e pfii starém. Sparta Kladno hrála ve Stfiedo-
ãeské Ïupû, kde se zúãastnilo neuvûfiiteln˘ch 22 klubÛ a soutûÏ zÛstala
nedohrána. V roce 1925 byla zaloÏena 1. Asociaãní liga, od té doby uÏ
Sparta Kladno nikdy mezi elitou nepÛsobila. Klub startoval jen ve Stfie-
doãeské Ïupní soutûÏi, dvakrát dokonce sestoupil aÏ do 1. tfiídy. Tradiãní
úspûchy slavila Sparta Kladno jen v pohárové soutûÏi, tenkrát hrané pod
názvem Stfiedoãesk˘ pohár. V roce 1927 zde bylo semifinále s AC Sparta
Praha 0:7, v roce 1930 semifinále s SK Kladno 2:6, v roce 1932 semifiná-
le s SK Slavia 2:4 a v roce 1932 opût semifinále se Slavií Praha, zde po-
ráÏka aÏ v opakovaném zápase 1:2. Sezóna 1934/1935 pfiinesla opûtov-
né slouãení profesionálních a amatérsk˘ch soutûÏí, v novû zfiízené
Stfiedoãeské divizi získala Sparta Kladno v˘borné ãtvrté místo. Tím jsme
se dostali aÏ do sezóny 1935/1936, kdy v této soutûÏi startovala Bohem-
ka i Sparta Kladno. Pro oba kluby to nebyla moc ‰Èastná sezóna, Bo-
hemka se zpût mezi elitu nevrátila, Sparta se stûÏí zachránila. Napfiesrok
to bylo je‰tû hor‰í, Bohemka byla aÏ ãtvrtá, Sparta Kladno z posledního
14. místa sestoupila. Oba kluby se je‰tû potkaly v divizi o rok pozdûji,
v tom dal‰ím, v roce 1940 se Bohemka vrátila do 1. ligy a Sparta Kladno
opût sestupovala.Po druhé svûtové válce pfii‰el je‰tû jeden úspû‰n˘ roã-
ník, Sparta Kladno se umístila ve Stfiedoãeské divizi na v˘borném 2. mís-
tû za sv˘m rivalem SK Kladno, to uÏ byla ale labutí píseÀ dfiíve tak ús-
pû‰ného klubu.  

SSKK SSPPAARRTTAA KKLLAADDNNOO

V minulém vyprávûní jsme se vrátili do sezóny 1935/1936, kdy se Bohemians poprvé propadli do niÏ‰í soutûÏe, tehdej‰í Stfiedoãeské Ïupy. Popsali
jsme si v‰echny úãastníky a pfiedstavili jednoho ze startujících, SK Spartu Ko‰ífie. Dnes je na fiadû jiná Sparta, pÛsobící v mûstû nedaleko Prahy, na
Kladnû. V Magazínu Klokan ã. 4 jsme pfiedstavili nejslavnûj‰í klub z tohto mûsta, SK Kladno, kter˘ patfií urãitû dlouhodobû mezi elitu ãeského fotbalu
a letos se po dlouhé dobû potká v 1. lize s vr‰ovick˘mi fotbalisty. Od roku 1903, kdy byl zaloÏen vládne kladenskému fotbalu, do roku 1948 byl ale
nucen ãasto tvrdû bránit své v˘sadní postavení. Na Kladnû se fotbalu vÏdy dafiilo v˘bornû, vyrÛstali zde v˘teãní hráãi, ktefií se prosazovali v nejlep‰ích
praÏsk˘ch klubech, Slavii, Spartû a Viktorii ÎiÏkov, fiada z nich mûla moÏnost i reprezentovat âeskoslovensko. AlespoÀ ve struãnosti si pfiedstavme
pfiední kladenské kluby i jejich nejúspû‰nûj‰í hráãe. Po roce 1903 vznikaly na Kladensku kluby jako houby po de‰ti, v roce 1907 to byl SK Kroãehlavy,
finalista Amatérského mistrovství âSR z roku 1927, pfieborník Kladenské Ïupy i úspû‰n˘ úãastník Stfiedoãeské divize. V roce 1910 byl zaloÏen SK Spar-
ta Kladno, SK Meteor Kladno (nejv˘‰e hrál na úrovni Ïupy) a SK Rozdûlov. V roce 1911 byl zaloÏen SK âechie Kladno, v roce 1912 SK Libu‰ín, byl zde
nûmeck˘ DFV Kladno, SK Studentsk˘ Kladno, SK Viktoria Kladno, SK Slovan Kladno, SK Letná Kladno, SK Novomûstsk˘ Kladno, SK Sparta Kroãehlavy,
SK Slavoj Kladno, SK Motyãín a dal‰í. Je skoro nemoÏné vyjmenovat vynikající hráãe, namátkou uveìme Franti‰ka Kloze, Otto Mazala – ·kvajna, Fer-
dinanda Hajného, Adolfa Burgra, Antonína Carvana, Josefa Kratochvíla, Jaroslava Burgra a Josefa Ko‰Èálka, v pozdûj‰í dobû tfieba i Jana Suchopárka.
Skoro Ïádn˘ v˘born˘ hráã se na Kladnû dlouho nezdrÏel, hned zasvi‰tûlo laso klubÛ z Prahy a pozdûji i Brna. I proto nikdy Ïádn˘ kladensk˘ klub ne-
mohl postoupit do úplné ‰piãky, ligu hrál jen SK Kladno, jemu se nejvíce pfiiblíÏil
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Klokani a lvíãek
Není cílem téhle knihy ani ambicí autora podat na tomto místû vyãerpávající a úpln˘ pfiehled v‰ech muÏÛ, ktefií
jako hráãi Bohemians reprezentovali na‰i vlast – aÈ uÏ âechy, âeskoslovensko ãi âesko – na mezinárodním poli.
Fotbalové almanachy a roãenky to uÏ dávno postihly a zaznamenaly.
Pfiipomeneme si proto aspoÀ nûkteré dÛleÏité momenty, které jsou spojeny s vr‰ovick˘m klubem a které se natr-
valo zapsaly do fotbalové historie.

Bohemka milovaná
a znovuzrozená
Bohemka milovaná
a znovuzrozená

(pokraãování z Magazínu 10)

Tím prvním byl Ota Bohata

Ve III. kapitole jsme si uÏ povûdûli, Ïe v roce 1911 se

ãesk˘ národní t˘m probojoval ve francouzském mûstû

Roubaix do finále amatérského mistrovství Evropy proti

Anglii. âeská jedenáctka, v jejíÏ sestavû nechybûl první

z dlouhé plejády vr‰ovick˘ch fotbalistÛ-reprezentantÛ

Ota Bohata, k velkému pfiekvapení v‰ech pfiítomn˘ch

ostrovního soupefie zdolala. Tûsnû, ale pfiece - 2:1.

A Bohata dokonce vstfielil jeden ze dvou ãesk˘ch gólÛ.

Pokud je autorovi známo, nikde ve Vr‰ovicích nemá

tenhle prÛkopník Ïádn˘ pomníãek ani pamûtní desku.

A tak Otovi Bohatovi – není pochyb o tom, Ïe zaslouÏe-

nû! - patfií aspoÀ ãestné místo v této knize.

Jaroslav Bohata, Tichay, Krejãí – první reprezentanti âSR

V roce 1922, pfiesnû 26. února, oblékl Jaroslav Bohata

jako první fotbalista do té doby v sedmnáctileté historii

AFK Vr‰ovice ãervenobíle pruhovan˘ dres âSR. Byl to

mlad‰í bratr Oty Bohaty. Toho, kter˘ jedenáct let pfied-

tím rozhodl o zisku titulu amatérsk˘ch mistrÛ Evropy

pro ãeskou reprezentaci.

Na turínském stadionu Motovelodromo pfied patnácti tisíci

diváky sehrálo âeskoslovensko, vedené pány Îabokrtsk˘m

a Kalinou, pfiáteláãek s domácí Itálií. Na‰i borci, mezi kter˘-

mi spolu s Bohatou odkopali zápas tfieba slavní Kaliba, Rá-

ca, Janda, Vaník, Kolenat˘ ãi Perner (dva poslednû jmeno-

vaní pozdûji spojili své fotbalové osudy s Bohemkou),

uhráli plichtu 1:1. A to byl pozoruhodn˘ úspûch, protoÏe

Italové uÏ tehdy byli, stále jsou a nepochybnû i nadále bu-

dou svûtovou extratfiídou!

O ãtyfii mûsíce a dva dny pozdûji, 28. ãervna 1922, se Vr‰o-

vice doãkaly dal‰í pocty. Stavitelé národního t˘mu Pelikán

a Pechr povolali dokonce dva hráãe z dolíãku, obrannou

dvojici Tichay – Krejãí. A nic nevadí, Ïe na stadionu Concor-

die v Záhfiebu prohrála âSR v pfiátelském maãi s domácí

Jugoslávií pfied zraky osmi tisícovek fanou‰kÛ 3:4.

text: Ale‰ Pivoda
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Od roku 1922 se AFK Vr‰ovice zafiadil do seznamu klu-

bÛ, které vysílají do reprezentaãního t˘mu své nejlep‰í

fotbalisty. Bohemka pak v této potû‰itelné tradici více

neÏ úspû‰nû pokraãovala skoro dlouh˘ch sedmdesát

let. Vûfime, Ïe na ni vbrzku zase naváÏe.

V Tiranû jako národní t˘m

Na sklonku roku 1952 se stala vûc vûru nevídaná – dru-

hé muÏstvo krajského pfieboru Prahy dostalo povûfiení

od nejvy‰‰ích fotbalov˘ch míst, aby se ujalo role repre-

zentaãního t˘mu a aby odehrálo dva pfiátelské zápasy

pod hlaviãkou âeskoslovenska.

Tím t˘mem byla Bohemka – tehdy naz˘vaná Spartak

Praha Stalingrad.

A tak se stalo, Ïe 29. listopadu toho roku na stadionu Qu-

emal Stafa v Tiranû nastoupila pfied 35 tisíci diváky Bo-

hemka v dresech národního muÏstva se státním znakem

âSR proti domácí reprezentaci.

Prohrála 2:3. âeskoslovenské góly

vstfielili Kvapil a Müller. A protoÏe

je to pov˘tce netypická záleÏitost,

uveìme plnou sestavu na‰eho t˘-

mu – fiada fotbalistÛ tehdej‰ího vr-

‰ovického t˘mu po albánské ana-

bázi uÏ dal‰í pozvánku do

reprezentace nedostala.

Tak tedy: Hanáãek – Rubá‰, Jíra,

Krasl – âermák (46. M. Dvofiák),

Kalous – Müller, K. Novák (Vyle-

Èal), Tomá‰, Îìársk˘, Kvapil. Tre-

nér Lanhaus.

Osm dní nato, 7. prosince, na stej-

ném stadionu pfied stejnou náv‰tûvou, sehrál t˘m z Vr‰o-

vic odvetu. Prohrál s Albánci znovu, tentokrát 1:2. âest-

nou branku vstfielil Milan Dvofiák, budoucí hvûzda Dukly.

Na‰e sestava tehdy vypadala takto: PetráÀ (46. Haná-

ãek) – Rubá‰, Jíra, Krasl – âermák, Kalous – M. Dvofiák

(40. K. Novák, 46. Müller), VyleÈal, Tomá‰, Îìársk˘, Kva-

pil. Trenér Lanhaus.

Pikantní klípek t˘kající se tohoto zájezdu: útoãník Karel

Novák dostal tehdy za úkol udûlat v Tiranû nûjaké fotky

ze zápasu. Úkol splnil. A zhostil se ho dokonce natolik

dobfie, Ïe se z nûj nedlouho poté stal jeden z nejuzná-

vanûj‰ích sportovních fotoreportérÛ v celé republice.

Jinak ale zájezd nepfiinesl po sportovní stránce nic pfie-

vratného, spí‰ naopak. A jak se shodli autofii druhého

dílu uÏ zmínûné knihy Svût devadesáti minut: „Vy‰la

z toho jedinû dlouhá a dobrodruÏná zpáteãní cesta po

rozboufieném mofii, plná strastí a nepohodlí.“
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Vladimír Kos – stfiíbrn˘ v Chile

Stfiední záloÏník Bohemky, tenkrát ov‰em âKD Praha,

Vladimír Kos mûl na poãátku ‰edesát˘ch let minulého

století fazónu jako hrom. V dolíãku tvofiil hru, vytváfiel

tlak na soupefie, pfiihrával míã spoluhráãÛm do ‰ancí,

a kdyÏ na to pfii‰lo – stfielecké pfiíleÏitosti zakonãoval

sám. A fieknûme rovnou, Ïe ãasto tak ãinil s úspû-

chem.

Trenér Rudolf Vytlaãil o nûm dobfie vûdûl, a tak ho po-

volal do kádru muÏstva, které si vybojovalo postup na

svûtov˘ ‰ampionát do Chile.

Samozfiejmû, od poãátku bylo nad slunce jasné, Ïe

hrát ve stfiedu pole budou dukláci Masopust s Pluska-

lem a sparÈan Kva‰Àák. Kos do zemû pod Andami ce-

stoval jako pfiedem jasnû urãen˘ náhradník. Vûdûl to

a poãítal s tím.

A tak cel˘ ‰ampionát prosedûl. Nikoli na náhradnické

laviãce, ale na tribunû – v tûch ãasech totiÏ je‰tû pravi-

dla fotbalu neumoÏÀovala stfiídání. 

Kos poctivû trénoval a pfiipravoval se s muÏstvem. âe-

kal na ‰anci. Co kdyby tfieba Masopust, Pluskal nebo

Kva‰Àák onemocnûli, zranili se…

JenÏe ti tfii odehráli cel˘ ‰ampionát. Excelentnû. Byli

u na‰í v˘hry nad ·panûly, u remízy s Brazilci, u nic ne-

fie‰ící poráÏky s Mexikem, u vítûzství nad Maìary i nad

Jugoslávci. Odehráli i smolné a prohrané finále proti

Brazílii. Masopust vstfielil ná‰ jedin˘ gól.

Vladimír Kos z Bohemky se na trávník ve ViÀa del Mar,

v Rancague ani v Santiagu de Chile, jak se dalo konec

koncÛ ãekat, zkrátka nedostal.

Ale v análech je uÏ natrvalo zapsán jako úãastník svû-

tového mistrovství, na nûmÏ ná‰ fotbal zaznamenal

svÛj nespornû nejvût‰í dosavadní úspûch v‰ech dob. 

Tonda Panenka a jeho fotbalová báseÀ

Nedûle 20. ãervna 1976 pfiinesla âeskoslovensku titul

mistrÛ Evropy. Není tfieba dlouze popisovat, co v‰echno

pfiedcházelo legendárnímu „vr‰ovickému dloubáku“,

kter˘m Antonín Panenka ve finálovém utkání proti Nû-

mecké spolkové republice zavr‰il ãeskoslovensk˘ tri-

umf.

I po prodlouÏení byl na bûlehradském stadionu Crvené

zvezdy stav 2:2. V sérii kopÛ z pokutové znaãky jsme

vedli 4:3 a v‰ichni vûdûli, Ïe kdyÏ se Antonín trefí za zá-

da brankáfie Maiera, bude hotovo a vymalováno.

Jeden ze zakladatelÛ slovenské literatury sportovního

faktu Ladislav Grünner tu situaci popsal tûmito v˘stiÏn˘-

mi slovy:

„Teãku za dramatem udûlal Panenka – 5:3. Jubilující

Beckenbauer, kter˘ jako kapitán chtûl zavr‰it dílo po-

slední jistou stfielou, se s míãem pfied Viktora uÏ ani ne-

postavil. KdyÏ je rozhodnuto o vítûzi, ãerta záleÏí na

tom, zda zÛstane stav 3:5, nebo bude 4:5.

O Panenkovû jedenáctce se uÏ napsalo dost ód, ale je

tfieba pfiipomenout i hrÛzu, která byla s touto krásou

nerozluãnû spojena. Pfii té nádhefie naskakovala na zá-

dech husí kÛÏe: prudk˘ stfielcÛv rozbûh, v poslední fázi

zpomalen˘, brankáfiÛv skok doleva a po kopu bodlem

rovnou doprostfied branky nekoneãnû dlouh˘ let míãe,

dokud koneãnû neuvízl v napnut˘ch okách sítû. 

Oãití svûdkové z France-Fotballu konstatovali, Ïe k míãi

se postavil básník.

Kdyby Maier nebyl riskoval roh, coÏ brankáfi v takovém-

to pfiípadû jednodu‰e musí udûlat, bylo by se psalo

o ver‰otepci.

A moÏná i hÛfie.

A místo ód by byla elegie.

KdyÏ uÏ nic jiného, tak tato odvaha zavr‰it dílo nejen

dobfie, ale i krásnû, dokazovala, Ïe se titul mistrÛ Evro-

py dostal do rukou, do kter˘ch patfiil.“

Zfiejmû není zapotfiebí dodávat nic dal‰ího…

(pokraãování v ãísle 12)





Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava42

Kolo Den âas Zápas Skóre DivákÛ

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

6 710

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

7 615

3. 20.08. 17:15
Bohemians 1905
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

Z + 0 – S B

1. BANÍK OSTRAVA 2 2 0 0 7: 2 6

2. TEPLICE 2 2 0 0 3: 0 6

3. SLAVIA PRAHA 2 2 0 0 3: 0 6

4. BRNO 2 1 1 0 4: 3 4

5. SPARTA PRAHA 2 1 1 0 1: 0 4

6. TESCOMA ZLÍN 2 1 1 0 1: 0 4

7. âESKÉ BUDùJOVICE 2 1 0 1 2: 1 3

8. VIKTORIA ÎIÎKOV 2 1 0 1 4: 4 3

9. SIGMA OLOMOUC 2 1 0 1 1: 2 3

10. VIKTORIA PLZE≈ 2 0 2 0 1: 1 2

11. SLOVAN LIBEREC 2 0 1 1 0: 1 1

12. BOHEMIANS 1905 2 0 1 1 0: 2 1

13. SIAD MOST 2 0 1 1 3: 6 1

14. MLADÁ BOLESLAV 2 0 0 2 0: 2 0

15. JABLONEC 2 0 0 2 0: 2 0

16. KLADNO 2 0 0 2 0: 4 0

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
LOS
GAMBRINUS LIGY 
PODZIM 2007

LOS
GAMBRINUS LIGY 
PODZIM 2007

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TABULKA
GAMBRINUS LIGA

TABULKA
GAMBRINUS LIGA

sezóna 2007/2008
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BOHEMIANS 1905 SK SIGMA OLOMOUC

TRENÉŘI

MARTIN PULPIT
AUGUSTIN CHROMÝ
VITĚZSLAV REJMON
JIŘÍ FRYŠ

BRANKÁŘI
1 Tomáš Lovásik 31.07.1974

20 Petr Drobisz 14.07.1976
30 Jan Vojáček 28.12.1981

OBRÁNCI
2 Tomáš Randa 23.12.1974
3 Lukáš Bodeček 24.08.1988
4 Martin Komárek 14.10.1984
7 Martin Čupr 17.10.1977

12 Aleš Škerle 14.06.1982
17 Josef Jindřišek 14.02.1981
19 Darko Šuškavčevič 28.04.1974
21 Dejan Jurkič 19.02.1983

ZÁLOŽNÍCI
5 Marek Kaščák 22.05.1982
6 Ladislav Onofrej 20.09.1977
8 D. Rossi da Silva 04.01.1981
9 Tomáš Kazár 08.10.1984

11 T. Melinho 26.03.1980
14 Lukáš Bajer 15.12.1984
18 Martin Pulkert 24.02.1984
23 Tomáš Janotka 04.03.1982
24 Filip Rýdel 30.03.1984
27 Filip Lukšík 03.02.1985

ÚTOČNÍCI
10 Michal Hubník 01.06.1983
13 Zdeněk Klesnil 28.10.1986
15 M. Bueno 15.12.1983
16 V. Schulmeister 09.09.1983
22 Jakub Petr 10.04.1990
29 Lukáš Hartig 28.10.1976

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
6 Michal Šmarda 31. 01. 1971

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

ZÁLOŽNÍCI

2 Ladislav Květoň 10. 01. 1988
4 Petr Kunášek 11. 07. 1979
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


