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Vážení fanoušci Bohemky,
ligový kolotoč se roztáčí na plné obrátky a Bohemka poznává sílu jednotlivých
soupeřů. Většina hráčů sbírá ligové zkušenosti a všichni věří, že brzy získáme
i první tři body, které pomohou především sebevědomí hráčů. Sám z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je sebevědomí – tvoří minimálně polovinu výkonu.
Stačí jen vzpomenout na loňskou druholigovou sezonu, kdy Bohemka neměla
dobrý start do sezony. Sehrála herně dobré zápasy, ale chybělo štěstí. Pak přišel
obrat, jedno vybojované vítězství a skvostná série. Konkurence v nejvyšší soutěži je samozřejmě kvalitnější, ale jeden vstřelený gól nebo jedno vítězství může
zlomit celý vývoj sezony.
Proti Bohemce nyní stojí stejný soupeř, kterého Klokani porazili v závěru druhé ligy. Viktoria Žižkov společně s Bohemkou patří mezi navrátilce do ligy
a v úvodu soutěže se i Viktorka seznamuje s první ligou.
Podpora vás fanoušků je skvělá a věřím, že to vydržíte, i kdyby přišly nepříznivé výsledky. Trpělivost se nám vyplatila i v loňské sezoně. Děkujeme za vaši
podporu a nesmírně si ji ceníme.

Antonín Panenka
Prezident klubu
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celku nepodaﬁilo vstﬁelit branku, je zneklidÀující.
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‰tikou ligy. Po ãtvrtém kole, kdy se t˘m z Vr‰ovic

jen fanou‰ky, ale také trenéra. Proto se podaﬁilo sehnat

krãí na pﬁedposledním místû ligové tabulky, zcela jistû

dvû nadûjné posily, které se v‰ak k t˘mu pﬁipojily aÏ

i ti nejvût‰í optimisté zaãínají nahlíÏet situaci realistic-

v pátek, tedy 2 dny pﬁed zápasem. Z Pﬁíbrami se po

ky. Jsme spí‰e ponûkud lín˘m sumcem zatím kdesi

tﬁech letech vrátil Michal Polodna, kter˘ se spolu s Ma-

u dna. Pﬁedev‰ím v‰ak to, Ïe se

tú‰em objevil na hrotu útoku v základní sestavû. A v 61.

nám jako je‰tû jedinému

minutû zápasu ho vystﬁídal dal‰í útoãník, Michal Ordo‰,

obsah
3 S Viktorkou chceme vyhrát

kter˘ pﬁi‰el z Mladé Boleslavy. Po úvodním deseti minutovém tlaku se hra pomûrnû vyrovnala a svûtlé fotbalové chvíle se stﬁídaly s okamÏiky nepﬁesn˘ch pﬁihrávek nebo zásahÛ na obou stranách.
Do druhé pÛle nastoupila Bohemka s chutí
hrát je‰tû lépe a byla to ona, kdo si vytváﬁela více ‰ancí. Matú‰ zaÏil jakési

14

probuzení a najednou byl vidût

u v‰ech dÛleÏit˘ch událostí. Jeho
hlaviãka i doráÏení míãe pﬁi

DaÀkovû nejistém zákroku
vypadaly jiÏ velmi nadûjnû.

6 Souboje s Viktorkou

NarÛstající tlak i ‰ance klokanÛ v‰ak uÈala chyba v 72.
minutû, kdy Dalibor Slezák pﬁi‰el pﬁi rozehrávce ve stﬁedu hﬁi‰tû ne‰Èastnû o míã, ke kterému se dostal Marek
Jarolím a nevídanou stﬁelou z dálky pﬁekvapil i Radka
SÀozíka. Do té doby remízovû se vyvíjející zápas ztratil
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svÛj náboj. Poslední nepﬁíjemnou teãkou bylo odpískání pokutového kopu za zákrok Karla Rady na pronikajícího Trappa. Ten Fillo s jistotou promûnil a nadûje na
alespoÀ bod ze hﬁi‰tû v ·truncov˘ch sadech vzala za své.
Svou Bohemku doprovázelo tradiãnû nûko-
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S VIKTORKOU CHCEME
VYHRÁT

U

plynulé dva t˘dny pﬁinesly zmûny v kádru
a urãit˘ náznak zlep‰ení v ofenzivní ãásti. Proti
Olomouci byl k vidûní bojovn˘ zápas. Hanáci

pﬁijeli s hodnû defenzivní taktikou a nám dûlalo velké
problémy prosadit se pﬁed brankou. V Plzni uÏ to bylo

ZBYNĚK BUSTA

z tohoto pohledu daleko lep‰í. Vypracovali jsme si ‰an-

sportovní manažer

ce, ale bohuÏel jsme nemûli ‰tûstí. Trochu mi to pﬁipo-
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míná loÀsk˘ rok ve druhé lize, kdy jsme z poãátku soutûÏe také pﬁíli‰ nezaostávali za soupeﬁi, ale nemohli
jsme protrhnout smÛlu. Pak pﬁi‰el jeden zápas a v‰e se

Podepsal smlouvu na tﬁi roky, takÏe má tady budouc-

zlomilo. Vûﬁím, Ïe pokud dáme první gól, tak to pﬁijde

nost. Michal Polodna uÏ zná prostﬁedí Bohemky a mÛÏe

i tentokrát. V‰ichni nám teì pﬁipomínají, Ïe uÏ jsme ãty-

rychle pomoci. Jednání nebyla jednoduchá, ale jsme rá-

ﬁi zápasy nedali gól, na t˘m to samozﬁejmû nemá pﬁíli‰

di, Ïe dobﬁe dopadla. Nechceme jít cestou ukvapen˘ch

pozitivní vliv, ale i to je první liga. Média probírají i vûci,

nákupÛ, hráãe vybíráme nejen podle fotbalov˘ch kvalit,

které nám nemusí b˘t pﬁíjemné.

ale i po stránce charakterové. Zji‰Èujeme si informace

Doufal jsem, Ïe proti Olomouci zlomíme gólové prokle-

o hráãích, abychom pﬁivedli fotbalisty, kteﬁí zapadnou

tí, ale bohuÏel se to nepodaﬁilo. I na základû toho jsme

na hﬁi‰tû i do kabiny.

koupili dva útoãníky, o které jsme mûli zájem jiÏ del‰í

Vûﬁím, Ïe právû tito dva jsou ti praví. Zápas proti Viktor-

dobu, ale chtûli jsme mít o nich co nejvíce informací.

ce by mûl na‰i ofenzivu ﬁádnû provûﬁit. Na‰ím jedin˘m

Pro Bohemku je to velká investice, ale vûﬁíme, Ïe se vy-

cílem musí b˘t vítûzství.

platí. Michalu Ordo‰ovi je tﬁiadvacet, fotbalov˘ Ïivot má
je‰tû pﬁed sebou a pﬁi angaÏmá na Slovácku ukázal své
kvality. Dlouho nehrál, musíme s ním je‰tû pracovat.
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Vzájemné souboje
BOHEMKA A VIKTORKA
Hodně gólů, hodně lidí
Bude to souboj ligov˘ch nováãkÛ, ale historicky slavn˘ch t˘mÛ. Bude to zápas televizní, ale zároveÀ souboj nejhor‰ího útoku ligy s nejhor‰í obranou.
I takové paradoxy pﬁiná‰í první praÏské derby, které Bohemians sehrají po
návratu do nejvy‰‰í soutûÏe. Bohemka si tak pﬁipí‰e první statistické záznamy do tabulky praÏsk˘ch t˘mÛ. Tabulka praÏsk˘ch derby byla vÏdy velmi populární, po sezonû se kromû ligového mistra neoficiálnû vyhla‰oval i „král
Prahy“. Od leto‰ní sezony uÏ má tato minitabulka znovu ãtyﬁi kluby. První
údaje byly zapsány minul˘ t˘den, kdy Sparta porazila Viktorii 4:1, ÎiÏkov si
hned pﬁipí‰e dal‰í zápas do tabulky „praÏské ligy“.
Zápasy s Viktorií ÎiÏkov pﬁinesly v ëolíãku v posledních letech vÏdy hodnû
gólÛ. V poslední prvoligové sezónû vyhrála Bohemka doma 3:2, oba kluby
se potkaly i v uplynulém roãníku druhé ligy a ve Vr‰ovicích padlo znovu pût
branek. Právû poslední dva vzájemné duely vám podrobnûji pﬁipomeneme.
2.liga, 15. kolo, 12. 11. 2006: Viktoria ÎiÏkov – Bohemians 1:1 (0:0)
Branky: 48. Kropík - 57. Luká‰.
Rozhodãí: Matûjek - Novák, VyslouÏil.
ÎK: 28. Král, 76. Procházka - 55. RÛÏiãka.
DivákÛ: 4800 (vyprodáno).
Sestava Viktoria ÎiÏkov: Bartalsk˘ - Kuãera, Král, Labant, Grznár - Ku‰nír,
Procházka, Kropík, Stracen˘ (K) - Kalod, Demjan.
Sestava Bohemians 1905: SÀozík - Marek, Luká‰, Pávek, RÛÏiãka - Kotyza
(75. Dian), Slezák (K), Adam, Ha‰ek P. - Diveck˘ (88. Kulvajt), Bartek (93. MatÛ‰).
Zatímco atmosféra byla zásluhou obou fanou‰kovsk˘ch táborÛ lep‰í neÏ
v nûkter˘ch prvoligov˘ch zápasech, úroveÀ pﬁedvádûné hry takovou kvalitu
nemûla. Pﬁedev‰ím pak v prvním poloãase. TûÏk˘ terén neumoÏÀoval del‰í
kombinace a zásluhou nakopávan˘ch míãÛ bylo tûÏi‰tû hry ve stﬁedu hﬁi‰tû. První pﬁesnou ránu vyslal aÏ po pÛlhodinû hry domácí útoãník Kalod, ale
jeho hlaviãka nedûlala SÀozíkovi problémy. Obraz hry se trochu zlep‰il po
zmûnû stran, ãemuÏ pomohla i rychlá branka. Záhy po poloãase vybojovala Viktoria rohov˘ kop, jehoÏ exekuce se ujal kapitán Stracen˘. Na jeho centr prodlouÏen˘ Demjanem si naskoãil obránce Kropík a hlaviãkou nedal
SÀozíkovi ‰anci. Odpovûì Bohemians pﬁi‰la jiÏ za deset minut. Obrana ÎiÏkova se nedohodla s brankáﬁem a Luká‰ ve skluzu vyrovnal stﬁelou do
prázdné branky. Domácí chtûli fatální chybu napravit a vypracovali si dal‰í
tﬁi pﬁíleÏitosti, ale Demjana s Kuãerou vychytal hostující brankáﬁ a Kalod po
ãtyﬁicetimetrovém sprintu netrefil branku. A kdyÏ se neujala ani teã Diveckého na opaãné stranû, nena‰la Praha svého druholigového krále.
2. liga, 30. kolo, 16. 6. 2007: Bohemians – Viktoria ÎiÏkov 4:1 (3:0)
Branky: 26. Moravec, 33. SÀozík z pen., 45. I. Ha‰ek, 90.+3 Bálek - 58. Demjan.
Rozhodãí: Kocián - Slavík, Handlíﬁ.
ÎK: Vágner, RÛÏiãka - Král.
DivákÛ: 9 648.
Bohemians 1905: SÀozík - Marek, Rada, Luká‰, RÛÏiãka - Moravec (70. For-
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máãek), I. Ha‰ek (90. Slezák), Vágner, Rychlík (61. P. Ha‰ek) - Bálek, Bartek.
ÎiÏkov: Bartalsk˘ - Kuãera, Král, ·Èastn˘, Jambor (62. ·vancara) - Ku‰nír, Procházka, Gula, Stracen˘ - Kalod, Bukaã (46. Demjan) .
KlokanÛm v 30. druholigovém kole vy‰el pﬁedev‰ím závûr prvního dûjství,
bûhem nûjÏ nastﬁíleli soupeﬁi tﬁi branky a prestiÏní utkání rozhodli. PﬁestoÏe domácí trenér Zbynûk Busta dal pﬁíleÏitost nûkolika hráãÛm ‰ir‰ího kádru, nechtûli si Bohemians pﬁed rekordní náv‰tûvou 9648 divákÛ zkazit oslavy. ÎiÏkov sice v úvodu pÛsobil aktivnûji, jenÏe v 26. minutû zaváhala jeho
obrana pﬁi pﬁímém kopu a Moravec po RÛÏiãkovû pﬁihrávce vstﬁelil pﬁi svém
debutu v druhé lize první branku. Za sedm minut rozjetí "klokani" vedení
zv˘‰ili: po prÛniku Ivana Ha‰ka odpískal sudí Kocián penaltu a k radosti domácího kotle k ní pﬁes celé hﬁi‰ti pﬁibûhl gólman SÀozík, kter˘ nedal kolegovi mezi tyãemi Bartalskému ‰anci. KdyÏ pak v poslední minutû první pÛle pﬁidal agilní Ha‰ek trochu ‰Èastnû kolenem tﬁetí gól Bohemians, Dolíãek
byl na nohou. I po poloãasové pauze pokraãoval bezstarostn˘ fotbal s mnoha ‰ancemi na obou stranách. ÎiÏkov‰tí pﬁece jen pﬁidali na tempu a po necelé hodinû hry byli odmûnûni trefou stﬁídajícího Demjana. Krátce poté pﬁi‰el na trávník i nejlep‰í kanon˘r Viktorie ·vancara, ov‰em tentokrát se
gólovû neprosadil. Bohemians 1905 mohli slavit, vedle postupu mezi ãeskou fotbalovou elitu dokázali porazit i leto‰ního vítûze druhé ligy. Neúnavní diváci se nakonec v poslední minutû doãkali i kapitána Dalibora Slezáka,
kter˘ kvÛli zranûní ruky musel poslední zápasy "klokanÛ" vynechat, a bonbonku v podobû ãtvrtého gólu Bálka, po nûmÏ rozjaﬁení fanou‰ci vtrhli na
trávník.

Nová krev

DO ÚTOKU BOHEMKY
Bohemians jsou v souãasné dobû v útoãném snaÏení doslova impotentní a po návratu do nejvy‰‰í
soutûÏe nevstﬁelili ani jeden gól. Do t˘mu ZbyÀka Busty se proto minul˘ t˘den zapojili dva noví útoãníci s prvoligov˘mi zku‰enostmi. První je na Bohemce dobﬁe znám˘ Michal Polodna, tím druh˘m nadûjn˘ vysok˘ útoãník Michal Ordo‰.

Michal Polodna pﬁichází do známého prostﬁedí,

Pﬁi Polodnovû obnovené premiéﬁe v Plzni (0:2) se

vÏdyÈ v zelenobílém dresu dokonce v roce 2003

fanou‰ci bohuÏel nedoãkali.

zaÏil svou premiéru v nejvy‰‰í soutûÏi. Na svÛj

Dal‰í ‰anci bude mít milovník italské kuchynû

první ligov˘ start rodák z Písku nezapomene do

v dne‰ním televizním utkání s Viktorií ÎiÏkov.

konce Ïivota. Takto na ni vzpomíná sám hráã:
„Pro mne to byla v˘borná ligová premiéra. Remizovali jsme s Bohemians na jihu âech s âesk˘mi

âtyﬁiadvacetilet˘ Michal Ordo‰ patﬁil k velk˘m na-

Budûjovicemi 3:3 a mnû se podaﬁilo hned pﬁi

dûjím ãeského fotbalu a velké oãekávání do nûj

svém prvním startu vstﬁelit vyrovnávací gól. Byl

vkládali pﬁedev‰ím trenéﬁi z Akademie FC Slovác-

dost rychl˘, protoÏe jsem ho dal deset minut po

ko, které je autor sedmi ligov˘ch gólÛ odchovan-

pﬁíchodu na hﬁi‰tû, dvû minuty pﬁed koneãn˘m

cem.

hvizdem rozhodãího.“

Tehdej‰í trenér Slovácka, Karel Jarolím, si jeho ta-

DÛrazn˘ útoãník se srdcem bojovníka zvládl skvû-

lentu moc nev‰ímal. V první ligové sezónû pro Or-

le pﬁechod ze tﬁetí do první ligy (Bohemians v ro-

do‰e vyãlenil pouh˘ch 23 minut. Stﬁeleck˘ talent

ce 2003 koupili Polodnu z tﬁetiligového Milína)

mladého útoãníka tak vynikal ve tﬁetí lize, kterou

a za necel˘ pÛlrok svého pÛsobení v Bohemians

v dresu rezervy slováckého klubu „kousal“ témûﬁ

vstﬁelil dal‰í dvû branky. Poté si ho vyhlédly prvo-

tﬁi roky.

ligové Bl‰any a Polodna dal, v té dobû sestupující

"âekal jsem, Ïe se bude rvát víc. Aby pro fotbal

Bohemce, vale. Skromn˘ Polodna si ve své kariéﬁe

d˘chal. Je zvykl˘ na volnûj‰í reÏim," hodnotí pﬁí-

neklade závratné cíle, staãily by mu pouhé dvû

stup mladého forvarda nynûj‰í trenér Slavie.

vûci - chtûl by hrát co nejdéle na nejvy‰‰í úrovni

Od té doby vytáhl˘ útoãník vyzrál. O jeho nespor-

a pﬁidat dal‰í góly do své prvoligové sbírky, která

n˘ch kvalitách byli pﬁesvûdãeni nejen ve Slovácku,

momentálnû ãítá 21 zásahÛ. Fanou‰ci od Botiãe

ale pozdûji také v Mladé Boleslavi.

doufají, Ïe si co nejdﬁíve zaﬁvou: „Gól!“, tﬁeba pﬁi

Baránek se nejprve rozlouãil s Karlem Jarolímem

zásahu borce, kter˘ se z Bl‰an oklikou pﬁes Pﬁíb-

a poté navrhl novou vylep‰enou smlouvu dosud

ram vrací zpût na místo ãinu.

neznámému útoãníkovi. Michal Ordo‰ byl pﬁitom
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na odchodu, jeho ãtrnácti
podzimních gólÛ ve tﬁetí lize
si v‰imli v Mladé Boleslavi.
"¤ekl jsem trenéru Molnárovi, Ïe mu ho dávám do muÏstva a Ïe nebude litovat,"
vzpomíná Baránek.
Jeho vû‰tba se v druhé polovinû ligy vyplnila: Ordo‰ ukázal moÏnosti minimálnû desetigólového stﬁelce. To uÏ
je v souãasn˘ch pomûrech,
kdy na korunu pro krále kanon˘rÛ pravidelnû staãí patnáct záﬁezÛ, slu‰n˘ poãin.
Nad Ordo‰em drÏí ochrannou ruku jeho otec, taktéÏ
Michal, kter˘ ho obãas peskuje za bezstarostnou jízdu
Ïivotem. Michal je asi velk˘
flegmatik.
B˘valy doby, kdy se Michal,
lidovû ﬁeãeno, nosil hodnû
nahoﬁe.
KdyÏ se mu nûco povedlo,
nabaÏil se úspûchem a poté
jiÏ nedával fotbalu tolik, co
by potﬁeboval.

Pﬁi souãasn˘ch zdravotních problémech Bálka se

Zdá se v‰ak, Ïe z toho 190 centimetrÛ vysok˘

dá oãekávat, Ïe oba Michalové nastoupí v dne‰-

útoãník doslova vyrostl. Pravdou ale také bude, Ïe

ním utkání vedle sebe v základní sestavû a budou

ho pﬁi zemi drÏí jeho vûrn˘ fanou‰ek i kritik, tatí-

se snaÏit o to, aby mohli rozradostnit vyprodan˘

nek.

ëolíãek.

Kdyby tomu tak nebylo, urãitû by nedostal pﬁed
rokem a pÛl nabídku z ambiciózní Mladé Boleslavi, kde se trefil hned ve svém úvodním zápase

Autor: jerremy

proti Viktorii PlzeÀ.
Proti plzeÀské Viktorii nastoupil znovu, tentokrát v
zelenobílém dresu. V 62. minutû stﬁídal svého
jmenovce Polodnu. BohuÏel, ani jeden z nich se
do branky netrefil.
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Bohemka

na obrazovkách ČT
fantastické atmosféﬁe v ëolíãku si i díky televizi
uÏ tﬁi roky povídá cel˘ fotbalov˘ národ. Bohemka
se pﬁekvapivû objevila ve vysílání âT hned po
prvním utkání záhy po svém znovuzrození. Moderátor
Petr Svûcen˘ tehdy uvedl poslední reportáÏ fotbalového
poﬁadu Dohráno slovy: „A teì poprvé v historii na‰eho
poﬁadu zaﬁazujeme pﬁíspûvek ze zápasu tﬁetí ligy. V âFL
totiÏ sehráli svÛj první zápas praÏ‰tí Bohemians. Proti
nim se postavila rezerva Slavie. Do Vr‰ovic se na fotbal
pﬁi‰lo podívat témûﬁ osm tisíc fanou‰kÛ.“ Poﬁad Dohráno
se do té doby vûnoval v˘hradnû Gambrinus lize a v˘jimeãnû zaﬁazoval ‰oty z druhé ligy. Tímto pﬁíspûvkem poprvé prolomil hranice mezi niÏ‰ími soutûÏemi a profesionálním fotbalem.
Byla to jen první vla‰tovka, která brzy na‰la následovnice.
Na medializaci Bohemky mûl velk˘ podíl zimní turnaj
Fortuna Víkend ‰ampiónÛ, na kterém Klokani zvítûzili
a pﬁedev‰ím ukázali svûtu své fanou‰ky. Halov˘ turnaj ze
Sazka Areny vysílal kanál âT 4 SPORT a také mezinárodní
Eurosport. Sláva pﬁíznivcÛ Bohemians pﬁekroãila hranice
a pﬁedev‰ím se znovu upozornilo na klub z Vr‰ovic. KdyÏ
pak âeská televize oznámila, Ïe chystá vysílat i pût zápasÛ druhé ligy, byla Bohemka jasn˘m favoritem. Klokani
se objevili ve tﬁech pﬁenosech ze závûru druholigové sezony. První vysílané utkání proti Hradci Králové se je‰tû
pﬁíli‰ nepovedlo, protoÏe Bohemka doma po bezbrankové remíze ztratila body. Ale pak uÏ to byl televizní koncert v podání zelenobíl˘ch barev. Poslední dvû kola opanovala Bohemka úplnû – pﬁi pﬁenosu z HFK Olomouc
slavila postup, kdyÏ zvítûzila 3:1. O t˘den pozdûji se radovala pﬁed kamerami âT 2 z návratu do ligy pﬁi utkání
s Viktorií ÎiÏkov.
âeská televize si prostﬁedí vr‰ovického ëolíãku asi zamilovala. A pomohli v tom i dal‰í fotbaloví ãinovníci. Napﬁíklad utkání t˘mu Hvûzd proti Bohemce se odehrálo znovu v ëolíãku a znovu u toho byla pﬁímo televize.
Klokany ãekal v tomto smûru i ostr˘ nástup do prvoligové sezony. Televizní neporazitelnost Klokani potvrdili pﬁi
pﬁenosu z druhého kola v Liberci a následnû ve 3. kole
proti Olomouci. Bohemka se v posledních mûsících objevila pﬁi mistrovsk˘ch zápasech celkem pûtkrát v televizním pﬁenosu a ani jednou neprohrála. Proti Viktorii ÎiÏkov je to ‰esté utkání a vûﬁme, Ïe se série
neporazitelnosti prodlouÏí. Ve Vr‰ovicích sice chybí umûlé osvûtlení, pﬁesto televize stihne z ëolíãku s nejvût‰í
pravdûpodobností je‰tû jeden pﬁenos. V 7. kole hostí Bohemka budoucího souseda z Vr‰ovic, praÏskou Slavii. V‰e
by mûla na druhém programu pﬁená‰et znovu âeská televize.

O

www.bohemians1905.cz
- předprodej
bychom do budoucna zabránili zneuÏití údajÛ
ãlenÛ DFB pﬁi pﬁedprodeji vstupenek na jednotlivá utkání, bude moÏné si zv˘hodnûné vstupenky (sleva a dﬁívûj‰í pﬁedprodej) objednat pouze pﬁes
ãlenskou sekci ãlenÛ DFB na Virtuálním ëolíãku. Od pátku 17.8. je na Virtuálním ëolíãku v plném provozu sekce
pro ãleny DFB, kde si mohou zmûnit své kontaktní údaje
a zkontrolovat ãlenské platby. Novû na stránce naleznou ãlenové DFB i odkaz na nákup zv˘hodnûn˘ch vstupenek v síti Ticketstream.
Internetov˘ pﬁedprodej pro ãleny DFB bude do budoucna ﬁe‰en pouze tímto kanálem, proto nemáte-li je‰tû
"spárovan˘" úãet na Virtuálním ëolíãku se sv˘mi ãlensk˘mi údaji, uãiÀte tak na stránce . Pro úspû‰nou registraci
do ãlenské sekce je potﬁeba mít zﬁízen˘ úãet na Virtuálním ëolíãku, nov˘ úãet si lze zﬁídit na stránce .
Bezpeãnostní kódy ãlenÛ DFB byly hromadnû rozesílány
17.8. a své úãty na Virtuálním ëolíãku má s ãlensk˘mi
údaji DFB "spárováno" jiÏ nûkolik stovek ãlenÛ. Je moÏné, Ïe od doby, kdy jste svou e-mailovou adresu uvedli
v pﬁihlá‰ce do DFB se va‰e kontaktní údaje zmûnily, tyto
pﬁípady bude potﬁeba ﬁe‰it individuálnû a na stránce
naleznete formuláﬁ pro zaslání bezpeãnostního kódu

A

v pﬁípadû, Ïe jste jej neobdrÏeli mailem.
âlenové DFB mají i nadále moÏnost zakoupit si zv˘hodnûné vstupenky pﬁímo ve Fanshopu v ëolíãku a na prodejních místech Ticketstream, pﬁi osobním nákupu vstupenek musí pﬁedloÏit prÛkaz ãlena DFB. V platnosti
zÛstavají i ostatní podmínky pﬁedprodeje pro ãleny DFB
(jeden nákup, pﬁi kterém lze zakoupit max. 4 vstupenky).

text: Ondﬁej Novotn˘

BOHEMIANS 1905
SK SIGMA OLOMOUC
estliÏe první dvû ligová kola fanou‰ky Bo-

J

hemky navnadila a pﬁinesla nadûji, Ïe bychom v první lize mohli hrát dÛstojnou

roli, tak to tﬁetí, hrané opût na domácí pÛdû
v ëolíãku, pﬁineslo vystﬁízlivûní. AÏ pﬁíli‰ se
projevila absence Bálka a moÏná nám
také nedûlají pﬁíli‰ dobﬁe oãi televizních
kamer. Jediné ‰tûstí bylo, Ïe muÏstvo
z Olomouce bylo je‰tû o nûco hor‰í
neÏ hráãi v zelenobílém. Hráãi Sigmy
za cel˘ zápas nepﬁedvedli z fotbalového umûní skoro nic. Do budoucnosti
se dá v‰ak tûÏko oãekávat, Ïe do Vr‰ovic pﬁijede
je‰tû slab‰í ligov˘ soupeﬁ.
Jedin˘m v˘razn˘m a svûtl˘m momentem jinak
urputného a nezáÏivného fotbalu v prvním poloãase byla situace z 32. minuty. Opût pomûrnû
dobﬁe hrající ·marda nacentroval míã pﬁed Drobiszovu branku, kde ho RÛÏiãka sklepl hlavou
na levou stranu ‰estnáctky k spolehlivému Slezákovi. Ten si míã pﬁehodil na pravou nohu,
vytvoﬁil si prostor, krásnû vystﬁelil, ale tûs-
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nû nad. A tak nejvût‰í ‰ance zápasu zÛstala nevyuÏita.
Po poloãase se hra mírnû zlep‰ila. Klokani se snaÏili
útoãit po kﬁídlech, pﬁesto jsme v‰ak vidûli neb˘valé
mnoÏství nepﬁesn˘ch pﬁihrávek a centrÛ pﬁeváÏnû
uprostﬁed hﬁi‰tû. Stoper Pávek solidnû nahradil potrestaného Luká‰e a jak se pozdûji vyjádﬁil, hrál ãasto
dozadu, na jistotu, aby nic nezkazil a nedostali jsme
gól. MoÏná, Ïe takov˘ch hráãÛ bylo víc. A pﬁí‰tû bude
jistû lep‰í hrát tak, abychom nejen gól nedostali, ale
abychom pﬁedev‰ím branku dali. Ve hﬁe se pﬁíli‰ neprosazuje Ivan Ha‰ek a momentálnû nepÛsobí, Ïe je
v dobré formû. ·koda, právû jemu by zﬁejmû mnozí
fanou‰ci u Botiãe pﬁáli, aby vynikal a byl fotbalovou
hvûzdou. Zajímav˘ byl je‰tû tradiãní prÛnik Bartka do
‰estnáctky soupeﬁe v 80. minutû, ale rána se vytoãila
ven kolem olomoucké branky. Vzru‰ení pﬁinesl je‰tû
úpln˘ závûr. Poslední akce zápasu, olomouck˘ protiútok, míã se tﬁepotá v síti za SÀozíkov˘mi zády, ale BuenÛv gól rozhodãí v diskutovatelné situaci
pro ofsajd neuznal. Byl by to krut˘ závûr zápasu, kter˘ ani tak pﬁíli‰ fotbalové radosti
nepﬁinesl. Milí fanou‰ci pﬁesto sv˘m hráãÛm
ve stoje tleskali. âekání na první ligov˘ gól pokraãuje, doãkáme se v Plzni?
BOHEMIANS 1905 – SK SIGMA OLOMOUC 0:0
Praha, ëolíãek – pondûlí 20. 8. 2007, 17.15 hodin
Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek, Rada, Pávek, ·marda – RÛÏiãka, Adam, Ha‰ek (61‘ Bartek), Kuná‰ek (68‘ Rychlík) – ·koda
(81‘ MatÛ‰), Slezák.
Sestava FC BANÍK OSTRAVA
Drobisz – Randa, ·u‰kavãeviã, ·kerle, Jurkiã – Janotka, Rossi, Kazár (56‘ Luk‰ík), Bajer (69‘ Hartig), Ka‰ãák
– Hubník (89‘ Bueno).
Rozhodãí: Královec – Wilczek, Chytil.
DivákÛ: 6 066
ÎK: Rossi (Olomouc)
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text: Ondﬁej Novotn˘

FC VIKTORIA PLZEŇ
BOHEMIANS 1905

I

2
0

pﬁes zjevnou nezku‰enost na‰eho t˘mu mnozí

celku nepodaﬁilo vstﬁelit branku, je zneklidÀující.

v skrytu du‰e doufali, Ïe bychom se mohli stát

Takov˘ projev stﬁelecké nemohoucnosti nezneklidÀuje

‰tikou ligy. Po ãtvrtém kole, kdy se t˘m z Vr‰ovic

jen fanou‰ky, ale také trenéra. Proto se podaﬁilo sehnat

krãí na pﬁedposledním místû ligové tabulky, zcela jistû

dvû nadûjné posily, které se v‰ak k t˘mu pﬁipojily aÏ

i ti nejvût‰í optimisté zaãínají nahlíÏet situaci realistic-

v pátek, tedy 2 dny pﬁed zápasem. Z Pﬁíbrami se po

ky. Jsme spí‰e ponûkud lín˘m sumcem zatím kdesi

tﬁech letech vrátil Michal Polodna, kter˘ se spolu s Ma-

u dna. Pﬁedev‰ím v‰ak to, Ïe se

tú‰em objevil na hrotu útoku v základní sestavû. A v 61.

nám jako je‰tû jedinému

minutû zápasu ho vystﬁídal dal‰í útoãník, Michal Ordo‰,
kter˘ pﬁi‰el z Mladé Boleslavy. Po úvodním deseti minutovém tlaku se hra pomûrnû vyrovnala a svûtlé fotbalové chvíle se stﬁídaly s okamÏiky nepﬁesn˘ch pﬁihrávek nebo zásahÛ na obou stranách.
Do druhé pÛle nastoupila Bohemka s chutí
hrát je‰tû lépe a byla to ona, kdo si vytváﬁela více ‰ancí. Matú‰ zaÏil jakési
probuzení a najednou byl vidût
u v‰ech dÛleÏit˘ch událostí. Jeho
hlaviãka i doráÏení míãe pﬁi
DaÀkovû nejistém zákroku
vypadaly jiÏ velmi nadûjnû.
NarÛstající tlak i ‰ance klokanÛ v‰ak uÈala chyba v 72.
minutû, kdy Dalibor Slezák pﬁi‰el pﬁi rozehrávce ve stﬁedu hﬁi‰tû ne‰Èastnû o míã, ke kterému se dostal Marek
Jarolím a nevídanou stﬁelou z dálky pﬁekvapil i Radka
SÀozíka. Do té doby remízovû se vyvíjející zápas ztratil
svÛj náboj. Poslední nepﬁíjemnou teãkou bylo odpískání pokutového kopu za zákrok Karla Rady na pronikajícího Trappa. Ten Fillo s jistotou promûnil a nadûje na
alespoÀ bod ze hﬁi‰tû v ·truncov˘ch sadech vzala za své.
Svou Bohemku doprovázelo tradiãnû nûko-
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lik set fanou‰kÛ, kteﬁí byli na stadionu nepﬁehlédnutelní a nepﬁeslechnutelní. Je jen ‰koda, Ïe fanou‰ci mÛsí zaÏívat nepﬁíjemnou diskriminaci jako nyní v Plzni, kdy je jim vyhrazen sektor, ze
kterého není skoro nic vidût, proÏívají nedÛstojné
a poniÏující prohlídky pﬁi vstupu s nemoÏností se
pozdûji ani poﬁádnû obãerstvit. Doufejme, Ïe
pondûlní zápas, tentokrát s praÏskou Viktorkou,
pﬁinese v‰em milovníkÛm zelenobíl˘ch barev daleko pﬁíjemnûj‰í pocity.

FC VIKTORIA PLZEŇ – BOHEMIANS 1905 2:0 (0:0)
PlzeÀ – nedûle 26. 8. 2007, 17.00 hodin
Sestava FC VIKTORIA PLZE≈

Danûk – T. Rada (46‘ Krbeãek), Müller, Zakopal, Smola – Malcharek, Fillo, Trapp, Jarolím (83‘ Psohlavec),
·íma – Smejkal (62‘ BroÏík)
Sestava BOHEMIANS 1905

SÀozík – Marek, K. Rada, Pávek, ·marda – Kotyza (75‘ Kuná‰ek), Adam, Slezák, Rychlík – MatÛ‰ (75‘ ·koda),
Polodna (62‘ Ordo‰)
Rozhodãí: Franûk – Pospí‰il, Filípek.
Diváci: 7 887
ÎK: ·íma – MatÛ‰
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Statistika „B“ mužstva
sezóna 2007/2008
04. 08. 2007 âESK¯ BROD

V

PETR KOSTELNÍK

11. 08. 2007 HORNÍ MùCHOLUPy

D

t renér „B” t ý m u

18. 08. 2007 TEPLICE B

V

Bohemians 1905

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

1 ·tûrboholy
2 Lokomotiva
3 ëolíãek

Tabulka divize:
Z

+

0

–

S

B

1. KLADNO B

4

2

2

0

6: 3

8

2. LIBI·

4

2

1

1

10: 5

7

3. BOHEMIANS 1905 B

4

2

1

1

8: 4

7

4. CHOMUTOV

4

2

1

1

6: 3

7

5. SOKOLOV B

4

2

1

1

7: 6

7

6. JIRNY

4

2

1

1

5: 4

7

7. TEPLICE B

4

2

1

1

6: 7

7

8. SIAD MOST B

4

2

0

2

8: 6

6

9. HAZLOV

4

2

0

2

5: 7

6

10. LOKO VLTAVÍN

3

1

2

0

4: 1

5

11. NOV¯ BOR

4

1

2

1

6: 5

5

12. HORNÍ MùCHOLUPY

4

1

1

2

6: 6

4

13. RAKOVNÍK

4

1

0

3

3: 11

3

14. BROZANY

4

0

2

2

1: 5

2

15. âESK¯ BROD

4

0

2

2

2: 8

2

16. LITVÍNOV

3

0

1

2

4: 6

1

Teplice B
Bohemians 1905 „B“

Smolná koncovka
rezervy
o vynikajícím vstupu do divize pﬁi‰ly dva smolné zápasy pro ná‰
rezervní t˘m. Na hﬁi‰ti v Krupce, kde hraje svá utkání rezerva
Teplic, jsme pﬁedvedli velmi dobrou první pÛli. Nastoupil proti
nám b˘val˘ hráã Bohemky Pavel Ha‰ek a pﬁiãinil se o první gól svého t˘mu, na kter˘ jsme v‰ak dokázali odpovûdût trefou MatÛ‰e. V obrovské
‰anci se je‰tû ocitl Turtenwald, jehoÏ dûlová hlaviãka rozezvuãela brankovou konstrukci. Ve druhém poloãase se uÏ ná‰ t˘m nedostal do takového tempa a po taktické chybû ve stﬁedu pole ztrestaly Teplice zaváhání po rychlém brejku. Sehráli jsme kvalitní zápas v pﬁíjemném prostﬁedí
a s trenérem domácích jsme se shodli, Ïe by zápasu slu‰ela remíza.
Remíza pﬁi‰la o t˘den pozdûji, ale tentokrát pro nás byla ztrátou. Proti
Novému Boru jsme hráli znovu v ëolíãku. Moc mû potû‰ila náv‰tûva,
opût pﬁi‰lo nûkolik stovek lidí a myslím, Ïe jsme odehráli smolné utkání.
Hráli jsme aktivnû, ale nedávali jsme ‰ance. Soupeﬁ nás za to ztrestal jedinou stﬁelou mezi tyãe v první pÛli. Byli jsme v˘raznû lep‰í, vûﬁil jsem,
Ïe zápas zlomíme. UÏ to k tomu smûﬁovalo, po pﬁestávce jsme trochu
vystﬁídali i vzhledem k potﬁebám áãka a Bartek se ·kodou otoãili v˘sledek. Ale nezvládli jsme konec. Dvû minuty pﬁed koncem jsme faulovali
ve vápnû a soupeﬁ dal penaltu. Tato ztráta mû mrzí dvojnásob. KvÛli lidem, kteﬁí pﬁi‰li na Bohemku a kvÛli t˘mu, kter˘ byl prostû lep‰í, ale
mûl smoln˘ den.
Stále se drÏíme na vrchu tabulky a toto jsou pﬁesnû místa, o které chceme hrát.
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1

Sestava Bohemians 1905 „B“
Havránek – Císaﬁ, Pecinovsk˘, Turtenwald (46‘ Brhlík), KvûtoÀ – Kotyza, Cirhan, Vágner
(65‘ Sirov˘), Moravec – Formáãek, MatÛ‰ (46‘ Kulvajt)
Branky: 31‘ MatÛ‰

Bohemians 1905 „B“
Nový Bor

2
2

Sestava Bohemians 1905 „B“
Havránek – Císaﬁ, Pecinovsk˘, Brhlík, KvûtoÀ – Moravec, Vágner (46‘ RÛÏiãka), Cirhan,
Sirov˘ – Formáãek (46‘ ·koda), Bartek
Branky: 58‘ Bartek, 79‘ ·koda

Tabulka dorostu
Z

+

0

–

S

B

1. SIGMA OLOMOUC

4

4

0

0

16:4

12

2. BANÍK OSTRAVA

3

3

0

0

9:3

9

3. SLOVÁCKO

4

3

0

1

9:9

9

4. TEPLICE

4

2

1

1

8:5

7

5. VIKTORIA PLZE≈

3

2

0

1

6:3

6

6. âESKÉ BUDùJOVICE

4

2

0

2

4:6

6

7. MARILA P¤ÍBRAM

4

2

0

2

5:9

6

Snažíme se,
bojujeme

8. OPAVA

4

1

1

2

11:9

4

9. SPARTA PRAHA

4

1

1

2

7:8

4

10. JIHLAVA

4

1

1

2

6:7

4

t renér doro s t u

11. ZLÍN

4

1

1

2

5:6

4

Bohemians 1905

12. BOHEMIANS 1905

4

0

3

1

3: 4

3

13. SLAVIA PRAHA

3

1

0

0

5:8

3

14. MLADÁ BOLESLAV

4

1

0

3

7:13

3

15. HRADEC KRÁLOVÉ

4

1

0

3

6:12

3

16. BRNO

3

0

2

1

3: 4

2

Tabulka starší žáci:
1. VIKTORIA PLZE≈

Z

+

0

–

S

B

5

3

1

1

11:4

10

2. SLAVIA PRAHA

5

3

0

2

12:5

9

3. BOHEMIANS 1905

4

3

0

1

13:8

9

4. P¤ÍBRAM

4

3

0

1

10:6

9

5. HRADEC KRÁLOVÉ

4

2

1

1

5:2

7

6. SOKOLOV

4

2

1

1

9:7

7

7. MOST

4

2

1

1

7:5

7

8. PARDUBICE

4

2

1

1

5:4

7

4

2

0

2

11:8

6

10. TEPLICE

9. MLADÁ BOLESLAV

4

2

0

2

8:5

6

11. MOTORLET PRAHA

4

1

2

1

5:6

5

12. âESKÉ BUDùJOVICE

4

1

1

2

3:5

4

13. SPARTA PRAHA

4

1

1

2

2:5

4

14. JABLONEC

4

0

3

1

2:5

3

15. HO¤OVICE

4

0

0

4

4:14

0

16. NERATOVICE-BY·K.

4

0

0

4

2:20

0

VÁCLAV HRADECKÝ

e vloÏeném stﬁedeãním zápase se Spartou jsme sehráli zápas
dvou rozdíln˘ch poloãasÛ, Sparta po první pûtaãtyﬁicetiminutovce zaslouÏenû vedla, ale ná‰ zlep‰en˘ v˘kon ve druhém dûjství pﬁinesl vyrovnání. Ve druhém poloãase jsme Spartu pﬁehrávali a vytvoﬁili si nûkolik gólov˘ch ‰ancí, bohuÏel jsme zuÏitkovali pouze jednu
a nakonec remizovali 1:1. V˘kon z druhého poloãasu povaÏuji za nejlep‰í, jak˘ jsme zatím letos pﬁedvedli. Urãitû jsme mûli na to, abychom ze
hﬁi‰tû soupeﬁe pﬁivezli v‰echny tﬁi body. V dal‰ím kole jsme na domácím
hﬁi‰ti pﬁivítali soupeﬁe z Brna. Zápas to nebyl pro diváka pﬁíli‰ záÏivn˘,
oba t˘my hrály s dÛrazem na obrannou ãinnost a nepou‰tûli se do vût‰ích ofenzivních akcí. Nám se nepodaﬁilo zúroãit gólovou ‰anci v závûru
utkání a s t˘mem z jihomoravské metropole jsme se roze‰li smírnû po
bezbrankové remíze. V posledním utkání nás ãekala Pﬁíbram, která byla
v podobné pozici jako my a chtûla za kaÏdou cenu naplno bodovat. Na
malém hﬁi‰tû v areálu Na Litavce se ke slovu dostávají pﬁedev‰ím standardní situace, a právû po rohovém kopu jsme v prvním poloãase prohrávali, nutno dodat, Ïe zaslouÏenû. Ve druhém poloãase jsme byli lep‰ím t˘mem a podaﬁilo se nám vyrovnat stav utkání a vytvoﬁili si nûkolik
dal‰ích gólov˘ch pﬁíleÏitostí, soupeﬁ nás ov‰em potrestal a po na‰í chybû se z pﬁímého kopu ujal vedení, které udrÏel, z Pﬁíbrami jsme tedy odjeli bez bodu po prohﬁe 1:2.

V

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU
1
Sňozík Radek
17. 10. 1975
86 kg,187 cm
65 startů v lize

6
Šmarda Michal
31.1.1971
67 kg,173cm
318 startů v lize

11
Kulvajt Tomáš
13. 4. 1979
76 kg,181 cm
20 startů v lize

2
Květoň Ladislav
10. 1. 1988
73 kg,170 cm
0 startů v lize

7
Vágner Jiří
3.2.1982
72 kg,175cm
1 start v lize

12
Turtenwald Vít
5. 3. 1980
87 kg,185 cm
61 startů v lize

3
Lukáš Pavel
20.11.1975
74 kg,181cm
34 startů v lize

8
Hašek Ivan
30.8.1987
67 kg,170cm
3 starty v lize

13
Růžička Jan
26. 8. 1984,
73 kg,177 cm
2 starty v lize

4
Kunášek Petr
11.7.1979
75 kg,183cm
4 starty v lize

9
Rychlík Jiří
24.11.1977
75 kg,181cm
176 startů v lize

14
Marek Lukáš
30. 1. 1981,
69 kg,176 cm
4 starty v lize

5
Rada Karel
2.3.1971
83 kg,188cm
324 startů v lize

10
Slezák Dalibor
28. 1. 1970
82 kg,183 cm
184 startů v lize

15
Bartek David
13. 2. 1988,
71 kg,177 cm
3 starty v lize

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
2 starty 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
6 startů v lize

32
Adam Lukáš
5. 9. 1980
73 kg,184 cm
36 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
2 starty v lize

34
Michal Polodna
23. 3. 1978
79 kg,183 cm
1 start v lize

21
Škoda Milan
16. 1. 1986
80 kg,190 cm
4 starty v lize

27
Laušman Václav
27. 12. 1988
74 kg,184 kg
0 startů v lize

35
Michal Ordoš
27. 1. 1983
84 kg,190 cm
1 start v lize

Realizační tým
BOHEMIANS 1905
Sportovní manažer

Trenér

Zbyněk Busta,

Václav Hradecký

10. 3. 1967

27. 9. 1948

Asistent

Lékař

Petr Kostelník

MUDr. Luboš Ptáček

5. 2. 1964

20. 9. 1960

Masér

Kustod:

Vladimír Hric

František Klouček

28. 1. 1959

22. 11. 1960

Vedoucí mužstva
Milan Boubín
6. 5. 1963

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FK VIKTORIA ŽIŽKOV
Žižkov chce být do desítky
Stabilizovat muÏstvo v nejvy‰‰í domácí soutûÏi - to je
hlavní cíl fotbalové Viktorie ÎiÏkov, která se do první ligy vrátila po tﬁech letech. "Na‰e zámûry pro nadcházející soutûÏní roãník vycházejí z reality," vysvûtluje ÏiÏkovsk˘ kouã Stanislav Griga. "Chtûli bychom se vyhnout
sestupov˘m starostem, takÏe bychom byli spokojeni
s desát˘m místem. Kdybychom skonãili v˘‰, bude to jen
dobﬁe," dodal Griga, kter˘ v první lize naposled vedl loni v létû Spartu.
V domácí pohárové soutûÏi by pak ÎiÏkov‰tí rádi pro‰li
do semifinále. Sportovní manaÏer klubu Milan Le‰ick˘
pﬁipomnûl, Ïe na návratu mezi ãeskou klubovou elitu
se zaãalo pracovat loni v létû. "To pﬁi‰lo sedm nov˘ch
hráãÛ, letos v lednu dal‰ích pût a v tomto pﬁestupním
termínu znovu pût fotbalistÛ. Samozﬁejmû, Ïe ﬁada hráãÛ, o nichÏ jsme usoudili, Ïe by na nejvy‰‰í soutûÏ nemûli, musela odejít." Griga se dále zmínil o dvou posilách, útoãníkovi Tingovi z Brazílie a o francouzském
záloÏníkovi Moughtfireovi. "Tinga uÏ je na evropsk˘ styl
zvykl˘, protoÏe hrál ligu v Polsku. Jeví se velice slibnû,"
uvedl kouã. "A Moughtfire, kter˘ pﬁichází ze Sence, patﬁil k nejlep‰ím stﬁedopolaﬁÛm slovenské ligy." Prvoligov˘ start se ÎiÏkovu povedl – vyhrál v Mladé Boleslavi
1:0. "A moÏná to bude odváÏné tvrzení, ale myslím, Ïe
i zaslouÏenû. Byl jsem spokojen totiÏ nejen s v˘sledkem, ale i s v˘konem," ﬁíká Griga. Následující zápasy se
ale Viktorce pﬁíli‰ nepodaﬁily. ÎiÏkov sice ‰okoval v prvním kole vítûzstvím v Mladé Boleslavi, ale od té doby
uÏ nezískal ani bod a ve tﬁech zápasech dostal dohromady jedenáct gólÛ. ÎiÏkov pﬁijel na Bohemians pﬁeru‰it krutou sérii v˘sledkÛ 3:4 s Brnem, 2:3 na Kladnû
a 1:4 se Spartou.
Trenér Stanislav Griga v sobotu proti Spartû vynechal ze
sestavy zku‰ené Paﬁízka se Stracen˘m, ale obranné formaci dál vûﬁil. "Doufal jsem, Ïe kdyÏ vydrÏí hrát kon-

centrovanû, tak se chyby nebudou opakovat. Ale teì uÏ
je jasné, Ïe zmûny pﬁijít musí," pﬁipustil. Podle klubového ‰éfa Luìka Vin‰e je rozpoãet na tento soutûÏní roãník zaji‰tûn, dûlá kolem pûtapadesáti milionÛ. Vedle toho ÎiÏkov‰tí investují miliony do vylep‰ování stadionu.
"Za jednou z branek jsme postavili mobilní tribunu,
kompletnû jsme vymûnili sedaãky," uvedl Vin‰. "A co
nejdﬁív také chceme o nûkolik hﬁi‰È roz‰íﬁit ná‰ tréninkov˘ areál na Xaverovû."
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Horní ﬁada (zleva): Josef JARKOVSK¯ (lékaﬁ), Pavel BESTA, Róbert DEMJAN, Petr ·VANCARA, Richard K

Prostﬁední ﬁada: Vítûzslav CHUDOMEL (kustod), David ERHART (lékaﬁ), Tomá‰ PROCHÁZKA, Tomá‰
Milan SKOKAN (asistent trené
Dolní ﬁada: ·tûpán KOLÁ¤, Branislav LABANT, Ludûk STRACEN¯, Vladimír SKALBA (asistent trenéra),
(asistent trenéra), Michal KROPÍK,

KALOD, Milan JAMBOR, Y Oussef MOUGHFIRE, Pavel PILA¤, Marek BAÎÍK, Jiﬁí JECHOUTEK (sekretáﬁ).

KUâERA, Radek BUKAâ, Oldﬁich PA¤ÍZEK, Ondﬁej KU·NÍR, Marcio Roberto da SILVA, Jan NOVOTN¯,
ra), Martin SCHEIBER (masér).

Ludûk VIN· (prezident), Stanislav GRIGA (trenér), Milan LE·ICK¯ (sportovní ﬁeditel), Karel STROM·ÍK
Marcel ·ËASTN¯, Peter BARTALSK¯.

text: Jan Schlindenbuch

MASÉR
NA MARODCE
on âião, Ameriko, Upír, Jack – to jsou pﬁezdívky
populárního maséra Bohemians Vládi Hrice.
Vûãnû usmûvav˘ a optimistick˘ dobrák ale v posledních zápasech usedá jen na tribunu. Kotel vÏdy
skanduje jeho jméno, kdyÏ vybíhá ke zranûn˘m hráãÛ
na trávník, ale na nûjak˘ ãas si na oblíben˘ pokﬁik musí
fanou‰ci poãkat. Vláìa Hric totiÏ se zlomenou nohou sedí mezi diváky. „KdyÏ jsem ‰el domÛ, uklouzl jsem a zlomil jsem si kotník. Je to hrozn˘,“ zoufá vûãn˘ optimista.
Jeho zranûní pﬁi‰lo v nejménû vhodnou dobu. Bohemka
se chystala na ligu, vrcholila nároãná pﬁíprava,
v ëolíãku fini‰ovala
pﬁestavba a kaÏd˘ v
Bohemce pracoval
na hranici moÏností. Vláìu Hrice ale
zranûní zabrzdilo a
musel na operaci.
„Prvního jsem ‰el
pod nÛÏ.
Mám v

D

kotníku ‰roub.
Nikomu to nepﬁeju, pro mû to
jsou muka,“ pﬁiznává masér.
Zdálo by se, Ïe
mu zlomenina
nohy nevadí pﬁi
práci, ale opak
je pravdou. „Urãitû bych se nemohl zapﬁít a
navíc mám hlavnû leÏet. Je to
otrava, jsem
zvykl˘ na pohyb a teì jsem poﬁád v posteli.“ KvÛli operaci musel vynechat i domácí ligovou
premiéru s Ostravou, v hledi‰ti se objevil aÏ pﬁi utkání s Olomoucí. „Je‰tû tak
ãtrnáct dní musím tu sádru mít, pak
uÏ to snad bude lep‰í.“
Vláìa Hric – to není jen skvûl˘ masér,
ale je to také dobrá du‰e t˘mu, která
pozvedne náladu, i kdyÏ se nedaﬁí. Právû v okamÏicích, kdy je t˘m dole,
ocení pﬁítomnost usmûvavého
vtipálka, kter˘ si neváhá udûlat legraci i sám ze sebe. Îije
pro t˘m, Ïije pro Bohemku.
„Sleduju kluky a hroznû
moc fandím, i kdyÏ nemÛÏu
b˘t na laviãce. Musí se v lize otrkat, pak to pÛjde. Loni to bylo
stejné,“ pﬁipomíná poãáteãní trápení KlokanÛ ve druhé lize. Vláìa
Hric se za pár t˘dnÛ vrátí do práce a s ním se urãitû vrátí i vítûzn˘
duch. A jednou se moÏná splní i
VláìÛv velk˘ sen: „...aby byla Bohemka mistr ligy a hrála evropské
poháry!“
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„ULTRAS”

Bohemians 1905
1905
Bohemians

DENÍK KLOKANA
Penalta
Klokan versus Hartig
Ti, kteﬁí o poloãase neodchází z tribun
se obãerstvit a zÛstávají na sv˘ch místech, uÏ dávno vûdí, Ïe maskot Klokan
si vybere hráãe ze soupeﬁova muÏstva
a jdou spolu provést pﬁed ná‰ bájn˘
kotel penaltu. Kope se vût‰inou na Klokana. Není vÏdy jednoduché se domluvit, hráãi mají nûkdy ostych, jindy to
mají zakázané od sv˘ch trenérÛ, kteﬁí
jiÏ tuhle tradici prokoukli nebo mají
strach z reakce na‰eho bouﬁlivého kotle. Ale nûjak se vÏdy na penaltû domluvím a mÛÏeme tak uskuteãnit tuhle
malou legrácku. Vybírám hráãe, kter˘
by mohl zaujmout a vyvolat nûjakou
pozitivní reakci v hledi‰ti. Je to uÏ rok,
co jsem zavedl tuto tradici a vypozoroval jsem, Ïe se to kotli líbí. ·koda jen,
Ïe vÏdy penaltu nechytím, snad se mi
to jednou podaﬁí. Penaltu na klokana
kopal napﬁíklad Edin DÏeko v pohárovém zápase proti Teplicím, kter˘ jsme
tehdy smolnû prohráli právû na penalty. Kopal ji i Moonster z Hradce Králové. A naposledy to byl hádejte kdo...
Kdo jin˘, neÏ Luká‰ Hartig. Ano, ten
muÏ, kterého pﬁivítal kotel a hlavní tribuna bouﬁliv˘mi ovacemi. A kdyÏ pak
bûhem druhého poloãasu nastupoval
za skandování jeho jména, mrazilo
v zádech mû i jeho. Vûﬁím, Ïe by rád
zpût na Bohemku. Tak uvidíme. Jako
Klokan moc dûkuji, Ïe jste Luká‰e takto
pﬁivítali v na‰em útulném ëolíãku. Byla
to vynikající reklama a je‰tû k tomu to
vidûla spousta divákÛ v televizi. Ano fanou‰ci Bohemky jsou nejlep‰í! Ale ne-

kope se jen na Klokana. O poloãase, pﬁi zápase proti Baníku Ostrava, jste
mohli vidût, jak kopu penaltu na náhradního brankáﬁe Tomá‰e Bernardyho. Mûl jsem ale smÛlu. Penaltu jsem nepromûnil ani na druh˘ pokus. Tak
snad pﬁí‰tû.
Lombardos, z BoÏí vÛle Klokan.
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Fanshop
Bohemians 1905

âEPICE

VLAJKA

300,- Kã

100,- Kã

LIKÉRKA

·≈ÒRKA NA KRK

KORBEL

LÁHEV

590,- Kã

120,- Kã

200,- Kã

100,- Kã

SKLENICE

NÁRAMEK

DRESÍK

140,- Kã

60,- Kã

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

Dres
999,- Kč

Dres
899,- Kč

Fanshop Bohemians 1905

Dres
899,- Kč

Bohemians 1905
OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS

Triko
350,- Kč

Triko
250,- Kč
Triko
450,- 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

PATRON ZÁPASU

Antonín
Jelínek
Patronem utkání s Viktorií ÎiÏkov je pﬁedseda DruÏstva fanou‰kÛ Bohemians Antonín Jelínek. Právû on pﬁedá cenu nejlep‰ímu hráãi utkání ihned po zápase. Antonín Jelínek byl jedním ze
zakladatelÛ my‰lenky záchrany Bohemians a od poãátku zaloÏení druÏstva byl jeho pﬁedsedou. ZároveÀ se uÏ deset let stará
o internetové stránky Bohemians, které zprvu sám zaloÏil a nyní
ve spolupráci s dal‰ími dobrovolníky zaji‰Èuje jejich provoz. Podûkování Antonínu Jelínkovi je zároveÀ podûkováním v‰em fanou‰kÛm za jejich vûrnost, oddanost a trpûlivost.

CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

text: Ale‰ Pivoda

Bohemka milovaná
a znovuzrozená
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 natrvalo zapsaly do fotbalové historie.
(pokraãování z Magazínu 11)
RozdílÛ byla samozﬁejmû spousta.
Tﬁicet let pﬁedtím ‰lo o dva pﬁáteláãky.
Na San Siru o kvalifikaci na mistrovství Evropy.
Kvalitu soupeﬁÛ, kteﬁí se v Tiranû a pak o tﬁi desetiletí pozdûji v Milánû postavili proti na‰im rÛzn˘m t˘mÛm, jen tûÏko pomûﬁovat. Jména AlbáncÛ Shapiri, Fagu, Pila, Borici, Jareci, Resnia – pﬁi v‰í úctû k nim – u nás nikomu nic
neﬁíkala. To squadra azzura se jen hemÏila tehdej‰ími superhvûzdami svûtového fotbalu – Zoff, Bergomi, Collovatti,
Gentile, Tardelli, Antognoni, Conti, Rossi, Altobelli…
V Tiranû zápas sledovalo 35 tisíc fanou‰kÛ.
V Milánû o 45 tisíc víc.
A pﬁece tu byla jedna podobnost. Jak víme, v roce 1952 reprezentovali âSR v Albánii v˘hradnû hráãi Bohemky. O tﬁi
desítky rokÛ pozdûji se na horké italské pÛdû pﬁedstavilo
v základní sestavû osm jejich následovníkÛ z ëolíãku.
PﬁipomeÀme si jejich jména: Proke‰, Jakubec, Chaloupka,
Zelensk˘, Sloup, Nûmec, âermák, Janeãka.
Do utkání je poslal trenér Franti‰ek Havránek. Nikdy netajil,
Ïe ho fotbalové srdce táhlo do Brna, ale Klokani tehdy hráli
tak atraktivní a pﬁitom úãeln˘ fotbal, Ïe Havránek nomino-
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val osm fotbalistÛ z Vr‰ovic a doplnil je trojicí Miklo‰ko,
Kapko, Fiala.
Zápas skonãil remízou 2:2. Italové si vûﬁili, ale nevyhráli. Sice dvakrát vedli, ale na‰i dvakrát vyrovnali. Na Altobelliho
gól odpovûdûl Klokan Jiﬁí Sloup. Ani vlastní gól Kapka nás
na kolena nesrazil – dal‰í Klokan Pavel Chaloupka dvacet
minut pﬁed koncem znovu kontroval.
T˘m âeskoslovenska uhrál na San Siru v bouﬁícím kotli po
strhujícím prÛbûhu remízu 2:2.
Po zápase ãekal na na‰e fotbalisty houf vykulen˘ch a zaskoãen˘ch italsk˘ch novináﬁÛ. Do té doby v Itálii víceménû
neznámého dlouhána Jiﬁího Sloupa, kter˘ je sv˘m ãapím
bûhem, mimoﬁádn˘m v˘konem a chladnokrevnû vstﬁelenou brankou pﬁímo fascinoval, si dokonce vytáhli k rozhovorÛm pﬁímo z autobusu. A Jirka, vyuãen˘ zedník z Plznû
a rozhodnû Ïádn˘ filolog, se je‰tû v uliãce autobusu cestou
ke dveﬁím otoãil k Milanu âermákovi. S ledovû váÏnou tváﬁí
se ho nahlas zeptal: „Dûdku, mám s nima mluvit anglicky
nebo nûmecky?“
Následná salva smíchu, kterou tím Sloup vyvolal, málem
vyrazila okna autobusu a ital‰tí Ïurnalisté jen valili oãi.
Sloup s nimi pak mluvil ãesky, bez tlumoãníka by to b˘valo
ne‰lo…

Klokani v reprezentaci
Jméno
Panenka Antonín
Biãovsk˘ Pﬁemysl
Bejbl Karel
Janeãka Petr
Dobia‰ Karol
Dvoﬁák Milan
Knebort Franti‰ek
Îìársk˘ Jiﬁí
Chaloupka Pavel
Müller Ladislav
âermák Milan
Hru‰ka Vladimír
Jakubec Franti‰ek
Kvapil Josef
Miãinec Tibor
Novák Igor
Pe‰ek Jiﬁí
Plánick˘ Ferdinand
Proke‰ Zdenûk
Sloup Jiﬁí
Bohata Jaroslav
Boroviãka Vladimír
Hru‰ka Zdenûk
Jarkovsk˘ Jan
Jíra Václav
Kalous Jan
Krejãí Franti‰ek
Lev˘ Stanislav
Mottl Franti‰ek
Nûmec Jaroslav
Pohunûk Miroslav
Rubá‰ Jiﬁí
Ondra Jiﬁí
Tichay Emanuel
Tomá‰ Karel
Vedral Josef
Zelensk˘ Peter

Poãet branek
17
11
10
9
6
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Poãet startÛ
59
45
10
39
67
13
2
9
20
3
7
3
25
5
7
6
11
2
19
8
1
4
24
5
6
3
1
25
1
4
1
6
20
1
6
8
15

Poznámka:
V˘ãet nezahrnuje v‰echny fotbalisty Bohemians, kteﬁí
v reprezentaci âeskoslovenska nastoupili, uvádí ty veﬁejnosti nejznámûj‰í. Nûkteré zápasy absolvovali jmenovaní nikoli jako hráãi Bohemians, ale jako hráãi jin˘ch muÏstev.
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text: Jiﬁí Stenbroch, foto: archív

PERLIČKY
z archívu
SK METEOR VINOHRADY

V na‰em toulání historií fotbalového klubu Bohemians Praha
jsme se dostali do sezóny 1935/1936, kdy byli Klokani nuceni poprvé startovat v niÏ‰í soutûÏi, tehdej‰í Stﬁedoãeské divizi. Nûkteré
soupeﬁe z této sezóny jsme si jiÏ pﬁedstavili v pﬁedchozích Magazínech Klokan, dnes vûnujeme pozornost zajímavému klubu ze
sousedních Vinohrad. Fotbal v této ãásti Prahy, která sousedí s Vr‰ovicemi, míval vysokou kvalitu, vedoucí roli zde vÏdy sehrávala
populární âafka, zaloÏená v roce 1899, klub jsme vám pﬁedstavili
v Magazínu Klokan ã. 3. V tehdy je‰tû samostatném mûstû Vinohrady pÛsobilo ale klubÛ mnohem více. JiÏ v roce 1906 a potom
je‰tû 1911 startoval v Poháru dobroãinnosti Vinohradsk˘ SK, zaloÏen˘ v roce 1896. Místními studenty byl v roce 1894 zaloÏen dal‰í
sportovní klub, kter˘ si zahrál v roce 1915 pod názvem Studentsk˘
SK Vinohrady II. A tﬁídu Mistrovství âSF. Jeho soupeﬁem v této
soutûÏi byl tehdy i AFK Vr‰ovice, pﬁedchÛdce dne‰ních Bohemians 1905. V roce 1910 byl zaloÏen na Vinohradech dal‰í klub, SK
Viktoria. Ten mûl hﬁi‰tû nedaleko dne‰ního Paláce Flóra, v místech, kde je‰tû pﬁed nûkolika lety stály staré garáÏe. Krátké období
slávy zaÏil dal‰í klub, kter˘ nesl tehdy ãasto pouÏívan˘ název – SK
Vinohradsk˘ team. V roce 1908 patﬁil k tûm nejlep‰ím, dokázal
poráÏet i prvotﬁídní Kladno a Hradec, po odchodu nejlep‰ího hráãe Franti‰ka Schiffnera do âafky v‰ak ztratil kvalitu. Dal‰í vinohradské kluby uÏ tak úspû‰né, aÏ na jednu v˘jímku, nebyly. Jen pro zajímavost mÛÏeme jmenovat SK âechii Vinohrady, SK âesk˘ Lev
Vinohrady, Vinohradskou XI., SK Praha XII, SK Spartu Vinohrady a
Úﬁednick˘ SK Vinohrady. Pozoruhodné je, Ïe na bohat˘ch Vinohradech pÛsobila i dûlnická Rudá hvûzda Vinohrady, která se py‰nila v˘born˘m dorostem. Po âafce, a obãas i pﬁed ní, mûly Vinohrady i dal‰í v˘born˘ klub, kter˘ pÛsobí v praÏském fotbale do
dne‰ních ãasÛ, i kdyÏ pod jin˘m názvem.

Nedaleko Ol‰ansk˘ch hﬁbitovÛ, blízko pÛvodního hﬁi‰tû âafky,
rozvíjel svou ãinnost skromn˘ klub, SK Meteor Vinohrady. ZaloÏen
byl uÏ v roce 1907, soutûÏnû hrál poprvé v roce 1910 v Poháru
dobroãinnosti. Zde startoval pomûrnû pravidelnû, dokonce v roce
1912 postoupil mezi 17 úãastníky aÏ do semifinále. Ve stejném
roce startoval i v Mistrovství âSF, zde si zahrál i s AFK Vr‰ovice. Po
roce 1918 pÛsobil klub pravidelnû v soutûÏích Stﬁedoãeské Ïupy,
pﬁeváÏnû v nejvy‰‰í skupinû. Napﬁíklad v roce 1923 skonãil v 1. tﬁídû na v˘borném 5. místû, hned za Spartou, Slavií, âechií Karlín a
Unionem ÎiÏkov, zpût zÛstal AFK Vr‰ovice i Viktorka ÎiÏkov. Pûkn˘m úspûchem urãitû bylo i semifinále Stﬁedoãeského poháru v
roce 1920, zde prohrál Meteor Vinohrady s AC Sparta 1:4, ve druhé dvojici porazila Viktorka ÎiÏkov favorizovanou SK Slavii Praha
2:0. Meteoru se daﬁilo, pﬁi‰la v‰ak velká krize, která vyvrcholila v
roce 1924 doãasn˘m zánikem. Záchranu pﬁineslo slouãení s Rapidem Praha, právû pod tímto názvem pak klub dlouho pÛsobil.
Rapid Vinohrady uÏ nikdy nepatﬁil k absolutní ‰piãce, zÛstal mezi
amatéry, dokonce si zahrál v roce 1925 semifinále Amatérského
mistrovství âSF, s koneãn˘m vítûzem Unionem ÎiÏkov zde prohrál
tûsnû 2:3. KdyÏ se v roce 1934 opût spojily soutûÏe profesionálÛ
a amatérÛ, hrál Rapid ãasto v silné Stﬁedoãeské divizi, zde nûkolikrát potkal i Bohemians Praha. Naposledy to bylo v sezónû
1939/1940, pro oba kluby to byl v˘znamn˘ rok. Bohemians Stﬁedoãeskou divizi vyhráli a vrátili se do 1. Ligy, Rapid Vinohrady spolu se Spartou Kladno soutûÏ opustil. V dal‰ích letech se uÏ stará
sláva nikdy nevrátila, po roce 1948 nesl klub název Sokol Rapid
Vinohrady, v padesát˘ch letech zmaten˘ název TJ Slavoj DruÏstvo
ãalouníkÛ, aÏ v roce 1968 se mohl vrátit k pÛvodnímu názvu Rapid Praha, dnes je to podle místa pÛsobi‰tû Rapid Male‰ice.
Pﬁi pﬁedstavení klubu Meteor Vinohrady a pozdûji Rapid Vinohrady musíme je‰tû zmínit slavné odchovance tohto klubu. V letech
1908 aÏ 1912 zde vyrÛstal Karel Pe‰ek – Káìa, jeden z nejslavnûj‰ích fotbalistÛ na‰í historie. Pﬁes âafku Vinohrady pak vedla jeho
cesta na Spartu, kde se stal legendou. Hned dva v˘teãné útoãníky
mûl Rapid Vinohrady v roce 1925, první z nich, Rudolf Dolej‰í si
pﬁed sv˘m odchodem do Sparty zahrál i za reprezentaci âeskoslovenska, druh˘, Franti‰ek Svoboda, pﬁe‰el do Slavie Praha a hrál i
ve finále Mistrovství svûta v roce 1934. AÏ do roku 1932, kdy pﬁe‰el rovnûÏ do Slavie Praha, pÛsobil v Rapidu Vinohrady dal‰í slavn˘ odchovanec – Vlasta Kopeck˘. Dvorní nahravaã Josefa Bicana
rovnûÏ vstoupil do historie, proslavil tak svÛj mateﬁsk˘ klub. Je témûﬁ neuvûﬁitelné, Ïe tak skromn˘ a nenápadn˘ klub, jak˘m byl
Meteor a pozdûji Rapid Vinohrady, dokázal vychovat trojici tak
slavn˘ch reprezentantÛ – Káìa – Svoboda – Kopeck˘, hvûzdné
trio ãeskoslovenského fotbalu.
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GAMBRINUS LIGY
PODZIM 2007
Kolo Den

âas

Zápas

Skóre

DivákÛ

1.

05.08.

17:00

Bohemians 1905
Baník Ostrava

0
2

6 710

2.

13.08.

17:15

Slovan Liberec
Bohemians 1905

0
0

7 615

3.

20.08.

17:15

Bohemians 1905
Sigma Olomouc

0
0

6 066

4.

26.08.

17:00

Viktoria PlzeÀ
Bohemians 1905

2
0

7 887

5.

03.09.

17:15

Bohemians 1905
Viktoria ÎiÏkov

6.

16.09.

17:00

Jablonec
Bohemians 1905

7.

24.09.

17:15

Bohemians 1905
Slavia Praha

8.

30.09.

17:00

Mladá Boleslav
Bohemians 1905

1. TEPLICE

4

4

2. SLAVIA PRAHA

4

4

07.10.

17:00

Bohemians 1905
â. Budûjovice

3. BANÍK OSTRAVA

4

3

4. SPARTA PRAHA

4

10. 21.10.

17:00

Kladno
Bohemians 1905

5. VIKTORIA PLZE≈
6. TESCOMA ZLÍN

9.

TABULKA
GAMBRINUS LIGA
sezóna 2007/2008
Z

+

0

–

S

B

0

0

8: 2

12

0

0

6:1

12

1

0

12:5

10

3

1

0

7:2

10

4

2

2

0

4:1

8

4

1

2

1

4:4

5

7. SIGMA OLOMOUC

4

1

2

1

3:4

5

8. BRNO

4

1

1

2

4: 5

4

9. MLADÁ BOLESLAV

4

11. 28.10.

15:00

Bohemians 1905
SIAD Most

12. 04.11.

17:00

Brno
Bohemians 1905

4

1

1

2

3:4

13. 10.11.

17:00

Sparta Praha
Bohemians 1905

10. JABLONEC

4

1

1

2

2:3

4

11. âESKÉ BUDùJOVICE

4

1

0

3

3:4

3

14. 25.11.

14:30

Bohemians 1905
Tescoma Zlín

12. VIKTORIA ÎIÎKOV

4

1

0

3

7:11

3

4

1

0

3

4:8

3

17:00

Teplice
Bohemians 1905

13. KLADNO

15. 02.12.

14. SIAD MOST

4

0

2

2

7:11

2

15. BOHEMIANS 1905

4

0

2

2

0: 4

2

16. SLOVAN LIBEREC

4

0

1

3

1:6

1

16. 09.12.

15:00

Bohemians 1905
Slovan Liberec

FK Baník
Viktoria
Ostrava
Žižkov
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PA R T N E ¤ I
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

FK VIKTORIA ŽIŽKOV

TRENÉŘI
ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK

TRENÉŘI
STANISLAV GRIGA
VLADIMÍR SKALBA
MILAN SKOKAN
KAREL STROMŠÍK

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
28 Jakub Hrábek
29 Jiří Havránek

17. 10. 1975
19. 01. 1987
01. 09. 1987

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš
5 Karel Rada
6 Michal Šmarda
12 Vít Turtenwald
13 Jan Růžička
14 Lukáš Marek
18 Patrik Císař
19 Petr Pecinovský
23 Lukáš Brhlík
24 Michal Pávek

20. 11. 1975
02. 03. 1971
31. 01. 1971
05. 03. 1980
26. 08. 1984
30. 01. 1981
01. 07. 1988
28. 08. 1988
18. 12. 1988
13. 02. 1985

ZÁLOŽNÍCI
2 Ladislav Květoň
4 Petr Kunášek
8 Ivan Hašek
9 Jiří Rychlík
16 Jan Moravec
17 Tadeáš Cirhan
22 Jan Sirový
25 Martin Kotyza
32 Lukáš Adam

10. 01. 1988
11. 07. 1979
30. 08. 1987
24. 11. 1977
13. 07. 1987
25. 02. 1988
26. 05. 1988
01. 10. 1984
05. 09. 1980

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
11 Tomáš Kulvajt
15 David Bartek
20 Eduard Formáček
21 Milan Škoda
26 Lukáš Matůš
27 Václav Laušman
31 Vladimír Bálek
34 Michal Polodna
35 Michal Ordoš

28. 01. 1970
13. 04. 1979
13. 02. 1988
13. 02. 1988
16. 01. 1986
06. 10. 1980
27. 12. 1988
08. 03. 1981
23. 03. 1978
27. 01. 1983

BRANKÁŘI
1 Oldřich Pařízek
27 Peter Bartalský

24. 03. 1972
27. 01. 1978

OBRÁNCI
2 Milan Jambor
3 Michal Kropík
5 Branislav Labant
8 Pavel Besta
14 Tomáš Kučera
18 Marcel Šťastný

27. 11. 1975
20. 02. 1985
05. 11. 1976
02. 09. 1982
09. 09. 1980
18. 02. 1983

ZÁLOŽNÍCI
4 Jan Novotný
7 Youssef Moughfire
11 Tomáš Procházka
12 Marek Bažík
13 Ondřej Kušnír
19 Luděk Stracený
22 Radek Pilař

15.0 4. 1982
01. 12. 1976
11. 04. 1984
09. 02. 1976
05. 04. 1984
19.0 4. 1977
17. 03. 1981

ÚTOČNÍCI
9 Petr Švancara
10 Richard Kalod
15 Róbert Demjan
16 Marcio Tinga
24 Radek Bukač

05. 11. 1977
08. 05. 1984
26. 10. 1982
12. 08. 1985
12. 06. 1981

