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Vážení fanoušci Bohemky,

v Ďolíčku se tentokrát scházíme u příležitosti fotbalové svátku. Nejenže na náše
hřiště zamíří účastník Ligy mistrů, ale především se opět po letech vrací na náš sta-
dion populární vršovické derby. I když tentokrát ještě nemá tu pravou příchuť boje
o vršovického krále, protože Slavia působí stále na Strahově, ale blížící se dostavba
nedalekého stadionu dává určitou naději, že brzy budeme znovu sousedy. 

Naše Bohemka vstupuje do tohoto utkání s touhou prosadit se střelecky jako
v minulém pražském derby proti Viktorii Žižkov a podat podobně odpovědný vý-
kon jako v posledním kole v Jablonci. 

K atmosféře fotbalového svátku určitě přispěje i vyprodaný Ďolíček. Vršovické
přátelství by měl podpořit i program po utkání, který pro vás připravili fanoušci
obou klubů. Pod hlavní tribunou se při setkání UNITED COLORS OF VRŠOVICE
představí hudební skupiny sympatizující s oběma kluby. Na své si přijdou fanoušci
Bohemky i Slavie.

Věřím, že vršovické derby přinese na Bohemku skvělou atmosféru a zajímavý fotbal.

Antonín Panenka
Prezident klubu  
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„Oba kluby mají správné jádro, které pro klub d˘chá, kluci jsou
ochotni pro klub nûco dûlat, jezdí i na zápasy ven. Na Bohemce to
bylo vÏdycky, ale i ve Slávii se to dost zlep‰ilo. Na‰i fandové pfiipravují
rÛzná chorea, to dfiív neb˘valo. Jo, musím na‰e fandy pochválit za to,
jak hezky si mû rozmazlujou.
Hlavnû ale, oba tábory jsou  vr‰ovické. Chtûl bych, aby na‰i i va‰i fan-
dové mûli z fotbalu radost a abychom jim my hráãi plnili jejich pfied-
stavy. Ale Bohemáci aÈ se radují aÏ od pfií‰tího kola.
Nepochybuju, Ïe derby bude urãitû mít vynikající atmosféru. Ale
i kdyÏ b˘vá dost  vyhecovaná, cením si toho, Ïe fanou‰ci Bohemky
i Slavie spolu dokáÏou koexistovat. Co vím, tak Slávisté pfied dvûma
lety organizovali pro Bohemku sbírku a jsem rád, Ïe fanou‰ci Bohem-
ky na to nezapomínají. A dne‰ní pozápasov˘ program UNITED CO-
LOURS OF VR·OVICE, kter˘ Bohemka organizuje je toho dÛkazem.
VáÏím si toho, Ïe mezi obûma vr‰ovick˘mi kluby jsou takovéto vztahy
a fanou‰kÛm Bohemky i Slávie pfieju skvûl˘ fotbalov˘ záÏitek!“

(V Dolních Chabrech si v pondûlí 18. 9.
s Vladimírem ·micerem povídal Milan ·imáãek.)

Vladimír ·MICER (* 24. 5. 1973 v Dûãínû)
Kariéra:
1979 - 1985  TJ Vernefiice
1985 - 1987 Kovo Dûãín
1987 - 1996 SK Slavia Praha
1996 - 1999 Racing Lens
1999 - 2005 FC Liverpool
2005 - 2007 Girondins de Bordeaux
2007 -  SK Slavia Praha

Reprezentaãní statistiky:
reprezentace 21 7 startÛ (4 góly)
reprezentace A 81 (27)

Ligové statistiky:
SK Slavia: 86 (27)
RC Lens 82 (16)
Liverpool FC 69 (10)
G. Bordeaux 25 (3)

Úspûchy:
Semifinále Poháru UEFA 1996
(SK Slavia)
Mistr âeské republiky 1996 (SK
Slavia)
Vicemistr Evropy, EURO 1996 (âeská
republika)
Mistr Francie 1998 (RC Lens)
Finalista Francouzského poháru
1998 (RC Lens)
Vítûz Ligového poháru 1999
(RC Lens)
Vítûz Ligového poháru 2001 (Li-

verpool FC)
Vítûz Anglického poháru 2001 (Liverpool FC)
Vítûz Poháru UEFA 2001 (Liverpool FC)
Mistr Anglie 2002 (Liverpool FC)
Vítûz anglického Superpoháru 2002 (Liverpool FC)
Vítûz evropského Superpoháru 2002 (Liverpool FC)
Vítûz Ligového poháru 2003 (Liverpool FC)
Bronz na EURO 2004 (âeská republika)
Vítûz Ligy MistrÛ 2005 (Liverpool FC)
Vítûz Ligového poháru 2007 (G Bordeaux)

Utkání Bohemians – Slavia,
která Vladimír ·micer odehrál:

1.11.1992: Slavia-Bohemians 4:0 (2:0)  1. liga 1992/93, 11. kolo
Branky: 18. Neãas 1:0, 42. ·micer 2:0, 58. Kuka 3:0, 79. ·micer 4:0.
Diváci: 4.095

16.5.1993: Bohemians–Slavia 1:3 (1:1)  1. liga 1992/93, 27. kolo
Branky: Kuka, Suchopárek, ·micer; Diváci: 7.491

2. 9. 1993: Slavia-Bohemians 2:3 (2:2)  1. liga 1993/94, 4. kolo
Branky: Kuka 1:0, Sanytrník 1:1, ·pak 1:2, ·micer 2:2, Sanytrník 2:3.
Diváci: 10.200

27. 3. 1994: Bohemians–Slavia   0:1  1. liga 1993/94, 19. kolo
·micer v základní sestavû, stfiídán Vesel˘m. Diváci: 8.108

19. 3. 1995: Slavia-Bohemians  2:1 (2:1)  1. liga 1994/95, 19. kolo
·micer nastoupil v základní sestavû, branky: Pûniãka, Vávra – Jarolím.
Diváci: 11.205

10. 10. 1995: Bohemians–Slavia  0:2 (0:0) Pohár âMFS, 3. kolo 
Branky: 61. ·micer 0:1, 81. Jarolím 0:2.  Diváci: 4.087
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A
uÏ to tak b˘vá, klokan (tedy já Lombardos �)

se stal ikonou fotbalového klubu Bohemians

1905. Samozfiejmû aÏ po Slezim, Steinbro-

chovi a paní Tiché. Ov‰em klokan je velmi Ïádán i mi-

mo svÛj v˘bûh vr‰ovického plácku v ëolíãku. Tu klokan

na svatbû, tu na kfitinách, na pohfibu ale je‰tû nebyl.

A tak volá Lombardosovi prezident klubu Antonín Pa-

nenka: „Lombardo, jeden vûrn˘ druÏstevník slaví 40. ju-

bilejní narozeniny a jeho manÏelka chce tebe jako dá-

rek, byla by ráda kdybys mu mohl popfiát jako klokan.

Udûlá‰ to pro mû?“ A já tedy tuto v˘zvu pfiijal. V‰e se

odehrávalo v restauraci na Valdézce, ano v té, kterou

nikdy nevynechám pfied zápasem, abych se tam po-

zdravil s fanou‰ky. Tentokrát není zápas, je soboto ve-

ãer, ale pfiesto se v rodinû klokanÛ odehrává velká

sláva. DruÏstevník Milan ·kvor slaví narozeniny

a s ním jeho vûrní druhové, jeÏ letos je‰tû

nevynechali jedin˘ zápas. Pilo se, jed-

lo se, fotilo se a hlavním feno-

ménem veãera, kromû

oslavence, byl Klokan.

Rozruch klokan pÛsobil

nejen v lokále, kde pfii-

hlíÏela i hrstka slávis-

tÛ, jeÏ smutnila, Ïe

Ïádného maskota ne-

má, ale i kolemjdou-

cím srdce zaplesalo

a zajiskfiila oãíãka:

“Bohemka je v‰ude!“

A tak jsem nakonec

odcházel z oslav s dob-

rou náladou. Potû‰il jsem Lucii ·kvorovou, která dosta-

la svého manÏela do té nejlep‰í pohody, neboÈ mu byl

veãer spoleãníkem nefal‰ovan˘ klokan a je‰tû k tomu

mu popfiál. Klokani, vÏdyÈ jsme jedna rodina. Veselme

se, Bohemka Ïije, my s ní a pro ní.

Lombardos, z BoÏí vÛle Klokan.

O rovnou sedmdesátku hlasÛ vyhrála loÀská Miss,

Jana Bene‰ová. âíslo 70 se ve statistice druhé-

ho roãníku objevilo taktéÏ. Klokanka s tímto

pofiadov˘m ãíslem se totiÏ stala její nástupkyní! Absol-

ventka Stfiední pedagogické ‰koly v Nové Pace a rodaã-

ka z Hofiic, která od fiíjna nastupuje na Vysokou

‰kolu v Liberci, se mÛÏe tû‰it na zele-

nobíl˘ dres Bohemians 1905 zn.
UMBRO, kter˘ dostane o pfiestávce
dne‰ního mistrovského utkání se
Slávií. 
Virtuální soutûÏ Miss Kenguru
vznikla 22. ãervna minulého
roku a mûla za cíl pfiedstavit
Ïenskou krásu, která nav-
‰tûvuje utkání Bohemians.
Fotografie zaslané redakci
oficiálních stránek mládeÏe
Kenguru CZ, byly pofiízeny
napfiíklad pfii hokejovém zá-
pase ledov˘ch klokanÛ, vel-
kou mûrou v‰ak pfievaÏují
fotky z mistrovsk˘ch zápasÛ
v ëolíãku. Oproti loÀskému
roãníku se do soutûÏe zapo-
jilo o dvû stovky více fanou‰-
kÛ, kter˘m patfií velk˘ dík!
Právû ãtenáfii portálu Kengu-
ru CZ jsou nedílnou a dÛleÏi-
tou souãástí této soutûÏe. Dí-
ky fotkám, které zaslali, si
mohou pfiíznivci fotbalubezesporu fiíci, Ïe nejkrás-

nûj‰í dívky a Ïeny chodí na
na‰í Bohemku!Proto opût Ïhavte Va‰e fo-

toaparáty a zasílejte nové
klokanky na známé e-ma-
ily. K fotografii napi‰te pfii
jakém utkání byla pofiíze-
na, a mÛÏete se tû‰it najejí prezentaci v rubriceFansZone, respektive v sek-

ci Klokanky! V‰em fa-

NOVÁ MISS KENGURU
je rodačka z Hořic!

nou‰kÛm, ktefií nám zaslali fotografie do leto‰ního roã-

níku moc dûkujeme.

autor: priessnitz – Kenguru.CZ„Mezi mé úplnû nej patfií Tonda Panenka“, fiíká nová

Miss

Kdy ses dozvûdûla o tom, Ïe jsi nominována

do sedmdesátky adeptek na Miss Kenguru 2006/7?

-Chtûla jsem s bráchou vybrat nûjakou normální fotku,

no a kdyÏ jsme zasedli ke kompu, tak pfiibûhl taÈka

a s radostí mi oznámil, Ïe mi fotku do soutûÏe zaslal

,Ïe uÏ nemusím vybírat….Tak jsem se nejdfiíve zhrozila

jakou vybral a pak uÏ to nûjak ‰lo a já to nefie‰ila
Co fiíká‰ na své vítûzství?
-Je to docela pfiíjemn˘ pocit, ale asi nejvût‰í ra-

dost z toho má mÛj taÈka, kter˘ to v‰ude fiíká...

Minul˘ t˘den u nás zaãal festival Jiãín mûsto po-

hádek, jdu se klidu podívat na koncert a chodí

ke mnû lidi, aby mi popfiáli…. Je to nûkdy

i vtipn˘.

Od jaké doby chodí‰ fandit zelenobíl˘m?

-Od jaké doby chodím fandit, tak to si ne-

pamatuju, cto by jste se museli ptát jinde.

Ale od kdy fandím? Tak to vím pfies-
nû…myslím si,  Ïe hned od prvního

m˘ho nádechu, u nás doma neby-
la taky jiná moÏnost…, ale já

jsem za to ráda.

Kdo je tvÛj oblíben˘hráã z kádru Bo-hemians 1905?-Já to moc ne-stíhám sledo-vat, protoÏe
se to mû-
ní…,ale
mám
ráda
Slezá-

NOVÁ MISS KENGURU
je rodačka z Hořic!
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O
d posledního domácího ligového zápasu nás

dûlí tfii t˘dny a od té doby se na Bohemce

událo mnoho vûcí. Hned po utkání se ÎiÏko-

vem nás ãekala ãtrnáctidenní reprezentaãní pauza

a i proto bylo dÛleÏité uspût, protoÏe v pfiípadû prohry

by se následující dva t˘dny pracovalo velmi ‰patnû. Po-

vedlo se to jen na pÛl. Chtûl jsem ÎiÏkov porazit, je to

jeden ze soupefiÛ, s kter˘mi se mÛÏeme rovnocennû

mûfiit, ale nakonec jsme byli rádi za bod. MoÏná, kdyby

se hrálo je‰tû minutu navíc, tak jsme to dotáhli k vítûz-

ství. KaÏdopádnû jsme se alespoÀ prosadili stfielecky,

coÏ bylo velmi dÛleÏité pro psychiku celého muÏstva.

Následnû jsme stfieleckou aktivitu potvrdili i v poháru.

Takové zápasy b˘vají nevyzpytatelné. Nám se ale poda-

fiilo dát rychl˘ gól a pak jsme jiÏ ve Dvofie Králové nepo-

nechali nic náhodû. Pohár se stal vhodn˘m doplÀkem

v del‰í pauze a pak uÏ jsme se chystali na Jablonec. Lu-

bo‰ Kozel má silné muÏstvo a je pro mû pfiekvapením,

Ïe jsou v tabulce tak nízko. Chtûli jsme Jablonec zasko-

ãit aktivitou, byl to ná‰ zámûr, kter˘ se podafiil, ale opût

chybûlo lep‰í zakonãení a finální fáze. V Jablonci se

ZZBBYYNNĚĚKK  BBUUSSTTAA

ssppoorrttoovvnníí  mmaannaažžeerr
BBoohheemmiiaannss  11990055

v dobrém svûtle pfiedstavili kraje zálohy i celá obrana,

smûrem dozadu jsme pÛsobili kompaktnû. Vûfiím, Ïe

nám to vydrÏí i v dal‰ích zápasech, protoÏe dobrá obra-

na musí b˘t základem na‰eho úspûchu.

To bude platit dvojnásob pfii utkání se Slavií. Moc se tû-

‰ím na vyprodan˘ ëolíãek. Dáme do boje v‰echno

a jsme pfiipraveni se rvát za Bohemku.

BUDEME SE RVÁT
ZA BOHEMKU

BUDEME SE RVÁT
ZA BOHEMKU
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POSLEDNÍ LIGOVÉ DERBY

Naposledy se v ëolíãku hrálo prvoligové derby tûchto

dvou t˘mÛ na zaãátku roku 2003. Tehdy utkání skonãilo

remízou 1:1. Ve statistikách tedy bylo uvedeno: 

Branky: 81. Bednáfi - 27. Skácel. DivákÛ 8350.

Bohemians: Holec - Lesák, Obermajer, Janáãek, Tfiasák -

Kisel, Rajnoch, Meleck˘, Zoubek (46. Koukal) - Bednáfi

(87. BaláÏ), Obajdin (67. Polodna).

Slavia: âern˘ - L. Do‰ek, Müller, A. Petrou‰, Bejbl - Kraj-

ãík (62. Sláma), Dostálek, Gedeon, Skácel (84. Hrdliãka)

- T. Do‰ek, Kuka .

Trenéfii ãtyfii roky star˘ duel hodnotili takto: Miroslav Be-

ránek (trenér Slavie): „Terén ovlivnil kvalitu hry, byl to

spí‰ boj. Podafiilo se nám dostat do vedení, ale paradox-

nû v dobû, kdy jsme mûli ‰anci, jsme nechali soupefie

vyrovnat. Jsem rád, Ïe se nám nikdo nezranil - aspoÀ

doufám.“ Du‰an Uhrin (trenér Bohemians): „Myslím, Ïe

to bylo vyrovnané utkání. V první pÛli byla lep‰í Slavie,

ve druhé zase my. Vyrovnání pfii‰lo po dobfie kopnutém

rohu. Terén byl tûÏk˘, zápas se hrál pfied v˘bornou kuli-

sou, byl bych rád, kdyby tolik lidí chodilo vÏdy. Chtûl

bych podûkovat muÏstvu za bojovnost a jsem moc rád,

Ïe jsme dokázali dát vyrovnávací gól u nás momentálnû

nejlep‰ímu t˘mu.“

POSLEDNÍ MISTROVSKÉ DERBY

Zatím posledním mistrovsk˘m zápasem mezi obûma

kluby byl sváteãní duel pfii návratu Bohemians 1905 do

svûta fotbalu. Rezerva praÏské Slavie byla prvním soupe-

fiem KlokanÛ v âFL. Léto 2005 bylo plné euforie, sváteã-

ní nálady a ani koneãná prohra 0:1 oslavy nezkazila.

Pfies sedm tisíc divákÛ tehdy tleskalo první mistrovské

sestavû Bohemians po znovuzrození klubu ve sloÏení:

Koláfi - ·koda, Luká‰, Freisler, RÛÏiãka - Mal˘ (82. M.

Svozil), Rosick˘, J. Svozil, Jirou‰ek - Slezák, Strnad (72.

Vyskoãil). Od té doby Slavia na Bohemce nehrála a fot-

balisté se‰ívan˘ch zamífiili do Vr‰ovic maximálnû na ob-

hlídku staveni‰tû v Edenu. Teì se Slavia do Vr‰ovic vrací

a vr‰ovické derby zajímá nejen fotbalovou Prahu 10.

POSLEDNÍ DERBY

Poslední pfiípravn˘ zápas je dva mûsíce star˘. Dne 25. 7.

2007 hrály oba celky na Strahovû krátce pfied zaãátkem

ligy. Pro Slavii to byla generálka na ligu, pro Bohemku

první zápas po návratu ze soustfiedûní. Toto derby roz-

hodla jediná branka Ericha Brabce ve 32. minutû. Na

pfiípravn˘ zápas dorazilo témûfi tfii tisíce divákÛ, ktefií sle-

dovali v akci tyto sestavy: 

Slavia: Vaniak - DfiíÏìal (76. Vole‰ák), ·ourek, Brabec,

Hubáãek (28. Araãiã) - Kalivoda, ·vec (65. Belaid), Tava-

res, ·micer (46. Ivana) - Vlãek, ·enkefiík (65. Gaúcho). 

Bohemians 1905: Havránek - Marek, Luká‰, Rada (46.

Pávek), ·marda (46. RÛÏiãka) - Kuná‰ek, Ha‰ek, Slezák

(46. Adam), Rychlík - MatÛ‰, Bálek (62. ·koda).
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Boj o krále VRŠOVICBoj o krále VRŠOVIC
Souboje Bohemians a Slavie mûly vÏdy zajímav˘ nádech. Vyhecované praÏské derby, davy fanou‰kÛ, drama a ze-

jména prestiÏ – kdo bude vládnout Vr‰ovicím? Toto kouzlo se na pár let ztratilo odchodem Slavie na Strahov a se-

stupem Bohemky do niÏ‰ích soutûÏí. Teì se ale pomalu a jistû vrací. Slavia buduje nov˘ stadion o dvû tramvajové

zastávky dále, Bohemka je zpût mezi elitou. Boj o krále Vr‰ovic tedy mÛÏe zaãít.







I
fotbalisté Bohemians 1905 uÏ mají svého Vladimí-

ra ·micra. Obránce Marek Nikl s ligov˘m nováãkem

podepsal tfiílet˘ kontrakt. „Touhu vrátit se jsem mûl

vÏdycky. Teì nastala vhodná pfiíleÏitost. OkamÏitû jsem

k˘vl,“ prohlásil jedenatfiicetilet˘ odchovanec vr‰ovického

klubu.

Co má se ·micrem spoleãného? Stejnû jako hvûzda Sla-

vie, strávil dÛrazn˘ hlaviãkáfi vût‰inu své kariéry za ãesk˘-

mi hranicemi. Na podzim 1998 upoutal FC Norimberk,

Marek Nikl
podepsal
v Bohemians

Marek Nikl
podepsal
v Bohemians

aãkoliv hrál tehdy v druholigov˘ch Bohemians   Norim-

berku. Bûhem následujících devíti let se vypracoval mezi

klíãové hráãe tradiãního úãastníka bundesligy. Pûtkrát

také oblékl reprezentaãní dres.

·microvi se podobá i tím, Ïe zÛstal srdcafiem. Osud své-

ho „rodného“ klubu sledoval bedlivû i ze zahraniãí. „Po-

kaÏdé, kdyÏ jsem v Nûmecku zapnul internet, ‰el jsem

se nejdfiív podívat na stránky Bohemky,“ vyprávûl pfied

vãerej‰ím tréninkem. KdyÏ se bûhem jara 2005 potáceli
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Klokani kvÛli finanãním problémÛm ve stadiu klinické

smrti, pfiispûchal na pomoc. V seznamu DruÏstva fa-

nou‰kÛ Bohemians mu patfií evidenãní ãíslo 1200. V˘‰e

jeho vkladu? 20 tisíc korun. Niklova manÏelka Petra pfii-

hodila na znovuzrození zelenobílého klubu dal‰ích 10

tisíc.

V prvních t˘dnech nové sezony dozrála situace k Niklovu

definitivnímu pfiesunu do Prahy. S Norimberkem mûl si-

ce je‰tû platnou smlouvu, ale trenér ho vyfiadil ze sv˘ch

plánÛ a v sestavû prvního t˘mu uÏ na nûj nezbylo místo.

V Bohemians chtûjí naopak na jeho umûní stavût. Spolu

s kapitánem Daliborem Slezákem se má ujmout role

lídra. Trenér Zbynûk Busta dal najevo, Ïe s Niklem poãítá

na post defenzivního záloÏníka. „Právû tam potfiebuje-

me oÏivení.“

Jak se vá‰niv˘ vyznavaã jízdy na motorce zmûnil bûhem

odlouãení od milovaného klubu na hfii‰ti? „Získal jsem

nûjakou zku‰enost, klid a pfiehled. MoÏná i lep‰í techni-

ku. Na tvrdosti jsem ale neubral,“ usmíval se Nikl.

Pro comeback si nemohl vybrat lep‰í okamÏik. Bohemi-

ans pfiivítají v nedûli na stadionu u Botiãe Slavii. Derby

s úãastníkem Ligy mistrÛ budou sledovat vyprodané tri-

buny. Domácí vûfií, Ïe s Niklem roste ‰ance urvat proti

favoritovi premiérové vítûzství po návratu do nejvy‰‰í

soutûÏe.

Nikl odehrál v Nûmecku 228 soutûÏních zápasÛ a vstfielil

‰estnáct branek. Jeho nejvût‰ím úspûchem v Bavorsku

byl letos na jafie zisk Nûmeckého poháru. Na svém kon-

tû má pût reprezentaãních startÛ, v lize staãil nastoupit

pfied odchodem do Nûmecka k 22 utkáním a dal dvû

branky. 



S úsmûvem a nostalgií vstupoval Marek Nikl do ëolíã-

ku. Na podpis smlouvy pfiijel o pár minut pozdûji neÏ

se pfiedpokládalo. "První, co mû v Praze pfiekvapilo, byly

zácpy. Takové jsem v Norimberku nezaÏil," smál se jed-

natfiicetilet˘ fotbalista. "Asi budu jezdit na tréninky na

motorce. I v zimû," dodal s úsmûvem znám˘ milovník

jednostop˘ch vozidel. "UÏ mû Ïádal, abych mu na mo-

torku sehnal zimní pneumatiky," doplnil vedle sedící

Pavel Kuka, z agentury ISM, která Marka Nikla zastupu-

je. I v Norimberku jezdil Marek obvykle na své motorce,

teì ho na ní budou vídat i fanou‰ci ve Vr‰ovicích.

KdyÏ Marek dorazil na Bohemku, uÏ mûl pfiipravenu

ve‰kerou v˘bavu. "Budu hrát s ãíslem 36, od zimy si

pak vezmu sedmiãku. S tou uÏ jeden hráã v této sezonû

První Markův den...

hrál, takÏe pro podzim je vyblokovaná," pfiipomnûl Nikl.

Sedmiãku nosil na zádech Jifií Vágner, kter˘ nedávno

ode‰el na hostování do Krãe. Také místo v kabinû zÛ-

stane tradiãní. "Slezi uÏ mi hlásil, Ïe budu mít místo ja-

ko za star˘ch ãasÛ." Pfied devíti lety, kdyÏ z Bohemky

odcházel, patfiil právû Dalibor Slezák mezi jeho nejvût‰í

kamarády a pfiátelství jim vydrÏelo dodnes. "âasto jsme

si volali a ãasto jsme se o pfiíchodu do Bohemky bavili.

Teì se to koneãnû stalo skuteãností," dodal Nikl.

Po dvou trénincích se vydal do sídla firmy UMBRO, aby

si vybral kopaãky, ve kter˘ch bude nastupovat. První

den Marka Nikla v Bohemce byl opravdu pern˘.



text: Ondfiej Novotn˘

B
ohemians koneãnû vstfielili v první lize bran-

ku, dokonce dvû a v praÏském derby remizo-

vali doma s Viktorkou 2:2. ÎiÏkov vedl po pÛli

o dva góly po brankách ·vancary a Bukaãe, ‰est minut

pfied koncem sniÏoval domácí Turtenwald a v nastave-

ném ãase srovnal hlavou Slezák. Viktorka dohrávala ut-

kání bez vylouãen˘ch Moughfira a Straceného v devíti

lidech a poskytla tak "KlokanÛm" moÏnosti na vyrovná-

ní.

Utkání zaãalo po celodenním de‰ti sviÏnû, ale ne‰Èast-

nû. Bukaã uÏ ve tfietí minutû v souboji pfii‰lápl Pávka

a toho musel vystfiídat Adam, coÏ byla pro domácí

hned na zaãátku velká ztráta. Pávek odkulhal s po-

hmoÏdûn˘ kotníkem. Ve 23. minutû udefiili hosté. Po ry-

chlé kombinaci pfiihrál Ku‰nír na ·vancaru, kter˘ s pfie-

hledem poslal míã k tyãi. Bohemka pak mûla náznaky

‰ancí na vyrovnání, ale Rada nejdfiíve prodluÏoval stan-

dardku pfiíli‰ daleko a pak po centru ·mardy hlaviãko-

val v tísni mimo. Po pÛl hodinû hry zahrával roh hostu-

jící Stracen˘ a po signálu pálil zblízka ve velké ‰anci

Bukaã, ov‰em míã se mu svezl po holeni. O chvíli

pozdûji uÏ se doãkali hosté druhé branky. ·van-

cara chytfie pronikl, na‰el Bukaãe a ten ve sklu-

zu zv˘‰il na 2:0.

Do druhého dûjství poslali Bohemians do

útoku Ordo‰e a slibovali si, Ïe jim to

pfiinese gólov˘ úspûch. Hned na

úvod dostal za zdrÏování Ïlutou

kartu hostující brankáfi Bartal-

sk˘. Viktorka ‰etfiila vtefiinky

uÏ v závûru prvního poloãa-

su. V padesáté minutû

vyslal Kuãera velmi ne-

bezpeãnou

stfielu

BOHEMIANS 1905 2

FK VIKTORIA ŽIŽKOV 2

BOHEMIANS 1905 2

FK VIKTORIA ŽIŽKOV 2

Praha, ëolíãek 

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík - Marek, Rada, Turtenwald, ·marda - Moravec, Slezák, Pávek (4’  Adam), Kuná‰ek (56’  Rychlík)
- MatÛ‰ (46’ Ordo‰), Polodna

Sestava FK VIKTORIA ÎIÎKOV
Bartalsk˘ - Kuãera, Kropík, Besta, Moughfire - Ku‰nír, Novotn˘ (83’ ·Èastn˘), Procházka, Stracen˘
- Bukaã (56’ Tinga), ·vancara (80’ BaÏík)

Rozhodãí: Matûjek - Kordula, Veãefia
DivákÛ: 6 016
ÎK: Kuná‰ek - Kuãera, Moughfire, Bartalsk˘, Stracen˘
âK: 54’  Moughfire, 78’ Stracen˘

BOHEMIANS 1905 – FK VIKTORIA ŽIŽKOV 2:2 (0:2)



na SÀozíkovu branku, rána ale skonãila jen na bfievnû. O chvíli pozdûji ‰el pfiedãasnû ze hfii‰tû Francouz Moughfire

a Bohemians tak dostali v˘hodu jednoho muÏe v poli. Navíc pfii‰el na hfii‰tû ãerstv˘ Rychlík. V 79. pfii‰la Viktorka

o dal‰ího hráãe. Stracen˘ hrubû zajel do Adama a musel ze hfii‰tû. ÎiÏkov‰tí zareagovali dvojím stfiídáním, kaÏdo-

pádnû Viktoriání dohrávali utkání jen v devíti lidech. Bohemka toho dokázala vyuÏít. Centr Luká‰e promûnil v první

gól "KlokanÛ" v lize Turtenwald. Hned vzápûtí mûl gólovku Ordo‰, ale

Bartalsk˘ vãas vybûhl. V závûru stejn˘ hráã hlavou mífiil tûs-

nû nad. ëolíãek boufiil a hnal Bohemku za vyrovná-

ním, coÏ se nakonec podafiilo. V nastaveném ãa-

se srovnal hlavou po centru z pravé strany

Dalibor Slezák a zafiídil tak Bohem-

ce v derby cenn˘ bod.



text: Ondfiej Novotn˘

FK JABLONEC 0

BOHEMIANS 1905 0

FK JABLONEC 0

BOHEMIANS 1905 0

T
fietí bezgólová remíza, ov‰em nejvût‰í nadûje

na zisk tfií bodÛ. To bylo utkání Bohemians

v Jablonci. Klokani se prezentovali lep‰ím v˘-

konem neÏ domácí, ale opût se neprosadili ve finální

fázi. Bûhem ‰esti kol Gambrinus ligy to byl uÏ pát˘ zá-

pas, v nûmÏ zelenobílí nevstfielili branku. 

Domácí trenér Lubo‰ Kozel postavil proti Bohemians

pouze jednoho útoãníka a uzdraveného Louãku s Klap-

kou. Jablonec mûl sice v zápase první ‰anci, kdy Bara-

nek z vápna napálil míã do míst kde

stál brankáfi hostÛ SÀozík, ale

taktovku zápasu drÏeli

v rukou klokani.

Byli aktivnûj‰í,

ale jejich

útoãná

sna-

ha

konãila pfied ‰estnáctkou Jablonce, kde vysoké míãe

sbírali obránci v ãele s brankáfiem ·pitem.

Trhlinu do taktick˘ch plánÛ SeveroãechÛ zasadila 20.

minuta, kdy musel odstoupit zranûn˘ Fukal a na jeho

místo nastoupil Krejãí. Kozel zároveÀ pfieskupil fiady

a Rilkeho vysunul na hrot k Zelenkovi. Ov‰em ani to

pfiíli‰ ofenzivního oÏivení do jablonecké hry nepfiineslo

a hosté nadále ovládali zápas. Ve 32. minutû si svÛj

první zásah zapsal ·pit, kter˘ snadno zlikvidoval Slezá-

kovu stfielu z 18 metrÛ. To v‰ak byla opût na dal‰í mi-

nuty poslední ‰ance obou t˘mÛ a v závûru poloãasu

domácí za svÛj v˘kon sly‰eli pískot.

Ten mohl uti‰it v poslední minutû prvního poloãasu ne-

atakovan˘ Zábojník, kter˘ si naskoãil na centr po roho-

vém kopu, ale v ideální pozici nemífiil nejpfiesnûji a míã

smûfiující nad branku lízl jen bfievno.

Na nepfiíli‰ dobrou hru domácího celku o poloãase tre-

nér Kozel zareagoval stfiídáním a v kabinû zÛstal Louã-

ka, kterého nahradil útoãník Svátek. Rilke se opût stáhl

na lev˘ kraj zálohy, ale ani tato zmûna k oÏivení útoku

Jablonce nevedla. Hosté mûli stále míã více ve svém

drÏení a v 53. minutû provûfiil pfiipravenost ·pita Ku-

ná‰ek. Vzápûtí na druhé stranû v ochozech

jen za‰umûlo pfii stfiele Hamouza,

která v‰ak letûla mimo.
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Jablonec

Sestava FC JABLONEC
·pit - Fukal (20’ Krejãí), Zábojník, Homola, Hamouz - Baranek (75’ Valenta), Klapka, Vácha, Louãka (46’ Svátek)
Rilke - Zelenka

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík - Marek, Rada, Luká‰, ·marda - Moravec (77’ Bartek), Slezák, Adam, Kuná‰ek - ·koda (64’ Ordo‰),
Polodna (80’ Kotyza)

Rozhodãí: Kovafiík - Gallo, VyslouÏil
Diváci: 5 180
ÎK: Baranek, Krejãí, Svátek - ·koda, Ordo‰, Rada

V 57. minutû zahrávala Bohemka tfietí ze sv˘ch rohÛ bûhem krátké chvilky a nepfiíjemná hlaviãka Slezáka fiádnû

protáhla brankáfie ·pita. S pfiib˘vajícími minutami domácí pfieci jen zv˘‰ili aktivitu, ale ta k ohroÏení SÀozíkovy

branky nevedla. Jablonci nepomohlo ani dal‰í oÏivení ofenzívy pfiíchodem Jifiího Valenty. Jeho snaha konãila pfied

‰estnáctkou soupefie a stejnû si vedli i hosté.

Bohemku do Jablonce doprovodilo pfies tisíc fanou‰kÛ Bohemians a ti vytvofiili utkání skvûlou kulisu. Na fiadu pfii-

‰la i dûkovaãka. Bohemka vybojovala cenn˘ bod, ale tentokrát svého soupefie pfiehrála.
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Smolná koncovka
rezervy

PPEETTRR  KKOOSSTTEELLNNÍÍKK

ttrreennéérr  „„BB”” ttýýmmuu
BBoohheemmiiaannss  11990055

1 ·tûrboholy
2 Lokomotiva
3 ëolíãek

04. 08. 2007 âESK¯ BROD 0:3 V

11. 08. 2007 HORNÍ MùCHOLUPY 2:0 D

18. 08. 2007 TEPLICE B 2:1 V

25. 08. 2007 NOV¯ BOR 2:2 D

02. 09. 2007 BROZANY ????????? V

08. 09. 2007 LITVÍNOV 8:3 D

16. 09. 2007 RAKOVNÍK 4:3 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. LOKO VLTAVÍN 7 4 3 0 10:1 15

2. KLADNO B 7 4 2 1 13:6 14

3. TEPLICE B 7 4 2 1 14:11 14

4. JIRNY 7 4 1 2 11:6 13

5. SOKOLOV B 7 4 1 2 11:11 13

6. SIAD MOST B 7 4 0 3 13:11 12

7. NOV¯ BOR 7 3 2 2 14:10 11

8. BOHEMIANS 1905 B 7 3 1 3 20:13 10

9. LIBI· 7 3 1 3 14:10 10

10. RAKOVNÍK 7 3 0 4 10:18 9

11. HORNÍ MùCHOLUPY 7 2 2 3 9:10 8

12. CHOMUTOV   7 2 2 3 8:9 8

13. âESK¯ BROD 7 2 2 3 11:15 8

14. HAZLOV 7 2 0 5 7:15 6

15. BROZANY 7 1 2 4 5:11 5

16. LITVÍNOV 7 0 1 6 8:21 1

Statistika „B“ mužstva
sezóna 2007/2008

V
uplynul˘ch t˘dnech jsem s rezervou proÏil bláznivé zápasy. Nej-

prve jsme v ëolíãku podali vynikající v˘kon proti Litvínovu a

soupefi odjel domÛ s hokejov˘m pfiídûlem 8:3. Stfielecké hody

proti poslednímu t˘mu divize B naãal jiÏ v 11. minutû ·koda, do poloãa-

su jsme vyhrávali 3:0 a ve druhém dûjství jsme vedení je‰tû zv˘‰ili. Pod

koneãn˘ v˘sledek 8:3 se za Bohemians podepsal ãtyfimi brankami Milan

·koda, tfiikrát se trefil David Bartek a jednu branku dal Martin Kotyza.

Kluci hráli opravdu v˘bornû, ·koda byl produktivní a nakonec ho i tento

v˘kon posunul do základní sestavy áãka v Jablonci. Koneãnû jsem stfie-

lecky zúroãili na‰í pfievahu, která byla i v pfiedchozích zápasech, ale ne-

mûli jsme ‰tûstí v zakonãení. O t˘den pozdûji jsem proÏil opaãné pocity.

Nevídan˘ obrat pfii utkání rezervy v Rakovníku mû stál hodnû nervÛ.

Vedli jsme o poloãase 3:1, ale celou druhou pÛli jsme se bránili v deseti

a nakonec ve ãtvrté minutû nastaveného ãasu jsme inkasovali ãtvrt˘ roz-

hodující gól. Dva góly v první pÛli dal uzdraven˘ Bálek, tfietí pfiidal je‰tû

do pfiestávky z penalty Rychlík. Velmi dobfie zahrál KvûtoÀ, kter˘ jeden

gól pfiipravil a byl na nûj i penaltov˘ faul. Tûsnû pfied poloãasem se ale

zbyteãnû nechal vylouãit Sirov˘ a ve druhé pÛli sudí odpískal dvû penal-

ty ve prospûch domácích. Ti vyrovnali a v nastaveném ãase získali vítûz-

ství na svoji stranu. Zejména vylouãení Sirového bylo hodnû zbyteãné a

v klubu se tento prohfie‰ek fie‰il a je‰tû bude mít dohru. Nebylo to popr-

vé a zároveÀ nás to úplnû zbyteãnû oslabilo a nakonec stálo i vítûzství.

Na druhou stranu musím pochválit v‰echny hráãe zku‰ené hráãe, ktefií

podali velmi dobré v˘kony.

Smolná koncovka
rezervy

Bohemians 1905 „B“ 8

Litvínov 3

Sestava Bohemians 1905 „B“
Hrábek - Císafi, Pecinovsk˘, Brhlík, KvûtoÀ (46’ Sirov˘) - Kotyza, Ha‰ek (46’ Cirhan),
RÛÏiãka, Rychlík - ·koda, Bartek
Branky: 11’ 24’ 53’ a 82’ ·koda, 44’ 62’ a 74’ Bartek, 66’ Kotyza

Rakovník 4

Bohemians 1905 „B“ 3

Sestava Bohemians 1905 „B“
Havránek – Císafi, Pecinovsk˘ , Brhlík, KvûtoÀ – Sirov˘, Turtenwald, Cirhan, Rychlík (90.
Engelman) – Bálek (64. Dvofiák), MatÛ‰
Branky: 2x Bálek, Rychlík z pen. 



Tabulka dorostu

Z + 0 – S B

1. SIGMA OLOMOUC 7 6 1 0 23:4 19

2. VIKTORIA PLZE≈ 7 6 0 1 16:6 18

3. BANÍK OSTRAVA 7 5 1 1 18:8 16

4. âESKÉ BUDùJOVICE 7 4 0 3 12:9 12

5. BRNO 6 3 2 1 11:6 11

6. OPAVA 7 3 1 3 17:14 10

7. TESCOMA ZLÍN 7 3 1 3 12:13 10

8. SLOVÁCKO 7 3 0 4 10:18 9

9. JIHLAVA 7 2 2 3 10:11 8

10. TEPLICE 7 2 2 3 10:12 8

11. HRADEC KRÁLOVÉ 6 2 1 3 13:14 7

12. SLAVIA PRAHA 7 2 1 4 12:16 7

13. BOHEMIANS 1905 7 1 3 3 6:9 6

14. MLADÁ BOLESLAV 7 2 0 5 10:19 6

15. MARILA P¤ÍBRAM 7 2 0 5 10:24 6

16. SPARTA PRAHA 7 1 1 5 8:15 4

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ

ttrreennéérr  ddoorroossttuu
BBoohheemmiiaannss  11990055

První výhra
dorostu

V
minulém t˘dnu jsme dosáhli první vítûzství v sezonû, které by

nás mûlo povzbudit do dal‰ích bojÛ. Dorost pfiedvedl i v nûko-

lika pfiedchozích zápasech dobré v˘kony, ale nedosáhli jsme

k˘Ïen˘ch v˘sledkÛ. SmÛla i vlastní chyby nás pfiipravovaly o body, v ut-

kání s Opavou se to snad zlomilo. Vy‰el nám skvûle vstup do utkání

s Opavou, jiÏ ve 4. minutû jsme zahrávali pokutov˘ kop, ze kterého se

nem˘lil Filip Busta a stejnû úspû‰n˘ byl i pfii identické situaci v 17. minu-

tû. Tfietí branka  pfii‰la v 77. minutû, stfielcem byl tentokrát Martin Fadr-

n˘. Filip Busta dal dvû dÛleÏité branky a jako nov˘ kapitán t˘mu se v té-

to roli osvûdãil. Toto utkání bylo dÛleÏité nejen kvÛli zisku bodÛ, ale

i kvÛli psychice hráãÛ, ktefií potfiebovali úspûch. Byli jsme pfiíli‰ blízko

dnu tabulky, které bylo vcelku pfiekvapivé. Na posledních pfiíãkách jsme

se prali se Slavií a se Spartou. Tabulka je velmi vyrovnaná a staãí série

dvou v˘her a dostaneme se do klidného stfiedu. To samozfiejmû platí

i naopak, proto musíme b˘t stále obezfietní, abychom nepodlehli do-

jmu, Ïe jsme v‰e zlomili a teì budeme vyhrávat.

Naopak remíza mlad‰ího dorostu s Opavou se zdá b˘t ztrátou, ale mlad-

‰í dorostenci hráli témûfi polovinu zápasu o deseti lidech. Stále zÛstávají

v horních patrech tabulky, coÏ je pozitivní. Vûfiím, Ïe star‰í dorost bude

po dal‰ích nûkolika kolech v klidném stfiedu tabulky.

Tabulka mladší dorost:

Z + 0 – S B

1. SIGMA OLOMOUC 7 5 0 2 14:9 15

2. SLAVIA PRAHA 7 5 0 2 15:12 15

3. SPARTA PRAHA 7 4 2 1 17:8 14

4. TESCOMA ZLÍN 7 4 2 1 17:9 14

5. BOHEMIANS 1905 7 3 3 1 13:9 12

6. JIHLAVA 7 2 4 1 10:8 10

7. âESKÉ BUDùJOVICE 7 3 1 3 13:13 10

8. HRADEC KRÁLOVÉ 6 3 1 2 10:14 10

9. TEPLICE 7 2 2 3 12:10 8

10. VIKTORIA PLZE≈ 7 2 2 3 12:11 8

11. SLOVÁCKO 7 2 2 3 10:10 8

12. MLADÁ BOLESLAV 7 2 2 3 8:11 8

13. BANÍK OSTRAVA 7 2 1 4 8:12 7

14. MARILA P¤ÍBRAM 7 2 0 5 11:19 6

15. OPAVA 7 1 1 5 6:12 4

16. BRNO 6 1 1 4 7:16 4

První výhra
dorostu

Starší dorost

Bohemians 1905 3

SFC Opava 0

Sestava Bohemians 1905 „B“
Îidlick˘ - Baubín, Pafiízek, Busta (K), ·korniãka - Novák, Jakobovsk˘, Morávek, Dvofiák
(60. Engelmann) - Dufek (71. Vágner), Fadrn˘ (87. Ptáãek)

Branky: 4. a 17. Busta (obû pen.), 77. Fadrn˘

Mladší dorost

Bohemians 1905 1

SFC Opava 1

Sestava Bohemians 1905 „B“
Îidlick˘ - Baubín, Pafiízek, Busta (K), ·korniãka - Novák, Jakobovsk˘, Morávek, Dvofiák
(60. Engelmann) - Dufek (71. Vágner), Fadrn˘ (87. Ptáãek).

Branky: 1. ·táfek - 32. Brunclík



BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1
Sňozík Radek
17. 10. 1975

86 kg,187 cm
67 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
35 startů v lize

4
Kunášek Petr

11.7.1979
75 kg,183cm
6 startů v lize

5
Rada Karel

2.3.1971
83 kg,188cm

326 startů v lize

6
Šmarda Michal

31.1.1971
67 kg,173cm

320 startů v lize

8
Hašek Ivan
30.8.1987

67 kg,170cm
3 starty v lize

9
Rychlík Jiří
24.11.1977

75 kg,181cm
177 startů v lize

10
Slezák Dalibor

28. 1. 1970
82 kg,183 cm

186 startů v lize

12
Turtenwald Vít

5. 3. 1980
87 kg,185 cm

62 startů v lize

13
Růžička Jan
26. 8. 1984,

73 kg,177 cm
2 starty v lize

14
Marek Lukáš
30. 1. 1981,

69 kg,176 cm
5 starty v lize

15
Bartek David
13. 2. 1988,

71 kg,177 cm
4 starty v lize

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

17
Cirhan Tadeáš

25. 2. 1988
79 kg,177 cm
0 startů v lize

23
Brhlík Lukáš
18. 12. 1988

70 kg,185 cm
0 startů v lize



16
Moravec Jan
13. 7. 1987,

66 kg,176 cm
2 starty 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

18
Císař Patrik
1. 7. 1988

73 kg,174 cm
0 startů v lize

24
Pávek Michal

13. 2. 1985
73 kg,185 cm
3 starty v lize

31
Bálek Vladimír

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

32
Adam Lukáš

5. 9. 1980
73 kg,184 cm

38 startů v lize

26
Matůš Lukáš
6. 10. 1980

80 kg,185 cm
3 starty v lize

21
Škoda Milan
16. 1. 1986

80 kg,190 cm
5 startů v lize

27
Laušman Václav

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

34
Michal Polodna

23. 3. 1978
79 kg,183 cm

114 startů v lize

35
Michal Ordoš

27. 1. 1983
84 kg,190 cm

50 startů v lize

36
Marek Nikl
20. 2. 1976

78 kg,183 cm
141 startů v Bundeslize



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







Bohemians 1905 – SK Slavia Praha 23

SK SLAVIA PRAHA
PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

SK SLAVIA PRAHA

Do ëolíãku na Ligu mistrÛ

âeká nás zápas snÛ. Vr‰ovické derby se Slavií okofienû-

né návratem Marka Nikla bude bezesporu nejvût‰ím

magnetem celého klokaního podzimu. VÏdyÈ do vypro-

daného ëolíãku zavítá úãastník Ligy mistrÛ s brankáfi-

sk˘m ãarodûjem Vaniakem, rozesmát˘m ‰tístkem Vlá-

ìou ·micrem a reprezentaãním snajprem Standou

Vlãkem. 

Pfiedstavovat podrobnûji na‰eho vr‰ovického souseda

by bylo no‰ením dfiíví do lesa. Spolu se Spartou je jed-

ním ze dvou nejstar‰ích a také nejúspû‰nûj‰ích ãesk˘ch

t˘mÛ. Tedy pfiesnûji, tím druh˘m neúspû‰nûj‰ím. VÏdyÈ

v samostatné ãeské lize mají se‰ívaní druhé místo má-

lem pfiedplacené, z patnácti sezón se pouze tfiikrát

umístili jinak. Z toho v‰ak pouze jednou lépe – na titul

ze sezony 1995/96 v Edenu dodnes vzpomínají. Je‰tû

vût‰ího úspûchu v‰ak dosáhla Slavie pfied tfiemi t˘dny.

Po nervy drásajícím souboji s favorizovan˘m Ajaxem

Amsterdam postoupila poprvé do elitní Ligy mistrÛ

a stfiedeãní vítûzstvím nad Steauu Bukure‰È ukázala, Ïe

ne náhodou. 

Stejnû úspû‰nû jako v kvalifikaci o milionáfiskou soutûÏ

si se‰ívaní zatím poãínají i v domácí soutûÏi. AÏ na bez-

brankovou remízu z posledního zápasu s Baníkem Os-

trava v‰echny ostatní zápasy zaslouÏenû vyhráli. Soupe-

fie obvykle udolali atraktivní ofensivním stylem, kter˘

muÏstvu ordinuje trenér Jarolím. Po poãáteãním trápení

se rozstfiílel Standa Vlãek, záloha ‰lape jak promazané

hodinky a obrana zatím dovolila soupefiÛm vstfielit pou-

hé 3 góly. MuÏstvo je pfiedev‰ím znamenitû sloÏené,

provûfienou kostru z ostfiílen˘ch borcÛ a nadûjn˘ch mla-

díkÛ v létû skvûle doplnilo nûkolik posil. Takov˘ nákup

se podafií snad jednou za sto let.  Za neznámé ãi zdánli-

vû vyslouÏilé hráãe jako je Vaniak, Brabec, DfiíÏìal ãi Ta-

vares zaplatila Slavie dohromady pár korun, teì by kaÏ-

dého z nich mohla prodat za nûkolikanásobek této

ãástky. T˘mu v kabinû, a kdyÏ zdraví dovolí tak i na hfii‰-

ti, zjevnû prospívá pfiítomnost vÏdy dobfie naladûného

Vládi ·micera. Ve stfiedu se Steauu se navíc ve skvûlém

svûtle ukázala i dal‰í z posil – nám dobfie znám˘ Zde-

nûk ·enkefiík. Právû on bude v nedûli, spolu se Standou

Vlãkem (je neuvûfiitelné kolik b˘val˘ch klokanÛ záfií

v t˘mech na‰ich konkurentÛ), patrnû pfiedstavovat nej-

vût‰í nebezpeãí pro na‰í branku.

Bilance Bohemky se Slavií v ãeské lize: 14 zápasÛ

2 v˘hry, 3 remízy a 9 poráÏek

Poslední vzájemná ligová utkání:

podzim 2001 Bohemka - Slavia 1:0

jaro 2002 Slavia - Bohemka 2:2

podzim 2002 Slávia – Bohemka 4:1

jaro 2003 Bohemka – Slavia 1:1
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„·míca“ je dítû ‰tûsteny. Kam pfiijde, tam se t˘mu dafií. Zku‰en˘ ofen-
zivní záloÏník se pfied 11 lety pfiiãinil o jedin˘ novodob˘ mistrovsk˘ ti-
tul Slavie. Gól RusÛm na 3:3 v základní skupinû ME 1996 v Anglii nás
posunul do ãtvrtfinále a Euro pro nás nakonec skonãilo ziskem stfiíbr-
né medaile. Po ME 1996 pfiestoupil do francouzského Lens, kde se
rovnûÏ stal mistrem zemû. Od roku 1999 hrál za Liverpool FC. S ním
získal fiadu trofejí, angaÏmá korunoval vítûzstvím v Lize mistrÛ, kdyÏ
v kvûtnovém finále v roce 2005  pfiispûl gólem k otoãení zápasu
a rozhodující penaltou k vítûzství nad AC Milán. Následnû se vrátil do
Francie, pfiestoupil do Girondins Bordeuax.
S ãesk˘m národním t˘mem byl celkem na tfiech evropsk˘ch ‰ampio-
nátech, kde získal stfiíbrnou a bronzovou medaili. Od února 2006 byl
zranûn˘, dohromady se dal aÏ na jafie tohoto roku. Ve Francii nepro-
dlouÏil smlouvu a vrátil se do Slavie.
Na podzim 2006 jsme jej pfiivítali jako diváka v ëolíãku a ·míca se
nechal sly‰et, Ïe po skonãení francouzského angaÏmá by se mohl ob-
jevit v zelenobílém dresu Bohemians.

Se zelenobílou ‰álou, s klokanem po boku jsme Tû uÏ mûli i na ti-
tulu jednoho Magazínu Klokan. Copak, Ïe to nedopadlo?
„Ano, skuteãnû jsem uvaÏoval, Ïe po skonãení zahraniãního angaÏmá
bych se vrátil pomoci Bohemce. Její úchvatn˘ comeback, kter˘ zafiídili
její fanou‰ci, mi byl sympatick˘, psali o nûm v Anglii i ve Francii. ¤íkal
jsem si, bude-li o mû zájem a budu-li se na to cítit, rád Bohemce v 2.
lize pomohu, tfieba s návratem do 1. ligy. Bylo to na podzim 2006
a jednak jsem vÛbec nemûl jistotu, zda je‰tû budu zdravotnû v pofiád-
ku na prvoligov˘ fotbal, ale hlavnû ani ve snu jsem netu‰il, Ïe Bo-
hemka postoupí do nejvy‰‰í soutûÏe hned v té sezónû. Fakt to tak
nevypadalo. Já ji  postup samozfiejmû pfieji, Bohemka do 1. ligy urãitû
patfií, ale v soutûÏi, kde hraje Slavia, za jin˘ klub váÏnû hrát nemÛÏu.
Vedení Bohemky to pochopilo a vûfiím, Ïe stejnû tak to berou i skvûlí
fanou‰ci Bohemky.“

Pilífiem obrany t˘mu Bohemians 1905 je Karel Rada, se kter˘m
jste se 7 let setkávali v reprezentaci. Nastoupili jste spolu v 25 zá-
pasech, vãetnû toho finálového ve Wembley 1996. Co se Ti na
Karla ze srazÛ a utkání reprezentace vybaví?
„Karel toho nikdy moc nenamluvil, ale kdyÏ nûco fiekl, tak to sedlo.
Byla s ním sranda. Dost jsme se vÏdycky nasmáli, kdyÏ vyprávûl his-
torky z Turecka, jak to tam fungovalo s bydlením, cestováním a tak.
Hrálo se s ním vÏdycky dobfie, na place na nûho bylo spolehnutí. Tre-
néfii jej za to mûli rádi, navíc byl na hfii‰ti vÏdycky kliìas.“

Potkal jsi se na hfii‰ti ze souãasného kádru Bohemky je‰tû s nûja-
k˘m jin˘m hráãem?
„Pamatuji si Michala ·mardu z Hradce a z Viktorky, to byl vÏdycky ta-
kov˘ technick˘ hráã. Dalibora Slezáka si pamatuju, kdyÏ byl v Ostravû.

„Pět gólů Bohemce? To není náhoda…“

říká Vláďa Šmicer

„Pět gólů Bohemce? To není náhoda…“

říká Vláďa Šmicer
Michal i Dalibor jsou urãitû pofiád skvûlí hráãi a pro mû je fajn, Ïe se
ãlovûk na hfii‰ti potká po letech s kluky, se kter˘mi se utkával pfied
10-12 lety.“

Proti Bohemce se Ti nûjak zbyteãnû moc dafií. V ‰esti zápasech, ve
kter˘ch jsi proti ní nastoupil, jsi dal 5 gólÛ. Z kterého jsi mûl nej-
vût‰í radost a kter˘ byl nejhezãí?
„Derby s Bohemkou na podzim 1992 byl mÛj první ligov˘ zápas, ke
kterému jsem nastoupil od zaãátku. Navíc jsem v tom zápase dal svÛj
první a druh˘ ligov˘ gól. Chytal Jura ·imurka a druh˘ gól jsem mu
‰oupnul housle z docela tûÏkého úhlu. Na to nejde zapomenout.
Nejhezãí gól? Ten jsem dal v ëolíãku na jafie 1993. Od pÛlky jsem ‰el
s balónem, pro‰el jsem mezi x hráãi aÏ do vápna a zavûsil pfiesnû
pod víko. To byl parádní kousek! Fantastickou atmosféru mûl zápas
ve starém Edenu na podzim 1993. Bohemka sice vyhrála 3:2, ale bylo
tam tak 10.000 lidí, ktefií vytvofiili super kulisu. Dával jsem góla na 2:2
a mûl dal‰í tutovku vzápûtí. Tu jsem spálil a hned na to Sanitka roz-
hodl gólem o prohfie Slávie.
Pût gólÛ ze ‰estí zápasÛ fiíká‰? Hmmm, to nebude náhoda…“

Na jafie 1995 Slavia s Bohemians vyhrála 2:1, Ty jsi nastoupil v zá-
kladní sestavû a mimofiádnû nedal gól, ale jestlipak ví‰, kdo tehdy
dal gól za Bohemku?
„To fakt nevím. CoÏe? Karel Jarolím? On je‰tû hrál? Jak on mohl dát
góla? Snad jedinû z penalty nebo z trestÀáku? Budu se ho muset na
to zeptat!“

V posledním ligovém utkání proti Baníku jsi nehrál. Trápí Tû sva-
lové zranûní a tak si Tû trenér nejspí‰ ‰etfií na utkání Ligy MistrÛ.
Bude‰ ho pfiesvûdãovat, aby Tû do ëolíãku, kde uÏ jsi dva góly dal,
postavil?
„Je to pro nás první derby v sezónû a rád bych to utkání hrál. Navíc,
kdyÏ se mi proti Bohemce tak dafií, Ïe jo. Chtûl bych si to zahrát… To
jsou zápasy se skvûlou atmosférou, které kaÏdého hráãe baví. KdyÏ to
pÛjde, urãitû budu chtít nastoupit.“

Jaké jsou zápasy Slavie s Bohemkou a co mohou diváci od derby
v 7. kole oãekávat?
„V derby pfiedev‰ím odpadají role favoritÛ. Jsou tak zvlá‰tní, ãasto
rozhoduje domácí prostfiedí a hlavnû na Bohemce to nikdy nebylo
jednoduché, zápasy s Bohemkou bolí. A va‰i fanou‰ci dostanou
z manãaftu i to, co v nûm není. Oãekávám dobr˘ fotbal od první do
poslední minuty, bude to vyrovnan˘ zápas.“

Zápas urãitû orámuje skvûlá atmosféra, která k ëolíãku patfií jak
ke klokanovi kapsa. KoneckoncÛ jsi ji zde zaÏil jako hráã a vloni
i jako divák. MÛÏe‰ porovnat fanou‰ky Bohemky a Slavie?
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„Oba kluby mají správné jádro, které pro klub d˘chá, kluci jsou
ochotni pro klub nûco dûlat, jezdí i na zápasy ven. Na Bohemce to
bylo vÏdycky, ale i ve Slávii se to dost zlep‰ilo. Na‰i fandové pfiipravují
rÛzná chorea, to dfiív neb˘valo. Jo, musím na‰e fandy pochválit za to,
jak hezky si mû rozmazlujou.
Hlavnû ale, oba tábory jsou  vr‰ovické. Chtûl bych, aby na‰i i va‰i fan-
dové mûli z fotbalu radost a abychom jim my hráãi plnili jejich pfied-
stavy. Ale Bohemáci aÈ se radují aÏ od pfií‰tího kola.
Nepochybuju, Ïe derby bude urãitû mít vynikající atmosféru. Ale
i kdyÏ b˘vá dost  vyhecovaná, cením si toho, Ïe fanou‰ci Bohemky
i Slavie spolu dokáÏou koexistovat. Co vím, tak Slávisté pfied dvûma
lety organizovali pro Bohemku sbírku a jsem rád, Ïe fanou‰ci Bohem-
ky na to nezapomínají. A dne‰ní pozápasov˘ program UNITED CO-
LOURS OF VR·OVICE, kter˘ Bohemka organizuje je toho dÛkazem.
VáÏím si toho, Ïe mezi obûma vr‰ovick˘mi kluby jsou takovéto vztahy
a fanou‰kÛm Bohemky i Slávie pfieju skvûl˘ fotbalov˘ záÏitek!“

(V Dolních Chabrech si v pondûlí 18. 9.
s Vladimírem ·micerem povídal Milan ·imáãek.)

Vladimír ·MICER (* 24. 5. 1973 v Dûãínû)
Kariéra:
1979 - 1985  TJ Vernefiice
1985 - 1987 Kovo Dûãín
1987 - 1996 SK Slavia Praha
1996 - 1999 Racing Lens
1999 - 2005 FC Liverpool
2005 - 2007 Girondins de Bordeaux
2007 -  SK Slavia Praha

Reprezentaãní statistiky:
reprezentace 21 7 startÛ (4 góly)
reprezentace A 81 (27)

Ligové statistiky:
SK Slavia: 86 (27)
RC Lens 82 (16)
Liverpool FC 69 (10)
G. Bordeaux 25 (3)

Úspûchy:
Semifinále Poháru UEFA 1996
(SK Slavia)
Mistr âeské republiky 1996 (SK
Slavia)
Vicemistr Evropy, EURO 1996 (âeská
republika)
Mistr Francie 1998 (RC Lens)
Finalista Francouzského poháru
1998 (RC Lens)
Vítûz Ligového poháru 1999
(RC Lens)
Vítûz Ligového poháru 2001 (Li-

verpool FC)
Vítûz Anglického poháru 2001 (Liverpool FC)
Vítûz Poháru UEFA 2001 (Liverpool FC)
Mistr Anglie 2002 (Liverpool FC)
Vítûz anglického Superpoháru 2002 (Liverpool FC)
Vítûz evropského Superpoháru 2002 (Liverpool FC)
Vítûz Ligového poháru 2003 (Liverpool FC)
Bronz na EURO 2004 (âeská republika)
Vítûz Ligy MistrÛ 2005 (Liverpool FC)
Vítûz Ligového poháru 2007 (G Bordeaux)

Utkání Bohemians – Slavia,
která Vladimír ·micer odehrál:

1.11.1992: Slavia-Bohemians 4:0 (2:0)  1. liga 1992/93, 11. kolo
Branky: 18. Neãas 1:0, 42. ·micer 2:0, 58. Kuka 3:0, 79. ·micer 4:0.
Diváci: 4.095

16.5.1993: Bohemians–Slavia 1:3 (1:1)  1. liga 1992/93, 27. kolo
Branky: Kuka, Suchopárek, ·micer; Diváci: 7.491

2. 9. 1993: Slavia-Bohemians 2:3 (2:2)  1. liga 1993/94, 4. kolo
Branky: Kuka 1:0, Sanytrník 1:1, ·pak 1:2, ·micer 2:2, Sanytrník 2:3.
Diváci: 10.200

27. 3. 1994: Bohemians–Slavia   0:1  1. liga 1993/94, 19. kolo
·micer v základní sestavû, stfiídán Vesel˘m. Diváci: 8.108

19. 3. 1995: Slavia-Bohemians  2:1 (2:1)  1. liga 1994/95, 19. kolo
·micer nastoupil v základní sestavû, branky: Pûniãka, Vávra – Jarolím.
Diváci: 11.205

10. 10. 1995: Bohemians–Slavia  0:2 (0:0) Pohár âMFS, 3. kolo 
Branky: 61. ·micer 0:1, 81. Jarolím 0:2.  Diváci: 4.087
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DENÍK KLOKANADENÍK KLOKANA

A
uÏ to tak b˘vá, klokan (tedy já Lombardos �)

se stal ikonou fotbalového klubu Bohemians

1905. Samozfiejmû aÏ po Slezim, Steinbro-

chovi a paní Tiché. Ov‰em klokan je velmi Ïádán i mi-

mo svÛj v˘bûh vr‰ovického plácku v ëolíãku. Tu klokan

na svatbû, tu na kfitinách, na pohfibu ale je‰tû nebyl.

A tak volá Lombardosovi prezident klubu Antonín Pa-

nenka: „Lombardo, jeden vûrn˘ druÏstevník slaví 40. ju-

bilejní narozeniny a jeho manÏelka chce tebe jako dá-

rek, byla by ráda kdybys mu mohl popfiát jako klokan.

Udûlá‰ to pro mû?“ A já tedy tuto v˘zvu pfiijal. V‰e se

odehrávalo v restauraci na Valdézce, ano v té, kterou

nikdy nevynechám pfied zápasem, abych se tam po-

zdravil s fanou‰ky. Tentokrát není zápas, je soboto ve-

ãer, ale pfiesto se v rodinû klokanÛ odehrává velká

sláva. DruÏstevník Milan ·kvor slaví narozeniny

a s ním jeho vûrní druhové, jeÏ letos je‰tû

nevynechali jedin˘ zápas. Pilo se, jed-

lo se, fotilo se a hlavním feno-

ménem veãera, kromû

oslavence, byl Klokan.

Rozruch klokan pÛsobil

nejen v lokále, kde pfii-

hlíÏela i hrstka slávis-

tÛ, jeÏ smutnila, Ïe

Ïádného maskota ne-

má, ale i kolemjdou-

cím srdce zaplesalo

a zajiskfiila oãíãka:

“Bohemka je v‰ude!“

A tak jsem nakonec

odcházel z oslav s dob-

rou náladou. Potû‰il jsem Lucii ·kvorovou, která dosta-

la svého manÏela do té nejlep‰í pohody, neboÈ mu byl

veãer spoleãníkem nefal‰ovan˘ klokan a je‰tû k tomu

mu popfiál. Klokani, vÏdyÈ jsme jedna rodina. Veselme

se, Bohemka Ïije, my s ní a pro ní.

Lombardos, z BoÏí vÛle Klokan.



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



Vr‰ovické derby zaji‰Èuje ãlovûk,
kter˘ má k obvûma klubÛm hodnû
blízko. Ing Milan Richter nûkolik let
pÛsobil joko starosta Praha 10,
v posledních komunálních volbách
byl za ODS zvoleln na praÏsk˘
magistrát, kde pÛsobí jako radní.

Milan
Richter

PATRON ZÁPASU







CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMNEKOCHOV CMN



Lond˘nsk˘ t˘den aneb West Ham u Botiãe
Pfiekvapenû, zaskoãenû, nûkdo aÏ nevûfiícnû – tak pfiijala ãeská fotbalová vefiejnost anglick˘ model, kter˘ Bohem-
ka uplatÀuje v pfiípravû a pfii trénincích fotbalistÛ, vãetnû nominace hráãÛ na utkání A-t˘mu i B–t˘mu.
Proã anglick˘ model? Kdo s ním na Bohemku pfii‰el? A kde se s ním vlastnû seznámil?

Bohemka milovaná
a znovuzrozená
Bohemka milovaná
a znovuzrozená

(pokraãování z Magazínu 12)

K my‰lence se hlásí trenér a sportovní fieditel klubu

Zbynûk Busta.

„V zimní pfiestávce âFL jsem nav‰tívil Luìka Milo‰ka ve

slavném lond˘nském klubu West Ham United. Pob˘val

jsem tam tehdy t˘den, pozornû jsem se od rána do ve-

ãera den co den díval, poslouchal a leccos jsem okou-

kal,“ prozrazuje Zbynûk Busta. „Chtûl jsem poznat, jak

vlastnû funguje takov˘ tradiãní  velkoklub, od prvního

muÏstva aÏ po pfiípravky, jak vypadá personální obsa-

zení, jak se ve West Hamu trénuje. Ukázalo se napfií-

klad, Ïe klub nemá samostatnou juniorku. Kádr hráãÛ

byl sedmadvacetiãlenn˘, moÏná osmadvacetiãlenn˘.

Navíc mûl WHU v˘born˘ dorost s ‰irok˘m, kvalitním

kádrem. Tyto dva t˘my pfies t˘den trénovaly pohroma-

dû. A na víkend pak hlavní manaÏer, tehdy Alan Ped-

rew, urãil tfii sestavy – na zápas prvního muÏstva, na

zápas juniorky a na zápas dorostu. Na utkání Premiér

League nominoval osmnáct hráãÛ. Zbytek ‰el hrát za

juniorku, pfiiãemÏ je doplnili nejlep‰í dorostenci.“

V‰echno je to podle Busty o to zajímavûj‰í, Ïe talento-

vaní dorostenci West Hamu mají uzavfiené profesionál-

ní smlouvy, takÏe nechodí do ‰koly ani do zamûstnání.

„V‰ichni Ïili v areálu na okraji Lond˘na. Ráno se tam

se‰lo vÏdycky kolem ãtyfiiceti fotbalistÛ a Alan Pedrew

rozhodl, kdo bude trénovat s kter˘m t˘mem. To byla

pro kaÏdého fotbalistu ohromná motivace. Po tréninku

následoval spoleãn˘ obûd a odpoledne individuální

tréninky. Hráãi po zranûní mûli na programu jinou ãin-

nost, posilovnu, regeneraci, plavání… Prostû, fotbalisté

tam Ïili takfiíkajíc ’rodinn˘m Ïivotem’, a to mû prostû

nadchlo,“ pokraãuje Busta.

Na Bohemce tfiináct let nefungoval ani B-t˘m, ani junio-

rka. V devadesát˘ch letech minulého století béãko Bo-

hemky spadlo z tehdej‰í II. národní ligy (tfietí nejvy‰‰í

text: Ale‰ Pivoda
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soutûÏe) do divize, hned rok na to z divize do PraÏské-

ho pfieboru a následnû bylo zru‰eno.

„Zru‰ení béãka nás, trenéry a funkcionáfie mládeÏe,

dost trápilo. KaÏdoroãnû z dorostu vy‰la spousta talen-

tovan˘ch klukÛ, ale trenéfii Uhrin mlad‰í ani PetrÏela

nepovaÏovali za dobré a nutné pracovat s klubov˘mi

odchovanci. A tak tfieba mimofiádn˘ talent Roman Bed-

náfi, kter˘ dnes hraje ve Skotsku, ode‰el do Mladé Bo-

leslavi a dal‰í na‰i hráãi zamífiili rok co rok jinam. A my

jsme si ’na mládeÏi’ opakovanû fiíkali, Ïe celá na‰e

práce vychází nazmar, Ïe se bez juniorky prostû ne-

hneme dál,“ líãí Zbynûk Busta. „KdyÏ jsme v létû 2006

získali druhou ligu od Xaverova, naskytla se reálná

‰ance juniorku po dlouh˘ch letech zase zfiídit. S Che-

bem jsme se dohodli na tom, Ïe na západû âech se

bude hrát âFL a my vezmeme pro béãko úãast v divizi.

Samozfiejmû, nebyly peníze na samostatn˘ B-t˘m, na

samostatn˘ realizaãní t˘m, na nové tréninkové plochy.

A tak padlo rozhodnutí obohatit ná‰ stávající realizaãní

t˘m o Va‰ka Hradeckého s tím, Ïe ke dvaadvaceti hrá-

ãÛm pfiidáme dal‰ích pût, v‰ichni budou podle anglic-

kého modelu trénovat pohromadû a Bohemka bude

hrát dvû soutûÏe. To jsme vidûli jako velké pozitivum,“

dodává trenér.

Bohemka to zkusila po dobu roku. Zbynûk Busta nomi-

noval vÏdy ãtrnáct hráãÛ na druholigov˘ zápas, ze zbyt-

ku kádru se sloÏila sestava juniorky na zápas divize.

Nejlep‰í hráãi juniorky si pak ‰li sednout pfii druhé lize

na náhradnickou laviãku...



O
rovnou sedmdesátku hlasÛ vyhrála loÀská Miss,
Jana Bene‰ová. âíslo 70 se ve statistice druhé-
ho roãníku objevilo taktéÏ. Klokanka s tímto

pofiadov˘m ãíslem se totiÏ stala její nástupkyní! Absol-
ventka Stfiední pedagogické ‰koly v Nové Pace a rodaã-
ka z Hofiic, která od fiíjna nastupuje na Vysokou
‰kolu v Liberci, se mÛÏe tû‰it na zele-
nobíl˘ dres Bohemians 1905 zn.
UMBRO, kter˘ dostane o pfiestávce
dne‰ního mistrovského utkání se
Slávií. 
Virtuální soutûÏ Miss Kenguru
vznikla 22. ãervna minulého
roku a mûla za cíl pfiedstavit
Ïenskou krásu, která nav-
‰tûvuje utkání Bohemians.
Fotografie zaslané redakci
oficiálních stránek mládeÏe
Kenguru CZ, byly pofiízeny
napfiíklad pfii hokejovém zá-
pase ledov˘ch klokanÛ, vel-
kou mûrou v‰ak pfievaÏují
fotky z mistrovsk˘ch zápasÛ
v ëolíãku. Oproti loÀskému
roãníku se do soutûÏe zapo-
jilo o dvû stovky více fanou‰-
kÛ, kter˘m patfií velk˘ dík!
Právû ãtenáfii portálu Kengu-
ru CZ jsou nedílnou a dÛleÏi-
tou souãástí této soutûÏe. Dí-
ky fotkám, které zaslali, si
mohou pfiíznivci fotbalu
bezesporu fiíci, Ïe nejkrás-
nûj‰í dívky a Ïeny chodí na
na‰í Bohemku!
Proto opût Ïhavte Va‰e fo-
toaparáty a zasílejte nové
klokanky na známé e-ma-
ily. K fotografii napi‰te pfii
jakém utkání byla pofiíze-
na, a mÛÏete se tû‰it na
její prezentaci v rubrice
FansZone, respektive v sek-
ci Klokanky! V‰em fa-

NOVÁ MISS KENGURU
je rodačka z Hořic!

nou‰kÛm, ktefií nám zaslali fotografie do leto‰ního roã-
níku moc dûkujeme.

autor: priessnitz – Kenguru.CZ

„Mezi mé úplnû nej patfií Tonda Panenka“, fiíká nová
Miss

Kdy ses dozvûdûla o tom, Ïe jsi nominována
do sedmdesátky adeptek na Miss Kenguru 2006/7?
-Chtûla jsem s bráchou vybrat nûjakou normální fotku,
no a kdyÏ jsme zasedli ke kompu, tak pfiibûhl taÈka
a s radostí mi oznámil, Ïe mi fotku do soutûÏe zaslal
,Ïe uÏ nemusím vybírat….Tak jsem se nejdfiíve zhrozila

jakou vybral a pak uÏ to nûjak ‰lo a já to nefie‰ila

Co fiíká‰ na své vítûzství?
-Je to docela pfiíjemn˘ pocit, ale asi nejvût‰í ra-
dost z toho má mÛj taÈka, kter˘ to v‰ude fiíká...
Minul˘ t˘den u nás zaãal festival Jiãín mûsto po-
hádek, jdu se klidu podívat na koncert a chodí
ke mnû lidi, aby mi popfiáli…. Je to nûkdy
i vtipn˘.

Od jaké doby chodí‰ fandit zelenobíl˘m?
-Od jaké doby chodím fandit, tak to si ne-
pamatuju, cto by jste se museli ptát jinde.
Ale od kdy fandím? Tak to vím pfies-

nû…myslím si,  Ïe hned od prvního
m˘ho nádechu, u nás doma neby-

la taky jiná moÏnost…, ale já
jsem za to ráda.

Kdo je tvÛj oblíben˘
hráã z kádru Bo-

hemians 1905?
-Já to moc ne-

stíhám sledo-
vat, protoÏe

se to mû-
ní…,ale

mám
ráda
Slezá-

NOVÁ MISS KENGURU
je rodačka z Hořic!
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ka, SÀózu, Radu. Ale mezi mé úplnû „NEJ“ patfií Tonda
Panenka, to je taková moje hvûzda..., jehoÏ fotky zdobí
odmala mÛj pokojík.

Zapojili se do hlasování i tví kamarádi?
-Já myslím, Ïe Ti nejvíc…To víte, my jsme mal˘ mûsto
a tady se ‰ífií v‰echno a hlavnû hodnû MOC rychle, má-
me to tady takovou drbárnu…

Jaké oãekává‰ umístûní Bohemians 1905 na konci
podzimní sezóny v I. lize?
-Samozfiejmû to nejlep‰í... Moje nej kámo‰ka je slávist-
ka, no tak s tou máme pofiád dohady... ona tvrdí, Ïe
Bohemka bude na konci a Slavie na zaãátku…, ale
ona neví co mluví…Já vûfiim Bohemce!!!

Jezdí‰ na v˘jezdy nebo preferuje‰ pouze domácí zá-
pasy v ëolíãku?
-KdyÏ mû vezmou do auta, tak jedu i ven…, ale zpátky
vÏdy fiídím, aby si v‰ichni dali nûco k pití, no a já vÏdy
zÛstanu o vodû… Ráda jezdím na venkovní i na domá-
cí zápasy.

Jaké jsou tvoje koníãky, záliby?
-Mû baví tak v‰echno…Ráda si jdu nûkam zasportovat,
posedût s kámo‰ema…

Sportuje‰?
-Asi devût let jsem hrála basket za Jiãín a z toho vypl˘-
vá, Ïe je to mÛj neoblíbenûj‰í sport. Mûli jsme v˘bor-
nou partu... akorát jsme v‰ichni byli na basket tak tro-
chu malé, ale nám to nevadilo, za to jsme víc bûhaly….
Spousta lidí mi to kvÛli mé v˘‰ce moc nevûfií. 

Chodí‰ fandit na tribunu nebo "pod hodiny"?
-Dfiíve jsme chodili na tribunu, ale teì uÏ nejdeme ji-
nam neÏ do kotle... tam to totiÏ nejvíc Ïije!!!…

Co tû imponuje pfii domácích zápasech v ëolíãku tak,
Ïe se do nûj stále vrací‰?
-Je tam v˘born˘ prostfiedí a hlavnû fanou‰ci, to totiÏ
udûlá hodnû, jsou v˘borní!!!

Jak pravidelnû dojíÏdí‰ na zápasy? 
-Jak uÏ jsem fiíkala, kdyÏ se vejdu do auta nebo kdyÏ
jsem v Praze u babiãky… jinak nemám ‰anci.

Co by si ráda vzkázala fanou‰kÛm, ktefií ti dali hlas?
-V kaÏdém pfiípadû bych jim chtûla moc podûkovat, je
to pfiíjemné získat takov˘ titul a originál dres.



Kdy a proã jste zaãali fandit svému klubu?

Horáãek: To je tûÏk˘ - já Bohemce fandil vlastnû odjak-

Ïiva. Co si pamatuju, tak mû táta vÏdycky bral na Pa-

nenku a spol. TakÏe nevím kdy a proã. Prostû to tak je.

Ho‰ek: Mnû vzal dûda v sedmi letech na derby Slavie

se Spartou, kde se mi zalíbily slávistické dresy. Dûda mi

koupil vlajku, kterou SparÈani okamÏitû zapálili. Od té

doby mám Slavii rád.

Jak˘ máte vztah k nedûlnímu soupefii?

Horáãek: Slavia, to je takové sekundární muÏstvo. Bo-

hemka je záleÏitost srdce. Moc nefie‰ím, v jaké jsou

zrovna Klokani formû, mám je rád vÏdycky, i kdyÏ jsou

tfieba ve tfietí lize. S tím se nedá hnout. Ale Slavii, kdyÏ

je ve formû a Bohemka zrovna nehraje, tak té fandit

mÛÏu. Navíc je taky z Vr‰ovic. To u Sparty by to ne‰lo,

ani kdyby hrála finále Ligy mistrÛ Mléãné dráhy. 

Ho‰ek: S Bohemkou jsme pfiece sousedi! Vût‰inou hrá-

vala od pûti a my aÏ pozdûji, takÏe jsme si spojili oba

zápasy, a nikdy nebyly Ïádné problémy. Ty dva kluby se

UNITED COLOURS 
Velké hudební derby
UNITED COLOURS 
Velké hudební derby

âeká nás vzru‰ující derby, v nûmÏ se utkají tradiãní vr‰oviãtí soupefii. Soupefii - nikoli v‰ak nepfiátelé. 
Po cel˘ch devadesát minut sice nebudeme znát bratra, ale nezapomínáme - Slavia pomohla novû se rodící-
mu klubu Bohemians 1905, kdyÏ zaãínal od nuly. âervenobílé ‰ály ãasto vídáme v ëolíãku a jejich majitelé
jsou tu vítáni. Respektujeme se.
Souãasnou situaci vystihuje Vladimír ·micer: "Derby bude mít vyhecovanou atmosféru, ale cením si toho, Ïe
fanou‰ci Bohemky i Slavie spolu dokáÏou koexistovat. Slávisté pfied dvûma lety organizovali pro Bohemku
sbírku a jsem rád, Ïe fanou‰ci Bohemky na to nezapomínají. " 
AÈ uÏ zápas dopadne jakkoli, posledním hvizdem rozhodãího tentokrát neskonãí. Pokraãovat bude v ëolíãku
hned vzápûtí koncertem dvou znám˘ch hudebních skupin, jejichÏ ãlenové jsou na vr‰ovickém fotbalu závislí.
Za Bohemku zahraje Prohrála v kartách, za Slavii pak Petr Ho‰ek se sv˘mi Maradona Jazz. Muzikanti se roz-
hodli, Ïe vystoupí bez nároku na horáfi a na koncert se tû‰í.
„Respektujeme se,“ fiíkávají o sobû pfiíznivci Bohemians a Slavie. Platí to i o muzikantech, ktefií koncertem
v ëolíãku uzavfiou nedûlní derby. 
"Pojìme dnes roztoãit Vr‰ovice! ProÏijme fotbal, jak˘ ho máme rádi - fotbal bez nenávisti, fotbal jako zába-
vu", vyz˘vají protagonisté zápasového koncertu. Za zelenobílé barvy vystoupí kapela Prohrála v kartách, za
Slavii projekt Maradona Jazz. Pozvání k fotbalovému rozhovoru pfiijali oba kapelníci: Filip Horáãek a Petr
"Mucho" Ho‰ek, jinak dobfie znám˘ ze skupiny Plexis.

k sobû vÏdycky chovaly dobfie, takÏe mám Bohemku

rád. Zajdu na ni kaÏdou chvíli.

Jak ãasto probíráte fotbal s ostatními ãleny kapely?

Horáãek: S tou ãástí, která rozezná ‰tulpny od dívãích

punãoch, vlastnû kdykoliv se vidíme. 

Ho‰ek: V tom jsme na tom stejnû - o fotbale se bavíme

od rána do veãera. Jak s Plexis, tak i s Maradona Jazz.

Jak ãasto chodíte na stadion?

Horáãek: Kdykoliv to jde. Ale fanda jsem spí‰ introvert-

ní. Tikající uzlíãek nervÛ nervóznû Ïmoulající cigaretu

v sektoru A, tak to jsem já. 

Ho‰ek: Taky zajdu kdykoli mám ãas, jenÏe fotbaly jsou

bohuÏel o víkendu, kdy kapely hrajou. Mûl jsem taky

men‰í problém se Strahovem, ale to se uÏ na jafie vyfie-

‰í. Do Edenu budu chodit pofiád.

Promítlo se fotbalové fandûní do va‰í muziky a textÛ?

Horáãek: Snad jenom, kdyÏ s náma na podiu tanãí klo-
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kan Lombardos. Jinak myslím, Ïe napsat opravdu dob-

rej text o fotbale, to je úkol hodn˘ mistra a na to se ne-

cítím.

Ho‰ek: S Plexis jsme psali texty o fotbale pfied revolucí

i po ní - dohromady jich je asi sedm. Skladby Gól,

MroÏ... A projekt Maradona Jazz je fotbalu pfiímo vûno-

van˘. Hrajeme spoustu vûcí, které znûjí na latinskoame-

rick˘ch stadionech, a celé to vnímáme jako poctu Die-

gu Maradonovi.

Co si myslíte o kapele toho druhého?

Horáãek: Plexis jsou pro mû legenda. UÏ v pubertû

jsem na jejich pfiedkapelu Lucii házel rajãata. A tady Si-

da, respektive Mucha, taky povaÏuju za nejlep‰ího lati-

no d˘dÏeje, co u nás znám. Pravda, znám jen jeho... Na

Maradona Jazz jsem zvûdavej, protoÏe jsem je‰tû ne-

mûl tu ãest. 

Ho‰ek: Prohrála jsou kamarádi, zvlá‰È Filipa znám od-

nepamûti. Já uÏ se do ëolíãku tû‰ím, protoÏe ten kon-

cert bude konfrontaãní - kluci hrajou úplnû jinou muzi-

ku, neÏ Maradona Jazz, ale právû proto by to mohl bejt

mejdan. Tak hlavnû, aÈ je hezkej fotbal. A aÈ nám vyjde

poãasí.

Prohrála v kartách (www.prohrala.cz)

Pfii loÀském monstrturné Divok˘ho Billa byli fanou‰ci

nad‰ení: Tohle Ïe byla teprve pfiedkapela? PvK si hned

získali kaÏdého a od první písnû se divoce tanãilo. Pro

hudební znalce v‰ak nebyl ten záÏitek niãím nov˘m: Fi-

lip Horáãek zaloÏil PvK roku 1992 a jejich koncerty jsou

dávno zárukou nejlep‰ího veãírku. Poslední deska se

jmenuje Jak˘ to bude za vodou a vy‰la loni na jafie. 

Maradona Jazz

Projekt vznikl koncem roku 2001 na popud frontmana

kapely Plexis Petra Ho‰ka, známého také pod pfiezdív-

kami Sid ãi Mucho, kter˘ zrealizoval svÛj nápad oÏivit

suché pou‰tûní desek Ïiv˘mi nástroji. S kamarády

z kdysi slavn˘ch punkov˘ch a hardcorov˘ch kapel dali

dohromady chilloutov˘ projekt, ve kterém najdete lati-

no, jazzové prvky a hlavnû legraci. 

Pfiijìte a objevte pûtici podivn˘ch, sjet˘ch a ulítl˘ch ma-

gorÛ, ktefií divoce bu‰í, troubí a rvou do jiÏ beztak rytmic-

ky vybûsnené latinskoamerické muziky. Stojí to za to.

autor: kolis
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DvÛr Králové nad Labem

TJ DvÛr Králové nad Labem
Tomek – Král, Kruli‰, Haase, S. JeÏek – Kilevník, Holub, Groh (75. BlaÏek), Míl (82. HuÀák)
– Otradovsk˘ (75. Brendl), ¤eÏábek

Sestava Bohemians 1905
SÀozík – Marek (46. Adam), Rada, Pecinovsk˘, ·marda – Moravec (46. Kotyza), Slezák, Turtenwald, Bartek – MatÛ‰, Ordo‰ (46. Polodna)

Rozhodãí: Drábek
DivákÛ: 3 250

TJ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – BOHEMIANS 1905 1:4

F
otbalisté Bohemians postoupili do 3. kola Pohá-

ru âMFS, kdyÏ vyhráli na hfii‰ti divizního Dvora

Králové 4:1. O branky KlokanÛ se postarala také

nová útoãná posila - Michal Ordo‰, dal dvû branky.

Adam pfiidal jednu branku a jednou se trefil také bran-

káfi Radek SÀozík z pokutového kopu. 

Bohemians otevfieli skóre jiÏ ve 6. minutû zápasu a cel˘

prÛbûh utkání mûli pod kontrolou. Utkání sledovalo pfies

tfii tisíce divákÛ, ktefií vidûli trvalou pfievahu Bohemians

a ãtyfii branky v domácí síti. Ve 3. kole Poháru âMFS se

Bohemians utkají s Bfieclaví. Na Moravu se podle pÛvod-

ního plánu vydají 26. záfií. V pfiípadû vítûzství se Bohemi-

ans stfietnou s vítûzem zápasu Dukla - Sparta.

Pohár ČMFS
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Pojeďte za BOHEMKOU

3. kolo Poháru âMFS: Bfieclav – Bohemians 1905

Ve stfiedu 26.09.2007 je pofiádán
autobusov˘ zájezd
na utkání 3. kola Poháru âMFS
s MSK Bfieclav.
Sraz úãastníkÛ je od 12:00 hodin
u hlavní brány stadiónu Bohemky na
Vr‰ovické ul., odjezd ve 12:30 hodin.
Pfiihlá‰ky u Michala Holase pomocí
SMS na mobil 606 814 521, nebo
mailem na  . Do SMS uveìte jména
pfiihlá‰en˘ch, do mailu i telefonická
spojení.
Pevná cena zájezdu - bez ohledu na
poãet lidí 330,-Kã.
Lístky na utkání budou stát 50,- Kã,
info o jejich prodeji bude pozdûji.

8. kolo Gambrinus ligy: Mladá Boleslav - Bohemians

V nedûli 30.09.2007 je pofiádán autobu-
sov˘ zájezd na prvoligové utkání v Mla-
dé Boleslavi.
Sraz úãastníkÛ je od 14:30 hodin u hlav-
ní brány stadiónu Bohemky na Vr‰ovické
ul., odjezd ve 15:00 hodin.
Pfiihlá‰ky u Michala Holase pomocí SMS
na mobil 606 814 521, nebo mailem na
. Do SMS uveìte jména pfiihlá‰en˘ch,
do mailu i telefonická spojení.
Cena zájezdu - pfii plném busu 45 lidí -
140,-Kã, pfii 30 lidech 200,- Kã.



A
bychom do budoucna zabránili zneuÏití údajÛ

ãlenÛ DFB pfii pfiedprodeji vstupenek na jed-

notlivá 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 provo-

zu 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 budouc-

na fie‰en pouze tímto kanálem, proto nemáte-li je‰tû

"spárovan˘" úãet na Virtuálním ëolíãku se sv˘mi ãlen-

sk˘mi údaji, uãiÀte tak na stránce  . Pro úspû‰nou re-

gistraci do ãlenské sekce je potfieba mít zfiízen˘ úãet na

Virtuálním ëolíãku, nov˘ úãet si lze zfiídit na stránce  . 

Bezpeãnostní kódy ãlenÛ DFB byly hromadnû rozesílá-

ny 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 zmû-

nily, tyto pfiípady bude potfieba fie‰it individuálnû a na

stránce   naleznete formuláfi pro zaslání bezpeãnostní-

www.bohemians1905.cz
- předprodej
www.bohemians1905.cz
- předprodej

ho kódu v pfiípadû, Ïe jste jej neobdrÏeli mailem.

âlenové DFB mají i nadále moÏnost zakoupit si zv˘hod-

nûné vstupenky pfiímo ve Fanshopu v ëolíãku a na pro-

dejních 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 vstupen-

ky).



V
e vûku 76 let zemfiel herec Josef Vinkláfi. Právû derby
mezi Bohemians a Slavií pro nûj mûlo vÏdy zajímav˘
nádech. Josef Vinkláfi patfiil mezi fanou‰ky vr‰ovick˘ch

klubÛ a vstoupil také do DruÏstva fanou‰kÛ Bohemians. I pro-
to chtûjí oba vr‰ovické kluby vzpomenout na jeho památku. 
„Pan Vinkláfi podlehl tûÏké nemoci,” potvrdil Tomá‰ Stanûk,
mluvãí praÏského Národního divadla. „Já jsem si ho stra‰nû
povaÏovala, krásnû se nám spolu pracovalo. Objevili jsme
i spoleãn˘ smysl pro humor a já ho mûla moc ráda, protoÏe to
byl ãlovûk posedl˘ divadlem,” reagovala na smrt kolegy hereã-
ka Ljuba Skofiepová, která se po boku Vinkláfie objevila v ús-
pû‰n˘ch seriálech Námûstíãko, Náves a Pfiíkopy.
S Národním divadlem se Josef Vinkláfi rozlouãil prací. Je‰tû 29.
srpna dorazil do Stavovského divadla na ãtenou zkou‰ku pfii-
pravované hry Malá hudba moci od Pavla Kohouta. Josef Vin-
kláfi se dlouhodobû pot˘kal s rakovinou plic. Poprvé váÏnû
onemocnûl v polovinû 90. let, kdy prodûlal mozkovou pfiího-
du.
Narodil se 14. listopadu 1930 v PodÛl‰í na Jiãín-
sku. Jako dítû pÛsobil v Dismanovû dûtském
sboru. Jeho divadelní kariéru nastartoval zá-
skok za nemocného herce v inscenaci Cirkus
plechov˘ tehdej‰ího Divadla Satiry.
Krátce poté dostal nabídku od Jana Wericha
a stal se hercem jejich spoleãného divadla
s Jifiím Voskovcem. "Mûli na mû velk˘ vliv.
Werich mi tfieba jednou zakázal filmovat.
Mûl jsem hrát hlavní roli a on fiíkal: To si
musí‰ rozhodnout, jestli chce‰ dûlat
v divadle nebo filmovat. Vosko-
vec mi to rozmluvil, Werich
mi to zakázal. A já jsem
mu za to dodnes
vdûãn˘," vzpomínal
Vinkláfi.
Je‰tû neÏ
pfiestoupil
do Rea-
listic-

Josef Vinklář
† 2007

kého divadla, kde potom zÛstal 33 sezon, ode‰el na dva roky
do Pardubic. Nakonec zaãátkem osmdesát˘ch let zakotvil
v praÏském Národním divadle. 
Na jevi‰ti byl Romeem, králem Learem i ·vandou ze Strakonic-
kého dudáka, fiadu rolí v‰ak ztvárnil i ve filmu a v televizi - ve
snímcích Pod jezevãí skálou, Koncert na konci léta nebo Prin-
cezna se zlatou hvûzdou a v seriálech Hfií‰ní lidé mûsta praÏ-
ského, Sanitka ãi Nemocnice na kraji mûsta.
"Nevadí mi, Ïe si mû lidé spojují s doktorem Cvachem, proto-
Ïe ta role byla zajímavá a komplikovaná. Navíc mû zaujalo, Ïe
scenárista Dietl mûl odvahu ukázat prstem na takového ãlovû-
ka - kripla, kter˘ jin˘m lidem otravuje Ïivot a brání jim v hez-
kém Ïivotû nebo práci a kter˘ ãetl úplnû zbyteãnû kníÏky, pro-
toÏe z nich nikdy nic nepochopil," tvrdil herec o své
nejslavnûj‰í postavû.
Hrál také ve druhé fiadû Nemocnice a podepsal i smlouvu na

právû natáãenou tfietí sérii. Na zaãátek natáãení v Îatci
ov‰em nedorazil kvÛli chemoterapiím. Scenáristka

Lucie Koná‰ová dala údajnû jeho postavû
v chystané fiadû znaãn˘ prostor. âeská tele-

vize se zatím nevyjádfiila, jak bude situaci
fie‰it.

Poslední dokonãenou prací Vinkláfie
tak zÛstane seriál Hrabûnky, kter˘ ny-
ní vysílá âeská televize. Ztvárnil v nûm
b˘valého stranického kádra Sa‰u Ma-
chonina, kter˘ na sklonku svého Ïivo-

ta nachází radost, kdyÏ dokáÏe udûlat
nûco vlastníma rukama.

Spoustu rolí vytvofiil i v rozhlasov˘ch
adaptacích. Vydavatelství Radioservis ne-
dávno vydalo v ediãní fiadû Zlat˘ fond
tfieba dramatizaci slavného románu
o vládcích starovûkého ¤íma Já, Clau-
dius, v níÏ Vinkláfi vystupuje po boku
Viktora Preisse, Franti‰ka Nûmce, Ja-
roslavy Adamové.
DrÏitel Ceny Franti‰ka Filipovského
za celoÏivotní mistrovství v dabingu
v roce 2000 vydal knihu vzpomínek
Pokus o kus pravdy. Se svou první
manÏelkou Janou Dítûtovou má sy-
na Jakuba, s dal‰í manÏelkou Ivan-
kou Devátou, kterou si vzal hned
dvakrát, se doãkal syna Adama.

Josef Vinklář
† 2007







Bohemians 1905 – SK Slavia Praha50 Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava50

Kolo Den âas Zápas Skóre DivákÛ

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

6 710

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

7 615

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

6 066

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

7 887

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

6 016

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

5 180

7. 23.09. 16:30
Bohemians 1905
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. TEPLICE 4 4 0 0 8: 2 12

2. SLAVIA PRAHA 4 4 0 0 6:1 12

3. BANÍK OSTRAVA 4 3 1 0 12:5 10

4. SPARTA PRAHA 4 3 1 0 7:2 10

5. VIKTORIA PLZE≈ 4 2 2 0 4:1 8

6. TESCOMA ZLÍN 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 1 1 2 3:4 4

10. JABLONEC 4 1 1 2 2:3 4

11. âESKÉ BUDùJOVICE 4 1 0 3 3:4 3

12. VIKTORIA ÎIÎKOV 4 1 0 3 7:11 3

13. KLADNO 4 1 0 3 4:8 3

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

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 SLAVIA PRAHA

TRENÉŘI

KAREL JAROLÍM
LUBOŠ PŘIBYL
PAVEL ŘEHÁK
PETR VRABEC

BRANKÁŘI

1 Michal Vorel 27. 06. 1975
22 Jakub Diviš 27. 07. 1986
28 Martin Vaniak 04. 10. 1970

OBRÁNCI

3 Erich Brabec 24. 02. 1977
4 David Hubáček 23. 02. 1977
6 Martin Latka 28. 09. 1984

12 František Dřížďal 08. 08. 1978
13 Ondřej Šourek 06. 04. 1983
17 Marek Suchý 29. 03. 1988
19 Matej Krajčík 19. 03. 1978

ZÁLOŽNÍCI

2 Mickael Taveres 25. 10. 1982
5 Michal Švec 19. 03. 1987
9 Milan Černý 16. 03. 1988

11 Vladimír Šmicer 24. 05. 1973
15 Michel Fernando Costa 11. 03. 1981
16 Daniel Pudil 27. 09. 1985
18 Dušan Švento 01. 08. 1985
21 Tijani Belaid 06. 09. 1987
23 Ladislav Volešák 07. 04. 1984
25 David Kalivoda 25. 08. 1982
26 Tomáš Jablomský 01. 06. 1987

ÚTOČNÍCI

7 Stanislav Vlček 26. 02. 1976
8 Petr Janda 05. 01. 1987

10 Gaúcho 28. 09. 1979
14 Zdeněk Šenkeřík 19. 12. 1980
20 Milan Ivana 26. 11. 1983
24 Tomáš Necid 13. 08. 1989

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
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
36 Marek Nikl 20. 02. 1976

ÚTOČNÍCI

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


