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Vážení fanoušci Bohemky,
po krásném zážitku při derby se Slavií se opět vracíme do tvrdé reality nejvyšší soutěže.
Ale ještě předtím se chci vrátit k zápasu, který přinesl fantastickou atmosféru a vynikající
podívanou především pro fanoušky Bohemians.
Bohemka ukázala v utkání se Slavií všechny své přednosti a vynikající, ještě lepší než obvykle, byla podpora diváků. Přispěl k tomu rychlý gól a celý zápas se odehrával na pozitivní vlně. Takhle plný stadion si pamatuji ze svých hráčských let, tehdy ještě lidé mohli stát,
takže se jich do Ďolíčku vešlo mnohem víc, ale často stáli u pokladen, viseli na sloupech,
koukali přes hrazení, balkony v okolních domech byly plné… To vše mně připomněl právě
zápas se Slavií.
Byl to skvělý boj na hřišti, ovšem nekončil posledním hvizdem rozhodčího. Zúčastnil
jsem se osobně koncertu po utkání a bylo to opravdu kouzelné. Bohemácké a slávistické
dresy se potkávaly na náměstíčku pod hlavní tribunou a tančily spolu při rytmu kapel sympatizujících s oběma kluby. Byla to skvělá ukázka přátelství fotbalových fanoušků. Byl jsem
hrdý na to, že jsem Bohemák a jsem součástí této rodiny.
Jediné, co mě u našich fanoušků mrzelo, byl problém v Mladé Boleslavi, kdy někteří jedinci napadli pořadatele. To kazí pověst všem v okolí a doufám, že dotyční se podobných
výpadů příště na stadionu vyvarují, protože tím škodí klubu.
S pozdravem
Antonín Panenka
Prezident klubu
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teì hlavnû jejich pokﬁiky: "Bohemka u nás je nejlep‰í..."
Pak uÏ nastupují na pódium muzikanti, kteﬁí hrají bez nároku na honoráﬁ. Za Bohemku rocková skupina Prohrála
v kartách, jejíÏ zpûvák Filip Horáãek má v penûÏence permanentku do ëolíãku a nechybí na Ïádném domácím
zápase: "Tikající uzlíãek nervÛ nervóznû Ïmoulající cigaretu v sektoru A, tak to jsem já," charakterizuje se Dnes
se mu splní Ïivotní sen, kdyÏ za ním pﬁijde na pódium
Antonín Panenka. Horáãek se ho ptá: "Pamatujete si, co
jste dûlal na jaﬁe roku 1981?" Panenka samozﬁejmû ví louãil se tehdy se svojí Bohemkou, stal se hráãem vídeÀského Rapidu. KdyÏ hrál v ëolíãku poslední zápas, tehdy
devítilet˘ zpûvák Horáãek byl na tribunû se sv˘m tátou,
kter˘ v‰e nahrával na amatérskou kameru. "A tak jsem
vám ten film stáhl, Antoníne," podává teì Panenkovi dévédéãko.
KdyÏ nastupuje druhá kapela, slávistick˘ Maradona Jazz,
koncert se mûní v bujar˘ mejdan. V jednu chvíli je na pódiu i dvacet taneãníkÛ; ãtyﬁletá holãiãka s vlajkou Bohemky na ramenou dvoumetrového metaláka ve slávistické ‰ále. Kdekomu se lesknou oãi: "Tak pro tyhle
emoce fotbal miluju," ﬁíká tﬁicetilet˘ fanou‰ek Jan David.
KdyÏ dojat˘ d˘dÏej ve slávistickém dresu teì na moment
zti‰il své desky, naklonil se k mikrofonu: "Pﬁátelé, tak
tohle je‰tû ãesk˘ fotbal nezaÏil. Vrrr‰ovice!" Tisíc vlnících
se taneãníkÛ tleská, a opût se rozjíÏdí velik˘, nezapomenuteln˘ karneval. Ten d˘dÏej na pódiu se jmenuje Petr
Ho‰ek a dávno patﬁí k legendám ãeské muziky - V 80. letech zakládal kapelu Plexis, a pro radost, jako právû teì,
hraje v latinskoamerickém rytmu se sv˘m projektem Maradona Jazz, kter˘ v nedûli veãer zavr‰il povedenou akci
United Colours of Vr‰ovice. Ano, fotbal spojuje
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ûhem uplynul˘ch ãtrnácti dnÛ jsme absolvovali tﬁi zápasy. Vezmu to pûknû popoﬁádku.
Proti Slavii jsme podali velmi dobr˘ v˘kon. Vû-

dûli jsme, Ïe slávisté nastoupí s nûkolika zmûnami v sestavû a jejich defenziva ztratila nûkolik hlaviãkáﬁÛ. Proto
jsme nasadili do útoku dvojici vysok˘ch fotbalistÛ – Ordo‰, ·koda. Na‰ím cílem bylo posílat na tyto hráãe
centry ze stran, coÏ se hned na zaãátku vyplatilo a Milan ·koda ukázal, Ïe má skvûl˘ v˘bûr místa v pokutovém území a hlavou dal gól. Ze vzduchu padla i druhá
branka Kuná‰ka, kter˘ sehrál vynikající zápas. Podali
jsme kolektivní v˘kon podpoﬁen˘ nûkolika zku‰en˘mi
individualitami a hﬁe, zejména v prvním poloãase, prospûl i novic Marek Nikl. Prostû utkání se Slavií bylo pro
cel˘ t˘m velkou odmûnou za nároãnou práci.
V t˘dnu jsme dokázali postoupit i v Poháru âMFS pﬁes
Bﬁeclav, kde se ukázali kluci, kteﬁí proti Slavii nenastoupili. Napﬁíklad Jirka Rychlík ukázal, Ïe se mu vyplácí
práce z posledních t˘dnÛ a v˘raznû si ﬁíká o návrat do
základní sestavy. Tento trend potvrdil i v Mladé Boleslavi, kde stﬁídal na posledních dvacet minut a pﬁedãil svého pﬁedchÛdce Petra Kuná‰ka. V Boleslavi jsem sehráli

ZBYNĚK BUSTA
sportovní manažer
Bohemians 1905
protoÏe domácím rychle docházely síly. Ale to jsou jenom kdyby a vûﬁím, Ïe pﬁí‰tû uÏ budeme odváÏnûj‰í po
cel˘ zápas. BohuÏel pﬁed utkáním s Mladou Boleslaví
vypadl znovu útoãník Ordo‰, kter˘ si natáhl stehenní
sval, takÏe pﬁi zranûní Bálka jsme se vrátili do situace,
která tady byla pﬁed pﬁíchodem dvou útoãníkÛ.
Po dÛleÏitém utkání s âesk˘mi Budûjovicemi pojedeme
s cel˘m t˘mem na rekondiãní soustﬁedûní do Vrchlabí.
âeká nás ãtrnáctidenní reprezentaãní pauza a protoÏe
letní pﬁíprava byla krátká, rád bych vyuÏil pauzy k nabrání sil do druhé poloviny podzimní ãásti. Myslím, Ïe
se nám to v prosincov˘ch zápasech bude je‰tû hodit.

zvlá‰tní utkání. První poloãas byl zakﬁiknut˘, hráãi se
báli jít do útoku, probudili se aÏ ve druhé pÛli, pﬁesto
to paradoxnû mohlo pﬁinést body. Kdybychom promûnili nûkterou z mnoha ‰ancí, mohli jsme utkání i otoãit,
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HOŠI, DĚKUJEME!
Vzájemná děkovačka po utkání
Bohemians – Slavia 2:0

Vzájemná utkání
V˘hra s rozkopan˘mi ko‰i
Na‰e bilance s âesk˘mi Budûjovicemi není pﬁíli‰ dobrá. Ze sedmi domácích stﬁetnutí jsme dokázali pouze jednou
zvítûzit a to je‰tû divok˘m v˘sledkem 4:3, poté co jsme o pÛli prohrávali 0:2. O nûco lep‰í to bylo v zápasech na jihu âech, kde jsem dvakrát vyhráli a jednou remizovali.
PetrÏela rozkopal ko‰e
Nejpamátnûj‰í vzájemn˘ zápas z poslední doby se odehrál na jaﬁe roku 2001. Bohemka dokázala zvrátit zdánlivû ztracené utkání a dopomohla k tomu i pﬁestávková
bouﬁka v kabinû, pﬁi níÏ trenér PetrÏela rozkopal odpadkové ko‰e. Pﬁiná‰íme vám tehdej‰í pohled Virtuálního
ëolíãku na utkání:
Asi jen ti opravdu nejvûrnûj‰í fanou‰ci vûﬁili po prvním
poloãase utkání s âesk˘mi Budûjovicemi v bodov˘ zisk.
Po katastrofálním v˘konu totiÏ Bohemka prohrávala
0:2 a její v˘kon vÛbec nenaznaãoval zmûnu k lep‰ímu.
"Budûjovice po pÛli vedly naprosto zaslouÏenû, svoje
muÏstvo jsem snad takhle ‰patnû hrát nevidûl za celou
dobu, co jsem tady," popisoval kouã Bohemians Vlastimil PetrÏela. "·koda, Ïe jsme je‰tû nepﬁidali tﬁetí gól,
‰anci jsme na to mûli," litoval trenér JihoãechÛ Jindﬁich
Dejmal. Dal‰í branka by Bohemku zﬁejmû definitivnû
poslala do kolen.
To, co ãekal málokdo, se ale po zmûnû stran pﬁecejen
stalo. Trenér PetrÏela v kabinû poﬁádnû zv˘‰il hlas
("rozkopal jsem tam odpadkové ko‰e, ale samozﬁejmû
je zaplatím"), je‰tû pﬁed pÛlí stáhl Matuszného, o poloãase novice Valentu a nahradil je âinãalou a ·enkeﬁíkem. "Rozhodli jsme se zariskovat a vy‰lo to. ·enkeﬁík
byl velice aktivní, dokonce vyhrával i hlaviãkové souboje s o hlavu vy‰‰ím Opravilem. Také âinãala, poté co
shodil nûjaká kila, zlep‰il pohyb a na hﬁi‰ti byl hodnû
vidût," pochvaloval si PetrÏela.
Za ãtrnáct minut tak Bohemians otoãili ztracen˘ zápas
a cel˘ stadion bouﬁil nad‰ením. Hosté se poloÏili
a mohli inkasovat dal‰í branky z kopaãek Kuliga, ·írla
a âinãaly.
KdyÏ pﬁed koncem pﬁidal z trestného kopu svÛj první ligov˘ gól v kariéﬁe Marcel Meleck˘, zdálo se definitivnû
rozhodnuto. Ale po chybû ·enkeﬁíka Janda je‰tû sníÏil.
"V na‰í sestavû byl jedin˘m klasick˘m obráncem Obermajer a v závûru to bylo na stylu na‰í hry znát," vysvûtloval PetrÏela hektick˘ závûr utkání.
"Zápasu by slu‰ela remíza, my jsme ovládli hru v prvním poloãase, domácí zase pﬁedãili nás ve druhé pÛli,
ale odjíÏdíme s prázdnou," uzavﬁel Jindﬁich Dejmal.
Bohemians - âeské Budûjovice 4:3
Branky: 52. Petrou‰, 64. Janáãek, 66. Mare‰, 90.
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Meleck˘ - 9. Klinka, 22. Jukl, 90. Janda.
DivákÛ: 2815.
Bohemians: âontofalsk˘ - Janáãek - Petrou‰, Obermajer,Mare‰ - Matuszny (36. âinãala), Valenta (46. ·enkeﬁík), Meleck˘, Kulig - ·írl, BaláÏ.
âeské Budûjovice: Seman - Zakopal - Marek, Pej‰a
- Plocek, Jukl (75. Janda), Opravil, Vozábal, Kopeck˘
- Klinka, Vácha.
Poslední souboj na Tipsport cupu
Poslední vzájemn˘ zápas sehrála obû muÏstva v lednu
tohoto roku v rámci tradiãního zimního turnaje. Klokani
mûli trvalou pﬁevahu, ov‰em dali jedin˘ gól, o kter˘ se
postaral Pavel Ha‰ek. Ten jiÏ dres Bohemians neobléká,
z tehdej‰í sestavy je ale vût‰ina hráãÛ stále v ëolíãku.
Dá se pﬁedpokládat, Ïe více neÏ polovina z nich nastoupí znovu v základní sestavû Bohemky.
Bohemians 1905 – âeské Budûjovice 1:0
Branky: 60. P.Ha‰ek.
Bohemians: SÀozík - Marek, Rada, Luká‰, RÛÏiãka
- Kotyza, Adam, Slezák, Ha‰ek - Bálek (46. Kulvajt,
76. Pávek), MatÛ‰ (61. ·koda).
âeské Budûjovice: KﬁíÏek - Kosobud (46. ·vehla),
Skála, Tischler, Bure‰ - Ma‰át, Mácha, Gruber, Pouzar
(79. Picka) - My‰ák, Sedláãek (83.
Pﬁíhoda).
Poslední vzájemná ligová utkání:
podzim 2000, â.
Budûjovice - Bohemka 0:1
jaro 2001, Bohemka – â. Budûjovice
4:3
podzim 2002, Bohemka – â. Budûjovice 2:3
jaro 2003, â. Budûjovice - Bohemka 3:3

EMIL KRISTEK

Jihočech
se srdcem Klokana
eho kanceláﬁi dominuje fotografie s Antonínem Panenkou, na ruce má zelenobíl˘ náramek, za Bohemku se bije hlavnû mimo trávník, ale pﬁi utkání
s âesk˘mi Budûjovicemi by jeho fotbalové srdce mohlo
b˘t rozpolcené. Pﬁedseda pﬁedstavenstva a obchodní ﬁeditel Bohemians Emil Kristek se totiÏ na jihu âech narodil
a s Dynamem spojil ãást svého Ïivota. „Dlouho jsem Ïil
v âesk˘ch Budûjovicích a urãitû je sleduji. Patﬁí do ligy,
stadionem, hráãsk˘m kádrem, mám tam spoustu kamarádÛ. Témûﬁ obden si volám s Vozábalem, Horej‰em a ‰piãkujeme se. Budûjovicím pﬁeju, ale jsem v Bohemce a to se
stra‰nû tûÏko vysvûtluje, kdyÏ vás takov˘ klub chytne za
srdce. Je to nûco, co se snad ani nedá vysvûtlit,“ ﬁíká Emil
Kristek, kter˘ kaÏd˘ zápas na hlavní tribunû hodnû proÏívá.
„Burcuju lidi okolo sebe, sponzory a dal‰í, aby fandili, kﬁiãeli „BÍLÁ“ a nebo fanou‰kovskou hymnu „Kﬁiãíme z pln˘ch plic“. Jsem emotivní fanou‰ek, coÏ k fotbalu prostû
patﬁí,“ pﬁiznává Kristek, kter˘ se spoleãnû se v‰emi lidmi
na Bohemce podílel na letní promûnû ëolíãku.
Letní postup do nejvy‰‰í soutûÏe pﬁinesl pro fanou‰ky
hodnû radosti, ale zároveÀ pro vedení klubu hodnû starostí. „S Darkem Jakubowiczem a dal‰ími jsme pﬁipravili pﬁesn˘ scénáﬁ prací a byli jsme si jisti, Ïe to stihneme do zaãátku ligy. Navíc los rozhodl o tom, Ïe první kolo se hraje
v ëolíãku proti Baníku, coÏ vyÏadovalo dal‰í úpravy navíc.
Bylo to pro v‰echny na Bohemce neuvûﬁitelné léto a byla
to velká kolektivní práce. Velk˘ dík patﬁí i trenérÛm a hráãÛm. NejenÏe Zbynûk Busta pomáhal pﬁi rekonstrukci, ale
sportovní pﬁíprava na ligu urãitû nebyla na staveni‰ti ideální. KaÏd˘ den tady byl hluk, dûlaly se nûjaké stavební
úpravy a trenéﬁi v tom museli pﬁipravovat tﬁicet hráãÛ na
hﬁi‰ti. Proto my teì pﬁijímáme ãásteãnou odpovûdnost za
to, kdyÏ se tﬁeba t˘mu nûco nepodaﬁí a zároveÀ chceme
smûﬁovat díky za podaﬁenou rekonstrukci i smûrem ke
sportovnímu úseku,“ ﬁíká Emil Kristek.
Fanou‰ci na první pohled poznali zmûny, které se bûhem
léta udály a stovky z nich k pﬁestavbû i v˘raznû pomohly.
„Zmûnilo se prakticky v‰echno. Od tribun pﬁes zázemí klubu aÏ po detaily v útrobách hlavní tribuny. „AÏ k nepoznání se napﬁíklad zmûnila kabina hostÛ, v‰ude je novû vymalováno, nov˘ nábytek a dal‰í úpravy, které tﬁeba ani nejsou
na první pohled vidût, ale jsou dÛleÏité,“ vypoãítává Kristek zmûny interiéru. KdyÏ pﬁijdete do ëolíãku, tak vás
v útrobách hlavní tribuny zaujme povrch v‰ech podlah.

J

Îádné koberce, Ïádné dlaÏdice. „V‰ude jsme dali umûlou
trávu. Jsme na fotbalovém stadionu, tak aÈ to má atmosféru. Navíc je samozﬁejmû zelená, takÏe jsme dodrÏeli i klubové barvy.“ Do zázemí fotbalového klubu se budou moci
brzy podívat i fanou‰ci. „Na 15. prosince plánujeme tradiãní Vánoce s Klokanem a pﬁi této pﬁíleÏitosti bychom chtûli
fanou‰ky pozvat do útrob stadionu, aby si kaÏd˘ mohl prohlédnout ‰atny a ve‰keré zázemí klubu. Fanou‰ci patﬁí neoddûlitelnû k Bohemce, tak by mûli vidût v‰e, co v klubu
událo.“
Pravidelní náv‰tûvníci zápasÛ Bohemians si urãitû v‰imli
i zmûn na toaletách. „V‰ichni víme, Ïe stav toalet byl na
Bohemce katastrofick˘. Proto jsme zaãali s jejich rekonstrukcí a hodláme v tom i nadále pokraãovat. Je‰tû není
úplnû v‰e hotové, ale snad se lidi cítí na tûchto místech
o nûco lépe. SnaÏíme se dbát na ãistotu, bûhem prvního
i druhého poloãasu probíhá úklid prostranství pod hlavní
tribunou a toalet, aby lidé o pﬁestávce a po konci zápasu
pﬁicházeli opût do ãistého,“ ﬁíká Kristek. Dal‰í servisem pro
lidi je obãerstvení, které se Bohemka snaÏí také zlep‰ovat.
„Zejména jde o poãet stánkÛ. Plánujeme je‰tû jeden zvenku u kotle, protoÏe tam kapacita souãasn˘ch stánkÛ nestaãí. Ale na velkou promûnu obãerstvení je ãas, protoÏe ta
mÛÏe pﬁijít aÏ s nov˘m stadionem. Teì bohuÏel nejsou
v ëolíãku moÏnosti na roz‰íﬁení poãtu stánkÛ na desítky.“
Klub i bûhem zimní pﬁestávky plánuje úpravy stánkÛ v kotli, kde stánek pod svûtelnou tabulí ztûÏuje pohyb fanou‰kÛ. „Chceme, aby na kaÏd˘ zápas bylo pro lidi nûco nového. Plánujeme tﬁeba stánek s obãerstvením pro dûti
s nealko pitím.“
Emil Kristek má na starosti pﬁedev‰ím obchodní ãást klubu. „Pouto s Bohemkou je pevné nejen mezi klubem a fanou‰ky, ale také mezi sponzory a klubem. Vût‰ina z nich je
tady uÏ nûkolik let. Nechceme jen povûsit plachtu na plot,
ale budujeme s lidmi a jejich firmami pﬁátelské vztahy
a snaÏíme se je propojit mezi sebou. Bohemka je rodinn˘
klub a to se snaÏíme dodrÏet i v souvislosti s obchodními
partnery. Hledáme napﬁíklad firmy se zelenobíl˘m logem
a nûkolik se jich tady jiÏ objevilo,“ popisuje Kristek stav
v obchodním úseku. „Jak jsem ﬁekl na zaãátku. Bohemka
je o práci v‰ech lidí v klubu a v‰ech fanou‰kÛ. Není to
o jednotlivcích, je to o klubu jako takovém,“ dodává pﬁedseda pﬁedstavenstva Emil Kristek.
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text: kolis

Lukáš Přibyl
ředitel
Bohemians 1905

Lukáš „Říďa“

ŘEDITEL Z KOTLE
Bohemka je jedineãná. Jejím ﬁeditelem se stal minul˘ t˘den osmadvacetilet˘ Luká‰ Pﬁibyl, kterého vût‰ina fanou‰kÛ dobﬁe zná. Luká‰ nemusí nikoho pﬁesvûdãovat, Ïe je zelenobíl˘ fanatik; kdo není slep˘, ten to o nûm
ví uÏ léta. A pﬁesto se rozhodoval tûÏce: „Mám místo na Bohemce vzít?“

•

Tak co: Luká‰ Pﬁibyl, anebo Pﬁíba?
CoÏe?

•

MÛÏou ti bohemáci dál tykat?
Samozﬁejmû, tohle je úplnû nejmen‰í. Budu rád, protoÏe takhle fanou‰ci moÏná pocítí je‰tû vût‰í sepûtí s klubem.

•

NemÛÏe to kamarádíãkování ohrozit tvoji autoritu?
Zpoãátku budu mít autoritu urãitû men‰í, neÏ Jirka Steinbroch, ale tak si ji
holt musím vybudovat. On je to rozdíl – pan Steinbroch uÏ mûl za sebou
spoustu zku‰eností, ale já jsem kluk, star˘ jako vût‰ina dal‰ích z kotle.
zápase v Boleslavi jsi byl prvnû coby ﬁeditel – jaké jsi mûl
• Na
pocity?
Zvlá‰tní. âást kotle na zaãátku skandovala moje jméno, a to bylo pro
mû zvlá‰tní. Já nechci b˘t hrdinou Bohemky. Chci pro ni jenom pracovat, protoÏe je to klub mého srdce. KdyÏ lidi kﬁiãeli moje jméno, tak
jsem se trochu ãervenal.

• Vidûl jsem, Ïe v Boleslavi bûhem zápasu ãasto telefonuje‰...
Jenom na zaãátku - volal jsem Ivanu Trojanovi, kter˘ leÏel doma úplnû
vyÏdímanej a chtûl nûjaké zprávy, a pak mû shánûlo vedení Bohemky,
Ïe pr˘ kde jsem, Ïe oni sedí ve V.I.P. Tak jsem ﬁíkal, Ïe stojím v kotli...
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•

Jak jsi ten zápas proÏíval?
Jako fanou‰ek jsem aÏ doteì mohl b˘t daleko emotivnûj‰í, víc jsem
kﬁiãel a nadával. Teì uÏ moc nemÛÏu - umím si pﬁedstavit, jak˘ by byl
problém, kdyby to nûkdo natoãil. Proto jsem byl v Boleslavi moÏná
trochu zakﬁiknutej. A taky jsem se bál, aby mi ostatní fanou‰ci nezaãali po gólech nadávat, aby se vlna zklamání nesnesla na mû. Na‰tûstí
nenadávali.

Na Letnou...

•

Kdy ses stal Bohemákem?
Máme to v rodinû. Táta byl pasivní fanou‰ek, co sleduje v˘sledky a tﬁikrát do roka se jde podívat do ëolíãku, strejda byl fanatick˘ kotelník. Ve
dvou letech jsem byl na zápase Bohemka - PlzeÀ, myslím, Ïe jsme vyhráli dva jedna. A pozdûji jsem zaãal chodit naproti na ‰kolu Pﬁípotoãní,
a tak uÏ jsem byl na Bohemce kaÏdou chvíli.
jsme tû z kotle, ale zároveÀ tû dlouho vídali i na televizní
• Znali
obrazovce – jak ses dostal do sportovní redakce âeské televize?
Psal jsem do ‰kolních novin, a potom mû v˘tvarkáﬁka seznámila se
sv˘m manÏelem, kter˘ pracoval v âTK, takÏe jsem tam chodil dûlat do
politického zpravodajství podrÏta‰ku. A jednou âeská televize shánûla

redaktora na basketbal, tak jsem tam naivnû pﬁi‰el, Ïe basket hraju. Nechali si mû, ale ten postup, neÏ jsem se stal redaktorem, trval dlouho.
První dva roky jsem se staral hlavnû o archiv.

•

Ale potom jsi komentoval i fotbaly – poﬁád jsi stranil Bohemce?
Fandil jsem jí moÏná je‰tû víc, protoÏe v televizi jsem se pﬁiblíÏil k fotbalovému zákulisí. Tehdy jsem napﬁíklad zaãal psát na bohemácké internetové stránky. Ale nikdy jsem nepromítal svoje fandûní do reportáÏí. SnaÏil jsem se, aby byla Bohemka co nejvíc v televizi, ale kdyÏ jsem
dûlal reportáÏ, tak jsem na ni byl pﬁísnûj‰í, neÏ na soupeﬁe.
se ti daﬁilo, hodnû jsi pracoval pro Bohemku,
• Valetelevizi
pﬁedloni pﬁi‰la nabídka ze Sparty. Jak jsi reagoval?
V první chvíli jsem odmítl, ale po dvou mûsících se ozvali znovu, a to uÏ
jsem jednal pﬁímo s Danem Kﬁetínsk˘m. Ten ﬁekl, Ïe mû nechtûjí jen na
post tiskového mluvãího, ale Ïe bych dûlal ﬁeditele komunikace s nûjak˘m kariérním v˘hledem, coÏ mû zaujalo. A taky mi imponoval Dan
Kﬁetínsk˘ - tu‰il jsem, Ïe se od nûj hodnû nauãím. CoÏ se stalo. Vedle
nûj ãlovûk vyroste, protoÏe Dan má obrovsk˘ pﬁehled a nevídané kontakty.

•

âím je tak inspirativní?
Má vynikající schopnost anal˘zy, skvûle argumentuje... Uãil jsem se od
nûj i to, jak vést pracovní kolektiv, protoÏe on má krédo, Ïe by lidi mûli
v práci dûlat, co je baví. „¤ekni, co tû baví, a dûlej to. Co tû nebaví, to
bude dûlat nûkdo jin˘.“ I tohle mi imponovalo.

•

Taky ti asi nabídl peníze, které se odmítají tûÏko...
Oproti televizi to byl násobnû vy‰‰í plat. CoÏ pro mû bylo ve chvíli, kdy
jsem si právû vzal hypotéku, zajímavé.

•

Jak na Spartû bohemáka pﬁijali?
Dobﬁe. V‰em jsem to ﬁekl, v‰ichni znali moji minulost i souãasnost. Vûdûli, Ïe se nebudu mûnit ve sparÈana, ale Ïe chci pro Spartu dûlat maximum v práci. TakÏe jsem hlavou pracoval pro nû a srdcem zÛstal bohemákem. Dál jsem chodil na v‰echny na‰e zápasy a zÛstával klubu
blízko.

•

Komu bys fandil pﬁi derby, kdybys je‰tû pracoval na Letné?
V takové chvíli by pro mû asi byla nejlep‰í remíza, protoÏe kdyby prohrála Sparta, tak by to byl profesní problém a nepﬁál bych to hráãÛm
ani sv˘m kolegÛm. A Bohemce bych drÏel palce, protoÏe jsem jejím fanou‰kem. Jsem rád, Ïe tohle dilema ﬁe‰it nebudu.

•

MÛÏeme v pﬁí‰tích letech srovnat se Spartou krok?
Zatím ne, zázemí tûch dvou klubÛ se nedá porovnat. Pro mû je cílem,
aby byla Bohemka prvoligová a aby mûla stabilní finanãní rozpoãet. Zní
to jako fráze, ale tohle opravdu potﬁebujeme - usadit se a v klidu zaãít
budovat. A nebudujeme klub, jak˘m je Sparta - ta má historicky dané
v˘sadní postavení a Bohemka se jí sice mÛÏe do deseti let pﬁiblíÏit, vyhrát
tﬁeba titul, dostat se do pohárÛ, ale poﬁád to bude nahoru, dolÛ. Bohemka zÛstane takovou, jaká vÏdycky byla. Ale v tom je pﬁece i krásná.

...a do Ďolíčku

•

•

Proã se pak v‰echno urychlilo?
Jirka Steinbroch ode‰el a bez ﬁeditele to bylo tûÏké. Díky Milanovi ·imáãkovi se to nûjak pﬁekonalo, on do klubu investoval spoustu osobního ãasu, ale uÏ v tom ãervnu jsme se shodli, Ïe ﬁeditel musí pﬁijít co
nejdﬁív.

•

Co ti na odchod do Bohemky ﬁekl Dan Kﬁetínsk˘?
Danovi jsem to oznámil hned, kdyÏ jednání zaãala, chtûl jsem mít ãisté
svûdomí. Pak jsme na to téma vedli spoustu rozhovorÛ, nûkolik hodin
t˘dnû, a Dan mi ﬁíkal, Ïe z racionálních dÛvodÛ je pro mû souãasná Bohemka hloupost, protoÏe je‰tû nemám základní Ïivotní jistoty, a poﬁád
nejsem ten manaÏer, kter˘ by mohl vést desítky lidí. Bohemka je poﬁád
nejistá, zatímco Sparta je klub, kter˘ fungovat bude, aÈ se stane cokoli.
Byly to racionální dÛvody a v‰echny jasnû hovoﬁily pro Spartu, ale srdce
mi poﬁád ﬁíkalo: Zkus to, zkus to...

•

Jak reagovali tví nejbliÏ‰í?
Pﬁítelkynû ﬁíkala: „Luky, co tû bude víc bavit, to ber,“ takÏe mi to doporuãovala. Táta je vrcholovej manaÏer a díval se na to stejnû racionálnû,
jako Dan Kﬁetínsk˘. Îe pr˘ mám ve Spartû nastartovanou kariéru, tak aÈ
ji neopou‰tím. A mamka, ta fotbalu moc nerozumí. Ta jen chce, abych
byl ‰Èastn˘, takÏe to nechala na mnû.

•

Kdo tu bude tvou pravou rukou?
V‰ichni - já nebudu Ïádn˘ král. Se ZbyÀkem Bustou a Petrem Svobodou
budeme pracovat ve sportovním úseku, s Emilem Kristkem, Martinem
Frelichem nebo Dariuszem Jakubowiczem v dal‰ích sférách. Nemûlo by
se ﬁíkat, Ïe Pﬁibyl pracuje ‰patnû nebo dobﬁe. KdyÏ za námi bude práce
dobrá, tak chci, aby se vûdûlo: to pracovala dobﬁe celá Bohemka, cel˘
klub. A kdyÏ se daﬁit nebude, tak to aÈ se klidnû hází na mû - aÈ mají
ostatní klid na práci.

•

Vûﬁí‰, Ïe se to rozjede?
To byla jedna z vûcí, o kter˘ch jsme s vedením Bohemky a se zástupci
spolumajitelÛ jednali. Chtûl jsme vûdût, Ïe tu je potenciál na zlep‰ování, a pﬁesvûdãila mû rychlost, se kterou zmodernizoval stadion. VÛle
i peníze tady jsou, takÏe je moÏné posunout klub dál.
ãem naváÏe‰ na práci Jiﬁího Steinbrocha a v ãem se bude‰
• Vli‰it?
Navázat chci na jeho práci s fanou‰ky, protoÏe tu umûl skvûle - snad se
mu alespoÀ pﬁiblíÏím. JenÏe Jirka Steinbroch se staral o fanou‰ky pﬁedev‰ím, a já se chci víc vûnovat i ekonomice a kaÏdodennímu chodu
klubu.

•

Jak se zatím v ëolíãku cítí‰?
V˘bornû, protoÏe je tady, oproti Spartû, neuvûﬁiteln˘ klid na práci.

MoÏná si trochu odpoãinu, protoÏe teì jsem proÏil dva roky stresu.
Bylo by to fajn. JenÏe uÏ po první poráÏce v Mladé Boleslavi jsem
se celou noc pﬁevaloval zpocen˘...

•

Proã?
Promítal jsem si zápas, jestli tam bylo v‰echno v poﬁádku. Do‰lo
mi, Ïe najednou cítím vût‰í zodpovûdnost vÛãi fanou‰kÛm, protoÏe
jak oni milujou Bohemku, tak já miluju je. Je to nádhern˘, zaplnit
s nima stadion a vidût, jak jsou ke svému klubu pﬁátel‰tí.

Kdy jsi poprvé dostal nabídku od Bohemky?
Obãas jsme se o tom s Jirkou Steinbrochem bavili uÏ dﬁív, ale konkrétní
jednání zaãalo, kdyÏ oznámil svÛj odchod. âtyﬁi mûsíce zpátky.

•

Bylo jisté, Ïe Bohemka pro tebe znamená kariérní se‰up...
Taky jsem ﬁíkal, Ïe pﬁijdu rád, ale ãasem: „Dejte mi je‰tû rok, aÈ se nûco
nauãím.“ Cítil jsem, Ïe zku‰enost je‰tû potﬁebuju, protoÏe ve fotbale
pracuju teprve dva roky.
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BOHEMIANS 1905
SK SLAVIA PRAHA

V

2
0

1. lize Bohemians vyhráli po dlouh˘ch ãtyﬁech

vaãka vyslala skvûlou ránu do horního rohu slávistické

letech. Naposledy to bylo 24. kvûtna 2003

svatynû. Vaniak v‰ak v‰em pﬁedvedl, proã se na nûj mÛ-

v Teplicích. A tﬁi body zÛstaly v ëolíãku je‰tû

Ïe Slavie spoléhat a míã jen tak tak vytáhl na roh. Právû

o nûco pozdûji, aÏ 23. bﬁezna 2003 pﬁi zápase s Hrad-

Marek Nikl, kter˘ se po 9 letech vrátil do klubu svého

cem Králové.

srdce, byl cel˘ první poloãas jednou z v˘razn˘ch postav

Opojn˘ pocit z vítûzství v 7. kole Gambrinus ligy, a hned

Bohemky. S pﬁehledem odebíral soupeﬁi míãe, pﬁesnû

proti nadûjnû rozjeté Slavii, si tentokrát vychutnávali

rozehrával a vná‰el do hry klid a my‰lenku. Dobﬁe fun-

v‰ichni, jak hráãi, tak diváci. Ti tentokrát zaplnili ëolíãek

govala také obrana KlokanÛ, díky ní nebylo skoro znát,

do posledního místa a atmosféra byla opravdu euforic-

Ïe jsou na hﬁi‰ti jinak v˘teãní a nebezpeãní útoãníci Vl-

ká. A není divu, Klokani vyhráli 2:0 a dÛvodem pro ra-

ãek a ·enkeﬁík.

dost byla nejen v˘hra, ale pﬁedev‰ím pﬁedvedená hra.

Do druhého poloãasu poslal na hﬁi‰tû kouã Slavie Jaro-

Hráãi v zelenobílém podali zatím nejlep‰í leto‰ní v˘kon.

lím tﬁetího útoãníka Ivanu. Ten hru oÏivil a t˘m Slavie za-

Od první minuty zaãali hráãi Bohemians aktivnû a v zápase se ujali iniciativy. Ta se stupÀovala a vyvrcholila ve
12. minutû. Michal ·marda zahrával
trestn˘ kop, poslal pﬁesn˘ centr
do vápna, kde si na míã nejv˘‰e vyskoãil Milan ·koda
a krásnou hlaviãkou nedal
Vaniakovi v brance Slavie
sebemen‰í ‰anci. ëolíãek
bouﬁil je‰tû jednou. Marek Nikl v 39. minutû
pﬁed velk˘m ãtvercem
provedl otoãku, díky
které se ideálnû
uvolnil a jeho le-
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ãal mít v druhém dûjství
hry navrch. Pﬁe-

sto Ïádná z jeho ‰ancí nebyla vyslovenû gólová. Zato
Slezák ãi Polodna mûli pﬁíleÏitost skórovat a jen povûstné centimetry chybûly k zv˘‰ení skóre. Toho se v‰ak nad‰ení fanou‰ci pﬁecejen doãkali. V 85. minutû operoval
na pravé stranû hﬁi‰tû velmi dobﬁe hrající Martin Kotyza
a vyslal dobr˘ centr na hranici ‰estnáctky. Na nûj si v˘bornû nabûhl „muÏ zápasu“, Petr Kuná‰ek a hlavou
skvûle umístil míã k tyãi, takÏe Vaniak byl opût naprosto
bezmocn˘. To byla peãeÈ na zaslouÏeném vítûzství Bohemky. Závûreãné minuty se dohrávaly za potlesku stojících fanou‰kÛ, kteﬁí tím vdûãnû vyjadﬁovali, Ïe takov˘ zápas v ëolíãku jiÏ dlouho nezaÏili. S takovou úrovní
pﬁedvádûné hry by se Bohemka o svou prvoligovou pﬁíslu‰nost jiÏ nemusela vÛbec strachovat.

BOHEMIANS 1905 – SK SLAVIA PRAHA 2:0 (1:0)
Praha, ëolíãek
Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík - Marek, Rada, Luká‰, ·marda - Moravec (73. Kotyza), Nikl, Slezák, Kuná‰ek - Ordo‰ (62. Polodna), ·koda (76. Adam)
Sestava SK SLAVIA PRAHA
Vaniak - Krajãík, Such˘, ·ourek, Hubáãek - Janda, Kalivoda (67. Vole‰ák), Belaid (46. Ivana), Pudil - Vlãek, ·enkeﬁík (61. Necid)
Branky: 13. ·koda, 85. Kuná‰ek
Rozhodãí: Jech - Filgas, GoÀa
DivákÛ: 7 500
ÎK: Rada
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text: Ondﬁej Novotn˘

FK MLADÁ BOLESLAV
BOHEMIANS 1905

P

2
0

o vítûzném zápase se Slavií vyzaﬁoval Ma-

spoustu míãÛ. Za zmínku v‰ak stojí ‰ance, která se

rek Nikl zdravé sebevûdomí a prohlásil:

otevﬁela aÏ v závûru 1. poloãasu, kdy Milan ·koda

„Nyní uÏ mÛÏeme porazit kohokoliv“. ·ko-

svou hlaviãkou orazítkoval bﬁevno Millerovy branky.

da jen, Ïe tento postoj nevydrÏel t˘mu více dní. Tûch

Do druhého poloãasu poslal Zbynûk Busta do hry

nûkolik set fanou‰kÛ v zelenobílém, kteﬁí svÛj t˘m

Martina Kotyzu místo trochu nev˘razného Jana Mo-

pﬁijely do Boleslavy podpoﬁit, totiÏ nechápalo, proã

ravce a místo Luká‰e Adama vsadil na Davida Bart-

jsme zaãali zápas tak opatrnû a proã jsme obzvlá‰tû

ka. Oba zmínûní zaãali hrát více do stran a to hﬁe

v prvním poloãase pÛsobili tak zakﬁiknut˘m do-

Bohemky jedinû prospûlo. BohuÏel v‰ak pﬁi‰la zby-

jmem. Na to, Ïe hráãi Bohemky pﬁenechali aktivitu

teãná ztráta míãe v 56. minutû, po které do-

aÏ pﬁíli‰ svému soupeﬁi, doplatil t˘m uÏ v 18. minu-

stal do vápna nahrávku opût Ivo Tá-

tû. Boleslavsk˘ Kysela vyslal na bránu prudkou kﬁíÏ-

borsk˘ a znovu skóroval. Ten

nou stﬁelu, se kterou si Radek SÀozík neporadil

spolu s Mendym a Honzou

a jen ji vyrazil pﬁed sebe. Tam nabíhal osamocen˘

Rajnochem patﬁil k nejak-

Ivo Táborsk˘, kterému jiÏ nic nebránilo pohodlnû za-

tivnûj‰ím a nejlep‰ím

vûsit. Hráãi Bohemky se stále nemohli dostat do hry,
ãasto chybovali jiÏ v rozehrávce a zbyteãnû ztráceli

FK MLADÁ BOLESLAV – BOHEMIANS 1905 0:2 (0:1)
Mladá Boleslav
Sestava FK MLADÁ BOLESLAV
Miller - Voﬁí‰ek, Rolko, Kopic - Kysela, Matûjovsk˘, Rajnoch, Kalina - A. Mendy
(90. Hrdliãka), Sedláãek (58. Poláãek), Táborsk˘ (70. Holub)
Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík - Marek, Rada, Luká‰, ·marda - Moravec (46. Kotyza), Adam (46. Bartek),
Nikl, Kuná‰ek (73. Rychlík) - Slezák, ·koda
Branky: 16. a 58. Táborsk˘
Rozhodãí: Jára – Chytil, KubáÀ
Diváci: 4 745
ÎK: Matûjovsk˘ – Kotyza
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hráãÛm boleslavského t˘mu. Poté se obraz hry zmûnil a Bohemka zaãala více hrát svoji hru. Zpﬁesnila
pﬁihrávky, útoãila po kﬁídlech a hráãi více stﬁíleli.
Kdyby Petr Kuná‰ek po svém nadûjném úniku v 69.
minutû promûnil v gól svojí tvrdou stﬁelu z levé strany, rozhodnû by se zápas vyvíjel jin˘m zpÛsobem.
Posledních dvacet minut hráãi v zelenobílém pﬁevzali iniciativu, hrálo se „nahoru-dolu“ a gólové ‰ance vznikaly na obou stranách. Bylo cítit, Ïe hráãi Bohemky mají více sil a ‰ance na sníÏení, pﬁípadnû
vyrovnání, visela ve vzduchu. To potvrdila i Kotyzova
stﬁela a následné bﬁevno v závûreãn˘ch minutách.
Pﬁesto nakonec skóre zÛstalo beze zmûny a Klokani
mohli jen litovat, Ïe pﬁíli‰ opatrnou hrou promarnili
ãas první pÛle zápasu. I kdyÏ Bohemka
odjela s prázdnou, pﬁesto zanechala
svou bojovností a nasazením obzvlá‰tû v druhém poloãase
dobr˘ dojem.
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Statistika „B“ mužstva
sezóna 2007/2008
04. 08. 2007 âESK¯ BROD

3:0

V

PETR KOSTELNÍK

11. 08. 2007 HORNÍ MùCHOLUPY

2:0

D

t renér „B” t ý m u

18. 08. 2007 TEPLICE B

1:2

V

Bohemians 1905

25. 08. 2007 NOV¯ BOR

2:2

D

02. 09. 2007 BROZANY

1:2

V

08. 09. 2007 LITVÍNOV

8:3

D

16. 09. 2007 RAKOVNÍK

3:4

V

22. 09. 2007 JIRNY

3:1

D

29. 09. 2007 HAZLOV

2:0

V

07. 10. 2007 LOKO VLTAVÍN

2

D

3

D

13. 10. 2007 LIBI·

V

20. 10. 2007 SOKOLOV B
27. 10. 2007 KLADNO B

V

03. 11. 2007 CHOMUTOV

V

11. 11. 2007 SIAD MOST B

1

D

1 ·tûrboholy
2 Lokomotiva
3 ëolíãek

Tabulka divize:
1. LOKO VLTAVÍN

Z

+

0

–

S

B

9

6

3

0

12: 1

21

2. TEPLICE B

9

5

3

1 18: 13 18

3. KLADNO B

9

5

2

2

4. BOHEMIANS 1905 B

9

5

1

3 25: 14 16

17: 9

17

5. JIRNY

9

5

1

3 17: 10 16

6. SIAD MOST B

9

5

0

4 19: 20 15
3 18: 13 14

7. NOV¯ BOR

9

4

2

8. LIBI·

9

4

1

4 16: 14 13

9. SOKOLOV B

9

4

1

4 11: 14 13

10. RAKOVNÍK

9

4

0

5 18: 24 12

11. CHOMUTOV

9

3

2

4 12: 12 11

12. HORNÍ MùCHOLUPY

9

3

2

4 13: 14 11

13. âESK¯ BROD

9

2

3

4 15: 22

9

14. BROZANY

9

1

3

5

7: 15

6

15. HAZLOV

9

2

0

7

9: 21

6

16. LITVÍNOV

9

1

2

6 14: 25

5

Bohemians 1905 „B“
Jirmy

Rezerva zpět
na vítězné vlně
rÏíme se neustále v popﬁedí tabulky divize, takÏe máme klid na
práci s mlad˘mi fotbalisty. To je základní poslání rezervního t˘mu a jsem moc rád, Ïe se nám tato práce daﬁí. Ukázaly to i dva
minulé zápasy. V domácím prostﬁedí na "Lokádû" jsme si v 8. kole poradili s t˘mem SK Viktoria Jirny. Vstup do utkání nám vy‰el na jedniãku, ve
12. minutû se po pﬁihrávce Cirhana, kter˘ si na hranici vápna pohrál
s dvûma obránci, nádhernû trefil Jirka Rychlík, jeho dûlovka z levé strany
se díky fal‰i stoãila do horního rÛÏku a gólman nemûl ‰anci. Oproti minulé sezonû jsme tohoto soupeﬁe, kter˘ má úzké vztahy se StﬁíÏkovem,
jasnû pﬁehrávali. Druhá gólová akce zaãala v 54. minutû u Rychlíka, kter˘ na levé stranû obelstil soupeﬁe, posunul na RÛÏiãku a ten posadil
pﬁesn˘ centr na hlavu Turtenwalda, 2:0. SvÛj dobr˘ v˘kon peãetil Jirka
Rychlík pﬁesnou trefou z pﬁímého kopu v 71. minutû, z 25 metrÛ obstﬁelil zeì a míã zapadl pﬁesnû k tyãi. Jirka Rychlík byl u v‰eho a ukázal návrat formy z loÀského roku.
Pﬁed t˘dnem jsme se vydali na dlouhou cestu na západ âech. Hazlov
hraje své zápasy na hﬁi‰ti Skalné, kde s fotbalem zaãínal Pavel Nedvûd.
Cesta byla dlouhá, ale kluci nebyli pﬁíli‰ unaveni a vstoupili do utkání
velmi dobﬁe. UÏ po pÛl hodinû jsme vedli 2:0 a byla to jasná záleÏitost.
Kluci podali odpovûdn˘ v˘kon a opût jsme se v tabulce posunuli o kousek v˘‰. Ve stejn˘ den, kdy áãko hraje s âesk˘mi Budûjovicemi, nastoupíme proti vedoucímu celku divize Loko Vlatvín. Pak nás ãeká do konce
podzimu je‰tû pût zápasÛ, z toho dva doma – jeden v ëolíãku a jeden
ve ·tûrboholech.

D

3
1

Sestava Bohemians 1905 „B“
Havránek - Císaﬁ, Pávek, Pecinovsk˘, RÛÏiãka - KvûtoÀ, Turtenwald, Cirhan (72. Ha‰ek),
Rychlík (K) - Lau‰man (72. Brhlík), MatÛ‰ (61. Bartek)
11’ 24’ 53’
a 82’–·koda,
44’ 62’ a 74’
Bartek,Budějovice
66’ Kotyza
Bohemians
1905
SK Dynamo
České
16Branky:

Jiskra Hazlov
Bohemians 1905 „B“

0
2

Sestava Bohemians 1905 „B“
Hrábek – Turtenwald, Brhlík, Pávek, Pecinovsk˘ – Císaﬁ (60. ·korniãka), Ha‰ek, Cirhan,
Bartek (46. Dvoﬁák) – MatÛ‰, Lau‰man (75. Strouhal)
Branky: 5. MatÛ‰, 27. Turtenwald Bohemians
Bohemians
1905
1905
– FC
– FK
Vysočina
Baník Sokolov
Jihlava

16

Nesmíme usnout
na vavřínech

Tabulka dorostu
Z

+

0

–

S

B

1. SIGMA OLOMOUC

9

7

2

0

27: 4

23

2. BANÍK OSTRAVA

9

6

2

1

20: 9

20

3. VIKTORIA PLZE≈

8

6

1

1

16: 6

19

4. BRNO

9

4

4

1

15: 8

16

5. TESCOMA ZLÍN

9

4

2

3 18: 14 14

6. âESKÉ BUDùJOVICE

9

4

1

4 15: 13 13

7. BOHEMIANS 1905

9

3

3

3 11: 11 12

VÁCLAV HRADECKÝ

8. TEPLICE

8

3

2

3 13: 13 11

t renér doro s t u

9. OPAVA

9

3

2

4 19: 21 11

Bohemians 1905

9

3

1

5 14: 22 10

10. MLADÁ BOLESLAV
11. JIHLAVA

9

2

3

4 13: 16

9

12. SLOVÁCKO

9

3

0

6 11: 21

9

13. HRADEC KRÁLOVÉ

9

2

2

5 14: 21

8

C

esta star‰ího dorostu nejvy‰‰í soutûÏí trochu pﬁipomíná taÏení
A-t˘mu Bohemky minul˘m roãníkem druhé ligy. Na zaãátku
sezony jsem sehráli vyrovnané zápasy, ale prohrávali jsme ne-

14. SPARTA PRAHA

8

2

1

5 10: 15

7

15. SLAVIA PRAHA

9

2

1

6 13: 21

7

bo jsme remizovali. V utkání s Opavou jsme zvítûzili 3:0 a hned jsme si

16. MARILA P¤ÍBRAM

8

2

1

5 11: 25

7

pﬁipsali dal‰í dvû vítûzství. Nic zásadního ve hﬁe se pﬁitom nezmûnilo,
jen se zv˘‰ilo sebevûdomí. I proto musíme b˘t obezﬁetní, rychle se mÛÏe stát, Ïe se zase vrátíme do spodních pﬁíãek, kde jsme byli na zaãátku
sezony. Povedl se nám zápas na Slovácku, tam bylo v‰e podle m˘ch

Tabulka mladší dorost:
1. BOHEMIANS 1905

S

B

pﬁedstav a minule proti Slavii jsme také odehráli kvalitní zápas. Musím

Z

+

0

–

9

5

3

1 17: 10 18

ﬁíci, Ïe vzestup formy je patrn˘ u Morávka, kter˘ je nadále velkou osob-

2. SLAVIA PRAHA

9

6

0

3 18: 15 18

ností muÏstva a velk˘m pﬁíslibem do budoucna. I proto je pravidelnû

3. TESCOMA ZLÍN

9

4

4

1 20: 12 16

povoláván do reprezentace, kde patﬁí k základním pilíﬁÛm.

4. SIGMA OLOMOUC

8

5

1

2 16: 11 16

Mlad‰í dorost zatím pﬁedãil ve‰kerá oãekávání. Vede svoji soutûÏ a sou-

5. SPARTA PRAHA

8

4

2

2 18: 11 14

6. MLADÁ BOLESLAV

9

4

2

3 14: 13 14

peﬁe pﬁehrává t˘mov˘ duchem. Je to skvûlá ukázka v˘bornû organizované hry s velmi dobrou obranou. Také mlad‰í dorost má osobnost, která

7. âESKÉ BUDùJOVICE

9

4

1

4 18: 16 13

8. BRNO

9

4

1

4 18: 19 13

je ale vûkem je‰tû mlad‰í neÏ vût‰ina spoluhráãÛ. Václav Kadlec rozho-

9. BANÍK OSTRAVA

9

3

2

4 13: 13 11

dl uÏ nûkolik utkání, pﬁedvedl se i v reprezentaci, ale t˘m samozﬁejmû

10. JIHLAVA

9

2

5

2 12: 12 11

nestojí jen na nûm. Kadlec chybûl v posledním utkání proti Slavii a jeho

11. HRADEC KRÁLOVÉ

8

3

1

4 10: 18 10

spoluhráãi dokázali zvítûzit a udrÏeli si první místo. Dosavadní v˘voj nel-

12. TEPLICE

8

2

3

3 13: 11

9

13. VIKTORIA PLZE≈

8

2

2

4 14: 18

8

14. SLOVÁCKO

9

2

2

5 11: 16

8

15. OPAVA

9

1

3

5

8: 14

6

16. MARILA P¤ÍBRAM

8

2

0

6 11: 22

6

Starší dorost
Bohemians 1905
Slavia Praha

ze pﬁeceÀovat, ale stﬁízlivû ho mÛÏeme hodnotit jako velmi dobr˘.

3
1

Mladší dorost
Bohemians 1905
Slavia Praha

2
0

Sestava Bohemians 1905 „B“
Îidlick˘ - Baubín, Paﬁízek, Busta, Engelmann - Jakobovsk˘, Morávek, Gröbl, Paluka
(67. Novák) - Dufek (79. Vágner), Fadrn˘

Sestava Bohemians 1905 „B“
Proke‰ - Masopust, Preisler, ·táfek, Kratochvíl - Hovorka (80. ·tancl), Rejhon (80. Dejl),
Hoﬁínek, Pánek (76. Petliãka) - Janou‰ek (51. Töré), Kuãaba

Branky: 43. Jakobovsk˘, 44. Paluka, 80. Morávek - 51. Ho‰ek

Branky: 16. Rejhon, 62. Pánek

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

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

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

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

4
Kunášek Petr
11.7.1979
75 kg,183cm
8 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
178 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

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

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

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

15
Bartek David
13. 2. 1988,
71 kg,177 cm
5 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

16
Moravec Jan
13. 7. 1987,
66 kg,176 cm
4 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
9 startů v lize

32
Adam Lukáš
5. 9. 1980
73 kg,184 cm
40 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
7 startů v lize

34
Michal Polodna
23. 3. 1978
79 kg,183 cm
115 startů 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
51 startů v lize

36
Marek Nikl
20. 2. 1976
78 kg,183 cm
24 startů 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

text: Jiří Malý

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

SK Dynamo
České Budějovice
ne‰ní soupeﬁ z jihu âech se pod vedením zku‰eného kouãe Franti‰ka Cipra a za vydatné pomoci hrajícího prezidenta klubu Karla Poborského mezi prvoligovou elitu vrátil v loÀské sezónû.
Nováãkovská euforie pak na podzim vytlaãila t˘m do
neãekanû vysok˘ch pater tabulky a v jihoãesk˘ch hospÛdkách se zaãaly spﬁádat plány na boj o evropské poháry. Ty sice nakonec Dynamu unikly jen o chlup, kdyÏ
byl v penaltovém rozstﬁelu semifinále Poháru âMFS
‰Èastnûj‰í Jablonec, ale v lize nemûli âeskobudûjoviãtí
nárok. Na jaﬁe získali jen devût bodÛ, pﬁesto podzimní
zásoba staãila na koneãnou solidní desátou pﬁíãku.
Po sezónû se s t˘mem rozlouãila ﬁada hráãÛ, mezi nimi
i opory Kladrubsk˘, Táborsk˘ nebo Vole‰ák, hráãskou
kariéru ukonãil Poborsk˘ a trenér Cipro tak musel od
základÛ budovat nov˘ t˘m. Spolu s navrátilcem Vozábalem se v kabinû na pﬁestup objevili z Mladé Boleslavi
pﬁi‰ed‰í brankáﬁ Kuãera, mlad˘ slávistick˘ obránce ·míd
a dva Slováci – defenzivní záloÏník Hílek a útoãník
Plichta. Na hostování pak doplnili muÏstvo Jungr, Radzineviãius, Rehák a Zelinka. Problémy s obranou navíc
pﬁi‰el jiÏ v rozehrané sezónû ﬁe‰it matador Hunal.
UÏ nepovedené pﬁípravné zápasy naznaãily, Ïe druhá ligová sezóna bude pro Dynamo tvrd˘m oﬁí‰kem. Pﬁesto
vlil optimismus do Ïil v˘kon v prvním mistrovském utkání proti Olomouci. JenÏe následné poráÏky od Zlína,
Slavie a Jablonce pﬁipravily fanou‰ky o iluze a trenéra
Cipra o práci. Ospale pÛsobící muÏstvo dostal za úkol
rozpumpovat energick˘ trenér Franti‰ek Straka, jenÏ se
tak vrátil do míst, kde fotbalovû vyrÛstal. Strakovu premiéru proti Mladé Boleslavi zachránil aÏ v nastaveném
ãase vyrovnávací brankou kapitán Horej‰ a zdálo se, Ïe
euforizující záÏitek Jihoãechy pozvedne. Místo toho ale
pﬁi‰el debakl na Kladnû a domácí remíza se ÎiÏkovem.
První v˘hry se tak Straka doãkal aÏ v minulém kole, kdy
se jeho svûﬁenci po chabém v˘konu protrápili ke ‰Èastné v˘hﬁe nad Mostem.
Nejvût‰í slabinou Dynama se v leto‰ním roãníku zdá
b˘t útoãná fáze. Klub doplatil na velké mnoÏství hostu-

D

jící hráãÛ a pﬁes léto kvÛli tomu ztratil ve‰kerou ofenzivní sílu. Za stﬁelce Táborského, Vole‰áka, Holendu ãi
Svátka nepﬁi‰la adekvátní náhrada, pouze Litevec Radzineviãius dokázal jako jedin˘ z útoãníkÛ rozvlnit soupeﬁovu síÈ a to ve dvou pﬁípadech. Dvakrát se trefil i záloÏník Vozábal, po jedné brance pﬁidali stopeﬁi Homoláã
s Horej‰em a univerzál Plocek.
Mezi tyãemi ãeskobudûjovického muÏstva je jasnou
jedniãkou Kuãera. Po problémech z úvodních kol se
ustálila i obranná ﬁada Peroutka, Horej‰, Homoláã, ÎiÏka. Asi nejsilnûj‰ími místy sestavy jsou v souãasné dobû
posty krajních záloÏníkÛ. Zprava hrající Plocek se dostal
do v˘borné formy, vysok˘ standard si udrÏuje na druhé
stranû âern˘. Hru tvoﬁí Vozábal, defenzivním ‰títem bude zﬁejmû i dnes Hílek. V útoku to vedle Radzineviãiuse
zkou‰eli v posledních utkáních Adamec, Mrkviãka
i Strásk˘, ale ani jeden z nich nezanechal v˘raznûj‰í stopu. Je moÏné, Ïe Jihoãe‰i pÛjdou do utkání pouze
s jedním útoãn˘m hrotem a do zálohy pﬁibude Jungr.
âeskobudûjovické Dynamo je pﬁed dne‰ním zápasem
o jeden bod a jednu pﬁíãku pﬁed Bohemkou, dne‰ní zápas rozhodne, kter˘ t˘m zamíﬁí smûrem ke klidnûj‰ím
vodám prvoligové tabulky.
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DENÍK KLOKANA
ohemce jsem zaãal fanaticky fandit od pﬁátelského zápasu Bohemians 1905 – Sparta B 1:1.
Ihned jsem se zapsal do druÏstva
a tak jsem se stal spolumajitelem klubu, na kter˘
jiÏ nedám dopustit.
A tak jsem vÏdy chtûl
pﬁihodit ruku k dílu, dle
m˘ch moÏností co jsem
umûl. Dûlal jsem tak s fanou‰kem ·krobem, kter˘
bydlí v Pﬁerovû, on-line textové zpravodajství ze zápasu
na‰eho klokaního muÏstva. Já
jsem ov‰em fanatik a z kaÏdého
náznaku ‰ance jsem vidûl tutovky. A tak se stalo, Ïe pﬁi‰el zápas
Slavia B – Bohemians 1905 a textové on-line pﬁenosy Slavie a Bohemky se rozcházely. ·krob z Pﬁerova
za nic nemohl, to já mu diktoval co neuvûﬁitelného se na
hﬁi‰ti dûlo. MoÏná, Ïe to byli
jen má zboÏná pﬁání a já
tlaãil muÏstvo k vítûzství.
To tehdy neunesli fanou‰ci obou táborÛ
a hlavnû Antonín
Jelínek, pﬁedseda DFB. „Lombardo dík, ale
ty on-liny uÏ
nedûlej" A pan
Holas s Antonínem Je-
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línkem vymysleli zároveÀ trest. Na dva zápasy v klokaní
kÛÏi. Klokan totiÏ postrádal obsazení. MÛj první v˘stup
byl na domácí pÛdû proti Náchodu, kter˘ jsem vyhráli
4:1 a já jsem ‰pr˘moval, Ïertoval, dovádûl s míãem
a to se líbilo. Nad‰eni byli fanou‰ci i já. A tak pﬁi‰el
druh˘ zápas v˘konného trestu. Zápas, pﬁi nûmÏ
7000 diváku sledovalo urputnou remízu se StﬁíÏkovem, já byl za hvûzdu a od té doby jsem získal do
ply‰e klokaní srdce. Ov‰em trest vypr‰el a já se zase
vrátil zpût na tribunu. KdyÏ mûla zaãít druhá liga byl
vyhlá‰en konkurz na klokana. To mû tehdy tak zaujalo, Ïe jsem zavolal paní Tlamichové (tehdej‰í
pracovnice marketingu), aÈ konkurz zru‰í a dohodl jsem se
s ní na v˘konu funkce
maskota klubu Bohemians 1905. Její ústní
smlouva bûÏí dodnes, aãkoliv v klubu jiÏ není.
A tak povaÏte sami, jak˘ sem klokan, mám
zatím pozitivní reakce a i kdyÏ uÏ mám
nutkání obãas s tím
pra‰tit, moje klokaní bu‰ení srdce
mû vÏdy vrátí zpût
do kÛÏe. A tak
jsem se stal klokanem.

Lombardos,
z BoÏí vÛle Klokan
Zdroj:
coitus1905.bloguje.cz

text: Kolis

UNITED COLOURS
OF VRŠOVICE
erby se Slavií mûlo skvûlou kulisu a trvalo je‰tû
dlouho do noci po závûreãném hvizdu. Oba
tábory neúnavnû podporovaly své t˘my bûhem
utkání a ve vyprodaném ëolíãku dodaly bojovnému zápasu skvûlou kulisu. „Je fantastická, i kdyÏ to není pﬁes
sedmdesát tisíc jako tﬁeba v Dortmundu, ale jenom sedm a pÛl“ ocenil ji navrátilec v zelenobílém Marek Nikl.
Bájeãná atmosféra se pﬁenesla i do následného programu, kter˘ uspoﬁádali fanou‰ci obou rivalÛ po skonãení
utkání. Pﬁipravili dvojkoncert s názvem „United colours
of Vr‰ovice“, na kterém vystoupily hudební soubory, které se identifikují s jedním ãi druh˘m klubem.
„Soupeﬁ není nepﬁítel, fotbal spojuje, pojìme se spoleãnû bavit“ vyzval tisícovku pﬁíznivcÛ Bohemky a Slávie gólman domácích Radek SÀozík a odstartoval tak veãer, kter˘ ukázal atmosféru okolo fotbalu ve svûtle, které návrat
klokanÛ mezi ãeskou fotbalovou elitu provází: toleranci,
nad‰ení, úctu, radost z fotbalu, respekt k soupeﬁi.
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"Pojìte po zápase mezi nás, aÈ uÏ to dopadne jakkoli,"
pozvali Bohemians fanou‰ky svého soupeﬁe na koncert,
kter˘ se uskuteãnil pﬁímo na stadionu v ëolíãku. Hráãi
Bohemians derby pﬁekvapivû vyhráli a teì se pod pódiem tísní dav lidí v klubov˘ch ‰álách a s vlajkami - je lhostejné, jestli v barvách ãerven˘ch, nebo zelen˘ch. Bílá je
spojuje.
K mikrofonu pﬁistupují dva známí umûlci - ve slávistickém hudebník Jan Muchow: "Fotbal byl úÏasnej. Prohráli
jsme, ale nevadí - hlavnû, Ïe tﬁi body zÛstaly doma,
v téhle ãtvrti." Poté si bere slovo Ivan Trojan, herec, kter˘
jako první pﬁispûl v˘raznou finanãní ãástkou k obnovû
Bohemky: "Dûkujeme Slavii, byla skvûl˘m soupeﬁem. Dûkujeme jejím fanou‰kÛm za atmosféru. Fandíme vám
v Lize mistrÛ, drÏte se. Ale dnes, dnes..." Lidé pod pódiem ani nenechají Trojana domluvit, protoÏe je v‰em jasné, co chce ﬁíct. Dnes Slavia na Bohemku nestaãila.
A protoÏe tu mají domácí pﬁíznivci pﬁevahu, oz˘vají se

teì hlavnû jejich pokﬁiky: "Bohemka u nás je nejlep‰í..."
Pak uÏ nastupují na pódium muzikanti, kteﬁí hrají bez nároku na honoráﬁ. Za Bohemku rocková skupina Prohrála
v kartách, jejíÏ zpûvák Filip Horáãek má v penûÏence permanentku do ëolíãku a nechybí na Ïádném domácím
zápase: "Tikající uzlíãek nervÛ nervóznû Ïmoulající cigaretu v sektoru A, tak to jsem já," charakterizuje se Dnes
se mu splní Ïivotní sen, kdyÏ za ním pﬁijde na pódium
Antonín Panenka. Horáãek se ho ptá: "Pamatujete si, co
jste dûlal na jaﬁe roku 1981?" Panenka samozﬁejmû ví louãil se tehdy se svojí Bohemkou, stal se hráãem vídeÀského Rapidu. KdyÏ hrál v ëolíãku poslední zápas, tehdy
devítilet˘ zpûvák Horáãek byl na tribunû se sv˘m tátou,
kter˘ v‰e nahrával na amatérskou kameru. "A tak jsem
vám ten film stáhl, Antoníne," podává teì Panenkovi dévédéãko.
KdyÏ nastupuje druhá kapela, slávistick˘ Maradona Jazz,
koncert se mûní v bujar˘ mejdan. V jednu chvíli je na pódiu i dvacet taneãníkÛ; ãtyﬁletá holãiãka s vlajkou Bohemky na ramenou dvoumetrového metaláka ve slávistické ‰ále. Kdekomu se lesknou oãi: "Tak pro tyhle
emoce fotbal miluju," ﬁíká tﬁicetilet˘ fanou‰ek Jan David.
KdyÏ dojat˘ d˘dÏej ve slávistickém dresu teì na moment
zti‰il své desky, naklonil se k mikrofonu: "Pﬁátelé, tak
tohle je‰tû ãesk˘ fotbal nezaÏil. Vrrr‰ovice!" Tisíc vlnících
se taneãníkÛ tleská, a opût se rozjíÏdí velik˘, nezapomenuteln˘ karneval. Ten d˘dÏej na pódiu se jmenuje Petr
Ho‰ek a dávno patﬁí k legendám ãeské muziky - V 80. letech zakládal kapelu Plexis, a pro radost, jako právû teì,
hraje v latinskoamerickém rytmu se sv˘m projektem Maradona Jazz, kter˘ v nedûli veãer zavr‰il povedenou akci
United Colours of Vr‰ovice. Ano, fotbal spojuje

autor: Jan Vosátka, foto: Zdenka Vondﬁichová

Mládež i na Šeberově
o areálu Lokomotiva Vr‰ovice má mládeÏnická základna Bohemians 1905 dal‰í tréninkové a zápasové vyÏití v podobû komplexu ·eberov. Od leto‰ního záﬁí zaãalo toto hﬁi‰tû, s umûl˘m povrchem tﬁetí
generace a osvûtlením, fungovat na plné obrátky. Hrají se
zde domácí mistrovské zápasy star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ
PraÏského pﬁeboru, trénují zde i hráãi A-muÏstva Bohemians. Díky správci, panu Michalu Paclovi, tak máte moÏnost
nahlédnout do historie a souãasnosti nového sportovního
areálu, kter˘ bude do budoucna nedílnou souãástí v˘cvikov˘ch prostor nejenom pro na‰e mládeÏnické fotbalisty.
Z pÛvodního ‰kvárového hﬁi‰tû, které vzniklo ve 30. letech
minulého století, se zhruba v letech osmdesát˘ch zaãalo
zatravÀovat. Tehdy dokonce hrál místní fotbalov˘ t˘m ·eberova pﬁebor. Ke konci devadesát˘ch let pﬁi‰la Ïádost Bohemky na vytvoﬁení Ïákovské základny. PonûvadÏ klub Bohemians má pomûrnû velikou mládeÏnickou základnu,
ﬁe‰ila problém, kde bude trénovat a hrát. Jak v areálu ·tûpniãná (oddíl Meteor vlastnící tento areál má také pomûrnû rozsáhlou základnu), tak i na Lokomotivû Vr‰ovice nebyly ideální podmínky k pﬁípravû. Hlavním dÛvodem byly
a jsou prostory. K tomu pﬁi‰la praÏská ãást ·eberov vstﬁíc
a vznikla urãitá vzájemná spolupráce, která velmi dobﬁe
funguje dodnes. Za pomoci obãanského sdruÏení CU Bohemians Praha, která získala grant na vybudování hﬁi‰tû
tﬁetí generace, tak zapoãaly obû strany základní kámen
k v˘stavbû. Ze strany Bohemians (konkrétnû pan Mgr. Svoboda) to bylo zejména financování celé akce, pﬁedseda
sportovního sdruÏení AFK ·eberov, pan Maláãek, zase dohlédl na organizaci a sehnání ve‰keré projektové dokumentace související s v˘stavbou. Stavební úpravy pÛvodního travnatého hﬁi‰tû zaji‰Èovala firma Geosan, aÈ uÏ to
bylo srovnání plochy, kde je dnes jasnû vidût na svazích,
Ïe pﬁev˘‰ení jenom na hloubku hﬁi‰tû ãiní 1,8 metrÛ! Vznik
drenáÏí umoÏÀuje odtok vody, tudíÏ se kaluÏe na hﬁi‰ti nedrÏí. Samotné pokládání umûlého trávníku zajistila francouzská firma. Samozﬁejmû s touto umûlou trávou souvisí i osvûtlení. „Troufám si ﬁíci, Ïe lépe nasvícená umûlka
v Praze není. Myslím si dokonce, Ïe jsme jediní, kteﬁí
osvûtlují hﬁi‰tû xenovov˘mi svûtly. Je to nádhera, kdyÏ se
to veãer rozsvítí. Je to bílé svûtlo, de facto denní svûtlo, které tady mÛÏe svítit v deset veãer a hraje se na tom nádhernû. V Praze jsem objel hodnû umûl˘ch hﬁi‰t, na hodnû
jsem i hrál a musím ﬁíci, Ïe není nikde jinde nasvícena
umûlka tak kvalitnû, jako tady!“, ﬁíká správce Pacl. Osvûtlení vybudovala jedna moravská firma, která osvûtlovala
napﬁ. ligov˘ stadión na Kladnû.

P
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Tím samozﬁejmû v˘stavba tohoto areálu nekonãí. Do konce roku by mûly vyrÛst ‰atny, pﬁem˘‰lí se o tom, Ïe volné
prostory, které tu vzniknou, by mûly b˘t vyuÏívány obûma
oddíly ·eberova i Bohemky. Vedle nynûj‰ího hﬁi‰tû vznikne je‰tû malá umûlá tráva první generace. Toto men‰í hﬁi‰tû, tzv. multifunkãní, by mûlo slouÏit napﬁ. k házené, tenisu a basketbalu. Pﬁedstavy jsou takové, Ïe by za areálem
mûlo vzniknout dal‰í sportovi‰tû, mluví se o oválu na inline brusle a nûkoli U ramp vãetnû tenisového kurtu. „Ze
·eberova do budoucna opravdu vznikne hodnû pûkn˘
areál, kter˘ bude vyuÏívan˘ nejenom Ïákovskou Bohemkou, ale i dospûlou. Sice nikdy nedohoníme v˘cvikov˘ areál Strahov, ale myslím si, Ïe to tady bude opravdu na
úrovni, protoÏe i jak vedení Bohemky, které tu nûkolikrát
bylo, aÈ uÏ to byl pan Ing. Landa nebo pan Mgr. Svoboda,
tak v‰ichni jsou nad‰ení jednak polohou tohoto areálu tak
hlavnû vstﬁícností ·eberova, co se t˘ãe Bohemky. Opravdu jsme udûlali v‰echno co jsme mohli, aby tady byla Bohemka spokojená“, uzavírá správce Pacl.
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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

Fotogalerie
Fotogalerie

FA N S

Patroni zápasu

Michal Suchánek
Richard Genzer
Pﬁi utkání s âesk˘mi Budûjovicemi pﬁijdou Bohemku povzbudit i dva známí herci – Michal Suchánek a Richard
Genzer. Koupili si permanentnky na celou sezonu a v ëolíãku pravidelnû povzbuzují zelenobílé Klokany. Pﬁi
utkání s Jihoãechy jsou zároveÀ patrony zápasu.
Michal Suchánek se narodil v roce 1965 v Jiãínû. Vystudoval herectví na praÏské konzervatoﬁi
a poté zaãínal v divadle Franti‰ka Ringo âecha.
Chvíli také pÛsobil v Národním divadle, kde se
objevil napﬁ. jako Smítko ve hﬁe Marná lásky
snaha nebo jako SlouÏící Nejvy‰‰ího soudce ve
hﬁe Král Jindﬁich IV. Do diváckého podvûdomí
se v‰ak dostal pﬁedev‰ím díky sv˘m televizním
a filmov˘m rolím. Zahrál si napﬁ. ve filmech
SnûÏenky a Machﬁi (1982), Proã? (1987), Tankov˘ prapor (1991), Je‰tû vût‰í blbec, neÏ jsme
doufali (1994),Bylo nás pût (1994) nebo v seriálové pohádce Arabela se vrací (1990). Michala
Suchánka v‰ak nejvíce proslavil populární poﬁad TV Nova Tele Tele, vysílan˘ od roku 2000,
ve kterém se objevuje spolu s R. Genzerem, V.
Îilkovou a J. Cardou. Kromû herectví se také
vûnuje moderování (vût‰inou moderuje s R.
Genzerem). Michal Suchánek má syna Jáchyma
(1991) a dceru Bereniku (1997).

Richard Genzer se narodil 20.12.1966. Po absolvovaní taneãní
konzervatoﬁe tanãil v praÏské skupinû UNO a také vystupoval
v muzikálech Krysaﬁ, West Side Story, Dracula a Tﬁi mu‰ket˘ﬁi.
Richarda Genzera v‰ak nejvíce proslavil populární poﬁad TV Nova Tele Tele, vysílan˘ od roku 2000, ve kterém se objevuje spolu s M. Suchánkem, V. Îilkovou a J.Cardou. V roce 2005 se objevil v roli prodavaãe v úspû‰ném filmu reÏiséra Z. Tro‰ky,
KameÀák 3. Kromû herectví se také vûnuje moderování (vût‰inou moderuje s M. Suchánkem). Jeho manÏelkou je zpûvaãka
Ludmila Finková, s níÏ má dceru Viktorii.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

text: Ale‰ Pivoda

Bohemka milovaná
a znovuzrozená
•
•
•
•
•
•

Jan Honejsek, ﬁeãen˘ táta
Klobouk dolÛ pﬁed klokaní líhní!
Na vr‰ovické Lokomotivû, na Stﬁelniãné i v ·eberovû
Bohemka se mÛÏe mûﬁit s kaÏd˘m klubem v âesku
Mladí Klokani v reprezentaãním dresu
Marek Barták trefil první titul v novodobé historii!

První byl táta Honejsek
Nezpochybniteln˘m zakladatelem mládeÏnického fotbalu v Bohemce, pﬁesnûji ﬁeãeno v AFK Vr‰ovice, byl
Jan Honejsek, cel˘mi generacemi lidí kolem vr‰ovického fotbalu naz˘van˘ familiárnû táta.
V historick˘ch pramenech se sice doãteme o úãasti AFK
Vr‰ovice v pohárové soutûÏi dorostu vypsané Spartou
pro hráãe do ‰estnácti let vûku, jejíÏ zápasy se hrály
dvakrát po tﬁiceti minutách. Ale pevn˘ ﬁád, systematická
práce s mládeÏí a v˘sledky na fotbalov˘ch kolbi‰tích
jsou spojeny aÏ se jménem Jana Honejska.
Rok 1920 pﬁinesl v historii ãeské i ãeskoslovenské kopané jednu dÛleÏitou zmûnu k lep‰ímu – zrod dorostenecké komise.
V 1. dílu publikace Svût devadesáti minut se o tom praví: „Sekretáﬁ âSF Honejsek uveﬁejnil 29. srpna ve Sportovním vûstníku v˘zvu, aby se pﬁihlásili zájemci, kteﬁí
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podporují rozvoj dorostenecké kopané. Ihned se pﬁihlásilo dvanáct klubÛ, které pak stály u kolébky dorosteneckého hnutí: âAFC Vinohrady, SK Dejvice, Hagibor, SK
Hluboãepy, AFK Kolín, Meteor Vy‰ehrad, Meteor VIII,
SSK Olympia I, Radlick˘ SK, Sparta Ko‰íﬁe, Viktoria ÎiÏkov a AFK Vr‰ovice. Hned na první schÛzi bylo rozhodnuto, Ïe dorostenci ve vûku 14 – 17 let (star‰í hráãi hráli uÏ za dospûlé) budou hrát svá utkání 2 x 30 minut
a kaÏd˘ chlapec musí mít lékaﬁskou prohlídku. Prvním
pﬁedsedou komise se stal dr. Stránsk˘ z Hluboãep, jednatelem vr‰ovick˘ Honejsek, pokladníkem Kopal ze
Smíchova, ve v˘boru pracovali Benetka z Dejvic, Bohal
z Nuslí, Hejduk z Meteoru VIII a Jelínek z Kladna. My‰lenka o soustavné práci s dorostem zabrala a hlásily se
stále dal‰í a dal‰í kluby.“
KdyÏ se AFK Vr‰ovice pﬁihlásil k my‰lence rozvoje a pod-

pory dorosteneckého fotbalu, nebylo to Ïádné plácnutí
do vody, n˘brÏ krok, na kter˘ dodnes navazuje ‰iroká
mládeÏnická základna v Bohemce.
S dorostem se ve Vr‰ovicích pﬁedev‰ím díky tátovi Honejskovi opravdu systematicky pracovalo a v˘sledek se
dostavil uÏ o rok pozdûji, kdy Bohemians vyhráli mistrovství Stﬁedoãeské Ïupy!
Zalistujeme-li v almanachu vydaném v roce 1925 ke
dvacátému v˘roãí vzniku fotbalového AFK Vr‰ovice, doãteme se v nûm o prvním velkém úspûchu dorostencÛ
tento referát, kter˘ pro dokreslení dobové atmosféry
ocitujeme doslovnû:
„Finale dorostenského poháru A.F.K. Vr‰ovice – A.C.
Sparta 2:1 (2:1). Zajímav˘ match obou
tûchto velmi dobr˘ch muÏstev hrán pﬁed
zápasem Viktorie s Akademisk Boldklubem
a tû‰il se zaslouÏené pozornosti obecenstva, které stejnû jako odborníci mohlo b˘ti
plnû spokojeno s dobrou úrovní hry. Sloh
i technika obou teamÛ byla pûkná, ho‰i dokazují, Ïe mají o hﬁe dobr˘ pojem. Team
A.F.K. Vr‰ovice se zdá b˘ti lépe trainován,
a má i tûÏ‰í hráãe, coÏ pﬁi mládí obou muÏstev mûlo vliv na hru. A.F.K. Vr‰ovice scorují
jednu branku z 11 m kopu. Hráno bylo velmi ãile a hra ukáznûná. MuÏstvo A.F.K. Vr‰ovice: Nedbal, goal, Matûjíãek, Ka‰par b.,
Valá‰ek, Mráãek, ÎíÏala halfb., Tusar, Kafka,
Bejbl kapt., Folta a Krása forw. (…) Vr‰ovice dohrávají od 3. min. druhého poloãasu
o 10 hráãích. Obû muÏstva zasluhují plné

uznání za pûknû vybojovan˘ match. Dorost Vr‰ovic dostal v tomto zápase prv˘ goal celé soutûÏe. Skvûl˘ je vítûzn˘ postup dorostu A.F.K. Vr‰ovice. (…) Tû‰íme se
z úspûchu dobytého A.F.K. Vr‰ovicemi. Je dÛkazem cílevûdomé a nezi‰tné práce, dovedeme plnû oceniti a máme zato, Ïe nelze neÏ upozorniti na ãlena klubu p. J.
Honejska, kter˘ má na v˘sledku této úãelné a krásné
práce lví podíl a kter˘ v úspûchu tomto má i nejkrásnûj‰í odmûnu.“
Tolik citát.
(pokraãování v Magazínu 15)
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Pohár ČMFS, 3. kolo

BŘECLAV
BOHEMIANS 1905

F

0
1

otbalisté Bohemians postoupili do dal‰ího kola

stent trenéra Petr Kostelník. Bohemians postoupili uÏ

Poháru âMFS. V Bﬁeclavi nastoupili hráãi, kteﬁí

do 4. kola Poháru âMFS a tam je ãeká vítûz posledních

nehráli proti Slavii. Na hﬁi‰ti tﬁetiligového t˘mu

dvou roãníkÛ pohárové soutûÏe AC Sparta Praha. Pon-

se hrál vyrovnan˘ zápas, Bohemku nûkolikrát podrÏel

dûlní los rozhodl o tom, Ïe se utkání odehraje na Let-

brankáﬁ Havránek. Zápas rozhodl v 85. minutû stﬁídající

né. PÛvodní termín byl naplánován na pﬁí‰tí t˘den, ale

Luká‰ Matú‰, kter˘ sám pﬁed brankáﬁem chladnokrevnû

Sparta má nûkolik hráãÛ v ãeské a slovenské reprezen-

zakonãil. "Kluci podali bojovn˘ v˘kon proti t˘mu, kter˘

taci, takÏe dle svazov˘ch norem musí b˘t utkání pﬁelo-

loni potrápil v poháru i Spartu. Jsem rád, Ïe jsme tady

Ïeno. Oba kluby se dohodly na novém termínu. Zápas

dokázali zvítûzit. Kluci ukázali, Ïe umí bojovat a i díky

se bude hrát 31. ﬁíjna v 18 hodin. O moÏnostech pﬁed-

tomu nosí dres Bohemky právem," ﬁekl po utkání asi-

prodeje budeme fanou‰ky vãas informovat.

BRECLAV – BOHEMIANS 1905

0:1

Sestava Bohemians 1905
Havránek – Císaﬁ, Pávek, Turtenwald, RÛÏiãka – Kotyza, Adam, I. Ha‰ek (71. Brhlík), Rychlík – Bartek, Polodna (52. MatÛ‰)
Branka: 85. MatÛ‰, Rozhodãí: Racek, ÎK: Matú‰, âK: RÛÏiãka, DivákÛ: 1 740

B O H E M K A H L E D Á TA L E N T Y
Pod zá‰titou hráãÛ Bohemians 1905 se na
hlavním stadionu uskuteãní nábor hráãÛ
do mládeÏnick˘ch t˘mÛ Bohemky, a to pﬁedev‰ím roãníky narození 1998-2003.
Nábor se uskuteãní pod vedením profesionálních pracovníkÛ mládeÏe
a za dohledu sportovního ﬁeditele
pana ZbyÀka Busty
v pondûlí 8. ﬁíjna 2007 od 16:30 ve vr‰ovickém ëolíãku.
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
LOS

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

2
2

6 016

6.

16.09.

17:00

Jablonec
Bohemians 1905

0
0

5 180

7.

23.09.

16:30

Bohemians 1905
Slavia Praha

2
0

7 500

8.

30.09.

17:00

Mladá Boleslav
Bohemians 1905

2
0

4 745

07.10.

10. 21.10.

9.

11. 28.10.

TABULKA
GAMBRINUS LIGA
sezóna 2007/2008
Z

+

0

–

S

B

1. SLAVIA PRAHA

8

6

1

1

16: 6

19

2. TEPLICE

8

6

1

1

13: 6

19

16:00

Bohemians 1905
â. Budûjovice

3. BANÍK OSTRAVA

8

5

2

1

16: 6

17

4. SPARTA PRAHA

8

5

1

2

11: 5

16

15:00

Kladno
Bohemians 1905

5. MLADÁ BOLESLAV

8

3

3

2

9: 7

12

Bohemians 1905
SIAD Most

6. BRNO

8

3

3

2

7. SIGMA OLOMOUC

8

3

3

2

6: 6

12

8. TESCOMA ZLÍN

8

3

3

2

8: 12

12

9. VIKTORIA PLZE≈

9

14:30

11: 10 12

17:00

Brno
Bohemians 1905

8

2

3

3

5: 7

13. 10.11.

17:00

Sparta Praha
Bohemians 1905

10. KLADNO

8

2

2

4

13: 14

8

11. âESKÉ BUDùJOVICE

8

2

2

4

8: 12

8

14. 25.11.

14:30

Bohemians 1905
Tescoma Zlín

12. BOHEMIANS 1905

8

1

4

3

4: 8

7

8

1

3

4

4: 8

6

17:00

Teplice
Bohemians 1905

13. JABLONEC

15. 02.12.

14. VIKTORIA ÎIÎKOV

8

1

3

4

11: 17

6

8

1

2

5

4: 9

5

14:00

Bohemians 1905
Slovan Liberec

15. SLOVAN LIBEREC

16. 09.12.

16. SIAD MOST

8

0

4

4

12: 18

4

12. 04.11.

SK Baník
Dynamo
Ostrava
České Budějovice
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BOHEMKA JE A BUDE!

PA R T N E ¤ I
BOHEMIANS 1905 a. s.

BOHEMIANS 1905

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE

TRENÉŘI
ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK

TRENÉŘI
FRANTIŠEK STRAKA
JIŘÍ JURÁSEK
PAVOL ŠVANTNER

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
28 Jakub Hrábek
29 Jiří Havránek
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

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

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
36 Marek Nikl

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
20. 02. 1976

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

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

BRANKÁŘI
1 Pavel Kučera
30 Zdeněk Křížek

02. 07. 1976
16. 01. 1983

OBRÁNCI
2 Tomáš Hunal
3 David Horejš
4 David Homoláč
6 Michal Mácha
11 Michael Žižka
16 Daniel Rehák
17 Martin Tischler
21 Jiří Pravda
23 Michal Šmíd
24 Jiří Peroutka

01. 06. 1973
19. 05. 1977
12. 10. 1973
15. 06. 1986
23. 05. 1981
02. 04. 1985
31. 05. 1988
02. 04. 1985
20. 10. 1986
31. 12. 1982

ZÁLOŽNÍCI
9 Jaroslav Hílek
13 Jaromír Plocek
15 Ondřej Bíro
19 Marek Jungr
20 Jiří Adamec
22 Jiří Hrbáč
25 Martin Vozábal
26 Jaroslav Černý

06. 06. 1978
14. 12. 1974
28. 01. 1986
11. 04. 1987
21. 03. 1982
22. 02. 1984
08. 11. 1978
23. 06. 1979

ÚTOČNÍCI
12 Václav Mrkvička
14 Tomáš Stráský
15 Marek Plichta
25 Karel Zelinka

07. 08. 1979
15. 04. 1987
27. 07. 1983
17. 01. 1987

