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Vážení fanoušci Bohemky,

v minulém týdnu jsme neprožili radostné chvíle. Ocitli jsme se na posledním
místě tabulky a zároveň někteří jedinci hlásící se k zelenobílým barvám udělali klu-
bu ostudu v závěru utkání s Kladnem.  Za uplynulé dva roky se v Bohemce uděla-
lo hodně práce po sportovní stránce a také fanoušci dva roky stojí za klubem a pod-
porují ho. Neházejme celé dva roky za hlavu a vzpomeňme, jak jsme nedávno
znovu začínali a kam jsme po dvou letech dospěli. 

V kádru máme polovinu odchovanců, kteří dělají mládeži velmi dobrou reklamu.
Bohemka skvěle pracuje s mladými a tento prostor umožňuje i vstřícnost a pod-
pora fanoušků. Tento směr není o okamžitém úspěchu, ale o dlouhodobé strategii.
Bohemka je výjimečná podporou fanoušků i v době, kdy se nedaří. Věřím, že tato
výjimečnost zůstane Bohemce a fanouškům vlastní. Od hráčů vyžadujeme maxi-
mální nasazení, které musí být samozřejmostí při každém zápase v zelenobílém
dresu. 

Velice mě mrzí, jakým způsobem byl dohrán zápas s Kladnem. Ačkoliv jsme si
i v klubu vědomi neadekvátnosti zákroku pořadatelské služby, není to pro chování
některých příznivců omluva. Něco podobného se již nesmí opakovat, protože po-
věst klubu a fanoušků samotných tím velmi utrpěla. 

Věříme ve vaši slušnou podporu a děkujeme za ni.

Antonín Panenka
Prezident klubu  
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V rámci boje proti tûmto aspektÛm, FARE vyz˘vá evrop-

skou fotbalovou rodinu, aby se pfiipojila k fiíjnovému

Action Week proti rasismu a diskriminaci ve fotbale. Mi-

nul˘ rok se Action Week zúãastnilo více neÏ 600 organi-

zací z 35 zemí Evropy a protoÏe akce pfiinesla mimo-

fiádn˘ ohlas, oãekává se letos je‰tû mohutnûj‰í inciativa

se zapojením rekordního poãtu lidí.

PfiestoÏe na stadionu Bohemians nejsme svûdky rasis-

tick˘ch projevÛ, viditelnû podporujeme tuto inciiativu,

která je zamûfiena proti diskriminaci a xenofobii ve fot-

bale, kter˘ch jsme stále svûdky na mnoh˘ch jin˘ch sta-

dionech a hfii‰tích Evropy.Idea FARE Action Week je v tom, Ïe ‰iroká ‰kála aktivit

a iniciativ, zamûfien˘ch na lokální problémy klubÛ ãi ko-

BOHEMKAPROTI RASISMU
V utkání 11. kola v nedûli 28. fiíjna od 14:30 proti FK SIAD Most se Bohemians 1905 pfiipojí k celoevropské

akci organizace Football Against Racism in Europe (FARE), která vyhlásila „Action Week“ (t˘den akcí proti

rasismu) na v‰echna evropská utkání.
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t˘m nepro‰el v letní pfiestávce takovou promûnou jako
právû Most. Jeho vedení provedlo neb˘valou ãistku –
zbavilo se více neÏ desítky údajnû rozmazlen˘ch hráãÛ
a stejn˘ poãet pfieváÏnû neznám˘ch a nenároãn˘ch cizin-
cÛ nakoupilo. MuÏstva se ujal nov˘ trenér Îák. Kdekdo si
Èukal na ãelo a prorokoval Mostu jasn˘ sestup. Po 10. ko-
le k nûmu opravdu nemá daleko. Kdyby se v‰ak hrály zá-
pasy jen na 80 minut, byl by v horní polovinû tabulky.
Zvlá‰tû ze zaãátku soutûÏe totiÏ poztrácel spoustu bodÛ
v posledních minutách zápasÛ. MuÏstvu se kaÏdopádnû
dafií ve hfie dopfiedu, útoãník Goãe Toleski je se ‰esti góly
dokonce na druhém místû tabulky stfielcÛ, na druhou
stranu má zatím zdaleka nejhor‰í obranu.  
S Mostem jsme se je‰tû ve druhé lize utkali celkem tfii-
krát. Bilance z tûchto zápasÛ hovofií ve prospûch na‰eho
soupefie, my jsme dokonce ani v jednom zápase nedali
gól. 

Poslední vzájemná utkání:
Podzim 2003 Bohemka – Most 0:2 
Jaro 2004 Most – Bohemka 0:0
Podzim 2004 Bohemka – Most 0:0
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

N
evyzpytateln˘ soupefi, jehoÏ kabina pfiipomíná
fotbalov˘ Babylon. Obranû vládne Kanaìan Hai-
nault, na krajích zálohy fiádí Brazilec Andrei da

Silva a KeÀan Oboya a v útoku sází jeden gól za druh˘m
Makedonec Toleski. Jak na nû? Navázat na bojovnost
z Kladna, zlep‰it kombinaci i finální pfiihrávku a koneãnû
pfiestat pálit do tyãí. Nav˘sost dÛleÏitá bude i podpora fa-
nou‰kÛ. Pojìme v‰ichni spoleãnû dotlaãit na‰e zelenobí-
lé hochy k vytouÏenému vítûzství! ZELENÁ…BÍLÁ!!!
Fotbal se pod Kru‰n˘mi Horami zaãal hrát jiÏ na zaãátku
minulého století. Fotbalov˘ klub SK Most byl zaloÏen
v roce 1909 v hostinci Gambrinus, základní kapitál ãinila
ãástka 1 koruna a 15 haléfiÛ. S tréninkem se zaãalo za
stodolou rozsáhlého vojenského execíráku. Fotbalisté
tenkrát oblékali vlastní obleãení a místo kopaãek se hrálo
v tak-zvan˘ch fáraãkách. Postupem ãasu se klub zprofesi-
onalizoval a zaãal pÛsobit v niÏ‰ích fotbalov˘ch soutûÏích.

Tam zÛstal aÏ
do sezony
1996/97, kdy
poprvé po-
stoupil do dru-
hé ligy. Za osm
let pfii‰el, uÏ
pod souãas-
n˘m názvem
FK SIAD Most,
dal‰í slavn˘
postup. Tento-
krát mezi ães-
kou fotbalovou
elitu. Ve své
premiérové se-
zonû skonãili
mosteãtí na
10. místû, loni
si o dvû pfiíãky
pohor‰ili. 
Snad Ïádn˘

V
e fanshopu si mÛÏete koupit plakát Bohemi-

ans. Poprvé od znovuzrození si tak Bohemku

mÛÏete opût povûsit doma na zeì a mÛÏete se

kaÏd˘ den probouzet vedle oficiálního plakátu klubu.

Ve fanshopu koupíte plakát za 50 Kã.

Fotografovalo se bûhem reprezentaãní pfiestávky. Slu-

neãn˘ den vyuÏili fotbalisté Bohemians nejen k tvrdé

pfiípravû, ale také k fotografování na plakát a kalendáfi.

Na trávníku vr‰ovického stadionu se potulovalo více

neÏ tfiicet hráãÛ v dresech. Ale nehrál se Ïádn˘ dÛleÏit˘

zápas - tfii fotografové si postupnû brali hráãe, kaÏd˘

k jinému úãelu. Nejdfiíve se fotografoval plakát muÏstva

- po v‰ech pfiíchodech, odchodech a dostavûní tribuny

mohl b˘t koneãnû vyfotografován kompletní t˘m. Na

focení dorazil i masér Vláìa Hric. "UÏ pomalu odhazuji

berle a chystám se do práce," hlásil s úsmûvem. 

Fotografování trvalo více neÏ hodinu. Kromû spoleãné

fotky na plakát, bylo na programu je‰tû focení po sku-

pinkách na kalendáfi. V trenéra se tentokrát promûnil

fotograf Jakub Ludvík, kter˘ udûloval hráãÛm pokyny.

"Pánové, smûjeme se pfiirozenû," byla jeho nejãastûj‰í

poznámka. Pfii fotografování bylo veselo a kaÏd˘ se do-

ãkal svého momentu slávy. "Potfiebujeme je‰tû Marka

Nikla pofiádnû nafotit," znûla prosba jednoho z fotogra-

fÛ, kter˘ má na starosti fotografie pro agentury. Marek

Nikl, jako ãerstvá posila z Norimberku, poutal nejvût‰í

pozornost. KaÏd˘ hráã se doãkal nové individuální foto-

grafie, která bude vyuÏita na kartiãky. 

JAK SE FOTIL PLAKÁT…
JAK SE FOTIL PLAKÁT…
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H ned dvojnásobné mûfiení sil ãeká fotbalisty Bo-

hemians proti vítûzi domácího poháru a ligy.

Dvakrát krátce po sobû se Klokani pfiedstaví

v AXA Arenû a fanou‰ci Bohemians mají moÏnost po-

mûfiit se i s dal‰ím praÏsk˘m rivalem – praÏskou Spar-

tou. Poprvé se zelenobílí pfiedstaví na letenské pÛdû uÏ

ve stfiedu 31. fiíjna. Od 18 hodin zde sehrají  4. kolo Po-

háru âMFS. Pofiiìte si vstupenky vãas, uÏ pfii domácím

utkání s Mostem budou v prodeji. Bohemka dostala

k dispozici 2 700 vstupenek, které jsou v prodeji ve

fanshopu po utkání s Mostem a také v pondûlí (od 13

do 17) a v úter˘ (od 11 do 17 hodin). Ve stfiedu si pak

pfiípadné zbylé vstupenky mÛÏete koupit pfiímo na sta-

dionu Sparty. Fanou‰ci Bohemians mají vyãlenûn cel˘

vchod 5.Krátce po pohárovém utkání bude následovat i ligov˘

zápas. Druh˘ listopadov˘ víkend je na programu znovu

derby Sparta – Bohemians. Leten‰tí ve ãtvrtek pfied tím-

to zápasem sehrají pohárové utkání UEFA, takÏe zápas

s Klokany bude urãitû pfieloÏen z plánované soboty na

S BOHEMKOU DO BRNA
Na televizní utkání mezi 1.FC Brno a Bo-

hemians 1905 hrané v nedûli 4.11.2007

od 20:15 je pofiádán autobusov˘ zájezd.

Sraz úãastníkÛ je v 16:00 hodin u hlavní

brány stadiónu Bohemky na Vr‰ovické

ul., odjezd v16:30.Pfiihlá‰ky u Michala Holase pomocí SMS

na mobil 606 814 521, nebo mailem na.

zájezdy @ fc-bohemians.cz. Do SMS
uveìte jména pfiihlá‰en˘ch, do mailu
i telefonická spojení.Cena zájezdu - pfii plném busu 45 lidí -

290,-Kã, pfii 30 lidech - 430,- Kã.

nedûli nebo pondûlí. O termínu rozhodne i televize,

pokud zápas zvolí do plánu pfiím˘ch pfienosÛ. Vstupen-

ky na toto utkání pfiijdou do prodeje na zaãátku listopa-

du. Neváhejte a podpofite Bohemku v souboji s tradiã-

ním rivalem!

Je tady derbySPARTA – BOHEMIANS 
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Za poskytnuté fotografie patří poděkování: Haničce, Michalu Sváčkovi, Dimirovi Šťastnému, Martinu Bílkovi a Jiřímu Růžičkovi
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J
deme do boje proti Mostu z poslední pozice. To

urãitû není lichotivé, ale nesmíme propadat

beznadûji. Uplynulé t˘dny nebyly jednoduché,

navíc se nám nepodafiily v˘sledky, jaké jsme si pfiedsta-

vovaly. Po utkání s âesk˘mi Budûjovicemi následovala

ãtrnáctidenní pauza, kterou jsme vyuÏili k nabrání sil.

Byli jsme na soustfiedûní ve Vrchlabí, kde jsme si zpest-

fiili pfiípravu jízdou na kole. Pro kluky to bylo vytrÏení ze

stereotypu kaÏdot˘denní pfiípravy a urãitû to prospûlo

atmosféfie v t˘mu po nepodafieném utkání s âesk˘mi

Budûjovicemi. Pfied Kladnem jsem v muÏstvu cítil pozi-

tivní atmosféru. To utkání jsme odjezdili, kluci do toho

dali v‰echno, ale bohuÏel jsme nedokázali bodovû

uspût. Den pfied utkáním se nám zranil Marek Nikl, kte-

r˘ mûl hrát v základní sestavû a mûl b˘t dÛleÏit˘m ãle-

nem stfiedu na‰í zálohy. Ov‰em kluci, ktefií nastoupili

po del‰í dobû znovu v základu podali velmi dobré v˘ko-

ny. Oproti minul˘m zápasÛm jsme i kvÛli zranûním

zmûnili celou zálohu a útoku a hfie to prospûlo. Vûfiím,

Ïe tato nastoupená cesta povede k úspûchu. Jsme si

vûdomi, Ïe v˘sledky ani postavení v tabulce není licho-

tivé pro nikoho, ale chceme Bohemku v první lize za-

ZZBBYYNNĚĚKK  BBUUSSTTAA
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chránit. UÏ pfied startem jsme fiíkali, Ïe to bude nesmír-

nû tûÏké, protoÏe jsme prostû pfiedbûhli dobu. Teì mu-

síme spoleãnû bojovat. V kabinû neustále opakuji – jen

pracovitostí to dokáÏeme zlomit. Podafiilo se nám to ve

tfietí lize, ve druhé lize a v‰ichni vûfiíme, Ïe se to pove-

de i letos. Díky za va‰í podporu.

Musíme to zvrátitMusíme to zvrátit
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Hru‰ka ven, kfiiãely ochozy
Bohemians mûli v sezonû 2003/04 velmi dobr˘ vstup do sezony,
ale po pûti kolech pfii‰el obrat. A kdyÏ v 10. kole pfiijel na Bohemku
Most, uÏ bylo v ëolíãku pofiádnû husto. Jak vypadal tehdej‰í kádr
dokládá citace z ãlánku na Virtuálním ëolíãku o zmûnách v sestavû:
„Trenér Zdenûk Hru‰ka udûlal proti Mostu nûkolik zmûn v základní
sestavû. Vynutily si to poslední v˘kony i zdravotní stav kádru. Na
obou krajích obrany chybûli Lesák a Tfiasák. Místo nich dostali dÛ-
vûru letos poprvé od první minuty ·vejdík a Tsuchyia. V záloze chy-
bûjícího Dozorce vymûnil na postu defenzivního záloÏníka âapek
a na lev˘ kraj stfiedové fiady se postavil Táborsk˘. V útoku pak zra-
nûného Bednáfie nahradil Stfiihavka.“
Po dobrém vstupu do utkání pfii‰el obrat a první gól hostí. „Na pÛl-
ce hfii‰tû byl faulovan˘ Stfiihavka, âapek v˘hodu ponechanou roz-
hodãím Zejdou nevyuÏil, pfietahovanou o míã ukonãil jeden z do-
mácích hráãÛ aÏ velkou malou domÛ z pÛlky. Brankáfi Raba chtûl
míã po odskoku poslat zpût na pÛlicí ãáru, ale netrefil se a poté
horkotûÏko odhlaviãkovával kulat˘ nesmysl alespoÀ na roh. Zatím-
co zranûn˘ Stfiihavka byl o‰etfiován za postranní ãarou, hosté za-
hráli roh, odraÏen˘ míã se dostal ke ·kodovi, z jehoÏ centru se na
malém vápnû prosadil zcela nekryt˘ Jendru‰ãák. Most vedl 1:0,
Stfiihavka musel kvÛli zranûní stfiídat, vzápûtí Raba vyráÏel dal‰í
hlaviãku z bezprostfiední blízkosti, tentokrát v podání Ko‰Èála. Tro-
chu moc ‰patn˘ch zpráv pfii odchodu do ‰aten. Hráãe vyprovázel
o poloãase pískot a skandování HRU·KA VEN!“ Bohemka se uÏ po
zbytek utkání trápila a nic kloudného nevymyslela. O tehdej‰í situa-
ci v t˘mu vypovídají i hlasy z tiskové konference po utkání:

Zdenûk Hru‰ka (trenér Bohemians): Fotbal je jakási mozaika, kte-
rá se skládá z mnoha ãástí. To, co jste dnes vidûli na hfii‰ti, to je
spolu s Tfiasákem momentálnû cel˘ ná‰ kádr. To je jedna ãást. Za
druhé: BaláÏ tfii ‰ance, Kamensk˘ dvû ‰ance a jednu Meleck˘ - to je
‰est ‰ancí a my prostû nedáme branku, v zakonãení se trápíme.
Pfied prvním inkasovan˘m gólem byl na Stfiihavku faul minimálnû
na kartu, pak byl odstrãen rozebûhnut˘ âapek, sudí nezapískal
a inkasovali jsme. Táborsk˘ jde sám na bránu, ale nepochopitelnû
ho zastaví praporek pomezního, i kdyÏ o postavení mimo hru jít ne-
mohlo. Teì bude alespoÀ klid, pfiestaneme se bavit o postupu. Nej-
vût‰ím úkolem je stabilizovat klub a pfiipravit muÏstvo na dal‰í se-
zónu.

Milan Zach (trenér Mostu): Vûdûli jsme, Ïe nás ãeká stra‰nû tûÏké
utkání, neboÈ Bohemka je doma velmi silná. Potvrdilo se to i v za-
ãátcích obou poloãasÛ, kdy nás pfiitlaãila. My jsme chtûli vycházet
ze zabezpeãené obrany a zkusit dát branku z brejkÛ. Tato taktika
nám dokonale vy‰la.

Bohemians – Most 0:2
Branky: 34. Jendru‰ãák, 79. Brzezina.
Rozhodãí: Zejda – Pospí‰il, Kovafiík.
ÎK: Janáãek - Macek, Brzezina, K˘ãek.
DivákÛ: 1098.
Bohemians: Raba – ·vejdík, Janáãek, Obermajer (46. Dozorec), Tsu-
chiya – BaláÏ, âapek, Meleck˘, Táborsk˘ – Stfiihavka (39. Strnad),
Kamensk˘.
Most: K˘ãek – Endl, Zábojník, Ko‰Èál, Sedlák - Macek, ·koda, Polá-
ãek (78. Mejzlík), Pilafi – Jendru‰ãák, Brzezina (85. Svátek).

V ëolíãku naposledy bez branek
Poslední vzájemn˘ zápas obou soupefiÛ je tfii roky star˘. Na Straho-
vû se hrálo 13.srpna 2004. Tisícovka divákÛ gól nevidûla. Byla to po-
slední druholigová sezona Bohemky. V zelenobílém dresu se tehdy
nepfiedstavil ani jeden hráã, kter˘ je v souãasném kádru.

FC Bohemians Praha – Most 0:0
Rozhodãí: âecháãek 
ÎK: Hanus, Obermajer – Procházka, Macek, ·típek, Sitarãík.
âK: 63. Raba, 85. HuÀa (oba Bohemians).
DivákÛ: 1000.
Bohemians: Bohemians: Raba – Matuszny, Obermajer, Strnad, Tfia-
sák – Hanus (63. Koláfi), Szabó, Lesák, Koukal – Klesa (20. Janák,
84. Zinhasoviã), HuÀa.
Most: Svoboda – Procházka, DoleÏal, Zábojník, Sitarãík (86. Jedinák)
- Macek, ·koda, Pilafi, Poláãek (88. Salák) – Siegl, Bielik (69. ·típek).
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Zápasy s Mostem nejsou pro Bohemku pfiíli‰ ãasté. Po znovuzrození se Bohemians s tímto soupefiem je‰tû nepot-
kali, jen jednou nastoupili proti rezervû Mostu na turnaji v Îirovnici v létû 2006. Mistrovské zápasy Bohemky
a Mostu se datují do období druholigového tápání KlokanÛ v nedávn˘ch letech, kdy klub skomíral a hledal svoji
tváfi. Poslední dva domácí zápasy spojují neradostné statistiky – tisíc divákÛ v hledi‰ti a nula na kontû vstfielen˘ch
branek Bohemians.

BOHEMANS – MOST
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V rámci boje proti tûmto aspektÛm, FARE vyz˘vá evrop-

skou fotbalovou rodinu, aby se pfiipojila k fiíjnovému

Action Week proti rasismu a diskriminaci ve fotbale. Mi-

nul˘ rok se Action Week zúãastnilo více neÏ 600 organi-

zací z 35 zemí Evropy a protoÏe akce pfiinesla mimo-

fiádn˘ ohlas, oãekává se letos je‰tû mohutnûj‰í inciativa

se zapojením rekordního poãtu lidí.

PfiestoÏe na stadionu Bohemians nejsme svûdky rasis-

tick˘ch projevÛ, viditelnû podporujeme tuto inciiativu,

která je zamûfiena proti diskriminaci a xenofobii ve fot-

bale, kter˘ch jsme stále svûdky na mnoh˘ch jin˘ch sta-

dionech a hfii‰tích Evropy.

Idea FARE Action Week je v tom, Ïe ‰iroká ‰kála aktivit

a iniciativ, zamûfien˘ch na lokální problémy klubÛ ãi ko-

BOHEMKA

PROTI RASISMU
V utkání 11. kola v nedûli 28. fiíjna od 14:30 proti FK SIAD Most se Bohemians 1905 pfiipojí k celoevropské

akci organizace Football Against Racism in Europe (FARE), která vyhlásila „Action Week“ (t˘den akcí proti

rasismu) na v‰echna evropská utkání.
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munit a zároveÀ úãastnící se skupiny napfiíã kontinen-

tem, prezentují jednotné stanovisko proti rasismu ve

sportu s vÛdãím motivem: „Ignorování rasismu je

schvalování rasismu.“

Bohemians 1905 pfii utkání 11. kola 1. Gambrinus ligy

pfiedstaví transparent „Bohemka proti rasismu“, kter˘

zÛstane umístûn v ëolíãku. U dal‰ího, pfienosného

transparentu pfied zahájením utkání zapózují hráãi

obou muÏstev spolu s rozhodãími. Podobnû se Klokani

prezentovali jiÏ loni pfii utkání s Ústí nad Labem.

Bohemians Ultras byli jedin˘mi ãesk˘mi úãastníky kon-

ference Football Against Racism in Europe, která se ko-

nala loni v létû v Barcelonû a jsou jedin˘mi aktivními

úãastníky projektu FARE z âeské republiky. 

FARE usiluje o „nádhernou hru“ bez jak˘chkoli známek

rasismu s pfiesvûdãením, Ïe barva pleti ãi místo pÛvodu

hráãe nebo fanou‰ka nehraje Ïádnou roli. BohuÏel, na

v‰ech úrovních, od amatérského k profiesionálnímu fot-

balu jsme stále svûdky rasistick˘ch incidentÛ, a to ze-

jména formou dehonestace tzv. cizího hráãe  buãením

ãi pfiirovnáváním k opici. FARE povaÏuje takové projevy

na stadionu i mimo nûj za nepfiijatelné, neÏádoucí

a neakceptovatelné ze strany vût‰iny fanou‰kÛ a hráãÛ.

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

v‰em. Je právem kaÏdého ãlovûka jej hrát, sledovat

a svobodnû, bez strachu o nûm diskutovat.

Football Against Racism in Europe - FARE – v‰emi fot-

balov˘mi prostfiedky bojuje proti kaÏdému zpÛsobu dis-

kriminace v nûm: na stadionu, v hledi‰ti, v ‰atnû, na

tréninkov˘ch hfii‰tích, v kanceláfiích i ve ‰kolách, s po-

mocí fanou‰kÛ, hráãÛ, manaÏerÛ, trenérÛ, funkcionáfiÛ

nebo lektorÛ.

FARE vzniklo v únoru 1999 z iniciativy rÛzn˘ch skupin

z mnoha regionÛ Evropy a souãasná struktura FARE ãítá

síÈ organizací ze 13 evropsk˘ch zemí. âeskou republiku

v programu zastupují Ultras Bohemians 1905.

Cílem FARE je bojovat proti rasismu a xenofobii ve fot-

bale napfiíã Evropou. Pomocí koordinovan˘ch akcí spo-

leãné podpory na místních ãi národních úrovních spo-

jují v‰echny, kdo nechtûjí b˘t lhostejní k projevÛm

diskriminace ve fotbale.
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S
ice je‰tû probíhá podzimní sezona, ale v klubu

se jiÏ v‰echno chystá na zimu, vãetnû pfiíprav-

n˘ch zápasÛ. Turnaj, kter˘ se dlouho py‰ní pfií-

domkem "zimní fotbalová liga", to koneãnû dostal i do

svého názvu. Tradiãní Tipsport Cup zahájí svÛj 11. roã-

ník nejen pod zmûnûn˘m jménem, ale také s fiadou ino-

vací. "Turnaj se novû jmenuje Tipsport liga. Vzhledem

k obsazení celkem deseti prvoligov˘mi t˘my je to podle

nás odpovídající," uvedl fieditel turnaje Jifií Kfienek.

"Druhou nejv˘znamnûj‰í novinkou je pak mezinárodní

rozmûr akce – letos máme skupinu také v Bratislavû."

Pro praÏské fanou‰ky jsou je‰tû dÛleÏitûj‰í zmûny.

V hlavním mûstû se totiÏ premiérovû odehrají hned dvû

skupiny: kromû tradiãního Edenu se hostitelsk˘m mís-

tem stal také areál Vy‰ehradu.

"V âesku je pfies 90 hfii‰È s umûlou trávou, ale jen ta vy-

‰ehradská má pfiímou certifikaci FIFA," pfiipomnûl Kfie-

nek. Vy‰ehrad tak v pofiadatelství vystfiídá Mladou Bole-

slav. "Jsme moc rádi, Ïe jsme se domluvili," fiíká fieditel

turnaje. Na Vy‰ehradû se kromû tria Liberec, Jablonec

a PlzeÀ pfiedstaví také druholigová Dukla Praha. "Mûla

o akci velk˘ zájem. Nám to vyhovuje i kvÛli tomu, Ïe

jsme logicky na Vy‰ehradû chtûli aspoÀ jedno praÏské

muÏstvo," pochvaluje si Kfienek.

Dal‰ími zástupci Prahy jsou Slavia a Bohemians 1905 –

oba vr‰ovické kluby nastoupí ve skupinû A v Edenu.

Soupefii jim jako loni budou âeské Budûjovice s Pfiíbra-

mí. Utkání Tipsport ligy zaãnou 5. ledna. "Pfiesné termí-

ny je‰tû na 100 procent nemáme, musíme je sladit

s televizí," vysvûtlil Kfienek. "Ale je jasné, Ïe v úvodních

tfiech lednov˘ch víkendech se odehrají skupiny.

Jejich vítûze 26. ledna ãekají v Edenu semifinálové due-

ly a o den pozdûji turnaj tamtéÏ vyvrcholí." Zv˘‰ila se

také prize-money: vítûz letos dostane 300 tisíc korun.

Pofiadatelé letos kvÛli krátké zimní pauze a s ní spoje-

n˘mi organizaãními problémy museli nûkteré t˘my od-

mítnout – tfieba loÀské vítûze ze Slovácka. A "tradiãnû"

chybí i praÏská Sparta. "V dostateãném pfiedstihu jsme

klub oslovili, ale Sparta dala pfiednost pfiípravû bez Tip-

sport ligy," pokrãil rameny Kfienek.

Tipsport liga 2008

Skupina A (Eden): Slavia, Bohemians

1905, âeské Budûjovice, Pfiíbram

Skupina B (Vy‰ehrad): Slovan Liberec,

FK Jablonec 97, PlzeÀ, Dukla Praha

Skupina C (Most):  Most, Teplice,

Kladno, Ústí n. L.

Skupina D (Bratislava): Artmedia

PetrÏalka, Trnava, Inter Bratislava, 1. FC Brno.

Zimní příprava znovu 
v Edenu

Zimní příprava znovu 
v Edenu





text: Ondfiej Novotn˘

V
osmém kole Gambrinus ligy pfiijelo
do ëolíãku muÏstvo Dynama
z âesk˘ch Budûjovic, vedené

Franti‰kem Strakou. Bohemku
oãekával nejen soused v ta-
bulce, ale také pomûrnû
klíãové utkání, jehoÏ
body mohou mít
v koneãném
úãtování cenu
zlata.
KlokanÛm se bo-
huÏel nepodafiilo navázat na v˘born˘
v˘kon proti Slavii a jiÏ v úvodu zaãali aÏ
pfiíli‰ pozvolnû. Hráãi Budûjovic se sou-
stfiedili na obranu a zahu‰Èovali stfied
pole, pfies které se hráãÛm Bohemky
jen tûÏko pfiecházelo do útoãn˘ch akcí.
Pro v˘voj utkání byla asi klíãová hrubá in-
dividuální chyba Petra Kuná‰ka z 20. minu-
ty. Petr ztratil pomûrnû zbyteãnû ve stfiedu
hfii‰tû míã, coÏ umoÏnilo rychlou akci Dyna-
ma. Vozábal na‰el volného Mrkviãku, jehoÏ
stfielu se snaÏil blokovat Luká‰. Ten ji v‰ak teão-
val tak ne‰Èastnû, Ïe vlastnû nedal Radkovi SÀozí-
kovi v brance Ïádnou ‰anci.
Z prvního poloãasu stojí je‰tû za zmínku Koty-
zÛv lob hlavou, kdy v 27. minutû chtûl pfie-
konat chybujícího brankáfie. Marek Nikl
se opût zaskvûl ranou z 20 met-
rÛ, která rozeznûla bfievno
budûjovické branky. To
znûlo je‰tû dvakrát. Na
centr z rohu naskoãil Luká‰
a hlavou opût do bfievna.
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BOHEMIANS 1905 0

D. Č. BUDĚJOVICE 2

BOHEMIANS 1905 0

D. Č. BUDĚJOVICE 2



Praha, ëolíãek 

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek, Rada, Luká‰, ·marda – Kotyza (46. Bartek), Slezák, Nikl, Kuná‰ek (59. Rychlík) – ·koda, Polodna (46. Adam)

Sestava SK SLAVIA PRAHA
Kuãera – Peroutka, Horej‰, Hunal (88. ·míd), ÎiÏka – Plocek (81. Plocek), Vozábal, Hílek, âern˘ – Mrkviãka, Radzineviãius (85. Strásk˘)

Branky: 20. Mrkviãka, 44. Plocek
Rozhodãí: Královec – Slavík, Handlífi
DivákÛ: 6 395
ÎK: Luká‰ – ÎiÏka, Peroutka, Vozábal

BOHEMIANS 1905 – DYNYMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 0:2 (0:2)

Míã se k nûmu odrazil, ale jeho stfiela znovu jen olízla
bfievno. Tûsnû pfied koncem poloãasu pfii‰la je‰tû jedna
smutná chvíle. Ve 44. minutû âern˘ poslal míã Plockovi,
kter˘ z otoãky nastfielil Markova záda a Radek SÀozík
opût nemohl vÛbec reagovat.
Do druhého poloãasu namíchali hosté nechutn˘ nápoj
polehávání, simulování a zdrÏování, kter˘ musí odpuzo-
vat snad v‰echny fanou‰ky fotbalu na svûtû. Bohemka
ho v‰ak musela vypít aÏ do dna, neboÈ se jí na nûj ne-
podafiilo najít recept a pfiekonat ho. V prvním poloãase
dostali dÛvûru Michal Polodna a v Boleslavi dobfie hrají-
cí Martin Kotyza. ·koda, Ïe jí nedokázali vyuÏít, stejná
‰koda je, Ïe se v druhém poloãase ze hry úplnû vytratil
Marek Nikl, kter˘ pÛsobil velmi rezignovanû. A tak ani
Slezákovo bfievno z malého vápna a nadûjná doráÏka
·kody nezmûnily nic na kfieãovitém a upracovaném v˘-
konu domácích, ktefií tak odevzdali cenné body svému
jihoãeskému soupefii.
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Kladno

Sestava SK KLADNO
Pavlík – Barto‰, Farbák, Killar, âáp – Doãkal (65. Zoubele), Gecov, Szabo, Kúdela (86. Hoffmann) – Jeslínek (90. Semerák), Zachariá‰

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek, Rada, Luká‰, ·marda (27. Kuná‰ek) – RÛÏiãka. Adam, Ha‰ek, Bartek – MatÛ‰ (63. ·koda), Slezák (54. Ordo‰)

Branky: 9. âáp, 44. Jeslínek – 39. MatÛ‰
Rozhodãí: Kocián – Filgas, Dobrovoln˘
Diváci: 3 725
ÎK: Kúdela, Zachariá‰ – MatÛ‰, Ordo‰, Luká‰

text: Ondfiej Novotn˘

SK KLADNO 2

BOHEMIIANS 1905 1

SK KLADNO 2

BOHEMIIANS 1905 1

B
yla nedûle odpoledne a poãasí ukazovalo

svojí rozmarnou tváfi. SnûÏení se stfiídalo se

sluncem a de‰tûm a jakoby zv˘razÀovalo

neútulnost kladenského stadionu Franti‰ka Kloze. Na

ten za svojí Bohemkou pfiijelo rozhodnû více neÏ 1200

fanou‰kÛ a sv˘m vydatn˘m povzbuzováním znovu vy-

tváfieli spí‰e domácí prostfiedí. Klokani se tentokrát mu-

seli obejít bez zranûného Marka Nikla, do zálohy na-

stoupil a pomûrnû dobfie zahrál Ivan Ha‰ek, na hrotu

odvádûl svou práci Dalibor Slezák.

Na tûÏkém terénu zaãali ponûkud lépe hráãi Kladna. Îe

jim vy‰el úvod, potvrdil i trestn˘ kop, kter˘ realizoval

Tomá‰ âáp. Takov˘m zpÛsobem se stfiela podafií prÛ-

mûrnému fotbalistovi tak jedenkrát za Ïivot, âáp se to-

tiÏ trefil z více jak 30 metrÛ do tyãe, od které se rána

SK KLADNO –  BOHEMIANS 1905 2:1 (2:1))
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odrazila do sítû za znehybnûného Radka SÀozíka.

O útoãné akce se pak snaÏili jak domácí, tak hosté

a pfies nároãnost podmínek se hrálo v pomûrnû slu‰-

ném tempu. Po 25 minutách hry odkulhal ze hfii‰tû zra-

nûn˘ ·marda a na jeho místo

se postavil a více neÏ dob-

fie ho zastal Petr Kuná-

‰ek.

39. minuta pfiinesla

druh radosti, kter˘

fanou‰ci Bohemky

uÏ dlouho nemûli. Po

centru z pravé strany

vypadl brankáfii Pavlíkovi

míã z rukou pfiímo pod nohy

Luká‰e Matú‰e, kter˘ dal koneã-

nû na pÛdû hostÛ gól. Nad‰ení z vy-

rovnání v‰ak netrvalo dlouho. Minutu

pfied koncem poslal Szabo míã Jeslínkovi,
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kter˘ (aãkoliv se pofiádnû netrefil) tak poslal jakoby

technickou stfielu z vápna k pravé tyãi. MoÏná dílem sví-

zeln˘ terén, dílem nesoustfiedûní zpÛsobilo, Ïe si Radek

SÀozík na tuto stfielu ani nesáhl.

I ve druhém poloãase bylo znát, Ïe hráãi obou t˘mÛ

mají chuÈ hrát. Leã rozmáãen˘ povrch ztûÏoval kombi-

naci, ubíral síly a zv˘razÀoval ostrost osobních soubojÛ.

Hru oÏivil pfiíchod ãerstvého Ordo‰e, kter˘ vystfiídal Sle-

záka. Ten v 61. minutû postupoval nadûjnû sám k bránû

domácích, ale moÏná aÏ pfiíli‰ brzy z hranice velkého

vápna vystfielil a jeho rána ‰la nad branku Kladna. Po

pfiestávce, zpÛsobenou potyãkou rozvá‰nûn˘ch pofiada-

telÛ i fanou‰kÛ zelenobíl˘ch, se je‰tû nastavovalo. Mi-

nutu pfied koncem mûl na své kopaãce vyrovnání je‰tû

Adam, ale jeho stfiela jen orazítkovala tyã. Poté ãasto

nepfiesnû rozhodující rozhodãí Kocián zápas ukonãil.

Ani druh˘ z tfiídílné série moÏn˘ch bodÛ nic nepfiinesl.

Pfied námi je utkání pravdy, v ëolíãku s Mostem.
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Týden proměny
rezervy

PPEETTRR  KKOOSSTTEELLNNÍÍKK

ttrreennéérr  „„BB”” ttýýmmuu

BBoohheemmiiaannss  11990055

1 ·tûrboholy
2 Lokomotiva
3 ëolíãek

04. 08. 2007 âESK¯ BROD 3:0 V

11. 08. 2007 HORNÍ MùCHOLUPY 2:0 D

18. 08. 2007 TEPLICE B 1:2 V

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 2:1 2 D

13. 10. 2007 LIBI· 0:2 V

20. 10. 2007 SOKOLOV B 5:3 3 D

27. 10. 2007 KLADNO B V

03. 11. 2007 CHOMUTOV V

11. 11. 2007 SIAD MOST B 1 D

Tabulka divize:

Z + 0 – S B

1. TEPLICE B 12 8 3 1 28: 15 27

2. KLADNO B 12 7 3 2 26: 11 24

3. LOKO VLTAVÍN 12 6 5 1 13: 3 23

4. BOHEMIANS 1905 B 12 7 1 4 32: 20 22

5. JIRNY 12 7 1 4 24: 16 22

6. SIAD MOST B 12 7 1 4 26: 23 22

7. NOV¯ BOR 12 6 2 4 25: 14 20

8. CHOMUTOV 12 5 3 4 22: 14 18

9. HORNÍ MùCHOLUPY 12 5 2 5 20: 17 17

10. LIBI· 12 5 1 6 21: 22 16

11. âESK¯ BROD 12 3 4 5 18: 26 13

12. SOKOLOV B 12 4 1 7 15: 28 13

13. RAKOVNÍK 12 4 0 8 19: 34 12

14. BROZANY 12 2 3 7 14: 23 9

15. LITVÍNOV 12 2 2 8 15: 33 8

16. HAZLOV 12 2 0 10 11: 30 6

Statistika „B“ mužstva
sezóna 2007/2008

N
a‰e rezerva pfiedvedla v uplynul˘ch dvou t˘dnech rÛzné v˘ko-

ny. Nejprve v‰ak musím vzpomenout na v˘born˘ zápas s Loko

Vltavín na domácím hfii‰ti. Vedoucí celek divize do utkání s ná-

mi inkasoval jen jeden gól. DÛkladnû jsme se na utkání pfiipravili a na-

konec jsme i dokázali zvítûzit 2:1. Posunuli jsme se tak témûfi na úpln˘

vrchol divizní tabulky. Do ãela nás mohla dostat v˘hra v Libi‰i, ale tam

jsme zbyteãnû prohráli. Nastoupilo proti nám nûkolik odchovancÛ

a odehráli dobr˘ zápas. Nám se naopak pfiíli‰ nedafiilo, i kdyÏ Ordo‰ tre-

fil za stavu 0:0 bfievno. Ve druhém poloãase jsme dvakrát inkasovali

a zbyteãnû jsme prohráli. V reprezentaãní pauze za rezervu nastoupilo

více hráãÛ z áãka, ale na hfie se to pfiíli‰ neprojevilo. Více jsem ãekal ze-

jména od ofenzivy.

O t˘den pozdûji naopak zklamal gólman, ale podrÏel nás útok a Michal

Polodna, kter˘ dal hattrick a po nev˘razném v˘konu s âesk˘mi Budûjo-

vicemi si opût fiekl o místo v A-t˘mu. Sice jsme uÏ od páté minuty pro-

hrávali, ale v˘voj skóre jsme zvládli je‰tû do poloãasu otoãit a do ‰aten

se odcházelo za stavu 3:2 pro Bohemku. Ve druhém poloãase jsme po

tfietí brance Michala Polodny ze 60. minuty odskoãili jiÏ na dvoubranko-

vé vedení. V následujících minutách Sokolov pfievzal iniciativu a po v˘-

stavní trefû ze stfiední vzdálenosti sníÏil na rozdíl jedné branky. Trochu

jsme znervóznûli a definitivní uklidnûní pfiinesl aÏ v 89. minutû Moravec.

Jsme teì na ãtvrté pozici a máme ãas na zapracování mladíkÛ do muÏ-

ského fotbalu. Vûfiím, Ïe se nám bude i nadále dafiit nejen v˘sledkovû,

ale také hernû.

Týden proměny
rezervy

Libiš 2

Bohemians 1905 „B“ 0

Sestava Bohemians 1905 „B“
Havránek - Císafi, Pecinovsk˘, Turtenwald, RÛÏiãka - Moravec, Cirhan (77. Brhlík), Ha‰ek,
Rychlík (58. KvûtoÀ) - Ordo‰, Bartek (77. Lau‰man)
Branky: 65. Pospí‰il, 90. Îák

Bohemians 1905 „B“ 5

Baník Sokolov „B“ 3

Sestava Bohemians 1905 „B“
Havránek - Císafi, Brhlík, Pecinovsk˘, KvûtoÀ - Moravec, Turtenwald, Cirhan, Rychlík (K) -
Lau‰man (85. ·koda), Polodna
Branky: 19., 21. a 60. Polodna, 26. Cirhan, 89. Moravec. - 5. SvÛra, 23. a 63. Kopfiiva



Tabulka dorostu

Z + 0 – S B

1. SIGMA OLOMOUC 12 9 3 0 35: 6 30

2. VIKTORIA PLZE≈ 11 8 2 1 21: 9 26

3. BANÍK OSTRAVA 12 7 3 2 26: 11 24

4. BRNO 12 6 4 2 22: 12 22

5. âESKÉ BUDùJOVICE 12 6 1 5 22: 19 19

6. TESCOMA ZLÍN 12 5 2 5 21: 24 17

7. BOHEMIANS 1905 12 4 4 4 16: 16 16

8. OPAVA 12 4 2 6 26: 26 14

9. TEPLICE 12 4 2 6 15: 23 14

10. SPARTA PRAHA 12 4 1 7 18: 19 13

11. SLAVIA PRAHA 12 4 1 7 18: 25 13

12. SLOVÁCKO 12 4 1 7 17: 27 13

13. MARILA P¤ÍBRAM 11 4 1 6 15: 27 13

14. MLADÁ BOLESLAV 12 4 1 7 17: 30 13

15. JIHLAVA 12 3 3 6 20: 23 12

16. HRADEC KRÁLOVÉ 12 2 3 7 17: 29 9

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ

ttrreennéérr  ddoorroossttuu

BBoohheemmiiaannss  11990055

Boj
o každý bod

D
orost má za sebou dÛleÏité zápasy a dal‰í klíãové ho je‰tû do

konce podzimu ãekají. Nejvy‰‰í soutûÏ star‰ího dorostu je vel-

mi vyrovnaná a kaÏdá bodová ztráta se ihned projeví na patr-

ném poklesu v tabulce. A pro Bohemku je v souãasné dobû velmi dÛle-

Ïité udrÏet dorosteneckou ligu, protoÏe v‰ichni si tady moc dobfie

pamatují, jak sloÏité ji bylo vykopat. Proto musíme bojovat o kaÏd˘ bod

a neusnout na vavfiínech, i kdyÏ jsme teì na sedmém místû. Od sestupu

nás v‰ak dûlí jen ãtyfii body. Z tohoto pohledu byla ztrátou prohra ve Zlí-

nû, kde jsme na soupefie hernû mûli a prohrávali jsme uÏ 0:2 po hlou-

p˘ch gólech. Pak se podafiilo sníÏit Honzovi Morávkovi, ale jen bojov-

nost k vyrovnání nestaãila. Prohráli jsme a pod tlakem jsme nastupovali

k dÛleÏitému zápasu s Hradcem Králové. Poslední celek soutûÏe hodnû

vzdoroval, pro nás to bylo nesmírnû tûÏké utkání. O v˘hfie 3:2 rozhodl

aÏ v nastaveném ãase Morávek a díky tomu jsme poodskoãili z nebez-

peãného pásma. Jsme sice nejv˘‰ z praÏsk˘ch klubÛ, Sparta i Slavia jsou

za námi, ale rozdíly jsou opravdu minimální a vzhledem k tûÏkému losu

musíme myslet na kaÏd˘ bodík. V dresu mlad‰ích dorostencÛ se nadále

dafií Václavu Kadlecovi, kter˘ se po návratu z reprezentace prezentoval

doma tfiemi góly proti Hradci a mlad‰í dorostenci jsou na druhém místû

tabulky. 

Tabulka mladší dorost:

Z + 0 – S B

1. SIGMA OLOMOUC 12 8 2 2 28: 12 26

2. BOHEMIANS 1905 12 7 3 2 27: 19 24

3. SPARTA PRAHA 12 7 2 3 30: 16 23

4. SLAVIA PRAHA 12 7 2 3 25: 20 23

5. BRNO 12 6 2 4 27: 25 20

6. TESCOMA ZLÍN 12 5 4 3 26: 23 19

7. BANÍK OSTRAVA 12 5 3 4 27: 17 18

8. MLADÁ BOLESLAV 12 5 3 4 18: 16 18

9. âESKÉ BUDùJOVICE 12 5 2 5 21: 21 17

10. JIHLAVA 12 3 5 4 17: 23 14

11. HRADEC KRÁLOVÉ 12 4 2 6 16: 29 14

12. VIKTORIA PLZE≈ 11 3 4 4 18: 21 13

13. TEPLICE 12 2 4 6 18: 22 10

14. SLOVÁCKO 12 2 3 7 12: 21 9

15. OPAVA 12 1 4 7 13: 21 7

16. MARILA P¤ÍBRAM 11 2 1 8 15: 32 7

Boj
o každý bod

Starší dorost

Bohemians 1905 3

Hradec Králové 2

Sestava Bohemians 1905 
Îidlick˘ - Engelmann, Pafiízek (23. Dvofiák), Baubín, Busta (K), Novák, Gröbl,
Morávek, Jakobovsk˘, Dufek, Fadrn˘

Branky: 47. Dufek, 64. Gröbl, 90. Morávek - 56. Janou‰ek, 80.Îák

Mladší dorost

Bohemians 1905 5

Hradec Králové 2

Branky: 17.+50.+58.+68. Kadlec, 31. Rejhol – 15. Preisler (vl.), 20. FrÀka



BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1

Sňozík Radek

17. 10. 1975

86 kg,187 cm

71 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

39 startů v lize

4

Kunášek Petr

11.7.1979

75 kg,183cm

10 startů v lize

5

Rada Karel

2.3.1971

83 kg,188cm

330 startů v lize

6

Šmarda Michal

31.1.1971

67 kg,173cm

324 startů v lize

8

Hašek Ivan

30.8.1987

67 kg,170cm

4 starty v lize

9

Rychlík Jiří

24.11.1977

75 kg,181cm

179 startů v lize

10

Slezák Dalibor

28. 1. 1970

82 kg,183 cm

190 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

4 starty v lize

14

Marek Lukáš

30. 1. 1981,

69 kg,176 cm

9 startů v lize

15

Bartek David

13. 2. 1988,

71 kg,177 cm

7 startů 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

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

29

Havránek Jiří

9. 1. 1987

82 kg,186 cm

0 startů v lize

18

Císař Patrik

1. 7. 1988

73 kg,174 cm

0 startů v lize

24

Pávek Michal

13. 2. 1985

73 kg,185 cm

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

10 startů v lize

32

Adam Lukáš

5. 9. 1980

73 kg,184 cm

42 startů v lize

26

Matůš Lukáš

6. 10. 1980

80 kg,185 cm

4 starty v lize

21

Škoda Milan

16. 1. 1986

80 kg,190 cm

9 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

116 startů v lize

35

Michal Ordoš

27. 1. 1983

84 kg,190 cm

52 startů v lize

36

Marek Nikl

20. 2. 1976

78 kg,183 cm

25 startů v lize



Realizační tým
BOHEMIANS 1905
Realizační tým
BOHEMIANS 1905

Sportovní manažer

Zbyněk Busta,

10. 3. 1967

Trenér

Václav Hradecký

27. 9. 1948

Asistent

Petr Kostelník

5. 2. 1964

Lékař

MUDr. Luboš Ptáček

20. 9. 1960

Masér

Vladimír Hric

28. 1. 1959

Kustod

František Klouček

22. 11. 1960

Vedoucí mužstva

Milan Boubín

6. 5. 1963
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t˘m nepro‰el v letní pfiestávce takovou promûnou jako
právû Most. Jeho vedení provedlo neb˘valou ãistku –
zbavilo se více neÏ desítky údajnû rozmazlen˘ch hráãÛ
a stejn˘ poãet pfieváÏnû neznám˘ch a nenároãn˘ch cizin-
cÛ nakoupilo. MuÏstva se ujal nov˘ trenér Îák. Kdekdo si
Èukal na ãelo a prorokoval Mostu jasn˘ sestup. Po 10. ko-
le k nûmu opravdu nemá daleko. Kdyby se v‰ak hrály zá-
pasy jen na 80 minut, byl by v horní polovinû tabulky.
Zvlá‰tû ze zaãátku soutûÏe totiÏ poztrácel spoustu bodÛ
v posledních minutách zápasÛ. MuÏstvu se kaÏdopádnû
dafií ve hfie dopfiedu, útoãník Goãe Toleski je se ‰esti góly
dokonce na druhém místû tabulky stfielcÛ, na druhou
stranu má zatím zdaleka nejhor‰í obranu.  
S Mostem jsme se je‰tû ve druhé lize utkali celkem tfii-
krát. Bilance z tûchto zápasÛ hovofií ve prospûch na‰eho
soupefie, my jsme dokonce ani v jednom zápase nedali
gól. 

Poslední vzájemná utkání:
Podzim 2003 Bohemka – Most 0:2 
Jaro 2004 Most – Bohemka 0:0
Podzim 2004 Bohemka – Most 0:0

FK SIAD MOSTFK SIAD MOST

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

N
evyzpytateln˘ soupefi, jehoÏ kabina pfiipomíná
fotbalov˘ Babylon. Obranû vládne Kanaìan Hai-
nault, na krajích zálohy fiádí Brazilec Andrei da

Silva a KeÀan Oboya a v útoku sází jeden gól za druh˘m
Makedonec Toleski. Jak na nû? Navázat na bojovnost
z Kladna, zlep‰it kombinaci i finální pfiihrávku a koneãnû
pfiestat pálit do tyãí. Nav˘sost dÛleÏitá bude i podpora fa-
nou‰kÛ. Pojìme v‰ichni spoleãnû dotlaãit na‰e zelenobí-
lé hochy k vytouÏenému vítûzství! ZELENÁ…BÍLÁ!!!
Fotbal se pod Kru‰n˘mi Horami zaãal hrát jiÏ na zaãátku
minulého století. Fotbalov˘ klub SK Most byl zaloÏen
v roce 1909 v hostinci Gambrinus, základní kapitál ãinila
ãástka 1 koruna a 15 haléfiÛ. S tréninkem se zaãalo za
stodolou rozsáhlého vojenského execíráku. Fotbalisté
tenkrát oblékali vlastní obleãení a místo kopaãek se hrálo
v tak-zvan˘ch fáraãkách. Postupem ãasu se klub zprofesi-
onalizoval a zaãal pÛsobit v niÏ‰ích fotbalov˘ch soutûÏích.

Tam zÛstal aÏ
do sezony
1996/97, kdy
poprvé po-
stoupil do dru-
hé ligy. Za osm
let pfii‰el, uÏ
pod souãas-
n˘m názvem
FK SIAD Most,
dal‰í slavn˘
postup. Tento-
krát mezi ães-
kou fotbalovou
elitu. Ve své
premiérové se-
zonû skonãili
mosteãtí na
10. místû, loni
si o dvû pfiíãky
pohor‰ili. 
Snad Ïádn˘









DENÍK KLOKANADENÍK KLOKANA

K
lokan se zajímá o v‰echny aktivity, které se toãí

kolem na‰eho milovaného klubu Bohemky,

a tak jsem toto pondûlí nemohl vyrazit jinam,

neÏ na trénink jednoho novû vznikajícího t˘mu. Jedná se

o Ïensk˘ fotbalov˘ t˘m Klokanky.

Jsou to holky z fiad nás, fanynek Bohemians 1905, které se

chtûjí uãit fotbalu. Nûkteré zaãínají v sedmnácti, jiné v pû-

tadvaceti, dokonce i tfiiatfiicetiletá zaãáteãnice se najde. Je

to sympatick˘ t˘m sloÏen˘ z na‰ich znám˘ch dûvãat: Kat-

ka, Tereza, Abu, Radka, Marcelka, Markéta, Vûra, Janãa, An-

ãa, Terka , které vede trio trenérÛ Honza, Jirka a Petr.

Pfiekvapilo mû, jak mají tréninky organizované, a holky

mají velikou chuÈ uãit se nov˘m vûcem. TouÏí zkrotit nepo-

sedu kulat˘ míã a se zaujetím vykonávají tréninkové dávky

sv˘ch trenérÛ. Tento manãaft bude mít urãitû svoji bu-

doucnost, holky vydrÏte, budete mít i v˘sledky.TûÏko na

cviãi‰ti, lehko na boji‰ti.

A tak, jestli chcete vûdût více o t˘mu klokanek, shlédnûte

jejich webové stránky na adrese www.klokanky.wz.cz, kte-

ré si holky dûlají sami, konkrétnû si je na svá bedra vzala

fotbalistka Radka. Sympatická to obránkynû klokaního

Ïenstva.

Doufejme, Ïe tento t˘m poroste v˘konnostnû i kvantitativ-

nû a Ïe ãasem bude tolik hráãek, Ïe se bude moci zaloÏit

t˘m velkého fotbalu pod názvem Bohemians 1905. Snem

kaÏdého chlapa Bohemáka by urãitû mohl b˘t pohled na

sliãné fotbalistky t˘mu Bohemians 1905.

Prozatím mÛÏete vidût na‰e holky v akci v Ïenské strahov-

ské lize. Pfiijìte se na nû podívat.

Lombardos, Z BoÏí vÛle Klokan

zdroj: http://coitus1905.bloguje.cz
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Klokan navštívil KlokankyKlokan navštívil Klokanky



V
e fanshopu si mÛÏete koupit plakát Bohemi-
ans. Poprvé od znovuzrození si tak Bohemku
mÛÏete opût povûsit doma na zeì a mÛÏete se

kaÏd˘ den probouzet vedle oficiálního plakátu klubu.
Ve fanshopu koupíte plakát za 50 Kã.
Fotografovalo se bûhem reprezentaãní pfiestávky. Slu-
neãn˘ den vyuÏili fotbalisté Bohemians nejen k tvrdé
pfiípravû, ale také k fotografování na plakát a kalendáfi.
Na trávníku vr‰ovického stadionu se potulovalo více
neÏ tfiicet hráãÛ v dresech. Ale nehrál se Ïádn˘ dÛleÏit˘
zápas - tfii fotografové si postupnû brali hráãe, kaÏd˘
k jinému úãelu. Nejdfiíve se fotografoval plakát muÏstva
- po v‰ech pfiíchodech, odchodech a dostavûní tribuny
mohl b˘t koneãnû vyfotografován kompletní t˘m. Na
focení dorazil i masér Vláìa Hric. "UÏ pomalu odhazuji
berle a chystám se do práce," hlásil s úsmûvem. 
Fotografování trvalo více neÏ hodinu. Kromû spoleãné
fotky na plakát, bylo na programu je‰tû focení po sku-
pinkách na kalendáfi. V trenéra se tentokrát promûnil
fotograf Jakub Ludvík, kter˘ udûloval hráãÛm pokyny.
"Pánové, smûjeme se pfiirozenû," byla jeho nejãastûj‰í
poznámka. Pfii fotografování bylo veselo a kaÏd˘ se do-
ãkal svého momentu slávy. "Potfiebujeme je‰tû Marka
Nikla pofiádnû nafotit," znûla prosba jednoho z fotogra-
fÛ, kter˘ má na starosti fotografie pro agentury. Marek
Nikl, jako ãerstvá posila z Norimberku, poutal nejvût‰í
pozornost. KaÏd˘ hráã se doãkal nové individuální foto-
grafie, která bude vyuÏita na kartiãky. 

JAK SE FOTIL PLAKÁT…JAK SE FOTIL PLAKÁT…
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Perličky z Bohemky

VLÁëA HRIC SE VRACÍ
T̆ den pfied zahájením Gambrinus ligy pfii‰la Bohemka

o jednu z opor. Zranil se masér Vladimír Hric. Zlomenina

kotníku mu vystavila stop na nûkolik t˘dnÛ a populární

Vláìa se musel naãas vzdát i své milované práce. „Nej-

hor‰í bylo jen tak leÏet. UÏ jsem se tû‰il na Bohemku, ale

první zápas jsem musel zÛstat doma. AÏ pak mû pustili

i na fotbal,“ vypráví oblíben˘ masér. S berlemi se vypra-

voval ãasto do ëolíãku a sledoval práci svého zástupce

Jozefa Weisse, kter˘ ho skvûle nahradil. Pfii utkání s Klad-

nem uÏ Vláìa Hric nechybûl na laviãce, ale je‰tû se do

práce nepou‰tûl. „Je‰tû nemÛÏu bûhat, ale pomalu uÏ se

pustím do masírování. Chodím na rehabilitace a dostá-

vám se do formy,“ smûje se. Brzy si tak fanou‰ci znovu

budou moci zakfiiãet „Vláìa Hric, Hric, Hric…

Perličky z Bohemky
MARODKA BOHEMKY
Bohemka v uplynulém t˘dnu poãítala samé ztráty. Proti Kladnu se nepodafiilo uhrát ani bod, navíc dva hráãi

byli po zákrocích soupefie zranûni. Michal ·marda se zranil a musel stfiídat jiÏ v prÛbûhu první pÛle. Jan RÛÏiã-

ka s bolestiv˘m zranûním odehrál vût‰inu utkání, ale dohrál do konce. Do zápasu vÛbec nenastoupil Marek Ni-

kl, kter˘ si na pfiedzápasovém tréninku v sobotu natáhl sval. Dlouhodobû zranûn˘ Vladimír Bálek se pfiipravuje

individuálnû. 

Marek Nikl – zranil se v sobotu patnáct minut pfied

koncem pfiedzápasového tréninku. Ihned odjel k lékafii,

v pondûlí podstoupil dal‰í vy‰etfiení. „Má ve stehenním

svalu drobné prasklinky, má nafiízen˘ klid,” fiíká sportov-

ní manaÏer Bohemians Zbynûk Busta.

Vladimír Bálek – jeho zranûní se zfiejmû protáhne na

cel˘ podzim. Odehrál jen první dvû kola, dva mûsíce uÏ

je mimo hru a jeho návrat je zatím v nedohlednu. Bá-

lek má po‰kozené pouzdro kotníku, zranûní se mu ob-

novilo v tréninku a pomalu se pfiipravuje na návrat. „Za-

tím chodím k lékafiÛm na rehabilitaci a rád bych zaãal

v pfií‰tím t˘dnu vyklusávat,” fiíká Bálek.

Michal ·marda – ve 27. minutû zápasu s Kladnem od-

kulhal zranûn˘ a musel ho stfiídat Kuná‰ek. ·marda si

po jednom ze soubojÛ poranil koleno a má nafiízen˘

klid aÏ do víkendu. 

Jan RÛÏiãka – po tvrdém stfietu byl zranûn ve stejné

minutû jako ·marda. Za postranní ãarou se dokonce

zaãal rozcviãovat Kotyza, ale RÛÏiãka utkání dohrál

i s bolestí. Do stfiedy odpoãíval.
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VÁNOCE

S KLOKANEM 2007
SOBOTA 15. PROSINCE – 14.00 HODIN

JAK TO BYLO P¤ED ROKEM
ANEB
VZPOMÍNKA NA VÁNOCE
S KLOKANEM 2006…

V
Ûnû vánoãního punãe, perníková chaloupka

v zelenobílém, zpûv vánoãních koled – to byla

atmosféra Vánoc s Klokanem 2006. Fanou‰ci

fotbalov˘ch Bohemians znovu ukázali svoji soudrÏnost

a spoleãnû oslavili pfiicházející Vánoce. Ve vr‰ovickém

ëolíãku nechybûl ani zpûvák David Koller, kter˘ spoleãnû

s více neÏ tisícovkou fanou‰kÛ tleskal legendám i sou-

ãasn˘m hráãÛm Bohemians, obdivoval nové zelenobílé

dáreãky pod stromeãek a uÏíval si krásné odpoledne.

Tradice Vánoc s Klokanem vznikla pfiedminul˘ rok. „Fa-

nou‰ci se sejdou se v‰emi hráãi a pod vánoãním strom-

kem spoleãnû oslaví Vánoce. Na stadionu bylo spoustu

stánkÛ s obãerstvením a suven˘ry. Zpívají se vánoãní ko-

legy a hlavnû se potkají v‰ichni blízcí,“ charakterizoval

Vánoce s Klokanem tehdej‰í fieditel klubu Bohemians

1905 Jifií Steinbroch. Ve vr‰ovické ëolíãku se v sobotu se-

‰lo pfies tisíc fanou‰kÛ Bohemians. Nejmlad‰í úãastníci

byla malá Ema Pi‰ková, ale ani jí nechybûla v koãárku

zelenobílá ‰ála. „Dnes slaví dvoumûsíãní narozeniny,“

hlásil hrdû její otec Jan Pi‰ka, jeden z pfiítomn˘ch fa-

nou‰kÛ. Stánky se suven˘ry byly obklopeny pfiíznivci. „Ja-

ko první zmizela zelenobílá perníková chaloupka, velk˘

zájem byl o vánoãní ozdoby s logem Bohemians,“ vyjme-

noval nejzajímavûj‰í dárky Jifií Steinbroch. Ve Vr‰ovicích

strávil tfii hodiny i zpûvák David Koller. „Fascinuje mû pfií-

bûh Bohemky a fanou‰kÛ, ktefií vybrali peníze a postavili

klub na nohy. Atmosféra je tady opravdu vánoãní,“ po-

psal své pocity b˘val˘ zpûvák skupiny Lucie. Koller pfiedal

i ceny pro nejlep‰í hráãe Bohemians za rok 2006.

Fanou‰ci Bohemians mûli moÏnost se setkat s nejvût‰ími

legendami stoleté historie klubu. Slavnostnû zde bylo

pfiedstaveno Spoleãenství legend Bohemians a jako prv-

ní samozfiejmû na pódium vystoupil autor slavné bûle-

VÁNOCE

S KLOKANEM 2007
SOBOTA 15. PROSINCE – 14.00 HODIN
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PPPP ¤¤¤¤ IIII JJJJ ëëëëTTTT EEEE     DDDD OOOO     VVVVÁÁÁÁ NNNN OOOO ââââ NNNN ÍÍÍÍ HHHH OOOO     ëëëë OOOO LLLL ÍÍÍÍ ââââ KKKK UUUU !!!!
(v dal‰ím ãísle magazínu se dozvíte více podrobností)

hradské penalty a souãasn˘ prezident Bohemians Anto-

nín Panenka. „Jsem velmi poctûn tím, Ïe patfiím mezi le-

gendy Bohemians. Klub je nejen u nás, ale v celé Evropû

znám˘ nejen fotbalem, ale i nevídan˘m ãinem fanou‰kÛ,

ktefií zachránili klub pfied zánikem,“ fiekl na pódiu Anto-

nín Panenka. Do sínû slávy bylo uvedeno dvacet prvních

ãlenÛ, o jejich podpisy pak byl mezi fanou‰ky velk˘ zá-

jem.

Vánoce s Klokanem se znovu povedly. Bylo to krásné

rozlouãení s rokem 2006 a dal‰í dÛkaz o sounáleÏitosti

fanou‰kÛ a klubu. Hráãi Bohemians zÛstali na stadionu

je‰tû dlouho po slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety

a pfiátelsky diskutovali s fanou‰ky. Pfiíznivci si prostû udû-

lali krásnou sobotu pro celou rodinu. Nûkdo pofiídil dár-

ky pod stromeãek, nûkdo se pofiádnû najedl a napojil,

nûkomu staãil jen pohled na novou, sedaãkami osaze-

nou protilehlou tribunu. V‰ichni spoleãnû se pobavili

a popfiáli krásné Vánoce a rozlouãili se nesmrteln˘m po-

kfiikem - AË ÎIJE BOHEMKA!



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



Fotogalerie

FANS

Fotogalerie

FANS





PATRON ZÁPASU

Patronem utkání s Mostem je poslanec za âSSD Karel ·plí-

chal. Patfií mezi velké Klokany a je ãlenem DruÏstva fanou‰-

kÛ Bohemians s ãíslem 68. Patfiil k fanou‰kÛm, ktefií se

o Bohemku zajímali i pfii krizi v roce 2005. „Bohemka je

moje srdcová záleÏitost. Jsem moc rád, Ïe je v lize a dou-

fám, Ïe odrazí ze dna,“ fiíká poslanec Parlamentu âeské re-

publiky. Karel ·plíchal chodí na zápasy Bohemians uÏ nû-

kolik let a po utkání s Mostem jako patron utkání pfiedá

cenu nejlep‰ímu hráãi zelenobíl˘ch. „Je mi ctí, Ïe mohu vy-

stoupit pfied fanou‰ky Bohemky a pfiedat cenu pro nejlep‰í-

ho hráãe. Doufám, Ïe to bude po vítûzném zápase. Bohem-

ka tfii body moc potfiebuje, budu fandt v hledi‰ti a vûfiím ve

vítûzství,“ dodává Karel ·plíchal.







CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMNEKOCHOV CMN



Bohemka milovaná
a znovuzrozená
Bohemka milovaná
a znovuzrozená
Prvenství vr‰ovického dorostu vyniká tím víc, Ïe za cel˘
turnaj mladíci v zelenobílém nepoznali hofikost poráÏ-
ky, jen jednou remizovali a dostali v‰ehov‰udy jedin˘
gól od Sparty! ProtoÏe ‰lo o zápis do historie, pfiipo-
meÀme si vítûzné taÏení Vr‰ovic: vítûzství nad Meteo-
rem Vy‰ehrad 2:0, nad Staromûstskou Olympií 3:0, nad
Nuselsk˘m S.K. 4:0, nad Slavojem Vy‰ehrad 5:0, nad
Meteorem VIII 2:0, nad S.K. Nusle 8:0, nad â.A.F.K. Krá-
lovské Vinohrady 3:0, nad Unionem ÎiÏkov 3:0, nad
Staromûstskou âechií 4:0, jediná remíza s Viktorií ÎiÏ-
kov 0:0, dal‰í v˘hra nad S.K. Bubeneã 3:0 a jiÏ zmínûná
finálová v˘hra nad A.C. Spartou 2:1.
Z téhle generace vynikajících vr‰ovick˘ch dorostencÛ to
pozdûji dotáhli nejv˘‰e pfiedev‰ím tfii hráãi, ktefií ãasem
oblékli i reprezentaãní dresy âSR – Karel Ká‰a Bejbl,
Franti‰ek Hochman a Jan KníÏek.
Mimochodem, zajímavé svûdectví o tom, jak to v mlá-
deÏnickém fotbalu kdysi fungovalo, podal Ing. Petr Hey-
du‰ek, kter˘ se v Bohemce na hfii‰ti jako Ïák ãi doroste-
nec potkal napfiíklad s brankáfiem Pavlisem a s hráãi
v poli Charouzdem, Bílkem, Fi‰erem a dal‰ími.
„JelikoÏ jsem byl uÏ fotbalem vy‰kolen z písãitého hfii‰tû
ve Slovenské ulici, kde s námi hrávali i Olda Bílek ãi
o nûco star‰í Jirka Pe‰ek, pfiihlásil jsem se ve Vr‰ovicích
na Bohemce do ÏákÛ. Ale jako tfiináctiletého mû nevzali.
Tehdy b˘val funkcionáfiem pfiijímajícím nové Ïáky pan
Pokorn˘, kter˘ byl pfiísn˘, mûli jsme z nûj strach. Ten
vzal na zkou‰ku do t˘mu jen toho, kdo dokopl z lajny
velkého vápna míã tak, aby pfielétl brankovou ãáru

vzduchem. Kdo to nedokázal, jako já, ten nemûl sílu
míã dostateãnû ukopnout. A tak mû pan Pokorn˘ poslal
pryã s tím, abych pfii‰el za rok. To bylo v dubnu 1943.
Od záfií jsem pak zaãal chodit do reálného gymnázia,
kde mi v˘uka a pak domácí uãení zabraly mnoho ho-
din dennû. Ale to mi nezabránilo, abych ne‰el znovu
na Bohemians. Znovu jsem se pfiihlásil, aby mû vzali
do ÏákÛ. Napfied jsem musel panu Pokornému ukázat,
Ïe teì uÏ míã vzduchem do sítû dokopnu, coÏ jsem do-
kázal. U kaÏdého adepta to chtûl pfiísn˘ Pokorn˘ vidût
dvakrát, aby bylo jasné, Ïe to napoprvé nebyla v˘jim-
ka. Dokázal jsem to i znovu. A tak mû hned nechali na
hfii‰ti. Trenérem ÏákÛ byl tehdy pan Ka‰par, b˘val˘ pra-
v˘ bek AFK Vr‰ovice, úãastník zájezdu do Austrálie.
KdyÏ mi na tréninku, jako vÏdy ve stfiedu, nûkdo fiekl,
Ïe jsem napsán ve v˘vûsce na staré dfievûné tribunû
zvenku, Ïe mám v nedûli za Ïáky hrát, okamÏitû jsem
se ‰el podívat. To byl nádhern˘ pocit. A také, coÏ jsem
vÛbec neãekal, jsem ihned stoupl u ostatních ÏákÛ Bo-
hemky a ãekatelÛ ve váÏnosti a dívali se na mne jako
na váÏenou osobu,“ vzpomínal Ing. Heydu‰ek.
V roce 1946 pfii‰el dal‰í vynikající úspûch vr‰ovického
fotbalového mládí. Tehdej‰í dorostenci navázali na své
pfiedchÛdce z roku 1921 a pfiesnû o ãtvrt století pozdûji
vybojovali pro AFK Bohemians titul mistra âSR! Byl to
úspûch o to vût‰í a slavnûj‰í, vezmeme-li v potaz, Ïe
tehdy ‰lo o první roãník dorosteneckého mistrovství
osvobozené republiky po druhé svûtové válce. O triumf
se zaslouÏili brankáfi Pavlis a dále hráãi Sova, Vejnar, ¤í-

text: Ale‰ Pivoda
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zek, Charouzd (mimochodem, o tfii roky pozdûji se stal
mistrem svûta v ledním hokeji), Urban, Fi‰er, Bílek, Pi-
ke‰, Burian, Vyhnal a LouÏeck˘. Technick˘m vedoucím
t˘mu byl Pûkn˘.
Z generace dorostencÛ Bohemky, ktefií v ëolíãku hájili
zelenobílé barvy v prÛbûhu ãtyfiicát˘ch let minulého
století, se nejvût‰ími osobnostmi stali Jifií Pe‰ek a Vác-
lav Pavlis.
První z nich stfiílel v lize branky za Bohemku, ale pak ta-
ky za Spartu, za Slavii a dokonce i za Motorlet.
Druh˘ se po odchodu na vojnu stal brankáfiem Dukly,
jejíÏ branku hájil napfiíklad v legendárním utkání proti
FC Santos, kdy Dukla porazila excelentní brazilsk˘ t˘m
i s hvûzdn˘m Pelém v sestavû 4:3.
Velk˘ úspûch zaznamenali dorostenci Bohemians v ro-
ce 1967 – vybojovali v mistrovství republiky tfietí místo
a tím i bronzové medaile. To uÏ v tomhle t˘mu kopal
Antonín Panenka, dne‰ní prezident Bohemians 1905
a nejvût‰í osobnost v historii klubu v‰ech dob.
Antonínovy osobní vzpomínky na tuhle událost, starou
pfiesnû ãtyfii desetiletí, si ãtenáfi mohl pfieãíst uÏ v I. ka-
pitole, a tak jen struãnû pfiipomeneme, Ïe mladí Kloka-
ni vyhráli jednu ze ãtyfi skupin dorostenecké ligy a v se-
mifinále je los poslal do Pre‰ova. Pfied náv‰tûvou dva
a pÛl tisíce divákÛ Bohemka prohrála 2:1. Stejn˘m v˘-
sledkem poté podlehla i doma, její ãestn˘ úspûch z pe-
nalty vstfielil právû Panenka.
V boji o 3. místo porazili Bohemians dorost Brna, které
se tehdy jmenovalo Spartak ZJ·. Jednu branku vstfielil
z pfiímého kopu zase Panenka.
Zisk titulu mistra Stfiedoãeské Ïupy v roce 1921, mistra
âSR v roce 1946 a zmínûné tfietí místo v mistrovství re-
publiky z roku 1967 pfiedstavují dosud nejv˘znamnûj‰í
úspûchy dorosteneckého fotbalu v Bohemians.
Ze semínek, jeÏ kdysi zasel Jan Honejsek, vyklíãila dob-
rá úroda…

BBBBOOOOHHHHEEEEMMMMKKKKAAAA MMMMIIIILLLLOOOOVVVVAAAANNNNÁÁÁÁ AAAA ZZZZNNNNOOOOVVVVUUUUZZZZRRRROOOOZZZZEEEENNNNÁÁÁÁ
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H
ned dvojnásobné mûfiení sil ãeká fotbalisty Bo-
hemians proti vítûzi domácího poháru a ligy.
Dvakrát krátce po sobû se Klokani pfiedstaví

v AXA Arenû a fanou‰ci Bohemians mají moÏnost po-
mûfiit se i s dal‰ím praÏsk˘m rivalem – praÏskou Spar-
tou. Poprvé se zelenobílí pfiedstaví na letenské pÛdû uÏ
ve stfiedu 31. fiíjna. Od 18 hodin zde sehrají  4. kolo Po-
háru âMFS. Pofiiìte si vstupenky vãas, uÏ pfii domácím
utkání s Mostem budou v prodeji. Bohemka dostala
k dispozici 2 700 vstupenek, které jsou v prodeji ve
fanshopu po utkání s Mostem a také v pondûlí (od 13
do 17) a v úter˘ (od 11 do 17 hodin). Ve stfiedu si pak
pfiípadné zbylé vstupenky mÛÏete koupit pfiímo na sta-
dionu Sparty. Fanou‰ci Bohemians mají vyãlenûn cel˘
vchod 5.
Krátce po pohárovém utkání bude následovat i ligov˘
zápas. Druh˘ listopadov˘ víkend je na programu znovu
derby Sparta – Bohemians. Leten‰tí ve ãtvrtek pfied tím-
to zápasem sehrají pohárové utkání UEFA, takÏe zápas
s Klokany bude urãitû pfieloÏen z plánované soboty na

S BOHEMKOU DO BRNA

Na televizní utkání mezi 1.FC Brno a Bo-

hemians 1905 hrané v nedûli 4.11.2007

od 20:15 je pofiádán autobusov˘ zájezd.

Sraz úãastníkÛ je v 16:00 hodin u hlavní

brány stadiónu Bohemky na Vr‰ovické

ul., odjezd v16:30.

Pfiihlá‰ky u Michala Holase pomocí SMS

na mobil 606 814 521, nebo mailem na.

zájezdy @ fc-bohemians.cz. Do SMS

uveìte jména pfiihlá‰en˘ch, do mailu

i telefonická spojení.

Cena zájezdu - pfii plném busu 45 lidí -

290,-Kã, pfii 30 lidech - 430,- Kã.

nedûli nebo pondûlí. O termínu rozhodne i televize,
pokud zápas zvolí do plánu pfiím˘ch pfienosÛ. Vstupen-
ky na toto utkání pfiijdou do prodeje na zaãátku listopa-
du. Neváhejte a podpofite Bohemku v souboji s tradiã-
ním rivalem!

Je tady derby

SPARTA – BOHEMIANS 
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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 2
Slavia Praha 0

7 500

8. 30.09. 17:00
Mladá Boleslav 2
Bohemians 1905 0

4 745

9. 07.10. 16:00
Bohemians 1905 0
â. Budûjovice 2

6 395

10. 21.10. 15:00
Kladno 2
Bohemians 1905 1

3 725

11. 28.10. 14:30
Bohemians 1905
SIAD Most

12. 04.11. 20:15
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. 14:00
Bohemians 1905
Slovan Liberec

Z + 0 – S B

1. SLAVIA PRAHA 10 8 1 1 21:6 25

2. TEPLICE 10 6 2 2 13:7 20

3. BANÍK OSTRAVA 10 5 4 1 17:7 19

4. SPARTA PRAHA 10 5 2 3 12:8 17

5. SIGMA OLOMOUC 10 4 4 2 7:6 16

6. MLADÁ BOLESLAV 10 4 3 3 12:9 15

7. BRNO 10 3 4 3 13:15 13

8. TESCOMA ZLÍN 10 3 4 3 8:14 13

9. KLADNO 10 3 3 4 15:16 12

10. âESKÉ BUDùJOVICE 10 3 3 4 11:13 12

11. VIKTORIA PLZE≈ 10 3 3 4 8:11 12

12. SLOVAN LIBEREC 10 2 3 5 7:10 9

13. VIKTORIA ÎIÎKOV 10 2 3 5 14:20 9

14. SIAD MOST 10 1 5 4 16:21 8

15. JABLONEC 10 1 4 5 6:11 7

16. BOHEMIANS 1905 10 1 4 5 5:12 7

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 FK SIAD MOST

TRENÉŘI

ROBERT ŽÁK
FRANTIŠEK KOPAČ
MARTIN LUGER

BRANKÁŘI

1 Lupce  Acevski 14. 11. 1977
20 Jaroslav Belaň 21. 05. 1981
30 Martin Svoboda 02. 01 1975

OBRÁNCI

4 Andrew Hainault 17. 06. 1986
11 Petr Loos 18. 11. 1986
14 Jan Procházka 02. 12. 1978
15 Gary Tavars 15. 01. 1984
18 Ladislav Jamrich 27. 11. 1987
19 Jaroslav Škoda 28. 05. 1975
25 Ondřej Plašil 06. 05. 1978
27 Byron Webster 31. 03. 1987
29 Petr Johana 01. 11. 1976

ZÁLOŽNÍCI

2 Da Silva Andrei 06. 03. 1988
5 Vitalij Trubila 07. 01. 1985
6 Jiří Jedinák 21. 09. 1983
8 Tomáš Pilař 05. 08. 1976

17 Lukáš Schut 09. 12. 1985
21 Lubomír Bogdanov 21. 12. 1982
22 Vincent Mendy 22. 01. 1988
24 Jiří Fleišman 02. 10. 1984
28 Ezequiel Rosendo 06. 03. 1985

ÚTOČNÍCI

6 Štěpán Kacafírek 29. 09. 1989
7 Václav Špípek 19. 07. 1984
9 Goče Toleski 05. 05. 1977

10 Peter Philipakos 21. 01. 1983
16 Patrick Oboya 19. 02. 1987
23 Jan Holenda 22. 08. 1985

TRENÉŘI

ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK

BRANKÁŘI

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


