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Vážení fanoušci Bohemky,

po delší odmlce se opět scházíme v Ďolíčku k důležitému zápasu. Reprezentační pauza a dva
zápasy venku prodloužily naše čekání na domácí utkání na téměř měsíc. Fotbalu už si teď pří-
liš neužijeme. V Ďolíčku nás ještě čeká podzimní tečka s Libercem a 15. prosince Vánoce s Klo-
kanem. 

Zápas proti Zlínu začne trochu netradičně – křtem knihy. Poprvé po znovuzrození Bohemky
vychází publikace, která shrnuje „moderní dějiny“ Bohemky, to znamená horký rok 2005 a ná-
sledný vývoj. V knize Bohemka milovaná, znovuzrozená se dočtete spoustu zajímavých po-
hledů a příběhů. Moc jsem se na knihu těšil a jsem rád, že ji mohu rozdávat pod vánoční stro-
mek. Ta kniha patří především vám, fanouškům. Vám, kteří jste pomohli klub zachránit.

S prodejem knihy trochu souvisí i jiná novinka na stadionu, kterou ale na první pohled nepo-
znáte. Během uplynulého týdne klub převzal pod svá křídla provoz fanshopu na stadionu, kde
dosud fungovala v nájmu firma Calcio. Bohemka vám chce nabízet stále lepší služby a věříme,
že toto je jedna z cest. Změnu nepoznáte hned, ale v řádu týdnů určitě ano. Teď už opravdu pla-
tí, že každá koruna utracená ve fanshopu, jde do klubu. Tedy zpět Bohemce, tedy nám všem.

Děkuji vám za podporu, kterou nejen svými hlasivkami už dlouhá léta věnujete Bohemce.

Antonín Panenka
Prezident klubu  

� Minul˘ t˘den na Spartû jsi se poprvé pfiedstavil v první lize.

Co tomu fiíká‰? Pfieci jen, je to proti dorostenecké soutûÏi

docela velk˘ skok.„No tak to kaÏdopádnû. Fotbal v první lize je pfiedev‰ím rychlej‰í,

dÛraznûj‰í a tvrd‰í. Je ‰koda, Ïe jsme ten zápas se Spartou nezvládli

a neurvali aspoÀ bod. Hned bych mûl z premiéry lep‰í pocit.“
� Zápas ti kaÏdopádnû vy‰el. Podle vût‰iny komentáfiÛ a hod-

nocení jsi byl nejlep‰ím hráãem Bohemky. To asi potû‰í?

„Já bych to tak nevidûl. Vzhledem k tomu, Ïe jsme prohráli, nemÛÏe b˘t

o nûjaké spokojenosti vÛbec fieã. Na mém v˘konu se urãitû trochu pro-

jevil sobotní zápas za dorost. Ve druhém poloãase jsem si proto sám

fiekl o stfiídání. Doufám, Ïe v pfií‰tích zápasech budu hrát lépe.“
� Jaké to vlastnû bylo zahrát si na Letné? Na vût‰ím stadionu

a pfied tolika lidmi jsi zatím asi nehrál?
„Pro mû to byl obrovsk˘ záÏitek. Hrálo se pod umûl˘m osvûtlení na

nejvût‰ím stadionu v âechách, co víc se fotbalista mÛÏe pfiát. Na-

víc ta fantastická podpora na‰ich fanou‰kÛ, ktefií fandili snad bez

pfiestávky cel˘ zápas. AÏ na ten v˘sledek opravdu moc pfiíjemná

premiéra.“

� V létû se o tebe Sparta údajnû velmi Ïivû zajímala. Dokonce

pr˘ nabízela na na‰e pomûry nevídanou ãástku. Bylo tûÏké

jejímu vábení odolat?„Já jsem o tom pfiedev‰ím vÛbec nevûdûl. KdyÏ jsem si to nedávno

pfieãetl v novinách, tak jsem se jen pousmál. Jasnou prioritou je pro

mû teì jednoznaãnû Bohemka, do Sparty bych rozhodnû ne‰el.“

Hrát v Ďolíčku,to je můj senKdyÏ na jafie vybíhal v Olomouci ke své premiéfie v dresu Bohemians, nikdo ho skoro neznal. Díky gólu

a skvûlému v˘konu se k nûmu okamÏitû upnuly zraky a nadûje v‰ech fanou‰kÛ. V létû se o nûj intenzivnû

zajímala Sparta. On v‰ak o jejím vábení ani nevûdûl, a i kdyby, rozhodnû by na Letnou ne‰el. Od malinka je

totiÏ cel˘m srdcem Bohemák. Pfiitom nechybûlo moc a dnes by válel v se‰ívaném dresu. 
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Jan Morávek

Hrát v Ďolíčku,to je můj sen

text: Jan Schlidenbuch

text: Ondfiej Novotn˘

V
nedûli po obûdû se neãekal zá-
pas z kategorie fotbalové krásy,
ale spí‰e bitva o dÛleÏité body

v tabulce, které jednou budou rozho-
dovat o záchranû v 1. Gambrinus lize.
A oãekávání se naplnilo. V dresu Mo-
stu jiÏ nastoupil obávan˘ stfielec To-
leski. Na hrotu útoku zelenobíl˘ch
nastoupil neúnavn˘ Slezák.
Místo ·mardy, kter˘ se zra-
nil pfii utkání v Kladnû, se
objevil Rychlík. A tak
zápas mezi muÏ-
stvem s nejhor‰í
obranou a t˘-
mem, jehoÏ
stfielci jsou více
neÏ váhaví,
mohl zaãít.
A zaãal ‰Èastnûji
pro Klokany. Úvod-
ní nápor Bohemky vy-
vrcholil jiÏ ve 3. minutû.
Ivan Ha‰ek zahrával rohov˘
kop, poslal naãechran˘ míã do
vápna, kde nejv˘‰e vyskoãil sto-
per Pavel Luká‰ a hlaviãkou
umístil míã do sítû. Nervozita
opadla a Bohemka zaãala hrát svo-
ji hru. V˘raznûji se tlak projevil ko-
lem 20. minuty, kdy odraÏen˘ míã
zvûsil znovu do sítû Luká‰. Rozhodãí
v‰ak gól neuznali, neboÈ postranní
sudí vidûl stfielce v ofsajdu. V 30. mi-
nutû se odehrála dal‰í pohledná ‰an-
ce. Slezák si otoãkou vytvofiil prostor
ke stfiele, ale brankáfie Svobodu ne-
prostfielil. Závûr poloãasu mohl patfiit
hostÛm. Toleski v‰ak nadûjn˘ brejk
zakonãil pouze stfielou do stfiedu
branky, kde stál pfiipraven˘ SÀozík.
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BOHEMIANS 1905 1

FK SIAD MOST 0

BOHEMIANS 1905 1

FK SIAD MOST 0

O
smatfiicetilet˘ kouã naposledy pÛsobil ve Slo-

vanu Liberec. Nejdfiíve dva roky jako asistent

trenéra Vítûzslava Laviãky, na zaãátku této se-

zony i jako hlavní trenér. V minul˘ch letech trénoval

pfiedev‰ím ve druhé lize v Neratovicích, Mostu a Ústí

nad Labem. Je drÏitelem trenérské profi-licence. "Mi-

chala Zacha jsme si vybrali pro jeho odborné i lidské

kvality. Vûfiíme, Ïe ná‰ realizaãní t˘m oÏiví sv˘m stylem

práce a pfiedev‰ím pomÛÏe vytíÏen˘m trenérÛm, ktefií

v souãasnosti v Bohemce pÛsobí," zdÛvodnil angaÏová-

ní trenérské posily Luká‰ Pfiibyl, fieditel Bohemians

1905. 

Trenérskému t˘mu A-muÏstva ‰éfuje Zbynûk Busta, kte-

r˘ je zároveÀ ‰éftrenérem mládeÏe, dal‰í trenér Václav

Hradeck˘ je zároveÀ kouãem A-dorostu Bohemians

a asistent Petr Kostelník je souãasnû trenérem rezervy

Nový asistent trenéra

MICHAL ZACH
Bohemians. V‰ichni zmínûní trenéfii zÛstávají ve sv˘ch

funkcích. "Zbynûk Busta se navíc chystá na studium tre-

nérské profi-licence. Michal Zach je vítanou odbornou

autoritou a jsme velmi rádi, Ïe jsme ho získali," dodává

Pfiibyl. „Michala znám velmi dobfie. Nûkolikrát jsme

spolu v poslední dobû hovofiili a jsem rád, Ïe na nabíd-

ku Bohemky k˘vl," prohlásil Zbynûk Busta, sportovní

manaÏer Bohemians.

Michal Zach se hlásil v ëolíãku poprvé minul˘ ãtvrtek

ráno. Poté se hned podílel na vedení prvního tréninku

a odpoledne spoleãnû s t˘mem odcestoval do Nûmec-

ka, kde Bohemka sehrála pfiípravn˘ zápas s Wolfsbur-

gem. "Nabídka Bohemky mû velmi potû‰ila. UÏ jako

mal˘ fotbalov˘ fanda jsem pfiál Bohemce a pfii titulu

v roce 1983 jsem stál a fandil na dfievûné tribunû

u tramvaje. AngaÏmá v Bohemce je pro mû velká v˘zva.
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Nový asistent trenéra

MICHAL ZACH

text: Libor Koubek
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Patron zápasu

JIŘÍ ŠPŮREK

JIŘÍ ŠPŮREKP atfií mezi vûrné fa-nou‰ky, ktefií jsouochotni udûlat i více,
neÏ pfiijít na stadion. Na vût‰i-
nu zápasÛ dojíÏdí z RoÏnova
pod Radho‰tûm. Zajímavá je
i jeho profese – pekafi, do je-
hoÏ sortimentu patfií také zná-
mé frgály. "Vala‰sk˘ frgál je ko-
láã, jehoÏ v˘roba vycházíz lidov˘ch tradic „Vala‰ského

kraje“ a sahá aÏ 200 let zpût
do na‰í historie. Vyrábí ses náplní hru‰kovou, které je

nejtradiãnûj‰í a vyrábí se ze
su‰en˘ch hru‰ek, dále s náplní
tvarohovou, makovou, ‰vestko-
vou, povidlovou, borÛvkovou
s kusov˘m ovocem, meruÀko-
vou s kusov˘m ovocem, ale
pro folklórní úãely také s histo-
rick˘mi náplnûmi - mrkvovou
a zelnou. Podobné koláãe, co
do chutí a kvality, jako jsou va-
la‰ské frgály, se na na‰em trhu
nevyskytují. Vala‰ské frgály
jsou sváteãním peãivem, které
se pfiipravuje u pfiíleÏitosti nej-
vût‰ích svátkÛ v roce jako jsou
Vánoce, Velikonoce, rodinné
oslavy, svatby, kfitiny, a jsou ta-
ké nedûlním peãivem." Tolik
citace z odborné literatury.  
Jifií ·pÛrek uÏ nûkolikrát obda-
roval hráãe Bohemians za ví-
tûzství, tentokrát pfiijel do ëo-
líãku osobnû pfiedat cenu pro
nejlep‰ího hráãe. Pfiivezl s se-
bou i krásn˘ dort s logem Bo-
hemky.
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P
fied utkáním se Zlínem jsme mûli ãtrnáct dní na
pfiípravu. Byla reprezentaãní pauza, ov‰em ten-
tokrát jsme nevyjeli na soustfiedûní jako pfii pfie-

de‰lé pfiestávce. Pfieci jen se blíÏí konec podzimní ãásti
a je nutné se vûnovat spí‰e regeneraci. I proto hráãi
nav‰tûvují vÏdy po utkání kryocentrum, které urychluje
regeneraci pomocí mrazících boxÛ. Je to zajímavá meto-
da, která se osvûdãila pfii zranûních Karla Rady a Marka
Nikla. V kryocentru se potkáváme i s ostatními sportovci
– chodí tam napfiíklad hokejisté Slavie nebo fotbalisté
Liberce. 
Kromû regenerace jsme v pfiestávce vyuÏili pozvání nû-
meckého Wolfsburgu k pfiípravnému utkání. Strávili jsme
v Nûmecku dva dny, soupefi nás pozval a zároveÀ hradil
ve‰keré v˘daje. Prohráli jsme 1:3, ale proti bundesligo-
vému celku jsme odehráli jeden dobr˘ poloãas. První
pÛle nebyla podle na‰ich pfiedstav, byli jsme zakfiiknutí,
ale po pfiestávce uÏ to bylo znatelnû lep‰í. Vyzkou‰eli
jsme i novou stoperskou dvojici Nikl – Pávek a aÏ do
zranûní Marka Nikla pÛsobila velmi dobfie. Do budoucna
to je jedna z moÏností, o které mÛÏeme pfiem˘‰let.
Do Nûmecka uÏ s námi odjel i Michal Zach, nov˘ asi-
stent, kter˘ pfii‰el do na‰eho realizaãního t˘mu. Jsem
moc rád, Ïe je tady, potfiebovali jsme roz‰ífiit t˘m lidí,

ZZBBYYNNĚĚKK  BBUUSSTTAA
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kter˘ se stará o tfii t˘my – áãko, béãko a dorost. Michala
znám nûkolik let, je to fotbalov˘ odborník a slu‰n˘ ãlo-
vûk. Vûfiím, Ïe Bohemce pomÛÏe. 
Na závûr bych chtûl je‰tû zpûtnû podûkovat v‰em fa-
nou‰kÛm za podporu, kterou jste nám vytvofiili pfii po-
sledním domácím utkání s Mostem. I díky vám jsme dÛ-
leÏit˘ zápas vyhráli a vûfiím, Ïe to tentokrát bude
podobné.

Chceme zopakovat

Most

Chceme zopakovat

Most
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FC Bohemians Praha - Zlín 1:1 (1:0), hráno 29. 9. 2002
Branky: 40. Meleck˘ z penalty - 78. ·vach.
Rozhodãí: Hlaváã - Hranick˘, Talpa.
ÎK: I. Dvofiák - Koubsk˘, Chalupa, Novosad, Lasota.
DivákÛ: 3972.
Bohemians: Holec - M. Petrou‰, Janáãek, M. Obermajer, Tfiasák
- Kisel, Szabó, I. Dvofiák, Meleck˘ - BaláÏ (80. ·enkefiík),
Hartig (86. K. DoleÏal).
Zlín: Rzeszoto - Novosad, ·vach, Koubsk˘, Hubáãek
- Mucha (64. HlavÀovsk˘), Lasota, âervenka,
Luka‰tík (75. P. Zemánek) - Janda, Koubek (56. Chalupa)

ReportáÏ:
Správci stadionu si dali s pfiípravou trávníku aÏ pfiíli‰ záleÏet. Je‰tû necelou
hodinu pfied utkáním vydatnû kropili hfii‰tû a to se zmûnilo v dûtské brouz-
dali‰tû. V nûm hráãi vypadali neohrabanû, nemohli si pfiihrát, z louÏí ne‰lo
centrovat. V první ãtvrthodinû to byli vysocí hosté, ktefií se pfiekvapivû doká-
zali na mokré trávû lépe pohybovat a první stfielu si pfiipsal v 10. minutû Kou-
bek. 34. minuta pfiinesla festival neuvûfiiteln˘ch ‰ancí. Nejprve se míã odra-
zil k BaláÏovi a ten se díval do odkryté brány. V obrovské ‰anci mu ale ztûÏkly
nohy a vyslal leÏérní stfielu, kterou dokázal jeden z hostujících zadákÛ vy-
kopnout ke Kiselovi, ten se do rány opfiel mnohem lépe, ale i jeho pokus
byl zblokován a to k Petrou‰ovi. Ten pfii stfiele je‰tû pfiitvrdil, ale zamífiil pou-
ze nad branku. Za dvû minuty se po levém kfiídle prohnal Hartig, zbavil se
bránícího soupefie a pfiedloÏil zpûtnou pfiihrávku rozbûhnutému Petrou‰o-
vi, ten si ale poãínal stejnû jako v pfiedchozí pfiíleÏitosti. Tlak zelenobíl˘ch
pokraãoval a za dal‰í minutu se k obávané ránû odhodlal Meleck˘. JenÏe le-
vá noha mu podklouzla a ta pravá poslala míã do náruãe Rzeszota.
Pût minut pfied pfiestávkou vyhrál BaláÏ hlaviãkov˘ souboj, sám se rozbûhl
do pokutového území a byl faulován. Na penaltu si troufl Meleck˘, poãkal
na pohyb hostujícícho brankáfie a technickou stfielou poslal míã k jeho levé
tyãi - 1:0. Bohemka vedení udrÏela aÏ do poloãasového hvizdu a nic na tom
nezmûnila ani rána Koubka. Ve druhém poloãase se vysocí hostující útoã-
níci prosazovali mnohem lépe a uÏ v 48. minutû zafiídili pfied Holcem ne-
bezpeãn˘ závar. Na dlouhou dobu poslední pûknou akci Bohemians zalo-
Ïil za minutu Kisel, po nûm Hartig pfiihrál na penaltu BaláÏovi. Ten si
vzpomnûl na své zakonãení v prvním dûjství a radûji je‰tû hledal Melec-
kého, tomu se ale zakonãit nepodafiilo. BaláÏ se vfiítil do pokutového úze-
mí je‰tû jednou, zezadu ho pfies nohy pfietáhl jeden ze zlínsk˘ch hráãÛ,
ale jak sám pfiiznal vr‰ovick˘ útoãník, ve hfie byl i míã, druhá penalta se
nepískala. Bohemka se stáhla, pfienechala aktivitu MoravanÛm a diváci se
zaãali klepat strachy o v˘sledek. Je‰tû v 68. minutû mûl pojistku na ko-
paãce Kisel, ale jeho pokus zblízka bravurnû zne‰kodnil Rzeszoto. V 74.
minutû zakonãil âervenka rychl˘ brejk ukvapenû stfielou nad bfievno, za
dvû minuty ve vyloÏené ‰anci ·vach ‰patnû zasáhl míã. Klokani si v tûch-
to minutách sv˘m pfiístupem koledovali o vyrovnávací gól a také se ho do-
ãkali. V 79. minutû se ·vach rychlou kliãkou dostal pfies Petrou‰e a ne-
kompromisnû zakonãil – 1:1.

Du‰an Uhrin – trenér Bohemians: „Já jsem nakonec také spokojen s re-
mízou, i kdyÏ si myslím, Ïe jsme mûli doma vyhrát. V první pÛli jsme mûli
dost vyloÏen˘ch ‰ancí, abychom tohle utkání dotáhli do vítûzného konce.
Mysleli jsme si, Ïe soupefi ve druhé pÛli neohrozí na‰i branku, byli jsme za-
lezlí u velkého vápna a nakonec jsem rád i za tu remízu. Nestfiídal jsem,
protoÏe jsem vûfiil, Ïe se hráãi zvednou, uÏ jsme nûkolik podobn˘ch zápa-
sÛ proÏili. Navíc v tu chvíli nehrál ani jeden z hráãÛ. S tou vodou to správ-
ci trochu pfiehnali.“

Zlín - FC Bohemians Praha 1:0 (0:0), hráno 20. 4. 2003
Branky: 76. Nehoda.
Rozhodãí: Jára - Zlámal, Krátk˘.
ÎK: Lesák, Holec, Kisel, BaláÏ.
DivákÛ: 3498.
Zlín: Rzeszoto - Vidliãka, Koubsk˘, Hubáãek, Kroãa - âervenka,
Babniã, Lasota (90. HlavÀovsk˘), Dobe‰ - Blaha (59. Mucha),
Zemánek (76. Nehoda).
Bohemians: Holec - Janáãek, Obermajer, Kozel, Tfiasák
- Kisel (79. Koukal), Rajnoch, Meleck˘ (86. Klinka),
Lesák (69. BaláÏ) - Polodna, Zoubek.

Ohlasy trenérÛ po utkání:
Vlastimil Mareãek (Zlín): „Uhráli jsme velmi cenné vítûzství. DÛleÏitost
utkání byla vidût na obou t˘mech, terén se podepsal na celkové hfie. Pfied
sv˘m muÏstvem smekám, bûhem dvou t˘dnÛ z pûti utkání prohrálo jedi-
né v Olomouci.“
Du‰an Uhrin (Bohemians): „Druh˘ poloãas byl zajímav˘, hrálo se naho-
ru dolÛ. Îádnou ‰anci jsme v‰ak nepromûnili, proto jsme prohráli. Gólu
pfiedcházely dva fauly - Polodna byl staÏen za dres, Zoubek dostal loktem
do nosu. Víc k tomu nechci fiíci.“
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Souboje Bohemians a Zlína jsou v historii samostatné ãeské ligy velmi vzácné. Vzhledem k vût‰í zemûpisné vzdálenosti spolu oba
soupefii nehráli ani Ïádná pfiípravná utkání, takÏe poslední souboj tûchto soupefiÛ se datuje do roku 2003. Doma se zelenobílí stfiet-
li se Zlínem v ãeské lize pûtkrát, tfiikrát v první lize (1:0, 1:0, 1:1), dvakrát v lize druhé (0:0, 1:0). Zlín nám tedy v ëolíãku zatím vstfie-
lil jen jeden gól, vûfime, Ïe tuto bilanci neroz‰ífií. Zavzpomínejme alespoÀ na dva poslední ligové duely Bohemky a Zlína, které se ode-
hráli v sezonû 2002/03. 

BOHEMANS – ZLÍN





� Minul˘ t˘den na Spartû jsi se poprvé pfiedstavil v první lize.
Co tomu fiíká‰? Pfieci jen, je to proti dorostenecké soutûÏi
docela velk˘ skok.

„No tak to kaÏdopádnû. Fotbal v první lize je pfiedev‰ím rychlej‰í,

dÛraznûj‰í a tvrd‰í. Je ‰koda, Ïe jsme ten zápas se Spartou nezvládli

a neurvali aspoÀ bod. Hned bych mûl z premiéry lep‰í pocit.“

� Zápas ti kaÏdopádnû vy‰el. Podle vût‰iny komentáfiÛ a hod-
nocení jsi byl nejlep‰ím hráãem Bohemky. To asi potû‰í?

„Já bych to tak nevidûl. Vzhledem k tomu, Ïe jsme prohráli, nemÛÏe b˘t

o nûjaké spokojenosti vÛbec fieã. Na mém v˘konu se urãitû trochu pro-

jevil sobotní zápas za dorost. Ve druhém poloãase jsem si proto sám

fiekl o stfiídání. Doufám, Ïe v pfií‰tích zápasech budu hrát lépe.“

� Jaké to vlastnû bylo zahrát si na Letné? Na vût‰ím stadionu
a pfied tolika lidmi jsi zatím asi nehrál?

„Pro mû to byl obrovsk˘ záÏitek. Hrálo se pod umûl˘m osvûtlení na

nejvût‰ím stadionu v âechách, co víc se fotbalista mÛÏe pfiát. Na-

víc ta fantastická podpora na‰ich fanou‰kÛ, ktefií fandili snad bez

pfiestávky cel˘ zápas. AÏ na ten v˘sledek opravdu moc pfiíjemná

premiéra.“

� V létû se o tebe Sparta údajnû velmi Ïivû zajímala. Dokonce
pr˘ nabízela na na‰e pomûry nevídanou ãástku. Bylo tûÏké
jejímu vábení odolat?

„Já jsem o tom pfiedev‰ím vÛbec nevûdûl. KdyÏ jsem si to nedávno

pfieãetl v novinách, tak jsem se jen pousmál. Jasnou prioritou je pro

mû teì jednoznaãnû Bohemka, do Sparty bych rozhodnû ne‰el.“

Hrát v Ďolíčku,
to je můj sen
KdyÏ na jafie vybíhal v Olomouci ke své premiéfie v dresu Bohemians, nikdo ho skoro neznal. Díky gólu
a skvûlému v˘konu se k nûmu okamÏitû upnuly zraky a nadûje v‰ech fanou‰kÛ. V létû se o nûj intenzivnû
zajímala Sparta. On v‰ak o jejím vábení ani nevûdûl, a i kdyby, rozhodnû by na Letnou ne‰el. Od malinka je
totiÏ cel˘m srdcem Bohemák. Pfiitom nechybûlo moc a dnes by válel v se‰ívaném dresu. 
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Jan Morávek

Hrát v Ďolíčku,
to je můj sen

text: Jan Schlidenbuch



� Mûl jsi nabídky i z jin˘ch klubÛ?
„Nûco málo vím od svého agenta, ale nechám si to pro sebe. KaÏ-

dopádnû znovu opakuji, Ïe teì chci hrát za Bohemku.“

� Je vidût, Ïe jsi cel˘m srdcem Bohemák? Bylo to tak odmaliã-
ka a nebo jsi se k tomu propracoval aÏ ãasem?

„Bohemák jsem urãitû od malinka, vÏdyÈ zelenobíl˘ dres oblékám

od ‰esti let. Na druhou stranu Ïádnou klokaní tradici v rodinû ne-

máme. Nechybûlo také moc a skonãil jsem u konkurence. Pfii ná-

boru ÏáãkÛ jsem totiÏ jako první uspûl ve Slávii. Ta v té dobû, ale

trénovala nûkde za Prahou a mû tam nemûl kdo vozit.“

� Teì si trochu zafantazírujeme. Pí‰e se rok 2010, Bohemka

hraje s Ajaxem kvalifikaci o Ligu mistrÛ a ty nás sv˘m gó-
lem v nastavení druhého zápasu posílá‰ mezi fotbalovou
elitu. Co bys tomu fiekl?

(dlouh˘ smích) „No co k tomu mám asi fiíct, to je opravdu krásná

fantazie. Jako kaÏd˘ hráã bych si samozfiejmû jednou Ligu mistrÛ

rád zahrál. Kdyby se to navíc podafiilo v zelenobílém dresu, tak to

by byla opravdu bomba a ten gól by mohl dát klidnû Lombardos…“

� Studuje‰ 3. roãník sportovního gymnázia v Pfiípotoãní. Teì
tû ãeká individuální studijní plán. Bude to asi docela zá-
pfiah?

„Upfiímnû fieãeno bude to pro mû opravdu dost tûÏké, snad to ale

zvládnu. ·kolu chci kaÏdopádnû dodûlat. Na jaro mám vlastnû dva
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cíle, úspû‰nû zakonãit tfietí roãník a pomoci Bohemce k záchranû

v první lize. Oba mají stejnou prioritu.“

� Jak se na tvÛj fotbalov˘ postup mezi dospûlé dívají spolu-
Ïáci. Myslí‰, Ïe se na tebe pfiijdou podívat do ëolíãku?

„Nûktefií snad jo. Stoprocentnû nebude chybût moje pfiítelkynû,

kterou mohu také povaÏovat za spoluÏaãku. UÏ byla v Olomouci

i na Letné. Za podporu jsem ji moc vdûãn˘. Do kotle ale nechodí,

ona je taková drobnûj‰í, takÏe zatím fandí radûji na hlavní tribunû.“

� Urãitû je pro tebe také pfiíjemné, Ïe nejsi v kabinû jedin˘ ze-
lenáã. Z dorostu Bohemky je vás tam hned nûkolik.

„Tak tady bych hlavnû vyzvedl skvûlou práci v Bohemce s mládeÏí.

Je v˘born˘, Ïe mÛÏe první muÏstvo takhle ãerpat z vlastních zdro-

jÛ. Pro mû osobnû je pochopitelnû pfiíjemné sedût v kabinû se zná-

m˘mi tváfiemi. UÏ se tû‰ím, aÏ na hfii‰ti naváÏeme na na‰í souhru

z dorostu.“

� Na druhou stranu se v kabinû zase potkává‰ s takov˘mi hrá-
ãi jako je Karel Rada ãi Marek Nikl. První z nich hrál finále
mistrovství Evropy, druh˘ patfiil léta k nejlépe hodnocen˘m
hráãÛm bundesligy.

„Je to nûco fantastického. Na oba dva jsem se jako malej (v dobû

EURA 98 v Anglii bylo Honzovi 8 let – pozn.red.) díval v televizi

a teì s nima sedím v jedné kabinû. Tû‰ím se hlavnû na spoleãné

tréninky, kdy mám ‰anci se od nich nejvíc nauãit. Na tom posled-

ním jsem s nimi hrál bago a byl to pûknej fofr. Nestíhal jsem. (smû-

je se)“

� A co Ti radí kapitán Dalibor Slezák, ve sv˘ch 37 letech by
mohl b˘t tv˘m tátou?

„Hlavnû se mû snaÏí maximálnû uklidnit a podpofiit, coÏ mi jak

v Olomouci, tak na Letné hodnû pomohlo. Pfiece jen jsem byl ner-

vózní. Na hfii‰ti ze mû pak na‰tûstí nervozita vÏdy spadne.“ 

� Proti Zlínu tû moÏná ãeká první zápas za dospûlé v domá-
cích prostfiedí. Jak se na to pfiipravuje‰?

„Já mám teì drobné problémy s l˘tkem. Trénovat jsem zaãal po do-

mluvû s lékafii aÏ ve stfiedu, snad to bude do zápasu v pofiádku a já

budu na nedûli stoprocentnû pfiipraven. KdyÏ nastoupím, splní se

mÛj dûtsk˘ sen. Je‰tû dÛleÏitûj‰í ale je, abychom vyhráli.“ 
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P
ohled na zálohu Bohemky pfii utkání se Spartou byl pro znalce zelenobí-
lé kopané balzámem na du‰i. V‰ech pût záloÏníkÛ, ktefií nastoupili na
Spartû v základní sestavû, jsou odchovanci Bohemians. Takov˘m poãtem

vlastních odchovancÛ se u nás nemÛÏe pochlubit Ïádn˘ jin˘ prvoligov˘ t˘m,
i v Evropû byste takové sloÏení hledali jen velmi tûÏko. Moravec, Ha‰ek, Morávek,
Nikl, Bartek - v‰ichni vyrostli v Bohemce. 
Snad ve v‰ech novinách se objevily chvalozpûvy sparÈanského trenéra Bílka na
mladého nadûjného záloÏníka Zemana, kter˘ dal první branku utkání. Bílek
v nûm vidí budoucnost Sparty. Zelenobílá budoucnost by v‰ak mohla b˘t daleko
záfiivûj‰í, Bohemka mûla na hfii‰ti takové "Zemany" hned ãtyfii vedle sebe a v‰ich-
ni se sv˘m v˘konem sparÈanskému mladíkovi minimálnû vyrovnali. Vedle jiÏ rela-
tivnû „ostfiílené“ trojice Bartek, Ha‰ek, Moravec se na prvoligové hfii‰tû poprvé
zblízka podíval také nedávno osmnáctilet˘ Jan Morávek. Od trenérÛ to byl jistû
docela riskantní tah. Sázka na mladí mu v‰ak vy‰la. „Nezahráli nám bohuÏel zku-
‰ení hráãi. Ti místo uklidnûní ménû ostfiílen˘ch spoluhráãÛ chybovali. K v˘konu
mladíku nemám v˘hrady,“ fiekl Busta.
Nechme se tedy pfiekvapit, jaká bude nakonec budoucnost ãtvefiice na‰ich mla-
d˘ch záloÏníkÛ. Spoleãnû s velezku‰en˘m Markem Niklem mohou tfieba jiÏ na ja-
fie vytvofiit obávanou pûtici zelenobíl˘ch mu‰ket˘rÛ a pomoci tak Bohemce k vy-
touÏené záchranû. 

ZELENOBÍLÝ UNIKÁT
ZLATÝ ODCHOV KLOKANŮ

Marek Nikl
31 let

v Bohemians od v osmi let

Jan Morávek
18 let

v Bohemians od sedmi let

Jan Moravec
20 let

v Bohemians od ãtrnácti let

Ivan Ha‰ek
20 let

v Bohemians od jedenácti let

ZLATÝ ODCHOV KLOKANŮ

David Bartek
19 let

v Bohemians od pûti let



text: Ondfiej Novotn˘

V
nedûli po obûdû se neãekal zá-
pas z kategorie fotbalové krásy,
ale spí‰e bitva o dÛleÏité body

v tabulce, které jednou budou rozho-
dovat o záchranû v 1. Gambrinus lize.
A oãekávání se naplnilo. V dresu Mo-
stu jiÏ nastoupil obávan˘ stfielec To-
leski. Na hrotu útoku zelenobíl˘ch
nastoupil neúnavn˘ Slezák.
Místo ·mardy, kter˘ se zra-
nil pfii utkání v Kladnû, se
objevil Rychlík. A tak
zápas mezi muÏ-
stvem s nejhor‰í
obranou a t˘-
mem, jehoÏ
stfielci jsou více
neÏ váhaví,
mohl zaãít.
A zaãal ‰Èastnûji
pro Klokany. Úvod-
ní nápor Bohemky vy-
vrcholil jiÏ ve 3. minutû.
Ivan Ha‰ek zahrával rohov˘
kop, poslal naãechran˘ míã do
vápna, kde nejv˘‰e vyskoãil sto-
per Pavel Luká‰ a hlaviãkou
umístil míã do sítû. Nervozita
opadla a Bohemka zaãala hrát svo-
ji hru. V˘raznûji se tlak projevil ko-
lem 20. minuty, kdy odraÏen˘ míã
zvûsil znovu do sítû Luká‰. Rozhodãí
v‰ak gól neuznali, neboÈ postranní
sudí vidûl stfielce v ofsajdu. V 30. mi-
nutû se odehrála dal‰í pohledná ‰an-
ce. Slezák si otoãkou vytvofiil prostor
ke stfiele, ale brankáfie Svobodu ne-
prostfielil. Závûr poloãasu mohl patfiit
hostÛm. Toleski v‰ak nadûjn˘ brejk
zakonãil pouze stfielou do stfiedu
branky, kde stál pfiipraven˘ SÀozík.
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BOHEMIANS 1905 1

FK SIAD MOST 0

BOHEMIANS 1905 1

FK SIAD MOST 0



Praha, ëolíãek 

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek, Luká‰, Rada, Rychlík – Moravec, Ha‰ek, Nikl, Bartek – Ordo‰, Slezák (K)

Sestava FK SIAD MOST
Svoboda – Prá‰il, Webster, Hainault, ·koda – Da Silva, Pilafi (K), Schut, Trubila – Toleski, Holenda.

Branka: 3. Luká‰
Rozhodãí: Franûk – Hojsík, Ko‰ec
DivákÛ: 6 225
ÎK: Luká‰ (Bohemians)

BOHEMIANS 1905 – FK SIAD MOST 1:0 (1:0)

Ve druhém poloãase vidûli diváci oboustrannû aktivní
hru, která v‰ak nebyla korunována Ïádnou v˘raznou
‰ancí. Na kaÏd˘ nápor KlokanÛ jakoby Most odpovídal
je‰tû vût‰ím nasazením a hra mûla svou dynamiku.
V 60. minutû hráãi Mostu uzavfieli bránící hráãe Bohem-
ky na vlastní polovinû a snaÏili se proniknout dobfie or-
ganizovanou obranou zelenobíl˘ch. V této fázi utkání
kopali 4 rohy za sebou a tlak byl velmi siln˘. Trenér
Busta pak podnikl úspû‰n˘ tah s vystfiídáním a poslal
na hfii‰tû oblíbeného Petra Kuná‰ka. Ten se znovu pfied-
stavil nûkolika dobr˘mi obran˘mi zákroky i útoãn˘mi
prÛniky a rozhodnû pfiispûl ke zmûnû tempa a v˘voji
hry. V závûru vyslal na bránu Mostu je‰tû jednu nebez-
peãnou stfielu. V závûru vsadil Most v‰e na útok, aby
dosáhl vyrovnání. To se v‰ak nepodafiilo a body zÛstaly
zaslouÏenû v ëolíãku. Hráãi i diváci mohli zaãít slavit
dÛleÏité vítûzství.
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Brno

Sestava 1. FC BRNO
Lejsal – Kuncl, Trousil, Pavlík, Siegl – Kalouda (84. ·vejnoha), Holek, Polách – Stfie‰tík, Wagner (46. Do‰ek), Besta (75. Veãefia)

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Marek, Turtenwald, Rada, Rychlík – Moravec, Ha‰ek (58. Adam), Nikl, Kuná‰ek (69. Bartek) – Ordo‰ (58. Matú‰), Slezák (K)

Branky: 46.  Polách, 48.  Kalouda
Rozhodãí: Kovafiík – Veãefia, Jifiík
Diváci: 2 750
ÎK: Ha‰ek, Matú‰, Slezák, Turtenwald (Bohemians)

text: Ondfiej Novotn˘

1. FC BRNO 2

BOHEMIANS 1905 0

1. FC BRNO 2

BOHEMIANS 1905 0

P
fies 200 vûrn˘ch fanou‰kÛ vyznávajících ze-
lenobílé barvy proÏilo v chladném nedûl-
ním podveãeru v Brnû chvíle nadûje, ale

i zklamání a smutku. Nejdfiíve byli mile pfiekvapeni,
Ïe hráãi Bohemky nezaãali tentokrát vÛbec ustra‰e-
nû, ale naopak velmi aktivnû. Îádn˘ úvodní nápor
domácích se nekonal a Klokani hráli od zaãátku
velmi vyrovnanou fotbalovou partii. Dokonce mûli
blíÏe k vedení a k tomu, aby mûli zápas jiÏ pod
svou kontrolou. To kdyÏ nejdfiíve nepromûnil vylo-
Ïenou gólovou ‰anci Ivan Ha‰ek a pozdûji mladá
nadûje vr‰ovick˘ch, Moravec. Ani on brankáfie do-
mácích Lejsala neprostfielil a diváci tak mohli fie‰it
rébus, zdali je to o ‰tûstí ãi nemohoucnosti. Nutno
pfiiznat, Ïe i domácí mûli dobré gólové pfiíleÏitosti,
ale Ïádná z nich nebyla vyuÏita.
Do druhého poloãasu nastupovala Bohemka i její
fandové s nadûjí, Ïe by se slibn˘ první poloãas mo-
hl promûnit ve vytouÏen˘ úspûch. Tûmto pfiedsta-
vám v‰ak uãinily pfiítrÏ první 3 minuty úvodu druhé

1. FC BRNO –  BOHEMIANS 1905 2:0 (0:0)

14 Bohemians 1905 – FC Tescoma Zlín



poloviny. Do kolen
poslal Klokany jiÏ
po 22 vtefiinách hry
Polách, kter˘ Be-
stÛv centr poslal
SÀozíkovi pfiímo
k tyãi. O necelé dvû
minuty pozdûji se
na úkor Rychlíka
pûknû uvolnil Ka-
louda a pfiesnû se
trefil opût k tyãi za
SÀozíkova záda.
Dvû zdafiilé akce
tak totálnû vymaza-
ly dobr˘ dojem
z první poloviny zá-
pasu. Hráãi Bo-
hemky se od té do-
by jiÏ nezmohli na
gólovou odpovûì
a bohuÏel ani na hru, která by byla pro bran-
ku Brna nebezpeãím ãi ohroÏením. Zmûnu
nepfiineslo ani dvojité stfiídání v 58. minu-
tû, kdy za Ha‰ka a Ordo‰e pfii‰li ãerství
Adam a Matú‰. Dvojit˘ úder jakoby na-
táhl nad hráãe Bohemky jakousi de-
ku, kterou se jiÏ do konce zápasu
nepodafiilo protrhnout. Trenér
Brna Uliãn˘ ocenil pozdûji
úroveÀ zápasu i hráãe
Bohemians, to je v‰ak
pro hráãe i fanou‰ky
z Vr‰ovic slabá útûcha
a v bitvû o dÛleÏité li-
gové body ponûkud
bezv˘znamné. 
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AXA Arena, Praha

Sestava AC SPARTA PRAHA
Grigar – Pospûch, ¤epka, Kadlec, Limbersk˘ – Kisel, Horváth (83. Sylvestre), Kladrubsk˘, Zeman (58. Matu‰oviã) – Do‰ek (73. Slepiãka), Kuliã

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀoÏík – Luká‰, Marek, Rada, Kuná‰ek – Moravec (63. Kotyza), Morávek (80. Adam), Nikl, Ha‰ek, Bartek – Slezák (55. Ordo‰)

Branky: 30. Zeman, 54. Horváth z pen., 70. Do‰ek – 80. Ordo‰
Rozhodãí: Matûjek – Zlámal, Slavík
Diváci: 8 433
ÎK: Moravec, Kuná‰ek

text: Ondfiej Novotn˘

AC SPARTA PRAHA 3

BOHEMIANS 1905 1

AC SPARTA PRAHA 3

BOHEMIANS 1905 1

AC SPARTA PRAHA –  BOHEMIANS 1905 3:1 (1:0)
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P
o prohraném pohárovém zápase neuplynuly

ani dva t˘dny a hráãi v zelenobílém vybûhli na

trávník na Letné znovu. Tentokrát v rámci nej-

vy‰‰í soutûÏe, za mrazu a pfied docela slu‰nou náv‰tû-

vou. Sparta se za uplynulou dobu docela rozehrála a tak

se oãekávalo, Ïe hráãi z Vr‰ovic to rozhodnû nebudou

mít lehké. Pfiesto utkání zaãalo oboustrannû velmi opa-

trnû, aÏ vlaÏnû. V dresu Bohemky nastoupilo hned nû-

kolik nadûjn˘ch hráãÛ, ktefií aã obdafieni velk˘m talen-

tem, moÏná zpoãátku aÏ pfiíli‰ dávali najevo respekt

z vûhlasného soupefie. Asi proto zaãali s aktivitou spar-

Èan‰tí hráãi. Ve 14. minutû mûl první pfiíleÏitost Karol Ki-

sel, kter˘ v‰ak z hranice vápna stfiílel nad bránu. 30. mi-

nuta pfiinesla zvrat. Horváth se uvolnil po pravé stranû,

poslal míã do vápna, kde na nûj nabíhal Radek SÀozík

a vypadalo to, Ïe nebude mít Ïádn˘ problém ho kr˘t.

Trochu ne‰etrnû ho v‰ak atakoval opût Kisel, SÀozík míã

nezachytil, ten prolétl na pravou stranu k volnému mla-

díãkovi Zemanovi, kter˘ mûl pfied sebou jiÏ jen nekrytou

bránu. Do konce poloãasu Bohemka dobfie bránila

a hráãi v rud˘ch dresech nedokázali vymyslet nic, ãím by

pozornou obranu pfiekvapili. Proto poloãas konãil do-
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jmem, Ïe Bohemka sehrála se sv˘m soupefiem pomûrnû

vyrovnanou partii.

Spartu nastartoval aÏ druh˘ gól, kter˘ vstfielil Pavel Hor-

váth z penalty v 53. minutû. Zpomalené zábûry kamer

dokumentují, Ïe Do‰ek mûl situaci s brankáfiem, kter˘

se vrhá na míã, dobfie nacviãenou. Padá je‰tû daleko

dfiíve pfied kontaktem se SÀozíkem a spoléhá na to, Ïe

ze zadu stojící sudí efektní klátiv˘ pád ocení. A stalo se.

V dal‰í fázi zápasu jiÏ domácí hosty pfiehrávají a vytváfiejí

si trval˘ tlak. Hráãi Bohemky, mezi nimiÏ vyniká napfií-

klad velmi dobfie hrající Jan Morávek, docela dobfie

kombinují na stfiedu hfii‰tû, ale útoãné v˘pady jsou na-

prosto neplodné. V 70. minutû rozhodãí opût chybuje

a nafiídí nesprávnû ve prospûch Sparty rohov˘ kop. Îe

v takov˘ch chvílích obvykle po‰kození hráãi projeví malé

soustfiedûní, se potvrdilo i na hráãích v zelenobílém, ne-

koncentrovaní obránci nechají nejv˘‰e vyskoãit Libora

Do‰ka, kter˘ hlaviãkou prostfielí SÀozíka potfietí. V 80.

minutû neãekanû a ‰ikovnû zatáhnul Kuná‰ek míã po le-

vé stranû, staãil velmi pfiesnû nacentrovat do vápna, kde

na‰el Ordo‰e a ten pûknou hlaviãkou alespoÀ trochu

sníÏil jinak nelichotivé skóre. Klokani a s nimi i fanou‰ci,

tradiãné fantastiãtí, oãividnû oÏili, pfiesto se zdramatizo-

vání konce ãi obrat jiÏ nekonal.



BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1

Sňozík Radek

17. 10. 1975

86 kg,187 cm

74 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

41 startů v lize

4

Kunášek Petr

11.7.1979

75 kg,183cm

13 startů v lize

5

Rada Karel

2.3.1971

83 kg,188cm

333 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

7 startů v lize

9

Rychlík Jiří

24.11.1977

75 kg,181cm

181 startů v lize

10

Slezák Dalibor

28. 1. 1970

82 kg,183 cm

193 startů v lize

12

Turtenwald Vít

5. 3. 1980

87 kg,185 cm

63 starty 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

12 startů v lize

15

Bartek David

13. 2. 1988,

71 kg,177 cm

10 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

7 startů v lize

22

Sirový Jan

26. 5. 1988

63 kg,173 cm

0 startů v lize

28

Hrábek Jakub

10. 9. 1987

79 kg,183 cm

0 startů v lize

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

11 startů v lize

32

Adam Lukáš

5. 9. 1980

73 kg,184 cm

44 startů v lize

26

Matůš Lukáš

6. 10. 1980

80 kg,185 cm

5 startů v lize

21

Škoda Milan

16. 1. 1986

80 kg,190 cm

10 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

55 startů v lize

36

Marek Nikl

20. 2. 1976

78 kg,183 cm

28 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

Asistent

Michal Zach

21. 3. 1969
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v pfiejmenování
fotbalového
klubu. Do sezó-
ny 1990/91
vstoupil jako
samostatn˘
právní subjekt
Football Club
Svit Zlín - FC
Svit Zlín. Pfies
reálnou nadûji
na postup do
nejvy‰‰í soutû-
Ïe se v‰ak zlín-
sk˘ fotbal mu-
sel pro dal‰í
dva roky spoko-
jit pouze s dru-
hou nejvy‰‰í li-
gou. Rozdûlení
âSFR pfiipravilo moÏnost postupu pro ‰est muÏstev z II.
ligy do novû vytvofiené nejvy‰‰í soutûÏe. Zlín‰tí tuto ‰an-
ci nepromarnili a po remíze v Brand˘se nad Labem po-
stoupili po dlouh˘ch 22 letech zpût do I. ligy. Tfii roky
zde pÛsobili pod hlaviãkou FC Zlín, pfiedposlední pfiíãka
v sezónû 1995/1996 je vrátila o tfiídu níÏe. Od sezóny
2000/01 se nov˘m hlavním sponzorem a partnerem
klubu stává firma LUKROM. Název se mûní na FK Zlín
a v˘sledkem ekonomické stabilizace je zlep‰ení v˘kon-
nosti muÏstva. O rok pozdûji muÏstvo po bezchybné jar-
ní ãásti a domácím vítûzství nad âesk˘mi Budûjovicemi
postupuje do nejvy‰‰í soutûÏe. Hlavním sponzorem se
stává firma Tescoma, která se dostává rovnûÏ do názvu
klubu – FC TESCOMA Zlín. Od roku 2002 je t˘m úãastní-
kem nejvy‰‰í ãeské fotbalové ligy.
V tabulce leto‰ní Gambrinus ligy patfií Zlínu zatím se-
dmá pozice a v posledním odehraném kole dokonce tr-
hl stfieleck˘ rekord bûhem svého pÛsobení v samostatné
ãeské lize – porazil Kladno 4:0. Stfielecky se dafií útoãní-
ku ÎÛrkovi a trenér Hoftych má velmi dobfie vûkovû po-
skládan˘ kádr. Zlín patfií k pfiíjemn˘m pfiekvapením
Gambrinus ligy. 

FC TESCOMA ZLÍNFC TESCOMA ZLÍN

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

V
ëolíãku se tentokrát pfiedstavuje t˘m, kter˘ pÛ-
sobil v pfiede‰l˘ch sezonách vcelku nenápadnû,
ale zaãátek leto‰ní sezony v‰echny odborníky

pfiekvapil. Zlín se vy‰vihl do horní poloviny tabulky
a ukázal i Bohemce moÏnou cestu v Gambrinus lize. Lo-
ni odehrál s mlad˘mi hráãi i mlad˘m trenérem sezonu,
ve které získal zku‰enosti, otrkal se a letos uÏ sklízí ovo-
ce. Ov‰em Zlín není klub, kter˘ by se mezi ãeskou elitu
vy‰vihl z nenadání. Jeho historie sahá na zaãátek minu-
lého století. 
První fotbalov˘ oddíl byl ve Zlínû zaloÏen v roce 1919.
Dostal název SK Zlín a útoãi‰tûm se mu stalo hfii‰tû na
pronajatém trhovi‰ti zvaném "Za s˘pkou". Po v˘povûdi
z tohoto hfii‰tû bylo nutné se obrátit na firmu BaÈa, která
za roãní poplatek 5 korun pronajala klubu pozemek na
De‰tûnce.
Spolupráce s firmou BaÈa pokraãovala dále, v roce 1924
se název zmûnil z dosavadního SK Zlín na SK BaÈa Zlín.
V roce 1932 se SK BaÈa Zlín stal poprvé mistrem Hanác-
ké fotbalové Ïupy a získal také titul "Mistr Moravy".
O dva roky poté - v roce 1934 byl otevfien nov˘ stadion
"U elektrárny", kter˘ na tehdej‰í dobu jeden z nejkrás-
nûj‰ích v republice. 
V roce 1938 vyhrálo muÏstvo SK BaÈa Zlín bez jediné
poráÏky Moravskoslezskou divizi a postoupil do nejvy‰‰í
soutûÏe – státní fotbalové ligy. Nejvût‰ího úspûchu do-
sáhli v ligové soutûÏi 1942/1943, kdy skonãili na tfietím
místû za Slavií a Spartou a tent˘Ï úspûch zopakovali rov-
nûÏ v dal‰ím roce. Hned po válce se druÏstvu SK BaÈa
opût vedlo – skonãilo ve skupinû A I. ligy druhé za AC
Spartou. O rok pozdûji byla úãast zlínsk˘ch v I. lize velmi
nedÛstojnû ukonãena. V posledním ligovém utkání byla
zji‰tûna úplatkáfiská aféra a kluby Kladna, BaÈa Zlín
a tehdej‰í SK Îidenice byly potrestány sestupem do divi-
ze.  Zpût do nejvy‰‰í soutûÏe se muÏstvo dostalo v roce
1950, aby po dal‰ím roce opût sestoupili. Toto se opa-
kovalo také o tfii roky pozdûji.  
Patnáct dlouh˘ch let nepostoupil Zlín do I. ligy, toto se
podafiilo zvrátit v roce 1969. O rok pozdûji se muÏstvo
stalo vítûzem âeskoslovenského poháru, kdyÏ ve finále
porazilo Slovan Bratislava 2:1. Od 1. ledna 1990 se mû-
stu vrátil historick˘ název Zlín, coÏ se projevilo také
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DENÍK KLOKANADENÍK KLOKANA

J
ak jistû víte, nejen fotbalem je klokan Ïiv.

A tak v hale na Nikolajce se odehrává t˘den

co t˘den bitva hokejov˘ch klokanÛ s poku-

sem o návrat do II. hokejové ligy. Nejvût‰ím soupe-

fiem ledov˘ch klokanÛ je letos, stejnû jako minul˘

rok, b˘val˘ B-t˘m Bohemky, kter˘ se pfiejmenoval na

HC SPEI v˘fuky. Klokani v‰ak tento t˘m letos uÏ dva-

krát porazili a vedou tak bezpeãnû praÏsk˘ hokejov˘

pfiebor. Ov‰em cesta za postupem není jen o tom,

vyhrát pfiebor, ale je tfieba se prokousat i baráÏí o II.

hokejovou ligu. Av‰ak ani úspûch v baráÏi nemusí

vysnûn˘ postup pfiinést, jde tu totiÏ také o peníze do

rozpoãtu.

A jak je zvykem Klokana maskota se zúãastnit co

nejvíce bohemáck˘ch akcí, tak vûfite , Ïe i na ledû

klokan nechybûl. Nasadil jsem si brusle a s klukama

z hokejového t˘mu jsem vyjel na „plac". Program

klokana na ledû je samozfiejmû trochu jin˘, neÏ

v ëolíãku, ale i kotoulu se fanou‰ci na ledû mohli

doãkat, pokfitili tento v˘kon na „ledov˘ kotouã". Do-

konce si klokan v masce pfii pfiedzápasovém roz-

bruslení vystfielil na svého brankáfie, samozfiejmû

v masce. I pozápasová dûkovaãka je tro‰ku jiná neÏ

na zeleném paÏitu. Ale to uÏ odtajÀuji moÏná více,

neÏ je zdrávo.

Pokud máte o víkendu je‰tû trochu ãasu, pfiijìte po-

vzbudit i na‰e ledové klokany.

Ledový klokanLedový klokan

V nedûli 02. 12. 2007 je pofiádán autobusov˘

zájezd na prvoligové utkání s FK Teplice.

Sraz úãastníkÛ je ve 13:30 hodin u hlavní brány

stadiónu Bohemky na Vr‰ovické ul.,

odjezd ve 14:00 hodin.

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 – 170,-Kã,

pfii 30 lidech – 250,- Kã.

Cena vstupenky: 70,- Kã – není v cenû zájezdu!

SSSS    BBBBOOOOHHHHEEEEMMMMKKKKOOOOUUUU
DDDDOOOO    TTTTEEEEPPPPLLLLIIIICCCC
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Dva příděly
na konec

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 1:2 V

03. 11. 2007 CHOMUTOV 1:4 V

11. 11. 2007 SIAD MOST B 3:5 1 D

Tabulka divize:

Z + 0 – S B

1. TEPLICE B 15 10 4 1 37: 17 34

2. KLADNO B 15 9 4 2 32: 14 31

3. LOKO VLTAVÍN 15 7 7 1 17: 3 28

4. JIRNY 14 9 1 4 28: 18 28

5. SIAD MOST B 15 8 2 5 33: 31 26

6. NOV¯ BOR 15 7 3 5 29: 17 24

7. CHOMUTOV 15 7 3 5 29: 17 24

8. HORNÍ MùCHOLUPY 15 7 2 6 24: 23 23

9. BOHEMIANS 1905 B 15 7 1 7 37: 31 22

10. LIBI· 15 6 1 8 24: 26 19

11. SOKOLOV B 15 6 1 8 23: 33 19

12. RAKOVNÍK 15 5 1 9 23: 40 16

13. BROZANY 15 3 4 8 20: 28 13

14. âESK¯ BROD 15 3 4 8 21: 33 13

15. LITVÍNOV 14 3 2 9 19: 36 11

16. HAZLOV 15 2 0 13 15: 44 6

Statistika „B“ mužstva
sezóna 2007/2008

R
ezerva má za sebou podzim a uÏ pomalu rozjíÏdíme zimní

turnaj na Vy‰ehradû. Tam bude startovat kombinovan˘ t˘m

v závislosti na dal‰ích pfiípravn˘ch zápasech. Podzim jen po-

tvrdil zku‰enosti z minulé sezony. V divizi patfiíme k nejfotbalovûj‰ím t˘-

mÛm, na‰i mladí hráãi mají v˘borné fotbalové dovednosti, i proto má-

me nejlep‰í útok v soutûÏi. Pfiesto nám patfií devátá pozice. âasto se

mûní sestava, není ustálená, ale to je údûl rezervního t˘mu. Inkasujeme

hodnû branek, coÏ se nám stalo i v posledním podzimním utkání na

„domácí“ pÛdû ve ·tûrboholích. S rezervou Mostu jsme prohráli 3:5. Ce-

l˘ zápas jsme dotahovali, v prvním pÛli jsme je‰tû udrÏeli krok, ale po

pfiestávce uÏ nás soupefi pfiestfiílel. Hrálo se na umûlé trávû, která ale by-

la je‰tû ráno pokrytá snûhem. Za Bohemku se stfielecky prosadili Lau‰-

man, Rychlík a Pivarník. Nebyla to dobrá teãka za sezonou, ale vûfiím, Ïe

na jafie to bude lep‰í a vrátíme se do klidn˘ch horních pater tabulky.

Je‰tû v prosinci rozehrajeme Dragoun cup na Vy‰ehradû, takÏe ani mladí

nevypadnou ze zápasového tempa.

Dva příděly
na konec

Chomutov 4

Bohemians 1905 „B“ 1

Sestava Bohemians 1905 „B“
Hrábek - Císafi, Luká‰, Pecinovsk˘, KvûtoÀ (12. Válek) - Kotyza, Brhlík, Cirhan, RÛÏiãka
- Polodna (46. ·koda), Lau‰man
Branky: 6. a 45. Hyne‰, 67. ·kota, 81. Hraniãka - 31. Kotyza

Bohemians 1905 „B“ 3

Most 5

Sestava Bohemians 1905 „B“
Hrábek - Císafi, Brhlík, Pecinovsk˘, Pávek - Novák (54. Pivarník), RÛÏiãka, ·koda, Rychlík
- Polodna, Lau‰man
Branky: Lau‰man, 35. Rychlík, 84. Pivarník - 6., 60. Boutasgount, 25. Jedinák, 50., 67. Rosendo

26 Bohemians 1905 – FC Tescoma Zlín
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Tabulka dorostu

Z + 0 – S B

1. SIGMA OLOMOUC 15 10 4 1 40: 10 34

2. VIKTORIA PLZE≈ 15 9 5 1 27: 13 32

3. BRNO 15 8 4 3 32: 17 28

4. BANÍK OSTRAVA 15 8 4 3 29: 14 28

5. TESCOMA ZLÍN 15 7 3 5 31: 28 24

6. âESKÉ BUDùJOVICE 15 7 1 7 25: 25 22

7. BOHEMIANS 1905 15 5 5 5 20: 19 20

8. SLAVIA PRAHA 15 6 2 7 22: 26 20

9. MLADÁ BOLESLAV 15 6 1 8 30: 34 19

10. SPARTA PRAHA 15 5 3 7 24: 24 18

11. SLOVÁCKO 15 5 3 7 23: 30 18

12. OPAVA 15 5 2 8 31: 31 17

13. TEPLICE 15 5 2 8 17: 34 17

14. MARILA P¤ÍBRAM 15 5 1 9 20: 39 16

15. JIHLAVA 15 3 3 9 21: 32 12

16. HRADEC KRÁLOVÉ 15 3 3 9 20: 36 12

VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ

ttrreennéérr  ddoorroossttuu

BBoohheemmiiaannss  11990055

Máme za sebou
perný podzim

B
yl to boj pfies cel˘ podzim a uÏil jsem si ho dvojnásob s doros-
tem i s A-t˘mem muÏÛ. Dorostenecká liga je letos nesmírnû vy-
rovnaná a to samé se dá oãekávat i na jafie. Proto byl dÛleÏit˘

kaÏd˘ bod. My jsme celkem zvládli závûr podzimu, ale mohlo to b˘t je‰tû
lep‰í. S Plzní, která bojuje o ‰pici tabulky, jsme odehráli dobr˘ zápas,
ov‰em dostali jsme gól v nastaveném ãase. UÏ jsme mûli na dosah vítûz-
ství, ale nakonec z toho byl jen zisk jednoho bodu. Bûhem podzimu
jsme se neocitli na sestupovém místû, ale nesmírná vyrovnanost ligy na-
bádá k opatrnosti. Jedno vítûzství hodnû zamíchá tabulkou. Pro nás bylo
klíãové poslední utkání podzimu v Jihlavû, které jsme vyhráli 2:0 a od se-
stupov˘ch pfiíãek jsme se odpoutali na osm bodÛ. Patnáctá je právû Ji-
hlava. My jsme se star‰ím dorostem na sedmé pozici a máme klid na pfií-
pravu na jaro. UdrÏet dorosteneckou extraligu, to je jedna z priorit klubu,
protoÏe jen tak, mÛÏeme pfiipravovat talenty pro nejvy‰‰í soutûÏ muÏÛ.
Po posledním utkání s Jihlavou pfie‰el mezi muÏe tahoun star‰ího doros-
tu Jan Morávek, bez kterého se zfiejmû budeme muset na jafie obejít. Do-
stanou ‰anci dal‰í a vûfiím, Ïe se o ni poperou.
Nastupující generace nám dûlá radost. Mlad‰í dorostenci Bohemians
jsou po podzimu na druhém místû, Václav Kadlec je s dvanácti góly dru-
h˘m nejlep‰ím stfielcem soutûÏe a herní projev vypadá velmi dobfie. Bo-
hemka dbá na mládeÏ a uÏ teì mÛÏeme fiíci, Ïe se to vyplácí. Poãet od-
chovancÛ v A-t˘mu je pro kaÏdého mládeÏníka v Bohemce obrovskou
motivací.

Tabulka mladší dorost:

Z + 0 – S B

1. SPARTA PRAHA 15 10 2 3 47: 18 32

2. BOHEMIANS 1905 15 9 4 2 37: 23 31

3. SIGMA OLOMOUC 15 9 3 3 32: 19 30

4. SLAVIA PRAHA 15 9 3 3 30: 23 30

5. BRNO 15 8 3 4 31: 26 27

6. TESCOMA ZLÍN 15 7 5 3 35: 24 26

7. BANÍK OSTRAVA 15 7 4 4 33: 19 25

8. MLADÁ BOLESLAV 15 7 3 5 26: 20 24

9. VIKTORIA PLZE≈ 15 4 6 5 25: 29 18

10. âESKÉ BUDùJOVICE 15 5 2 8 21: 29 17

11. JIHLAVA 15 3 6 6 22: 32 15

12. HRADEC KRÁLOVÉ 15 4 2 9 18: 39 14

13. TEPLICE 15 3 4 8 21: 29 13

14. SLOVÁCKO 15 3 3 9 18: 32 12

15. OPAVA 15 2 4 9 15: 27 10

16. MARILA P¤ÍBRAM 15 2 2 11 19: 41 8

Máme za sebou
perný podzim

Starší dorost

Jihlava 0

Bohemians 1905 2

Sestava Bohemians 1905 
Îidlick˘, Engelmann, Ptáãek, Baubín, Busta (K), Paluka, Gröbl, Morávek, Jakobovsk˘,
Dufek (Pivarník), Fadrn˘

Branky: 27 min. Dufek, 35 min. Fadrn˘

Mladší dorost

Jihlava 4

Bohemians 1905 4

Branky: Poláãek Petr, Kuãera Tomá‰, Kosak Jan, Vydra Matûj
– Hovorka Marek 2, Janou‰ek Martin, Rejhon Dominik



Nov˘ sportovní sekretáfi Libor Koubek
Na post sportovního sekretáfie klubu nastoupil v Bohe-
mians 1905 Libor Koubek, kter˘ je pro mnoho fanou‰-
kÛ znám˘ i pod pfiezdívkou Zebu. Od roku 2001 byl
jedním z hlavních pfiispivatelÛ na internetové stránky
Bohemians a spoleãnû s Evaldem tvofiil dnes uÏ legen-
dární dvojici. Je ãlenem DruÏstva fanou‰kÛ Bohemians
a velk˘m fanou‰kem KlokanÛ od mlad˘ch let. Dvaatfii-
cetilet˘ Libor Koubek pracoval na âeskomoravském fot-
balovém svazu v oddûlení internetu a následnû v sekci
mládeÏe. Po ãtyfiech letech fotbalov˘ svaz opustil a pfii-
chází do klubu svého srdce. Milan Boubín, kter˘ v sou-
ãasnosti zastával nûkolik funkcí, zÛstává vedoucím t˘-
mu a povy‰uje téÏ na pozici technického fieditele klubu. 

Pfiíprava ve Wolfsburgu
Bohemians 1905 vyuÏili reprezentaãní pfiestávku k pfií-
pravû s bundesligov˘m
Wolfsburgem a ve
Volkswagen Arenû sil-
nému soupefii podlehli
1:3. V poloãase Klokani
prohrávali 0:2 a dal‰í
dvû velké ‰ance domá-
cích bravurnû lapil gól-
man SÀozík. Na druhé
stranû se po sólu gólo-
vû neprosadil záloÏník
Moravec.  Hned po
zmûnû stran sníÏil po
Bartkovû centru stfielou
z hranice ‰estnáctky
Ha‰ek. Vyrovnat mohl v 72. minutû Ordo‰, ale pálil jen
do bfievna. Poslední slovo tak mûli domácí a v 85. mi-
nutû upravili na koneãn˘ch 3:1. Utkání sledovala dvacít-
ka fanou‰kÛ Bohemky. "Patfií jim obrovsk˘ dík, Ïe ce-
stovali témûfi pût stovek kilometrÛ, aby nás povzbudili,"
dodal Busta.

Vfl Wolfsburg – Bohemians 1905 3:1 (2:0)
Branky: 7. Boakye, 41. Radu, 85. Gentner - 49. Ha‰ek.

Bohemians 1905: SÀozík - RÛÏiãka, Rada (46. Pávek),
Luká‰ (46. Adam), Kuná‰ek - Moravec (80. Marek), Nikl
(64. Kotyza), Ha‰ek, Bartek - Ordo‰, MatÛ‰ (46. ·koda).

Zemfiel Klokan Karel Novák
Pfied t˘dnem zemfiel Karel Novák, b˘val˘ hráã Bohemi-
ans a skvûl˘ fotograf. V Bohemians hrál na postu stope-
ra ve ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch letech, oblékal také klu-
bové barvy Slovanu Bratislava. Dvakrát reprezentoval
âeskoslovensko na zaãátku padesát˘ch let v pfiípravû
proti Albánii, tehdy byli Bohemians povûfieni reprezen-
tací. Do myslí fanou‰kÛ a fotbalov˘ch funkcionáfiÛ se
ale zapsal pfiedev‰ím po skonãení fotbalové kariéry jako
vynikající fotograf. PÛsobil v nûkolika ãasopisech, nejví-
ce se proslavil v magazínu Stadion ãi t˘deníku Gól, byl
také oficiálním fotografem âeskomoravského fotbalo-
vého svazu. Zúãastnil se fiady evropsk˘ch a svûtov˘ch
‰ampionátÛ, spolupracoval rovnûÏ s prestiÏními zahra-
niãními agenturami. Pln˘m právem proto pfievzal v roce
1995 nejvy‰‰í fotbalové ocenûní - Cenu dr. Václava Jíry,
se kter˘m spoleãnû oblékal zelenobíl˘ dres „KlokanÛ“.
Poslední rozlouãení s Karlem Novákem se konalo 20. li-
stopadu 2007 ve velké obfiadní síni krematoria v Praze-
Stra‰nicích, kde nechybûl ani vûnec od Bohemky. Pa-
mátku Karla Nováka pfii‰li uctít ãlenové vedení
Bohemians i dal‰í fotbaloví funkcionáfii.

Fanshop mûní otvírací dobu
Od pondûlí 19. listopadu mûní fanshop na stadionu
Bohemians otvírací dobu. V pondûlí bude otevfieno od
13 do 19 hodin, od úter˘ do ãtvrtka od 12 do 18 hodin,
v pátek bude otevfieno od 11 do 17 hodin. Fanshop na
stadionu Bohemians si novû bude provozovat sám
klub. S firmou Calcio, která byla dosud provozovatelem
fanshopu na stadionu, ov‰em bude dál spolupracovat.
Suven˘ry Bohemky tak naleznete nadále i v centru Pra-
hy v Myslíkovû ulici. Pro fanou‰ky se v prvních t˘dnech
provozu fanshopu na stadionu pfiíli‰ nezmûní, do bu-
doucna chce klub roz‰ifiovat sortiment a reagovat na
potfieby fanou‰kÛ.
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Vánoce s Klokanem
V kalendáfii si nezapomeÀte za‰krtnout datum 15. prosince. V ëolíãku se konají Vánoce s Klokanem, tradiãní sláva
fanou‰kÛ Bohemians, ktefií si tak spoleãnû uÏijí vánoãní atmosféry. V ëolíãku se mÛÏete tû‰it na zábavné odpoled-
ne plné zelenobíl˘ch barev. Program zaãíná uÏ ve 14 hodin a potrvá aÏ do veãera. Pfiijìte do ëolíãku nakoupit vá-
noãní dárky, setkat se s legendami Bohemians i se souãasn˘mi hráãi, tentokrát bude hodnû zábavy i pro dûti. Ro-
dinná atmosféra se z ëolíãku nevytratí ani po podzimní sezonû, máte jedineãnou moÏnost vybavit si domácnost
zelenobíl˘mi doplÀky. U vchodu vás pfiivítá speciální vydání magazínu Klokan, vánoãní atmosféru poznáte nejen ze
speciálního obãerstvení, ale i z netradiãního sortimentu na stáncích. Poprvé zaÏije Vánoce i fanshop na stadionu.
Je pfiipraven i bohat˘ program na pódiu, vãetnû vyhlá‰ení hráãe roku 2007. NezapomeÀte, v ëolíãku v sobotu 15.
prosince od 14 hodin.

Fortuna Víkend ‰ampiónÛ
Fortuna Víkend ‰ampiónÛ otvírá své brány podruhé a Bohemka je znovu mezi pozvanou osmiãkou t˘mÛ. Víkend 5.
a 6. ledna 2008 bude Sazka Arena patfiit fotbalu a nejmodernûj‰í hala v âesku se znovu oblékne do zelenobílé
barvy. Fanou‰ci Bohemians v loÀském roãníku pfiedvedli celé Evropû skvûlou podporu svého t˘mu, stejnou ‰anci
mají i letos. V pondûlí 26. listopadu zaãne pfiedprodej vstupenek v síti Sazka ticket, coÏ je kaÏd˘ terminál Sazky po
celé republice. Vstupenky k sezení stojí 160 nebo 190 Kã. pro fanou‰ky Bohemians jsou vyãlenûny sektory 108
a 109, pfiípadnû dal‰í.  
Pfiijìte do Sazka Areny a zaÏijte znovu tu skvûlou atmosféru zaplnûné haly. V minulém roce slavil turnaj velk˘ ús-
pûch, fanou‰ci se tak znovu mohou tû‰it na ‰piãková stfiedoevropská muÏstva. Jistá je úãast mistra Gambrinus ligy
AC Sparta Praha, úãastníka Ligy mistrÛ SK Slavia Praha, slovenského mistra M·K Îilina. Na turnaji se dále pfiedstaví
maìarsk˘ mistr VSC Debrecen veden˘ ãesk˘m trenérem Miroslavem Beránkem. Dal‰í zahraniãní kluby jsou v jed-
nání.
Program turnaje:
1. den (sobota 5. ledna): 11:00 - 15:00 skupina A; 15:00 - 19:00 skupina B
2. den (nedûle 6. ledna): utkání o 7. místo, 2x semifinále, utkání o 5 místo, utkání o 3. místo, finále.

Dragoun cup na Vy‰ehradû
Na hfii‰ti Slavoje Vy‰ehrad startuje 2. roãník zimního turnaje Vy‰ehrad Dragoun Cup. Bohemka byla nalosována do
skupiny B spoleãnû s druholigovou Spartou Krã, obhájcem prvenství Slavií B a domácím Vy‰ehradem z âFL a diviz-
ními celky Kladnem B, Teplicemi B, Admirou a Motorletem, se kter˘m v sobotu od 13 hodin svou cestu turnajem
zahájila. Do semifinále postoupí z kaÏdé skupiny dva t˘my a kfiíÏem se utají o finálovou úãast. T˘my na 3. aÏ 8.
místû skupin pak ãekají zápasy o celkové umístûní proti celku druhé skupiny na stejné pozici.

Rozpis zápasÛ Bohemky ve skupinû B:
so 24.11., 13:00   SK Motorlet Praha
ne 02.12., 11:00   SK Kladno B
so 08.12., 13:00   FK Slavoj Vy‰ehrad
ne 20.01., 09:30   FK Admira Praha
so 26.01., 09:30   SK Slavia Praha B
so 02.02., 11:30   SK Sparta Krã
so 09.02., 11:30   FK Teplice B

Skupinu A tvofií t˘my: FK Viktoria ÎiÏkov, FC Zenit âáslav, AC Sparta Praha B, FC Graffin Vla‰im, FK Marila Pfiíbram
B, FC Viktoria PlzeÀ B, SK Horní Mûcholupy, Loko Vltavín.

KLOKANI,
NEZAPOMEŇTE… 
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O
smatfiicetilet˘ kouã naposledy pÛsobil ve Slo-
vanu Liberec. Nejdfiíve dva roky jako asistent
trenéra Vítûzslava Laviãky, na zaãátku této se-

zony i jako hlavní trenér. V minul˘ch letech trénoval
pfiedev‰ím ve druhé lize v Neratovicích, Mostu a Ústí
nad Labem. Je drÏitelem trenérské profi-licence. "Mi-
chala Zacha jsme si vybrali pro jeho odborné i lidské
kvality. Vûfiíme, Ïe ná‰ realizaãní t˘m oÏiví sv˘m stylem
práce a pfiedev‰ím pomÛÏe vytíÏen˘m trenérÛm, ktefií
v souãasnosti v Bohemce pÛsobí," zdÛvodnil angaÏová-
ní trenérské posily Luká‰ Pfiibyl, fieditel Bohemians
1905. 
Trenérskému t˘mu A-muÏstva ‰éfuje Zbynûk Busta, kte-
r˘ je zároveÀ ‰éftrenérem mládeÏe, dal‰í trenér Václav
Hradeck˘ je zároveÀ kouãem A-dorostu Bohemians
a asistent Petr Kostelník je souãasnû trenérem rezervy

Nový asistent trenéra

MICHAL ZACH
Bohemians. V‰ichni zmínûní trenéfii zÛstávají ve sv˘ch
funkcích. "Zbynûk Busta se navíc chystá na studium tre-
nérské profi-licence. Michal Zach je vítanou odbornou
autoritou a jsme velmi rádi, Ïe jsme ho získali," dodává
Pfiibyl. „Michala znám velmi dobfie. Nûkolikrát jsme
spolu v poslední dobû hovofiili a jsem rád, Ïe na nabíd-
ku Bohemky k˘vl," prohlásil Zbynûk Busta, sportovní
manaÏer Bohemians.
Michal Zach se hlásil v ëolíãku poprvé minul˘ ãtvrtek
ráno. Poté se hned podílel na vedení prvního tréninku
a odpoledne spoleãnû s t˘mem odcestoval do Nûmec-
ka, kde Bohemka sehrála pfiípravn˘ zápas s Wolfsbur-
gem. "Nabídka Bohemky mû velmi potû‰ila. UÏ jako
mal˘ fotbalov˘ fanda jsem pfiál Bohemce a pfii titulu
v roce 1983 jsem stál a fandil na dfievûné tribunû
u tramvaje. AngaÏmá v Bohemce je pro mû velká v˘zva.
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Nový asistent trenéra

MICHAL ZACH

text: Libor Koubek



Mám rád, kdyÏ se nûco buduje a vûfiím, Ïe zde zúroãím
své trenérské zku‰enosti," fiekl Michal Zach pfied prvním
tréninkem.
Michal Zach se narodil 21.3. 1969 v Praze. Jako hráã
pÛsobil v praÏské Aritmû. Trénování se vûnuje jiÏ 16 let.
"Po návratu z vojny jsem se vrátil do Aritmy a zaãal
s trénováním. Po dvou letech pfii‰la nabídka z Nerato-
vic, kde jsem vedl dorostence ve druhé lize. ZároveÀ
jsem zaãal pÛsobit i jako asistent u tfietiligového t˘mu
muÏÛ, kde byly v podstatû profesionální podmínky a od
té doby je trénování moje práce," vzpomínal Zach. 
V Bohemce je jen pár dní, ale uÏ staãil zachytit první
dojmy. "Jsou zatím jen pozitivní, v klubu vládne pfiíjem-
ná atmosféra, v kádru je fiada mlad˘ch pracovit˘ch hrá-
ãÛ i fiada zku‰en˘ch. Postavení v tabulce pochopitelnû
není nijak lichotivé, ale Ïádn˘ tlak není cítit. Bohemka
jako nováãek ani nemÛÏe mít jiné cíle neÏ záchranu
soutûÏe. To je rozdíl oproti Liberci, kde byl tlak pocho-
pitelnû mnohem vût‰í, nebylo tam po úspû‰ích zvykem
hrát o záchranu," porovnával Zach s pfiedchozím pÛso-
bi‰tûm.
Kouã Zach vidûl Bohemku v akci ve vzájemném utkání,
kdy Klokani na severu âech uhráli bezbrankovou remí-
zu, ale i v televizních zápasech a naposledy v prohra-
ném duelu na Spartû. "Je vidût, Ïe t˘m hraje s velk˘m
nasazením, rozhodnû nechybí bojovnost. Pfii pohledu
na tabulku je ale v‰em jasné, kde tlaãí bota - chybí góly
a bez tûch se vyhrávat nedá. Jsem tu pfiíli‰ krátce, abych
si dovolil stanovit pfiesnou pfiíãinu, ale ze zku‰eností
vím, Ïe na to má vliv vÏdy mnoho faktorÛ. Je podstatné,
aby se t˘m do ‰ancí dostával, a to se snad Bohemce
dafií, jejich promûÀováni je pak otázkou ãasu."

Ve fotbalovém prostfiedí je Zach respektovan˘m fotba-
lov˘m stratégem, jehoÏ pfiedností je taktické my‰lení.
"Nemyslím si, Ïe bych byl nûjak mimofiádnû zamûfien
na taktiku, nicménû vÏdy jsem se snaÏil této ãásti tréni-
kového procesu vûnovat, protoÏe si prostû myslím, Ïe
je jeho podstatnou sloÏkou. VyuÏívám pfii tréninku
i moderní technologie, na druhou stranu vím, Ïe je tfie-
ba znát míru, aby se hráãi informacemi nezahltili."
Dnes Bohemka pfiivítá v dÛleÏitém utkání t˘m Zlína.
"Zatím se jim pomûrnû dafií, mají kvalitního trenéra
Hoftycha, jejich hru na cizích hfii‰tích zdobí pfiedev‰ím
rychlé protiútoky taÏené rychlonoh˘m ÎÛrkem a Krau-
sem. Na ty musíme t˘m pfiipravit a naopak pfiichystat
taktiku, kterou soupefie udoláme. S Libercem jsem do-
ma Zlínu podlehl 0:1 a dvakrát do stejné fieky pfiece ne-
vstoupím..."
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Patron zápasu

JIŘÍ ŠPŮREKJIŘÍ ŠPŮREK

P
atfií mezi vûrné fa-
nou‰ky, ktefií jsou
ochotni udûlat i více,

neÏ pfiijít na stadion. Na vût‰i-
nu zápasÛ dojíÏdí z RoÏnova
pod Radho‰tûm. Zajímavá je
i jeho profese – pekafi, do je-
hoÏ sortimentu patfií také zná-
mé frgály. "Vala‰sk˘ frgál je ko-
láã, jehoÏ v˘roba vychází
z lidov˘ch tradic „Vala‰ského
kraje“ a sahá aÏ 200 let zpût
do na‰í historie. Vyrábí se
s náplní hru‰kovou, které je
nejtradiãnûj‰í a vyrábí se ze
su‰en˘ch hru‰ek, dále s náplní
tvarohovou, makovou, ‰vestko-
vou, povidlovou, borÛvkovou
s kusov˘m ovocem, meruÀko-
vou s kusov˘m ovocem, ale
pro folklórní úãely také s histo-
rick˘mi náplnûmi - mrkvovou
a zelnou. Podobné koláãe, co
do chutí a kvality, jako jsou va-
la‰ské frgály, se na na‰em trhu
nevyskytují. Vala‰ské frgály
jsou sváteãním peãivem, které
se pfiipravuje u pfiíleÏitosti nej-
vût‰ích svátkÛ v roce jako jsou
Vánoce, Velikonoce, rodinné
oslavy, svatby, kfitiny, a jsou ta-
ké nedûlním peãivem." Tolik
citace z odborné literatury.  
Jifií ·pÛrek uÏ nûkolikrát obda-
roval hráãe Bohemians za ví-
tûzství, tentokrát pfiijel do ëo-
líãku osobnû pfiedat cenu pro
nejlep‰ího hráãe. Pfiivezl s se-
bou i krásn˘ dort s logem Bo-
hemky.







CU Bohemians – Partneři mládeže
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Pohár âMFS
autor: Ondfiej Novotn˘

V
e stfiedu poslední fiíjnov˘ den nastoupilo

muÏstvo Bohemians k pohárovému zápasu

se Spartou. Aãkoliv zápasy o pohár âMFS

pfiíli‰ atraktivnû nepÛsobí, pfiesto se na zápas pfii‰lo

podívat více neÏ 4000 divákÛ, a hlavnû ti v zelenobí-

lém byli hodnû sly‰et a svÛj t˘m vytrvale podporova-

li.

Trenéfii Hradeck˘ a Busta poslali tentokrát na hfii‰tû

fiadu mladíkÛ a hráãÛ, ktefií jinak o místo v základní

sestavû v bitvách o ligové body bojují. Zato Sparta

nastoupila témûfi kompletní a v ideální sestavû.

A pfiinejmen‰ím v prvním poloãase nebyl rozdíl zas

tak patrn˘. Akce Letensk˘ch pÛsobily tûÏkopádnû,

sloÏitû a snad jen aktivní Slepiãka znamenal pro

klub z Vr‰ovic urãité nebezpeãí. Neb˘t gólu z 37. mi-

nuty, zfiejmû by se zápas vyvíjel jin˘m zpÛsobem.

V této minutû si postavil po faulu právû na Slepiãku

míã k trestnému kopu na hranici ‰estnáctky Karol

Kisel. Ve zdi jeho stfielu nadzvedl bránící Adam, od
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AC SPARTA PRAHA 2
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BOHEMIANS 1905 0

AXA Arena, Praha

Sestava AC SPARTA PRAHA
Grigar – Pospûch, Brezinsk˘, Kadlec, Limbersk˘ – Îofãák (46. Do‰ek), Kisel, Kladrubsk˘, Matu‰oviã (83. Zeman) – Kuliã, Slepiãka (68. Koláfi)

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík – Císafi, Pávek, Turtenwald, Kuná‰ek – Kotyza, Adam, Cirhan, Bartek (84. KvûtoÀ) – Polodna, MatÛ‰ (52. ·koda)

Branky: 37. Kisel, 87. Do‰ek
Rozhodãí: Pfiíhoda – Zlámal, Lhoták
Diváci: 4 022
ÎK: Kladrubsk˘ (Sparta)

AC SPARTA PRAHA –  BOHEMIANS 1905 2:0 (1:0)



nûho se míã odrazil do sítû. Aãkoliv Karolko

rozjásal sparÈanské tribuny, sám svou radost

z pochopiteln˘ch dÛvodÛ (pro zasvûcené) ne-

dával pfiíli‰ najevo.

Ve druhém poloãase dostala hra díky brance

v závûru poloãasu nov˘ impuls. Hráãi

Sparty zaãali b˘t více aktivní, hra do-

stala spád, v zajímav˘ch akcích se

ocitli jak stfiídající ·koda na stra-

nû KlokanÛ, tak Limbersk˘ ze

Sparty.

V 74. minutû zazáfiil svou

dobfie mífienou hlaviãkou

Bartek, ale gólman Grigar

pfiedvedl vynikající zákrok

a míã vyrazil. Tato rychle

a dobfie zakonãená akce

zfiejmû zÛstane tou jedi-

nou a nejpozitivnûj‰í

vzpomínkou na cel˘

zápas na Letné. Tfii

minuty pfied kon-

cem pojistil v˘-

hru domácích

Libor Do-

‰ek.

Mladí hrá-

ãi nezkla-

mali

a pfiedvedli se v dobrém svûtle. Ale Ïádné dra-

ma se nekonalo a Sparta zaslouÏenû postou-

pila do dal‰ího pohárového kola.
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F
anou‰ci Bohemians se uÏ pomalu tû‰í

na Vánoce a k nim patfiící i tradiãní Vá-

noce s Klokanem, které tentokrát pro-

bûhnou v sobotu 15. prosince odpoledne. Jed-

ním z mnoha dárkÛ, které budete moci koupit

pod stromeãek sv˘m nejbliÏ‰ím, bude kniha

Bohemka milovaná a znovuzrozená, která prá-

vû pfiichází na kniÏní trh. Knihu vydává vydava-

telství MAC a je k dispozici v knihkupectvích.

Knihu si mÛÏete koupit i ve fanshopu na Bohe-

mians. V˘tûÏek z knih prodan˘ch ve fanshopu

pÛjde na provoz Bohemky, navíc jen zde bude-

te moci uplatnit slevy pro ãleny DFB a perma-

nentkám. Plná cena knihy je 399 Kã, cena pro

fanou‰ky (DFB, permanentkám) je 299 Kã. Pfii

utkání se Zlínem probûhne slavnostní kfiest

knihy, která pfiiná‰í poprvé ucelené informace

o znovuzrození Bohemky a jejich vûrn˘ch fa-

nou‰cích. Úryvky z knihy jste si mohli pfieãíst

v pfiede‰l˘ch magazínech Klokan, teì uÏ je kni-

ha koneãnû na svûtû. 

BOHEMKA MILOVANÁ, ZNOVUZROZENÁ 
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Bohemians 1905 – FC Tescoma Zlín40





Bohemians 1905 – FC Tescoma Zlín42 Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava42

Kolo Den âas Zápas Skóre DivákÛ

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

6 710

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

7 615

3. 20.08. 17:15
Bohemians 1905 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 1
SIAD Most 0

6 225

12. 04.11. 20:15
Brno 2
Bohemians 1905 0

2 750

13. 10.11. 17:00
Sparta Praha 3
Bohemians 1905 1

8 433

14. 25.11. 13:30
Bohemians 1905 1
Tescoma Zlín 2

15. 02.12. 17:00
Teplice
Bohemians 1905

16. 09.12. 13:00
Bohemians 1905
Slovan Liberec

Z + 0 – S B

1. SLAVIA PRAHA 13 9 3 1 24:8 30

2. SPARTA PRAHA 13 8 2 3 24:10 26

3. TEPLICE 13 8 2 3 21:11 26

4. BANÍK OSTRAVA 13 6 5 2 22:14 23

5. VIKTORIA PLZE≈ 13 6 3 4 14:12 21

6. BRNO 13 5 4 4 18:18 19

7. TESCOMA ZLÍN 13 5 4 4 13:15 19

8. SIGMA OLOMOUC 13 4 5 4 8:11 17

9. MLADÁ BOLESLAV 13 4 4 5 16:16 16

10. SLOVAN LIBEREC 13 4 4 5 12:13 16

11. âESKÉ BUDùJOVICE 13 4 3 6 17:19 15

12. VIKTORIA ÎIÎKOV 13 3 4 6 18:25 13

13. KLADNO 13 3 3 7 18:26 12

14. JABLONEC 13 2 5 6 9:14 11

15. BOHEMIANS 1905 13 2 4 7 7:17 10

16. SIAD MOST 13 1 5 7 17:29 8

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
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BOHEMIANS 1905 FC TESCOMA ZLÍN

TRENÉŘI

PAVEL HOFTYCH
JIŘÍ CHYTRÝ
MAREK KALIVODA

BRANKÁŘI

1 Vít Baránek 27. 09. 1974
30 Aleš Kořínek 09. 01. 1983

OBRÁNCI

5 Zdeněk Kroča 29. 09. 1980
6 Jakub Říhák 14. 06. 1987
9 Lukáš Pazdera 06. 03. 1987

15 Ivo Zbožíknek 24. 05. 1977
19 Miloslav Penner 05. 09. 1972
24 Vlastimil Vidlička 02. 07. 1981

ZÁLOŽNÍCI

2 Václav Zapletal 30. 08. 1985
4 Marek Zúbek 05. 08. 1975
8 Vít Vrtělka 21. 10. 1982

11 Zdeněk Konečník 10. 07. 1987
14 Pavel Elšík 23. 10. 1985
21 David Šmahaj 04. 11. 1981
23 Lukáš Opieta 13. 01. 1986

ÚTOČNÍCI

7 Libor Žůrek 02. 11. 1979
10 Martin Vyskočil 15. 09. 1982
11 Petr Janča 29. 04. 1985
18 Vladimír Malár 12. 02. 1976
20 Bronislav Otruba 15. 02. 1987
26 Jan Kraus 28. 08. 1979
27 Martin Bača 30. 09. 1985

TRENÉŘI

ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK
MICHAL ZACH

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


