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Vážení fanoušci Bohemians, 

děkujeme Vám, že jste přišli na Vánoce s Klokanem a že podporujete Bohem-
ku nejen v radostných chvílích, ale i v těžkých okamžicích každého dne. Souná-
ležitost klubu s fanoušky je hlavním mottem existence klubu.

Prožili jsme krásný rok, který přinesl především radost. Na to bychom nemě-
li zapomínat, i když v posledních měsících jsme zažili i porážky. Ale právě ty st-
melují silné kolektivy. Rok 2007 začal báječným vítězstvím v Sazka Areně, které
nám přineslo nejen sebevědomí, ale Bohemka celé republice a Evropě ukázala
fotbalovou kvalitu a skvělé fanoušky. Od té doby jsme si získali ve fotbalovém
prostředí velký respekt, a když jsme někam na jaře přijížděli ve druhé lize,
všichni se chtěli vytáhnout na vítěze turnaje šampiónů. 

Nádherná postupová jízda a následné oslavy zůstanou v našich myslích
snad navždy, stejně tak úvodní zápas s Ostravou a výhra nad Slavií. Bohemka
se během roku obrovským způsobem posunula po sportovní stránce i v záze-
mí klubu. Věřím, že tento trend bude pokračovat a rok 2008 nám splní další
přání. Bude to cesta trnitá, složitá, třeba se něco nepovede, ale všichni jdeme
za stejným cílem – udělat to nejlepší pro Bohemku.

Za všechno, co jste pro Bohemku nejen v uplynulém roce udělali, Vám jmé-
nem klubu mnohokrát děkuji, přeji veselé Vánoce a krásný rok 2008.

VŽDYCKY JSME S VÁMI!

Antonín Panenka
Prezident klubu  

V ánoce s Klokanem jsou tento rok spojené i s velkou

osobností zelenobílé historie a ãlenem Spoleãenství

legend Bohemians. Karol Dobia‰ slaví 18. prosince ‰e-

desáté narozeniny. Bohemka mu i tímto zpÛsobem blahopfie-

je a doufá, Ïe mu nejen fotbalová forma vydrÏí i do dal‰ích

let. Do fiady gratulantÛ se pfii Vánocích s Klokanem postaví

dal‰í stovky fanou‰kÛ Bohemky.
Karol Dobia‰ – to byl a je‰tû stále je vyhlá‰en˘ technik s bá-

jeãnou, pfiesnou, vtipnou pfiihrávkou, v˘born˘ hlaviãkáfi. A rváã

v tom nejlep‰ím smyslu slova. O koneãn˘ úspûch se bil v kaÏ-

dém zápase opravdu aÏ do posledního hvizdu. V mistráku,

stejnû jako na tréninku. Karol b˘val velkou hvûzdou trnavské-

ho Spartaku. V soutûÏním roãníku 1970-71 ho fotbaloví novi-

náfii zvolili Fotbalistou roku. Za Trnavu odehrál 277 prvoligo-

v˘ch utkání.Rok pfiedtím, neÏ se – uÏ skoro tfiicátník – objevil u Botiãe,

vstfielil ve finále mistrovství Evropy vedoucí gól âeskosloven-

ska proti Nûmecku. Jak touhle povedenou stfielou, tak i zna-

menit˘m v˘konem se zaslouÏil o celkové prvenství na‰eho t˘-

mu a domÛ na západní Slovensko si pfiivezl zlatou medaili

evropského ‰ampióna – podobnû jako Tonda Panenka do

Prahy. V Trnavû mu pak pfiestup do Vr‰ovic dlouho nemohli
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zapomenout, kdykoli se tam na hfii‰ti v zelenobílém objevil,

musel si vyslechnout hromov˘ pískot a spr‰ku nelichotiv˘ch

slov.  Zato u Botiãe vzbudil jeho pfiíchod velká oãekávání –

a budiÏ fieãeno, Ïe Karol ve‰keré nadûje do nûj vkládané bo-

hatû splnil.Historickou zajímavostí je skuteãnost, Ïe kdyÏ v roce 1976

funkcionáfii Bohemky sjednávali pfiíchod trenéra Pospíchala

z Plznû, slíbili, Ïe za rok se mu v ëolíãku bude hlásit – právû

Dobia‰! Dokonce mu navrhli, Ïe pokud se jim tenhle pfiestup

nepovede, mÛÏe pospíchal klidnû roztrhat trenérskou smlou-

vu s Bohémkou a odejít, kam se mu zachce. 

Ale Pospíchal po roce zÛstal – a zÛstal rád. ProtoÏe Karol se

u Botiãe opravdu v létû objevil.
Sám Dobia‰ se v almanachu vydaném k osmdesátému v˘roãí

vzniku Bohemky vyznal: „Ode‰el jsem z Trnavy, z atmosféry

rozladûní a nesouladu, do Prahy, abych zde otevfiel úplnû ji-

nou fotbalovou kníÏku, v níÏ je je‰tû radost. Dvanáct let v jed-

nom muÏstvu je pfiece jen nûkdy pfiíli‰… A v ëolíãku jsem se

skoro hned cítil jako doma, atmosféra mezi funkcionáfii i hráãi

byla pfiíjemná, Ïádné koÏené, ‰krobené nebo rivalské vztahy.

Bylo mi milé cítit, Ïe si mne váÏí a dávají mi to najevo – hráãi

si mne zvolili kapitánem, a tak nûjak z toho vyplynula moje

úloha ‚‰éfa‘ na hfii‰ti, nejen tehdy, kdyÏ je tfieba jít za rozhod-

ãím. V takovém ovzdu‰í fotbalista úplnû spontánnû získá po-

cit, Ïe tomuhle muÏstvu musí odevzdat maximum. SnaÏil

jsem se o to ty tfii toky poctivû a zaÏil jsem pfii tom je‰tû hod-

nû hráãské radosti, která v Trnavû uÏ pfiece jenom nebyla ta-

ková…“
Kapitán muÏstva v rozhovorech pro tisk, rozhlas i televizi ãas-

to zdÛrazÀoval, Ïe v Bohemce si po fotbalové stránce nejvíc

rozumí s brankáfiem Hru‰kou a taky s Panenkou, Svatoplu-

kem Bou‰kou, Biãovsk˘m, Proke‰em, Valentem i âermákem.

Nijak se v‰ak nepovy‰oval nad mladíky, ktefií do Vr‰ovic pfii-

cházeli.
V roce 1980 se Karol s ëolíãem a s Bohemkou louãil – mûl za

sebou 67 prvoligov˘ch zápasÛ v dresu s emblémem klokana,

nastfiílel v nich devût gólÛ.
Za ãeskoslovenskou reprezentaci odehrál Karol Dobia‰ cel-

kem 67 utkání – osm z nich uÏ jako hráã Bohemians. V aná-

lech je zapsáno také jeho ‰est reprezentaãních branek.

Z Vr‰ovic Dobia‰ zamífiil na zahraniãní angaÏmá do belgické-

ho Lokernu, kde tehdy trénoval nûkdej‰í ãeskoslovensk˘ re-

prezentant Josef Vacenovsk˘. A kdyÏ se pak Karol vrátil zpátky

do vlasti, nebylo to do Trnavy, ale do Prahy, kde na‰el nov˘

domov. jeho „ãeskosloven‰tina“, kterou dosud mluví, je skoro

nenapodobitelná!Po urãitou dobu vedl jako trenér i B-t˘m Bohemky. V souãas-

nosti patfií Karol Dobia‰ k v˘razn˘m osobnostem staré gardy

Bohemians 1905.
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Rok 2007 začal výborně. Klokani začali přípravu halovým turnajem v Sazka

Areně, kde v turnaji šampiónů slavili senzační triumf. Cesta Bohemians až

na vrchol byla trnitá, ale krásná. Pohádkový příběh dokonal v poslední mi-

nutě celého turnaje Lukáš Adam. Klokani zdolali soupeře bojovností, vůlí

i krásnými akcemi. Bohemka vyhrála turnaj překvapivě, ale zaslouženě, ač-

koliv vstupovala do turnaje jako největší outsider. Sázková kancelář Fortu-

na vypsala na vítězství Bohemky kurs 12:1. Zelenobílí v turnaji ani jednou

neprohráli - s konečnou bilancí dvou remíz a tří vítězství se stali nejúspěš-

nějším mužstvem turnaje a klub získal prémii 300 tisíc korun pro vítěze.

Fanoušci Bohemians připravili sobě i hráčům krásný fotbalový víkend. 1200 příznivců zelenobílých do-

razilo do Bullen Areny, aby vidělo přípravný zápas Red Bull Salzburg - Bohemians 1905. V Salzburgu by-

lo živo už od soboty - v barech a na náměstích se potkávaly skupinky fanoušků v dresech. Nevídaná at-

mosféra pokračovala i na stadionu. Obdivně mluvili o fanoušcích Bohemians všichni - trenér Zbyněk

Busta, hráči, na straně soupeře vysekl poklonu legendární Lothar Matthäus nebo Karel Piták. Zelenobí-

lá vlna zahalila Salzburg dlouho předtím, než Klokani nastoupili k přípravnému utkání s lídrem rakous-

ké Bundesligy. V hledišti jasná převaha, na hřišti vyrovnaná hra. Bohemka se dostala brzy do vedení

Bálkem, ale Janko skóre otočil. Po přestávce srovnal Kotyza, jenže gól Aufhausera a třetí trefa Janka

podtrhla účet utkání. Salzburg vyhrál v přípravném utkání 4:2.

ÚÚÚÚNNNNOOOORRRR

Začala jarní část druhé ligy. Bohemians vstoupili do jara utkáním

v Hlučíně a odstartovali skvostnou sérii a jízdu za postupem. V břez-

nu odehráli Klokani tři zápasy a všechny vyhráli. V Hlučíně zvítězili

2:1, s Bystrcí 3:0, ve Vítkovicích 2:1. Střelcem měsíce byl Dalibor Sle-

zák, který dal tři góly. Začalo se mluvit o útoku Klokanů na nejvyšší

příčky, ale postup byl ještě stále daleko. 

BBBBŘŘŘŘEEEEZZZZEEEENNNN
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text: Ondfiej Novotn˘

V
nedûli se v pfiedehrávaném 16. kole louãila

Bohemka posledním zápasem podzimní se-

zóny s ëolíãkem, kam pfiijel stále se zlep‰ující

celek Slovanu Liberec. A na rozdíl od jin˘ch t˘mÛ se

pfiedvedl velmi otevfien˘m a útoãn˘m stylem hry, coÏ

hráãÛm v zelenobílém vÏdy vyhovovalo více, neÏ muÏ-

stva urputnû bránící. V muÏstvu domácích chybûl pro 4

Ïluté karty Petr Kuná‰ek a také Karel Rada, kter˘ si pfii

tréninku natáhl stehenní sval. Libereãtí zase postrádali

HoleÀáka, JanÛ a HodÛra. Od první minuty se zaãalo ve

sviÏném tempu, jiÏ ve 3. minutû pálil libereck˘ Petrou‰,

ale vysoko pfiestfielil. Na druhé stranû Zlámal neudrÏel v

rukavicích míã, ale Ordo‰ ‰anci nevyuÏil. První ãtvrthodina

utkání byla velmi dramatická, a jak fiekl pozdûji trenér

Hradeck˘, zápas jakoby se zúÏil na souboj SÀozík – Libe-

rec. Kdybychom po prvních 15 minutách prohrávali 3:0,

nebylo by se ãemu divit. Ale Radek SÀozík mûl svÛj den a

pfiedvedl mnoho zázraãn˘ch zákrokÛ. Hbití útoãníci Liber-

ce, pfiedev‰ím Nezmar, vyuÏívali nejistoty dvojice Luká‰ –

Praha, ëolíãek 

Sestava BOHEMIANS 1905

SÀozík - Marek, Luká‰, Nikl, ·marda - Moravec, Morávek, I. Ha‰ek, Bartek (55. Rychlík) - ·koda (64. Slezák), Ordo‰ (87. Bálek)

Sestava FC SLOVAN LIBEREC

Zlámal - ·inglár, Ko‰Èál, Petrou‰, Polák (81. Jirou‰) - Dohnálek (60. Dort), Bílek, Frejlach (66. Hudson), Papou‰ek - BlaÏek, Nezmar

Branka: 18. ·koda

Rozhodãí: Pfiíhoda - Ondo, Pelikán

DivákÛ: 6 047

ÎK: Ha‰ek, Morávek, ·marda - Polák, BlaÏek

BOHEMIANS 1905 – FC SLOVAN LIBEREC 1:0 (1:0)

Nikl a sv˘mi brejky byli trval˘m nebezpeãím pro vr‰ovic-

kého brankáfie. PfiipomeÀme úvodní ‰anci Bílka, kterou

SÀozík vyrazil hlavou a dal‰í vyloÏené ‰ance Nezmara ãi

BlaÏka, které v‰ak skóre neovlivnily.

Naopak, pfii‰la 18. minuta a v˘teãnû hrající Milan ·koda

na hranici velkého vápna Liberce nejdfiíve obe‰el ·ing-

lára a postupoval dále pfies Ko‰Èála. Ten se snaÏil míã

odkopnout a nastfielil rozmáchlou nohu ·kody, kter˘

tak k tyãi prostfielil Zlámala. Radost v ëolíãku byla ob-

rovská. Kolem 25. minuty mohla Bohemka náskok zv˘-

‰it. Velmi aktivní ·koda táhl míã po pravé stranû, ale je-

ho centr ãi stfiela jen minula bránu nebo o krok

nabíhajícího Ordo‰e. Do konce poloãasu Liberec pokra-

ãoval v nepromûÀování ‰ancí a tak klokani sklízeli jiÏ

poloãasov˘ potlesk tribun.

V˘razné tempo hry i bojovn˘ a otevfien˘ fotbal pokraão-

val i po pfiestávce. ·ance byly na obou stranách, jedna z

nich byla zajímavá. ·inglár poslal míã brankáfii Zlámalo-

vi, aby jej rozehrál odkopem od brány. Jeho odkop pfie-
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V
ánoce s Klokanem jsou tento rok spojené i s velkou
osobností zelenobílé historie a ãlenem Spoleãenství
legend Bohemians. Karol Dobia‰ slaví 18. prosince ‰e-

desáté narozeniny. Bohemka mu i tímto zpÛsobem blahopfie-
je a doufá, Ïe mu nejen fotbalová forma vydrÏí i do dal‰ích
let. Do fiady gratulantÛ se pfii Vánocích s Klokanem postaví
dal‰í stovky fanou‰kÛ Bohemky.
Karol Dobia‰ – to byl a je‰tû stále je vyhlá‰en˘ technik s bá-
jeãnou, pfiesnou, vtipnou pfiihrávkou, v˘born˘ hlaviãkáfi. A rváã
v tom nejlep‰ím smyslu slova. O koneãn˘ úspûch se bil v kaÏ-
dém zápase opravdu aÏ do posledního hvizdu. V mistráku,
stejnû jako na tréninku. Karol b˘val velkou hvûzdou trnavské-
ho Spartaku. V soutûÏním roãníku 1970-71 ho fotbaloví novi-
náfii zvolili Fotbalistou roku. Za Trnavu odehrál 277 prvoligo-
v˘ch utkání.
Rok pfiedtím, neÏ se – uÏ skoro tfiicátník – objevil u Botiãe,
vstfielil ve finále mistrovství Evropy vedoucí gól âeskosloven-
ska proti Nûmecku. Jak touhle povedenou stfielou, tak i zna-
menit˘m v˘konem se zaslouÏil o celkové prvenství na‰eho t˘-
mu a domÛ na západní Slovensko si pfiivezl zlatou medaili
evropského ‰ampióna – podobnû jako Tonda Panenka do
Prahy. V Trnavû mu pak pfiestup do Vr‰ovic dlouho nemohli
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zapomenout, kdykoli se tam na hfii‰ti v zelenobílém objevil,
musel si vyslechnout hromov˘ pískot a spr‰ku nelichotiv˘ch
slov.  Zato u Botiãe vzbudil jeho pfiíchod velká oãekávání –
a budiÏ fieãeno, Ïe Karol ve‰keré nadûje do nûj vkládané bo-
hatû splnil.
Historickou zajímavostí je skuteãnost, Ïe kdyÏ v roce 1976
funkcionáfii Bohemky sjednávali pfiíchod trenéra Pospíchala
z Plznû, slíbili, Ïe za rok se mu v ëolíãku bude hlásit – právû
Dobia‰! Dokonce mu navrhli, Ïe pokud se jim tenhle pfiestup
nepovede, mÛÏe pospíchal klidnû roztrhat trenérskou smlou-
vu s Bohémkou a odejít, kam se mu zachce. 
Ale Pospíchal po roce zÛstal – a zÛstal rád. ProtoÏe Karol se
u Botiãe opravdu v létû objevil.
Sám Dobia‰ se v almanachu vydaném k osmdesátému v˘roãí
vzniku Bohemky vyznal: „Ode‰el jsem z Trnavy, z atmosféry
rozladûní a nesouladu, do Prahy, abych zde otevfiel úplnû ji-
nou fotbalovou kníÏku, v níÏ je je‰tû radost. Dvanáct let v jed-
nom muÏstvu je pfiece jen nûkdy pfiíli‰… A v ëolíãku jsem se
skoro hned cítil jako doma, atmosféra mezi funkcionáfii i hráãi
byla pfiíjemná, Ïádné koÏené, ‰krobené nebo rivalské vztahy.
Bylo mi milé cítit, Ïe si mne váÏí a dávají mi to najevo – hráãi
si mne zvolili kapitánem, a tak nûjak z toho vyplynula moje
úloha ‚‰éfa‘ na hfii‰ti, nejen tehdy, kdyÏ je tfieba jít za rozhod-
ãím. V takovém ovzdu‰í fotbalista úplnû spontánnû získá po-
cit, Ïe tomuhle muÏstvu musí odevzdat maximum. SnaÏil
jsem se o to ty tfii toky poctivû a zaÏil jsem pfii tom je‰tû hod-
nû hráãské radosti, která v Trnavû uÏ pfiece jenom nebyla ta-
ková…“
Kapitán muÏstva v rozhovorech pro tisk, rozhlas i televizi ãas-
to zdÛrazÀoval, Ïe v Bohemce si po fotbalové stránce nejvíc
rozumí s brankáfiem Hru‰kou a taky s Panenkou, Svatoplu-
kem Bou‰kou, Biãovsk˘m, Proke‰em, Valentem i âermákem.
Nijak se v‰ak nepovy‰oval nad mladíky, ktefií do Vr‰ovic pfii-
cházeli.
V roce 1980 se Karol s ëolíãem a s Bohemkou louãil – mûl za
sebou 67 prvoligov˘ch zápasÛ v dresu s emblémem klokana,
nastfiílel v nich devût gólÛ.
Za ãeskoslovenskou reprezentaci odehrál Karol Dobia‰ cel-
kem 67 utkání – osm z nich uÏ jako hráã Bohemians. V aná-
lech je zapsáno také jeho ‰est reprezentaãních branek.
Z Vr‰ovic Dobia‰ zamífiil na zahraniãní angaÏmá do belgické-
ho Lokernu, kde tehdy trénoval nûkdej‰í ãeskoslovensk˘ re-
prezentant Josef Vacenovsk˘. A kdyÏ se pak Karol vrátil zpátky
do vlasti, nebylo to do Trnavy, ale do Prahy, kde na‰el nov˘
domov. jeho „ãeskosloven‰tina“, kterou dosud mluví, je skoro
nenapodobitelná!
Po urãitou dobu vedl jako trenér i B-t˘m Bohemky. V souãas-
nosti patfií Karol Dobia‰ k v˘razn˘m osobnostem staré gardy
Bohemians 1905.
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eto‰ní Vánoce jsou zamûfiené na dûti. Dûtsk˘ program bu-
de  k dispozici celé odpoledne. Dûti budou mít moÏnost
ukázat své umûní ve v˘tvarném koutku. SoutûÏ o nejhezãí-

ho Klokana provûfií umûlecké schopnosti mal˘ch KlokanÛ. RÛzné
soutûÏe, minigolf, opiãí dráha a dal‰í zábava bude pfiichystána na
prostranství pfied hlavní tribunou. Dûti si Vánoce s Klokanem
opravdu uÏijí a v soutûÏích mohou vyhrát i spoustu zajímav˘ch
cen od sponzorÛ Bohemians.
Pro dospûlé fanou‰ky a nejen pro nû, bude pfiichystán také boha-
t˘ program. Jedineãnou moÏnost dostanou v‰ichni náv‰tûvníci Vá-
noc s Klokanem po celé odpoledne. Pro v‰echny bude otevfiené
zázemí klubu v hlavní tribunû. Budete moci nahlédnout do kabi-
ny hráãÛ. Podle rozvû‰en˘ch dresÛ poznáte, kde kter˘ hráã sedí.
Uvidíte nové zrekonstruované prostory, mÛÏete si vyzkou‰et pfiijít
na trávník jako hráãi pfiímo z tunelu, nahlédnete do fieditelny i do
V.I.P. prostor. Bohemka vám otevfie v‰echny dvefie. Je to vá‰ klub,
poznejte ho i z druhé strany. Prohlídka stadionu trvá od 14 do 17
hodin.
Vánoce s Klokanem jsou ale pfiedev‰ím o dárcích. Poprvé bude
o Vánocích otevfien fanshop, k dispozici budou i dal‰í stánky se
suven˘ry. Na pultech najdete spoustu zajímavého. Ozdobte si tfie-
ba stromeãek vánoãními baÀkami s logem Bohemky. Potû‰te své
blízké suven˘rem z Bohemky. Fanshop má pro vás pfiichystáno
mnoho zajímavého. 
Na Vánocích s Klokanem nemohou chybût ani tradiãní ankety.
Tou nejsledovanûj‰í je anketa o nejlep‰ího hráãe roku, která bu-
de vyhlá‰ena v 17 hodin. Vítûz dostane velk˘ putovní pohár, vylo-
sovaní fanou‰ci z fiad hlasujících obdrÏí zajímavé ceny.  Pfii Váno-
cích s Klokanem mátu tu jedineãnou moÏnost potkat hráãe
pfiímo u stánkÛ a probrat s nimi v‰echny va‰e otázky a prosby.
Rodinná atmosféra Bohemky je pfii Vánocích patrná na kaÏdém
kroku.

Ov‰em Bohemka, to je pfiedev‰ím historie. Klokani si váÏí v‰ech
hráãÛ, ktefií kdy oblékli zelenobíl˘ dres. Právû na jejich poãest by-
lo zaloÏeno Spoleãenství legend Bohemians, které bûhem jara
získá nové ãleny.  O Vánocích s Klokanem budou vydány celkem
tfii pamûtní kartiãky – Zdenûk Svoboda a Miroslav Biãík jiÏ do bo-
hemácké sínû slávy vstoupili, ale kartiãky na jejich poãest stále
nevy‰ly. A tfietí bude tradiãní vánoãní Speciál. Legendy Bohemky
mÛÏete na pódiu sledovat v 16 hodin.
Po vyhlá‰ení fotbalisty roku následuje ohÀostroj a koncert skupi-
ny Experimentální jatka. Sobotní program skonãí pfied sedmou
hodinou a fanou‰ci Bohemky se rozprchnou do pfiedvánoãní Pra-
hy. I pfies Vánoce ale bude platit: VÎDYCKY JSME S VÁMI!

âasov˘ program
14:00 Zahájení akce
14:00 – 17:00 Dûtsk˘ program, reprodukovaná hudba

(vánoãní motivy), moderátor vstupy, prodej suven˘rÛ,
prohlídka stadionu

16:00 Legendy Bohemians
17:00 Vyhlá‰ení Fotbalisty roku
17:20 OhÀostroj
17:30 Koncert Experimentální jatka – Klokan party
19:00 Konec akce
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Prohlídka
stadionu
Při Vánocích s Klokanem máte jedinečnou možnost nahlédnout do
zákulisí klubu. Od 14 do 17 hodin jsou otevřeny dveře kanceláří a
šaten v útrobách hlavní tribuny, můžete vystoupat po stejných scho-
dech jako hráči při ligovém utkání. Přijďte se podívat, vítáme vás na
Bohemce.

VSTUP – ODPOČÍVÁRNA
Když vstoupíte z boku do hlavní tribuny, ocitnete se v odpočívárně.
Místnosti, kde hráči tráví čas po tréninku, zde na hráče například po
utkání čekají rodiny. V této místnosti se zároveň mužstvo připravuje
při taktických poradách. Místnost je vybavena televizí, dvd a video
přehrávačem. V současné době, kdy mají hráči dovolenou, je míst-
nost využívána jako základna při přestavbě prádelny. A teď pozor,
vstupujete na umělý trávník, který je od léta prakticky ve všech pro-
storech hlavní tribuny. Je zelený, je fotbalový – splňuje všechny kri-
téria Bohemky.

MÍSTNOST TRENÉRŮ
Když se vydáte do chodby, hned vlevo mají svoji šatnu trenéři. Tato
místnost jim slouží především jako sportovní zázemí a převlékárna.
Když se prohraje, tady všichni sedí a zpytují svědomí. Když se vyhraje,
tak právě zde přijímají návštěvy gratulantů. Tato místnost se bude bě-
hem zimní přestávky ještě modernizovat a dozná určitých úprav přede-
vším ve vybavení.

PRÁDELNA
Na pravé straně začínající chodby je prádelna, která právě prochází
velkou přestavbou. Prádelna se zmenší na polovinu a v jedné z míst-
ností vznikne technické zázemí hráčů. Budou zde mít dosud chybějící
sociální zařízení, umývárnu na kopačky a také dva umyvadla a zrcadla
- tolik potřebná k výkonu profesionálního fotbalisty. Zároveň zde hráči
najdou veškeré vybavení na tréninky. Technické zázemí kabiny na Bo-
hemce dosud chybělo. Ve druhé místnosti bude prádelna, které vévodí
dobrá duše Natálka. Má na starosti úklid a čistotu zázemí Bohemky.
Hráči mají díky připravené vždy čisté tréninkové věci, Natálka obsluhu-
je několik praček a sušičky. Sportovní vybavení je z materiálů, které se
nemusí žehlit, což ocení zejména ženy. Přestavba je naplánována na
zimní přestávku a na období, kdy budou hráči na soustředění.

MÍSTNOST LÉKAŘE
Hned vedle prádelny je místnost určená pro lékaře, ale má hned

několik využití. V místnosti lékaře ordinuje lékař týmu Luboš Ptá-
ček nebo maséři. Ti zde masírují hráče přes týden, kdy je potřeba
při velkém množství hráčů obhospodařit více lidí. V současné době
má Bohemka dva maséry – Vláďu Hrice a Josefa Weisse, který za-
skočil za zraněného Vláďu Hrice a své práce se chopil velmi odpo-
vědně.

KABINA DOMÁCÍ, REHABILITACE, MASÉRNA
Je pár kroků je to do největšího království hlavní tribuny – kabiny
domácích fotbalistů. Do kabiny se musí vejít přes třicet fotbalistů,
což rozhodně není jednoduché, ale výrazným znakem většiny fotba-
listů Bohemky je skromnost, takže tady se jí dostává plného uplat-
nění. Kabina domácích je dějištěm všech důležitých událostí. Zde se
tým připravuje na zápas, zde se o přestávce spřádají plány na druhý
poločas. Pro některé je místo v kabině posvátné, jiným je jedno, kde
sedí. Kabina domácích volně přechází v rehabilitaci. Zde mají hráči k
dispozici saunu, bazén, sprchy. Rehabilitace by se měla v budoucnu
na Bohemce ještě zlepšit. K rodinné atmosféře na Bohemce přispí-
vají hlavně maséři. Ti mají svoji hlavní základnu hned vedle rehabili-
tace. Tady je království především Vládi Hrice. Na stěnách má podpi-
sy spousty hráčů minulosti i současnosti. Na jeho stole už ležely
stovky fotbalistů Bohemky.

KABINA HOSTÍ
Když se z masérny vrátíte chodbou zpět, přijdete do kabiny hostí. Ta
prošla v létě velkou rekonstrukcí a dnes již může směle konkurovat
kabinám na ostatních ligových stadionech. Vše podléhá přísným
normám fotbalového svazu. Kabinu domácích a hostí dělí jen něko-
lik metrů, to je netradiční. Většinou jsou obě kabiny více vzdálené,
protože zejména po zápase jsou emoce v obou táborech často velmi
rozdílné.

TISKOVÉ STŘEDISKO
Na konci první poloviny chodby na levé straně se nachází tiskové
středisko. Dveřmi z chodby do něj vstupují hráči a trenéři po utkání,
zvenčí je vchod pro novináře. Zde probíhají tiskové konference po
zápasech, kdy trenéři hodnotí právě skončené utkání. Tiskové konfe-
rence uvádí Lukáš Přibyl, ředitel klubu. Následně přijdou do těchto
prostor i hráči, které si novináři vyžádají. V tiskovém středisku je
otevřeno i přes týden a scházejí se zde členové starého Klokan klu-
bu v čele s Miroslavem Bičíkem.
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VCHOD NA HŘIŠTĚ
Celou chodbu dělí v polovině vchod na hřiště. Chtělo by se říct „brá-
na borců“, ale zatím se jedná jen o jedny dveře. Snad v budoucnu…
Tady se shromáždí rozhodčí s hráči a společně vyjdou na hrací plo-
chu. Hosté se dají po schodech doleva, domácí po schodech dopra-
va. Znovu se setkají zase na trávníku. Až jsem je slyšet burácení tri-
bun, bouřlivá atmosféra, doléhá na hráče už v těchto prostorech.

KANCELÁŘE
Druhá polovina chodby je věnována především kancelářím a zde
sídlí všichni zaměstnanci klubu. Těsně u vchodu do tribuny sídlí mar-
ketingový manažer Zdeněk Míka, z jehož kanceláře se často stává i
sklad knížek a podobných suvenýrů. Při cestě dál narazíte vlevo na
ekonomický úsek obsazený Jiřím Boříkem a jeho pravou rukou Marií
Šíbalovou, která v Bohemce už hodně pamatuje. Při cestě dál vpravo
je kancelář nového sportovního sekretáře Libora Koubka. V den zá-
pasu je tato místnost určená pro delegáta zápasu, protože v její těs-
ně blízkosti je toaleta, což vyžadují normy ČMFS.

V.I.P.
Na druhé straně chodby se rozléhá V.I.P. prostor. Zde se před utká-
ním scházejí sponzoři klubu a legendy Bohemians. V.I.P. prostory by-
ly v loňském roce rozšířené o pergolu u vchodu a kapacita se tak
dvounásobně zvedla. Zde jsou pořádány i mimořádné tiskové konfe-
rence, na reklamní tabuli naleznete všechny partnery klubu. Na baru
je samozřejmě pípa, která během utkání udělá potěšení spoustě žíz-
nivých Bohemáků.

SEKRETARIÁT
Přes kuchyňku se volně projde do sekretariátu, kde sídlí Jitka Vojířo-
vá. Tady je centrála klubu, tady je nejvíc živo. Zde probíhají všechny
neformální schůzky, tady je centrum dění i při utkání.

ŘEDITELNA
Ze sekretariátu je to jen krůček do ředitelny. Na dveřích je ještě sto-
pa po bývalém majiteli Pavlu Švarcovi, který po jednom z nepovede-
ných utkání prokopl část dveří. Hned za dveřmi je malá síň slávy s
několika poháry, ale ta se brzy přestěhuje na ochoz tribuny, aby ji
společně s dalšími klubovými trofejemi mohli obdivovat i fanoušci. V
ředitelně se často schází vedení klubu a trenéři na neformální deba-
ty. Visí zde i šek od DFB, který v létě 2005 přebíral Jiří Steinbroch.
Ředitelna projde brzy jemnou rekonstrukcí, především co se týče ob-
razů a různých doplňků. Sídlí zde ředitel, ale je tu také improvizova-
né studio Dloubáků z Ďolíčku, které vysílá Rádio Bohemka.

KANCELÁŘ PREZIDENTA A PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Když vyjdete znovu na chodbu a dáte se trochu zpět, tak přijdete ke
dveřím, za který se skrývá největší sláva. Kancelář prezidenta Anto-
nína Panenky  a předsedy představenstva Emila Kristka. Ale nečekej-

te žádné velké prostory. Prezident pracuje spíše mimo stadion, Emil
Kristek využívá kancelář na jednání.

ZASEDAČKA
V rámci letní přestavby vznikla nová zasedací místnost, kde se kona-
jí pravidelné čtvrteční porady klubu a také pravidelná úterní jednání
představenstva společnosti. Tato místnost je hojně využívána a ještě
projde modernizací.

ANTIDOPING
Hned vedle je vchod do antidopingové místnosti, která se sice využi-
je v průměru jednou za rok, ale předepisují ji směrnice svazu. Vždy
jednou za čas si antidopingoví komisaři vyberou jeden ze zápasů li-
gy a předvolají po utkání k odběru dva hráče z každého týmu. Na
Bohemce se něco podobného událo naposledy při utkání se Zlínem.
Přes týden tato místnost slouží jako odpočívárna pro nevyužitého
maskota Klokana.

KANCELÁŘ TECHNICKÉHO ŘEDITELE
Už se blížíme na konec chodby. Zde sídlí technický ředitel a vedoucí
týmu Milan Boubín. Dobrá duše klubu, která prakticky všechno zaří-
dí. Při zápasech se v této místnosti shlukují ještě Libor Koubek a Ja-
roslav Kohout, vedoucí B-týmu.

KANCELÁŘ TRENÉRŮ
Poslední kanceláří je pracovní místnost pro trenéry, kde má hlavní
slovo sportovní manažer Zbyněk Busta. Sem chodí hráči na pohovo-
ry, tady se s hráči probírá to dobré i to zlé. Zde se vedou plamenné
diskuze o taktice, o sestavě. V zimní přestávce bude kancelář přesta-
věna pro potřeby všech čtyř trenérů, kteří jsou u A-týmu.

ROZHODČÍ
Úplně vzadu jsou možná ti nejdůležitější – rozhodčí. Při zápase mají
zde své soukromí, úplně mimo dění. Všichni čtyři sudí zde najdou
občerstvení a připravují se zde na zápas. Po utkání zde hodnotí ut-
kání společně s delegátem. Podle směrnic ČMFS je potřeba k této
místnosti i sociální zařízení včetně sprch. To se nachází hned vedle.
Během týdne tato místnost slouží jako ubytovna pro některé hráče
Bohemky, kteří nejsou z Prahy a nechtějí cestovat domů.

Tribuny už znáte, teď jste nahlédli i do zázemí, které se stále buduje.
Děkujeme, že jste navštívili Bohemku.
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LLLLEEEEDDDDEEEENNNN
Rok 2007 začal výborně. Klokani začali přípravu halovým turnajem v Sazka

Areně, kde v turnaji šampiónů slavili senzační triumf. Cesta Bohemians až

na vrchol byla trnitá, ale krásná. Pohádkový příběh dokonal v poslední mi-

nutě celého turnaje Lukáš Adam. Klokani zdolali soupeře bojovností, vůlí

i krásnými akcemi. Bohemka vyhrála turnaj překvapivě, ale zaslouženě, ač-

koliv vstupovala do turnaje jako největší outsider. Sázková kancelář Fortu-

na vypsala na vítězství Bohemky kurs 12:1. Zelenobílí v turnaji ani jednou

neprohráli - s konečnou bilancí dvou remíz a tří vítězství se stali nejúspěš-

nějším mužstvem turnaje a klub získal prémii 300 tisíc korun pro vítěze.

Fanoušci Bohemians připravili sobě i hráčům krásný fotbalový víkend. 1200 příznivců zelenobílých do-

razilo do Bullen Areny, aby vidělo přípravný zápas Red Bull Salzburg - Bohemians 1905. V Salzburgu by-

lo živo už od soboty - v barech a na náměstích se potkávaly skupinky fanoušků v dresech. Nevídaná at-

mosféra pokračovala i na stadionu. Obdivně mluvili o fanoušcích Bohemians všichni - trenér Zbyněk

Busta, hráči, na straně soupeře vysekl poklonu legendární Lothar Matthäus nebo Karel Piták. Zelenobí-

lá vlna zahalila Salzburg dlouho předtím, než Klokani nastoupili k přípravnému utkání s lídrem rakous-

ké Bundesligy. V hledišti jasná převaha, na hřišti vyrovnaná hra. Bohemka se dostala brzy do vedení

Bálkem, ale Janko skóre otočil. Po přestávce srovnal Kotyza, jenže gól Aufhausera a třetí trefa Janka

podtrhla účet utkání. Salzburg vyhrál v přípravném utkání 4:2.

ÚÚÚÚNNNNOOOORRRR

Začala jarní část druhé ligy. Bohemians vstoupili do jara utkáním

v Hlučíně a odstartovali skvostnou sérii a jízdu za postupem. V břez-

nu odehráli Klokani tři zápasy a všechny vyhráli. V Hlučíně zvítězili

2:1, s Bystrcí 3:0, ve Vítkovicích 2:1. Střelcem měsíce byl Dalibor Sle-

zák, který dal tři góly. Začalo se mluvit o útoku Klokanů na nejvyšší

příčky, ale postup byl ještě stále daleko. 

BBBBŘŘŘŘEEEEZZZZEEEENNNN
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DDDDUUUUBBBBEEEENNNN
Ve vršovickém Ďolíčku proběhla mimořádná tisková konference, která by-

la věnována budoucnosti fotbalového klubu Bohemians 1905. Padly důle-

žité informace, fanoušci Bohemians mají před sebou novou vizi. Fotbalo-

vý klub Bohemians 1905 mění akcionářskou strukturu. Do akciové

společnosti vstoupila finanční skupina CTY Group a.s., která zároveň zís-

kala i stadion ve vršovickém Ďolíčku. Přání mnoha fanoušků se stalo sku-

tečností - Bohemka má stejného majitele jako stadion. Prezident klubu

Antonín Panenka věřil, že to je právě ten zlom, který pomůže jeho milo-

vanému klubu. 

KKKKVVVVĚĚĚĚTTTTEEEENNNN
V květnu pokračovala Bohemka ve výborných výsledcích a zvládla i zápas jara. Ve Vršovi-

cích nabídl tahák druhé ligy s Jihlavou vynikající podívanou, návštěva vysoko převyšovala

ligový průměr. Téměř devět tisíc diváků sledovalo v prvním poločase převahu Bohemians,

ovšem jihlavskou obranu skvěle dirigoval Kadlec. Utkání se hrálo ve vysokém tempu, roz-

hodovali osobní souboje a právě po sérii hlavičkových soubojů trkl do míče Vladimír Bálek

a dal jediný gól utkání. Ve Vršovicích propukla obrovská radost v hledišti, ale Jihlava se ne-

vzdávala a stále se snažila vyrovnat. Gólman Sňozík musel v závěru řešit střelu Faldyny

a hlavičku Vladyky z malého vápna.  Zelenobílí prodloužili sérii neporazitelnosti na patnáct

zápasů a znovu se přiblížili postupu.

ČČČČEEEERRRRVVVVEEEENNNN
V červnu se rozhodovalo o postupu do nejvyšší soutěže. Pro Bohemku byl
klíčový zápas s HFK Olomouc. Na Hanou se k zápasu 29. kola vypravilo
přes tisíc fanoušků a stálo to za to. Chorál fanoušků Bohemians oslavující
postup do první ligy se prakticky celý druhý poločas nesl nad holickým
stadionem. Po vítězství 3:1 se "Klokani" vracejí do ligy a završili tím po-
hádkový příběh znovuzrozeného klubu. Úvodní branku vstřelil již v 1. mi-
nutě Bálek, druhou branku přidal v nastaveném čase prvního poločasu
Lukáš a gólovou pojistku přidal ve 49. minutě dorostenec Morávek, HFK
dokázalo v 71. minutě pouze korigovat skóre na výsledných 3:1 pro Bo-
hemku. Celý červen se pak ve Vršovicích slavilo.



ČČČČEEEERRRRVVVVEEEENNNNEEEECCCC
Červenec přinesl nejvíce novinek z celého roku. Oženil se kapitán Slezák, hráči absol-

vovali přípravné zápasy, ale především se spoustu zajímavého dělo přímo v Ďolíčku.

Probíhala rekonstrukce stadionu, prodávaly se permanentky, lidé pomáhali s přestav-

bou a všichni se těšili na ligu. Červenec má v roce 2007 přídomek „bláznivý“. 

Po čtyřech letech se Bohemians vrátili do první ligy porážkou. S Baníkem prohráli 0:2, ale podali velmi

dobrý výkon. V 15. minutě dal Baník první gól po chybné rozehrávce Bohemians, druhý přidali hosté

těsně před koncem po rohu. O branky Baníku se postarali Svěrkoš a Magera. Bohemians před vyproda-

ným hledištěm podali vynikající výkon, kterému chyběla lepší finální fáze. Baník se představil jako vel-

mi zkušené mužstvo a hra na rychlé brejky se mu vyplatila. Fanoušci Bohemians hostům po utkání za

výkon sportovně zatleskali. Utkání provázela vynikající atmosféra bez výtržností. Téměř sedm tisíc divá-

ků po utkání ve stoje tleskalo a děkovalo i za prohru. Bohemka se vrátila do ligy a lidi si to užívali, jen

to vítězství chybělo.

SSSSRRRRPPPPEEEENNNN

Ligová realita byla pro Bohemku mnohdy tvrdá, ale na jeden zá-
pas se bude ještě dlouho vzpomínat. Na konci září přijela do Ďolíčku
Slavia ověnčená postupem do Ligy mistrů a ligovou neporazitelností.
Fotbalisté Bohemians v sedmém kole české nejvyšší soutěže poprvé
ochutnali pocit vítězství, ve vyhecovaném vršovickém derby zdolali
Slavii 2:0. Vyprodaný Ďolíček sledoval od prvních minut aktivní hru
Bohemians, která vyústila ve 12. minutě ve vedoucí gól Milana Ško-
dy. Ve druhé půli vrhala postupně Slavia své síly do útoku a rychlo-
nozí hráči Bohemians využívali stále více otevřená okénka ve slávis-
tické defenzívě. V 86. minutě utkání pečetil zaslouženou výhru Petr
Kunášek a moře fanoušků v zelenobílém vytrysklo v nadšení. Trenér
Zbyněk Busta nasazením dvou útočných věží Ordoše se Škodou chtěl
očividně Slavii sestřelit ze vzduchu, jeho taktický záměr vyšel, Škoda
i Kunášek se trefili hlavou.

ZZZZÁÁÁÁŘŘŘŘÍÍÍÍ
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ŘŘŘŘÍÍÍÍJJJJEEEENNNN
Po delší době se Bohemka probojovala v Poháru ČMFS do 4. kola, tam ji

čekal další zajímavý zápas – derby se Spartou. S kombinovanou sestavou

nastoupili Bohemians v zápase 4. kola Poháru ČMFS, ale i tak byli Spartě

vyrovnaným soupeřem. Domáci trenér Bílek udělal pouze dvě změny

oproti ligové sestavě, ale nasazení "Klokanů" neslo ovoce a se Spartou

drželi krok. V závěru prvního poločasu Sparta získala územní převahu

a tlak vyvrcholil přímým kopem ve 37. minutě z ideální pozice, k míči se

postavil Karol Kisel, dobře známý všem fanouškům Bohemky, a na tečova-

nou střelu nezvládl Radek Sňozík zareagovat. Ve druhém poločase měl

nejblíže k vyrovnaní David Bartek, ale hlavičku z malého vápna domácí

gólman vytěsnil. Uklidňující gó Sparty vsítil v 87. minutě Libor Došek po

zaváhání obrany Bohemky a pečetil konečné skóre zápasu.

PPPPRRRROOOOSSSSIIIINNNNEEEECCCC
První jarní body v boji o záchranu získala Bohemka již na podzim. Zápas o klidnější
zimu svedl dohromady Bohemku a liberecký Slovan, Bohemka přečkala díky výbor-
nému Sňozíkovi úvodní šance Liberce a v 18. minutě slavila úspěch buldočí povaha
Milana Škody, který si ve vápně Slovanu počínal odvážne, nasadil jesličky jednomu
z bránících hráču a odražený míč pak dostal za Zlámalova záda. Bohemku držel na-
dále ve hře gólman Sňozík, který zlikvidoval několik dalších gólovek Liberce, "Klo-
kani" měli řadu brejkových příležitosti, ale gólová pojistka nepřišla a více než šest
tisícovek fanoušků se o výsledek strachovalo až do poslední minuty. Objetavím  vý-
konem na těžkém terénu ubránili hráči Bohemky těsné vedení a po výhře 1:0 si
Bohemka připsala důležité tři body do tabulky a rok 2007 skončil alespoň vý-
sledkově dobře.

LLLLIIIISSSSTTTTOOOOPPPPAAAADDDD
Listopad byl chmurný nejen počasím, ale i výsledky. Pro Bohemku nejhorší měsíc v roce. Prohrála všech-

ny zápasy v měsíci – tří zápasy prohrálo áčko, dva zápasy prohrál B-tým. Klokani spadli na dno tabulky

a fanoušci už vyhlíželi zimní přestávku a posily pro mužstvo. Herní projev týmu nebyl špatný, ale muž-

stvo srážely velké chyby. Jediným pozitivem bylo, že sportovní manažer Zbyněk Busta udělal přijímací

zkoušky na trenérskou profi-licenci.



text: Ondfiej Novotn˘

V
nedûli se v pfiedehrávaném 16. kole louãila

Bohemka posledním zápasem podzimní se-

zóny s ëolíãkem, kam pfiijel stále se zlep‰ující

celek Slovanu Liberec. A na rozdíl od jin˘ch t˘mÛ se

pfiedvedl velmi otevfien˘m a útoãn˘m stylem hry, coÏ

hráãÛm v zelenobílém vÏdy vyhovovalo více, neÏ muÏ-

stva urputnû bránící. V muÏstvu domácích chybûl pro 4

Ïluté karty Petr Kuná‰ek a také Karel Rada, kter˘ si pfii

tréninku natáhl stehenní sval. Libereãtí zase postrádali

HoleÀáka, JanÛ a HodÛra. Od první minuty se zaãalo ve

sviÏném tempu, jiÏ ve 3. minutû pálil libereck˘ Petrou‰,

ale vysoko pfiestfielil. Na druhé stranû Zlámal neudrÏel v

rukavicích míã, ale Ordo‰ ‰anci nevyuÏil. První ãtvrthodina

utkání byla velmi dramatická, a jak fiekl pozdûji trenér

Hradeck˘, zápas jakoby se zúÏil na souboj SÀozík – Libe-

rec. Kdybychom po prvních 15 minutách prohrávali 3:0,

nebylo by se ãemu divit. Ale Radek SÀozík mûl svÛj den a

pfiedvedl mnoho zázraãn˘ch zákrokÛ. Hbití útoãníci Liber-

ce, pfiedev‰ím Nezmar, vyuÏívali nejistoty dvojice Luká‰ –

Praha, ëolíãek 

Sestava BOHEMIANS 1905
SÀozík - Marek, Luká‰, Nikl, ·marda - Moravec, Morávek, I. Ha‰ek, Bartek (55. Rychlík) - ·koda (64. Slezák), Ordo‰ (87. Bálek)

Sestava FC SLOVAN LIBEREC
Zlámal - ·inglár, Ko‰Èál, Petrou‰, Polák (81. Jirou‰) - Dohnálek (60. Dort), Bílek, Frejlach (66. Hudson), Papou‰ek - BlaÏek, Nezmar

Branka: 18. ·koda
Rozhodãí: Pfiíhoda - Ondo, Pelikán
DivákÛ: 6 047
ÎK: Ha‰ek, Morávek, ·marda - Polák, BlaÏek

BOHEMIANS 1905 – FC SLOVAN LIBEREC 1:0 (1:0)

Nikl a sv˘mi brejky byli trval˘m nebezpeãím pro vr‰ovic-

kého brankáfie. PfiipomeÀme úvodní ‰anci Bílka, kterou

SÀozík vyrazil hlavou a dal‰í vyloÏené ‰ance Nezmara ãi

BlaÏka, které v‰ak skóre neovlivnily.

Naopak, pfii‰la 18. minuta a v˘teãnû hrající Milan ·koda

na hranici velkého vápna Liberce nejdfiíve obe‰el ·ing-

lára a postupoval dále pfies Ko‰Èála. Ten se snaÏil míã

odkopnout a nastfielil rozmáchlou nohu ·kody, kter˘

tak k tyãi prostfielil Zlámala. Radost v ëolíãku byla ob-

rovská. Kolem 25. minuty mohla Bohemka náskok zv˘-

‰it. Velmi aktivní ·koda táhl míã po pravé stranû, ale je-

ho centr ãi stfiela jen minula bránu nebo o krok

nabíhajícího Ordo‰e. Do konce poloãasu Liberec pokra-

ãoval v nepromûÀování ‰ancí a tak klokani sklízeli jiÏ

poloãasov˘ potlesk tribun.

V˘razné tempo hry i bojovn˘ a otevfien˘ fotbal pokraão-

val i po pfiestávce. ·ance byly na obou stranách, jedna z

nich byla zajímavá. ·inglár poslal míã brankáfii Zlámalo-

vi, aby jej rozehrál odkopem od brány. Jeho odkop pfie-

BOHEMIANS 1905 1

FC SLOVAN LIBEREC 0

BOHEMIANS 1905 1

FC SLOVAN LIBEREC 0
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kvapil nejen spoluhráãe, ale zfiejmû i Milana ·kodu,

kter˘ neãekan˘ „volej“ nestaãil nasmûrovat na prázd-

nou bránu. V 60. minutû poslal trenér ·korpil na hfii‰tû

tfietího útoãníka Filipa Dorta, ale ani on ani ponûkoliká-

té Nezmar své ‰ance nepromûnili. Bûhem druhého po-

loãasu si mohl fanou‰ek Bohemky nûkolikrát uvûdomit,

Ïe neobvykle agilní záloÏní fiada tvofiená Bartkem, Ha‰-

kem, Morávkem a Moravcem vnesla do hry zelenobí-

l˘ch daleko více aktivity, nápadÛ a pûkn˘ch fotbalov˘ch

momentÛ. Obzvlá‰tû Morávek sv˘mi chytr˘mi pfiihráv-

kami a pfiehledem dokazoval, Ïe opravdu patfií k velk˘m

nadûjím Bohemky. Ke konci jiÏ obûma stranám

docházely síly, ale Bohemka spolu s fanou‰ky

své teprve tfietí ligové vítûzství v fiadû udrÏela.

Jaro ukáÏe, zdali byl právû tento zápas tím po-

vûstn˘m i doslovn˘m „odrazem ode dna“.
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Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec17 Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava17

Kolo Den âas Zápas Skóre DivákÛ

17. 16. 02. –
Sigma Olomouc
Bohemians 1905

18. 23. 02. –
Bohemians 1905
Viktoria PlzeÀ

19. 01. 03. –
Viktoria ÎiÏkov
Bohemians 1905

20. 08. 03. –
Bohemians 1905
Jablonec

21. 15. 03. –
Slavia Praha
Bohemians 1905

22. 22. 03. –
Bohemians 1905
Mladá Boleslav

23. 29. 03. –
â. Budûjovice
Bohemians 1905

24. 05. 04. –
Bohemians 1905
Kladno

25. 12. 04. –
SIAD Most
Bohemians 1905

26. 19. 04. –
Bohemians 1905
Brno

27. 26. 04. –
Bohemians 1905
Sparta Praha

28. 03. 05. –
Tescoma Zlín
Bohemians 1905

29. 12. 05. –
Bohemians 1905
Teplice

30. 19. 05. –
Baník Ostrava
Bohemians 1905

Z + 0 – S B

1. SLAVIA PRAHA 16 10 5 1 26:9 35

2. SPARTA PRAHA 16 9 3 4 29:15 30

3. TEPLICE 16 9 3 4 24:13 30

4. BANÍK OSTRAVA 16 7 6 3 24:17 27

5. BRNO 16 7 5 4 26:22 26

6. VIKTORIA PLZE≈ 16 7 4 5 17:16 25

7. TESCOMA ZLÍN 16 6 5 5 16:18 23

8. âESKÉ BUDùJOVICE 16 6 4 6 21:20 22

9. SIGMA OLOMOUC 16 4 8 4 10:13 20

10. MLADÁ BOLESLAV 16 4 7 5 18:18 19

11. SLOVAN LIBEREC 16 4 5 7 13:17 17

12. KLADNO 16 4 4 8 22:28 16

13. VIKTORIA ÎIÎKOV 16 4 4 8 21:29 16

14. JABLONEC 16 3 5 8 10:17 14

15. BOHEMIANS 1905 16 3 4 9 9:21 13

16. SIAD MOST 16 2 6 8 19:32 12

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

LOS

GAMBRINUS LIGY 
JARO 2008

LOS

GAMBRINUS LIGY 
JARO 2008

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TABULKA

GAMBRINUS LIGA

TABULKA

GAMBRINUS LIGA

sezóna 2007/2008
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C
elý podzim magazín přinášel výroky hráčů,
trenérů a funkcionářů. Bohemka je klubem fa-
noušků a Vánoce s Klokanem jsou jakousi od-

měnou pro fanoušky za celoroční podporu. Bohemka
žije nejen při víkendových zápasech, ale prožívá
i svůj virtuální život na internetu. Díky nově vzniklé-
mu blogu COITUS  vám může magazín přinést ligový
podzim pohledem fanoušků. Ve spolupráci s tvůrci
webu jsme vybrali příspěvky, které se vážou k jed-
notlivým zápasům a jeden příspěvek pojednává
o tom, jak může také vést cesta do Ďolíčku. V jarní
části bychom vám v magazínu chtěli pravidelně při-
nášet příběhy fanoušků „jak jsem se stal Bohemá-
kem“ a „co jsem zažil s Bohemkou“. Pokud již teď
máte nápady a chuť do psaní, posílejte příspěvky na
email: jitka.vojirova@bohemians1905.cz nebo na ad-
resu Bohemians 1905, Vršovická 31, Praha 10, 101 00.
Děkujeme.

2. kolo Liberec - Bohemians
Zábava patří k životu gentlemana jako kapsa ke klokanici

Je to zvláštní, opravdu však ještě i dnes existuje značný počet lidí, kteří si myslí, že
sledování footballu jest zábavou primitivů, pro něž je utkání pouhou záminkou
k agresivnímu uvolnění frustrace a bezuzdnému požívání alkoholu či jiných tělu ne-
prospívajících látek. Přitom se však zhusta opomíjí zjevný fakt, že mezi výše popsanou
bandou opů lze nalézt i skupinky nás, gentlemanů. Domnívám se, že nyní je ten
správný čas (a bezhraniční prostor celosvětového takzvaného webu je navíc tím
správným místem) pro stručný popis toho, jak footballový mač prožívá opravdový
gentleman.
Pondělní utkání v Sudetech mezi FC Bohemians 1905 a místním šampionem FC Sla-
we Reichenberg začíná čtvrt hodiny po páté. To je pro každého gentlemana zpráva
velmi příznivá. Může totiž beze spěchu zajít do své oblíbené pražské restaurace na
oběd. Podnik je vyhlášený mimo jiné tím, že místní personál se v problematice foot-
ballu orientuje velmi obratně a fundovaně, lze tedy u džbánku chutného ležáku pro-
debatovat šance nováčka první ligy na půdě předloňského mistra. Gentleman může
zlatavý mok píti bez obav, neboť již dříve svému řidiči vysvětlil, co od něj bude v tento
významný den potřebovat a kdy.
Po třetí pintě přichází okamžik odjezdu. Na plánovaný meeting již dorazil i jeden
z gentlemanových nezbytných doplňků – dáma – a nic již tedy nebrání cestě na sever.
Řidič zná cestu velmi dobře (v Reichenbergu několik let hrál na místě halfbeka a zís-
kal zde i mistrovský titul, proč a jak se z něj později stal redaktor a řidič si řekneme
někdy jindy), výprava proto dorazila ke stadionu bez komplikací již hodinu před úvod-
ním hvizdem.
Nyní je vhodný čas k dalšímu doplnění tekutin a posledním předzápasovým diskusím
s dámou („Nejsem si jist, zda Kunáškův um stačí na nejvyšší soutěž.“ „Poněkud mi
dělá starosti zbrklost a nedostatek štěstí při zakončování forvarda Bálka.“ „Nastoupí-
li jen podle jména Rychlík v základní sestavě, budu zvažovat, že klubovým funkcioná-
řům napíši kritický list.“). Nejméně deset minut před začátkem utkání již gentleman
zaujímá místo na tribuně. Nyní je třeba zmínit nezbytnou výbavu, jež by pravému
gentlemanovi neměla chybět. Obzvláště se doporučuje takzvaná klubová čepice, šála,
dres, likérka, kuřivo.
Čepice musí býti s takzvaným kšiltem, dres má býti vždy čistý, šála též bez poskvrny
(pokud utrpí škody například popálením od cigarety je třeba se takové šály urychleně
zbavit a zakoupit novou), likérka plná nejlépe kvalitního karibského rumu či alespoň
whisky, kuřiva dostatek.
Výše zmíněné součásti oděvu slouží k zařazení se po bok podobně oděným dalším
gentlemanům (i opům, ale s tím se nedá nic dělat), likérka a kuřivo k uvolnění napětí.
K tomu slouží i sborové povzbuzování hráčů teamu gentlemanova srdce (názor, že
gentleman se při footballovém mači nesmí hlasitě projevovat, byl již dávno překonán,
nyní se vedou vášnivé diskuse o tom, zda smí gentleman kritizovat rozhodčího).
Reichenberg oplývá kvalitním teamem, k uvolňování napětí bylo proto příležitostí více,
než byl gentleman ochoten před utkáním připustit. Existuje hranice napětí, kterou ani
zkušený fotbalový podporovatel, nemusí bez zdravotního rizika snésti (likérka se vy-
prázdní a kuřivo nedostatek rumu nedokáže nahradit). A v tomto okamžiku nastupuje
takzvaná kšiltovka, která je schopna v pravý okamžik zakrýt výhled na kritickou situa-
ci před vlastní brankou. Autor těchto řádků musí konstatovat, že ze druhého poločasu
utkání Bohemians – Reichenberg kvůli přehršli momentů vyžadujících akutní zásah
takzvané kšiltovky mnoho neviděl a děkuje tímto státní televizi, že z mače pořídila
záznam.
Po konci – pro pražské Bohemians tak úspěšného – utkání jsem se urychleně přesu-
nul zpět do Prahy. V mém druhém oblíbeném podniku právě probíhala oslava
sedmdesátých narozeni jednoho mého dobrého přítele a podporovatele Sparty
(gentleman se vyznačuje tím, že se – byť s určitým sebezapřením – stýká
i s podporovateli jiných klubů). Uvolňování napětí ze zápasu s Reichenbergem
tak mělo pestrou společenskou kulisu. Takhle nějak tedy vypadá jeden den opra-
vdového gentlemana na footballe.

Text: gimli 1905

Podzim

očima

fanoušků



3. kolo Bohemians - Olomouc

O fotbale se mi věru psát nechce: snad jen, že nepřestávám věřit.
Od chvíle, kdy máme číslici 1905 na konci, vstupujeme do sezóny
hrůzostrašně vždy. Jo – a Šmarda, to byl od Bohemky dobrý
kauf. 
Milenka (Bohemka) nám opět dokázala, že je prokletá a nároč-
ná až mrazí. 
Za pondělních devadesát minut nudy jsem se styděl: proboha,
a na tohle se koukaj lidi v televizi! Jde se mnou devítiletý dáda,
sparťanův syn - škrtí se v zelenobílé šále. Vzpomínáš, kdy jsem tě
vzal na Bohemku prvně? ptám se v tramvaji, abych mu nemusel
hned vynadat. Přijel pozdě, takže si před zápasem nestihnu dát
pivo, naladit se na fotbal. Prvních deset minut ještě přemýšlím
o práci; o Havlovi, kterému se mám věnovat na osmi stranách,
a který se mnou odmítá hovořit. Dvakrát škoda planých úvah –
jen na těch deset minut se dívat dalo.
Jasně, směje se Dáda, to bylo, jak jsem ti vypil půl piva.
Má dobrou paměť, chlapec. Já ne. Co to tenkrát bylo za zápas?
První kolo poháru v Horažďovicích? Vyhráli jsme 9:1? Něco z to-
ho. Prvně jsme tam viděli dva japončíky, kteří měli Bohemku po-
sílit, ale byli pak jen na ozdobu.
A pak si mě trápil! Vážně má dobrou paměť, tenhle Dáda. Byly

Text: Gotcha

mu čtyři, a jak se přiopil, začal se ve vlaku domů předvádět. Vy-
zdvihl jsem ho na horní polici, kam se ukládají zavazadla - bál se
tam a hysterčil jak mimino.
Dnes už je dvakrát větší, ale stejně ho nesu v náručí, když se pro-
díráme do sedmé řady. Vyhrajeme, uklidňuje mě - on jediný se
bude bavit a nakonec hráčům upřímně zatleská. Tohle se mi líbí,
jásá, a když se ptám, co, kýve bradou ke kotli: jak řvou na bran-
káře Sigmy to, posero, posranej, v Olomouci chovanej..
Líbí se mu i ohně ve druhém poločase, a hlavně: přímo vedle něj
si sedl upocený klokan, a to je přece kurva zážitek. Jak přes tu
masku vidíš? vyptává se Lombarda zvědavě. Myslím, že bohemá-
kem teď už zůstane, a jednou bude vyprávět: do starýho Ďolíčku
mě vodil strejda goča.. Já budu mrtvý a bohemka v lize mistrů.
Mimochodem, taky jsem začínal na Bohemce - roku 1984 přijela
do Teplic. Soused Rác vzal čerstvého sirotka na zápas, kde Bohe-
máci příšerně bubnovali a řvali. Zacpával jsem si uši, ze stáda
těch zelených mániček měl strach, a potichu přál Sklounionu.
K Bohemce jsem se dostal až o patnáct let později, náhodou.
Hledal jsem mužstvo, na které by chodila špína, svoloč a hipíci –
a to bylo jedině ve Vršovicích.
No nic. Už je po zápase, scházíme se U krokodýla v Madridské.
Jsme špína, svoloč a hipíci: zajímavý. Před čtrnácti dny tu bylo po
prohře s Baníkem veselo, teď máme bod a všichni nadáváme.
Něco se s tím musí udělat: Hej, šéfe! jedenáct zelenejch!
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5. kolo Bohemians 1905 - Žižkov
Diktafony nebrat

Podle studie britskejch vědců spálej fotbaloví fanoušci při
křepčení po vstřelení gólu 81,5 kalorií a při nadávání rozhodčí-
mu 60 kalorií. Co z toho vyplývá? Že kdybychom po zápasech
tolik nechlastali, měli bychom těla jako modelové a modelky. 
Přemejšleli jste někdy nad tím, jaká by to byla ostuda, kdyby
vás během zápasu někdo nahrál na diktafon? Na mym zázna-
mu by byla změť hrdelních skřeků, supění, chorálů, hysteric-
kejch výkřiků a hlavně nepřebernýho množství sprostejch slov,
který bych mimo stadion jakživa nepoužila. Je jasný, že nikdy
nemůžu bejt politička, celebrita ani jiná podobná verbež, pro-
tože kdyby mě v tomhle nepříčetnym stavu někdo zmerčil, měl
by bulvár tři měsíce o čem psát a moje kariéra by byla nená-
vratně v háji.
Fandění ze mě zkrátka dělá primitiva, kterej vyskakuje jak čer-
tík z krabičky a i jinak se chová jako cvok. Když ještě kdysi ko-
pal za Bohemku Mičinec, sbíral při jednom zápase, kterej se
hrál na strašnym blátě, míč za pomezní čarou. Do ticha na něj
káravě zavolala malá holčička s bezelstnym obličejíčkem při-
tisknutym k mřížím, co oddělovaly hřiště od diváků: "Mičinče,
ty seš špinavej jako PRASE!" Mičinec zíral a moji rodiče se sty-
děli. Ta holčička jsem totiž byla já.
Při vstupu do Ďolíčku se mi nejspíš zatemňujou veškerý části
mozku, který se nesoustředěj na fotbal. Když jsem v pondělí
na Karláku dobíhala tramvaj, slepičkovsky jsem se bála, abych
neztratila naušnici, a cestou dolů z Vršovickýho náměstí jsem
mimo jiný přemejšlela nad tím, že bejt v tomhle slejváku naš-

Text: Morbo1905

minkovaná, tak mám za pár vteřin Gesicht rozteklej jak impre-
sionistickej akvarel. Jenže hned, jak jsem zdárně proklouzla
turniketem, mohla jsem ztratit třeba botu a stejně bych si to-
ho asi nevšimla. A i kdybych měla ksicht barevnej jak klaun od
Berouska, v tu chvíli mě bude zajímat jenom to, jakou dneska
Busta vymyslel sestavu a jestli konečně urveme 3 body.
Během zápasu s Viktorkou jsem nadávala jako špaček. Na roz-
hodčího, na žižkovský simulanty, dobytky a zdržovače, i na
střeleckou smůlu (nebo nemohoucnost?), která se Klokanům
lepila na paty, respektive na nárty. Nejspíš vám nemůžu opa-
kovat vůbec nic z toho, co jsem za těch 90+5 minut vyřkla,
protože na tenhle blog chodí i můj zelenobílej otec a já jsem si
dala čestnej závazek, že protentokrát budu psát slušně, aby se
za mě nemusel zase stydět :-)
2:2. Konec dobrý, všechno dobré. I když je fakt, že jsem po 2.
gólu Viktorky chtěla odejít předčasně na pivo, což se mi ještě
nikdy nestalo. Místo toho jsem ale zůstala na tribuně a navíc
jsme s Gimlim vymysleli šílenej plán, že se ve čtvrtek vypravíme
podpořit Bohemáky na pohár do Dvora Králové. Jestli tohle
neni psycho, tak už teda nevim, co si pod tim slovem mám
představit.
Na závěr bych se ráda vrátila k užitečný studii, kterou jsem
zmiňovala v úvodu. Britové totiž přišli taky na to, že sledování
fotbalovýho zápasu se z hlediska fyzický zátěže vyrovná čtyři-
cetiminutovýmu běhu nebo třem hodinám vášnivýho sexu (to
NENI sprostý slovo, tati). Čímž je doufám jasný, že v úterý jsem
byla v práci úplně nepoužitelná kvůli FANDĚNÍ, nikoliv kvůli
následný pitce v Pumpě ;-)     
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7. kolo Bohemians - Slavia
Fiesta
To snad ne. On si bere kytaru. Co když na ní ná-
hodou umí?

Na pódium stoupá oživlý plakát z mého dětského pokojíčku.
Je sice o pár let starší, ale ten knír, ten se nemění. Bere si do
ruky Márfiho kytaru (proč ne mojí?) a v tu chvíli mě polila hrů-
za. Co když na ní umí? A teď nás tu všechny čtyři ztrapní jak
Maiera v Bělehradě. Začne něco hrát a my pochopitelně nebu-
deme vědět, která bije...  
Fotbalisti a muzika to může být pro muzikanta pěkně o hubu.
Můj tchán hrál za nároďák a v životě nazpíval jednu píseň. Ze-
lená je tráva. A díky tomu je navždy úspěšnějším interpretem
než já, přiženěný fidlal. Teď žije v Kostarice. I tam je z něj le-
genda. 
Třeba fiesta v Santa Cruz. Pidi městečko v hluboko ve vnitroze-
mí. Latinská Amerika a lá Desperado. Horko a sváteční šaty,
vřava a zpocený tváře…  Jsme tu jediný gringové, bílý zadky
na opálených tělech. Každý si s námi chce připít. Guarem.
Technicky vzato je to vlastně burčák z cukrový třtiny. Mladej
rum. Prakticky? Funguje to jak tráva. Všichni jsou k slzám
šťastní a vysmátý. „A odkud jste? Republika Čéka? Don Ivan?“
Jasně, že znám, tohle je jeho dcera. Asi ho nikdo z téhle party
amatérských mariachi, kteří jsou za střízliva doktoři okresního
špitálu, nikdy neviděl blíž než na titulce novin (tam v téhle ze-
mi patří fotbal), ale je to jejich rodinný přítel. No a my teď ta-
ky. 
K fiestě patří korida. Jenže tahle je jiná, než ta z Hemingwaye.
Žádná kopí ani šavle. Býk je ten silnější, to on má rohy. Ale ne-
smí padnout. A všichni mladíci z městečka před ním v aréně
pobíhají, přibližují se, snaží se ho dotknout a pak uskočit. Uká-
zat, že na to mají. A tihle kluci v zelenobílém dneska běhají
sakra rychle. Jsou vždycky rychlejší než ten sešívanej býk. „Co
se to s nima stalo?“ ptám se Posla. Nevěřícně kroutí hlavou,
ale usmívá se. Nepřipouštím si, že by to mohli udržet. Někde v
hloubi věřím, ale z těch hlubin to pouštím až se závěrečným
hvizdem, když tleskám vstoje. Býk prohrál, ale nepadnul. Ni-
kdo odsud neodnáší jeho mrtvolu. Čeká ho přeci Liga mistrů. 
Jak říkám, vždycky si raději představuji ty horší konce. Pak mů-
žu být jen příjemně překvapen. A teď jdem na podium. Hrát
za Bohemku, píšou všude. Gotcha nás požádal a tomu nemůžu
odmítnout. Jenže, jak jako „hrát za Bohemku“.  Vždyť nás ni-
kdo nevybral, takže je dost pravděpodobné, že nás poženou.
A do toho klokan na podiu, ten má přímo neuvěřitelnej talent
šlápnout tam do porcelánu. To že mi vocasem převrhne pivo a
naleje mi ho do reprobedny, na to už jsem zvyklej. Jenže teď
se snaží o rozhovor a neomylně vytahuje mého otce. „A je ta-
dy dneska? Přišel se na tebe podívat“ Ty vole, Lombardo, je řa-
du let po smrti, ale to ti přece nemůžu říct. To bys měl trapas,
jak z hollywoodský učebnice a protože seš klokan skoro slon,
ještě bys v tom šlapal. A co, řeknu ti to. Neni tady, dyť je mrt-
vej, ty vole. Přímo na proti mně na ochozech tribuny stojí má-
ma. Ne, nemůžu to říct. Proč se nezeptáš na ní? Ta tady je.
Vždycky tady byla. „Je tady duchem,“ plácnu. 
Ve futrálu od kytary mám dvd. Je na něm loučení Panenky z
Bohemkou. Byl jsem na tom přáteláku s Rapidem Vídeň s ot-
cem. Natáčel to s amatérským nadšení čerstvého majitele ka-

Text: makovapanenka

mery ruské výroby. I titulky doma obkresloval fixou, aby pak
na konci mohlo být hrdě „ František Horáček”. A teď to předá-
vám legendě. Kruh se nám pěkně zakružil. 
Nehnali nás. Jak šťastně překvapen. A pak? Hrají Maradona
mariachi. Vřava a zpocený tváře. Neznámí lidé se objímají. Drs-
ní desperáti mají slzu v oku, když malá holčička tančí na hřbe-
tě býka. Co chvíli se mě letmo dotkne některá z indiánských
dívek. „To pro tvoje modrý oči. Věří, že přinášejí štěstí. A když
se tě dotknou, očarují tě, abys tu zůstal,“ vysvětluje mi Kosta-
ričan Ulysses. Jak rád bych zůstal. Takhle se u nás doma nikdo
bavit nedokáže. Jenže pak mě napadne, že já taky ne. A pak
najednou tančím na pódiu a s Hrabošem zpívám Oye como va.
Nakonec jsem se na fiestu vrátil. Zavolal bych švagrovi. Nejezdi
do Brazílie, přijeď do Ďolíčku, ale to už by asi nestihnul. Díky
Gotcho, dokázal si víc, než si možná myslíš. Vzal si mě znovu
do Santa Cruz… 
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10. kolo Kladno - Bohemians
Kladno. Na dno.

Začíná to ospale, žádná zelená fábie s šílencema na předních se-
dačkách, jen já a visáč usedáme v dejvicích na červený koženky
českejch drah.

Řikáme si co život nosí, na božím daru se včera hrálo na koberci
ze sněhu, přes třista lidí přišlo, považ!
... a bohemáci v zadní části vlaku popíjej rumíček, pivečko
a peprmintový bourbon.
Na Kladně zaplujem do šedivý anonymní kavárny, kde presso je
studený, dvanáctka teplá,
a servírka zpruzená. V televizi aspoň běží Óčko a vybírá si svou
šťastnější hodinku.
Kamarád kladeňák je snad nejvyšší člověk v tomhle městě a má
na sobě šálu s poldinkou, která vyzývavě špulí rtíky. Rozrazí dve-
ře, vpustí trochu zimy, posnídá dvě dvanáctky a slaný tyčinky... 

Text: laura 1905

Jdeme? Kapuca s kožešinou ihned ztěžkne deštěm. Hornby píše,
že nejlepší sou ty zápasy, když je hnusný počasí a celou dobu
tvůj tým prohrává a těsně před koncem to pak otočí... Stihne ješ-
tě zaprorokovat visáč a já už se jen postupem času snažim uvě-
řit, že zrovna tohle bude ten případ.
Hra přede mnou je jako šunkofleky, který nikdo neopepřil, neo-
solil a snad ani neomastil. Ani žádnej kečup! Je mi zima na nohy,
tak se aspoň snažim fandit, jenže moc mi to nejde. 
Pak vypukne incident, dvě řady pode mnou. Neni kam ustupovat
a já tak trochu tiše děkuju replikantům dartha vadera, že okolo
sebe nemlátěj hlava nehlava. To se tak uplně nedá říct o pořada-
telský službě, ty řežou lidi jako dříví v lese. Jen těch pár zmrdeč-
ků co házej sedačky, pro ty nemám omluvu, ty bych nejradši po-
blila všema těma hnusnejma šunkoflekama, když už nic jinýho.
A víte co? Adamova tyčka už mě ani nemrzela.
Kolik ste nám nechali sedaček? směje se dlouhán, podává nám
svařák. 
Bohemka šla dneska k šípku. A my jdeme k lípě.
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12. kolo Brno - Bohemians
„Neměl bys chuť vyzkoušet milování v divadelní lóži?"

Klidně, miláčku, jestli u toho můžu skandovat bohemác-

ký chorály.

Vstávat musíte už v půl sedmé ráno, protože všechny odpoled-
ní autobusy jsou dávno vyprodané a na Pendolino nemáte pe-
níze. Před polednem vystoupíte v Brně.
Se zelenobílou šálou ukrytou pod bundou, aby vám sympatičtí
kluci Zbrojováci nerozkopali hubu. Vytáhnete mobil a voláte
kamarádce, která vám před týdnem před půlnocí poslala vyzý-
vavou SMS: "Ahoj Rednecku, nemel bys chut vyzkouset milo-
vani v divadelni lozi?"
Nezvedá vám to.
Pošlete jí zprávu, že jste tady, v tom Brně, na autobusáku.
Neodpoví.
Po pěti minutách si řeknete, že je to p..a a že za to nestojí a že
už jí nikdy nezavoláte.
Jdete se projít. Někam. Co se dá taky v takové p…. jako Brno
dělat jiného?
Naštěstí potkáte kamaráda Mílu z gymplu, a tak spolu jdete
na pivo. Jenže Míla si pivo nedá. Nemá chuť. Znovu voláte ka-

marádce. Nezvedá vám to. Tak se ožerete.
Ale do výplaty daleko, takže jenom desítkou a málo. Na večer-
ní fotbal jdete s decentní kocovinou.
Při průchodu železnými policejními zátarasy si připadáte jako
jateční prase v Masokombinátu Písnice čtyři minuty před usmr-
cením. Půl hodiny před zápasem se rozhlížíte po vybydleném
betonovém sektoru, fičí vítr. Je vám zima. Deset minut před
výkopem je vám pořádná zima.
Konečně rozhodčí pískne výkop.
Po celý zápas myslíte na to, jak se vám bookmakeři, sportovní
novináři i babička z oken celý týden snažili milosrdně nazna-
čit, že v Brně nejspíš prohrajete.
Prohrajete.
Neprodávají tu grog, vzít si sebou vodku by vás nenapadlo,
takže máte jedinou šanci, jak se zahřát – že tomu všemu za-
tleskáte. Zdálky slyšíte protivníkovy oslavné chorály. Připadá
vám to normální. Po zápase najdete na displeji telefonu tři
esemesky. První dvě vám opatrně vyjadřují soustrast (i to vám
poslední dobou začíná připadat jako samozřejmost), v té třetí
vás matka prosí, jestli byste jí co nejdřív nepůjčili dva a půl tisí-
ce.
Do toho Radiožurnál v půlnočních zprávách hlásí, že jste pro-
hráli v Brně. A pak hned, že bude sněžit. Vylovíte z peněženky

permanentku,
prohlížíte si ji
a přitom myslíte
na to, že ten kus
plastu má hodno-
tu nových zimních
bot, které jste
v pátek míjeli
u Bati a které nut-
ně potřebujete.
Celé pondělí na to
myslíte. Taky
v úterý, ve středu
a ve čtvrtek. V pá-
tek ráno se probu-
díte a tohle všech-
no si znovu
zrekapitulujete.
Jaké si z toho, ja-
ko racionálně uva-
žující bytost, vez-
mete ponaučení?
Po snídani vykro-
číte do deště.
A jdete si koupit...
Lístky na zápas
proti Spartě.

Text: redneck
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Poprvé v Ďolíčku

Původně jsem spíš fandil Spartě, Bohemku jsem ne-
znal, ale jedna návštěva v Ďolíčku všechno změnila.
Je to už 34 let.

„Hele, už jsi byl na Bohemce?“
„Na Bohemce? Vždyť hraje druhou ligu, ne? Co bych
tam dělal?“
„Ty si vůl. Díval se na nejlepší fotbal v Praze. A Pa-
nenku znáš?“
„Neznám, kdo to je?“
„Přece nejlepší fotbalista v Praze. To bys musel vidět,
jak dělá kličku nebo střílí.“
„Panenka, jo? Neřikej mi, že se nějakej fotbalista
jmenuje Panenka...“
Tenhle rozhovor se odehrál někdy na jaře 1973 na
základní škole v Lupáčově ulici na Žižkově. Tím chyt-
řejším byl spolužák Jiří Žádník, tím blbějším – jak
z logiky vzpomínky vyplývá – jsem byl já. Žák šesté
třídy.

Počkej si na Husáka!

Bohemka hrála druhou ligu a mířila do první. Po
třech letech od posledního sestupu se tam vrátila.
Já ještě nebyl vyhraněný fanoušek. Nejvíc jsem asi
přál Spartě, protože měla nejlepší stadion a dostala
se až do semifinále Poháru vítězů, kde ji vyřadil AC
Milán. Na Spartě jsem už byl, na Slavii taky, ale na
Bohemce?
Vlastně ano, i na Bohemce jsem jednou byl, asi dva
roky předtím, ale to nehrála Bohemka. Stadion Dukly
na Julisce se přestavoval, na stráni rostla ta gigantic-

ká tribuna, a tak Dukla hrála, kde se dalo. Na Straho-
vě, na Spartě, na Bohemce. S tátou jsme navštívili zá-
pas Dukla – Žilina. Protože jsme nevěděli, kam jít,
skončili jsme za bránou směrem k tramvajím, tam co
je dnes montovaná tribuna pro hosty. Stál jsem úplně
dole u plotu blízko rohu a nejvíc mě fascinovalo, že
slyším, jak hráči mluví. „Počkaj počkaj!“ říkal jeden
ze Žiliny spoluhráči, když šel kopat roh. „To víš že jo,
na Husáka si počkej!“ rozčílil se vedle mě nějaký
chlapík s pivem.
Je to stejně zajímavé, jaké blbosti si člověk pamatuje.

Pondělí 22. října 1973

V roce 1973 tedy Bohemka postoupila do ligy. To by-
la ta slavná éra, na kterou spousta lidí vzpomíná ra-
ději než na titul. Trenér Musil, Panenka, Knebort, Jí-
lek, Jelínek, Jarkovský... Dodnes by dali hlavu na
špalek za to, že tenkrát hrála Bohemka nejhezčí fot-
bal v celé svojí historii.
Něco na tom možná je. Dodnes si pamatuju, a listo-
vání mým domácím archivem mě v tom utvrzuje, že
nástup Bohemky do ligy, to bylo jako zjevení. Všude
se psalo o krásném staropražském fotbalu, o vršovic-
kém ťukesu, jaký už jinde neuvidíte, o nejlepším obe-
censtvu v Ďolíčku. I o tom Panenkovi se psalo, do-
konce ho Ježek hned vzal do reprezentace. To jsem
uvěřil, že takový hráč skutečně existuje, že to není
vymyšlené jméno.
Byl nejvyšší čas nechat se zasvětit a navštívit zeleno-
bílý chrám – tentokrát už ne na nějakou Duklu, ale
na ty, co tam jsou doma. Nedalo se otálet. Hrozně
jsem se těšil, co to je za zázrak.
Vybrali jsme si s tátou zápas devátého kola Bohemi-
ans – Plzeň. Hrálo se v pondělí 22. října 1973 v půl

šesté. Dívám se do kalendáře
a zjišťuju, že i teď připadá
tohle datum na pondělí. Bo-
hemka byla sedmá s osmi bo-
dy (v dvoubodovém systému,
připomínám), Plzeň osmá se
stejným počtem bodů. Diváků
přišlo 9401, což znamená, že
jich tam mohlo být i dvanáct
tisíc. Tenkrát byl takový bohu-
libý zvyk, že kluby své diváky
zapíraly, aby peníze ze vstup-
ného mohly jít na černý fond.

Poprvé pod hodinami

Bydleli jsme v Dejvicích. Metro
ještě nejezdilo, takže jsme jeli
autobusem 135 na Florenc
a odtud autobusem 136 do
stanice Kodaňská. To už byl
kousek na stadion. To, že je
Ďolíček dole, moji rozdráždě-

Text: doktor
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nost ještě zvyšovalo. Jak jsme se v tom říjnovém po-
lošeru blížili, tam někde hluboko pod námi se už od-
ráželo tajemné nazelenalé světlo.
Asi tři čtvrtě hodiny před začátkem jsme přišli ke
vchodu, co je u tribuny pod hodinami. Bylo štěstí, že
jsme tentokrát nepřišli zespodu a neskončili zase
u plotu. Takhle jsme si koupili lístky (dospělý za jede-
náct a dětský za šest korun, jedna koruna příplatek
na rozvoj dorostenecké kopané) v horní pokladně
a rovnou vešli pod hodiny. Do ráje.
Měl jsem tam zůstat dalších dvanáct let. Zažil jsem
zde titul, památné pohárové bitvy, slavná derby, Pa-
nenkovo loučení... Když jsem se tam postavil poprvé,
bylo mi za pár týdnů třináct. Když jsem odtud odchá-
zel, bylo mi pětadvacet, po vojně, v občance zapsaný
vysokoškolský titul a nastupoval jsem do Gólu jako
nejmladší člen redakce.

Tonda se rozcvičuje

Co jsem viděl jako první? To byla taková ta směs do-
jmů, jako když přijdete pozdě do divadla a teď se
rychle rozkoukáváte, kde kdo je a co se děje. Poprvé
jsem viděl tohle hřiště pěkně seshora.
Na té „naší“ polovině už bylo několik hráčů Bohem-
ky. Bylo mi divné, že jich je tak málo, na jiných stadi-
onech přece nastupovali všichni najednou. Později
jsem pochopil, že i tohle patřilo k tehdejší Bohemce.
Hráči chodili na trávník, jak se jim zachtělo, jak jim
to zrovna vyšlo. Tamhle jde jeden sám, tamhle dva
a něčemu se smějou. Prostě taková domácká atmo-
sféra. Pak to najednou zašumělo – hele, Tonda.
I to jsem později pochopil, že chodil zásadně posled-
ní. Tonda Panenka, od pohledu sympaťák. Už jsem
věděl, jak vypadá i s tím jeho knírkem, ve Stadionu
ho měli na obálce a i v televizi už byl. Ale teď jsem
ho poprvé viděl naživo. Volně, velice volně přiklusal
k bráně, vzal si míč a poslal ho brankáři pravačkou
do košíku. Ten ho vrátil a Tonda mu ho tam napálil
pro změnu levačkou. Bylo jasné, že ho rozcvičuje.
Když brankář míč vyrazil daleko, Tonda se moc ne-
měl k tomu, aby si pro něj doběhl, raději počkal, až
mu ho kopne někdo z rozcvičujících se spoluhráčů.
Postupně přidával na razanci střel a taky je přestal
dávat brankáři do náruče. Nakonec střílel už docela
pěkné šlehy a začal si vybírat rohy branky. Strašně se
mi líbilo, jak se trefoval. Šibenice, druhá šibenice, ob-
louček přes gólmana pod břevno. Pravá, levá. Vycítil
jsem, že mám před sebou mimořádného fotbalistu.

Tady jsem doma

Dávám si dohromady všechny vzpomínky. Vím, že
jsem byl v jakémsi transu, dnes bych řekl, že jsem byl
pološílenej. Cítil jsem, že TADY jsem doma. Tady a ni-
kde jinde.
Hlediště se zaplňovalo. Stadion vypadal trochu jinak
než dnes. Především hřiště bylo o pár metrů posunu-

té k hlavní tribuně, tenkrát ještě nemusely být úniko-
vé zóny. Postranní a brankové čáry byly úplně u plo-
tu, to bylo snad půl metru. Když Panenka kopal roh,
tak se nemohl ani rozběhnout. Vždycky se opřel
o plot, chytil se za něj oběma rukama, podíval se
před bránu a pak z krátkého rozeběhu, jeden dva
kroky, centroval.
Na hlavní tribuně a pod hodinami to vypadalo jako
ještě letos na jaře. Za protější bránou byla dřevěná
tribuna k stání, nižší a ne tak strmá jako pod hodina-
mi. Tam jsem později přecházel o přestávce, když sta-
dion nebyl plný a Bohemka první půli útočila na ho-
diny. Taky jsem tam viděl pár hezkých gólů. Zrovna
tam, ale to jsem stál pod hodinami, protože na na-
rvaném stadionu nebylo k hnutí, dal Panenka v Po-
háru UEFA proti Ipswich Town fantastický trestňák
přes zeď. Naproti hlavní tribuně byla další místa
k stání, pár řad betonových schodů. Tam jsem zašel
snad dvakrát v životě; vím, že jsem odtud sledoval
zápas s Interem Bratislava v roce 1981.
Diváci mi přišli jiní než na Spartě. Takoví uvolnění,
příjemní. To jsem taky pochopil později, že Bohemka
tolik příznivců neměla, a kotel už vůbec ne. Do Ďolíč-
ku chodili i fanoušci jiných klubů a léčili si zde svoje
nervy. Byla tu pohoda.
Vůbec si myslím, že tyhle roky byly strašně důležité.
Právě tehdy Bohemka získávala fanoušky, kteří s ní
pak zůstali. Vidím to na sobě: kdyby mě ta první ná-
vštěva nenadchla, možná bych na Bohemku nezačal
chodit pravidelně, dneska bych fandil nedejbože
Spartě a rozčiloval se, co má ten pan Saiver z Mladé
fronty proti Řepkovi. Nikoliv Slezi a Sňóza, nýbrž Za-
bavník a Matušovič. Ale ta krásná atmosféra, útulný
stadionek, pohledný fotbal a samozřejmě i Tonda Pa-
nenka, to přitáhlo hodně lidí.
A do toho, jak jsem se díval na Panenku, který rozcvi-
čoval brankáře Ledeckého, se ozvalo „klokani bojují,
kopanou milují, hrajou ji všem lidem jenom pro ra-
dost...“ Kdesi jsem se dočetl, že tahle hymna vznikla
právě v památném roce 1973. No není to symbolické?

Hééééééééj rup!

Další věc, která mě fascinovala – míč. Všude jinde se
hrálo s černobílým míčem, jen na Bohemce ne. Když
někdy televize dala ve zprávách šot z anglické ligy,
nadchlo mě, že tam používali bílé míče. Ne černobí-
lé, ale celé bílé. No a teď na Bohemce, rány boží,
zrovna takové bílé míče. Jak jsem se později dočetl,
byla to značka Mitre.
Jak už jsem říkal, kotel tam asi žádný nebyl, možná
pár kluků s vlajkou, ale v soutěži „kotlů“ by to na
medaili nevydalo. To se nedalo srovnat s tím, co jsem
viděl na Spartě. A přece tam nebylo ticho. Docela to
na tribunách hučelo, lidi tleskali, když se povedla ak-
ce a střela, ale tleskali třeba i jen narážečce, zasek-
nutí, kličce, centru nebo i pěknému zpracování těž-
kého míče.



Plzeňský brankář Čaloun vzal míč, udeřil s ním o tráv-
ník a „hééééééééééééj...“ Čaloun vykopl.... „rup!“
A za chvíli znova. To jsem taky nikde neviděl, ani
v televizi ne. To „posero posranej, ve Slavii chovanej“
přišlo až za pár let. Tenkrát, pokud si pamatuju, se
volalo jen „hej rup“. Posera posranej je ještě vtipnej,
ale že se v posledních letech přidává „zkurvenej“,
tak to mě mrzí. Nelíbí se mi to.
Čalounovi se povedla jedna finta. Lidi zase řvali to
svoje „héééééééj“, on si nadhodil míč, jako že ho vy-
kopne, vyhodil nad sebe, ozvalo se „rup“ a míč spadl
na zem. Schválně ho minul. Diváci se začali smát, Ča-
loun a ostatní hráči taky. Dneska by byl „zkurvenej“.

Vítězná penalta

Nemám takovou paměť, pro tuhle sestavu jsem mu-
sel jít do starého Gólu:
Ledecký – Králíček, Valent, Packert, Vejvoda – Jílek,
Knebort, Panenka (46. Jelínek) – Ivančík, Mastník,
Jarkovský. Počítám, že pamětníci zaslzej.
Takže Tonda střídal. Už si vážně nevybavím, proč,
jestli se zranil, ne-
vím.
V první půli útočila
Bohemka k tramva-
ji, druhou na hodi-
ny. To byla zavede-
ná tradice, platná
i v titulové sezoně.
Byla to řežba, to si
vybavuju, i ten zá-
věr. První gól dal ve
3. minutě Packert,
ve 41. vyrovnal For-
man. Jelínek, který
jedenáct let před-
tím hrál finále mist-
rovství světa v Chi-
le, dal v 53. minutě
na 2:1, ale v 82. mi-
nutě vyrovnal útoč-
ník s fotbalovým
jménem Bican. Už
se zdálo, že Plzeň
remízu udrží, když
těsně před koncem
někdo z Bohemky
spadl ve vápně. Jak
už to tenkrát chodi-
lo, rozhodčí Korček
písknul penaltu.
Rozběsněný Čaloun,
kdepak teď byla je-
ho finta s výkopem
a úsměv, ten tak vy-
váděl, že musel do-
stat červenou. Tepr-

ve pak se hráči trochu zklidnili, míč si postavil Franta
Knebort a dal na 3:2.
Chtěl bych to dneska vidět, ten faul. Byl? Nebyl? Váž-
ně nevím.
A ještě k Jelínkovi – nemohl jsem si srovnat v hlavě,
že se dívám na fotbalistu, který skutečně hrál finále
mistrovství světa v době, kdy mi nebyly ani dva roky
a o němž jsem jen četl. A on teď hraje tady!

Zrodil se nový člověk

Šel jsem domů jako ve snu, v noci jsem nemohl spát
a pořád jsem na to myslel. Byl to určitě větší zážitek
než první návštěva Sparty, natož Slavie, která už ten-
krát měla nejhorší stadion v republice.
Tehdy jsem si to samozřejmě neuvědomoval, ale
v podvečer 22. října 1973 jsem přišel jako fanoušek
fotbalu, který je zvědavý, co se to v Ďolíčku děje,
když o tom všude tak básní.
Odcházel jsem jako FANOUŠEK BOHEMKY.
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Legendy

Bohemians
Legendy Bohemians znovu oÏívají. Projekt, kter˘ právû

pfii minul˘ch Vánocích s Klokanem dostal oficiální ná-

zev Spoleãenství legend Bohemians se na jafie doãká

svého pokraãování. Do tohoto spoleãenství jsou po-

stupnû zafiazováni hráãi a funkcionáfii, ktefií se v˘razn˘m

zpÛsobem zaslouÏili v minulosti o úspûchy KlokanÛ.

Symbolické je, Ïe první „Legendou“ se stal Antonín Pa-

nenka, ikona zelenobíl˘ch barev a souãasn˘ prezident

klubu. V souãasné dobû ãítá Spoleãenství 28 legend.

Na poãest jednotliv˘ch ãlenÛ jsou vydávány sbûratelské

kartiãky, které fanou‰ci mohou koupit v omezen˘ch sé-

riích.  

Pfii Vánocích s Klokanem 2007 bude sbûratelská série

doplnûná o legendy, které je‰tû nevy‰ly na kartiãkách.

Sbûratelé tak budou moci jiÏ zakoupit ZdeÀka Svobodu

a Miroslava Biãíka. ZároveÀ vychází tradiãní speciál

k VánocÛm s Klokanem. Vyhla‰ování legend bude po-

kraãovat i na jafie, kdy budou do sínû slávy uvedeny

dal‰í známé osobnosti zelenobílé historie. 

Pfiehled
„Legend Bohemians“
k 15. 12. 2007

Antonín Panenka

Jaroslav Kamenick˘

Karol Dobia‰

Dalibor Slezák

Tomá‰ Pospíchal

Jifií Rubá‰

Pfiemysl Biãovsk˘

Milan âermák

Karel Bejbl

Stanislav Lev˘

Pavel Chaloupka

Václav Jíra

Jifií Pe‰ek

Peter Zelensk˘

Josef Pí‰a

Franti‰ek Knebort

Franti‰ek Jakubec

Václav Janovsk˘

Zdenûk Svoboda

Miroslav Biãík

Jan Kalous

Zdenûk Proke‰

Jaroslav Nûmec

Miroslav Valent

Jifií Sloup

·tefan Ivanãík

Franti‰ek Mottl

Jifií Ondra
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Podzim mládeže

BOHEMKY
A dorost (roãník 1989)

Umístûní po 15 kolech podzimní ãásti: 7. místo se ziskem

20 bodÛ a skóre 20:19. DruÏstvo vedli trenéfii PoÏár, Pergl,

Hradeck˘, vedoucí muÏstva pan Morávek. V pfiípravném

období absolvovalo druÏstvo 2 soustfiedûní a to t˘den

v Tfiemo‰nici a t˘den v Roudnici. SoutûÏ jsme zahájili v Te-

plicích nerozhodn˘m v˘sledkem 1:1. V prvních ‰esti kolech

jsme získali pouhé 3 body za nerozhodné v˘sledky. Hernû

jsme nepropadali, ale promûÀování ‰ancí bylo na‰í velkou

slabinou. V 7. kole pfii‰lo vítûzství a v následujících ãtyfiech

kolech pfiibylo na na‰e konto 10 bodÛ a velice sloÏitá situ-

ace se zlep‰ila. V závûru soutûÏe pfii‰ly opût zbyteãné ztrá-

ty. V Budûjovicích jsme vedli 1:0 o poloãase, ale nezvládli

jsme a prohráli 2:1. V utkání s Plzní byl stav je‰tû v 92. mi-

nutû 1:0 a koneãn˘ stav 1:1. V‰e jsme je‰tû ãásteãnû na-

pravili v posledním kole a získali jsme cenné body za ví-

tûzství 2:0. Nejlep‰ím stfielcem se stal Morávek, kter˘

druÏstvu pomohl v˘razn˘m zpÛsobem. Jeho odchod musí-

me fie‰it kolektivním v˘konem ostatních hráãÛ. Vûfiíme, Ïe

zvládneme situaci a soutûÏ zachráníme i pro pfií‰tí roãník. 

Trénujeme do 14. prosince, 1.-2. prosince jsme sehráli

halov˘ turnaj Dr. Jíry. Pfiípravu zahájíme 3. ledna, t˘den-

ní soustfiedûní v Tfiemo‰nici od 6. ledna. Pfiíprava bude

probíhat pûtkrát v t˘dnu a o sobotách se zúãastníme

zimního turnaje Meteoru. Jarní ãást soutûÏe zahájíme 8.

bfiezna na Spartû.

Václav Hradeck˘ – trenér A dorostu (roãník 1989)

B dorost (roãník 1990)

„S body spokojenost, v herním projevu stále je‰tû rezer-

vy“. Tímto bonmotem by se dala struãnû charakterizovat

podzimní ãást námi odehrané soutûÏe. MuÏstvo (roã. 90

a ml.) vstoupilo do této sezóny pod nov˘m vedením re-

alizaãního t˘mu. A to ve sloÏení  J. Nos (trenér), O.Ouz-

k˘ (asist.trenéra), J.Hauer (vedoucí t˘mu) a samozfiejmé

i P.Marou‰ek (masér), s cílem zkonsolidovat t˘m, získat

dostatek zku‰eností prvním rokem ve star‰ím dorostu

i kvalitní soutûÏi (âeská liga dorostu), zlep‰ovat svÛj her-

ní projev, herní pohodu prezentovat v utkáních a tuto

soutûÏ zachránit pro dal‰í roãníky.

Do pfiípravy, která zaãínala na zaãátku 2. t˘dne v ãerven-

ci se zapojilo na tfii desítky hráãÛ. Trénovalo se v Jenãi,

soustfiedûní jiÏ se zúÏen˘m poãtem hráãÛ (22) probûhlo

v Kácovû. V období ãervence a zaãátku srpna jsme sehráli

desítku pfiípravn˘ch utkání. Po 2 úvodních poráÏkách

jsme vût‰inu zvládli a uspûli se soupefii stejné i niÏ‰ích

soutûÏí.

K prvnímu mistr. utkání 12.08.2007 jsme nastupovali

koncentrovaní a soustfiedûní na Strahovû proti Spartû,

kde jsme utkání zvládli a zvítûzili 2:0. V domácím utkání

pfii vítûzství 2:1 nad Kladnem se k nám pfiiklonilo i ‰tûs-

tí, ale my mu ‰li naproti. Vítûzstvím v Pfiíbrami 3:1 jsme

potvrdili dobr˘ vstup do sezóny. Následná remíza s Kolí-

nem doma 1:1, ale hlavnû spousta nevyuÏit˘ch ‰ancí, do-

mácí prohra s Teplicemi 0:3 a venku v Pardubicích 0:2

nás srazily z fotbal. v˘‰in zpût na zem. Po sérii nepove-

den˘ch utkání jsme zmobilizovali síly a bezpeãnû pfie-

hráli v domácím utkání PlzeÀ 4:2. V utkání na Motorletu

jsme sice sahali po bodu, ale v závûru souboje jsme in-

kasovali a 1:2 prohráli. Dvû domácí v˘hry shodnû 2:0 nad

âesk˘mi Budûjovicemi a Hradcem Králové a vítûzství

venku v Bl‰anech 4:0 nás nadobro udrÏely v horních pat-

rech tabulky. K dal‰í sérii 4 utkání se soupefii z horních

pater tabulky jsme se pfiipravovali s odhodláním uspût

a potrápit kvalitní t˘my. BohuÏel se to úplnû nepodafiilo.

Domácí remízy 0:0 se Slavií i Libercem a kvalitní utkání

nás mohou je‰tû uspokojit, ale oba zápasy  venku v Mos-
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tû i Jablonci a shodné poráÏky 1:3 i ne pfiíli‰ kvalitní hra

uÏ ne. 

Jednotliví hráãi i t˘m nepodával  po cel˘ podzim zcela

vyrovnané v˘kony. Na této stránce i na zlep‰ení herního

projevu je tfieba v jarní ãásti neprodlenû zapracovat.

Podzimní bilance:  5. místo, 7 v˘her-3 remízy-5 poráÏek,

24 bodÛ a skóre 23:18.

Hráãi nastoupiv‰í v podzimních mistrovsk˘ch utkání:

Brankáfii: Kamisch, Pafiízek

Obránci: Ferko, Hauer, Ondráãek, Plechat˘, Jurãík, Vrabec

ZáloÏníci: JeÏdík, Budaã, Veverka, Îák, Netfiebsk˘ ÎeÏul-

ka, Hou‰ka

Útoãníci: Ne‰por, Spratek, Kavka, Válek

M. Gröbl (bûhem podzimní ãásti byl pfiefiazen do A do-

rostu)

Fadrn˘ ( vypomáhal v 1.utkání)

„B“ dorost trénuje 3 x t˘dnû do 12.12. 2007, zimní pfií-

pravu zahajuje 3.1.2008 (tréninky 4 x t˘dnû), poslední

t˘den v lednu zajíÏdí na soustfiedûní do Janova n. N. Bû-

hem pfiípravy absolvuje pfiípravná utkání s dorosteneck˘-

mi celky (âeské ligy). V listopadu t˘m absolvoval jiÏ 2 zá-

pasy zimního turnaje muÏÛ (krajsk˘ pfiebor, 1.A tfiída) na

Aritmû-v˘hry nad Stfie‰ovicemi 4:2, Nebu‰icemi 4:0.

V novém roce v turnaji pokraãuje.

Jifií Nos – trenér B dorostu (roãník 1990)

C dorost (roãník 1991)

Po pfiedchozím roãníku, kdy jsme vyhráli divizi, jsme

mûli trochu obavy z uãinkování v nejvy‰‰í soutûÏi. Zápa-

sy oproti divizi jsou zde podstatnû dÛraznûj‰í a rychlej-

‰í, vÏdyÈ hrajete proti nejlep‰ím mlad‰ím dorostencÛm

v celé âeské republice. I pfiesto, Ïe soutûÏ je to velmi ná-

roãná, mohu konstatovat, Ïe jsme obstáli! Pfiezimujeme

na druhém místû, coÏ pfied zaãátkem asi nikdo neãekal.

Dafií se nám hrát rychl˘ agresivní fotbal s dobrou defen-

zivní ãinností! Kluci se semkli a dfieli jak na trénincích,

tak i v zápasech. Na‰í hlavní devizou je kolektivní v˘kon,

ale pfiesto bych chtûl nûkolik hráãÛ vyzdvihnout. Musím

zaãít u Václava Kadlece. Je o rok mlad‰í neÏ jeho spolu

i protihráãi a on dokázal nastfiílet dvanáct branek v de-

seti zápasech. Je druh˘m nejlep‰ím stfielcem celé sou-

tûÏe! Jeho "dvorní nahrávaã" a spoluhráã z útoku Michal

Kuãaba dal 3 góly, 7x asistoval. Stfiední záloÏník a srdce

t˘mu Dominik Rejhon vsítil ãtyfii branky a ‰estkrát pfii-

hrával! Marek Hovorka, tahoun t˘mu, kter˘ se tûÏko smi-

fiuje s kfiivdou, se radoval pûtkrát a ‰estkrát dopomohl

k úspûchu spoluhráãÛm. Kapitán Michal Hofiínek, hráã,

kter˘ nikdy nechce prohrát, aã obránce dal 5 gólÛ! Hod-

nû na sobû zapracoval lev˘ záloÏník Martin Pánek s bi-

lancí 3+5! Osobnû jsem mûl pfied sezonou tro‰ku strach

z hry obráncÛ. Tûsnû pfied zaãátkem se nám podafiilo zís-

kat velmi kvalitního stfiedního beka Michala ·táfka ze

Sparty, kter˘ nám hodnû pomohl.Vedle nûj se zaãal pro-

sazovat Michal Preisler a hlavnû defenzivní záloÏník Jan

Fridrich pochopil, kde je jeho místo a hrál velmi dobfie.

Obrovskou roli sehrál brankáfi Pepa Proke‰. Na závûr

bych chtûl podûkovat v‰em hráãÛm za dobr˘ rok, rodi-

ãÛm za projevenou podporu, mému kolegovi p. Havlí-

kovi a vedoucímu p. Hofiínkovi bez nichÏ by to prostû

ne‰lo! 

A KLUCI NEZPYCHNOUT, âEKÁ NÁS TùÎKÉ JARO!!!!! 

Josef Pleticha – trenér C dorostu (roãník 1991)

D dorost (roãník 1992)

MuÏstvo pod vedením trenérÛ ·turmy a Hrube‰e a stálé-

ho dohledu vedoucího muÏstva p.âástky skonãilo po pod-

zimních 15.kolech na 11.místû. Získalo 20 bodÛ se skórem

21 ku 24  a z bilancí 5 vítûzství, 5 remíz a 5 proher.

Na sezonu se muÏstvo pfiipravovalo na dvou soustfiedû-

ních. První probûhlo v Rokytnici, v krásném horském pro-

stfiedí a trvalo 4 dny. Druhé bylo t˘denní, zamûfiené na

herní projev muÏstva a pfiechod na zónové bránûní.

Zaãátek soutûÏe nám nevy‰el podle pfiedstav, hlavnû

prohra v Pfiíbrami, po hanebném prvním poloãase, nás

velmi mrzí. Dostávali jsme dosti laciné branky a na gól

v soupefiovû síti jsme potfiebovali mnoho ‰ancí. Postup-

nû se na‰e hra zlep‰ovala a hráãi si zvykali na doroste-

neckou kopanou a jen zbyteãné remízy (Pardubice,

â. Budûjovice, Hr. Králové) nás pfiipravily o vût‰í poãet

bodÛ. V posledních pûti kolech hráãi pfiedvádûli to, co se

od nich chce a ztratili jen dva body remízou v Mostû.

Cenné bylo, hlavnû po psychické stránce, vítûzství v praÏ-

ském derby se Slávií 3:2.

Doufejme, Ïe muÏstvo naváÏe v jarní ãásti soutûÏe na v˘-

kony v posledních kolech podzimu.
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O zimní pfiestávce se druÏstvo zúãastní zimního turnaje

st. dorostu Meteoru na ·tûpniãné.

Jaroslav ·turma – trenér D dorostu (roãník 1992)

A Ïáci (roãník 1993)

Umístûní po 15-ti kolech podzimní ãásti: 5.místo se zis-

kem 25 bodÛ a skóre: 33:30 druÏstvo vedli trenéfii Rych-

l˘, Hájek a vedoucí muÏstva pan Zeman. 

V letním pfiípravném období absolvovalo druÏstvo 3 t˘d-

ny dvojfázové tréninky v Hostivicích a poté t˘denní sou-

stfiedûní v Roudnici. 

Zaãátek soutûÏe nám vy‰el velmi dobfie. Po v˘hfie doma

se Sokolovem 3:0, jsme bodovali i na pÛdû Sparty a po

v˘sledku 0:3 jsme pokraãovali ve v˘borném zahájení

sezóny, coÏ jsme do tfietice potvrdili v˘hrou 3:5 v Hofio-

vicích. Poté jsme pfiivítali druÏstvo Pfiíbrami a po prohfie

2:4 jsme utrpûli první poráÏku. Absolutním v˘buchem

pro nás bylo utkání v Jablonci, kde nám v 5.minutû vy-

louãili hráãe a zbyteãn˘mi chybami, které soupefi tre-

stal, jsme se uÏ nedostali do zápasu a v˘sledek 7:1 byl

pro nás velk˘m zklamáním. O to dÛleÏitûj‰í pro nás by-

lo následující domácí utkání s Budûjovicemi, které jsme

zvládli na v˘bornou a zvítûzili 4:0. V následujících 5-ti

kolech jsme získali pouhé 4 body, pfiestoÏe pfiedvede-

ná hra nebyla ‰patná, ale nedali jsme góly. Závûr sezó-

ny nám opût vy‰el a po v˘hfie nad Mostem, v Neratovi-

cích a doma z Plzní, jsme se dostali na velmi pûkné 5.

místo v soutûÏi. 

Tréninky do 14.prosince, 15.prosince turnaj v Mladé Bo-

leslavi. Pfiípravu zahájíme 3. ledna, 5.ledna halov˘ turnaj

v Plzni, 19-26.1.08 zimní soustfiedûní. 

PrÛbûÏnû muÏstvo hraje zimní turnaj mlad‰ího dorostu

na Zliãínû. 

Tréninky 4x t˘dnû. 

Jarní ãást soutûÏe zahájíme 15.3. 

Jaroslav Rychl˘ – trenér A ÏákÛ (roãník 1993)

B Ïáci (roãník 1994)

V PraÏském pfieboru, kde je jasn˘ cíl postup do divize

ÏákÛ, vedeme o 4 body. Ale klidnû jsme mohli mít o 4

body víc, neb˘t zbyteãn˘ch  remíz s Meteorem a Vikto-

rií ÎiÏkov. Hernû  jsme vyloÏenû nezklamali (i kdyÏ cel˘

zápas proti Dukle a prvních poloãasÛ s Braníkem

a H. Mûcholupy, kde to z na‰í strany nebyl optimální

a sehran˘ v˘kon muÏstva), ba naopak se nám stfielecky

dafiilo s Umbrem 11:0, Stfie‰ovicema 12:1 a na StfiíÏko-

vû s „tzv. Bohemkou“, kdy nám to tam padalo témûfi

v‰echno. A v neposlední fiadû si velice cením dvou ven-

kovních otoãen˘ch zápasÛ, kdy jsme prohrávali na sil-

n˘ch Hájích 0:3, v poloãase 2:4, a pfiesto jsme o rok

star‰í kluky ve druhé pÛli hernû i fyzicky pfiedãili a na-

konec zvítûzili 6:4.

V kádru máme 23 hráãÛ, z toho dva byli dlouhodobû zra-

nûní (brankáfi Knotek a útoãník Mi‰ura). Pfiístup, chová-

ní i docházka byly vcelku v pofiádku a uÏ se tû‰íme na ja-

ro! Zaãínáme 7. ledna, 4x t˘dnû. Máme nûkolik halov˘ch

turnajÛ, zimní turnaj na Motorletu, 3 dvojzápasy na Mo-

ravû a v jiÏních âechách. Generálka na mistrovské zápa-

sy nás ãeká 22. bfiezna v Plzni.

V kádru máme zatím 3 nové hráãe na zkou‰ku, dal‰í jsou

osloveni, záleÏí na nich jak se rozhodnou, ale urãitû se

nebráníme dát ‰ikovn˘m klukÛm, ktefií chtûjí hrát za li-

gov˘ zelenobíl˘ klub s nejlep‰ími fanou‰ky v republice

(a moÏná, s Celtikem Glasgow, na svûtû!), ‰anci.

Realizaãní t˘m: P. Richtrmoc (trenér), R. Barták, J. Hubí-

nek (asistenti trenéra), M. Nerad (vedoucí muÏstva)

Pavel Richtrmoc – trenér B ÏákÛ (roãník 1994)

D Ïáci (roãník 1996)

S podzimní ãástí soutûÏe jsme spokojeni ãásteãnû. Jsme

na pátém místû s 22 body, coÏ není ‰patn˘ v˘sledek. Po-

zitivní je, Ïe se v muÏstvu prosadili hráãi, ktefií pfii‰li v lé-

tû. V nûkter˘ch zápasech se nám líbila i pfiedvedená hra,

naopak nûkteré jsme zbyteãnû prohráli vlastními chyba-

mi. Bûhem zimní pfiestávky pfiijdou noví hráãi, u kter˘ch

vûfiíme, Ïe se prosadí a tím dojde ke zkvalitnûní muÏ-

stva. To ov‰em nepÛjde bez poctivé práce v zimní pfií-

pravû. âekají nás 2 soustfiedûní, kondiãní na horách

(·pindlerÛv Ml˘n) a herní (Sobûslav), kde jak pfiedpo-

kládáme dojde ke zkvalitnûní muÏstva. Do jarních bojÛ,

kde na vedoucí t˘m ztrácíme 6 bodÛ, pÛjdeme se sna-

hou pfiedvádût líbiv˘ fotbal a samozfiejmû bodovat. Jed-

ním z cílÛ je také vést hráãe k skromnosti, pracovitosti

a pokofie.

Tomá‰ Ulrich – trenér D ÏákÛ (roãník 1996)
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E Ïáci (roãník 1997)

Statistiky roãníku 1997 (30.7. – 30.11. 2007)

Po odehrané podzimní ãásti sezóny 2007/2008 uvefiej-

Àuji pár statistik t˘kajících se hráãÛ roãníku narození

1997. Kádr odehrál (nebo alespoÀ nûktefií hráãi) ve zmí-

nûném období 19 mistrovsk˘ch a 12 pfiátelsk˘ch zápasÛ

s celkovou bilancí 23-2-6 a celkov˘m skóre 158:43.

Tento kádr se úãastnil zápasÛ F2A 1. tfiídy mlad‰ích ÏákÛ

skupiny A (v˘hradnû sám) a spoleãnû s hráãi roãníku 1998

nastupoval v soutûÏi F4A Pfiebor Mlad‰í Ïáci – pfiípravka.

Hráãi roãníku 1997 odehráli v obou soutûÏích dohroma-

dy 10052 minut. Kolik (souhrnem za obû soutûÏe) ode-

hráli jednotliví hráãi mistrovsk˘ch minut?: 662-Vojta,

641-·tûpka, 632-Mára, 610 PÛãa, 550-Pafiez, 541-Jára,

532-Koudy, 494-âernoch, 475-Ferda, 470-SkÛãa, 451-

Gába, 407-·ebík, 389-David, 385-EvÏa, 365-Honza, 335-

SláÀa, 306-Roby, 245-Dasty, 237-Prochy, 235-DJ, 223-

âermis, 211-Kuba, 202-Ro‰i, 181-·tûpán, 150-·imi,

123-Kry‰tof. 

Následují statistiky pouze 1. tfiídy MÎ.

V základních sestavách nastoupilo celkem 22 hráãÛ. Dle

poãtu startÛ v zahajovacích sestavách: 11-Vojta, ·tûpka,

PÛãa, 10-Mára, Jára, 9-Koudy, 8-Pafiez, Ferda, SkÛãa, 6-

·ebík, 5-Gába, SláÀa, 4-EvÏa, 3-âernoch, 2-Roby, Dasty,

Ro‰i, ·imi, 1-David, Honza, Prochy, Kuba

V mistrovsk˘ch zápasech 1. tfiídy zasáhlo do hry v‰ech 26

hráãÛ kádru. Kdo a kolikrát?: 11-Vojta, ·tûpka, PÛãa, Má-

ra, Jára, Koudy, Pafiez, Ferda,10- SkÛãa,8-·ebík, Gába,7-

Roby, 6-David, 5- SláÀa, EvÏa, âernoch, 4-Ro‰i, Honza, 3-

Dasty, Kuba, ·tûpán, 2-·imi,Prochy,âermis, 1-DJ, Kry‰tof

T˘m má na kontû 48 vstfielen˘ch branek, o které se po-

dûlilo 12 stfielcÛ. Jejich pofiadí: 16-Pafiez, 11-Mára, 5-Gá-

ba, SkÛãa, 2-·ebík, Roby, âermis, 1-Prochy, EvÏa, Vojta,

Jára, Ferda

Dûkuji v‰em, ktefií se podíleli na zaznamenávání v˘‰e

uveden˘ch statistik, zejména -mk-.

Ing. Jaroslav Kvapil – trenér E ÏákÛ (roãník 1997)

Star‰í pfiípravka – roãník 1998

Vydafiené letní soustfiedûní v areálu fotbalového klubu

Karl‰tejn absolvovali v‰ichni hráãi ‰ir‰ího kádru i v‰ech-

ny vyhlédnuté posily. V muÏstvu se na novou sezonu ob-

jevilo 6 nov˘ch hráãÛ, ktefií se postupnû zapojovali do hry

na‰eho muÏstva. Celkov˘ poãet hráãÛ na podzim bylo

24, z toho 3 brankáfii. Tento poãet byl z dÛvodu, Ïe muÏ-

stvo "98" hraje 2 soutûÏe a to Pfiebor star‰í pfiípravka

(malé hfii‰tû 7+1) a druhou soutûÏ jiÏ na velké hfii‰tû -

Mlad‰í Ïáci pfiípravka. Bûhem podzimní ãásti jsme ode-

hráli 11 mistrovsk˘ch utkání, z toho 6 vítûzn˘ch, 1 remí-

za a 4 prohry. MuÏstvo skonãilo na 6. místû v tabulce

soutûÏe SP pfiebor. Velice pûkná a nároãná utkání jsme

sehráli s muÏstvy Podolí, Slavie a Motorletu. Naopak ve-

lice ‰patn˘ v˘kon podali hráãi v zápase s Unionem Vr‰o-

vice. Po skonãení soutûÏe probíhají tréninky 2x t˘dnû na

nové UMT na ·eberovû a 2x t˘dnû v hale. O víkendech

jsme muÏstvo rozdûlili na 2 skupiny, které se pravidelnû

úãastní zimních turnajÛ. Bûhem pfiípravy odjíÏdíme na

soustfiedûní do Sobûslavi, které probûhne od 2.2. – 9.2.

2008. Vûfiím, Ïe po zimní pfiípravû bude muÏstvo dobfie

pfiipraveno na jarní ãást soutûÏe. Velké odhodlání a chuÈ

hráãÛ poctivû trénovat se jistû odrazí ve v˘sledcích jarní

ãásti soutûÏe a tím se mÛÏeme posunout v˘‰e v tabulce.

Závûrem bych chtûl podûkovat za podporu, zájem a obû-

tavou práci rodiãÛm, vedoucímu muÏstva Oldovi Pfiibylo-

vi a asistentovi Jakubovi Kaifrovi.

Václav Nedvûd – trenér star‰í pfiípravky (roãník 1998)

A mlad‰í pfiípravka – roãník 1999

Po podzimní ãásti bych hodnotil umístûní na ãtvrtém

místû jako velmi solidní, nejen v˘sledkovû, ale i s pfied-

vedenou hrou, která se vyrovnala a v nûkter˘ch fázích

i pfievy‰ovala obû praÏská "S", coÏ je dobr˘m pfiíslibem

do jarní ãásti. Ale abych své svûfience jen nechválil, mu-

sím upozornit i na zbyteãné domácí prohry s Podolím

a Duklou, které na‰e muÏstvo mohly posunout je‰tû v˘-

‰e. AlespoÀ máme na ãem, pfies zimní pfiestávku, pra-

covat a zlep‰ovat... Vûfiím, Ïe po kvalitní zimní pfiípravû

a po zkvalitnûní kádru chystan˘mi posilami, budeme na

jafie je‰tû silnûj‰í a s kvalitní hrou pÛjdeme je‰tû mini-

málnû o pfiíãku nahoru tabulkou. Na závûr bych rád po-

dûkoval v‰em hráãÛm za pfiedvedené v˘kony a pevnû

vûfiím, Ïe se celé muÏstvo bude zlep‰ovat.

Marek Bukovsk˘ – trenér A mlad‰í pfiípravky (roãník

1999)
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B mlad‰í pfiípravka – roãník 2000

Do sezóny  jsme vstupovali s cílem hrát klidn˘ stfied ta-

bulky bez starostí se záchranou v soutûÏi. Ov‰em zaãátek

se nepodafiil. První dva zápasy jsme celkem jednoznaã-

nû prohráli. Tím se potvrdilo, Ïe nás v tomto roce neãe-

ká nic lehkého. Na‰tûstí následovala série vítûzn˘ch zá-

pasÛ, která nejen posílila sebevûdomí muÏstva, ale

pfiedev‰ím se podafiilo získat tolik potfiebné body.  Do-

kázali jsme zvítûzit 5x v fiadû, v˘born˘ zápas jsme sehrá-

li zejména na pÛdû t˘mu Chodova. Brzy jsme získali ve-

dení 2:0 a i pfies kvalitní hru soupefie, se nám povedlo

zv˘‰it skóre na 3:0. Úspû‰nou sérii ukonãila aÏ domácí

prohra s muÏstvem Horních Mûcholup 0:2. Tento zápas

se naopak vÛbec nevydafiil, av‰ak tato tfietí prohra byla

zároveÀ prohrou poslední. Do konce soutûÏe nám zb˘-

valy je‰tû tfii zápasy. Neãekané problémy jsme mûli na

hfii‰ti pfiedposledního t˘mu soutûÏe Sokolu Trója, jehoÏ

houÏevnat˘ v˘kon jsme dokázali zlomit aÏ ve druhé pÛli.

V dal‰ím kole nás ãekalo muÏstvo HájÛ, které do té chví-

le v soutûÏi neztratilo ani bod. Vstup do utkání nám vy-

‰el parádnû, brzy jsme získali dvougólové vedení a aktiv-

ní hrou jsme nadále favorita utkání trápili. Ve druhé pÛli

ov‰em  soupefi ukázal, Ïe suverénnû první není náhodou

a nakonec jsme s velk˘m ‰tûstím udrÏeli tûsné vedení

2:1. Toto utkání bych oznaãil za ná‰ vrchol  podzimní se-

zóny. Závûreãn˘ zápas proti Unionu Vr‰ovice se hrál za

nepfiíznivého poãasí na velmi tûÏkém terénu. I pfiesto

jsme zvítûzili vcelku suverénnû 5:1. Podzim jsme tedy za-

konãili na pûkném tfietím místû se ‰estibodovou ztrátou

na vedoucí dvojici t˘mÛ, s ãímÏ mÛÏeme b˘t spokojeni,

vzhledem k tomu, Ïe kluci nastupují vût‰inou proti o rok

star‰ím soupefiÛm. Ov‰em získan˘ poãet bodÛ a umístû-

ní pro nás není stûÏejní, daleko dÛleÏitûj‰í je herní po-

sun, kter˘ se klukÛm podafiil oproti minulé sezónû.

Po podzimu: 3. místo, 24 bodÛ, skóre 33:17

Stfielci: 5x Jaro‰, Vavru‰ka, Velek, 3x Hru‰ka, 2x Jizba D.,

Li‰ka, Osmanãík, Vácha, 1x Bobek, Hájek, Jizba L., Vi‰va-

der, Zajíc, 2x vlastní gól.

Realizaãní t˘m: Jakub Harant (trenér), Martin Li‰ka, Ma-

rián Juriã (asistenti trenéra), Iva Breburdová (vedoucí

muÏstva)

Jakub Harant – trenér B mlad‰í pfiípravky (roãník 2000)

C mlad‰í pfiípravka – roãník 2001

V podzimní sezonû jsme odehráli 13 zápasÛ v Mini cupu

a 10 zápasÛ v pfieboru mlad‰í pfiípravky. V Mini cupu hra-

jeme proti stejnû star˘m klukÛm, v pfieboru vût‰inou pro-

ti mixu roãníku 1999 a 2000. V tûchto zápasech celkem

nastoupilo 34 hráãÛ.

Byly to na‰e první soutûÏní zápasy, a tak podle toho vy-

padala i na‰e hra. V nûkter˘ch zápasech  jsme podávali

v˘borné v˘kony na hranici moÏností, a naopak v nûkte-

r˘ch zápasech propadli. Kluci se uãí hrát fotbal, v‰e je pro

nû nové tak se tûmto v˘kyvÛm nelze divit. Musíme pra-

covat dál trpûlivû krok za krokem a nechat kluky, aby se

sami chtûli pfiedvést a ukázat co v nich je.

Postavení v tabulkách obou soutûÏí odpovídá tomu, Ïe je

to na‰e první sezona. Vûfiím, Ïe  v jarní ãásti sezony bu-

deme mít opût stejnou chuÈ a zápal trénovat. A kdyÏ k to-

mu pfiidáme jiÏ nûjaké ty zku‰enosti z podzimních zápa-

sÛ, tak vûfiím, Ïe se na‰e v˘kony budou neustále zlep‰ovat

a bodÛ na na‰em kontû bude pfiib˘vat.

Za celou podzimní sezonu mi nezb˘vá nic jiného neÏ klu-

ky pochválit a popfiát jim hodnû síly, zdaru a odhodla-

nosti do jarních bojÛ.

Filip Souãek – trenér C mlad‰í pfiípravky (roãník 2001)
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