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Vážení fanoušci Bohemians,
zažil jsem jako hráč křest nových světel v Ďolíčku před více než čtyřiceti
lety a byl to nádherný zážitek. Hrát pod světly pro mě bylo vždycky
rajcovní. Teď to budou moci poznat i hráči Bohemky a užijí si tento skvělý
pohled v Ďolíčku, což je ještě něco navíc.
Tehdy si Bohemka pozvala k prvnímu zápasu pod novým umělým
osvětlením československou reprezentaci. Byla to bomba. Nikdo jiný
takové osvětlení u nás neměl, byla to velká sláva. Sice šlo jen o přátelský
zápas, ale reprezentanti si po zápase stěžovali, že jsme hráli moc tvrdě.
Pro nás to bylo hodně motivující.
Pro vás, pro fanoušky, je fotbal pod umělým osvětlením určitě daleko
lepší. Je rychlejší a atraktivnější. Vyprodaný Ďolíček pak dává večer
fotbalu úplně jinou atmosféru. Vždycky jsem se těšil na zápas pod světly,
ale za nás jich bylo žalostně málo. Teď jsme se jich zase v Ďolíčku dočkali
a určitě to bude krásné. Užijte si osvětlený večer v Ďolíčku a věřme,
že Cestu za světlem proměníme v cestu za třemi body.
Poprvé v roce 2008 vás zdraví
Antonín Panenka
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Kdo se trefí poprvé?
B

ohemians zatím skórovali v této sezonû jen

„S umûl˘m osvûtlením na hﬁi‰tích v zahraniãí se to

desetkrát, ale uÏ první jarní zápas naznaãil,

na‰e vÛbec nedalo srovnávat. KdyÏ si jenom vzpo-

Ïe ‰ancí si Klokani vytvoﬁí ve druhé polovinû sou-

menu na zápas v Düsseldorfu na mûstském stadi-

tûÏe dostatek. Snad to bude pokraãovat i nadále.
Zvlá‰tû pod umûl˘m osvûtlením by zelenobílí mûli

ónu, to byla pﬁímo pohádka hrát za tak dokonalého umûlého osvûtlení. Vidût bylo jako ve dne.

vyuÏít domácího prostﬁedí. Teì zb˘vá zodpovûdût

Myslím si, kdyby jiÏ tehdy bylo ve Vr‰ovicích osvût-

otázku, kdo bude prvním stﬁelcem Bohemky pod
nov˘mi reflektory. Bude to nejlep‰í stﬁelec pﬁípra-

lení takové kvality, pak by jistû diváci projevili
mnohem vût‰í zájem o utkání ve veãerních hodi-

vy Michal Ordo‰ nebo nová posila Jan Rezek?

nách. VÏdyÈ v létû mohou zápasy ve veãerním

Nebo snad nûkter˘ z talentovan˘ch mladíkÛ. Jednou se o tomto stﬁelci bude moÏná psát, jako se

chládku jenom uvítat a pak na jaﬁe a na podzim
nebudou nuceni vzhledem k brzk˘m zaãátkÛm se

psalo o prvním gólu pod osvûtlením v roce 1955.

dovídat v˘sledky uÏ z rozhlasu nebo z novin.

První gól pod reflektory na Bohemce

·koda, Ïe uÏ jsem teì jenom divákem,“ vzpomínal
Pepa Král v roce 1965.
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8 Téma: Cesta za svûtlem

Na stopkách rozhodãího ukazovala ruãiãka 19. minutu prvního zápasu pod umûl˘m osvûtlením na
na‰em stadiónu. Byl 6. prosinec 1955. Soupeﬁem
tehdej‰ího Spartaku Praha Stalingrad, majitele

A záÏitky pod umûl˘m svûtlem...

právû novû instalovaného umûlého osvûtlení, bylo
tehdej‰í Dynamo Praha. V oné 19. minutû vedlo

Ptáte se mne na mé záÏitky pﬁi umûlém osvûtlení.
Bylo jich hodnû, ale dvû z nich jsou, abych tak
ﬁekl, hraniãní, a proto se zastavíme právû u nich.
V roce 1947 se v Praze konal Svûtov˘ festival demokratické mládeÏe a na Strahovû byl velk˘ mezinárodní turnaj. Sehrál jsem tehdy – bylo to 26.
srpna – své první mezinárodní utkání za Bohemku a shodou okolností právû pod reflektory, i kdyÏ
pﬁíli‰ mnoho nezáﬁily. Na‰ím soupeﬁem byla Crvena Zvezda z Bûlehradu, v˘sledek nerozhodn˘ 2:2.
Je‰tû dnes si pamatuji na velkou náv‰tûvu a radostné prostﬁedí mlad˘ch pﬁi tomto zápase.
A za umûlého osvûtlení se také uskuteãnil mÛj poslední souboj na zeleném trávníku s m˘m velk˘m
protihráãem, Pepi Bicanem. Bylo to v roce 1955,
kdy bylo v prosinci ve Vr‰ovicích sehráno pod tehdy novû instalovan˘mi reflektory zahajovací utkání
s Dynamem. Podlehli jsme tehdy 3:4 a já si na tento zápas ãasto vzpomenu jako na epilog m˘ch
dlouhotrvajících duelÛ s tímto v˘born˘m útoãníkem

po chybû domácí obrany 1:0. Dostavil se nápor
domácích, zakonãovan˘ch stﬁelbou, z níÏ jednu
stﬁelu odvrátila obrana Dynama na rohov˘ kop.
Olda Bílek si postavil míã u rohového praporku,
krátk˘ rozbûh, mûkk˘ centr, nabûhnutí záloÏníka
Josefa Krále, umístûná hlaviãka a vyrovnáno na
1:1. Tak vypadala první branka zelenobíl˘ch pod
vlastním umûl˘m osvûtlením. Ano, jejím stﬁelcem
byl jeden z nejoblíbenûj‰ích hráãÛ vr‰ovického
muÏstva, stﬁední útoãník Pepa Král, hrající tehdy
záloÏníka.
„No, upﬁímnû ﬁeãeno, pﬁíli‰ dobré to pÛvodní
osvûtlení nebylo. Spí‰e naopak. Snad pro hráãe
je‰tû bylo trochu vyhovující, ale kdyÏ jsem nûkdy
nehrál a sedûl v hledi‰ti jako divák, moc jsem
toho nevidûl,“ vzpomíná Pepa Král na prvopoãátky
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Dr. Václav Jíra

technick˘ch novinek na vr‰ovickém stadiónu.
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77 dní
po výhře
nad Libercem
edmdesát sedm dní po vítûzném zápase s Libercem se opût vracíme do ëolíãku, do místa, kde vládnete vy, fanou‰ci Bohemky. Pﬁed
vámi chceme vybojovat záchranu, zápasy v domácím
prostﬁedí budou klíãem k zisku dÛleÏit˘ch bodÛ.
Pﬁes zimu jsme posílili v kaÏdé ﬁadû a mÛÏu ﬁíci,
Ïe pﬁi‰li hráãi podle na‰ich pﬁedstav. Na rozdíl od
jin˘ch klubÛ jsme neinvestovali miliony do posil.
Klub se musí k tomuto obchodnímu modelu teprve propracovat, na‰e strategie byla nyní posílit
stﬁední generaci hráãi, kteﬁí mohou okamÏitû pomoci. To vût‰ina pﬁíchozích splÀuje. ZároveÀ se
jedná v˘hradnû o hostování, aby zku‰enûj‰í hráãi
pomohli na‰im mlad˘m pﬁi ligové aklimatizaci.
Se zimní pﬁípravou jsme spokojeni a vûﬁím, Ïe se
dobrá zima promítne do dobrého jara. V prvním
utkání v Olomouci jsme podali velmi dobr˘ v˘kon
ve druhém poloãase. V tom prvním jsem nûkolikrát vystartoval z laviãky, protoÏe ztrát, kter˘ch
jsme se dopou‰tûli ve stﬁedu hﬁi‰tû, bylo stra‰nû
moc. DÛleÏité bylo kluky o pﬁestávce zklidnit
a v nástupu do druhé pÛle se projevila na‰e kvalita. O Olomouci se v zimû mluvilo jako o nejlépe
fyzicky pﬁipraveném t˘mu, ale ve druhém poloãase
jsme byli pohyblivûj‰í my a dostali jsme se do

S

ZBYNĚK BUSTA
t re n é r
Bohemians 1905

mnoha ‰ancí. Ve v˘borném svûtle se pﬁedstavily
v‰echny zimní posily, které nastoupily, a doufám,
Ïe to bude pokraãovat.
Proti Plzni budeme hrát poprvé pod nov˘m osvûtlením. Hráãi si ho vyzkou‰eli jen jednou, v sobotu na
pﬁedzápasovém tréninku, jinak jsme chtûli hﬁi‰tû
v ëolíãku ‰etﬁit, aby bylo dobﬁe pﬁipraveno na zápas.
Tréninkové podmínky nejsou ideální, stále hledáme
hﬁi‰tû s pﬁírodní trávou. Obãas jezdíme do Nymburka,
nûkdy trénujeme na mládeÏi, jindy zase vyuÏijeme
nûjaké hﬁi‰tû za Prahou. Ale Bohemka se zvedá
postupnû a tréninkové plochy jsou jedním z dal‰ích
bodÛ, kter˘ch chceme dosáhnout.

Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň

3

Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 15:55

Stránka 4

Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 15:55

Stránka 5

F OTO M A G A Z Í N U
Olomoucká radost
Sigma Olomouc – Bohemians 1905 1:1
16. února 2008
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Jak to bylo na podzim...
V i k t o r i a P l z e À – B o h e m i a n s 19 0 5
2:0 (0:0)
4. kolo, 26. 8. 2007
Branky: 72. Jarolím, 90. Fillo.
Rozhodãí: Franûk – Pospí‰il, Filípek.
ÎK: ·íma – MatÛ‰.
DivákÛ: 7887.
Sestava Viktoria PlzeÀ: Danûk – T. Rada
(46. Krbeãek), Müller, Zakopal, Smola – Malcharek, Fillo, Trapp, Jarolím (83. Psohlavec),
·íma – Smejkal (62. BroÏík).
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek,
K. Rada, Pávek, ·marda – Kotyza (75. Kuná‰ek),
Adam, Slezák, Rychlík – MatÛ‰ (75. ·koda),
Polodna (62. Ordo‰).
Lev˘ poprvé proti sv˘m KlokanÛm
Poprvé v kariéﬁe vedl trenér Stanislav Lev˘ svÛj
t˘m proti t˘mu Bohemians, kde strávil nejslavnûj‰í
ãas své hráãské kariéry. A doãkal se vítûzství. „Na
léta v Bohemce samozﬁejmû vzpomínám rád, ale
teì jsem ve sluÏbách Plznû a nepﬁál jsem si nic jiného, neÏ na‰e vítûzství,“ poznamenal Lev˘. V˘hru
Viktorie oznaãil za zaslouÏenou. „Ale byl to tûÏk˘
zápas. Bohemians jsem sledoval v pﬁedchozích
dvou utkáních. Mají dobﬁe organizovanou hru,
skvûlé nasazení a agresivitu. Nám pomohl gól Jarolíma,“ uvedl trenér. Od zaãátku utkání vsadil na
hru s jedním útoãníkem, po pﬁestávce v‰ak ke
Smejkalovi pﬁidal druhého forvarda Krbeãka.
„V prvním poloãase jsme Smejkala nedoplÀovali
dobﬁe, proto jsme taktiku zmûnili. A byl to jeden
z klíãÛ k úspûchu,“ konstatoval Lev˘.

Stovky fanou‰kÛ k bodu nepomohly
Fanou‰ci Bohemians vytrvale cel˘ zápas povzbuzovali, v˘raznû se nechala sly‰et i poãetná skupina
fanou‰kÛ na hlavní tribunû. Osm stovek fanou‰kÛ
povzbuzovalo Bohemku v Plzni. Bohemka si v hledi‰ti rozhodnû nevedla ‰patnû, ov‰em alespoÀ
k bodu to nepomohlo. Pﬁedtím naposledy Klokani
prohráli venku 29. záﬁí 2006. Tehdy v Jihlavû podlehli 0:3, ov‰em pak nastartovali nevídanou sérii,
kterou ukonãila aÏ PlzeÀ. Bohemka mezitím na
hﬁi‰tích soupeﬁÛ jedenáct zápasÛ neprohrála, devût z nich vyhrála a ve dvou remizovala a vystﬁílela
si vynikající skóre 23:7. Bûhem této sezony naopak v lize venku je‰tû nevyhrála.
Polodna a Ordo‰ poprvé v akci
Dva noví útoãníci pﬁi‰li do Bohemians krátce pﬁed
utkáním s Plzní. Klub koupil po zranûní Bálka
a neradostném úvodu soutûÏe Michala Ordo‰e
a Michala Polodnu. „Trénovali s námi jen dvakrát,“ ﬁíkal sportovní manaÏer Zbynûk Busta je‰tû
pﬁed zápasem. Do základní sestavy se v Plzni dostal jen Michal Polodna, kter˘ se do Bohemians
vrátil po tﬁech letech. „Jsem rád, Ïe jsem zase
v Bohemce, ale moc mû mrzí, Ïe jsme to v Plzni
nezvládli. Mûli jsme na nû, mohli jsme tady i vyhrát,“ ﬁekl Michal Polodna po své obnovené premiéﬁe v zelenobílém dresu.
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BOHEMKA

má nová světla
bﬁeznu 2005 se Vr‰ovicemi nesla zlá zpráva.
„Bohemka uÏ se boﬁí, v ëolíãku budou stát
byty.“ Tato fáma se na‰tûstí nepotvrdila, ale v té
dobû tomu mnohé nasvûdãovalo. Klub zkrachoval,
DruÏstvo fanou‰kÛ Bohemians teprve vznikalo a na
lukrativní pozemky mûlo zálusk mnoho investorÛ.
Stadion navíc nepatﬁil Bohemce, coÏ nejistotu je‰tû
zvy‰ovalo. A právû v bﬁeznu 2005 navíc do‰lo k demolici stoÏárÛ umûlého osvûtlení (viz fotografie),
které na Bohemce stály dlouhá desetiletí. „Dali je
do sbûru, aby z toho mûli alespoÀ nûjaké peníze,“
nesly se fámy o b˘val˘ch majitelích a jejich zámûru.
Oficiální stanovisko bylo jiné. „Statik zjistil, Ïe sloupy jsou na vrchu zcela prohnilé a proto jsme rozhodli o jejich demolici, aby nespadly tﬁeba do tramvajové zastávky,“ zdÛvodnil krok tehdej‰í vlastníka
stadiónu jednatel Bohemians Real Petr Juru‰.

V

âtrnáct dní po zboﬁení stoÏárÛ vzniklo DFB a na Bohemce se zaãalo opût bl˘skat na lep‰í ãasy. Tﬁi roky
poté uÏ je v‰echno opût na svém místû, navíc v novém
moderním hávu. „Na Bohemce se nesvítilo uÏ témûﬁ
pût let. Osvûtlení bylo nefunkãní, takÏe jeho demolice
by stejnû ãasem byla nutná. PÛvodnû jsme zam˘‰leli,
Ïe vyuÏijeme základy starého osvûtlení, ale nakonec
to nebylo moÏné. Trochu to zdrÏelo stavbu, ale firmy
mûly v‰e pod kontrolou,“ prohlásil nedávno Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel klubu. Na stavbû nového osvûtlení na Bo-
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hemians se podíleli tﬁi
partnerské firmy Bohemians 1905 – SSÎ, Lumen a Thorn. „Jedná se
o velice profesionální
firmy, které jsou zárukou dobﬁe odvedené
práce. DodrÏely v‰echny termíny, navíc v‰e
stihly s pﬁedstihem,“
pochválil zúãastnûné
spoleãnosti Milan Boubín, technick˘ ﬁeditel
Bohemians, kter˘ mûl ve‰keré práce s osvûtlením na
starosti.
Umûlé osvûtlení na Bohemce uÏ je legendou ãeského sportu, o ãemÏ se mÛÏete pﬁesvûdãit na dal‰ích stránkách tohoto magazínu. Souãasné ﬁe‰ení je
trochu atypické. Na Bohemce jsou jen dva stoÏáry,
zbytek je ﬁe‰en˘ rampami na hlavní tribunû. KaÏd˘
stoÏár je vysok˘ 31 metrÛ, dal‰ích 5 metrÛ je vysoká hlava, na které jsou pﬁidûlány reflektory. „Na kaÏdé hlavû je ãtyﬁiadvacet reflektorÛ. Na hlavní tribunû je dal‰ích osm ramp a na kaÏdé osm reflektorÛ,“
vypoãítává Milan Boubín ve‰keré nové svûtlo na
stadionu Bohemians. Na ëolíãek tak bude pﬁi cestû
za svûtlem záﬁit celkem 112 reflektorÛ, jedná se
o 1200 luxÛ, coÏ je urãená hladina fotbalov˘m svazem. „V souãasné dobû ale jsou svûtla silnûj‰í, dvanáct set luxÛ je jejich minimální v˘kon,“ doplÀuje
Milan Boubín.
Cesta za svûtlem je oslavou návratu umûlého osvûtlení do Vr‰ovic. K této pﬁíleÏitosti je vydána i sbûratelská kartiãka speciál ãíslo 11, která by nemûla
chybût v Ïádné sbírce fanou‰kÛ KlokanÛ.
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POHLED DO HISTORIE
Bohemka dlouhodobû patﬁila k prÛkopníkÛm umûlého osvûtlení v ãesk˘ch zemích.
Pojìme se vydat po stopách historie umûlého osvûtlení v ëolíãku a pﬁipomeÀme si
prostﬁednictvím dobového vydání magazínu Klokan z roku 1966 historii reflektorÛ ve
Vr‰ovicích.
KdyÏ jsme v roce 1955 zaãali budovat umûlé osvûtlení na na‰em stadiónu, snaÏili jsme se drÏet krok
s tehdej‰ími novinkami ve fotbalovém svûtû. Technické závady a neznalost technick˘ch zku‰eností
z instalace svítidel pro umûlé osvûtlení v‰ak zpÛsobily, Ïe po dvouletém provozu se dostalo umûlé
osvûtlení vr‰ovického stadiónu do nezpÛsobilého
stavu. A právû tûch deset let, které uplynuly od prvního zápasu ve Vr‰ovicích do souãasné doby, to je
období, o které zaostáváme za pﬁedními fotbalov˘mi evropsk˘mi státy.
Jak to bylo v Anglii
V kolébce fotbalu poprvé rozsvítily reflektory pﬁi fotbalovém zápase jiÏ v ﬁíjnu 1878 na sheffieldském
stadiónu v Bramall Lane. O tﬁi t˘dny pozdûji bylo
8000 divákÛ svûdky dal‰ího pokusu o kopanou v záﬁi
svítidel na hﬁi‰ti v lond˘nské ãásti Kennigton Oval.
Hned nato oba celky, United a City, pﬁipravily dal‰í
pokus, tentokráte pﬁi svûtle olejov˘ch lamp. Ani dal‰í pokusy ke konci minulého století a v zaãátcích
souãasného nezdolaly technické nedostatky. Proto

nastala tﬁicetiletá pﬁestávka. Druhou kapitolu historie umûlého osvûtlení tvoﬁí období po tﬁicát˘ch letech. Technické podmínky se znaãnû zlep‰ily, anglická asociace ru‰í svÛj zákaz hraní zápasÛ pﬁi umûlém
osvûtlení a oficiálnû povoluje pﬁátelská stﬁetnutí ve
veãerních hodinách pod rozsvícen˘mi svítidly. O dokonalosti umûlého osvûtlení se v‰ak mÛÏeme zmiÀovat aÏ v roce 1950, kdy se na stadiónu ve Southamptonu utkal domácí celek s Bournemouthem ve
zku‰ebním zápase 2 x 30 min. pod skuteãnû (na tehdej‰í dobu) moderními svûtly. A od té doby nejdﬁíve
v Anglii a pak v celé Evropû i v jin˘ch kontinentech
se zaãala s horeãn˘m spûchem instalovat umûlá
osvûtlení. V mnoh˘ch zemích se tento prostﬁedek
stal samozﬁejmostí a dokonce podmínkou k pﬁijetí
mezi ligovou elitu, kde je pﬁepychem i dnes. Roku
1953 se pak pﬁipisuje i první mezistátní utkání pﬁi
umûlém osvûtlení mezi muÏstvy USA a Anglií na Yankee stadiónu v New Yorku.
Pro a proti osvûtlení
Jakou v˘hodu (na druhé stranû nev˘hodu) zpÛsobovala zku‰enost hrát pﬁi umûlém osvûtlení, to dokazují nûkteré namátkou vybrané v˘sledky. Tehdej‰í
pﬁední anglick˘ celek Wolverhampton Wanderers si
na svÛj stadión postupnû pozval to nejsilnûj‰í, co
tehdy v evropské kopané existovalo. Porazil Honvéd
3:2, Spartak Moskva 4:0, Dynamo Moskva 2:1, Real
Madrid 3:2. Doma pﬁi umûlém osvûtlení neprohrál
ani zápas. Mnohé celky si vzaly z této skuteãnosti pouãení a bûhem nûkolika let se s nov˘m handicapem
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rychle vyrovnaly. Jeden pﬁíklad. O rok pozdûji zavítal
do Moskvy lond˘nsk˘ Arsenal a z utkání, hraného pﬁi
veãerním osvûtlení, ode‰el poraÏen 0:5!
Potﬁebám kopané se zaãali rychle pﬁizpÛsobovat v˘robci svítidel a na trh pﬁicházeli nové druhy za pﬁijatelné ceny. Tak je dnes ve fotbalové Evropû jen velmi
málo stadiónÛ, vlastnících stejné druhy osvûtlovacích
tûles nebo majících instalované osvûtlení ve stejn˘ch
místech. Nûkde je na tribunách po stranû hﬁi‰tû, jinde v rozích na stoÏárech, a najdeme i kombinované
zpÛsoby. S novinkou se v poslední dobû pﬁihlásil neligov˘ anglick˘ klub Gravesend, kter˘ si nechal kolem
hrací plochy instalovat 28 tuÏkovit˘ch svítidel, která
podle slov prezidenta klubu osvûtlují hrací ploch více
neÏ vyhovujícím zpÛsobem.
Jak u nás?
U nás jsme zkusili hrát pﬁi umûlém osvûtlení jiÏ
pﬁed druhou svûtovou válkou. Instalovalo se umûlé
osvûtlení na Strahovû a zku‰ebním kamenem bylo
stﬁetnutí Slavia – Ujpest. Pokus nevy‰el – osvûtlení
bylo slabé. V roce 1955 jsme se s instalací veãerního osvûtlení pﬁihlásili my. Vzhledem k rozloze stadiónu bylo toto osvûtlení silnûj‰í neÏ na Strahovû;
o dobré kvalitû se v‰ak opût nedalo hovoﬁit. Pak se
s instalací pﬁihlásily Ko‰ice, Karlovy Vary a – se stejn˘m v˘sledkem. V loÀském roce sehrál první zápas
pﬁi veãerním osvûtlení bratislavsk˘ Slovan, o kvalitû
tohoto osvûtlení je v‰ak velmi málo známo.
Pochopitelnû, Ïe s mnoÏícími se instalacemi umûlého osvûtlení stoupaly i nároky na jeho kvalitu. Zab˘vala se jim jak FIFA, tak i UEFA. UEFA pﬁedpokládá,
pﬁedepisuje a souhlasí, aby se zápasy PMEZ nebo dal‰ích evropsk˘ch mezinárodních soutûÏí hrály pod reflektory, které zajistí intenzitu 100 aÏ 200 luxÛ. FIFA je
pﬁísnûj‰í a posunula hranici o sto luxÛ v˘‰e. Evropská
osvûtlení se snaÏí tûmto poÏadavkÛm vyhovovat
a pohybují se mezi 60-500 luxy (v USA 900 luxÛ).
Na Bohemians i na Strahovû bylo v minul˘ch letech
20-40 luxÛ, tedy hluboko pod pﬁedepsanou hranicí.
Pro úplnost je‰tû poznamenáváme, Ïe evropská komise pro osvûtlení sportovních ploch povaÏuje prÛmûrné osvûtlení o síle 250 luxÛ za plnû dostateãné.
Vlastní rekonstrukce na‰eho veãerního osvûtlení zaãala pﬁed pÛldruh˘m rokem poloÏením nov˘ch kabelÛ pod hﬁi‰tû. pak bylo nutné s ohledem na nová svítidla zesílit stoÏáry – jedno nové svítidlo má rozmûry
250 x 90 x 45 cm. Nová svítidla kladou znaãnû vût‰í
odpor prÛchodu vûtru neÏ stará malá, coÏ by konstrukce stoÏáru, navrhovaná breznovsk˘mi Ïelezárna-
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mi, pro b˘valé osvûtlení, stíÏí
vydrÏela. To v‰ak nebyla pouze jediná úprava pﬁed vlastním objednáním osvûtlovacích tûles. Pﬁebudovat se
musela i trafostanice, vymûnit transformátory, v‰echny
rozvadûãe apod. A aÏ byly zaji‰tûny, tedy ne vykonány,
v‰echny tyto práce, mohlo se
pﬁikroãit k uzavﬁení a pﬁijetí
nabídky dovozce. MoÏnost
získat svítidla od zahraniãního v˘robce pochopitelnû zcela pozmûnila pﬁipravovan˘
projekt
na
rekonstrukci.
V‰echna tato jednání trvala
mnohem déle neÏ vlastní rekonstrukãní práce. Zásilku
nov˘ch svítidel s pﬁíslu‰enstvím jsme dostali v lednu
a bûhem necel˘ch tﬁí mûsícÛ
se nám podaﬁilo provedení
rekonstrukãních prací.
Máme aÏ 300 luxÛ
Na kaÏdém stoÏáru jsou instalovány tﬁi svítidla, z nichÏ kaÏdé má v˘kon 20 kW. Vût‰í poãet nebylo moÏno instalovat z dÛvodÛ nedostateãného pﬁíkonu.
Druh svítidel je v Evropû dosti roz‰íﬁen˘. Jde o xenonové v˘bojky, které pouÏívá vût‰ina klubÛ v NSR,
kde dosahují osvûtlení pﬁi 4-6 svítidlech na stoÏáru
(napﬁíklad Duisburg, Augsburg) 400-500 luxÛ. Na
na‰em stadiónu se pﬁedpokládá, Ïe prÛmûrné
osvûtlení hrací plochy se bude pohybovat nad hranicí dvou set luxÛ, pﬁiãemÏ místa kolem pokutového území budou mít asi 300 luxÛ, v rozích hrací plochy se pﬁedpokládá kolem 150 luxÛ.
Závûrem zb˘vá je‰tû milá povinnost podûkovat
v‰em specialistÛm, montérÛm a pomocn˘m pracovníkÛm dodavatelsk˘ch podnikÛ, závodu Elektrotechnika, Dodav. a provozu gen. oprav âKD Praha,
dále Montostavu a EZ Praha za jejich neúnavnou
práci a pochopení pro plnûní úkolÛ v krátk˘ch termínech, tak aby námi stanoven˘ termín zahájení
provozu byl splnûn. Nemal˘ dík patﬁí funkcionáﬁÛm,
hráãÛm, dorostencÛm, pﬁíznivcÛm a v‰em tûm, kteﬁí pﬁiloÏili ruce k dílu a odpracovali zdarma znaãné
mnoÏství brigádnick˘ch hodin.
Zdroj: magazín Klokan 1966

Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 15:56

Stránka 11

Pluskal a Masopust
pod reflektory
V roce 1966 sehrála Bohemka první zápas pod nov˘m
umûl˘m osvûtlením proti ãeskoslovenské reprezentaci.
Reprezentanti Pluskal a Masopust vzpomínají na zápas
na Bohemce pod umûl˘m osvûtlením. Znovu citujeme
magazín Klokan z toku 1966:
Na vût‰inû zahraniãních zájezdÛ na‰ich ligov˘ch
muÏstev se jejich hráãi setkali s umûl˘m osvûtlením. V dobû, kdy zaãala éra zápasÛ za umûlého
osvûtlení, byl nejãastûj‰ím reprezentantem na‰í kopané na hﬁi‰tích celého svûta celek Dukly. A tak
tûmi nejpovolanûj‰ími pro odpovûdi na tﬁi na‰e
otázky, související s veãerním osvûtlením, byli pochopitelnû Josef Masopust a Svatopluk Pluskal.
Jak se Vám hraje pﬁi umûlém osvûtlení?
Kter˘ stadión v zahraniãí má podle Vás nejlep‰í
umûlé osvûtlení?
Jak se díváte na instalaci prvního kvalitnûj‰ího
osvûtlení v Praze?
Josef Masopust
Pﬁi umûlém osvûtlení se mi hraje velmi dobﬁe.
Umûlé osvûtlení vytváﬁí zvlá‰tní pﬁitaÏlivé prostﬁedí,
které oku diváka pﬁímo lahodí. Divákovi se musí hra
pﬁi umûlém osvûtlení zdát mnohem rychlej‰í. Pro
nás hráãe je nejkrásnûj‰í hra pﬁi umûlém osvûtlení
v letním období, kdy po parném dnu se ve veãerním chládku moc dobﬁe hraje.
Myslím si, Ïe nejlep‰í osvûtlení jsem vidûl právû na
posledním zájezdu Dukly do NSR, Belgie a Francie.
Poslední zápas jsme hráli ve francouzském mûstû St.
Etienne, kde mûli právû novû instalované osvûtlení
skuteãnû prvotﬁídní kvality. Proti jin˘m stadiónÛm
zde byly stoÏáry pomûrnû vy‰‰í a tak bylo zabránûno
pﬁípadnému oslnûní brankáﬁe. Za St. Etienne bych
hned zaﬁadil Düsseldorf, kde jsme hráli tﬁetí zápas
s Górnikem.

Myslím, Ïe jiÏ byl nejvy‰‰í ãas, aby se i u nás zaãalo
s instalacemi veãerního osvûtlení na fotbalov˘ch
stadionech. Vítám tuto skuteãnost jako hráã, ale
jsem pﬁesvûdãen, Ïe ji plnû docení i fotbaloví pﬁíznivci. Urãitû – jen pokud to trochu pÛjde – se zúãastním va‰í premiéry.
Svatopluk Pluskal
Teì jiÏ ani nedovedu pomyslet na to, Ïe by mi nûkdy umûlé osvûtlení vadilo. Jde skuteãnû pouze
o zvyk a pokud je umûlé osvûtlení kvalitní, není rozdílu mezi hraním pﬁi nûm nebo ve dne. Hra je rychlej‰í a myslím si, Ïe pro diváka pﬁitaÏlivûj‰í.
V St. Etienne je skuteãnû vynikající umûlé osvûtlení. Na stadiónech pﬁedních klubÛ jsou v‰ak vût‰inou kvalitní osvûtlení, takÏe není velkého rozdílu.
Snad nejlep‰í jsem vidûl v Chile, tam v‰ak byly rozdíly. V Santiagu pﬁepychové, v jednom men‰ím
mûstû nám sotva svítili na pÛlku hﬁi‰tû.
Ve fotbalovû vyspûl˘ch státech je umûlé osvûtlení
v‰ední záleÏitostí. BohuÏel, my jako fotbalovû vyspûlá zemû tento vynález za v‰ední záleÏitost brát nemÛÏeme. ·koda, Ïe se k likvidaci tohoto handicapu
pﬁistupuje aÏ dnes. V˘znam – ten je velik˘. UÏ kdyÏ si
ãlovûk spoãítá, o kolik víc fotbalu budou moci pﬁíznivci vidût a kolik se uspoﬁí pracovního ãasu.
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PATRON ZÁPASU

Jiří Sloup
atronem zápasu s Plzní prostû musel b˘t Jiﬁí Sloup. PÛsobil v Plzni
i na Bohemce a kdo jin˘ by mûl pokﬁtít sloupy neÏ Jirka Sloup. TakÏe v hledi‰ti mÛÏe opût zaznít tradiãní „Jiiirka, Sloup, Sloup, Sloup, Jirka,
Jirka, Jirka Sloup!“
Nezamûniteln˘ sv˘m herním projevem, fanou‰ci si pamatují jeho specifick˘ bûh, dÛraznou hru i neuvûﬁitelné prÛniky. Byl jedním z tahounÛ Bohemky za mistrovsk˘m titulem, do Vr‰ovic pﬁi‰el z Plznû, kde pÛvodnû kopal divizi. Pospíchal ho vytáhl do Bohemky a následnû se Jirka Sloup stal
i hrdinou reprezentace, kdyÏ 13. listopadu 1982 vsítil branku do sítû italské
reprezentace. Národní t˘m tehdy remizoval na San Siru 2:2. Ital‰tí novináﬁi
ho po tehdej‰ím slavném v˘konu pojmenovali „abbé Faria“ a tato pﬁezdívka se pozdûji ujala i v t˘mu Bohemky. Jirka Sloup se na sklonku kariéry vrátil do Plznû, kde dodnes pravidelnû chodí na fotbal. „Byl jsem i na prvním
vzájemném zápase Bohemky s Plzní na podzim ve ·truncov˘ch sadech.
KdyÏ hrají tyto dva kluby spolu, tak nemÛÏu fandit nikomu. Jinak ale samozﬁejmû pﬁeju Bohemce, aby se zachránila.
Její v˘sledky poctivû sleduju,“ hlásí Jirka Sloup pﬁed nedûlní náv‰tûvou ëolíãku. Pﬁed rokem pﬁinesl KlokanÛm ‰tûstí.
Pﬁi utkání s Jihlavou vstoupil do Spoleãenství legend Bohemians a Bohemka tehdy zvítûzila 1:0.
Tentokrát bude svûdkem v˘jimeãné události. Na Bohemce se po dlouhé dobû rozsvítí svûtla. Cestu za svûtlem absolvuje i Jiﬁí Sloup, kter˘ je sv˘m jménem pﬁedurãen˘ k pokﬁtûní sloupÛ s umûl˘m osvûtlením. „Zápasy pod reflektory
mûly vÏdycky na Bohemce zvlá‰tní kouzlo. Pamatuji se, Ïe stará svûtla nesvítila dobﬁe do rohÛ, tam bylo ‰ero a trochu
jsme s tím mûli problémy. Ale teì uÏ je v‰echno skoro jako za denního svûtla,“ vzpomíná Jirka Sloup na své zku‰enosti s umûl˘m osvûtlením na Bohemce.

P
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Kdo se trefí poprvé?
B

ohemians zatím skórovali v této sezonû jen

„S umûl˘m osvûtlením na hﬁi‰tích v zahraniãí se to

desetkrát, ale uÏ první jarní zápas naznaãil,

na‰e vÛbec nedalo srovnávat. KdyÏ si jenom vzpo-

Ïe ‰ancí si Klokani vytvoﬁí ve druhé polovinû sou-

menu na zápas v Düsseldorfu na mûstském stadi-

tûÏe dostatek. Snad to bude pokraãovat i nadále.
Zvlá‰tû pod umûl˘m osvûtlením by zelenobílí mûli

ónu, to byla pﬁímo pohádka hrát za tak dokonalého umûlého osvûtlení. Vidût bylo jako ve dne.

vyuÏít domácího prostﬁedí. Teì zb˘vá zodpovûdût

Myslím si, kdyby jiÏ tehdy bylo ve Vr‰ovicích osvût-

otázku, kdo bude prvním stﬁelcem Bohemky pod
nov˘mi reflektory. Bude to nejlep‰í stﬁelec pﬁípra-

lení takové kvality, pak by jistû diváci projevili
mnohem vût‰í zájem o utkání ve veãerních hodi-

vy Michal Ordo‰ nebo nová posila Jan Rezek?

nách. VÏdyÈ v létû mohou zápasy ve veãerním

Nebo snad nûkter˘ z talentovan˘ch mladíkÛ. Jednou se o tomto stﬁelci bude moÏná psát, jako se

chládku jenom uvítat a pak na jaﬁe a na podzim
nebudou nuceni vzhledem k brzk˘m zaãátkÛm se

psalo o prvním gólu pod osvûtlením v roce 1955.

dovídat v˘sledky uÏ z rozhlasu nebo z novin.

První gól pod reflektory na Bohemce

·koda, Ïe uÏ jsem teì jenom divákem,“ vzpomínal
Pepa Král v roce 1965.

Na stopkách rozhodãího ukazovala ruãiãka 19. minutu prvního zápasu pod umûl˘m osvûtlením na
na‰em stadiónu. Byl 6. prosinec 1955. Soupeﬁem
tehdej‰ího Spartaku Praha Stalingrad, majitele

A záÏitky pod umûl˘m svûtlem...

právû novû instalovaného umûlého osvûtlení, bylo
tehdej‰í Dynamo Praha. V oné 19. minutû vedlo

Ptáte se mne na mé záÏitky pﬁi umûlém osvûtlení.
Bylo jich hodnû, ale dvû z nich jsou, abych tak
ﬁekl, hraniãní, a proto se zastavíme právû u nich.
V roce 1947 se v Praze konal Svûtov˘ festival demokratické mládeÏe a na Strahovû byl velk˘ mezinárodní turnaj. Sehrál jsem tehdy – bylo to 26.
srpna – své první mezinárodní utkání za Bohemku a shodou okolností právû pod reflektory, i kdyÏ
pﬁíli‰ mnoho nezáﬁily. Na‰ím soupeﬁem byla Crvena Zvezda z Bûlehradu, v˘sledek nerozhodn˘ 2:2.
Je‰tû dnes si pamatuji na velkou náv‰tûvu a radostné prostﬁedí mlad˘ch pﬁi tomto zápase.
A za umûlého osvûtlení se také uskuteãnil mÛj
poslední souboj na zeleném trávníku s m˘m velk˘m
protihráãem, Pepi Bicanem. Bylo to v roce 1955, kdy
bylo v prosinci ve Vr‰ovicích sehráno pod tehdy
novû instalovan˘mi reflektory zahajovací utkání
s Dynamem. Podlehli jsme tehdy 3:4 a já si na tento zápas ãasto vzpomenu jako na epilog m˘ch dlouhotrvajících duelÛ s tímto v˘born˘m útoãníkem.

po chybû domácí obrany 1:0. Dostavil se nápor
domácích, zakonãovan˘ch stﬁelbou, z níÏ jednu
stﬁelu odvrátila obrana Dynama na rohov˘ kop.
Olda Bílek si postavil míã u rohového praporku,
krátk˘ rozbûh, mûkk˘ centr, nabûhnutí záloÏníka
Josefa Krále, umístûná hlaviãka a vyrovnáno na
1:1. Tak vypadala první branka zelenobíl˘ch pod
vlastním umûl˘m osvûtlením. Ano, jejím stﬁelcem
byl jeden z nejoblíbenûj‰ích hráãÛ vr‰ovického
muÏstva, stﬁední útoãník Pepa Král, hrající tehdy
záloÏníka.
„No, upﬁímnû ﬁeãeno, pﬁíli‰ dobré to pÛvodní
osvûtlení nebylo. Spí‰e naopak. Snad pro hráãe
je‰tû bylo trochu vyhovující, ale kdyÏ jsem nûkdy
nehrál a sedûl v hledi‰ti jako divák, moc jsem
toho nevidûl,“ vzpomíná Pepa Král na prvopoãátky

Dr. Václav Jíra

technick˘ch novinek na vr‰ovickém stadiónu.
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BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU
1
Sňozík Radek
17. 10. 1975
86 kg, 187 cm
78 startů v lize

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

3
Lukáš Pavel
20. 11. 1975
74 kg, 181 cm
43 startů v lize

4
Kunášek Petr
11. 7. 1979
75 kg, 183 cm
15 startů v lize

5
Rada Karel
2. 3. 1971
83 kg, 188 cm
336 startů v lize

6
Šmarda Michal
31. 1. 1971
67 kg, 173 cm
328 startů v lize

7
Marek Nikl
20. 2. 1976
78 kg, 183 cm
32 startů v lize

8
Hašek Ivan
30. 8. 1987
67 kg, 170 cm
11 startů v lize

9
Hašek Pavel
27. 6. 1983,
67 kg, 171 cm
33 startů v lize

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

11
Knakal Martin
17. 4. 1984
81 kg, 189 cm
49 startů v lize

12
Karal Vlastimil
26. 4. 1983
80 kg, 185 cm
0 startů v lize

13
Růžička Jan
26. 8. 1984
73 kg, 177 cm
6 startů v lize

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

15
Bartek David
13. 2. 1988
71 kg, 177 cm
14 startů v lize
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16
Moravec Jan
13. 7. 1987
66 kg, 176 cm
10 startů v lize

18
Císař Patrik
4. 7. 1988
73 kg, 174 cm
0 startů v lize

19
Michal Ordoš
27. 1. 1983
84 kg, 190 cm
59 startů v lize

20
Formáček Eduard
13. 2. 1988
71 kg, 181 cm
0 starty v lize

21
Škoda Milan
16. 1. 1986
80 kg, 190 cm
13 startů v lize

23
Brhlík Lukáš
18. 12. 1988
70 kg, 185 cm
0 startů v lize

24
Pávek Michal
13. 2. 1985
73 kg, 185 cm
3 starty v lize

25
Kotyza Martin
1. 10. 1984
68 kg, 170 cm
11 startů v lize

26
Rezek Jan
5. 5. 1982
69 kg, 176 cm
90 startů v lize

27
Vágner Jiří
31. 12. 1982
72 kg, 175 cm
1 start v lize

28
Hrábek Jakub
10. 9. 1987
79 kg, 183 cm
0 startů v lize

29
Zich Lukáš
10. 1. 1985
87 kg, 194 cm
0 startů v lize

30
Morávek Jan
1. 11. 1989
71 kg, 179 cm
5 startů v lize

31
Bálek Vladimír
8. 3. 1981
76 kg, 190 cm
13 startů v lize

34
Michal Polodna
23. 3. 1978
79 kg, 183 cm
116 startů v lize
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Realizační tým
BOHEMIANS 1905

Sportovní ředitel a trenér
Zbyněk Busta
10. 3. 1967

Lékař
MUDr. Luboš Ptáček
20. 9. 1960

Kustod
František Klouček
22. 11. 1960

Asistent
Václav Hradecký
27. 9. 1948

Asistent
Petr Kostelník
5. 2. 1964

Vedoucí mužstva
Milan Boubín
6. 5. 1963

Asistent
Michal Zach
21. 3. 1969

Masér
Vladimír Hric
28. 1. 1959
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FC VIKTORIA PLZEŇ
iktoria PlzeÀ patﬁí k pﬁekvapením ligy. Po
podzimu byla na ‰estém místû, teì je dokonce pátá. Pﬁes zimu sice PlzeÀ doznala
velk˘m zmûn, ale pﬁi jarní premiéﬁe proti Brnu to
vÛbec nebylo znát.
„¤ada ode‰la, to je fakt. Jsem ale pﬁesvûdãen˘, Ïe nové posily je dokáÏí v relativnû krátké dobû nahradit,“
prohlásil trenér Stanislav Lev˘.
Kouã po podzimu ‰estého t˘mu
tabulky nehodlá vybojované pozice ztratit. „Podzimní umístûní
chceme udrÏet,“ konstatoval. K dobré náladû trenéra pﬁispûl pﬁedev‰ím
pﬁíchod nové posily, sparÈanského
stﬁedopolaﬁe Sylvestreho. Jde o hráãe, kter˘ je schopen ve stﬁedu pole
plnit defenzivní i ofenzivní roli. „Má finální pﬁihrávku, v˘bornou kopací
techniku i pﬁehled ve hﬁe. My ho
asi vyuÏijeme hlavnû smûrem
dopﬁedu,“ uvaÏoval Lev˘.
Sylvestre, stejnû jako dal‰í letensk˘ fotbalista Milan PetrÏela, pﬁichází do Plznû na pÛlroãní hostování.

V

„SnaÏíme se upﬁednostÀovat pﬁestupy. Tohle je v˘jimka, ale není vylouãeno, Ïe k dohodû u obou
sparÈanÛ v létû dojde. U PetrÏely je to tak, Ïe on
sám má zájem hrát v Plzni, ale Sparta zatím nepﬁistoupila na opci. U Sylvestreho bude záleÏet
pﬁedev‰ím na jeho postoji,“ vysvûtlil pﬁedseda
klubové dozorãí rady Miroslav .
PlzeÀ podle nûj kompletnû pﬁevzala od
Sparty plnûní Sylvestreho . âtyﬁiadvacetilet˘ záloÏník se do Viktorie tû‰í.
„Do Plznû jdu moc rád. Cítím tu
velkou ‰anci pravidelnû hrát,
navíc v kvalitním t˘mu. A to je
pro mû nejpodstatnûj‰í.“ Pﬁíchodem Sylvestreho má trenér Lev˘
o otazník ménû ve sloÏení záloÏní
ﬁady. T˘m, kter˘ hrál na podzim, pro‰el
velkou obmûnou. Ode‰li Fillo, Jarolím,
Danûk, ·íma i Smejkal. Jejich náhrady?
Sylvestre, brazilsk˘ fotbalista Rodriguez, ostravsk˘ Varadi, Navrátil.
V prvním utkání jara Viktorka PlzeÀ
pﬁekvapivû snadno smetla Brno 2:0,
kdyÏ se prosadily dvû posily – Sylvestre
a Varadi. Právû od nich bude i v ëolíãku
hrozit nejvût‰í nebezpeãí.

Klokaní epizoda brankáře Iliziho
Zápas s Brnem byl pro Lubo‰e Iliziho teprve druh˘m vystoupením v ãeské lize. Pûtadvacetilet˘ gólman sice pﬁi‰el do Plznû z Púchova uÏ v prÛbûhu podzimu 2006, ale tehdy
kraloval v brance Danûk. Fanou‰ci Bohemians si toto nezvyklé jméno urãitû pamatují
z nelehké doby, kdy se Bohemka v roce 2004 potácela na pokraji krachu. Ilizi patﬁil mezi
hráãe, kteﬁí se s Bohemkou pﬁipravovali celé léto, ale poté kvÛli zastaven˘m pﬁestupÛm
nemohli pﬁijít do Bohemians a zase ode‰li.
Ilizi pﬁed utkáním s Brnem nastoupil za PlzeÀ v jediném zápase loni na podzim v Ostravû.
„Prohráli jsme tenkrát dva nula, ale pro mû to nebyl aÏ tak ‰patn˘ zápas. Za góly jsem pﬁímo nemohl a nûjaké dal‰í i chytil,“ vzpomíná Ilizi. JenÏe na dal‰í ‰anci musel ãekat dlouho. „Gólmanovi sedícímu na laviãce samozﬁejmû není pﬁíjemnû. Nikdo netrénuje s tím, Ïe bude sedût. Ale Michal chytal v˘bornû a tak jsem se snaÏil b˘t v klidu a trpûlivû ãekal,“ ﬁíká brankáﬁ. KdyÏ Danûk v lednu sbalil kufry a odcestoval
do anglického West Bromwich, post gólmanské jedniãky se uvolnil. „Byli jsme s Luká‰em Krbeãkem a Martinem
Ticháãkem tﬁi. V‰ichni jsme doufali, ale dÛvûru mohl dostat jen jeden. Pﬁipravoval jsem se na sto procent a vûﬁil, Ïe proti Brnu budu na hﬁi‰ti.“ Îe bude chytat, mu kouã Lev˘ oznámil ve ãtvrtek. „Mûl jsem velkou radost. Urãité obavy jsem
mûl, ale o nûjaké velké trémû nemÛÏe b˘t ﬁeã. Spí‰ jsem cítil velkou zodpovûdnost,“ líãí brankáﬁ. nám pomohlo k sebevûdomí. Jaro ale teprve zaãalo, musíme makat dál. âeká nás je‰tû hodnû práce,“ plánuje Ilizi.
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Jan Rezek
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FA N S H O P
N A P Ř Á N Í FA N O U Š K Ů
anshop na stadionu Bohemians doznává nûkolika postupn˘ch zmûn a mûní se dle pﬁání fanou‰kÛ. Ve fanshopu jiÏ byl instalován terminál na platební karty, pﬁibyly nové suven˘ry, zmûnila se otvírací
doba a spustily se slevy na vybrané zboÏí. „Vûﬁíme, Ïe
fanou‰ci budou s fanshopem spokojeni. V prosinci
jsme pﬁebrali obchod pod kﬁídla klubu, pomalu jej vylep‰ujeme. Teì uÏ stoprocentnû platí, Ïe kaÏdá koruna utracená ve fanshopu, jde na provoz klubu,“ podot˘ká ﬁeditel Bohemians 1905 Luká‰ Pﬁibyl.
Dle zájmu se upravila otvírací doba, která je nyní
v pondûlí a v pátek od 11 do 17, v úter˘ a ve ãtvrtek
od 12 do 18 a ve stﬁedu od 13 do 19. „Vycházíme
ze zku‰eností, které máme za poslední mûsíce,
vÏdycky se s tím dá je‰tû pracovat. Po ‰esté hodinû
uÏ chodí minimum lidí, i pro nû máme otevﬁeno ve
stﬁedu do sedmi hodin,“ ﬁíká nov˘ vedoucí fanshopu Jakub Havrda. Ve fanshopu naleznete uÏ i dresy
Bohemians v‰ech velikostí a také v˘razné slevy na
obleãení UMBRO.
„Chceme, aby se fanshop vyvíjel i po diskusi s fanou‰ky. Ti napﬁíklad navrhli cyklistické dresy a ty uÏ pÛjdou
do v˘roby. K tomuto úãelu zﬁídíme i diskusní fórum,
kde budeme sbírat námûty od fanou‰kÛ na suven˘ry,“
dodává ﬁeditel klubu Luká‰ Pﬁibyl. Fanshop má i novou
emailovou adresu fanshop@bohemians1905.cz. Na ní
mÛÏete posílat jakékoliv dotazy a Jakub Havrda vám
ochotnû odpoví.
Do fanshopu dorazily dresy UMBRO v‰ech velikostí.
Pro jarní ãást soutûÏe se tak mÛÏete vybavit uÏ oficiálním dresem Bohemians 1905, navíc do 3 dnÛ vám
dres potiskneme jak˘mkoliv nápisem nebo ãíslem
(cena potisku: jen ãíslo 130 Kã, ãíslo a jméno 250 Kã).
Hitem Vánoc se staly dûtské minidresy, které jsou z kolekce, ve které Bohemka bude hrát v pﬁí‰tí sezonû. Obleãení UMBRO je navíc nyní v˘raznû zlevnûno. AÏ 50%
ceny u‰etﬁíte, kdyÏ si koupíte obleãení a obuv od firmy
UMBRO ve fanshopu na Bohemians. Pﬁi utkání s Plzní
jdou do prodeje vzorky obleãení UMBRO, které budou
prodávány za jedineãné ceny. Jedná se o rÛzné typy v˘robkÛ v jedné velikosti. Na své si pﬁijde celá rodina.
Mezi perliãky poslední doby patﬁí lednice ARDO v bar-
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vách Bohemians i s velk˘m klokanem v popﬁedí. Ideální
do bohemácké hospody… MÛÏete si koupit i kompletní v˘bavu do auta – minidres na okno, voÀav˘ dresík na
zrcátko, stínítko do boãního okna, drÏák na znaãku
i „voÀku“ s logem Bohemians. Fanshop chystá i dal‰í novinky na internetu. „Pﬁipravujeme eshop, kter˘ bychom
mûli spustit v prÛbûhu jarní ãásti. V‰e bude vyvedeno
v grafice nov˘ch stránek Bohemians a fanou‰kÛm by se
tak mûl opût zlep‰it pﬁehled o nabízeném zboÏí,“ doplÀuje Jakub Havrda. Ve fanshopu budou pravidelnû prodávány vstupenky na zápasy na hﬁi‰tích soupeﬁÛ. Fanshop je i jedním z prodejních míst Ticketstreamu, takÏe
stejnû jako po celé republice, tak i zde, koupíte vstupenky na domácí utkání Bohemians 1905.

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
FANSHOP BOHEMIANS
Pondělí a pátek 11.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 12.00 – 18.00
Středa 13.00 – 19.00
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Servis pro fanoušky
Vstupenky na ÎiÏkov

Ledoví klokani bojují o postup

Vstupenky na utkání s Viktorií ÎiÏkov se od pondûlí

Hokejisté Bohemians stále bojují o vítûzství v PraÏ-

25. února budou prodávat ve fanshopu na stadio-

ském pﬁeboru. Na ãele tabulky stále svádûjí boj s nejvût‰ím konkurentem – HC SPEI v˘fuky. Ledoví Kloka-

nu Bohemians. Fanou‰ci Bohemians mají k dispozici celou západní tribunu, podobnû jako pﬁi minulém utkání na ÎiÏkovû na konci roku 2006. Klokani
mají tak k dispozici pﬁibliÏnû ‰est stovek vstupenek,
o které je jiÏ nyní velk˘ zájem. Pﬁedprodej zaãne
v pondûlí jen pro ãleny DFB. KaÏd˘ ãlen DruÏstva fanou‰kÛ Bohemians po pﬁedloÏení ãlenského prÛkazu mÛÏe koupit max. pût vstupenek. Od úter˘

ni mají pﬁed sebou tûÏkou bitvu právû s nejvût‰ím
konkurentem. V sobotu 1. bﬁezna od 17 hodin na Nikolajce hokejisté s klokanem na prsou pﬁivítají HC
SPEI a pokud vyhrají, ráznû vykroãí za postupem. Do
konce pﬁeboru totiÏ uÏ zb˘vají pouhá dvû kola. Drama potrvá aÏ do konce, pﬁijìte povzbudit Ledové klokany v rozhodující bitvû v sobotu na Nikolajku.

zaãne pﬁedprodej pro v‰echny fanou‰ky, na jednu
osobu bude moÏné prodat max. deset vstupenek.
Îádáme fanou‰ky, aby si vstupenky na utkání obstarali s pﬁedstihem, protoÏe o utkání je ze strany
fanou‰kÛ Bohemians velk˘ zájem a sektor bude urãitû pln˘. Fanshop na stadionu Bohemians má otevﬁeno kaÏd˘ pracovní den (pondûlí a pátek 11-17,

Slevy od partnerÛ
Pﬁi utkání s Viktorií PlzeÀ si fanou‰ci Bohemians
mohou dozvûdût o zajímav˘ch exkluzivních sluÏbách Komerãní branky pro nejvûrnûj‰í Klokany, pﬁi
dal‰ích zápasech se pﬁíznivci zelenobíl˘ch doãkají
i dal‰ích akcí. Klub plánuje rozsáhl˘ seznam slev od

úter˘ a ãtvrtek 12-18, stﬁeda 13-19). Utkání na ÎiÏkovû se hraje v nedûli 2. bﬁezna veãer ve 20:15.

partnerÛ Bohemians pro fanou‰ky klubu, které mo-

Pﬁedprodej na domácí utkání

dinu. Pﬁineste domÛ z fotbalu zajímavé slevy

Pokud nebude ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech urãeno jinak, pﬁedprodej na domácí utkání Bohemians 1905

a pﬁí‰tû vás partnerka pustí je‰tû radûji. BliÏ‰í informace se dozvíte pﬁi domácím utkání s Jabloncem.

zaãíná vÏdy v pondûlí v t˘dnu pﬁed domácím zápasem. Pondûlí je vyãlenûno pro ãleny DruÏstva fa-

Fortuna pro fanou‰ky

nou‰kÛ Bohemians, od úter˘ je moÏn˘ prodej pro

S Fortunou mÛÏete jezdit nejen na v˘jezdy po vlas-

v‰echny fanou‰ky. Vstupenky si mÛÏete zarezervovat
prostﬁednictvím sítû Ticketstream a poté vyzvednout

tech ãesk˘ch, ale budete ji mít i pﬁímo v ëolíãku. Na
ochozu hlavní tribuny se buduje poboãka sázkové

v nejbliÏ‰í provozovnû této sítû. Seznam naleznete na

kanceláﬁe Fortuna, která bude k dispozici fanou‰-

www.ticketstream.cz. Do kterékoliv této poboãky mÛÏete pﬁijít i osobnû a ihned si zakoupit vstupenku na

kÛm pﬁi zápasech i bûhem celého t˘dne. Budete si
zde moci vsadit na právû probíhající zápas nebo

utkání. Vstupenka na jednotlivé zápasy stojí 150 Kã

napﬁíklad pﬁed odjezdem na v˘jezd s Bohemkou

na hlavní a 120 Kã na ostatní tribuny. Vstupenky lze
v pﬁedprodeji koupit i na stadionu Bohemians ve

mÛÏete na poslední chvíli je‰tû znásobit svÛj obsah
penûÏenky. Kromû obãerstvení a suven˘rÛ si tak

fanshopu. Ceny vstupenek i po úpravách na stadionu

nyní na stadionu budete moci i vsadit. Poboãka by

zÛstávají stejné i pro jarní ãást Gambrinus ligy.

mûla fungovat od utkání s Jabloncem.
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S Fortunou
za Bohemkou
anou‰ci Bohemky teì budou moci cestovat za
sv˘m t˘mem opût o nûco lépe. KaÏd˘ v˘jezd, po
celé âeské republice, je bude stát maximálnû 100 Kã.
Sázková kanceláﬁ Fortuna se totiÏ stala partnerem v˘jezdÛ Bohemky a bude vÏdy pﬁispívat na autobusy pro
fanou‰ky. „Jsme rádi, Ïe mÛÏeme na‰im fanou‰kÛm
nabídnout alespoÀ ãásteãnû vylep‰ené podmínky. Fortuna chce pomoci je‰tû lep‰í atmosféﬁe na v˘jezdech,“
ﬁíká Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel Bohemians 1905. Celá akce
uÏ se vydaﬁila pﬁi v˘jezdu do Olomouce. Zájezd kaÏdého fanou‰ka pﬁi‰el na 100 Kã místo obvykl˘ch 400 Kã.
Teì hraje Bohemka pûtkrát za sebou v Praze, poté se
s Fortunou vydá do âesk˘ch Budûjovic.
Fotbalov˘ klub Bohemians 1905 spoleãnû se sázkovou spoleãností Fortuna dûkují fanou‰kÛm za dosavadní podporu a nabízí jim na jaro pomocnou ruku
pﬁi v˘jezdech na hﬁi‰tû soupeﬁÛ. Fortuna se stává
partnerem tûchto v˘jezdÛ, protoÏe chce nabídnout fanou‰kÛm moÏnost povzbudit t˘m na kaÏdém utkání
v boji o záchranu. Fortuna v˘razn˘m zpÛsobem pﬁispûje na uhrazení dopravy fanou‰kÛm na jednotlivé
zápasy a vûﬁí, Ïe Bohemka bude mít domácí prostﬁedí
na kaÏdém stadionu v âeské republice.
Fanou‰ci Bohemians vyjíÏdûjí za sv˘m t˘mem v hojném poãtu a teì se tato aktivita je‰tû zv˘‰í. Bohemians 1905 vypraví na kaÏd˘ zápas autobus za jednotnou cenu pro kaÏdého fanou‰ka – 100 Kã. Tato cena
zahrnuje dopravu na utkání na hﬁi‰ti soupeﬁe a zpût
na stadion Bohemians. Úãastníci zájezdÛ budou mít

F

automaticky zaji‰tûné vstupenky na utkání, které v‰ak
nejsou zahrnuty v cenû zájezdu a pohybují se v ﬁádech desítek korun. Na kaÏdé utkání budou za tuto
velmi v˘hodnou cenu vypraveny max. 3 autobusy, pﬁípadné dal‰í budou jiÏ prodávány za vy‰‰í cenu s pﬁispûním klubu.
Místa v autobusech budou prodávána na jméno
a o bezpeãnost úãastníku zájezdu bude postaráno.
U odjezdu bude kontrolována totoÏnost pﬁihlá‰en˘ch.
Poﬁadatel zájezdu má právo vylouãit ze zájezdu problémové fanou‰ky, kteﬁí poru‰í pravidla zájezdu nebo
je jiÏ v minulosti poru‰ovali. „Vûﬁím, Ïe se fanou‰ci
budou chovat fair-play, pﬁi cestû i na stadionu, abychom podobnou pomoc fanou‰kÛm mohli i do budoucna opakovat. Chceme, aby jich jezdilo i ven co
nejvíce, toto je jeden z prostﬁedkÛ, jak toho docílit,“
ﬁíká Luká‰ Pﬁibyl. „Pﬁipravujeme je‰tû drobné úpravy
v pﬁihla‰ování na zájezdy a také zv˘hodnûní pro ãleny
DFB. Pﬁi v˘jezdu do Olomouce si v‰ichni mohli vyzkou‰et, jak tato spolupráce funguje. Fanou‰ci vytvoﬁili hráãÛm vynikající prostﬁedí a dotáhli je k cennému
bodu,“ dodal Pﬁibyl. Do Olomouce se vydaly ãtyﬁi autobusy fanou‰kÛ, celkem bylo v kotli pﬁíznivcÛ zelenobíl˘ch pﬁibliÏnû pût stovek fanou‰kÛ.
NezapomeÀte sledovat internetové stránky, kde budeme informovat o nejbliÏ‰ích zájezdech na utkání
Bohemians 1905.

Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň

27

Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 15:59

Stránka 28

21.2.2008 15:59

Stránka 29

V Ž DY C K Y J S M E S VÁ M I !

Bohemka_Plzen 1_08

Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 15:59

Stránka 30

Očima fanoušků
V této sekci chceme dávat prostor fanou‰kÛm k jejich osobním pﬁíbûhÛm. Napi‰te, jak jste se z vás stal
Klokan, jaká byla va‰e první náv‰tûva ëolíãku nebo zavzpomínejte na jak˘koliv zajímav˘ pﬁíbûh spjat˘
s Bohemkou. Stránky Magazínu Klokan vám jsou plnû k dispozici. Va‰e pﬁíbûhy pi‰te na emailovou adresu
info@bohemians1905.cz nebo po‰tou na Bohemians 1905, Magazín Klokan, Vr‰ovická 31, 101 00. V této
sekci budeme také vyuÏívat materiály z internetové stránky www.coitus1905.bloguje.cz. Dûkujeme za va‰e
pﬁíbûhy, o které se podûlíte s ostatními. Dnes vám nabízíme jeden z nich. Vybrali jsme vzpomínku na Karola
Dobia‰e, kter˘ pﬁi Vánocích s Klokanem oslavil 60. narozeniny. V leto‰ním roce ho doÏene i druhá legenda
zelenobílé historie, Antonín Panenka. I proto stojí za to, zavzpomínat na staré dobré ãasy slavné Bohemky.

Karol Dobia‰: 60
(a já tomu nemÛÏu vûﬁit)
autor: doktor
dyÏ skonãil jeho poslední zápas v Bohemce, podepsal
se mi do Klokana. Dodnes mám tenhle program schovan˘ jako památku na krásné ãasy.
Nûkdy na jaﬁe 1977, rok po zlatém mistrovství Evropy v Bûlehradû, jsem ‰el z domova na tramvaj. Bydlel jsem na Dejvické, hned u „kulaÈáku“. Na rohu stál jako vÏdy star‰í chlapík
a vyvolával svoje tradiãní „Véééãerní Praha veãernííík!“ AÈ
mám co ãíst v tramvaji, pomyslel jsem si a zaplatil tﬁicetník
nebo padesátník, uÏ nevím, kolik tenkrát noviny stály. Zato si
pamatuju, jak jsem se hned po pár krocích, kdyÏ jsem se automaticky podíval na poslední stránku, nevûﬁícnû zastavil. Poﬁád dokola, znovu a znovu, jsem ãetl tu neuvûﬁitelnou zprávu:
„Dobia‰, Ondru‰ a Masn˘ do Bohemians?“
Div jsem nekﬁiãel, mûl jsem chuÈ zastavovat chodce a dûlit se
s nimi o tuhle novinu a velkou radost. VÏdyÈ v‰ichni tﬁi, první
z Trnavy a druzí dva ze Slovanu Bratislava, patﬁili k nejzáﬁivûj‰ím hvûzdám loÀského ‰ampionátu a k nejvût‰ím oporám reprezentace. Ondru‰ a Masn˘ nakonec nepﬁi‰li, to uÏ bychom
asi chtûli moc. Ale Karol Dobia‰ ano. Nebral jsem to jenom tak,
Ïe Bohemka bude silnûj‰í, to jsem snad ani nedocenil. Ale mûl
jsem radost, Ïe se budu dívat v kaÏdém zápase na Dobia‰e.
KdyÏ je ãlovûk mlad˘, vzhlíÏí k fotbalistÛm jako k bohÛm –
a Dobia‰ mezi m˘mi bohy zaujímal nejãestnûj‰í místo. Kdyby
za mnou nûkdo pﬁi‰el a ﬁekl: Splním ti jedno pﬁání, jednoho
ãeskoslovenského fotbalistu v Bohemce, kdo to bude? OkamÏitû, bez zaváhání, bych odpovûdûl: Karolka Dobia‰e.
Mûl jsem ho vedle Tondy Panenky jasnû nejrad‰i. Trnava
byla v televizi málo, tak jsem si ho mohl dopﬁát jenom v reprezentaci nebo kdyÏ Trnava pﬁijela do Prahy. Jinak ne. Pamatuju si tﬁi fotbalové podoby Karola Dobia‰e.

K

âeskoslovensk˘ Best
Ve druhé polovinû ‰edesát˘ch let vtrhl do ligy jako prav˘
obránce Spartaku Trnava, tehdy na‰eho nejlep‰ího muÏstva, pûtinásobného mistra. Dobia‰ byl skuteãn˘m zjevením a b˘t to dnes, tak krátce po dvacát˘ch narozeninách
zamíﬁí do západní Evropy. Taky ho chtûly nûkteré kluby, tu‰ím Ïe nejvíc Feyenoord Rotterdam, vítûz Poháru mistrÛ
1970, ale odejít nikdo nesmûl.
V té dobû byl Karol jak˘msi ãeskoslovensk˘m Bestem, i se
mu tak obãas ﬁíkalo a on se netajil, Ïe Besta obdivuje. Kdo
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Dobia‰e pamatuje nebo vidûl jeho fotku, tak ví, o ãem mluvím. Mám doma Stadion z roku 1968, kde je Dobia‰ vyfocen
v saku a kravatû. Vypadá úplnû stejnû jako Beatles ve filmu
Pern˘ den. Stejn˘ sestﬁih, stejn˘ v˘raz, prostû „pát˘ Beatle“.
Tím byl i George Best, útoãník Manchesteru United.
Fotbalovû byl uÏ jako mladík perfektní: rychl˘, v˘bu‰n˘, tvrd˘, bojovník nesná‰ející poráÏky. To by ale nestaãilo, takov˘ch obráncÛ bylo víc. JenÏe Dobia‰ navíc umûl kopat, byl
to fotbalista. Technika, zpracování míãe, pﬁehled, pﬁihrávka, centry, stﬁela, umûl v‰echno. Nikoho asi nepﬁekvapilo,
Ïe dvakrát po sobû vyhrál anketu o Fotbalistu roku, v letech
1970 a 1971 byl skuteãnû u nás nejlep‰í.
KdyÏ slavná éra Trnavy konãila, zÛstával Dobia‰ jedním
z posledních, na koho se mohli trnav‰tí trenéﬁi a fanou‰ci
spolehnout. I on v‰ak ‰el fotbalovû trochu dolÛ, byl pﬁehran˘, unaven˘, zranûn˘, bez povûstné v˘bu‰nosti.

Zlat˘ Bûlehrad
Tahle etapa trvala krátce, za chvíli se zase rozjel. To uÏ se rodilo
legendární muÏstvo mistrÛ Evropy. Jeho základem byl Slovan
Bratislava s proslulou a sehranou obranou Pivarník – Ondru‰ –
âapkoviã – Gögh. Trenéﬁi JeÏek a Venglo‰ vûdûli, Ïe Dobia‰e
v muÏstvu mít musí, takového borce Ïádn˘ trenér nevynechá,
ale kam s ním? Roztrhnout vynikající obranu by byla ‰koda, navíc Dobia‰Ûv konkurent Pivarník byl taky vynikající fotbalista.
Nakonec, pár mûsícÛ pﬁed Bûlehradem 1976, se ﬁe‰ení na-
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‰lo. Dobia‰ se stal záloÏníkem. Pro mû objev století. Mistrovství Evropy se hrálo jinak neÏ dnes, na závûreãném turnaji
startovaly jen ãtyﬁi t˘my. Na‰i byli totálními outsidery, a tak to
brala i celá Evropa. Mohl se nûkdo divit?
Nûmecko, obhájce titulu z roku 1972 a mistr svûta 1974,
Beckenbauer, Maier, Hoeness. Holandsko, finalista posledního mistrovství svûta, podle odborníkÛ a fanou‰kÛ nejlep‰í muÏstvo svûta. Cruyff, Rensenbrink, Neeskens.
Jugoslávie, odjakÏiva proslulá vynikající hráãi, teì pﬁed
bouﬁícím publikem naÏhavená na zlato.
No a âeskoslovensko, které nikdo nebral váÏnû. Na‰i v semifinále vyﬁadili v prodlouÏení Holandsko 3:1 a ve finále po remíze 2:2 porazili na penalty Nûmecko. Skvûl˘ byl brankáﬁ Viktor, libero a kapitán Ondru‰, útoãník Masn˘, technik
Panenka... vlastnû v‰ichni, ten t˘m nemûl slabin. A taky Karol
Dobia‰. JeÏek mu vymyslel speciální roli. Pohyboval se uprostﬁed hﬁi‰tû, zapojoval se do kombinací, naopak kdyÏ jsme
ztratili míã, byl první hradbou na na‰í polovinû, vrhal se pod
nohy HolanìanÛ a NûmcÛ, témûﬁ u‰tval hvûzdu v‰ech hvûzd
Johana Cruyffa, padal do stﬁel v pokutovém území, hlaviãkoval. Jakmile Ondru‰ vyrazil dopﬁedu, coÏ umûl perfektnû, Dobia‰ zaujímal jeho místo ve stﬁedu obrany, mûnil se ve stopera. Jak se nûkdy pí‰e, byl v‰ude.
Semifinále s Holandskem konãil na smrt vyãerpan˘, s krvav˘m podpaÏím, kam se mu v biãujícím de‰ti zadﬁel dres. Hrozilo, Ïe vynechá finále, leÏel s horeãkou v hotelu, netrénoval.
To jsem se bál, co budeme dûlat. Na‰tûstí se dal Karol dohromady. Pamatuju si jeho zábûr pﬁi ãeskoslovenské hymnû,
stra‰nû emotivnû to na mû zapÛsobilo a i dnes, kdyÏ si to
pustím, mû tahle chvilka dojme. Dobia‰ se díval tak, jak jsem
ho je‰tû nevidûl, poznal jsem, Ïe je extrémnû napnut˘ a vybiãovan˘. Vím, jak jsem si právû v tomhle zábûru, kdy kamera pﬁejíÏdûla na‰e hráãe, uvûdomil v˘jimeãnost toho zápasu,
jak to na mû padlo. Teì uÏ jde o v‰echno.
Brzy jsme vedli 1:0 a pﬁi‰la 25. minuta. TrestÀák zleva, jak˘si
zkrácen˘ roh, Masného centr, Beckenbauerova hlaviãka odvrací nebezpeãí, ale jen zdánlivû, míã skáãe pﬁed vápnem, pﬁiﬁítí se Dobia‰ a z nûjak˘ch dvaceti metrÛ stﬁílí. Levaãkou! On,
typick˘ pravák. Míã letí pﬁesnû ke vzdálené tyãi, pûknû po
zemi, Maier marnû skáãe. Góóól, 2:0. Karolko se otáãí, pravaãku nad hlavou, bûÏí zpátky, vlasy mu vlají, spoluhráãi se
na nûj vrhají. Jak jsem se pozdûji doãetl, ﬁval na nû, aÈ ho proboha nechytají za ruku, kde má to krvavé podpaÏí.
Nûmci pak sníÏili, v 90. minutû vyrovnali a pﬁi‰ly penalty. Poslední dal, jak v‰ichni vûdí, Panenka oblouãkem do stﬁedu
brány. To uÏ Dobia‰ na hﬁi‰ti nebyl, v 94. minutû ho vystﬁídal
Vesel˘, Karol pr˘ ukazoval JeÏkovi, Ïe uÏ únavou skoro nevidí.

To nejlep‰í nakonec
Takhle jsem vidûl Karola Dobia‰e v létû 1977, kdy pﬁi‰el do
Bohemky. Teì si snad pﬁedstavíte, jakou jsem mûl radost.
Rázem se mluvilo o tom, Ïe Bohemka má nejlep‰í zálohu
v lize Biãovsk˘ – Dobia‰ – Panenka. Co jméno, to pojem.
Pravda ov‰em je, Ïe v tomhle sloÏení toho tahle záloha
moc neodehrála.
Dobia‰ byl v˘bu‰n˘ nejen jako fotbalista, ale i sv˘m chováním na hﬁi‰ti. âas od ãasu to pﬁehnal buì s bojovností, s nûjak˘m tím ostﬁej‰ím zákrokem nebo s odmlouváním rozhodãím. Îluté karty, sem tam ãervená, to k nûmu patﬁilo.
A krátce po pﬁíchodu do Bohemky byl vylouãen za uráÏku
rozhodãího Hory v Teplicích. Dostal exemplární a nevídan˘
trest, snad dvanáct zápasÛ. ¤epka je proti nûmu Ïabaﬁ.
TakÏe záloha snÛ se brzy rozpadla. KdyÏ se Dobia‰ vrátil,
dával ho Pospíchal, kam zrovna potﬁeboval. Prav˘ obránce,
lev˘ obránce, stoper, záloÏník, v‰ude perfektní. To nejlep‰í
mûlo teprve pﬁijít. Dostáváme se k tﬁetí fázi Dobia‰ovy kariéry, pro mû nejmilej‰í, protoÏe jsem ji mohl sledovat
zblízka. To byla doba, kdy jsem se úplnû tﬁásl na kaÏd˘ zá-

pas, jako zamilovan˘ studentík jsem se tû‰il, Ïe Dobia‰e
zase uvidím, kaÏd˘ dotek s míãem jsem velice poÏíval. Vrcholem byl podzim 1979, kdy jsem si ﬁíkal, Ïe dvaatﬁicetilet˘ Dobia‰ je nejlep‰í, jak˘ kdy byl.
Hrál libera, stopera, posledního pﬁed brankáﬁe. Bylo poÏitkem sledovat, s jak˘m pﬁehledem diriguje obranu a vlastnû celé muÏstvo, jak skluzem zastavuje soupeﬁe, vyváÏí
míã, rozehrává, jak se nebojí ve vypjaté situaci blízko na‰í
brány stáhnout z v˘‰ky míã a rozehrát, jak dokáÏe v prav˘
ãas vyrazit dopﬁedu.

Gól za v‰echno vstupné
Zejména na konci podzimu 1979, kdy se Bohemka poprvé
vy‰vihla na první místo a zaãala skuteãnû bojovat o titul,
hrál Karol jako bÛh.
Ve 13. kole se Slavií v Edenu, 30 tisíc divákÛ, úÏasná atmosféra a fantastick˘ zápas. Vedli jsme, Slavia vyrovnala,
hrálo se kdo s koho. Do konce zb˘valo asi dvanáct minut,
kdyÏ se Dobia‰ vysunul, pﬁihrál po zemi Panenkovi, ten se
na vápnû jen otoãil a vypálil k tyãi. Gól, vítûzíme 2:1.
V dal‰ím kole pﬁijel Baník Ostrava, druh˘ v tabulce. To byl
zápas roku, vyhráli jsme 3:1. Vyprodáno, zase nádherné
prostﬁedí. Byl jsem zranûn˘ z fotbalu, takÏe jsem ne‰el za
bránu, ale musel jsem si v pﬁedprodeji koupit lístek na tribunu, sedûl jsem blíÏ k hodinám dost dole. Dobia‰e jsem
vidûl opravdu zblízka. Je‰tû v první pÛli, kdy jsme útoãili
k tramvaji, za stavu 0:0, kopal Panenka roh z pravé strany.
Nûkteﬁí si moÏná vybaví gól, kter˘ dal Jurkemik v roce 1980
na mistrovství Evropy v utkání o tﬁetí místo Itálii. Z dálky
bombou po Panenkovû rohu. Psalo se, Ïe to vymysleli speciálnû pro ‰ampionát. Nesmysl, vûdûl jsem, Ïe pﬁesnû tohle dûlal Tonda s Karolkem uÏ loni na Bohemce.
TakÏe: Tonda se podíval, v‰ichni hráãi ve vápnû, tradiãní strkanice, Dobia‰ nezúãastnûnû stojí na pÛlce jako ná‰ poslední hráã, jako by se ho to net˘kalo. Z pravé strany kopal
Panenka rohy vÏdycky levaãkou, s fal‰í do brány. I teì udûlal ty své dva kroky, napﬁáhl levaãku, ve vápnû se to zavlnilo... a Dobia‰, aniÏ to kdokoliv postﬁehl, se rozebûhl, Tonda levaãkou poslal míã hluboko do pole pﬁímo proti
rozbûhnutého Karolkovi. Co se stalo dál, to uÏ je snad jasné. Dobia‰ pravaãkou napálil míã pﬁímo z pﬁihrávky a nevídaná ‰leha letûla nad hlavami v‰ech hráãÛ pﬁímo do ‰ibenice. Úchvatn˘ gól! Jak napsal Jarda ·álek v Mladé frontû
pod titulek Gól za v‰echno vstupné: „Gól, kter˘ nebude oãit˘mi svûdky zapomenut.“
No, já jsem nezapomnûl dodnes, i kdyÏ je to 28 let.

Poslední zápas za Bohemku
Na jaﬁe se Dobia‰ bohuÏel zranil a víc nehrál neÏ hrál. Kdykoliv nastoupil, byl to pro mû svátek, protoÏe jsem tu‰il, Ïe
kroutí poslední mûsíce v Bohemce.
V 30. kole nám ‰lo o Pohár UEFA. S Banskou Bystricí jsme
prohrávali, ale dvûma góly v 82. a 89. minutû jsme v˘sledek otoãili a zajistili si tﬁetí místo i start v Poháru UEFA.
Karol Dobia‰ hrál v tomhle zápase tak, jak jsme byli zvyklí.
V˘bornû. Po utkání, v euforii z drtivého fini‰e, jsem ‰el za
hlavní tribunu, tam co jsou dnes stánky s pivem a klobásami. âekali jsme na hráãe, aÏ vyjdou. Fanou‰ci se na kluky vrhali, nechávali se podepsat, kde to ‰lo, i do obãanky.
Jeden chtûl podpis fixkou na tûlo, ale estét Dobia‰ odmítl:
„Tam se nepodpisujem.“
Mûl jsem program Klokana, tak jsem ho pﬁistrãil Tondovi
i Karolkovi, oba se mi podepsali. Poﬁád ho mám doma.
Kdykoliv se ke sv˘m pokladÛm dostanu a podívám se na
nûj, zavzpomínám. S radostí, Ïe jsem tyhle hráãe vidûl a radoval se z jejich úspûchÛ. A taky s lítostí, Ïe to tak utíká.
Karol, hodnû ‰tûstí a zdraví.
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ZIMNÍ POSILY BOHEMKY
PAVEL HA·EK
narozen: 27. 6. 1983
post: záloÏník
ãíslo dresu: 9
pﬁedchozí klub:
FK Teplice
ligová bilance:
33 zápasÛ/1 gól
ZáloÏník, kter˘ je‰tû nedávno v ëolíãku pÛsobil, se vrací na místo ãinu. V létû zde oslavoval postup do nejvy‰‰í soutûÏe, ale v té dobû
uÏ byl jeho podpis na smlouvû s Teplicemi.
„Pavel je pozitivní ãlovûk, to mÛÏe jen pomoci. Je to ofenzivní hráã stﬁedního vûku, coÏ
nám zde chybí. Prostﬁedí na Bohemce dobﬁe
zná, to je jen dobﬁe,“ zdÛvodnil angaÏování
ãtyﬁiadvacetiletého záloÏníka sportovní manaÏer Zbynûk Busta.
Pavel Ha‰ek pro‰el praÏsk˘mi kluby Tempo,
Slavií a Bohemians, kde si ho v zimû 2001 vytáhl trenér PetrÏela mezi dospûlé. Tam se neprosadil, hostoval v divizní Velimi a v praÏské
Admiﬁe. Pﬁes Bl‰any, PlzeÀ a Pﬁíbram se vrátil
v roce 2006 do Bohemky. Bûhem jara 2007
podepsal smlouvu v Teplicích, sezonu je‰tû
dohrál ve Vr‰ovicích, kde mu v létû skonãila
smlouva. Do Teplic si ho vybral trenér Bartl,
kter˘ v‰ak brzy skonãil a nov˘ kouã Rada nedal
Ha‰kovi pﬁíli‰ ‰ancí. Pavel Ha‰ek se teì v kádru Bohemians znovu potkal se sv˘m bratrem
Ivanem a v Olomouci si koneãnû pﬁipsali první
prvoligov˘ spoleãn˘ start.
„Jsem rád, Ïe jsem se vrátil, kvÛli fanou‰kÛm,
kvÛli spoluhráãÛm. Zpátky do Bohemky jsem
se hroznû tû‰il, pﬁece jen jsem tady zaÏil s klukama hodnû pﬁíjemného. Hlavnû postup do
ligy, to nás hodnû stmelilo,“ neskr˘val Pavel
radost z návratu.
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MARTIN KNAKAL
narozen: 17. 4. 1984
post: obránce
ãíslo dresu: 11
pﬁedchozí klub:
SK Sigma Olomouc
ligová bilance:
49 zápasÛ/1 gól
Knakal je kmenov˘m hráãem ﬁeckého klubu
·koda Xanthi a v podzimní sezónû pÛsobil v Sigmû Olomouc. Prav˘ obránce ãi záloÏník se s Bohemkou na pÛlroãním hostování rychle dohodl.
„Bohemka mû uchvátila fantastick˘mi fanou‰ky.
Chci jí pomoci udrÏet se v lize, to je teì nás spoleãn˘ cíl,“ prohlásil tﬁiadvacetilet˘ fotbalista
Martin Knakal se narodil 17. dubna 1984 v Plzni na Lochotínû. Ve Viktorii PlzeÀ hrál na postu
pravého obránce vedle svého star‰ího bratra
Petra. Ve Viktorii zaãínal uÏ od ÏákÛ a vypracoval se aÏ do nejvy‰‰í soutûÏe a do kádru reprezentaãní jednadvacítky. Proslul hlavnû sv˘mi dlouh˘mi auty, které je schopen od lajny
vhodit aÏ do vápna, v Bohemce tak mÛÏe navázat na „Discobola“ Strnada.

LUKÁ· ZICH
narozen: 10. 1. 1985
post: brankáﬁ
ãíslo dresu: 29
pﬁedchozí klub:
FC Zenit âáslav
ligová bilance:
0 zápasÛ/0 gólÛ
Kmenov˘ hráã Sparty Praha ukonãil hostování
v druholigové âáslavi a zamíﬁil do Bohemky. Místo
nûho do âáslavi ode‰el sbírat zku‰enosti Jiﬁí Havránek. Zich zaãal jarní ãást jako dvojka, ale pﬁi svém
mládí má pﬁed sebou slibnou ligovou budoucnost
a soudû dle pﬁípravn˘ch zápasÛ bude v pﬁípadû potﬁeby schopen bez problémÛ nastoupit.
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VLASTIMIL K ARAL
narozen: 26. 4. 1983
post: záloÏník
ãíslo dresu: 12
pﬁedchozí klub:
FC Hradec Králové
ligová bilance:
0 zápasÛ/0 gólÛ
Defenzivní záloÏník ãi stoper, kterého Bohemka sledovala jiÏ del‰í dobu, pﬁi‰el na pÛlroãního hostování z Hradce Králové v˘mûnou za Michala Diana. V pﬁípravû mûl velkou smÛlu,
protoÏe se hned v jejím úvodu zranil a stihl
odehrát v utkáních jen zlomek potﬁebn˘ch minut. V úvodu jara se zﬁejmû rozehraje v béãku
a bude ãekat na svou ‰anci. „Jsem ohromnû
rád, Ïe mám ‰anci pÛsobit v prvoligovém klubu, navíc v Bohemce podporované skvûl˘mi
fanou‰ky. Zranûní v pﬁípravû mû velice mrzí,
ale pevnû vûﬁím, Ïe se na hﬁi‰tû dostanu.

JAN R EZEK

‰ím. Teì uÏ sleduji, jak se ëolíãek osvûtluje, to
bude krásné, aÏ vybûhneme proti Plzni na zaplnûném stadionu. Bohemce bych chtûl pomoc
k záchranû, do ligy urãitû patﬁí,“ tû‰í se Jan Rezek.
Celkem má pûtadvacetilet˘ fotbalista na svém
kontû 90 ligov˘ch zápasÛ. Má za sebou i utkání
v Lize mistrÛ a v Poháru UEFA. Poprvé na sebe
upozornil ve dvaceti letech v Teplicích, kde se do
ligového t˘mu dostal jako odchovanec klubu.
Poté pﬁestoupil do Sparty, má za sebou i angaÏmá v ruském Krasnodaru, následnû táhl PlzeÀ
a znovu pﬁi‰la s nabídkou Sparta. Po více neÏ roce
Spartu opou‰tí a míﬁí na hostování do Vr‰ovic.

EDUARD FORMÁâEK
narozen: 13. 2. 1988
post: útoãník
ãíslo dresu: 20
pﬁedchozí klub:
SK Horní Mûcholupy
ligová bilance:
0 zápasÛ/0 gólÛ

narozen: 5. 5. 1982
post: útoãník
ãíslo dresu: 26
pﬁedchozí klub:
AC Sparta Praha
ligová bilance:
90 zápasÛ/9 gólÛ

Talentovan˘ mladík, v loÀské sezónû nejlep‰í stﬁelec dorostenecké ligy, se do kádru vrátil po pÛlroãním hostování v divizních Horních Mûcholupech. Na jaﬁe bude zﬁejmû nastupovat pﬁedev‰ím
za B t˘m a bude se snaÏit trenéra Bustu pﬁesvûdãit, aby dostal i prvoligovou ‰anci.

„Rezek je typem dravého ofenzivního hráãe, kter˘ mÛÏe nastupovat v záloze i v útoku. Je rychl˘,
coÏ nám v útoku ãasto chybûlo, protoÏe máme
spí‰e vysoké hráãe. Navíc pﬁesnû splÀuje na‰e
poÏadavky i v dal‰ích parametrech. Je hráãem
stﬁední generace s velk˘mi zku‰enostmi,“ pochvaluje si Zbynûk Busta pﬁíchod pûtadvacetiletého hráãe, kter˘ bude oblékat ãíslo 26.
Jan Rezek se do Bohemky tû‰í a boj o záchranu je
pro nûj velkou v˘zvou. „Honza je v˘born˘ kluk
i charakterovû. Chodí do v‰ech soubojÛ nadoraz
a angaÏmá v Bohemce je pro nûj v˘zvou,“ dodává Pﬁibyl. „Na Bohemce je vynikající atmosféra,
která láká kaÏdého fotbalistu, a moc se na ni tû-

J I¤Í VÁGNER
narozen: 31. 12. 1982
post: záloÏník
ãíslo dresu: 27
pﬁedchozí klub:
SK Sparta Krã
ligová bilance:
1 zápas/0 gólÛ
Vágner je kmenov˘m hráãem Bohemky a podzimní ãást sezóny strávil na hostování v druholigové Krãi. Tam podával v˘borné v˘kony a jelikoÏ
se mu daﬁilo i v zimní pﬁípravû, trenér Busta si jej
ponechal v prvoligovém kádru.
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Zimní příprava se vydařila
Zimní pﬁíprava se fotbalistÛm Bohemians vydaﬁila.
Odstartovali ji Fortuna Víkendem ‰ampiónÛ, kde
obsadili ãtvrté místo. Fyzickou pﬁípravu absolvovali
v Jizersk˘ch horách, herní soustﬁedûní probûhlo na
jihu Portugalska nedaleko Fara. Nejlep‰ím stﬁelcem
pﬁípravy se stal útoãník Michal Ordo‰ se ‰esti góly.
V generálce Klokani zvítûzili v Liberci 3:0. „S prÛbûhem pﬁípravy jsem spokojen. Podaﬁilo se nám udrÏet kádr, i kdyÏ byl velk˘ zájem o mladé hráãe. Na
jaﬁe to bude velk˘ boj, ale na‰ím jednoznaãn˘m cílem je záchrana,“ ﬁekl trenér Zbynûk Busta, kter˘
bude na jaﬁe uÏ uvádûn jako hlavní trenér, protoÏe
byl pﬁijat ke studiu trenérské profi-licence.

Pﬁípravné zápasy
16. 01. 2008 Most – Bohemians 1905

2:1 (1:1)

16. 01. 2008 Most – Bohemians 1905
23. 01. 2008 Bohemians 1905 – âáslav

1:3 (0:0)
1:0 (1:0)

29. 01. 2008 Louletano DC – Bohemians 1905

1:3 (0:2)

29. 01. 2008 UD Messinense – Bohemians 1905
30. 01. 2008 Portimonense – Bohemians 1905

1:4 (0:2)
0:0 (0:0)

02. 02. 2008 Bohemians 1905 – Baník Sokolov

0:0 (0:0)

06. 02. 2008 Bohemians 1905 – Hradec Králové
1:0 (1:0)
06. 02. 2008 Bohemians 1905 B – Hradec Králové B 0:2 (0:1)
10. 02. 2008 Slovan Liberec – Bohemians 1905
17. 02. 2008

0:3 (0:1)

Slovan Liberec B – Bohemians 1905 B 3:1 (2:0)

Fortuna Víkend ‰ampionÛ
Po postupu ze základní skupiny Bohemka neuspûla
v semifinálovém penaltovém rozstﬁelu s Viktoriií ÎiÏkov a boji o bronz podlehla slovenské Îilinû. Radek
SÀozík byl vyhlá‰en nejlep‰ím brankáﬁem turnaje.
Základní skupina:
05. 01. 2008 Sparta Praha – Bohemians 1905
05. 01. 2008 MFK RuÏomberok – Bohemians 1905

2:2 (1:2)
3:2 (1:2)

05. 01. 2008 Bohemians 1905 – FK Teplice

7:2 (5:0)

Semifinále:
06. 01. 2008 Viktoria ÎiÏkov – Bohemians 1905 4:3 (2:2) po pen.
O 3. místo:
06. 01. 2008 Bohemians 1905 – M·K Îilina
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3:6 (0:3)

Dragoun cup na Vy‰ehradû
Bohemka se stala vítûzem skupiny a bûhem prvního
bﬁeznového víkendu ji ãeká semifinále a následnû finálov˘ zápas ãi boj o celkové tﬁetí místo.
24. 11. 2007 Bohemians 1905 B – Motorlet

1:2 (0:1)

02. 12. 2007 Bohemians 1905 B – Kladno B
3:1 (3:1)
08. 12. 2007 Bohemians 1905 B – Slavoj Vy‰ehrad 3:0 (1:0)
20. 01. 2008 Bohemians 1905 B – Admira Praha

4:3 (3:2)

02. 02. 2008 Bohemians 1905 B – Sparta Krã
09. 02. 2008 FK Teplice B – Bohemians 1905 B

3:2 (3:1)
3:3 (2:0)

11. 02. 2008 Bohemians 1905 B – Slavia Praha B

5:0 (2:0)

Tipsport liga
Základní skupinu Bohemka vyhrála, ale v turnaji dále
nepokraãovala, neboÈ jeho program kolidoval s dÛleÏit˘m herním soustﬁedûním v Portugalsku.
13. 01. 2008 Bohemians 1905 – Marila Pﬁíbram
19. 01. 2008 Slavia Praha – Bohemians 1905

1:0 (1:0)
1:1 (1:1)

20. 01. 2008 Bohemians 1905 – âeské Budûjovice 6:1 (3:1)
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN
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SIGMA OLOMOUC
BOHEMIANS 1905
Michal Ordo‰ hrdinou fanou‰kÛ
S ãíslem 19 vybûhl poprvé v dresu Bohemky. Na podzim oblékal pûtatﬁicítku a pomalu se po pﬁíchodu do
Bohemians rozjíÏdûl. Dostal v‰ak dÛvûru v nûkolika
zápasech a na konci podzimu uÏ patﬁil k oporám.
V zimní pﬁípravû si vystﬁílel korunu nejlep‰ího stﬁelce
KlokanÛ a svoji formu potvrdil i v Olomouci nejen vyrovnávacím gólem. Michal Ordo‰ se stal opûvovanou
hvûzdou utkání na Hané. KdyÏ na konci zápasu stﬁídal, pût stovek fanou‰kÛ Bohemians skandovalo jeho
jméno. „Na to nejsem moc zvykl˘. Spí‰e vzbuzuji
opaãné emoce. Lidem moc dûkuji za atmosféru, kterou nejen tady vytvoﬁili a jsem rád, Ïe jsme vyválãili
alespoÀ bod,“ usmíval se po zápase Michal Ordo‰.
Jeho chvíle pﬁi‰la v 78. minutû. Morávek nejprve v nadûjné pozici pﬁi‰el o míã, ale soupeﬁe u rohového
praporku napadal a odkop olomouckého obránce se
od Morávka prudce odrazil na malé vápno, kde stál
muÏ s ãíslem 19. „Zavﬁel jsem oãi a narval jsem to do
brány. Byla prázdná celá branka a já jsem se trefil
mezi nohy brankáﬁe,“ smál se ‰Èastn˘
stﬁelec, kter˘ krátce poté vyãerpan˘ pﬁepustil místo Daliboru Slezákovi.
Zelenobílé premiéry
Jan Rezek s ãíslem 26 „odjezdil“
cel˘ zápas. Napadal rozehrávku
soupeﬁe a dokázal i podrÏet míã.
„V prvním poloãase jsme ztráceli
hodnû lacin˘ch balónÛ, byli jsme pod
tlakem. Ve druhém poloãase jsme zaãali
víc bûhat, podrÏeli jsme balon a nakonec jsme mohli i vyhrát,“ hodnotil
prÛbûh zápasu Jan Rezek, kter˘
dostal na konci poloãasu Ïlutou
kartu za protesty. „Zlobil jsem
se na sudího po brance
Olomouce, protoÏe gólu
podle mû pﬁedcházel faul,“
dodal Rezek. Byla to jeho druhá

Ïlutá karta v sezonû. SvÛj první start v zelenobílém dresu si náleÏitû uÏil. „Máme fantastické fanou‰ky. Povzbuzovali cel˘ zápas a patﬁí jim velk˘ dík za atmosféru, kterou vytvoﬁili,“ doplnil „Réza“, kter˘ vût‰inu zápasu
odehrál v útoku a v závûru se pﬁesunul na prav˘ kraj zálohy místo vystﬁídaného Jana Moravce. „Více mi to sedûlo na hrotu, ale v závûru bylo potﬁeba podrÏet míã,
abychom se neztráceli,“ popsal své úkoly, které splnil.
Po nevydaﬁené zimní pﬁípravû kvÛli nemoci se do základní sestavy nakonec probojoval i Martin Knakal. B˘val˘ reprezentant do jednadvaceti let pﬁedvedl na pravém kraji obrany spolehliv˘ v˘kon. „Chtûl jsem se
pﬁedvést pﬁed na‰imi fanou‰ky i pﬁed domácími.
Na podzim jsem tady pÛsobil a bylo to pro mû specifické utkání. Jsem rád, Ïe jsem tady uhráli
bod,“ zhodnotil zápas Martin Knakal.
Pﬁedvedl se taktick˘m v˘konem
i dlouh˘mi auty. Po jeho vhazováních se Bohemka vÏdy propracovala na malé vápno, ale je‰tû tuto v˘hodu nedokázala zuÏitkovat. Knakal tak navázal na
tradici „diskobola„ Strnada a Bohemka
má i díky nûmu novou zbraÀ. „BohuÏel z toho nebyl gól, ale poctivû si to cviãíme,“ podotkl
k dlouh˘m autÛm.

SIGMA OLOMOUC – BOHEMIANS 1905 1:1 (1:0)
Sestava Sigma Olomouc:
P. Drobisz – J. Jindﬁi‰ek, M. Hudec, A. ·kerle, T. Randa – L. Bajer, M. Ka‰ãák, D. Rossi da Silva,
L. Onofrej (76. T. Janotka) – J. Petr (71. M. Bueno ), M. Hubník (85. T. Melinho ).
Sestava Bohemians 1905:
R. SÀozík – M.Knakal, K. Rada, M. Nikl, M. ·marda – J. Moravec (62. V. Bálek ), J. Morávek, I. Ha‰ek ml.,
P. Ha‰ek (89. D. Bartek) – J. Rezek, M. Ordo‰ (83. D. Slezák ).
Branky: 45. Hubník – 78. Ordo‰. Rozhodãí: Matûjek – Ubias, Jiﬁík.
DivákÛ: 4429 (37% z kapacity 12072 divákÛ).
ÎK: 68. J. Petr – 45. J. Rezek, 55. P. Ha‰ek, 62. J. Morávek, Rada.
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Co se dělo v zimě…
Zimní pﬁestávka trvala dva mûsíce a za tu dobu i fotbalisté Bohemky stihli spoustu zajímavého. Pﬁiná‰íme vám malé ohlédnutí za zimními mûsíci pohledem netradiãních fotografií.

Za výhru větší šatna
Do loÀského roãníku Fortuna Víkendu ‰ampiónÛ vstupovala Bohemka jako absolutní outsider, nûkteﬁí „odborníci“ dokonce pochybovali, zda nesniÏuje kvalitu
turnaje. Klokani v‰ak dokázali cel˘ Víkend ‰ampiónÛ
vyhrát a navíc pﬁinesli do haly i skvûlou atmosféru.
I proto poﬁadatelé pozvali Bohemku znovu, tentokrát
uÏ mûla zelenobílá barva vût‰í váhu. Zatímco loni mûli
Klokani jako jedin˘ druholigov˘ úãastník úplnû poslední ‰atnu nejdál od hrací plochy, letos uÏ se ‰atna
Bohemians pﬁiblíÏila k zaãátku chodby. V˘sadní postavení dvou hlavních ‰aten si udrÏela praÏská S, hned v závûsu v‰ak byli Klokani. Nejvzdálenûj‰í místa tentokrát zbyla na PlzeÀ a Îilinu. Posíleni loÀsk˘m úspûchem dokázali zelenobílí znovu pﬁekvapit a znovu postoupili ze skupiny. „Bylo to se ‰tûstím, ale nakonec zaslouÏenû,“
ﬁekl brankáﬁ Radek SÀozík. Nakonec skonãila Bohemka na 4. místû.

Hvězdy filmového plátna
Redaktor a fotografka magazínu Hattrick se za fotbalisty Bohemians vypravili na soustﬁedûní do Jizersk˘ch hor. Pﬁi jedné z poledních pauz vyuÏili volna hráãÛ a vyrazili s nimi do pﬁírody, kde nafotili
nûkolik snímkÛ. Klokani nastoupili jako hrdinové
komedie S tebou mû baví svût. „Za fotografování
bych nemusel odpoledne bûhat,“ Ïadonil gólman
SÀozík u trenéra, ale Bustu neobmûkãil.
S TEBOU Mù BAVÍ SVùT
Osoby a obsazení:
Albert Horák – Pavel Luká‰
Michal Adámek – Radek SÀozík
Pepa Bednáﬁ – Dalibor Slezák
Mat˘sek Horák – komparsista
FOTO: MARSFOTO – MARKÉTA KONEâNÁ

Romantika bez partnerek
Fotbalová parta Bohemky vyrazila na soustﬁedûní do
Portugalska. âást hráãÛ letûla vÛbec poprvé, pro vût‰inu bylo zahraniãní soustﬁedûní nov˘ záÏitek. Romantick˘ v˘chod slunce hráãi proÏívali kaÏd˘ den.
Jen zdát se jim mohlo o romantick˘ch procházkách
s partnerkami po pláÏi za svitu prvních sluneãních
paprskÛ. Partnerky vystﬁídali spoluhráãi a procházku
vystﬁídal sviÏn˘ bûh v hlubokém písku. AlespoÀ to
sluníãko zÛstalo stejné a ‰Èastní jedinci pﬁijeli z herního soustﬁedûní opálení.
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VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
TERMÍNOVÁ LISTINA
BOHEMIANS 1905
JARO 2008
17. kolo Sigma Olomouc
Bohemians 1905

1:1 (4429 divákÛ)

18. kolo Bohemians 1905
Viktoria PlzeÀ

NE

24.02.

17.00

19. kolo Viktoria ÎiÏkov
Bohemians 1905

NE

02.03.

20.15

20. kolo Bohemians 1905
Jablonec

NE

09.03.

17.00

21. kolo Slavia Praha
Bohemians 1905

NE

16.03.

17.00

22. kolo Bohemians 1905
Mladá Boleslav

NE

23.03.

17.00

23. kolo â. Budûjovice
Bohemians 1905
24. kolo Bohemians 1905
Kladno
25. kolo SIAD Most
Bohemians 1905

NE
NE
NE

30.03.
06.04.
13.04.

17.00
17.00
17.00

26. kolo Bohemians 1905
Brno

NE

20.04.

17.00

27. kolo Bohemians 1905
Sparta Praha

NE

27.04.

17.00

28. kolo Tescoma Zlín
Bohemians 1905

SO

03.05.

19.00

29. kolo Bohemians 1905
Teplice

NE

11.05.

17.00

30. kolo Baník Ostrava
Bohemians 1905

SO

17.05.

17.00

Bohemians 1905
– FC
Ostrava
Slovan
LiberecPlzeň
1905
– Baník
FC Viktoria
42 Bohemians

TABULKA
GAMBRINUS LIGA
sezóna 2007/2008
Z

+

0

–

S

B

1. Slavia Praha

17

11

5

1

27:9

38

2. Sparta Praha

17

10

3

4

31:15 33

3. FK Teplice

17

10

3

4

25:13 33

4. Baník Ostrava

17

7

7

3

25:18 28

5. Viktoria PlzeÀ

17

8

4

5

19:16 28

6. 1. FC Brno

17

7

5

5

26:24 26

7. Tescoma Zlín

17

6

5

6

16:20 23

8. âeské Budûjovice

17

6

4

7

21:21 22

9. Sigma Olomouc

17

4

9

4

11:14 21

10. FK Mladá Boleslav

17

4

8

5

19:19 20

11. Viktoria ÎiÏkov

17

5

4

8

22:29 19

12. Slovan Liberec

17

4

6

7

14:18 18

13. SK Kladno

17

4

4

9

22:29 16

14. FK Jablonec

17

3

6

8

11:18 15

15. Bohemians 1905

17

3

5

9

10:22 14

16. Siad Most

17

2

6

9

19:33 12
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BOHEMKA JE A BUDE!
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PA R T N E ¤ I
BOHEMIANS 1905 a. s.

obal Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 10:11

Stránka 5

obal Bohemka_Plzen 1_08

21.2.2008 10:09

Stránka 2

BOHEMIANS 1905

FC VIKTORIA PLZEŇ

TRENÉŘI
ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
PETR KOSTELNÍK
MICHAL ZACH

TRENÉŘI
STANISLAV LEVÝ
ZDENĚK BEČKA
MICHAL PETROUŠ
PAVEL PRŮŠA

BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
28 Jakub Hrábek
29 Lukáš Zich

17. 10. 1975
19. 01. 1987
10. 01. 1985

OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš
5 Karel Rada
7 Marek Nikl
6 Michal Šmarda
11 Martin Knakal
12 Vlastimil Karal
13 Jan Růžička
14 Lukáš Marek
18 Patrik Císař
23 Lukáš Brhlík
24 Michal Pávek

20. 11. 1975
02. 03. 1971
20. 02. 1976
31. 01. 1971
17. 04. 1984
26. 04. 1983
26. 08. 1984
30. 01. 1981
01. 07. 1988
18. 12. 1988
13. 02. 1985

ZÁLOŽNÍCI
2 Ladislav Květoň
4 Petr Kunášek
8 Ivan Hašek ml.
9 Pavel Hašek
16 Jan Moravec
25 Martin Kotyza
27 Jiří Vágner
30 Jan Morávek
ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
15 David Bartek
19 Michal Ordoš
20 Eduard Formáček
21 Milan Škoda
26 Jan Rezek
31 Vladimír Bálek
34 Michal Polodna

10. 01. 1988
11. 07. 1979
30. 08. 1987
27. 06. 1983
13. 07. 1987
01. 10. 1984
31. 12. 1982
01. 11. 1989

28. 01. 1970
13. 02. 1988
27. 01. 1983
13. 02. 1988
16. 01. 1986
05. 05. 1982
08. 03. 1981
23. 03. 1978

BRANKÁŘI
1 Luboš Ilizi
19 Lukáš Krbeček
30 Martin Ticháček

13. 10. 1982
27. 10. 1985
15. 09. 1981

OBRÁNCI
2 Jakub Süsser
3 Petr Knakal
4 Tomáš Rada
5 Martin Müller
12 Jan Halama
21 Jakub Navrátil
22 Marek Smola
26 Pavel Malcharek
29 Zdeněk Šmejkal

06. 08. 1989
01. 02. 1983
15. 02. 1983
06. 11. 1970
14. 07. 1988
01. 02. 1984
07. 04. 1975
16. 02. 1986
21. 06. 1988

ZÁLOŽNÍCI
7 Petr Trapp
8 Jan Lecjaks
11 Milan Petržela
15 Ondřej Šiml
18 Ludovic Sylvestre
20 Ferenc Róth
23 Tomáš Borek
24 Jan Mudra
28 Ondřej Vrzal

06. 12. 1985
09. 08. 1990
19. 06. 1983
19. 04. 1986
05. 02. 1984
24. 12. 1979
04. 04. 1986
22. 01. 1990
01. 03. 1987

ÚTOČNÍCI
9 Tomáš Krbeček
10 P. Rodriguez Da Silva
14 Martin Psohlavec
17 Adam Varadi

27. 10. 1985
10. 11. 1986
12. 02. 1981
30. 04. 1985

