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Vážení Bohemáci,
život v naději je naším osudem. Bohemka vždycky byla klubem,
který vzbuzoval očekávání, ale výsledek byl vždycky nejistý.
A to jí dělalo krásnou. Tak je tomu i nyní, i když nás to všechny
stojí hodně nervů.
Boj o ligu nikdo z Bohemky nevzdává, naopak. Společně s vámi
se chceme o ligu poprat, protože víme, že liga je dlouhodobě soutěž pro
Klokany. V minulých domácích zápasech jsme se herně zvedli, bohužel
bez tříbodového efektu. Snad se nám to všem splní proti Kladnu.
Naděje umírá poslední, ale my stále ještě nejsme v tomto stádiu.
Ligovou příslušnost máme stále ve své moci, a proto zelenobílé srdce
velí povzbudit tým v tomto období. Vzpomeňme na rok 2005, kdy jsme
začínali naši novou pouť. Od té doby v Botiči zase neuplynulo tolik vody
a jsme v první lize. Žijeme dále v naději a stále věříme v záchranu.

Antonín Panenka
Prezident klubu
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Těžké
chvíle
Bohemky

sou to tûÏké chvíle pro Bohemku a tím pádem
pro nás v‰echny. Chceme to zlomit, ale stále to

J

nejde, naopak v âesk˘ch Budûjovicích jsme

nepodali v˘kon jako v pﬁedchozích jarních zápasech.
Bylo to velmi ‰patné a hodnû to zasáhlo fanou‰ky i mû.

ZBYNĚK BUSTA

Proto jsem po zápase uvaÏoval, zda bych mûl odejít,

t re n é r

zda to prospûje klubu a t˘mu. Byl jsem po utkání hodnû dole, ale bûhem jednoho dne se v‰e obrátilo

Bohemians 1905

a chceme spoleãnû Bohemku udrÏet. Vûﬁím i hráãÛm,
Ïe se o to poperou, jinak bych do toho ne‰el.
S Mladou Boleslaví jsme podali slu‰n˘ v˘kon, do-

trestÛm a zranûním musíme mûnit i dÛleÏité posty.
V‰e jsme si s fanou‰ky vysvûtlovali na setkání v ëo-

stali jsme se do v˘razného tlaku, ale dlouho chybûl

líãku. Doufám, Ïe to bylo pﬁínosné pro obû strany.

dÛraz v zakonãení. AÏ ·koda prokázal dobrou koncovku, bohuÏel jen jednou. Nicménû i tabulka klubo-

Já mûl ze setkání dobr˘ pocit, protoÏe jsem sly‰el
názory a otázky od konkrétních lidí, kteﬁí mají na

v˘ch stﬁelcÛ ukazuje, kdo táhne t˘m. Dvaadvacetilet˘

fotbal tﬁeba jin˘ pohled, ale snaÏil jsem se v‰e otev-

·koda má na kontû ãtyﬁi branky, osmnáctilet˘ Morávek má tﬁi góly. Oba dali dohromady témûﬁ polovinu

ﬁenû vysvûtlit.
Vûﬁte, Ïe se v‰ichni snaÏíme pro Bohemku dûlat

na‰ich branek. Mladá generace je samozﬁejmû velmi

to nejlep‰í. Snad se nám to i s va‰í pomoci brzy vrá-

dÛleÏitou sloÏkou na‰eho kádru a jsem rád, Ïe hned
v prvním roce v nejvy‰‰í soutûÏi se dokáÏe prosadit.

tí v podobû záchrany.

S na‰ím rychl˘m postupem souvisí i neustálé hledání sestavy, která se stále utváﬁí a i kvÛli karetním

Bohemians 1905 – SK Kladno
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F OTO M A G A Z Í N U

LeÏí na nás deka...
âeské Budûjovice – Bohemians 1905 2:0
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Jak to bylo na podzim...
S K K l a d n o – B o h e m i a n s 19 0 5
2:1
10. kolo, 21. 10. 2007
Branky: 9. âáp, 44. Jeslínek – 39. MatÛ‰
Rozhodãí: Kocián – Filgas, Dobrovoln˘
ÎK: Kúdela, Zachariá‰ – MatÛ‰, Ordo‰, Luká‰
DivákÛ: 3725
Sestava SK Kladno: Pavlík – Barto‰, Farbák, Killar,
âáp – Doãkal (65. Zoubele), Gecov, Szabo, Kúdela
(86. Hoffmann) – Jeslínek (90. Semerák), Zachariá‰.
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Rada,
Luká‰, ·marda (27. Kuná‰ek) – RÛÏiãka, Adam, Ha‰ek, Bartek – MatÛ‰ (63. ·koda), Slezák (54. Ordo‰).

P

odzimní zápas na Kladnû byl pro Bohemku
hodnû ne‰Èastn˘. Kromû poráÏky 1:2 si

z Kladna odvezla je‰tû ostudu kvÛli v˘trÏnostem
nûkolika jedincÛ. Bohemka dala venku gól, mûla
i dal‰í ‰ance, pﬁesto nakonec prohrála. Klokani

dy, kter˘ velmi pﬁísnû odpískal hodnû nepﬁesn˘ sudí
Kocián. Bohemka poté pﬁevzala iniciativu, ov‰em musela udûlat vynucené zmûny v sestavû. po tvrd˘ch stﬁetech se soupeﬁem musel odstoupit zranûn˘ ·marda,
kterého na postu levého obránce nahradil Kuná‰ek.
„Na netradiãním postu odehrál velmi dobr˘ zápas,“
hodnotil Kuná‰kÛv záskok Hradeck˘. Se zranûním se
pot˘kal i RÛÏiãka, ale utkání nakonec dohrál.
Klokani vyrovnali po brance MatÛ‰e, kter˘ svoji trefu doslova vybojoval. „Koneãnû jsme venku dali gól,
ale body opût nezískali. Bylo to bojovné utkání na
velice nároãném terénu a hráãi obou t˘mÛ museli
devadesát minut tvrdû pracovat. Podaﬁilo se nám vyrovnat, ale domácí je‰tû do poloãasu dokázali v˘voj
zvrátit. Dﬁeli jsme do poslední minuty, brankové situace byly na obou stranách. Mohli jsme vyrovnat, ale
i inkasovat potﬁetí,“ zhodnotil Hradeck˘ dal‰í v˘voj
zápasu. Po vyrovnání totiÏ v˘kon Bohemians trochu
polevil a po chybû Adama ve stﬁedu hﬁi‰tû a chybû

pﬁedvedli zlep‰en˘ v˘kon na hﬁi‰ti soupeﬁe, byli aktivní, ale do kolen je srazili individuální chyby a ne-

SÀozíka se trefil tûsnû pﬁed pÛlí Jeslínek. „Vítûzství si

vídané trefy soupeﬁe. Byli jsme zaskoãeni sestavou

nutû jsme pﬁeÏili klinickou smrt. Za v˘kon
patﬁí hráãÛm uznání. Po ne‰Èastném vyrovná-

soupeﬁe, ne jeho hrou. Podal velice bojovn˘ a kvalitní v˘kon,“ hodnotil v˘kon PraÏanÛ trenér Kladna Jaroslav ·ilhav˘. Bohemians byli po vût‰inu
prvního poloãasu lep‰ím t˘mem, ale do kabin odcházeli za stavu 1:2. „Dﬁeli
jsme, ale soupeﬁ potrestal
na‰e chyby,“ ﬁekl po utkání trenér Bohemians 1905 Václav
Hradeck˘.
Zápas provázely rozmary poãasí.
Slunce se stﬁídalo se snûhem, tûÏk˘ terén byl ale stejn˘ pro v‰echny. Z poãátku
se s tím lépe vypoﬁádalo Kladno. âáp
trefil nádhern˘ pﬁím˘ kop. „Domácí byli
aktivnûj‰í a pohyblivûj‰í, po chybách ve
stﬁedu hﬁi‰tû musel pﬁijít faul a z následného trestného kopu jsme inkasovali,“ popsal
situaci Hradeck˘. Pﬁím˘ kop následoval po faulu ·mar-

6
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velmi cením. Mohli jsme i zv˘‰it, ale v 90. mi-

ní nás zachránil letos stﬁelecky disponovan˘
Jeslínek,“ dodal Jaroslav ·ilhav˘, kter˘ pﬁipomnûl
Adamovu tyã z poslední minuty.
Bohemka nastoupila v netypické sestavû.
Kromû obrany se celá základní jedenáctka
pﬁekopala. „Vsadili jsme na bojovné typy,
bohuÏel nám pﬁed utkáním vypadl Nikl.
RÛÏiãka mûl více defenzivních úkolÛ,
Bartek mûl naopak více podporovat
ofenzivu,“ zdÛvodnil nasazení krajních záloÏníkÛ sportovní manaÏer Zbynûk Busta.
Ve stﬁedu zálohy se pﬁedstavila dvojice
Ivan Ha‰ek – Luká‰ Adam. Na hrotu operovala dvojice MatÛ‰ – Slezák. Kapitán t˘mu
plnil roli spojky mezi útokem a zálohou, ve
druhé pÛli ho nahradil Ordo‰, kter˘ se uÏ
posunul na post typického hrotového hráãe. „I pﬁes poráÏku jsme v utkání na‰li
pozitiva,“ doplÀuje Hradeck˘.
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BOJ O ZÁCHRANU
o konce Gambrinus ligy chybí sedm kol. Boj
o záchranu se zúÏil na tﬁi t˘my a Bohemka je
jedním z nich. V následujících kolech se bude rozhodovat o titulu, o pohárech i o sestupujících. Hlavními konkurenty Bohemians jsou Kladno a Most.
Právû s tûmito dvûma soupeﬁi se Klokani utkají
v následujících dvou kolech.
Fotbalisté Bohemians mají na zaãátku ligového fini‰e relativnû nejhor‰í v˘chozí pozici. Jsou na posledním místû tabulky, ov‰em své soupeﬁe mají na
„dostﬁel“ jednoho zápasu. „Následující dva zápasy
hodnû napoví. Oba hrajeme v televizi, takÏe budou
i pod veﬁejnou kontrolou. Ov‰em i v minul˘ch kolech
jsme ukázali, Ïe umíme hrát i proti t˘mÛm z vrchu tabulky, coÏ nás ãeká v závûru soutûÏe. Nic není ztracené,“ ﬁíká Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel Bohemians 1905.
V pﬁípadû rovnosti bodÛ rozhodují vzájemné zápasy. I proto jsou nebliÏ‰í duely KlokanÛ velmi dÛleÏité, protoÏe zkompletují minitabulku vzájemn˘ch
zápasÛ v‰ech tﬁí t˘mÛ. Bohemka má zatím lep‰í
vzájemné zápasy s Mostem, naopak s Kladnem

D

první zápas prohrála 1:2. Dal‰ím ukazatelem je skóre, které mají Klokani v tuto chvíli nejhor‰í ze v‰ech
tﬁí t˘mÛ. Sice mají v porovnání s konkurencí nejlep‰í obranu, ale doplácejí na ‰patnou stﬁeleckou
produktivitu zejména z podzimní ãásti.
Spekulovat o tom, kolik bodÛ bude staãit na záchranu, je zatím pﬁedãasné. V minulé sezonû staãilo k záchranû 22 bodÛ, sestupovala Pﬁíbram (21
bodÛ) a Slovácko (19 bodÛ). V sezonû 2005/06
bylo zapotﬁebí k udrÏení v lize 30 bodÛ, takÏe tyto
promûnné jsou znaãnû rozdílné. Obecnû fotbaloví
odborníci v leto‰ní sezonû hovoﬁí pﬁibliÏnû o ‰estadvaceti bodech, ale je to jen prognóza, která by Bohemce dávala za úkol uhrát je‰tû tﬁi vítûzství.
Záchranáﬁská matematika je hlavnû pro fanou‰ky
a pro funkcionáﬁe. „My musíme myslet vÏdy jen na
nejbliÏ‰í zápas a neohlíÏet se na dal‰í v˘sledky. Propoãítávání moÏností jen rozptyluje hráãe. Pﬁed námi
je teì Kladno a to je pro nás jedin˘ soupeﬁ,“ ﬁíká trenér Zbynûk Busta. Pro fanou‰ky jsme pﬁipravili podrobn˘ rozpis situace v následujících tabulkách.

1. LIGA 2007 – 2008
TABULKA CELKOVÁ
14.
15.
16.

Most
Kladno
Bohemians
Kolo
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30

8

23 4-8-11 26:40
23 4-7-12 24:35
23 3-8-12 16:32
Termín
NE 06.04. 20:15
NE 06.04. 17:00
PO 14.04. 17:15
NE 13.04. 17:00
NE 20.04. 17:00
SO 19.04. 17:00
NE 20.04. 17:00
NE 27.04. 15:00
NE 27.04. 17:00
NE 27.04. 17:00
SO 03.05. 19:00
NE 04.05. 10:15
SO 03.05. 19:00
SO 10.05. 15:00
SO 10.05. 15:00
SO 10.05. 15:00
SO 17.05. 15:00
SO 17.05. 15:00
SO 17.05. 15:00

Bohemians 1905 – SK Kladno

TABULKA VZÁJEMNÁ
20
19
17
Domácí
Bohemians
Brno
Most
Kladno
PlzeÀ
Sparta
Bohemians
Bohemians
Most
Kladno
Ostrava
ÎiÏkov
Zlín
Most
Bohemians
Kladno
Teplice
PlzeÀ
Ostrava

Kladno
3
Bohemians 2
Most
3

1
1
0

Hosté
Kladno
Most
Bohemians
Sparta
Kladno
Most
Brno
Sparta
Liberec
Zlín
Kladno
Most
Bohemians
Zlín
Teplice
Sigma
Kladno
Most
Bohemians

2
0
2

0
1
1
V˘sledek
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5:4
2:2
3:4

5
3
2

Bohemka_SK Kladno 4_08

3.4.2008 16:37

Stránka 9

Bojujeme dál

Teì tu chuÈ uÏ zase máte?
Po tûch nekoneãn˘ch mnohahodinov˘ch debatách
se ãleny klubového vedení uÏ zase zaãínám b˘t
optimistou.

bynûk Busta vede
Bohemku od znovuzrození. Spoleãnû se
sv˘mi asistenty dal dohromady t˘m, kter˘ se
v roce 2005 postavil na
start âFL. Od té doby
‰lape Bohemka vzhÛru.
Administrativnû postoupila ze tﬁetí ligy, v prvním roce hned vybojovala postup do nejvy‰‰í soutûÏe. Teì je na posledním místû tabulky, pﬁestoÏe
hernû nepropadá. Kromû posledního utkání
v âesk˘ch Budûjovicích, po kterém trenér Zbynûk
Busta nabídl rezignaci.

Hrálo v pﬁípadû va‰í rezignace nûjakou roli i nedûlní skandování va‰ich fanou‰kÛ "Busta ven,
Busta ven"?
Pﬁíjemné to nebylo, ale ani ne rozhodující. UÏ jsem
to zaÏil ve druhé lize pﬁi zápase v Jihlavû, kde jsme
na podzim 2006 prohráli tﬁi nula. A nakonec jsme
postoupili. A abych ﬁekl pravdu, i kdyÏ vûﬁím, Ïe
v nedûli to s Kladnem zlomíme, jsem i na tohle
skandování pﬁipraven˘.

Z

•••
Co rozhodlo, Ïe nakonec na trenérském postu
v Bohemians 1905 zÛstáváte?
S klubov˘m vedením jsme to vlastnû ﬁe‰ili od nedûlní prohry v âesk˘ch Budûjovicích. Îe jsem nabídl rezignaci, to nebylo Ïádné prázdné gesto. A Ïe
teì budu pokraãovat, v tom hrálo roli víc faktorÛ.
Napﬁíklad mám opravdu velice úzk˘ vztah ke klubu,
s Bohemkou jsem prostû srostl˘. A kdyÏ jsme na vedení probrali v‰echno ze v‰ech stran, ﬁekl jsem si,
Ïe kdybych na té rezignaci trval, mohlo by to uÏ vypadat jako zbabûlost.
Ale kdyÏ mluvíte o vﬁelém vztahu k vr‰ovickému
klubu, proã jste tedy rezignaci nabízel?
ProtoÏe jako hlavní trenér cítím za ‰patné v˘sledky
odpovûdnost. A poráÏka v âesk˘ch Budûjovicích
tomu nasadila korunu. PﬁestoÏe jsme zatím na jaﬁe
nevyhráli, tak vlastnû ve v‰ech ‰esti pﬁedchozích zápasech jsme hráli solidnû. Tak solidnû, Ïe jsem si
i pﬁes ty poráÏky a remízy ﬁíkal, Ïe se to pﬁece uÏ
musí zlomit. JenÏe v Budûjovicích to od nás byla
opravdu katastrofa. Úplnû jsem ztratil chuÈ do dal‰í práce a pocítil jsem, Ïe tu rezignaci nabídnout
musím.

·éfové Bohemians 1905 va‰i rezignaci nepﬁijali.
Jak byste na jejich místû postupoval vy?
Asi stejnû. Vûdûl bych, s jak˘m hráãsk˘m kádrem
trenér pracuje, v jak˘ch podmínkách pracuje, jestli
se dopustil nûjak˘ch chyb. A nejspí‰ bych do‰el ke
stejnému závûru jako moji nadﬁízení. Podívejte, my,
co v Bohemce fotbal dûláme, máme mezi sebou
jasno, v‰ichni vûdí, co v‰echno se pro záchranu
dûlá. BohuÏel, v nûkter˘ch pﬁípadech recept na
zlep‰ení prostû neexistuje.
Brankové ‰ance si vytváﬁet dovedete, ãasto pût
aÏ ‰est stoprocentních za zápas.
Pﬁes v‰echny ty ‰ance jsme první dva góly dali aÏ
v ‰estém kole, na podzim pak celkem devût branek
v sedmnácti utkáních. Na jaﬁe jsme se sice zlep‰ili,
kdyÏ jsme v sedmi zápasech skórovali sedmkrát, ale
poﬁád potﬁebujeme na gól tak tûch pût ‰ancí. JenÏe
ono je to taky o hlavû, o psychické pohodû. Kdybychom tﬁeba dovedli k vítûzství hned první jarní zápas v Olomouci a pak ten domácí s Plzní, jistû by
pak i ta koncovka vypadala v dal‰ích utkáních jinak.
TakÏe do nedûlního zápasu s Kladnem pÛjdete
s ãistou hlavou?
Trenér, kter˘ je poslední, úplnû ãistou hlavu mít nemÛÏe. Ale mám videozáznamy z posledních ãtyﬁ kladensk˘ch zápasÛ. Moc dobﬁe vím, Ïe Kladno i pﬁes
poslední domácí prohru s Libercem bylo skoro cel˘
zápas lep‰í a ‰ancí Ïe mûlo na dva zápasy. O to líp
se na tohohle soupeﬁe musíme pﬁipravit.
■
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stﬁe‰e hlavní tribuny. „Dvû v˘bojky vyhoﬁely krátce
po sobû na rampách na hlavní tribunû. KdyÏ jedna
praskla, vyhodila celou síÈ. To se opakovalo dvakrát

Cesta
za tmou...

po sobû,“ popsal situaci Milan Boubín. Pro boleslavské to nebyla Ïádná novinky. Pﬁi pohárovém utkání s Palermem jim umûlé osvûtlení z podobn˘ch dÛvodÛ vypadlo
celkem tﬁikrát. Podobn˘ problém
mûli i libereãtí hokejisté pﬁi nedávném semifinále proti Slavii, kdy jim
v hale dvakrát vypadlo svûtlo na
desítky minut.
Pﬁi první pﬁestávce se rozhodãí rozhodli obû muÏstva odvolat z plochy, protoÏe bylo jisté, Ïe pauza
bude trvat minimálnû deset minut.
„Rozhodãí i diváci byli o prÛbûÏném stavu neplánované pﬁestávky
informováni,“ podotkl Luká‰ Pﬁibyl,

ápas s Kladnem se odehraje cel˘ pod umûl˘m

ﬁeditel klubu. „V podobn˘ch pﬁípadech mÛÏe b˘t

osvûtlením. Televizní pﬁenos na âT 4 SPORT

pauza dlouhá maximálnû jednu hodinu, pokud by

vyÏaduje maximální pﬁipravenost. V minulém utká-

se zápas nedohrál, s nejvût‰í pravdûpodobností by

ní s Mladou Boleslaví do‰lo ke dvûma v˘padkÛm

se musel opakovat,“ dodal Pﬁibyl. První pauza trva-

svûtla. Kde byla pﬁíãina?

la jedenáct minut, druhá pﬁestávka trvala dvanáct

Z

minut. „Celkem se jednalo o tﬁiadvacet minut, coÏ
Dvacet minut pﬁed koncem zápasu umûlé osvûtle-

neohrozilo dohrání zápasu, ale bylo to samozﬁejmû

ní ve vr‰ovickém ëolíãku dvakrát vypadlo a fanou‰-

nepﬁíjemné,“ prohlásil Pﬁibyl.

ci se strachovali, zda se zápas dohraje. „Laicky ﬁeãeno, pﬁíãinou v˘padku byly dvû poru‰ené v˘bojky,

Po druhém pﬁeru‰ení se svítilo jiÏ jen na osmdesát pro-

které v krátkém sledu za sebou vyhodily pojistky,“

cent. Vliv na okolí stadionu a na dal‰í svûtla tento v˘-

zdÛvodÀuje v˘padek technick˘ ﬁeditel Bohemians

padek nemûl, protoÏe umûlé osvûtlení funguje na sa-

1905 Milan Boubín, kter˘ zároveÀ ihned situaci ﬁe-

mostatné síti, která nesouvisí s ostatním osvûtlením na

‰il s pﬁítomn˘mi techniky. „Na Bohemce je i záloÏ-

stadionu. „Není to bûÏn˘ jev, ale bohuÏel to nemohl

ní zdroj, kter˘ mÛÏe ihned nahradit ten stávající, ale

nikdo ovlivnit,“ dodal Milan Boubín. Na zaãátku t˘dne

v tom problém nebyl,“ dodal Boubín.

se v ëolíãku se‰li zástupci firem, aby ﬁe‰ili pﬁíãiny v˘padku. Bûhem úter˘ a stﬁedy pak docházelo ke zkou‰-

Umûlé osvûtlení na stadionu v ëolíãku bylo vybu-

kám s pln˘m zatíÏením. „Zapnuli jsme i v‰echny stán-

dováno v zimní pﬁestávce. Pro‰lo pﬁísn˘mi testy,

ky na stadionu a ve‰keré zdroje, abychom vyzkou‰eli

pod umûl˘m osvûtlením muÏstvo trénovalo i den

zatíÏení sítû. V‰e fungovalo v poﬁádku,“ uklidÀuje Mi-

pﬁed utkáním s Mladou Boleslaví. SmÛla se nelepí

lan Boubín. Vûﬁme, Ïe i televizní zápas s Kladnem bude

jen fotbalistÛm na kopaãky, ale je pﬁítomná i na

v tomto smûru bez problémÛ.
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CHOREO
Bohemka uÏ patﬁí tradiãnû na ‰pici diváckého zájmu a také si velmi dobﬁe vede
na poli choreografií. Prakticky na kaÏd˘ zápas pﬁipravují ULTRAS Bohemians
nápadité choreo, které provází zápasy Bohemky a baví diváky. Ultras kaÏd˘
t˘den vyrábûjí choreo v útrobách stadionu a vym˘‰lejí nápady na domácí
i venkovní zápasy. Pﬁiná‰íme vám jarní chorea na zápasech Bohemians.

České Budějovice – Bohemians

12 Bohemians 1905 – SK Kladno
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Bohemians – Mladá Boleslav

Slavia – Bohemians
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Bohemians – Jablonec

Žižkov – Bohemians
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Bohemians – Plzeň
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BOHEMIANS 1905
FK MLADÁ BOLESLAV
al‰í remíza, dal‰í ztráta. Podle stejného scénáﬁe se odb˘vají poslední zápasy Bohemians.
Dobﬁe rozehraná utkání Klokani ztratí a pﬁicházejí
tak o cenné body. „Proti ÎiÏkovu nás porazil ·vancara, teì Holub. Zku‰ení hráãi dokáÏou potrestat
na‰e hrubky,“ ﬁíká trenér Bohemians 1905 Zbynûk
Busta. Bohemka je na posledním místû tabulky,
ale t˘my pﬁed sebou má stále na dostﬁel jednoho
zápasu. Navíc v pﬁí‰tím kole jedou Klokani do âesk˘ch Budûjovic, které se mohou do boje o záchranu rychle „namoãit“. „Situace je velmi váÏná, ale
stále musíme vûﬁit v dobr˘ konec,“ dodává Busta.
Bohemians nastoupili opût s Luká‰em Zichem
v brance, kter˘ i tentokrát podal velmi dobr˘ v˘kon. Pﬁidali se k nûmu i ostatní spoluhráãi, ale
k prvnímu jarnímu vítûzství to znovu nevedlo. „V prvním poloãase jsme si poctivû plnili úkoly. Soupeﬁe jsme nepustili
do vût‰ích ‰ancí, naopak jsme si vytváﬁeli pﬁevahu a i ‰ance. I kdyÏ první pÛle
skonãila bez branek, zv˘‰ila nám sebevûdomí a ‰li jsme se stejn˘m odhodláním i do druhé pÛle,“ hodnotil Zbynûk Busta. „Do
zápasu jsme nevstoupili
dobﬁe. Nemohli jsme se vÛbec dostat do
hry. U v‰eho jsme byli pozdû,“ hledal pﬁíãiny ‰patného zaãátku kouã Mladé Boleslavi Karel Stanner.
První komplikace pro Bohemku nastala
jiÏ v prvním poloãase. „Zranil se prav˘
obránce Karal. Zásah do obrany je vÏdy citeln˘. Karal si poranil kotník. Má ho natekl˘, spí‰e to vypadá na del‰í pauzu,

D

1
1

ale v dal‰ích dnech lékaﬁi jeho stav upﬁesní,“ popsal
trenér první vynucené stﬁídání. Karala na pravé stranû nahradil Luká‰ Marek. Po hodinû hry se Bohemka ujala vedení, kdyÏ se poãtvrté v sezonû trefil Milan ·koda. „Pak jsme chtûli zklidnit hru, ale nedaﬁilo
se to. Nesmíme za tohoto stavu pﬁistoupit na fotbal
nahoru, dolÛ. To se nám vymstí.“ KdyÏ Mladá Boleslav získávala tlak, náhle vypnulo umûlé osvûtlení
a nehrálo se jedenáct minut. Oba t˘my na chvíli
ode‰ly do kabin, ale za chvilku se vrátily. Po pár minutách se scénka opakovala znovu. Pak se uÏ v‰e
definitivnû vyﬁe‰ilo a zápas se mohl v klidu dohrát.
Nejprve Bohemka mûla velkou pﬁíleÏitost. ·koda
v samostatném nájezdu neudûlal brankáﬁi kliãku
a vzápûtí pﬁi‰lo vyrovnání. „Znovu rozhodla individuální chyba a pﬁi‰li jsme
o body. V˘padek svûtla
byl pro oba t˘my nepﬁíjemn˘, my jsme vedli, takÏe pro nás to bylo asi hor‰í. Ale
kdybychom dali druh˘ gól, tak mohlo b˘t rozhodnuto,“ ﬁíkal trenér
Busta. BohuÏel, Mladá Boleslav vyrovnala. Marek nastﬁelil soupeﬁe
a z následného centru se efektnû
trefil stﬁídající Holub. „Já Radima
dobﬁe znám. Je to typ hráãe, kter˘
dokáÏe vyuÏít toho, Ïe je soupeﬁ unaven˘. Proto jsem ho vyuÏil jako Ïolíka.
Má dobr˘ tah na branku, navíc umí
v dÛleÏit˘ch momentech podrÏet
balon,“ vysvûtlil Stanner nasazení
hráãe, kter˘ podobn˘m zpÛsobem
vybojoval Boleslavi uÏ nûkolik bodÛ.

BOHEMIANS 1905 – FK MLADÁ BOLESLAV 1:1 (0:0)
Sestava Bohemians 1905: Zich – Karal (36. Marek), Rada, Nikl, ·marda – Rezek, Morávek, I. Ha‰ek,
Bartek (83. Moravec) – Slezák (58. Ordo‰), ·koda
Sestava Mladá Boleslav: Miller – ·evinsk˘, Rajnoch, Rolko, Kopic – Sedláãek (73. Táborsk˘), Hodúr, Kalina,
Poláãek (29. Ma‰ek) – ¤ezníãek (60. Holub), Kysela
Branky: 61. ·koda – 77. Holub
Rozhodãí: Jech – Ko‰ec, Teuber
ÎK: Rada – Ma‰ek, ¤ezníãek, Táborsk˘, Kalina
DivákÛ: 6729
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SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
BOHEMIANS 1905
0
ÛleÏitost duelu poznamenaly jeho první minuty. Ani jedno z muÏstev nechtûlo udûlat
zbyteãnou chybu, a tak se na první náznak ‰ance
ãekalo aÏ do 16. minuty, kdy Svátek pálil vedle.
PraÏané hnáni stovkami vûrn˘ch fanou‰kÛ drÏeli
s domácími hernû krok, ale ve finální fázi si poãínali pﬁíli‰ zbrkle. Ve 28. minutû si hosté vybrali
dal‰í slab‰í chvilku a soupeﬁ ji tvrdû ztrestal: moÏná za hranici ofsajdu si nabûhl Svátek a propálil
Zicha. Pro domácího útoãníka to byl první gól po
zimním návratu na Stﬁeleck˘ ostrov.
„Vûdûli jsme, Ïe pﬁijede srdnat˘ soupeﬁ, kter˘
pﬁedvedl na hﬁi‰tích soupeﬁÛ dobrá utkání. Dneska
jsme zvítûzili odolností a taktickou vyspûlostí na
hﬁi‰ti. Hosty jsme nepustili do ‰ance, naopak sami
jsme potrestali jejich chyby,“ tû‰ilo domácího trenéra Franti‰ka Straku.
âeskobudûjoviãtí nadále lépe kombinovali a vÛbec
nepou‰tûli hosty k vlastnímu vápnu. Ve 34. minutû
po pﬁímém kopu ·ímy tûsnû hlavou minul agilní
Svátek, vzápûtí si pﬁipsal první váÏnûj‰í zákrok i domácí KﬁíÏek, kter˘ lapil RezkÛv pokus o oblouãek.
Hostující trenér Busta pﬁeskupil o poloãase ﬁady,
na trávník vybûhli ãerství Bartek s Kotyzou. ·est
minut po pﬁíchodu z kabin se PraÏané dostali do nejvût‰í ‰ance: za jihoãeskou obranu
si zabûhl Rezek, ale skákavou pﬁízemní stﬁelou minul.
Po hodinû hry pak neãekanû udeﬁilo na opaãné
stranû. Le‰tinÛv centr pûknû pﬁiÈukl Mrkviãka
pﬁímo k nohám Vozábala, kter˘ se
uvolnil a pﬁesnou stﬁelou k levé
tyãi zv˘‰il. Dynamo se druh˘m gólem uklidnilo, tﬁetí

D

trefu mohl navíc pﬁidat Mrkviãka, kter˘ ‰patnû naãasoval svÛj v˘skok.
„·est jarních kol jsme ze hﬁi‰tû odcházeli se vztyãenou hlavou po kvalitním v˘konu. TûÏce se mi hovoﬁí,
jsem vydû‰en˘ z na‰eho herního projevu. Nebyl jsem zvykl˘ na to, Ïe bychom
takhle nebojovali a naprosto odevzdali
body,“ posteskl si Busta.
PraÏané se v posledních dvaceti minutách pﬁece jen více tlaãili dopﬁedu, ale
k v˘raznûj‰í ‰anci se propracovali aÏ dvû
minuty pﬁed koncem, kdy pálil z dobré
pozice nad Luká‰. UÏ v nastavení pak vytûsnil stﬁelu
osamoceného Mezlíka hostující gólman Zich.

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE – BOHEMIANS 1905 2:0 (1:0)
Sestava âeské Budûjovice: KﬁíÏek – Le‰tina, Horej‰ (79. Homoláã), Hunal, ÎiÏka – ·íma, Hílek,
Vozábal (84. Ma‰át), Dolej‰ – Mrkviãka (67. Mezlík), Svátek
Sestava Bohemians 1905: Zich – Knakal, Nikl, Luká‰, ·marda – Rezek, Vágner, Slezák (69. I. Ha‰ek),
P. Ha‰ek (46. Bartek) – ·koda, Ordo‰ (46. Kotyza)
Branky: 28. Svátek, 60. Vozábal
Rozhodãí: Paták – Kordula, Slavík
ÎK: ÎiÏka, Svátek, Vozábal – Kotyza, Knakal
DivákÛ: 4518
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BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU
1
Sňozík Radek
17. 10. 1975
86 kg, 187 cm
81 start 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
45 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
341 startů v lize

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

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

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

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

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

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

12
Karal Vlastimil
26. 4. 1983
80 kg, 185 cm
2 starty 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
15 startů v lize

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

17
Tomáš Kuchař
15. 8. 1976
75 kg, 178 cm
199 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
64 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
18 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
13 startů v lize

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

27
Vágner Jiří
31. 12. 1982
72 kg, 175 cm
4 starty 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
4 starty v lize

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

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

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

Sportovní ředitel a trenér

Asistent

Asistent

Zbyněk Busta – 10. 3. 1967

Michal Zach – 21. 3. 1969

Václav Hradecký – 27. 9. 1948

Asistent trenéra

Lékař

Masér

Jan Poštulka – 9. 3. 1949

MUDr. Luboš Ptáček – 20. 9. 1960

Vladimír Hric – 28. 1. 1959

Kustod

Sportovní sekretář

Vedoucí mužstva

František Klouček – 22. 11. 1960

Libor Koubek – 2. 12. 1974

Milan Boubín – 6. 5. 1963
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

SK KLADNO
VzhÛru do boje, první na ﬁadû je Kladno!
SK Kladno je zvlá‰tní klub. Na rozdíl od ﬁady rychlokva‰ek, jako byly Bl‰any ãi Drnovice, se mÛÏe pochlubit velmi bohatou historií. VÏdyÈ nejvût‰í úspûchy v podobû
dvou tﬁetích míst se datují do sezony 1933/34 respektive 1946/47. Ve federální první lize pÛsobila tehdej‰í
Poldovka aÏ do roku 1970, na její zápasy chodilo v 60.
letech bûÏnû pﬁes 10 000 divákÛ. Pak v‰ak pﬁi‰el pozvoln˘ pád aÏ na úroveÀ divize. Návrat na v˘sluní zaãal
na pﬁelomu nového milénia, kdy Kladno postoupilo do
tﬁetí ligy. Po tﬁech letech pﬁi‰el postup o soutûÏ v˘‰e
a po dal‰ích tﬁech letech se na Kladnû zaãalo opût chodit na nejvy‰‰í soutûÏ. Tedy chodit v uvozovkách, vÏdyÈ
na pidistadionek o kapacitû 4000 míst dorazí bûÏnû necelá dvoutisícovka divákÛ. Právû absence fanou‰kovského zázemí a skladba muÏstva z pﬁeváÏnû hostujících
fotbalistÛ ãiní z Kladna tak trochu zvlá‰tní klub.
Dá se ﬁíct, Ïe na podzim hostující hráãi táhli Kladno k pﬁekvapivû skvûl˘m v˘konÛm i v˘sledkÛm. Trio

Létající sedaãky a konflikt s poﬁadateli nám pﬁíli‰ dobrou reklamu neudûlali. Ani v˘sledek za nic nestál. Po

mladíkÛ Kúdela, Jeslínek a Doãkal se postarala o vût-

úvodní neuvûﬁitelné âápovû trefû, fatální chybû bran-

‰inu gólÛ i bodÛ. V zimní pﬁestávce v‰ichni tﬁi ode‰li
a kladensk˘m funkcionáﬁÛm se za nû nepodaﬁilo se-

káﬁe SÀozíka pﬁi druhém kladenském gólu a osudovém selhání Adama v jasné ‰anci na konci zápasu

hnat adekvátní náhradu. V˘sledkem je jarní trápení.

jsme prohráli 1:2. O dÛvod víc tento zápas v nedûli,

Stejnû jako my, získali Stﬁedoãe‰i pouhé 4 body za 4
remízy. Nejvût‰í problémy mají zvlá‰tû v ofensivní

pﬁed zraky televizních divákÛ, náleÏitû odãinit.

■

ãásti. Na jaﬁe zatím vstﬁelili ubohé 2 branky. Defensiva jim oproti tomu funguje vcelku dobﬁe. VÏdyÈ dokázala napﬁíklad odolat na horké pÛdû Brna, odkud vût‰ina muÏstev zpravidla odjíÏdí s pûkn˘m pﬁídûlem.
Poslední zápas doma s Libercem (na jaﬁe nejúspû‰nûj‰ím t˘mem celé ligy) kladensk˘m sice v˘sledkovû
nevy‰el (prohra 1:3), ale podle v‰ech komentáﬁÛ a televizních zábûrÛ byly jasnû lep‰ím muÏstvem, coÏ by
pro nás mûlo b˘t minimálnû varováním.
S Kladnem jsme se stﬁetli v novodobé historii zatím
ãtyﬁikrát. Tﬁi zápasy se odehrály ve druhé lize, ten poslední loni na podzim. Vzpomene si nûj asi kaÏd˘.
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ZAJÍMAVOSTI
Cesta do hlubin klokaní duše
Ve stﬁedu 19. bﬁezna probûhla v praÏském
klubu Mánes premiéra unikátního dokumentu o fanou‰cích Bohemky s v˘mluvn˘m
názvem Odstíny du‰e klokaní. Salvy smíchu
témûﬁ osmi desítek pﬁítomn˘ch v prÛbûhu
projekce a závûreãná dûkovaãka napovûdûli, Ïe pûtileté snaÏení autorÛ filmu – skalních bohemákÛ Filipa ·ebka a Michala
Pátka – nebylo marné.

Autoﬁi dokumentu Michal Pátek a Filip ·ebek

Slavnostní premiéra se nesla samozﬁejmû v zelenobílém duchu. Uvítacím drinkem byla zelená se ‰le-

sosbûrn˘ dokument, ale z rÛzn˘ch dÛvodÛ to nako-

haãkou, celou jednu stûnu zakr˘val obﬁí bohemáck˘

film udûlat sami, vãetnû napﬁ. produkce ãi stﬁihu, ale
nakonec to taky tak dopadlo. Doufám, Ïe se budete

dres a na hrudi ﬁady pﬁítomn˘ch nechybûl klokan. Retro atmosféru klubu Mánes vtipnû umocnila swingo-

nec tak dopadlo. Stejnû tak jsme nezam˘‰leli si cel˘

dobﬁe bavit,“ doplnil Filip ·ebek.

vá produkce patnáctiãlenného PraÏského salonního
orchestru a tûsnû pﬁed devátou hodinou mohli autoﬁi filmu pronést pár úvodních slov a spustit projekci.
„Pro mû je dne‰ní datum celkem signifikantní, protoÏe poprvé jsem byl na Bohemce 20.3. 1983. Zítra
tomu tedy bude pﬁesnû ãtvrtstoletí, co chodím do ëo-

Kolik jste za tûch pût let vlastnû natoãili materiálu?
F.·.: Zhruba dvanáct hodin. První zábûry jsou ze
zápasu Bohemky se Spartou, kter˘ ukonãil Ritchie
inzultací pomezního rozhodãího. Kromû ﬁady do-

jsme nemûli v úmyslu strávit nad filmem pln˘ch pût

mácích zápasÛ jsme se s kamerou vydali i na v˘jezdy do Hradce Králové a Salzburgu. Pak uÏ jsme si

let, uÏ jen z toho dÛvodu, Ïe se nejedná o klasick˘ ãa-

ale ﬁekli, Ïe takhle mÛÏeme natáãet donekoneãna

líãku,“ pﬁiznal se v úvodu Michal Pátek. „Rozhodnû

a Ïe uÏ musíme zaãít film dávat dohromady.
M.P.: Ilustraãních zábûrÛ fandûní máme opravdu
hodnû, hlavní kostru filmu ale tvoﬁí portréty jedné
fanynky a tﬁí fanou‰kÛ, mezi nimiÏ nemohl chybût
asi nejvût‰í bohemák Michal Holas. Film jsme také
doplnili o zábûry ze Ïivota klokanÛ v praÏské ZOO
a pro odlehãení jsme si je‰tû pohráli se star˘m oblekem maskota.
Dva krátké komentáﬁe k filmu namluvil Ivan
Trojan. Pﬁedpokládám, Ïe velmi ochotnû.
Jedna z hlavních postav filmu Michal Holas dorazil
i se Ïenou
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Z ĎOLÍČKU
jsme napﬁíklad stﬁíhali scénu, kdy jedna z na‰ich
postav hovoﬁí o tom, jak se mu v dûtství vracel o létajících klokanech, napadlo nás, Ïe by bylo super
pokusit se tento sen namalovat. Zavolal jsem tedy
Markovi Dou‰ovi, kter˘ kreslí vtipy pro Reflex a Sorry, a bûhem dvou dnÛ jsem mûl v emailu v˘bornou
kresbu.
Ve filmu se ani jednou neobjeví zábûry fotbalistÛ v akci. Proã?
M.P.: My jich máme natoãenou celou ﬁadu, ale
ná‰ film je o fanou‰cích Bohemky a ne o fotbalistech, takÏe jsme nakonec i ty nejlep‰í vyhodili.
SnaÏili jsme se o hodnû dynamick˘ stﬁih, ve kterém
by nebyla Ïádná sice efektní, ale pﬁesto „ilustraãní
vata“.
F.·.: Místo zábûrÛ z fotbalu jsme dali prostor
napﬁ. bohemácké kronice z první poloviny 80.let, jejíÏ ãernobílé i ruãnû kolorované fotky, zápisky a neuvûﬁitelnû vtipné koláÏe tvoﬁí ve filmu samostatnou
„retro“ kapitolu. Ukázky z kroniky spolu s Holasov˘mi vzpomínkami tvoﬁí dal‰í dÛleÏit˘ odstín du‰e
klokaní.

Jaké máte s filmem plány?
M.P.: Pﬁedev‰ím doufáme, Ïe ná‰ film pobaví
fanou‰ky Bohemky a trochu jim zlep‰í náladu v souãasné neutû‰ené situaci. Jsme moc rádi, Ïe se film líbil Pﬁíbovi, Ïe se stane jeho kmotrem a Ïe nám
umoÏnil jeho prodej ve fanshopech v Dolíãku i Myslíkovû ulici a pro mimopraÏské i prostﬁednictvím
e-shopu. Také jsme moc zvûdaví na reakce divákÛ,
proto jsme k filmu zﬁídili stránky www.duseklokani.cz
a tû‰íme se na zpûtnou vazbu.
F.·.: My jsme ná‰ film popsali jako: „Zelenobíl˘
dokument o rozliãn˘ch podobách osudového vztahu k milence Bohemce.“ Doufáme, Ïe bude srozumiteln˘ i za hranicemi Vr‰ovic. Plánujeme ho otitulkovat do angliãtiny a poslat na pár svûtov˘ch
festivalÛ. Rádi bychom, aby se o tom, co fanou‰ci
Bohemky dokázali a jak dÛleÏitou souãást jejich Ïivota klub s klokanem ve znaku pﬁedstavuje, dozvûdûli i na druhém konci svûta. A pokud by to vy‰lo
a ná‰ film pﬁijali, nedokáÏu si pﬁedstavit nic hezãího,
neÏ si napﬁ. na festivalu PiFan v JiÏní Koreji spoleã-

Na akci nechybûl ani kmotr dokumentu, ﬁeditel
Bohemky Luká‰ Pﬁibyl

nû s Michalem zaskandovat BOHEMKA JE A BUDE
A MY JSME S NÍ V·UDE!!!

Bohemians 1905 – SK Kladno
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PATRONI ZÁPASU

Filip Šebek a Michal Pátek
Patroni zápasu s Kladnem jsou z ﬁad dlouholet˘ch fanou‰kÛ Bohemky. Pût let na vlastní náklady a ve vlastním volnu natáãeli dokument o Bohemce. Dlouholetá práce byl
dovr‰ena a od dne‰ního zápasu si dokument na dvd mÛÏete koupit ve fanshopu. Filip
·ebek a Michal Pátek patﬁí uÏ dlouho do zelenobílé rodiny. Obûma je 35 let a oba dva
chodí do ëolíãku jiÏ 25 let. Filip pracuje jako mluvãí festivalu dokumentárních filmÛ
Jeden svût a nadace Václava Havla Forum 2000, Michal pracuje u filmu jako pomocn˘
reÏisér. Oba pﬁedají cenu pro nejlep‰ího hráãe utkání.
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Očima fanoušků
NEDÁ· – DOSTANE·
autor: fiksupojka
oneãnû jednoduch˘ a pouÏiteln˘ návod, jak

A pak jde ·koda podruhé sám na gólmana, jenÏe

pﬁijít na fotbal vãas: kdyÏ si smluvím sraz na
ãtvrtou, dorazím ãtvrt hodiny pﬁed pátou. Naplní mû

nedá, a za chvíli Holub vyrovnává. Do háje, vztekám
se, to si zas v pondûlí pﬁeãteme, jak klokani dopla-

to optimistickou náladou: kdy jindy bychom mûli

tili na známé pravidlo nedá‰ – dostane‰. Jak˘ pra-

vyhrát, neÏ v zápase, kdy stihnu v˘kop? A docela boleslavské meleme; vysok˘ Rolko nám sice spoustu

vidlo, ptám se vÏdycky, kdyÏ nûco takového ãtu
nebo sly‰ím. Pravidlo je pﬁece nedá‰ – nedostane‰,

míãÛ sebere, ale stejnû asi tﬁikrát uÏ uÏ vidím míã

jen my zas máme smÛlu.

v síti, aby tam nakonec neskonãil.
TakÏe aÏ ve druh˘ pÛlce jedna nula. Po gólu si

Pak uÏ jedu jenom v mraziv˘ náladû busem na sever, na sedaãku vedle mû si sedne nûjaká slu‰nû

zase na chvíli vzpomenu, jak fajn b˘valo chodit na

obleãená paní s voﬁechem, psy nemám rád tak nû-

Bohemku, kdyÏ se vyhrávalo. Skvûlá atmosféra –
dokonce i jemná a nûÏná dívka, jako je Laura, se

jak obecnû, natoÏpak po dal‰í remíze. Zaãne na mû
mluvit a já vztekle sundávám sluchátka, co sakra

odváÏe a zavolá na rozhodãího (ãi protihráãe, ne-

chce, urãitû nûjaká samozvaná stráÏkynû dobr˘ch

vím): „Ty hajzle!“ Pak vypadne svûtlo. Buì mû ‰álí
sluch, nebo jsou v kotli velmi kreativní. „Nejste vi-

mravÛ, co jí na mnû nûco vadí. „Jak hrála Bohemka?“ ukáÏe na mojí ‰álu. „Zas jedna jedna,“ odpo-

dût, nejste vidût,“ ﬁvou na boleslavské, kdyÏ se ne-

vím po pravdû. „No tak to je teda v prdeli,“ zaﬁve ta

svítí. „UÏ jste vidût, ale ne sly‰et,“ ﬁvou potom.

distingovaná star‰í dáma na cel˘ autobus.

K
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S Fortunou za Bohemkou
do Mostu
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 nás ãeká v˘jezd do
Mostu.
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.
Bohemians 1905 vypravují na kaÏd˘ zápas autobus za jednotnou cenu pro kaÏdého fanou‰ka –
100 Kã. âlenové DFB budou mít zájezd dokonce jen
za 80 Kã. Tato cena zahrnuje dopravu na utkání na
hﬁi‰ti soupeﬁe a zpût na stadion Bohemians. Úãastníci zájezdÛ budou mít 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. „Na internetov˘ch stránkách Bohemky je formuláﬁ, pomocí kterého se kaÏd˘
mÛÏe pﬁihlásit na zájezd,“ upﬁesÀuje Pﬁibyl.

F

ZÁJEZD DO MOSTU
V pondûlí dne 14. 4. 2008 je pro fanou‰ky Bohemians 1905 poﬁádán autobusov˘ zájezd na prvoligové
utkání s Mostem (zaãátek v 17:15). V pﬁípadû zájmu
budou vypraveny aÏ 3 autobusy. Na akci se opût
bude v˘znamnou mûrou finanãnû podílet Fortuna,
jeden z partnerÛ Bohemky.
Pﬁihlá‰ky u Michala Holase pomocí kontaktního
formuláﬁe v ãlánku na internetu, nebo mailem na
zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na
mobil 606 814 521. Do SMS uveìte jména pﬁihlá‰en˘ch, do mailu i telefonická spojení.
Cena zájezdu – pro ãleny DFB 80 Kã, pro ostatní
fanou‰ky Bohemky 100 Kã.

VSTUPENKY DO MOSTU
Vstupenky na utkání do sektoru Bohemians budou
v prodeji bude od úter˘ 8. dubna ve fanshopu Bohemians. Úãastníci zájezdu mají vstupenky zaji‰tûny a budou je platit v autobuse.

Bohemians 1905 – FK Mladá Boleslav
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SETKÁNÍ S PARTNERY
1 – Setkání partnerÛ v autosalonu TUkas ve ·tûrboholích organizovali Jiﬁí
TÛma, ‰éf TUkasu a Emil Kristek, ãlen pﬁedstavenstva Bohemians 1905.
Spolu s nimi hosty pﬁivítal i prezident Bohemians 1905 Antonín Panenka.





2 – Partneﬁi Bohemians
a hráãi si mohli vyzkou‰et
i vozy z autosalonu. Martin
Kotyza a Pavel Ha‰ek zkou‰eli sílu vozÛ jen „na suchu“.
3 – Útoãník Vladimír Bálek se
„zamiloval“ do Volkswagenu,
ale nakonec ode‰el pû‰ky.
4 – Souãástí veãera byly
i doprovodné akce. Jednou
z nich byla stﬁelba na branku, kterou si vyzkou‰eli i legendy Bohemians Antonín
Panenka a Karol Dobia‰.





1 – V legendární restauraci U FlekÛ vítal
hosty legendární
Antonín Panenka.
Partneﬁi Bohemians
ãasto obchodují mezi
sebou a Bohemka se
jim k tomu snaÏí
vytváﬁet ideální podmínky. K akcím, které
mají k sobû pﬁiblíÏit
jednotlivé partnery,
patﬁila i tato v restauraci U FlekÛ.
2 – SponzorÛm
Bohemians zahráli
i místní hudebníci
a nakonec se nauãili
i tóny nûkter˘ch pokﬁikÛ, které znûjí na
stadionu v ëolíãku.





U Fleků

3 – Souãástí veãera
byla i prohlídka
místního pivovaru.
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4 – V‰ichni hosté
pozornû naslouchali
v˘kladnu zdej‰ího
sládka.

Auto TUkas
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CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN
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Tabulka starší dorost:
Rk. T˘m
1. Sigma Olomouc
2. Viktoria PlzeÀ
3. Brno
4. Baník Ostrava
5. âeské Budûjovice
6. Sparta Praha
7. Slavia Praha
8. Tescoma Zlín
9. Slovácko
10. Bohemians 1905
11. Mladá Boleslav
12. Opava
13. Hradec Králové
14. Teplice
15. Marila Pﬁíbram
16. Jihlava

Z
19
18
18
17
18
19
19
18
19
19
19
19
19
18
19
18

+
12
11
9
9
10
8
8
7
7
6
7
7
5
5
6
3

0
5
5
5
4
1
4
2
4
4
6
2
2
4
4
1
3

–
2
2
4
4
7
7
9
7
8
7
10
10
10
9
12
12

S
53: 18
33: 17
33: 18
32: 18
30: 25
33: 26
26: 32
37: 38
27: 36
23: 24
39: 42
34: 37
24: 38
22: 40
28: 49
23: 39

B
41
38
32
31
31
28
26
25
25
24
23
23
19
19
19
12

Tabulka mladší dorost:
Rk. T˘m
1. Sigma Olomouc
2. Bohemians 1905
3. Slavia Praha
4. Sparta Praha
5. Tescoma Zlín
6. Brno
7. Baník Ostrava
8. Mladá Boleslav
9. Viktoria PlzeÀ
10. âeské Budûjovice
11. Teplice
12. Jihlava
13. Hradec Králové
14. Slovácko
15. Opava
16. Marila Pﬁíbram

Z
19
19
19
19
18
18
17
19
18
18
18
18
19
19
19
19

+
11
11
11
10
9
9
8
8
5
6
5
4
5
4
2
2

0
5
4
4
3
6
5
5
5
7
3
4
6
3
5
7
4

–
3
4
4
6
3
4
4
6
6
9
9
8
11
10
10
13

S
41: 22
40: 27
39: 29
52: 26
41: 26
33: 27
36: 20
30: 24
30: 33
28: 37
26: 32
28: 39
24: 49
23: 37
16: 30
21: 50

B
38
37
37
33
33
32
29
29
22
21
19
18
18
17
13
10

VÁCLAV HRADECKÝ
t renér doro s t u
Bohemians 1905

Štěstí
je krásná věc

B

oj dorostu o setrvání v extralize pokraãuje a máme za
sebou jeden dÛleÏit˘ krok. Jsme sice v polovinû tabulky,
ale závûr je velmi vyrovnan˘ a o záchranu bojuje osm

t˘mÛ, takÏe je‰tû zdaleka není nic vyhráno. V minulém zápase
jsme hráli proti stejnû ohroÏené Pﬁíbrami. Oslabené muÏstvo bez
zranûného Busty a reprezentanta Kadlece prohrávalo, ale v závûreãné desetiminutovce dvûma góly v˘voj otoãilo. Vyhráli jsme 2:1
a získali dÛleÏité tﬁi body. Vûﬁil jsem, Ïe tento obrat pomÛÏe psychicky tﬁeba i A-t˘mu v nedûli v Budûjovicích, ale bohuÏel jsem se
m˘lil. UdrÏení extraligy dorostu je pro klub jednou z dÛleÏit˘ch
priorit. Máme v dorosteneck˘ch kategoriích nejvy‰‰í moÏné soutûÏe. Podle v˘sledkÛ star‰ího dorostu se ﬁídí i mlad‰í dorostenci.
Pokud by spadl star‰í dorost, automaticky by opustil nejvy‰‰í soutûÏi mlad‰í dorost. JelikoÏ B-t˘my obou dorostÛ

I. dorostenecká liga – starší dorost

startují ve druhé lize, tak by museli spadnout

Václav HRADECK¯ – roãník 89
Kolo Den
16.
SO
17.
SO
18.
SO
19.
SO
20.
SO
21.
SO
22.
PÁ
23.
SO
24.
SO
25.
ÚT
26.
SO
27.
SO
28.
SO
29.
PÁ
30.
SO

Datum Hodina Domácí
08. 03. 11:00 AC Sparta Praha
15. 03. 11:00 Bohemians 1905
22. 03. 12:00 1. FC Brno
29. 03. 12:45 Bohemians 1905
05. 04. 14:00 FK Mladá Boleslav
12. 04. 13:00 Bohemians 1905
18. 04. 13:00 SFC Opava
26. 04. 13:30 Bohemians 1905
03. 05. 11:00 SK Slavia Praha
20. 05. 13:00 FC Baník Ostrava
17. 05. 13:00 Bohemians 1905
24. 05. 11:00 FC Hradec Králové
31. 05. 11:00 Bohemians 1905
06. 06. 11:00 FC Viktoria PlzeÀ
14. 06. 11:00 Bohemians 1905

Starší dorost
Bohemians 1905
Příbram

Hosté
Bohemians 1905
FK Teplice
Bohemians 1905
FK Marila Pﬁíbram
Bohemians 1905
SK Sigma Olomouc
Bohemians 1905
1. FC Slovácko
Bohemians 1905
Bohemians 1905
FC TESCOMA Zlín
Bohemians 1905
SK Dynamo â. Budûjovice
Bohemians 1905
FC Vysoãina Jihlava

2
1

Branky: 85. Baubín, 89. ·korniãka – 62. Vágner

Hﬁi‰tû
Strahov
·tûpniãná
Modﬁice
Zliãín
Mûstsk˘ st.
Loko Vr‰ovice
Hlavní st.
Loko Vr‰ovice
Slavia
Jeremenko
Loko Vr‰ovice
Bavlna
Loko Vr‰ovice
Luãní
Loko Vr‰ovice

i tyto t˘my, protoÏe ve stejné soutûÏi nesmí
startovat dvû muÏstva. Z tûchto dÛvodÛ pﬁikládáme dorostu velk˘ v˘znam a vûﬁíme, Ïe soutûÏe udrÏíme. Star‰í dorost má pﬁed sebou tûÏké
zápasy, ale do sestavy se vrátí po návratu z reprezentace Václav Kadlec, coÏ by nám opût
mohlo pomoci. Jarní boj tedy vede celá Bohemka,
od muÏÛ aÏ po pﬁípravky.

Mladší dorost
Bohemians 1905
Příbram
Branky: 36. Frydrych, 54. Valenta

2
0
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CHORÁLY PRO FANOUŠKY
Gól klokani gól,
budeme fandit pojďme do toho,
kdo plíce má ten zavolá,
ať žije slavná Bohemka,
Bohemka má, milovaná,
my vždycky všude dvanáctý jsme její hráč,
a budem chtít pořád ji mít,
její dvě krásný barvy nikdy nezradit (nezradit)
jsme zelení (jsme zelení) a jsme bílí (a jsme bílí)
pro radost svou bohemku jsme zachránili (zachránili)
pro vítězství (pro vítězství) jdem do boje (do boje)
jdem dneska vyhrát o tom nepochybujem (to teda ne)
•••
Ta naše Bohemka
jediná milenka
denně jí zpívám tralalalala
tváře jsou červené
mé srdce zelené
a budu jí mít nadosmrti rád
•••
Jdem na fotbal, do Vršovic.
Jdeme jsme se zase jednou pokochat.
Šály máme, všichni jsme tu,
začíná chvilka fotbalu.
My olé a vy olé,
my olé a zase olé
my olé a vy olé.
Tak takhle my tu fandíme.
Bohemians 1905 – SK Kladno
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o Petrovi Kostelníkovi
jsem pﬁebral rezervu

Bohemians a také
brankáﬁe u A-t˘mu. S Petrem

JAN POŠTULKA
t re n é r

se známe dobﬁe, byli jsme spo-

Bohemians 1905 B

lu na zahraniãním angaÏmá
v Kostarice. Do Bohemky jsem se vrátil po dlouh˘ch letech. Jako trenér jsem se mohl uãit u Tomá‰e Pospíchala, kterému jsem asistoval i v mistrovské sezonû na Bohemce. Máme v trenérském t˘mu dohodu, Ïe vÏdy
nûkdo z trenérÛ, Zbynûk Busta nebo Michal Zach, budou se mnou na laviãce B-t˘mu. První zápas s Horními
Mûcholupy nám ale vÛbec nevy‰el. Podali jsme velmi ‰patn˘ v˘kon, pﬁestoÏe bylo v sestavû nûkolik hráãÛ,
kteﬁí mají na svém kontû ligové zku‰enosti. Domácím staãilo nasazení a trochu ‰tûstí ve druhé pÛli a porazili nás 2:0. Byli jsme velmi zklamáni pﬁístupem nûkter˘ch hráãÛ. O t˘den pozdûji jsme sehráli utkání na umûlé trávû ve ·tûrboholech proti rezervû Teplic, která je hlavním aspirantem na postup z divize. Proti Teplicím
uÏ jsme podali lep‰í v˘kon, byl to vyrovnan˘ zápas, kter˘ rozhodla pro soupeﬁe jediná branka. I rezervní t˘m
musí podávat v˘kony s maximálním nasazením. Pro hráãe musí b˘t zápasy za rezervy motivací, jak se dostat
do A-t˘mu a ne trestem. Vûﬁím, Ïe se v dobré obrátí v˘kony áãka i rezervy Bohemky.
TABULKA – divize
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

T˘m
Jirny
Teplice B
Kladno B
Loko Vltavín
SIAD Most B
Chomutov
Nov˘ Bor
Horní Mûcholupy
Bohemians 1905 B
Sokolov B
Libi‰
Rakovník
Brozany
âesk˘ Brod
Litvínov
Hazlov

Horní Měcholupy
Bohemians B

2
0

Bohemians 1905 B: Hrábek – Císaﬁ, Brhlík, Pávek,
RÛÏiãka – Marek (46. Knakal), Luká‰, Kuchaﬁ,
P.Ha‰ek – Bálek Formáãek.

Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
12
11
10
8
10
8
8
8
8
7
7
7
4
4
4
3

0
2
5
6
8
2
4
3
3
1
2
1
1
5
4
3
0

–
4
2
2
2
6
6
7
7
9
9
10
10
9
10
11
15

Skóre
42:
39:
35:
18:
37:
34:
30:
28:
40:
28:
28:
30:
25:
29:
23:
19:

Bohemians 1905 B
Teplice B

23
20
16
5
38
22
21
27
34
37
29
46
33
39
43
52

Body
38
38
36
32
32
28
27
27
25
23
22
22
17
16
15
9

0
1

Branky: 20. Hesek.
Bohemians 1905 B: Hrábek – Knakal (46, Dvoﬁák),
Rada, Brhlík, Císaﬁ – Moravec, Pávek (72. Pavlík), RÛÏiãka,
Kotyza (46. Aliapulios) – Formáãek, Bálek.
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Ledoví Klokani bojují v kvalifikaci
adále pokraãujeme ve zpravodajství z hokejové
Bohemky, která i díky fanou‰kÛm povstala z hokejového hrobu. Pokraãuje kvalifikace o druhou ligu,
my vám pﬁiná‰íme rozhovor s oporou Ledov˘ch klokanÛ Ale‰em Zachou, kterého vyzpovídal server hokej.cz.
Je‰tû pﬁed pár lety patﬁil Ale‰ Zacha mezi opory
druholigové KromûﬁíÏe. Pak na ãas se‰el z oãí a také
z ledu. Pﬁesedlal totiÏ na inline hokej, ve kterém to
dotáhl aÏ do reprezentaãního dresu. Na hokej lední
ale nezanevﬁel. KdyÏ mu bylo nabídnuto úãinkování
v t˘mu Bohemians, kter˘ pÛsobí v praÏském pﬁeboru, neodmítl. Jak sám ﬁíká, vyhovuje mu, Ïe se moc
netrénuje a k utkáním se cestuje pouze po Praze,
protoÏe vût‰í nároky na ãas by si s ohledem na svou
práci nemohl dovolit. Nyní si Zacha pﬁipomíná druholigové doby. V dresu klokanÛ totiÏ bojuje v kvalifikaci o tuto soutûÏ. MuÏstvo v zelenobílé kombinaci
je zatím pﬁíjemn˘m pﬁekvapením a po Spei v˘fucích
je dal‰ím t˘mem, kter˘ vyvrací zaÏité m˘ty o tom, Ïe
v praÏském pﬁeboru nehrají kvalitní muÏstva.

N

Vidím, Ïe ãásti v˘stroje máte je‰tû z KromûﬁíÏe.
Jak vedla va‰e cesta z Moravy do Bohemians?
„Pﬁestûhoval jsem se do Prahy za prací. Îiju tady
a hokej jsem si je‰tû zahrát chtûl. Martin Mecera,
kter˘ je manaÏerem u inlinové reprezentace, mû
poÏádal, jestli bych ne‰el pomoci Bohemians. Tady
mi to vyhovuje. Je to hodnû amatérské, trénujeme
jednou t˘dnû veãer, zápasy jsou o víkendu, takÏe to
mohu skloubit s prací. Kvalifikace, to je pro nás
jakési plus. Tro‰ku se tak vracím k malinko lep‰ímu
hokeji. Ale poﬁád je to jenom zábava.“
Nemûl jste nabídky z 2.ligy?
„Já jsem se o to vÛbec nezajímal. S prací, kterou
dûlám, bych to nemohl skloubit. Jsem rád, kdyÏ

stihnu trénink v devût hodin veãer. Na‰tûstí mi teì
hokej nezabere moc ãasu.“
Je kvalifikace úrovní o hodnû v˘‰, neÏ utkání
v pﬁeboru?
„Ano, je to velk˘ rozdíl. U Pﬁíbrami i Strakonic bylo
vidût, Ïe kluci trénují ãastûji. Mûli nacviãené rÛzné
vûci. Jsou to hráãi, kteﬁí uÏ 2.ligu hráli, nebo mladí
kluci, kteﬁí dobﬁe bruslí a mají v˘bornou fyziãku.
Zápasy jsou tûÏké a hlavnû – je tady na nás daleko
vût‰í tlak. V pﬁeboru to bylo tak, Ïe kdyÏ dostaneme
tﬁi góly, nic se nedûje, dáme jich sedm. Tady je to
úplnû jiné. KaÏd˘ gól rozhoduje, bylo to vidût i dnes
proti Strakonicím. Mûli jsme moÏnosti odskoãit o dva
góly, nedali jsme, a tak jsme nakonec prohráli.“
Proti Pﬁíbrami, která má druholigové ambice,
jste svoje fanou‰ky opravdu pﬁekvapili.
„Ano, ﬁíká se, Ïe praÏsk˘ pﬁebor je kvalitou asi
nejhor‰í. Já to nemohu posoudit, hrál jsem ho poprvé. Stﬁedoãesk˘ je urãitû kvalitnûj‰í, ale popravdû
ﬁeãeno jsme nevûdûli, do ãeho jdeme. My se hokejem chceme hlavnû bavit, coÏ ov‰em neznamená,
Ïe nechceme kaÏdé utkání vyhrát. Chodí tady na
praÏské pomûry spousta lidí, fanou‰ci dokáÏí udûlat parádní atmosféru, hokejem se také baví.“
Jak muÏstvo proÏívá kvalifikaci? Berete to
jako odmûnu, nebo fanou‰ci mluví o postupu?
„My jdeme do kaÏdého zápasu s tím, Ïe jej chceme vyhrát. Nikdo neﬁe‰í postup, o tom nemá smysl
uvaÏovat. Jde o to, abychom pobavili diváky, nechceme je zklamat. Vûﬁím, Ïe i do Liberce s námi
pojedou a kvÛli nim nemÛÏeme nic vypustit. A kdyby se nám podaﬁilo skupinu vyhrát? To uÏ by pak
bylo na sponzorech, my to neovlivníme.“

KVALIFIKACE o 2. ligu (skupina A)
1. kolo

HC Pﬁíbram

D

Nikolajka

22. 03.

So./17:30

2:1 (1:1, 1:0, 0:0) vítûzství vÛle a srdce

2. kolo

HC Strakonice

D

Nikolajka

26. 03.

St./19:30

3:5 (1:2, 2:1, 0:2) se vztyãenou hlavou!

3. kolo

VTJ Je‰tûd Liberec

V

Liberec

29. 03.

So./18:00

4:3 (4:0, 0:1, 0:2) body s pár ‰edinami...

4. kolo

HC Pﬁíbram

V

Pﬁíbram

02. 04.

St./18:00

4:5 (3:0, 1:2, 0:3) spravedlivé

5. kolo

HC Strakonice

V

Strakonice

05. 04.

So./18:00

6. kolo

VTJ Je‰tûd Liberec

D

Nikolajka

09. 04.

St./19:30

Bohemians 1905 – SK Kladno
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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

2:2

(7500 divákÛ)

19. kolo Viktoria ÎiÏkov
Bohemians 1905

2:1

(5262 divákÛ)

20. kolo Bohemians 1905
Jablonec

1:1

(7204 divákÛ)

21. kolo Slavia Praha
Bohemians 1905

2:1

(7295 divákÛ)

22. kolo Bohemians 1905
Mladá Boleslav

1:1

(6729 divákÛ)

23. kolo â. Budûjovice
Bohemians 1905
24. kolo Bohemians 1905
Kladno

2:0
NE

(4518 divákÛ)
06.04.

20.15

25. kolo SIAD Most
Bohemians 1905

PO

14.04.

17.15

26. kolo Bohemians 1905
Brno

NE

20.04.

17.00

27. kolo Bohemians 1905
Sparta Praha

NE

27.04.

15.00

28. kolo Tescoma Zlín
Bohemians 1905

SO

03.05.

19.00

29. kolo Bohemians 1905
Teplice

SO

10.05.

15.00

30. kolo Baník Ostrava
Bohemians 1905

SO

17.05.

15.00

Bohemians 1905
– FC
Ostrava
Slovan
Liberec
1905
– Baník
SK Kladno
42 Bohemians

TABULKA
GAMBRINUS LIGA
sezóna 2007/2008
Z

+

0

–

1. Slavia

23

14

7

2

36:15 49

S

B

2. Sparta

23

14

5

4

44:18 47

3. Teplice

23

12

4

7

30:21 40

4. Ostrava

23

10

9

4

37:23 39

5. Brno

23

11

6

6

33:28 39

6. Liberec

23

9

7

7

27:22 34
22:28 30

7. PlzeÀ

23

8

6

9

8. Zlín

23

8

5

10 22:27 29

23

7

6

10 25:28 27

10. Ml. Boleslav

9. â. Budûjovice

23

6

9

8

11. ÎiÏkov

23

7

6

10 29:41 27

12. Jablonec

23

6

8

9

16:20 26

13. Olomouc

23

5

11

7

14:19 26

14. Most

23

4

8

11 26:40 20

26:30 27

15. Kladno

23

4

7

12 24:35 19

16. Bohemians 1905

23

3

8

12 16:32 17
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BOHEMKA JE A BUDE!
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PA R T N E ¤ I
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

SK KLADNO

TRENÉŘI
ZBYNĚK BUSTA
VÁCLAV HRADECKÝ
JAN POŠTULKA
MICHAL ZACH

TRENÉŘI
JAROSLAV ŠILHAVÝ
VÁCLAV KOTAL
STANISLAV HEJKAL
FILIP TONCAR

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
04. 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
17 Tomáš Kuchař
25 Martin Kotyza
27 Jiří Vágner
30 Jan Morávek

10. 01. 1988
11. 07. 1979
30. 08. 1987
27. 06. 1983
13. 07. 1987
25. 08. 1976
01. 10. 1984
31. 12. 1982
01. 11. 1989

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

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 Peter Kostolanský
22 Zoltán Miski
30 Roman Pavlík

08. 08.1985
29. 05.1983
17. 01.1976

OBRÁNCI
3 Pavel Bartoš
7 Radek Hochmeister
16 Patrik Gross
17 Lukáš Killar
18 Marian Farbák
21 Jan Krob
23 Vít Beneš
24 Tomáš Čáp

17. 08.1979
06. 09.1982
06. 05.1978
05. 08.1981
10. 02.1983
27. 04.1987
12. 08.1988
21. 11.1978

ZÁLOŽNÍCI
4 Jakub Rada
5 David Brunclík
6 Ondřej Szabo
8 Antonín Holub
10 Tomáš Cigánek
11 Tomáš Jablonský
13 Avdija Vršajevič
19 Lukáš Zoubele

05. 05.1987
17. 04.1985
23. 02.1979
08. 03.1986
30. 11.1978
21. 06.1987
06. 03.1986
20. 12.1985

ÚTOČNÍCI
9 Miloslav Kousal
12 Michal Zachariáš
20 Karel Kroupa
26 Josef Semerák

29. 10.1978
15. 04.1984
27. 04.1980
19. 01.1979

