obal Bohemka_FC Brno 5_08

17.4.2008 15:16

Stránka 1

Bohemians 1905
KLUBOVÝ MAGAZÍN č. 5/2008

CENA 30 Kč

20. DUBNA 2008

BOHEMIANS 1905
1. FC BRNO

obal Bohemka_FC Brno 5_08

17.4.2008 15:16

Stránka 2

Drazí Klokani,
fotbalový život není nikdy klidný, teď se o tom můžeme sami
přesvědčit. Za poslední tři roky jsme si příliš klidu neužili, ale určitě jsme
za to rádi. Mít jen fotbalové starosti je svým způsobem krásné. Na jaře
jsme zažili hodně smutných chvil, často jsme byli blízko úspěchu, až jsme
si museli sáhnout na úplné dno. Tím dnem byl podle mého názoru první
poločas v Mostě. O přestávce našemu úspěchu věřil málokdo.
Tým se odrazil od dna a dokázal utkání zvrátit. Pro vnitřní sílu je toto
vítězství nesmírně důležité, podařilo se do vítězného konce dotáhnout
zápas, ve kterém se nedařilo. Na výhře se navíc podíleli zkušení i mladí,
což mužstvo ještě více semkne.
Nesmíme se nechat ukolébat, ale musíme si výhru náležitě užít, protože
od prosince jsme zapomněli vyhrávat. A ten pocit je pro sportovce
nesmírně důležitý. Všichni věříme, že si těch pocitů v této sezoně ještě
užijeme dost. Takže, pevné nervy, trpělivost a vzhůru na Brno.

Antonín Panenka
Prezident klubu
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D

o ëolíãku zavítá aktuálnû tﬁetí nejlep‰í
t˘m celé soutûÏe, kter˘ se zatím prezentuje velmi atraktivním útoãn˘m stylem.

Doma díky nûmu dokázal doslova smáznout Spartu i Slavii.
1. FC Brno je stál˘m úãastníkem na‰í nejvy‰‰í
soutûÏe, i kdyÏ si BrÀáci musejí zvyknout na ãasté
zmûny názvu t˘mu – za poslední léta se klub jmenoval Zbrojovka, Boby (pod touto hlaviãkou byl na
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9 V˘mûna trenéra

pokraji krachu), Stavo Artikel a nyní – snad jiÏ na
del‰í období 1. FC. Nejlep‰ím umístûním v samostatné ãeské lize byla tﬁetí pﬁíãka ze sezóny
1994/95. V dal‰ích dvou roãnících (96/97 a 99/00)
skonãilo Brno na ãtvrtém místû a v novém tisíciletí
se pohybuje uprostﬁed ãi u dna tabulky.
Do leto‰ní sezony vstoupil klub s velk˘mi ambicemi. Vedení dokonce oznámilo útok na evropské

zaãátku podzimní ãásti velké ambice vÛbec nenaplÀoval, chytil se aÏ domácími vítûzstvími nad âesk˘-

poháry. Optimismus do Ïil mu nalévala pﬁedev‰ím

mi Budûjovicemi a Bohemkou. Hlavní zásluhu na

velmi kvalitní soupiska a pﬁíchod zku‰eného a populárního trenéra Petra Uliãného. Jeho t˘m v‰ak ze

vzestupu mûla pﬁedev‰ím dvojice krajních záloÏníku – Kalouda a Stﬁe‰tík. Oba dva mladící si sv˘mi
v˘kony dokonce ﬁekli o nominaci do národního
muÏstva a první jmenovan˘ o luxusní angaÏmá
v moskevském CSKA.
Vzájemná bilance Bohemky a Brna v ãeské lize
hovoﬁí pro na‰eho soupeﬁe. Lépe pro nûj vyznûl
i poslední zmiÀovan˘ podzimní souboj. Na‰e poráÏka 0:2 se zrodila v prÛbûhu dvou minut úvodu
druhého poloãasu, kdy se trefili Polách a Kalouda
Pﬁitom v prvním poloãase jsme sehráli velmi vyrovnanou partii, tutové ‰ance spálili Moravec a I. Ha‰ek.
V nedûli nastoupí Brno ve znaãnû improvizované sestavû. Citelnû chybût bude pﬁedev‰ím základní pilíﬁ
bude chybût také stﬁedopolaﬁ Îivn˘, kter˘ si v poslední zápase v Budûjovicích zlomil ruku a pravdûpodobnû také Siegl a Stﬁe‰tík. Oba dva si ve zmiÀovaném zápase pochroumali l˘tkov˘ sval.

Bohemian

s 1905
– 1. FC
Brno

3

3

„Byl jsem nervózPoprvé na jaﬁe.
vítûzného konce.
jsem vidûl v‰e
Ivan Trojan
u televize, takÏe
zafungoval. Herec
ní, pobíhal jsem
je to famózní.
ev pro ‰tûstí
moc gratuluji,
v nedûli propÛjãil
vzkaz.
Bohemians
podstatné. KlukÛm
dûkuji jim i za
fotbalistÛm
„Kluci, tady ho
trochu ‰tûstí,
lva se slovy:
Snad lev pﬁinesl
nakopne,“ ﬁekl
a posvého âeského
teì nás to snad
pﬁinese ‰tûstí
m povinVyplácí se bojovat,
sezony. AÈ vám
kvÛli pracovní
v kabinû pﬁed
máte do konce
Trojan, kter˘
po utkání Ivan
,“ ﬁekl Ivan Trojan
na ktev televizi.
mÛÏe k záchranû
zádostali i obraz,
vidûl zápas jen
Hráãi
.
nostem
laviãce i po
Bohemku na
nedûlním tréninkem
letního postupu.
vzal do
âesk˘ lev provázel
i pﬁi oslavách
Slezák si ho
nadûrém jsou zachycen
tváﬁe a vlije
utkání Dalibor
cké
s ním
Hrdina
Pak
m.
pase.
á optimisti
klubu Lu„AÈ vám pﬁipomín
a dûkoval fanou‰kÛ
‰tûstí ﬁeditel
v ruce
vlastních rukou
oval obraz pro
lev
kamery. „DrÏím
ji,“ okoment
pﬁálo. âesk˘
i pﬁed televizní
pﬁedstoupil
Bohemce v Mostû
Trojan pro ‰tûstí.
„Poﬁád byli
nám dal Ivan
ká‰ Pﬁibyl. ·tûstí
na na‰i
putovali s t˘mem.
âeské lva, kterého
‰tûstí pﬁiklonilo
se
teì
i obraz od nûdûle
díky,
Rada.
TakÏe, Ivane,
Dalibor Slezák.
obránce Karel
lev se
s námi,“ pﬁiznal
po zápase ‰Èastn˘
body
v kabinû, âesk˘
stranu,“ prohlásil
hotelu a byl
Bohemka ztratila
pﬁinesl
Obraz visel na
.
zápasech, kdy
ho pﬁed utkáním
Po smoln˘ch
s krásn˘m pﬁíbûhem
laviãku, kam
místo
dostal aÏ na
‰Èastn˘ konec
Lev mûl své
v kabinû dál
v závûru, pﬁi‰el
Libor Koubek.
ale
Trojana zÛstává
sekretáﬁ klubu
t fotografÛ,
bít
âesk˘ lev Ivana
budou Klokani
i, poutal pozornos
‰tûstí. Díky
se uÏ v nedûli
mezi ostatním
a i s jeho pomocí
Bohemce potﬁebné
nûmu
pﬁedev‰ím pﬁinesl
■
první gól, díky
s Brnem.
dala i rychl˘
nûmu Bohemka
vlastní góly Mosbyly
to
Oba
.
do
Bohemka i vyrovnala
dotáhli zápas
Klokani nakonec
tu. A i díky ‰tûstí

L

28

s 1905
28 Bohemian

21
■

Bohemians 1905 – 1. FC Brno

21

CHOR
ÁLY P
RO FA
NOUŠ
Gól klo
budeme
kani gó
KY
l,
fandit
po

ČE SK Ý LE V
TÍ
PR O ŠT ĚS

16 Minulé zápasy

obrany Trousil a hlavní „reÏisér“ Polách. Zcela urãitû

jďme
kdo plí
do toh
ce má
o,
ten za
ať žije
volá,
sla
Bohemk vná Bohemk
my vž
a,
a má,
dycky
milov
všude
aná,
dv
an
a
áctý jsm
budem
její dv
chtít po
e její
ě krásn
hráč,
řád ji
ý barvy
jsme
mít,
zelen
nikdy
í (jsme
pro rad
nezra
zelen
ost sv
dit (ne
í) a jsm
ou bo
zradit
pro vít
e bílí
hemk
)
ězstv
(a jsm
u jsm
í
jdem
e zach
e bílí)
dneska (pro vítězstv
ránili
í) jdem
vyhrá
(zach
ránili)
t o tom
do bo
je (do
nepoch
boje)
ybuje
m (to
•••
teda ne
Ta na
še Bo
)
hemk
jediná
a
milen
denně
ka
jí zpívá
m tra
tváře
jsou čer lalalala
vené
mé srd
ce zel
a budu
en
é
jí mít
nadosm
rti rád
•••
Jdem
na fot
Jdem
bal, do
e jsm
Vršovic
e se za
.
se jed
Šály má
nou po
me, vš
kochat.
ichni
začíná
jsme
chvilka
tu,
fotba
My olé
lu.
a vy olé
my olé
,
a zase
olé
my olé
a vy olé
Tak tak
.
hle my
tu fan
díme.

30 Oãima fanou‰ka
41 Kﬁest dvd

39

Bohemian

s 1905
– 1. FC
Brno

– 1. FC Brno

Magazín KLOKAN
Vydává:
Bohemians 1905, a. s.
Vychází:
U pﬁíleÏitosti domácích zápasÛ Bohemians 1905
Grafická úprava a tisk:
Tiskárna SdruÏení MAC spol. s r. o.

27 Bohemka na teletextu

39

42 Rozpis jara
Vedení klubu
prezident
ﬁeditel a sportovní ﬁeditel
pﬁedseda pﬁedstavenstva
místopﬁedseda pﬁedstavenstva
obchodní ﬁeditel
technick˘ ﬁeditel
sekretáﬁ klubu
ekonom

Antonín Panenka
Luká‰ Pﬁibyl
Martin Frelich
Petr Svoboda
Emil Kristek
Milan Boubín
Libor Koubek
Jiﬁí Boﬁík

Za poskytnuté fotografie patﬁí podûkování: Haniãce, Michalu Sváãkovi, Dimirovi ·Èastnému, Martinu Bílkovi a Jiﬁímu RÛÏiãkovi

Štěstí
je krásná
věc...

P

oprvé k vám fanou‰kÛm promlouvám prostﬁednictvím tohoto magazínu. Pﬁednû
bych vám chtûl vyseknout poklonu za ut-

kání v Mostû, kde jste t˘m povzbuzovali, i kdyÏ se
nedaﬁilo a byli jste na‰í oporou. Za to vám patﬁí velk˘ dík celého t˘mu. V minulém t˘dnu jsem byl oslo-

MICHAL ZACH

ven, zda bych pﬁevzal muÏstvo po ZbyÀku Bustovi
a jednoznaãnû jsem odpovûdûl ano, protoÏe jsem
do Bohemky pﬁi‰el s tím, Ïe mohu klubu pomoci

t re n é r

A-týmu

a toto k tomu samozﬁejmû patﬁí. Od ãtvrtka jsme

nedaﬁilo, hodnû jsme kazili a ·koda zÛstával vpﬁe-

pﬁipravovali t˘m na utkání s Mostem. V klubu jsme
neﬁe‰ili Ïádná dlouhodobá rozhodnutí, odloÏili

du hodnû osamocen. Proto jsme o pÛli sáhli ke
zmûnám a jsem moc rád, Ïe noví hráãi pomohli hﬁe

jsme plán zimní pﬁípravy na dal‰í t˘den a v‰e jsme

i v˘sledku. Bylo to i o ‰tûstí, ale druh˘ poloãas jsme

soustﬁedili na Most. Byl to pro t˘m i pro klub klíãov˘ zápas. Od prvního tréninku jsme pﬁipravovali

si to ‰tûstí vybojovali zlep‰enou hrou. DoráÏeli
jsme souboje, podrÏeli jsme míã a zpﬁesnili jsme

muÏstvo na zmûnu uprostﬁed hﬁi‰tû. Promluvil jsem

kombinaci.

s Ivanem Ha‰kem, kter˘ nebyl v psychické pohodû
a po domluvû jsme pﬁe‰li k rozhodnutí, Ïe Ivan pÛ-

Koneãn˘ v˘sledek je pro muÏstvo velkou vzpruhou a snad pomÛÏe do dal‰ích zápasÛ. Musíme vû-

jde hrát za rezervu a do stﬁedu hﬁi‰tû postavíme dva

ﬁit, to je na‰e povinnost, která nás mÛÏe zachránit.

zku‰ené hráãe, kteﬁí uklidní jinak mladou zálohu.
Zahustili jsme stﬁed zálohy Luká‰em a Vágne-

Dûkujeme i vám, Ïe vûﬁíte spolu s námi.

rem, Morávek se posunul více dopﬁedu a kraje
mûly podporovat útoãníka ·kodu. To se bohuÏel
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Kotelník Honza Rezek...
SIAD Most – Bohemians 1905 2:4, 14. 4. 2008

Jak to bylo na podzim...
F C B r n o – B o h e m i a n s 19 0 5
2:0 (0:0)
12. kolo, 4. 11. 2007
Branky: 46. Polách, 48. Kalouda
Rozhodãí: Kovaﬁík – Veãeﬁa, Jiﬁík
ÎK: Ha‰ek, MatÛ‰, Slezák, Turtenwald
DivákÛ: 2750
Sestava 1. FC Brno: Lejsal – Kuncl, Trousil, Pavlík, Siegl – Kalouda (84. ·vejnoha), Holek, Polách, Stﬁe‰tík
– Wagner (46. T. Do‰ek), A. Besta (75. Veãeﬁa).
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Rada,
Turtenwald, Rychlík – Moravec, Nikl, Ha‰ek (58.
Adam), Kuná‰ek (69. Bartek) – Ordo‰ (58. MatÛ‰),
Slezák.
odzimní zápas v Brnû byl pro Bohemku hodnû
smoln˘. Samé pochvalné komentáﬁe si Klokani vyslouÏili za své vystoupení, zejména v prvním
poloãase. „Bohemka si tady nezaslouÏila prohrát.
Mûli jsme ‰tûstí,“ ﬁíkal po utkání nejlep‰í muÏ,
brnûnsk˘ Tomá‰ Polách, kter˘ první gól dal a na
druh˘ pﬁihrál. „Bohemka nás pﬁekvapila aktivní
hrou. Porazili jsme v˘borného soupeﬁe,“ prohlásil
na tiskové konferenci Petr Uliãn˘, trenér Brna. „To
nám bohuÏel body nepﬁinese a k záchranû nepomÛÏe,“ reagoval uÏ v zákulisí rozmrzel˘ sportovní
manaÏer Zbynûk Busta.
Hráãi Bohemians vstoupili do zápasu v Brnû aktivnû. V prvním poloãase si vypracovali dvû vyloÏené
‰ance v podání Ha‰ka a Moravce a dal‰í nadûjné
stﬁely. V poãtu stﬁel na branku byli Klokani v první
pÛli lep‰ím t˘mem neÏ soupeﬁ – vyhráli 5:4.
„V první pÛli jsme utkání slibnû rozehráli. Nechtûli jsme hrát jen totální defenzivu. SnaÏili jsme se
b˘t aktivní, coÏ se daﬁilo a bezbrankov˘ poloãas nám dával nadûje. Ov‰em je pravda,
Ïe jsme nepromûnili ‰ance,
které prostû musíme dávat.
UÏ to není jen o smÛle,“
ﬁekl Busta.
Vstup do druhého
poloãasu byl ‰okující.
Po 22 vteﬁinách Bohemka poprvé inkasovala. Ordo‰

P
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prohrál hlaviãkov˘ souboj na pÛlce, mezi dvojici
stﬁedních záloÏníkÛ Nikla a Ha‰ka si nabûhl Polách
a umístûnou stﬁelou k tyãi otevﬁel skóre. Za dvû minuty bylo hotovo. Rychlíka vy‰kolil Kalouda a Brno
vedlo 2:0. „NedokáÏu si vysvûtlit tento vstup do druhého poloãasu. Znovu jsme si góly pﬁipravili prakticky sami. Druh˘ poloãas uÏ nebyl dobr˘ a vût‰ina hráãÛ zaostala za sv˘mi moÏnostmi,“ dodal Busta. Jeho
svûﬁenci si i bûhem druhé pÛle pﬁipravili nûkolik pﬁíleÏitostí, ale k˘Ïen˘ kontaktní gól nevstﬁelili.
Brno potﬁetí v t˘dnu vyhrálo a splnilo ultimátum vedení. Pokud by se to fotbalistÛm
Brna nepodaﬁilo, pﬁi‰ly by na ﬁadu pokuty
a moÏná i odchod trenéra. „Z v˘konu na‰eho t˘mu v prvním poloãase mû bolelo
u srdce. Druhou polovinu zápasu jsme
ale zaãali velmi dobﬁe, dali jsme dva
góly a rozhodli o v˘sledku,“ dodal
Uliãn˘. Témûﬁ dvû stovky fanou‰kÛ
Bohemky tak odjíÏdûly
zklamány. Poveden˘
první poloãas vystﬁídal gólov˘ ‰ok
v úvodu druhého
a
cesta
do
pÛlnoãní
Prahy
s prázdnou kapsou.

BOJ O ZÁCHRANU
pﬁedchozím ãísle jsme vám na tomto místû nastínili situaci v suterénu ligové tabulky, nyní
v tomto seriálu pokraãujeme. Jsme o dvû kola
moudﬁej‰í. Do konce Gambrinus ligy chybí pût 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.
Fotbalisté Bohemians mají uÏ o poznání lep‰í v˘chozí pozici, ale stále to budou je‰tû velké nervy.
„V Mostû se koneãnû podaﬁilo vyhrát, coÏ je nejen
velká vzpruha pro t˘m, ale také zisk v klíãovém zápase. Vûﬁíme, Ïe to nakopne hráãe i fanou‰ky,“ ﬁíká
Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel Bohemians 1905.
V pﬁípadû rovnosti bodÛ rozhodují vzájemné zápasy. Uplynulé duely vyhouply do ãela minitabulky
tﬁí t˘mÛ právû Bohemku. Pokud budou mít v‰echny
tﬁi t˘my stejnû bodÛ, je na tom Bohemka nejlépe.
Pokud by mûla stejnû bodÛ jen s Kladnem, má hor‰í vzájemné zápasy, s Mostem má naopak jasnû
lep‰í vzájemnou bilanci. Dal‰ím ukazatelem je skó-

V

re, 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 sedmadvaceti bodech, ale je to jen prognóza, která by
Bohemce dávala za úkol uhrát je‰tû dvû vítûzství.
Poslední tﬁi za ‰est let:
2001/02: 14. Bl‰any 29, 15. Drnovice 26, 16. Opava 18.
2002/03: 14. Bl‰any 28, 15. Bohemians 24, Hradec 22.
2003/04: 14. Brno 30, 15. ÎiÏkov 27, PlzeÀ 19.
2004/05: 14. Ml. Boleslav 31, 15. â. Budûjovice 25,
16. Opava 18.
2005/06: 14. PlzeÀ 31, 15. Jihlava 29, 16. Bl‰any 26.
2006/07: 14. Olomouc 26, 15. Pﬁíbram 21,
16. Slovácko 19.

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

Bohemians
Kladno
Most
Kolo
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
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25 4-9-12 21:35
25 4-8-13 25:37
25 4-8-13 29:46
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 – 1. FC Brno

TABULKA VZÁJEMNÁ
21
20
20
Domácí
Bohemians
Brno
Most
Kladno
PlzeÀ
Sparta
Bohemians
Bohemians
Most
Kladno
Ostrava
ÎiÏkov
Zlín
Most
Bohemians
Kladno
Teplice
PlzeÀ
Ostrava

Bohemians 4
Kladno
4
Most
4

2
1
0

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

1
3
2

1
0
2
V˘sledek
1:1
2:1
2:4
0:1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

7:5
6:5
5:8

7
6
2

Zbyněk Busta
končí,
střídá ho Zach
T

renér Zbynûk Busta po vzájemné dohodû s vedením klubu skonãil u ligového A-t˘mu Bohe-

mians 1905. Od muÏstva tak odchází trenér, kter˘
pﬁivedl Bohemku ze tﬁetí ligy aÏ do nejvy‰‰í soutûÏe bûhem dvou let. Vedením A-t˘mu byl povûﬁen
souãasn˘ asistent Michal Zach. „Zbynûk Busta odvedl nejen u A-t˘mu obrovsk˘ kus práce, za kter˘
mu patﬁí velk˘ dík celé Bohemky. Vzájemná dohoda souãasnou spolupráci ukonãila, vûﬁíme, Ïe se
k ní nûkdy v budoucnu opût vrátíme,“ ﬁekl Luká‰
Pﬁibyl, ﬁeditel Bohemians 1905.
Zbynûk Busta pÛsobil u A-t˘mu jako trenér i jako
sportovní ﬁeditel. Kompetence sportovního ﬁeditele
se v tuto chvíli pﬁesouvají na ﬁeditele Bohemians
1905 Luká‰e Pﬁibyla. „Zbynûk Busta odvedl velk˘
kus práce a do poslední chvíle jsme stáli o jeho
sluÏby. Minul˘ t˘den jsme vedli urãitá jednání, která nyní vyústila v tento v˘sledek,“ doplnil Pﬁibyl.
„Nebyly v˘sledky, i kdyÏ hra se oproti podzimu zlep‰ila. Zvy‰oval se tlak, kter˘ neprospíval muÏstvu. Po-

kud to pomÛÏe Bohemce k záchranû, budu moc
rád,“ ﬁekl Zbynûk Busta.
Zbynûk Busta nastoupil k t˘mu v ãervnu roku 2005.
Byl prvním trenérem, kter˘ se muÏstva ujal po znovuzrození klubu. Bûhem ãtrnácti dnÛ musel postavit zcela nov˘ t˘m, se kter˘m skonãil v âFL na 4. místû, pﬁesto Bohemka postoupila, kdyÏ získala druholigovou
licenci od Xaverova. Ve druhé lize se Bohemka zdrÏela jen jednu sezonu. Jako nováãek dokázala neãekanû
postoupit do nejvy‰‰í soutûÏe. Zbynûk Busta uÏ pﬁi postupu zvaÏoval, zda bude pokraãovat ve funkci. „Bude
to oãistec a boj o holé pﬁeÏití,“ ﬁekl pﬁed sezonou, kdyÏ
se rozhodl, Ïe bude pokraãovat u A-t˘mu. Vsadil pﬁedev‰ím na odchovance, kter˘ch je v kádru patnáct.
S mlad˘mi talenty a zku‰en˘mi ligisty dokázal porazit
Slavii a pﬁipsat si celkem tﬁi vítûzství. Na jaﬁe t˘m zatím ani jednou nevyhrál, pﬁestoÏe zlep‰il herní projev,
ale ztratil nûkolik utkání v závûru. „KaÏd˘ neúspûch
má dopad na psychiku t˘mu i trenéra. Chápu i fanou‰ky, kteﬁí jsou nespokojeni s postavením v tabulce. Pﬁeji si, aby se Bohemka zachránila a moc ji fandím,“ ﬁíká Zbynûk Busta.
Vedením A-t˘mu byl povûﬁen Michal Zach, kter˘
do Bohemians pﬁi‰el na podzim 2007 a zároveÀ pÛsobí jako asistent trenéra u jednadvacítky. „Vûﬁíme
nastolenému systému a proto jsme dlouho drÏeli
nastoupenou cestu a chceme v ní pokraãovat.
V souãasné dobû by nikdo nov˘ nemûl ãas poznat
muÏstvo, proto byli vedením povûﬁeni asistenti. Bohemka se nevzdává a bojuje o záchranu. Spoléháme na podporu fanou‰kÛ a vûﬁíme, Ïe trenéﬁi muÏstvo dobﬁe pﬁipraví,“ dodal Luká‰ Pﬁibyl.

Bohemians 1905 – 1. FC Brno

■

9

Z E L E N O B Í LÝ
životopis Zbyňka Busty

P

ﬁed patnácti lety poprvé vstoupil do
zelenobílé rodiny. Zbynûk Busta zaãal
trénovat od nejmen‰ích a dotáhl to aÏ

do nejvy‰‰í soutûÏe dospûl˘ch. Magazín Hattrick ho v minulém roce zaﬁadil mezi deset nejlep‰ích ãesk˘ch trenérÛ loÀského roku. „Bohemka byla vÏdy klubem mého srdce a její
úspûchy i neúspûchy stra‰nû proÏívám,“ ﬁíká
Zbynûk Busta, kter˘ pﬁedal vedení A-t˘mu sv˘m
asistentÛm. Student trenérské profi-licence pﬁi‰el mezi muÏe Bohemky poprvé pﬁed tﬁemi lety.
PﬁipomeÀme si, co se od té doby událo.

ZAČÁTKY V ROCE 2005
19. kvûtna 2005 – V tento den byl trenér Zbynûk
Busta jmenován nov˘m kouãem muÏstva. „Jsem
v Bohemce uÏ dvanáct let. Tﬁetí ligy se nebojím,

1. POLOâAS

beru to jako velkou v˘zvu,“ ﬁekl kouã po svém jme-

Sestava BÍL¯CH: Martin Charvát – Jaroslav Îáãek,

nování. MuÏstvo v té dobû nemûlo Ïádné hráãe, jen

Miroslav Obermajer, Jiﬁí Ransdorf, Franti‰ek Jung-

jistotu tﬁetí ligy.

mann – Václav Kotrba, Jiﬁí Nûmec, Jakub RÛÏiãka,
Daniel Kocourek – Dalibor Slezák, Martin Vojtí‰ek.

30. kvûtna 2005 – Zbynûk Busta poprvé promlu-

Sestava ZELEN¯CH: ·tûpán Koláﬁ – Tomá‰ Freis-

vil o tvorbû nového kádru. „Má pﬁedstava je, Ïe pﬁi-

ler, Milan ·koda, Daniel Vilhelm – Miroslav JanÛ,

vedeme pût zku‰en˘ch hráãÛ a okolo nich postavíme

Jiﬁí Rosick˘, Luká‰ Budûjsk˘, Vlastimil Chod, Petr Ji-

mladíky,“ ﬁekl Busta a k pﬁipravenosti zázemí dodal:

rou‰ek, – David Vyskoãil, Milan Strnad.

„Na stadiónu není nic. Chybí balóny, pomÛcky na
trénink, v‰echno si musíme znovu poﬁídit.“

2. POLOâAS
Sestava BÍL¯CH: Filip Rada – Jaroslav Îáãek, Mar-

27. kvûtna 2005 – Trenér Zbynûk Busta vedl prv-

tin Lapáãek, Luká‰ Volf, Franti‰ek Jungmann – Mar-

ní trénink znovuzrozené Bohemky. Trenér tehdy

tin Svozil, Václav Kotrba, Marek Urbanec – Daniel

mohl vybírat z tûchto sestav:

Kocourek, Tomá‰ Jirásek.
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Sestava ZELEN¯CH: Petr Kratochvíl – Miroslav JanÛ,

li hlavu trenéra. PﬁestoÏe se z ãásti kotle oz˘valo

Tomá‰ Freisler, Milan ·koda, Daniel Vilhelm – Luká‰

„Busta ven“, rozhodl se kouã zamíﬁit k sektoru

Budûjsk˘, Jiﬁí Rosick˘ (70. Chod), Zdenûk Srba, Petr Ji-

a s fanou‰ky si v‰e vyﬁíkat do oãí. Názory byly rÛz-

rou‰ek, Jakub Tomajko – Petr Horváth, Milan Strnad.

né, debata hodnû hlasitá. Od zápasu s Jihlavou Bohemka nastartovala skvûlou sérii.

1.ãervence 2005 – âtyﬁiadvacet jmen vyﬁkl trenér
Bohemky Zbynûk Busta. âetl je ze seznamu fotba-

25. kvûtna 2007 – Poslední utkání slavné sérii

listÛ, kteﬁí si bûhem t˘dne vybojovali úãast v zúÏe-

neporazitelnosti. Osmnáct utkání v ﬁadû Klokani

ném kádru tﬁetiligového t˘mu. Tento v˘bûr zamíﬁí

neprohráli, posunuli se z pﬁedposledního místa na

v nedûli na soustﬁedûní do Vrchlabí, kde bude na-

druhou pozici. Posledním kamínkem do mozaiky

bírat fyzickou kondici.

byl zápas s Ústí nad Labem. BustÛv t˘m prohrál aÏ

Brankáﬁi: Martin Charvát, ·tûpán Koláﬁ, Filip Rada

následn˘ t˘den se Sokolovem.

Obránci: Tomá‰ Freisler, Milan ·koda, Jaroslav
Îáãek, Miroslav JanÛ, Franti‰ek Jungmann, Jiﬁí Ransdorf, Michal Pávek, Daniel Vilhelm

11. ãervna 2007 – T˘m dokráãel k postupu. Busta a jeho svûﬁenci se radovali v Olomouci, kde po-

ZáloÏníci: Martin Svozil, Jaroslav Svozil, Jan RÛÏiãka,

razili HFK. Busta v klíãovém utkání vytáhl tajn˘

Vlastimil Chod, Jiﬁí Rosick˘, Petr Jirou‰ek, Václav Kotrba

trumf. Tehdy sedmnáctiletého Jana Morávka, kter˘

Útoãníci: Dalibor Slezák, Miloslav Strnad, Martin Voj-

dal dokonce gól. „Je to krásn˘ dárek v‰em fanou‰-

tí‰ek, Daniel Kocourek, Tomá‰ Jirásek, David Vyskoãil

kÛm. Teì nás ãeká tvrdá práce, postup nikdo neãekal,“ ﬁekl tehdy Zbynûk Busta.

10. ãervence 2005 – První zápas Bohemky s trenérem Bustou. V pﬁípravû Klokani remizovali s rezervou Sparty 1:1.
4. dubna 2006 – Zbynûk Busta pﬁevzal po neúspû‰ném vstupu do jarní ãásti i t˘m star‰ího dorostu.
Busta tak na jaﬁe 2006 trénoval A-muÏe i star‰í dorost. S muÏi skonãil na 4. místû âFL, s dorostem po
dlouhé dobû postoupil do dorostenecké extraligy.

BOJ O PŘEŽITÍ
5. srpna 2007 – Zbynûk Busta zaÏil premiéru
v nejvy‰‰í soutûÏi. Vedl t˘m Bohemians 1905 proti
Ostravû a prohrál 0:2. První bod v lize získali Klokani hned o t˘den pozdûji v Liberci.
28. listopadu 2007 – Zbynûk Busta úspû‰nû sloÏil zkou‰ky na studium trenérské profi-licence,

POSTUPOVÁ POHÁDKA
6. srpna 2006 – Busta poprvé vedl t˘m ve druhé
lize. V domácí premiéﬁe proti Hluãínu uhrál t˘m

a splnil tak jednu z podmínek vedení muÏstva. Od
února pak kouã Bohemians 1905 zaãal studium
v Olomouci. Studium trvá dva roky a probíhá jednou mûsíãnû v Olomouci.

bezbrankovou remízu 0:0. Busta nemohl b˘t oficiálnû veden jako hlavní kouã, protoÏe nemûl profilicenci nutnou pro profesionální soutûÏe.

10. dubna 2008 – Trenér Zbynûk Busta po vzájemné dohodû s vedením klubu skonãil u ligového A-t˘mu
Bohemians 1905. Od muÏstva tak odchází trenér, kte-

30. záﬁí 2006 – Bohemka se ocitla na pﬁedpo-

r˘ pﬁivedl Bohemku ze tﬁetí ligy aÏ do nejvy‰‰í soutûÏe

sledním místû druholigové tabulky. Po devíti kolech

bûhem dvou let. Vedením A-t˘mu byl povûﬁen souãas-

se Bohemce nedaﬁilo, v Jihlavû prohrála 0:3. Po

n˘ asistent Michal Zach. Zbynûk Busta skonãil v pozici

skonãení utkání nûkteﬁí pﬁíznivci zelenobíl˘ch Ïáda-

trenéra a sportovního ﬁeditele.
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ZBYNĚK BUSTA - fotogalerie

První trénink Bohemky

První pﬁíprava se Spartou B

Radost s Vláìou Hricem ve druhé lize
12 Bohemians 1905 – 1. FC Brno

Zimní pﬁíprava

První ligov˘ bod v Liberci

Rozhovor pro Rádio
Bohemka v âFL

Boj o pﬁeÏití
Postup do ligy
Bohemians 1905 – 1. FC Brno
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Nový kouč
Jméno: Michal Zach
Datum narození: 21. 3. 1969
Hráãská kariéra: Aritma Praha,
Dukla Hranice

Michal
Zach
do pole, to není záleÏitost tréninku nebo nûjakého

Trenérská kariéra: Aritma Praha,
Neratovice, Most, StﬁíÏkov, Most,
Ústí nad Labem, Slovan Liberec,
Bohemians 1905, âR U21

receptu. Navíc, Ordo‰ by to do branky uklidil v devûtadevadesáti pﬁípadech ze sta.
MÛÏete muÏstvu pﬁinést nûco , dát mu nûjak˘
impulz, kdyÏ jste vlastnû s Bustou spolupracoval?
Îádní dva trenéﬁi nejsou úplnû stejní. V detailech

N

ov˘ hlavní kouã fotbalov˘ch Bohemians

mohou mít jiné my‰lenky, nápady, dûlat tﬁeba jinak

1905, devûtatﬁicetilet˘ Michal Zach, uÏ od

nûjaká tréninková cviãení. Ale jak uÏ jsem ﬁíkal, na

stﬁedeãního odpoledne usilovnû pﬁem˘‰lel o tom,

pﬁevratné zmûny to není.

jak prvoligové muÏstvo bûhem zb˘vajících ‰esti kol
vyvést z posledního místa na ãtrnáctou pﬁíãku. „Tﬁeba se nám podaﬁí nûco, co zabere,“ ﬁekl Zach. Zach
se o zmûnû ve funkci hlavního trenéra vr‰ovického
muÏstva dozvûdûl ve stﬁedu odpoledne.
„Klubové vedení mû oslovilo s tím, Ïe se s m˘m

Poznali by hráãi z prvních tréninkÛ, Ïe ho neﬁídil Zbynûk Busta, aniÏ by se na vás podívali?
To byste se musel zeptat jich. Ale já se o pár nov˘ch drobností samozﬁejmû pokusil, v nûãem trénink odli‰n˘ byl.

dosavadním kolegou ZbyÀkem Bustou domluvilo na
ukonãení spolupráce a Ïe bych pro zbytek ligy mûl
muÏstvo pﬁevzít já. Tu nabídku jsem pﬁijal a ve ãtvrtek dopoledne jsem uÏ vedl trénink,“ uvedl Zach.

V prvním utkání pod va‰ím vedením jste uspûli. Kde byla ta hlavní zmûna?
„V pﬁedchozích zápasech jsme hráli dobr˘ fotbal,
bylo v tom hodnû smÛly. Tentokrát se k nám pﬁiklo-

Jste pro zb˘vajících pût kol optimistou?

nilo ‰tûstí. Ale samozﬁejmû k tomu v˘raznû pﬁispûla

Samozﬁejmû v záchranu vûﬁím, pﬁestoÏe jsme

vÛle, kterou mûli hráãi a se kterou to utkání otoãili.“

v kritické situaci. Ale ná‰ t˘m má dobr˘ základ, je
v˘bornû pﬁipraven˘ kondiãnû, jeho v˘konnost je

Vládne teì v t˘mu dobrá nálada?

solidní. Jen to promûÀování ‰ancí vázne.

„Urãitû je pﬁíprava daleko lep‰í. I rezerva vyhrála, takÏe jsme teì na vlnû vítûzství a chuÈ do tré-

TakÏe teì bude na programu tréninkÛ koncov-

ninku je daleko vût‰í. Musíme v‰ak zÛstat na zemi.

ka, stﬁelba, koncovka, stﬁelba a tak dál aÏ do

Zku‰enosti z minula hovoﬁí jasnû – Bohemka za se-

omrzení?

bou v lize je‰tû dvakrát nevyhrála, musíme jít do

Takhle to samozﬁejmû nefunguje. KdyÏ Ordo‰ stojí metr pﬁed brankovou ãárou a míã mu jde od nohy

utkání s Brnem se stejnou chutí jako do druhé pÛle
■

v Mostû.“
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BOHEMIANS 1905
SK KLADNO
jasn˘m cílem zvítûzit ‰ly do zápasu oba t˘my
v nedûlním záchranáﬁském boji. Bohemka zvolila
nátlakovou hru, Kladno spoléhalo na brejky. Pﬁesnû podle tohoto scénáﬁe se odvíjel i cel˘ zápas,
kter˘ nakonec skonãil smírnû 1:1. „Ani pro jeden
t˘m to není ﬁe‰ení, zároveÀ to ani jeden t˘m neodﬁízlo od ostatních. V‰ichni tﬁi jsme tam teì na
dvou bodech a stále bojujeme o záchranu,“ ﬁekl
po utkání Zbynûk Busta. „V˘sledek utkání na Bohemians je pro nás obrovsk˘m zklamáním. Sahali
jsme koneãnû po vítûzství, tﬁi body jsme mûli na
dosah, dostat vyrovnávací gól v 93. minutû je velká rána,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér
Kladna Jaroslav ·ilhav˘.
Klokani vstoupili do utkání s mladou sestavou,
která si v prvním poloãase vytvoﬁila herní pﬁevahu
a dostávala soupeﬁe pod tlak. „Musím ale
uznat, Ïe jsme odehráli velmi ‰patn˘ první poloãas,
v nûmÏ jsme na‰tûstí neinkasovali,“ pﬁiznal ·ilhav˘.
Kladno bránilo prakticky v devíti lidech,
Klokani se tûÏko dostávali do ‰ancí.
„Oproti v˘konu v âesk˘ch Budûjovicích
nastalo rapidní zlep‰ení. Kluci bojovali, v tomto ohledu jim nemáme co
vytknout,“ pochválil t˘m Zbynûk Busta. Klokani opravdu
„odjezdili“ zápas, ov‰em tﬁi
body nezískali. „Na hráãích
byla chvílemi vidût nervozita. Chybovali jsme v rozehrávce, byli tam nepﬁesnosti. SnaÏili jsme se mít míã vût‰inu hry pod kontrolou,“ dodal Busta.

S

Po pﬁestávce pﬁi‰ly i vyloÏené ‰ance. ·kodova stﬁela v 72. minutû volala po gólu, ale gólman Pavlík ji
koneãky prstÛ vytáhl na roh. Pak se ve velké ‰anci
ocitl Ordo‰, ale Pavlík pﬁed ním míã teãovala
a Ordo‰ovi míã skoãil na patu. Ov‰em v tu chvíli
uÏ hrozilo i Kladno, které vyráÏelo do brejkÛ.
„Po zmûnû stran jsme se osmûlovali do rychl˘ch
protiútokÛ, mûli jsme tam nebezpeãné akce, nakonec se nám z jedné takové podaﬁilo vstﬁelit gól.
UÏ to vypadalo, Ïe zápas udrÏíme, navíc Tomá‰
Klinka mohl na‰e vedení pojistit, mohl dát na 2:0.
To se bohuÏel nestalo. Nedá se nic dûlat, musíme
bojovat dál. Jsme samozﬁejmû odhodlaní dál bojovat o záchranu. ¤íkal jsem uÏ pﬁed zápasem, Ïe
v˘sledek mnohé napoví, ale nic nerozhodne.
Tímhle bodem jsme se vrátili na nesestupové místo,“ ﬁekl Jaroslav ·ilhav˘, trenér Kladna.
Zelenobílí pokraãovali v náporu i po vystﬁídání. Sudí Matûjek navíc dvakrát
pﬁehlédl fauly v pokutovém
území. Do hry pﬁi‰el Ordo‰
a následnû Knakal.
„Krajní záloÏníci odvedli velk˘ kus
práce a docházeli jim síly. Navíc
Kladno vystﬁídalo na levé záloze
a bylo tﬁeba, aby se âáp nedostával k centrÛm.
Proto pﬁi‰el Knakal,
kter˘ hrál na pravé
záloze. Poãítali jsme,
Ïe v závûru budeme moci
vyuÏít i jeho dlouhé auty,“
zdÛvodnil zmûny v sestavû
kouã Busta.

BOHEMIANS 1905 – SK Kladno 1:1 (0:0)
Bohemians 1905: Zich – Marek, Rada, Nikl, ·marda – Moravec (83. Knakal), I. Ha‰ek, Morávek,
Bartek (69. Ordo‰) – Rezek, ·koda.
Kladno: Pavlík – Barto‰, Killar, Gross, Krob – Cigánek (80. Kousal), Szabo, Hochmeister,
Jablonsk˘ (71. âáp) – Klinka, Kroupa.
Branky: 90.+3 Rezek – 86. Kroupa
Rozhodãí: Matûjek – Wilczek, âecháãek
ÎK: Rezek – Hochmeister, Killar, Gross
DivákÛ: 5 842
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SIAD MOST
BOHEMIANS 1905
ichal Zach se poprvé postavil na laviãku Bohemians jako
hlavní trenér a Bohemka si poprvé v leto‰ní sezonû odvezla tﬁi body ze hﬁi‰tû soupeﬁe. âtyﬁi branky v jednom zápase
Klokani v této sezonû je‰tû nedali a díky tûmto zásahÛm pﬁekroãili dvacetigólovou hranici vstﬁelen˘ch branek v této sezonû. O branky Bohemians se postarali v˘hradnû stﬁídající hráãi.
Trenér Michal Zach postupnû poslal do boje Kotyzu, Ordo‰e
a Slezáka a v‰ichni tﬁi se v˘znamnou mûrou zapsali do dûjin
zápasu. „Stﬁídání nám vy‰la, ve druhé pÛli se totiÏ zlep‰ila celková hra t˘mu,“ pochválil muÏstvo trenér Michal Zach, kter˘
proÏil v˘born˘ vstup na laviãku. ZaÏil samé pozitivní premiéry.
Trenéﬁi udûlali v sestavû nûkolik zmûn. JiÏ v t˘dnu mûli
trenéﬁi rozhovor s Ivanem Ha‰kem, kter˘ nabíral sebevûdomí v divizní rezervû a dokázal se prosadit jednou brankou.
„Od ãtvrtka jsme do stﬁedu zálohy pﬁipravovali dvojici Luká‰, Vágner. Chtûli jsme zhustit stﬁed, protoÏe tam jsme
v minul˘ch zápasech mûli nejvût‰í problémy. Morávek nastoupil na pozici podhrotového hráãe, aby mûl více volnosti,“ zdÛvodnil nejvût‰í zmûny v sestavû Michal Zach. Na hrotu zÛstal osamocen˘ Milan ·koda, do branky se postavil
zku‰en˘ Radek SÀozík. „Oba brankáﬁe máme kvalitní, vsadili jsme na Radka, ale Luká‰ Zich v minul˘ch zápasech rozhodnû nezklamal a je velk˘m pﬁíslibem budoucnosti.“
V prvním poloãase se Bohemka rychle ujala vedení. Domácí si po doráÏce ·kody dali vlastní gól. „Utkání jsme zaãali dobﬁe, dali rychlou branku a mûli b˘t na koni. BohuÏel
to byl naopak signál pro domácí, my neudrÏeli míã a náznaky protiútokÛ kazili jiÏ v zárodku. Domácí zaslouÏenû zápas do pﬁestávky otoãili,“ pﬁiznal Zach. Most byl aktivnûj‰í
po vût‰inu první pÛle, Bohemka se nemohla vymanit z tlaku. Spásou byl druh˘ vyrovnávací gól, kter˘ pﬁi‰el z kopaãky Kotyzy. „Po urãit˘ch zmûnách ve druhém poloãase se hra
zlep‰ila, hodnû nám pomohl ‰Èastn˘ vyrovnávací gól. Potom jsme se zamûﬁili na obranu, vûdûli jsme, Ïe jiÏ nesmíme inkasovat. A kdyÏ jsme dali tﬁetí gól, tak jsem vûﬁil, Ïe
uspûjeme, i kdyÏ domácí mûli ‰ance. Musím ﬁíci, Ïe dnes

M
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jsme mûli ‰tûstí, které
nám v minul˘ch zápasech chybûlo,“ uvedl
Zach. I pﬁes úspûch si
ale myslí, Ïe boj o záchranu je poﬁád otevﬁen˘. „Nejsme ani zdaleka zachránûni,“ dodal
kouã Bohemians 1905.
Naopak hodnû rozladûn˘ byl trenér Mostu
Robert Îák. „Je to ‰patné,
dostali jsme ãtyﬁi branky
a byly dost ne‰Èastné. Je
stra‰idelné ztratit vedení
2:1 takov˘m zpÛsobem, takov˘mi góly, které normálnû nemÛÏeme dostávat,“ ﬁekl Îák. „Prohráli jsme a navíc zpÛsobem,
kter˘ nás srazil dolÛ. Musíme si to vyﬁíkat v kabinû a musíme
bojovat dále. O záchranu se popereme i pﬁes nepﬁízniv˘ v˘voj,“
pokraãoval Îák. Branky pﬁipisoval pﬁedev‰ím brankáﬁi ·vengrovi. Na otázku, zda za góly mohl ·vengr, pﬁed novináﬁi trenér
Mostu odpovûdûl: „Má tady snad nûkdo jin˘ názor...?“ Most
mûl v zápase opravdu smÛlu, ta navíc zaãala uÏ pﬁed úvodním
hvizdem, kdy se zranil Johana. „Pﬁi rozcviãení jej zaãala bolet
achilovka, takÏe nemohl nastoupit,“ dodal mosteck˘ kouã.
Bohemka dokráãela k velmi dÛleÏitému vítûzství, i kdyÏ
bojovala proti soupeﬁi i hodnû nepﬁesnému sudímu FraÀkovi a jeho asistentÛm. Sudí vytváﬁeli velké mnoÏství standardních situací okolo pokutového území Bohemians a útoky KlokanÛ naopak zastavovali ãast˘mi fauly. Vedení zápasu
bylo hodnû diskutabilní, coÏ je‰tû umocnila známka delegáta 8, která je velmi vysoká. Bohemka se v‰ak vzepﬁela fotbalové vrchnosti a dokázala opravdu vydolovat tﬁi body. „Je
to nesmírnû cenné vítûzství. Musíme si ho uÏít, protoÏe muÏstvo takov˘ impuls dlouho neproÏilo, ale od stﬁedy jiÏ myslíme jen na Brno a zÛstáváme na zemi,“ dodal Michal Zach.

SIAD MOST – BOHEMIANS 1905 2:4 (2:1)
Sestava SIAD Most: ·venger – Loos, Webster, Studík, J. ·koda – Trubila (61. Oboya), Pilaﬁ (69. ·isler),
Gedeon, StoÏick˘ (82. Prá‰il) – Rilke, Pe‰ír
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Rada, Nikl, ·marda – Moravec (46. Ordo‰),
Luká‰, Vágner (46. Kotyza), Bartek – Morávek – M. ·koda (78. Slezák)
Branky: 31. Webster, 41. Trubila – 8. vlastní Webster, 52. vlastní ·venger, 79. Slezák, 90.+2 Ordo‰
Rozhodãí: Franûk – Chytil, Slavík
ÎK: Pilaﬁ, J. ·koda, Gedeon, Pe‰ír (v‰ichni Most)
DivákÛ: 6320
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17

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU
1
Sňozík Radek
17. 10. 1975
86 kg, 187 cm
82 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
46 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
343 startů v lize

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

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

8
Hašek Ivan
30. 8. 1987
67 kg, 170 cm
18 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
201 startů v lize

11
Knakal Martin
17. 4. 1984
81 kg, 189 cm
54 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
17 startů v lize

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

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

27
Vágner Jiří
31. 12. 1982
72 kg, 175 cm
5 startů 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
5 startů v lize

30
Morávek Jan
1. 11. 1989
71 kg, 179 cm
11 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

Bohemians 1905 – 1. FC Brno
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Realizační tým
BOHEMIANS 1905

Trenér

Asistent trenéra

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

PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

1. FC BRNO

D

o ëolíãku zavítá aktuálnû tﬁetí nejlep‰í
t˘m celé soutûÏe, kter˘ se zatím prezentuje velmi atraktivním útoãn˘m stylem.

Doma díky nûmu dokázal doslova smáznout Spartu i Slavii.
1. FC Brno je stál˘m úãastníkem na‰í nejvy‰‰í
soutûÏe, i kdyÏ si BrÀáci musejí zvyknout na ãasté
zmûny názvu t˘mu – za poslední léta se klub jmenoval Zbrojovka, Boby (pod touto hlaviãkou byl na
pokraji krachu), Stavo Artikel a nyní – snad jiÏ na
del‰í období 1. FC. Nejlep‰ím umístûním v samostatné ãeské lize byla tﬁetí pﬁíãka ze sezóny
1994/95. V dal‰ích dvou roãnících (96/97 a 99/00)
skonãilo Brno na ãtvrtém místû a v novém tisíciletí
se pohybuje uprostﬁed ãi u dna tabulky.
Do leto‰ní sezony vstoupil klub s velk˘mi ambicemi. Vedení dokonce oznámilo útok na evropské

zaãátku podzimní ãásti velké ambice vÛbec nenaplÀoval, chytil se aÏ domácími vítûzstvími nad âesk˘-

poháry. Optimismus do Ïil mu nalévala pﬁedev‰ím

mi Budûjovicemi a Bohemkou. Hlavní zásluhu na

velmi kvalitní soupiska a pﬁíchod zku‰eného a populárního trenéra Petra Uliãného. Jeho t˘m v‰ak ze

vzestupu mûla pﬁedev‰ím dvojice krajních záloÏníku – Kalouda a Stﬁe‰tík. Oba dva mladící si sv˘mi
v˘kony dokonce ﬁekli o nominaci do národního
muÏstva a první jmenovan˘ o luxusní angaÏmá
v moskevském CSKA.
Vzájemná bilance Bohemky a Brna v ãeské lize
hovoﬁí pro na‰eho soupeﬁe. Lépe pro nûj vyznûl
i poslední zmiÀovan˘ podzimní souboj. Na‰e poráÏka 0:2 se zrodila v prÛbûhu dvou minut úvodu
druhého poloãasu, kdy se trefili Polách a Kalouda
Pﬁitom v prvním poloãase jsme sehráli velmi vyrovnanou partii, tutové ‰ance spálili Moravec a I. Ha‰ek.
V nedûli nastoupí Brno ve znaãnû improvizované sestavû. Citelnû chybût bude pﬁedev‰ím základní pilíﬁ
obrany Trousil a hlavní „reÏisér“ Polách. Zcela urãitû
bude chybût také stﬁedopolaﬁ Îivn˘, kter˘ si v poslední zápase v Budûjovicích zlomil ruku a pravdûpodobnû také Siegl a Stﬁe‰tík. Oba dva si ve zmiÀovaném zápase pochroumali l˘tkov˘ sval.
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ZAJÍMAVOSTI

PŘEDPRODEJ
NA UTKÁNÍ
SE SPARTOU

T

˘den po utkání s Brnem ãeká Bohemku dal‰í
dÛleÏit˘ zápas. V domácím prostﬁedí hostí

Spartu. Sledovan˘ zápas se odehraje v nedûli 27. 4.
od 15 hodin v pﬁímém pﬁenosu âeské televize.
Pﬁedprodej na utkání zaãne v pondûlí 21. 4. prostﬁednictvím sítû Ticketstream. V pondûlí budou
vstupenky k dispozici ãlenÛm DruÏstva fanou‰kÛ
Bohemians ve v‰ech poboãkách Ticketstreamu.
V úter˘ a ve stﬁedu se budou vstupenky na Spartu
prodávat v pﬁedprodeji jen ve fanshopu na Bohemce a budou k dispozici jen permanentkáﬁÛm a ãlenÛm DFB. V úter˘ a ve stﬁedu bude upravena i otvírací doba – v úter˘ od 10 do 18, ve stﬁedu od 10 do
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19 hodin. Fanou‰ci Bohemky tak budou mít tﬁi dny
na to, aby vyprodali stadion. Permanentkáﬁi mohou
na jednu permanentku koupit maximálnû pût vstupenek. Od ãtvrtka pÛjdou vstupenky do prodeje pro
v‰echny fanou‰ky. Fanou‰ci Sparty budou mít k dispozici 500 vstupenek na tribunu D, tyto vstupenky
budou v prodeji v Zákaznickém centru na Letné.
JAK ZÍSKAT LÍSTKY NA SPARTU?
Pondûlí – pro ãleny DFB ve v‰ech poboãkách sítû
Ticketstream
Úter˘

– od 10 do 18 hodin jen ve fanshopu
Bohemians pro ãleny DFB a permanentkáﬁe

Stﬁeda – od 10 do 19 hodin jen ve fanshopu
Bohemians pro ãleny DFB a permanentkáﬁe
âtvrtek – od 12 do 18 hodin jen ve fanshopu
Bohemians pro v‰echny fanou‰ky
Pátek

– od 11 do 17 hodin jen ve fanshopu
Bohemians pro v‰echny fanou‰ky

Z ĎOLÍČKU
BOHEMKA NA TELETEXTU

mace dostat i k fanou‰kÛm, kteﬁí nemají pﬁístup na
internet. Teletext je stále velk˘m zdrojem informací

Bohemkou mÛÏete b˘t uÏ prakticky na kaÏ-

a ve ãtenosti v˘raznû pﬁevy‰uje ti‰tûné deníky. Tím-

dém kroku. Virtuální ëolíãek vám na interne-

to krokem roz‰iﬁujeme mediální zábûr Bohemky

tu pﬁiná‰í aktuální novinky i dal‰í moÏnosti zábavy,

a máme pﬁipravené i dal‰í zlep‰ení informovanosti

projekt Mobilní Bohemka se pomalu rozrÛstá a Bo-

pro fanou‰ky,“ ﬁíká o novince Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel

hemka se teì dostane i do domácností, kde je‰tû

Bohemians 1905.

S

nejsou nejnovûj‰í technologie a ocitá se v základní

Stránky teletextu poskytuje spoleãnost ERIKA,

nabídce tradiãního teletextu. Teletextové stránky TV

která pro Bohemians zaji‰Èuje i mobilní sluÏby.

Nova nabízejí na stranû 620 základní nabídku Bo-

„Teletext Bohemky je nyní ve zku‰ební dobû, tak-

hemians 1905, která se skládá ze ãtyﬁ stran.

Ïe pﬁivítáme jakékoliv nápady na obsah,“ dodává

Na stránkách teletextu TV Nova naleznou fanou‰-

Pﬁibyl. „Vûﬁím, Ïe fanou‰ci Bohemky budou i s tím-

ci informace z fanshopu, aktuality o pﬁedprodeji

to zdrojem informací spokojeni. V˘sledky a sesta-

vstupenek i termínech zápasÛ. Pro mnohé fanou‰-

vy najdou fanou‰ci na bûÏn˘ch stránkách teletex-

ky mÛÏe b˘t teletext zajímav˘m zdrojem pﬁímo pﬁi

tu, proto na na‰ich stránkách chceme nabízet

zápasech. Z kaÏdého utkání bude na stranû 624 vy-

pﬁedev‰ím zajímavosti a servis pro pﬁíznivce,“ uza-

sílán on-line pﬁenos, kter˘ bude pﬁebírán pﬁímo ze

vﬁel ﬁeditel klubu pﬁedstavení nov˘ch stránek tele-

internetov˘ch stránek Bohemky. Utkání tak budete

textu Bohemians 1905. Otevﬁete si stránku 620

moci sledovat minutu po minutû. „Chceme infor-

teletextu TV Nova.

■
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ČESKÝ LEV
PRO ŠTĚSTÍ

ev pro ‰tûstí zafungoval. Herec Ivan Trojan
fotbalistÛm Bohemians v nedûli propÛjãil

vítûzného konce. Poprvé na jaﬁe. „Byl jsem nervózní, pobíhal jsem u televize, takÏe jsem vidûl v‰e

svého âeského lva se slovy: „Kluci, tady ho

podstatné. KlukÛm moc gratuluji, je to famózní.

máte do konce sezony. AÈ vám pﬁinese ‰tûstí a pomÛÏe k záchranû,“ ﬁekl Ivan Trojan v kabinû pﬁed

Snad lev pﬁinesl trochu ‰tûstí, dûkuji jim i za vzkaz.
Vyplácí se bojovat, teì nás to snad nakopne,“ ﬁekl

nedûlním tréninkem. Hráãi dostali i obraz, na kte-

po utkání Ivan Trojan, kter˘ kvÛli pracovním povin-

rém jsou zachyceni pﬁi oslavách letního postupu.
„AÈ vám pﬁipomíná optimistické tváﬁe a vlije nadû-

nostem vidûl zápas jen v televizi.
âesk˘ lev provázel Bohemku na laviãce i po zá-

ji,“ okomentoval obraz pro ‰tûstí ﬁeditel klubu Lu-

pase. Hrdina utkání Dalibor Slezák si ho vzal do

ká‰ Pﬁibyl. ·tûstí Bohemce v Mostû pﬁálo. âesk˘ lev
i obraz od nûdûle putovali s t˘mem. „Poﬁád byli

vlastních rukou a dûkoval fanou‰kÛm. Pak s ním
pﬁedstoupil i pﬁed televizní kamery. „DrÏím v ruce

s námi,“ pﬁiznal obránce Karel Rada.

âeské lva, kterého nám dal Ivan Trojan pro ‰tûstí.

L

Obraz visel na hotelu a byl v kabinû, âesk˘ lev se
dostal aÏ na laviãku, kam ho pﬁed utkáním pﬁinesl
sekretáﬁ klubu Libor Koubek. Lev mûl své místo
mezi ostatními, poutal pozornost fotografÛ, ale
pﬁedev‰ím pﬁinesl Bohemce potﬁebné ‰tûstí. Díky
nûmu Bohemka dala i rychl˘ první gól, díky nûmu
Bohemka i vyrovnala. Oba to byly vlastní góly Mostu. A i díky ‰tûstí Klokani nakonec dotáhli zápas do
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TakÏe, Ivane, díky, teì se ‰tûstí pﬁiklonilo na na‰i
stranu,“ prohlásil po zápase ‰Èastn˘ Dalibor Slezák.
Po smoln˘ch zápasech, kdy Bohemka ztratila body
v závûru, pﬁi‰el ‰Èastn˘ konec s krásn˘m pﬁíbûhem.
âesk˘ lev Ivana Trojana zÛstává v kabinû dál
a i s jeho pomocí se uÏ v nedûli budou Klokani bít
s Brnem.
■

nou‰cích Bohemky a o celém klubu. Pﬁi‰lo mi, Ïe je
tam nûjaká paralela.“
Dalibor Slezák, stﬁelec vítûzné branky, ﬁíkal,
Ïe tomu ‰tûstí napomohl Lev. Co vy na to?
„MoÏná Ïe pomohl. V tom pﬁípadû se tomu nebudu bránit! Ale na druhou stranu bych to nezveliãoval, nedûlal bych z toho Ïádnou velkou událost.“
Nemûl jste strach, Ïe Lva hráãi pﬁi cestû do Mostu rozbijí?
„To ne. KdyÏ uÏ se pro nûjaké gesto rozhodnete,
musíte si za ním stát a je nesmysl, abych se o Lva
potom bál, jestli s ním nûco neudûlají. A pokud vím,
hráãi se o nûj opravdu hezky starali.“
Mluvil jste po utkání s nûkter˘m z hráãÛ?
„Jen s Luká‰em Pﬁibylem, ﬁeditelem klubu. Dûkoval mi za Lva a za to, Ïe to pro kluky mûlo nûjak˘ v˘znam a Ïe ten úãel, kter˘ to mûlo splnit, to splnilo.
A já jsem mu za to také podûkoval. âlovûka potû‰í,
kdyÏ se pak od hráãÛ dozví, Ïe jim to opravdu pomohlo. Av‰ak Ïe se to takto zmedializuje, to mû
teda nenapadlo.“

IVAN TROJAN:

Jste pﬁesvûdãen, Ïe se Bohemka zachrání?
„Ano. Ale kdyby se stalo to, Ïe to nevyjde, tak ne-

SNAD LEV POMŮŽE K ZÁCHRANĚ

pﬁestanu b˘t fanou‰kem klubu. Dál budu klukÛm

Proã jste se vÛbec odhodlal pÛjãit hráãÛm

vûﬁit a pﬁát jim brzk˘ návrat do ligy. Nedûlal bych ze
záchrany nûco zásadního, protoÏe v klubu to v‰ech-

âeského lva?

ny stresuje. Tímto vybízím i fanou‰ky, aby byli tole-

„Volal mi Luká‰ Pﬁibyl a bavili jsme se spolu, co
by t˘mu pomohlo. Do‰li jsme k závûru, Ïe by moh-

rantní, mûli nadhled, ale zároveÀ ﬁíkám, Ïe se pokusíme ligu zachránit.“
■

lo b˘t nûjak˘m zpÛsobem pozitivní, kdybych za kluky za‰el. No a kdyÏ jsem pﬁem˘‰lel, co jim ﬁíct, nebo
co udûlat, napadl mû âesk˘ lev. A ﬁekl jsem jim
k tomu takov˘ pﬁíbûh.“
Jak˘?
„Îe je to první âesk˘ lev, kterého jsem dostal, a Ïe
je za film Smradi. To byl obyãejn˘ ãesk˘ film za málo
penûz. O tom, Ïe lidi mají drÏet pﬁi sobû, Ïe mají Ïít
Ïivot srdcem, ale kdyÏ se dostanou do kritick˘ch
chvil, tak je musí ﬁe‰it chladn˘m rozumem. Ten film
má siln˘ pﬁíbûh a stejnû siln˘ pﬁíbûh je ten o fa-
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Očima fanoušků
JAK ·IKALA FA·E FANOU·EK DO LIGA MISTRU
autor: lupak
vûdomoval sem si dÛleÏitost matche v Mostû, a tak v˘jezdu pﬁedcházela dÛkladná pﬁíprava. V nedûli de dolu z obliãeje tejdenní strni‰tû, coÏ ze mû nutnû nedûlá sexuálního devianta
s úchylkou na metro...vod toho tu máme jin˘ vzácn˘ exempláﬁe, napﬁíklad z ãeledi kolísovit˘ch; hledejte v pavilonu paviánÛ. Pak nastal ãas nepravidelnejch rituálÛ: pek sem perník a navrch napatlal
zelenobílou polevu, pro ‰tûstí...zakoupil eukalyptov˘ bonbony, nûco pozlacenejch plechovek do
somraãky, prostû takov˘ ty nezbytnosti, aby se
dobrá vûc podaﬁila
S pocitem, Ïe víc uÏ udûlat ne‰lo, opou‰tím pracovisko pﬁed polednem a krátce po druh˘ vodpoledne uÏ karavana vyráÏí z vr‰ovick˘ oázy...slunko
nám svítí, nálada bojovná, lehce alkoholická projíÏdíme krajinou, kterou tak dÛvûrnû znám, u Slan˘ho
sem kdysi slouÏil vlasti, abyste vy v‰ichni mohli klidnû spát...doufam, Ïe ste se tenkrát vyspali dobﬁe.
V Brüx relativnû brzo, do zaãátku zbejvá hodina...osazenstvo tﬁech holabusÛ se vyvalí ven, policie kupodivu nechává v‰emu volnej prÛbûh a mÛ-

U
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Ïeme se pohybovat mezi domorodci. Hned okupujeme pﬁilehlou hospodu s lounskou dvandou na
ãepu, 4 dcl bratru za Kã 13,50, vítejte ve star˘ch ãasech...ov‰em pít se to nedá ani omylem. Ale jinak
se k nám chovaj slu‰nû, Brüx má takovej kosmopolitní ráz: sudeÈáci, chánov‰tí snûdoãe‰i, zdegenerovaní horníci...pár stovek praÏskejch neotesancÛ
s dobrym srdcem nemÛÏe nikoho z místních vyvést
z míry...a taky Ïe nevyvádí.
Vzpomínám, Ïe sem tu byl naposledy v roce
1980...u prapratetiãky, jeÏ proslula v˘robou skvûlejch kremrolí...ty u pﬁíbuzenstva platily za mimoﬁádnou delikatesu...teta Pepa se chystá do
Prahy...jé, tak to urãitû pﬁiveze kremrole...na nû sme
se tû‰ili moÏná víc neÏ na tetu. Náv‰tûvu Mostu
v záﬁí roku 1980 lze tûÏko vymazat z pamûti...pﬁi nûjakejch nevinnejch hrách sem tehdy pﬁi‰el ke kurióznímu zranûní...po ulici bûhal zdivoãelej ãokl bez
náhubku a nenapadlo ho nic lep‰ího, neÏ se pokojn˘mu dûcku zahryznout do zadku...upad sem v podezﬁení, Ïe mam vzteklinu, Ïe mi budou dávat hrozn˘ injekce do bﬁicha a já uÏ nevim, ãim v‰im mû

tehdy stra‰ili...na‰tûstí se vzteklina nepotvrdila
a mnû na zadku pár tejdnÛ zÛstal jen votisk zubÛ
mosteck˘ bestie...a tetiãka mi tehdy urãitû napekla
hromadu kremrolí, sladk˘ od‰kodnûní.
UÏ je to dávno, ale i tak mi ‰tûkající policejní psi
pﬁed stadionem evokujou dávn˘ trauma. Uvnitﬁ stojíme nekoneãnou frontu na pivo, kter˘ nám zoufale pomalá obsluha podává skrz mﬁíÏe z vedlej‰ího
sektoru...Kotel se rychle plní...hrdina posledních
tejdnÛ – Réza – dodrÏuje slib a najde si místo v ﬁadách metrosexuálÛ...v‰ichni na pozicích a pﬁedstavení mÛÏe zaãít. V desát˘ minutû poskakuje míã ve
vápnû domácích a v‰echna poblíÏ se motající nemehla bez ohledu na klubovou pﬁíslu‰nost ho spoleãnejma silama dotlaãej do branky. Tak to bychom
mûli...lze ov‰em udrÏet pﬁíznivej stav 80 minut? Odpovûì zní: nelze.
Kosmopolitní sebranka zbytku svûta pﬁebírá iniciativu a do pÛle votáãí skóre...na‰i borci se plouhaj
vod niãeho k niãemu a nadûje by ses v nás nedoﬁezal...ale to neni nic nov˘ho. V druhym dûjství mizérie
pokraãuje, pak Koty voblouãkem, co mûl bejt nejspí‰
centr, trefí tyã, vod ní de balon do gólmana a vod
toho mouly do sítû...klikaﬁíme, ale je to 2:2! Vedle mû
stojící Sasík asi vodnûkaì z Chemnitz toãí velikou
ﬁehtaãkou a celou dobu si match skvûle uÏívá:
– gute Spieler Nummer sieben, Nikl aus Nürnberg
– na ja, nedávno u nás kopal akorát gróse ‰ajze, ale
dneska zér gut – ja ‰ikala fa‰e fanou‰ek do Liga
mistru, wunderbar! – danke, brundibáre
Já vim, p˘cha pﬁedchází pád, je to odporná vlastnost a prej snad ten nejhor‰í smrtelnej hﬁích, ale
jestli sem na nûco hodnû py‰nej, tak to sou tyhle
uﬁvan˘ ‰ílenci. Uﬁvan˘ ‰ílenci: stojí hodnû sebezapﬁení, jet s nima busem a poslouchat ﬁeãi, kter˘ ve-

dou...nereagovat a rad‰i se zdrÏet
se komentáﬁÛ a pohrdlivejch
slov...ale ve chvíli, kdy se zformujou na tribunû a spustûj ten ohlu‰ující bengál, je to úÏasn˘. Zelenobílá masa huláká, hromuje,
hlasivky na pokraji kolapsu… Tak
na tyhle lidi já sem py‰nej, hodnû
py‰nej...mam je stra‰nû rád.
âas utíká, bod nic neﬁe‰í...co
teì?...zázrak?...leda pro dûti...novej
kouã Zach posílá na plac ikonu...za
pÛl minuty se prvnû potká s míãem
a – v˘stavní rána, do vinglu, ty vole,
nechce se vûﬁit...zase vedeme!...ON
ãiní zázraky!
Slezi...má snad cenu nûco dodávat?...moÏná bych
se pﬁimlouval za to, aby se ode dne‰ka psal Slezy
a byl zaﬁazen do vyÀatejch slov po zet...apropó: Bﬁíìo, uÏ se ozvali z Vatikánu?
Kotel burácí...Lombardos leze na plot, hned zas
seskakuje...na hlavû má v˘jezdní sombrero, kter˘
láskyplnû naz˘vá cilindrem...lidi sou jak u vytrÏení.
Za posledních deset minut se dûjou vûci...Koty znova bum bﬁevno, pak nûkdo z mosteckejch pálí do
tyãe. Cigaretka, asi pûtaãtyﬁicátá...nebo ãtyﬁiapadesátá?...kdo by to poãítal. VodraÏen˘ balony lítaj sem
tam, Rada s celou vobranou toho maj pln˘ kecky, to
je vidût, ale bojujou kucí, v‰ichni, dﬁou, jak sem je
uÏ dlouho nevidûl...dyk de vo v‰echno, Ïe jo. Koty
v brejku pelá‰í k domácí kisnû, miãuda de kousek
vedle a honem zas zpátky...zblokovanej pokus Mostu a novej brejk, OdÏi, dej! Na‰e tmavovlasá hvûzda OdÏi mazácky vobchází vybûhnuv‰ího moulu,
kterej prostû dneska nemá den, a pojistku uklízí do
prázdn˘ brány.
V Budûjicích sem vidûl Abu plakat...teì tu stojí
zas celá bez sebe a vytﬁe‰tûná nechápe...‰tûstím
zapomíná bubnovat, a tak popadnu paliãku a celej
blaÏenej ﬁeÏu do bubnu sám. Sasík mû plácne svou
medvûdí tlapou do zad, div mi nevyrazí
dech...wunderbar, wunderbar!!!...tlemí se, roztáãí
ﬁehtaãku aÏ z ní tﬁísky lítaj. E‰tû jedno srovnání
s Budûjicema: tentokrát vysoká koncentrace radosti...lidi se zalykaj, lesknou se jim voãi, radost radost radost tryská z kaÏd˘ bohemáck˘ du‰e...klokani bojují. Pryã sou chmury, a kdyÏ sudí pískne
konec, vlna euforie zaplavuje na‰e srdce...ty pumpy, kter˘ dostávaj zabrat a uÏ kolikrát se tuhle sezónu kously a znova sme je museli nahodit, chtûlo
by dát jim trochu voraz. Ale vono to e‰tû tak mûsíc
a pÛl nebude nejspí‰ moÏn˘.
■
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Michal ·marda

CU Bohemians – Partneři mládeže

EKOCHOV CMN

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

Z
21
20
20
21
21
20
21
21
21
20
20
21
20
21
21
21

+
13
13
10
9
10
9
8
9
8
7
7
7
6
7
6
3

0
5
5
6
7
2
4
6
3
5
4
3
2
5
2
4
3

–
3
2
4
5
9
7
7
9
8
9
10
12
9
12
11
15

S
56: 22
36: 17
36: 21
35: 22
33: 34
40: 28
29: 25
29: 32
40: 40
29: 39
34: 37
42: 49
25: 42
30: 50
28: 41
23: 46

B
44
44
36
34
32
31
30
30
29
25
24
23
23
23
22
12

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

Z
21
21
21
20
20
21
21
21
20
20
21
21
21
20
20
21

+
13
12
12
11
10
9
9
8
6
7
7
5
5
4
2
3

0
5
5
4
3
6
7
7
6
7
4
3
6
4
5
8
4

–
3
4
5
6
4
5
5
7
7
9
11
10
12
11
10
14

S
45: 23
43: 32
41: 29
55: 26
43: 24
43: 30
36: 31
32: 27
34: 37
28: 32
32: 42
30: 44
25: 51
24: 39
19: 33
23: 53

B
44
41
40
36
36
34
34
30
25
25
24
21
19
17
14
13

VÁ C L AV H R A D E C K Ý
t re n é r A - d o ro s t u
Bohemians 1905

Série
nás uklidnila

D

orostenci mají za sebou dva velmi dÛleÏité zápasy, které
zvládli na v˘bornou. UÏ pﬁed zaãátkem jarní ãásti jsme
upozorÀovali na nebezpeãí sestupu, i kdyÏ jsme byli

v polovinû tabulky, která je ale nesmírnû vyrovnaná. Na‰e obavy
se potvrzují, t˘my ze spodu tabulky vyhrávají, ale nám se na‰tûstí
podaﬁilo nûkolik neãekan˘ch v˘sledkÛ. Po klíãovém vítûzství nad
Pﬁíbramí, pﬁi‰la vysoká v˘hra v Mladé Boleslavi. Vyhráli jsme tam
4:1 a pﬁipsali si dÛleÏité tﬁi body. Dal‰í pﬁekvapení na úkor soupeﬁe se odehrálo pﬁed t˘dnem na „Lokádû“, kde jsme zdolali suverénní Olomouc 2:0. Za tyto v˘kony patﬁí klukÛm uznání a podûkování. Pﬁedev‰ím zápas s Olomoucí snesl ve druhém poloãase
pﬁísné mûﬁítko, kluci splnili v‰echny taktické pokyny a dvûma
rychl˘mi góly rozhodli. Navíc jsme je‰tû nedali penaltu. Jsem rád,
Ïe se stﬁelecky prosadil i talentovan˘ Václav Kadlec, kter˘ se
v zimû definitivnû pﬁesunul do star‰ího dorostu. Pﬁed utkáním
s Olomoucí byl nemocn˘, pﬁesto dokázal skórovat. Teì na na‰e
mladíky ãekají i reprezentaãní povinnosti, právû Kadlec je pozván
na sraz ‰estnáctky, v národním t˘mu si zahraje také Morávek.
Série tﬁí vítûzství v ﬁadû nás uklidnila, ale je‰tû nezachránila.
Stále musíme myslet pﬁedev‰ím na zadní koleãka, i kdyÏ se pﬁed
námi otvírá zajímav˘ postup i smûrem nahoru. Mlad‰í dorostenci
prohráli v utkání s vedoucí Olomoucí a pﬁi‰li o druhou pozici, pﬁesto dokládají dobrou pﬁipravenost na pﬁechod mezi star‰í kolegy.

Starší dorostenci
Bohemians 1905
Sigma Olomouc

2 (0)
0 (0)

Branky: 52. Kadlec, 65. Pivarník
Sestava Bohemians 1905: Îidlick˘ – Baubín (86. Ferko), Paﬁízek,
Ptáãek, Engelmann – Pivarník (76. Novák), Jakobovsk˘ (K), Gröbl,
Paluka – Kadlec (90. Ne‰por), Fadrn˘.

Mladší dorostenci
Bohemians 1905
Sigma Olomouc

0 (0)
2 (1)

Branky: 2. Pospí‰il, 67. Panãocháﬁ
Sestava Bohemians 1905: Hlavat˘ – ·táfek, Hoﬁínek (K), Preisler,
Masopust – Fridrich (19. Valenta, 66. Petliãka), Pánek, Rejhon, Dejl
(66. Töre) – Tulach, Kuãaba (77. Uzunyan).

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 – 1. FC Brno
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Los:
16. 15. 3. 10:15 Bohemians 1905 B âesk˘ Brod
17. 22. 3. 10:00 Horní Mûcholupy

3:0

Bohemians 1905 B

0:1

19. 5. 4. 16:30 Nov˘ Bor

2:1

Bohemians 1905 B

20. 12. 4. 10:15 Bohemians 1905 B Brozany
21. 19. 4. 10:15 Litvínov

t re n é r
Bohemians 1905 B

2:1

Bohemians 1905 B -:- (-:-)

22. 26. 4. 10:15 Bohemians 1905 B Rakovník
23. 3. 5. 17:00 Jirny

-:- (-:-)

Bohemians 1905 B -:- (-:-)

24. 10. 5. 10:15 Bohemians 1905 B Hazlov
25. 17. 5. 10:15 Loko Vltavín

-:- (-:-)

27.

1. 6. 17:00 Sokolov B

28.

7. 6. 10:15 Bohemians 1905 B Kladno B

-:- (-:-)

Bohemians 1905 B -:- (-:-)
-:- (-:-)

29. 14. 6. 17:00 Bohemians 1905 B Chomutov
30. 21. 6. 10:15 SIAD Most B

-:- (-:-)

Bohemians 1905 B -:- (-:-)

+
13
11
11
10
10
10
10
9
9
8
7
7
5
5
5
3

N

a laviãce rezervního t˘mu jsem se doãkal první v˘hry,
která pﬁedznamenala cel˘ vítûzn˘ víkend. Vyhrála
rezerva, vyhrál dorost a nakonec i A-t˘m. Proti BrozanÛm

jsme nastoupili na umûlé trávû ve ·tûrboholích. Byl to ná‰
poslední zápas na umûlé trávû v této sezonû. Pﬁí‰tû uÏ budeme
hrát na pﬁírodní trávû, ale ná‰ domácí zápas koliduje s utkáním

Tabulka divize:
Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Konečně výhra

Bohemians 1905 B -:- (-:-)

26. 24. 5. 10:15 Bohemians 1905 B Libi‰

Rk. T˘m
1. Jirny
2. Kladno B
3. Teplice B
4. Loko Vltavín
5. Chomutov
6. Nov˘ Bor
7. SIAD Most B
8. Horní Mûcholupy
9. Bohemians 1905 B
10. Sokolov B
11. Libi‰
12. Rakovník
13. Brozany
14. âesk˘ Brod
15. Litvínov
16. Hazlov

JAN POŠTULKA

2:0

18. 29. 3. 10:15 Bohemians 1905 B Teplice B

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

–
5
3
3
2
6
7
7
8
10
10
11
11
10
11
12
17

S
46: 26
41: 19
40: 22
28: 8
39: 23
34: 23
39: 41
30: 28
43: 37
30: 39
28: 31
31: 48
27: 35
30: 41
26: 49
21: 63

B
41
39
39
38
34
33
33
30
28
26
23
23
20
19
18
9

A-t˘mu proti Spartû, lépe ﬁeãeno, hraje se stejn˘ víkend a tráva
v ëolíãku by takové zatíÏení nesnesla. Navíc tam bude je‰tû
pﬁedzápasov˘ trénink. Proto budeme v˘jimeãnû hosty na Pﬁední
Kopaninû, kde je skvûl˘ areál a v sobotu tam nastoupíme od
10:15 proti Rakovníku. Proti BrozanÛm jsme se doãkali druhé jarní
v˘hry, ale pﬁedchozí zápasy nepﬁinesly dobré v˘kony, proto jsem
rád, Ïe jsme to tentokrát prolomili. Mohl za nás nastoupit i Jan
Rezek, kter˘ mûl ãtyﬁi Ïluté a nemohl hrát v lize, ale nechtûli jsme
riskovat jeho zranûní, protoÏe soupeﬁi by si na nûj urãitû rádi
vy‰lápli. Honza jistil situaci z laviãky. Naopak do sestavy se dostal
Ivan Ha‰ek. Chtûli jsme, aby nabral herní sebevûdomí, coÏ se
ãásteãnû podaﬁilo. Dal gól a zápas mu urãitû psychicky pomohl.
Rezerva se pomalu zvedá a kopíruje v˘sledkové kﬁivky áãka. Na‰ím
cílem je, aby se hráãi v B-t˘mu prali o nominaci do áãka a aby
nebrali start za rezervu jako trest, coÏ v minul˘ch zápasech
u nûkter˘ch tak vypadalo.

Nový Bor
Bohemians 1905 B

2
1

Branka Bohemians: 54. Ha‰ek
Sestava Bohemians 1905 B: Hrábek – Císaﬁ, Luká‰, Brhlík, KvûtoÀ
– Kotyza (80. Bednáﬁ), Pávek, RÛÏiãka, P. Ha‰ek
(75. Kuná‰ek) – Formáãek, Bálek

Bohemians 1905 B
Brozany

2
1

Branky: 8. Formáãek, 88. Ha‰ek I. – 14. ·imáãek.
Rozhodãí: Piln˘.
ÎK: Ha‰ek I., Formáãek, Vacek, Diveck˘.
DivákÛ: 100.
Sestava Bohemians 1905 B: Hrábek – KvûtoÀ, Pávek, Brhlík,
Kuná‰ek – Ha‰ek P., Ha‰ek I., RÛÏiãka, Dvoﬁák – Bálek, Formáãek.

PATRON ZÁPASU

Miroslav Bičík * 21. 2. 1921
Patronem utkání s Brnem je legenda zelenobílé historie Miroslav Biãík, kter˘ se v klubu naposledy pÛsobil jako archiváﬁ. Právû archiv je jedna z poloÏek, které se chce klub vûnovat
a pûtadvacet let po zisku jediného titulu je právû pﬁipomenutí historie jednou z priorit.
1965 – zakladatel Klokanklubu
1978 aÏ 2000 – hlavní poﬁadatel, asistent poﬁadatele
1981 aÏ 2000 – zapisovatel v˘boru klubu
1978 aÏ 2000 - poﬁádal venkovní zájezdy, i do ciziny
1980 aÏ 1990 - archiváﬁ

Bohemians 1905 – 1. FC Brno
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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
25. kolo SIAD Most
Bohemians 1905

TABULKA
GAMBRINUS LIGA
sezóna 2007/2008
Z

2:0
1:1
2:4

(4518 divákÛ)
(5842 divákÛ)
(6320 divákÛ)

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
Slovan
Liberec
1905
– Baník
1. FC Ostrava
Brno
42 Bohemians

+

0

–

S

B

1. Sparta

25

16

5

4

2. Slavia

25

15

8

2

46:18 53
37:15 53

3. Brno

25

13

6

6

37:29 45

4. Teplice

25

13

5

7

33:23 44

5. Ostrava

25

11

9

5

41:26 42

6. Liberec

25

9

7

9

28:25 34

7. Mladá Boleslav

25

8

9

8

31:32 33

8. Zlín

25

9

6

10 25:27 33

9. PlzeÀ

10 22:29 31

25

8

7

10. Olomouc

25

6

12

7

11. ÎiÏkov

25

7

7

11 30:43 28

12. â. Budûjovice

25

7

6

12 25:31 27

16:20 30

13. Jablonec

25

6

8

11 16:26 26

14. Bohemians 1905

25

4

9

12 21:35 21

15. Kladno

25

4

8

13 25:37 20

16. Most

25

4

8

13 29:46 20

BOHEMKA JE A BUDE!

PA R T N E ¤ I
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

1. FC BRNO

TRENÉŘI
MICHAL ZACH
VÁCLAV HRADECKÝ
JAN POŠTULKA

TRENÉŘI
PETR ULIČNÝ
KAREL TRNEČKA
ROSTISLAV HORÁČEK
MIROSLAV SOUKUP

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 Martin Lejsal
20 Tomáš Bureš

01.01.1982
27.09.1978

OBRÁNCI
3 Lukáš Kubáň
10 Patrik Siegl
13 Martin Živný
18 Martin Kuncl
22 Jan Trousil
29 Josef Dvorník
30 Martin Švejnoha

22.06.1987
26.02.1976
20.03.1981
01.04.1984
09.04.1976
23.04.1978
25.11.1977

ZÁLOŽNÍCI
4 Elton Lira
5 Lukáš Mareček
6 Martin Hanák
7 Jan Urban
9 Tomáš Okleštěk
12 Karel Večeřa
15 Marek Střeštík
21 Tomáš Polách
24 Petr Pavlík

21.09.1986
17.04.1990
15.08.1985
12.03.1986
21.02.1987
10.11.1978
01.02.1987
16.01.1977
17.07.1978

ÚTOČNÍCI
2 Libor Baláž
8 Pavel Simr
11 Jaroslav Borák
14 Aleš Besta
17 René Wagner
23 Josef Šural
26 Tomáš Došek

18.01.1977
06.07.1983
09.11.1989
10.04.1983
31.10.1972
30.05.1990
12.09.1978

