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Drazí Klokani,

uplynulé dva zápasy nám přinesly hodně radosti. Sám to znám z vlastní
zkušenosti. Velkou část výkonu máte v hlavě, lépe řečeno v psychice.
A pokud hráči poznali po delší době pocit vítězství, hned se jim hraje
uvolněněji. To bylo patrné i během zápasu s Brnem, kdy si dovolili
mnohem více odvážných průniků i střelby zpoza vápna. Sebedůvěra je
základ každého vítězství. Ke každému soupeři musíme přistupovat
s pokorou, ale zároveň s vědomím, že máme na to, abychom ho porazili.
To platí pro jakéhokoliv soupeře.

Do Ďolíčku přijíždí Sparta po dlouhých pěti letech. Naposledy tady zápas
neskončil zrovna nejlépe, kvůli napadení rozhodčího se utkání nedohrálo.
Věřím, že tentokrát bude v hledišti kultivovanější atmosféra. Prosíme, abyste
neuráželi soupeře a povzbuzovali především Bohemku. Za to vám předem
děkujeme. Vím, již za našich dob byly zápasy proti Spartě vždy vyhrocené,
měly potřebný náboj a byly plné emocí na hřišti i v hledišti. Přesto věřím, že
i po tomto zápase bude moci říci, že Bohemka má nejlepší fanoušky u nás.

Liga jde do finiše a Bohemka potřebuje body. Budeme o ně bojovat
i proti Spartě. Všichni společně.

Antonín Panenka
Prezident klubu
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Jak to bylo na podzim...
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13. kolo, 10. 11. 2007Branky: 30. Zeman, 54. Horváth z pen.,

70. Do‰ek – 80. Ordo‰Rozhodãí: Matûjek – Zlámal, Slavík
ÎK: Moravec, Kuná‰ekDivákÛ: 8433

Sestava Sparta Praha: Grigar – Pospûch, ¤epka,

Kadlec, Limbersk˘ – Kisel, Horváth (83. Sylvestre),

Kladrubsk˘, Zeman (58. Matu‰oviã) – Do‰ek

(73. Slepiãka), KuliãSestava Bohemians 1905: SÀoÏík – Luká‰, Marek,

Rada, Kuná‰ek – Moravec (63. Kotyza), Morávek

(80. Adam), Nikl, Ha‰ek, Bartek – Slezák (55. Ordo‰)P o necel˘ch dvou t˘dnech, po pohárovém utká-

ní, se trenéfii Sparty a Bohemians znovu setka-

li v útrobách letenské tribuny, aby se spoleãnû vy-

dali na tiskovou konferenci. Od KlokanÛ mífiily

k trenéru Sparty Michalu Bílkovi gratulace, Sparta

znovu pfiehrála Bohemku
dvoubrankov˘m rozdílem,
tentokrát 3:1. Sparta tímto
vítûzstvím zavr‰ila sérii
pûti vítûzn˘ch zápasÛ
v fiadû, ve kter˘ch daladohromady sedmnáctgólÛ. „Vûdûli jsme, Ïenás ãeká kvalitní soupefi.

I proto jsme zvolili taktiku
se zahu‰tûn˘m stfiedem
hfii‰tû. Mladíci nezklamali, ale
Sparta nás pfiehrála,“ pfiiznal po
utkání Václav Hradeck˘, trenér
Bohemians 1905. Michal Bílek byl rád, Ïe Sparta

vstfielila uÏ v prvním poloãase
úvodní branku, protoÏe Klokani hráli

zpoãátku v defenzivû dobfie. „Bohem-

ka dobfie bránila, my jsme se tam
tûÏko dostávali, ale je dobfie, Ïe jsme

jednu branku vstfielili. Ve druhé pÛli

jsme zv˘‰ili pohyb, vytvofiili si ‰ance a pfiidali góly,

‰koda toho, kter˘ jsme inkasovali, ten byl zbyteã-

n˘,“ uvedl Bílek. SparÈané se snaÏili vyhrát tfiíbran-

kov˘m rozdílem, za kter˘ mají zv˘‰ené prémie, ale

nakonec se jim to nepodafiilo. Naopak mohli je‰tû

inkasovat. „·koda, Ïe jsme závûr zápasu je‰tû ne-

zdramatizovali. Kotyza tam promarnil slibnû se roz-

víjející ‰anci dvou na jednoho,“ posteskl si sportov-

ní manaÏer Zbynûk Busta.Bohemians nastoupili sebevûdomû, v úvodu drÏe-

li se soupefiem krok, zejména ãtvefiice mladíkÛ v zá-

loze a po pfiestávce i Ordo‰ podali velmi slu‰n˘ v˘-

kon. Zbytek t˘mu zaostával a pfii‰ly i individuální

chyby. Právû první trefu Sparty obstaral mladiãk˘

Martin Zeman, pro nûhoÏ to byl první start v základ-

ní sestavû. „Martina jsme vytáhli z béãka, kde podá-

val dobré v˘kony, v posledních zápasech nastupoval

v závûru, kde ukazoval, Ïe má své kvality. Myslím, Ïe

to byl dneska pro nûj velk˘ den, první ligové utkání

a hned vstfielit branku, to je obrovsk˘ záÏitek, na kte-

r˘ asi jen tak nezapomene,“ poznamenal na jeho ad-

resu domácí trenér. První gól pfii‰el z pravé strany,

brankáfi SÀozík vybûhl, ale míã mu propadl a na zad-

ní tyãi trefil se ‰tûstím odkrytou branku právû Zeman.

Druhá branka padla po pfiestávce. Nikl chy-

boval ve stfiedu hfii‰tû a SÀozík byl u balonu

pozdûji neÏ Do‰ek, kter˘ pfies nûj pfiepadl.

Za ‰patné vybûhnutí a následn˘ faul
byla Bohemka potrestána pe-

naltou a Sparta vedla 2:0.
AÏ po následné tfietíbrance domácích seBohemians dosta-li do gólového za-konãení. „Ordo‰ ve

druhé pÛli pomohl útoku a po
rychlé akci také skóroval. Ale

mohli jsme urvat je‰tû více,“
zlobil se nedotaÏené rychlé brej-

ky Busta. „Ve druhém poloãase se
ukázala vût‰í vyzrálost a kvalita

Sparty, po druhé brance uÏ
v˘voj kontrolovala. Mladí

hráãi nás nezklamali, bere-
me to pozitivnû,“ prohlásil po

utkání Hradeck˘.

Jak to bylo na podzim...
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PATRON ZÁPASU

Buhumil

Zoufalík

V
utkání s Brnem byl nejlep‰ím hráãem Bohe-

mians 1905 vyhlá‰en autor dvou branek Mar-

tin Kotyza, kter˘ na konci pfievzal cenu od marke-

tingového manaÏera ZdeÀka Míky. Ten ve funkci

pfiedávajícího nahradil patrona utkání Miroslava Bi-

ãíka, kter˘ o víkendu ulehl s nemocí a nemohl se zá-

pasu zúãastnit. „Byl to mÛj Ïivotní zápas, ale utká-

ní vy‰lo celému muÏstvu a jsem rád, Ïe jsme získali

tfii body. Ko‰ s cenami vÏdycky skonãí uprostfied ka-

biny a zobají z toho v‰ichni kluci, takÏe hráãi zápa-

su si hlavnû uÏívají potlesku tribun,“ fiekl po vyhlá-

‰ení Martin Kotyza. KaÏd˘ zápas v ëolíãku má svého

patrona, kter˘ pfiedává cenu nejlep‰ímu hráãi. Od

nové sezony by hráãe mûli volit sami fanou‰ci pro-

stfiednictvím sms ze sv˘ch mobilních telefonÛ. ■

P
atronem zápasu se Spartou je velk˘ Klo-

kan a zároveÀ i patriot Prahy 10 – Bohumil

Zoufalík. Pfied t˘dnem oslavil ãtyfiicáté naroze-

niny a vûfií, Ïe mu dají Klokani dal‰í dárek k v˘-

znamnému Ïivotnímu jubileu. V roce 1998 v ko-

munálních volbách poprvé kandidoval do

zastupitelstva Mâ Praha 10, kde pÛsobí dodnes. Z toho ãtyfii roky ve funkci zástupce sta-

rosty s kompetencí ve vûcech právních, správy majetku, privatizace domovního fondu a hos-

podáfiské správy. Je ãlenem nûkolika odborn˘ch komisí – Komise zdravotní, Komise sociál-

ní, Komise bytové a Komise grantové politiky. ZároveÀ je zastupitelem Magistrátu hl.m.

Prahy a pfiedsedou v˘boru bytové politiky tamtéÏ. Vystudoval stfiední ekonomickou ‰kolu.

Mezi jeho srdeãní záleÏitosti patfií fotbalov˘ klub Bohemians 1905, kterému fandí od

sv˘ch pûti let. SvÛj voln˘ ãas vûnuje fotbalov˘m zápasÛm milovaného klubu, zajímá se

o historii, umûní a ãetbu, jeho dal‰í zálibou je cestování. Jako patron zápasu pfiedá cenu

nejlep‰ímu hráãi Bohemians po utkání se Spartou.

■

Buhumil

Zoufalík

Nejlepší hráč utkání s Brnem – Martin Kotyza

Nejlepší hráč utkání s Brnem – Martin Kotyza
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V pfiípadû, Ïe si radûji budete drÏet své

místo a sledovat pfiestávkov˘ program,

fanshop samozfiejmû mÛÏete nav‰tívit

i pfies t˘den: 

Pondělí a pátek: 11 – 17 hod
Úterý a čtvrtek: 12 – 18 hod

Středa: 13 – 19 hodO svátcích 1. a 9. 5. má fanshop zavfieno,

pátky 2. a 9.5. je normálnû otevfieno

a probíhá tradiãní pfiedprodej lístkÛ na zá-

pas ve Zlínû, resp. poslední domácí zápas

s Teplicemi.

P fiijìte doplnit svoji zelenobílou v˘bavu do

fanshopu a potvrìte, Ïe jste dvanáct˘m hrá-

ãem Bohemky.Mimo hlavního obchodu na ochozu tribuny mÛ-

Ïete zavítat k ok˘nku ve stánku v kotli pod hodi-

nami. NejenÏe udûláte radost sobû, ãi blízk˘m –

zároveÀ kaÏdá koruna utracená ve fanshopu pfii-

spívá na provoz klubu. Ve fanshopu Vás uvítá nová

kolekce UMBRO, kde jsou trika, mikiny, trenky

a tfiíãtvrteãní kalhoty. Nadále je v prodeji unikátní

kolekce jednotliv˘ch kusÛ, která obsahuje dámské

i pánské obleãení. Mimo tradiãních suven˘rÛ mÛ-

Ïete vybírat i z v˘bavy pro blíÏící se léto. Napfi. clo-

ny do auta, k‰ilty, k‰iltovky, nová trika s logem Bo-

hemky, pfiípadnû jiÏ velmi oblíbené mikiny

s klokanem.
Pro nejmen‰í je opût v prodeji ply‰ov˘ klokan.Novinky, na kter˘ch samozfiejmû nechybí

logo Va‰í Bohemky:
K‰ilt

Mal˘ koÏen˘ míã
Pásek

PenûÏenka
Psí známka·kolní penál s plnou v˘bavouTriko dûtské s klokanyKupujte suvenýry přes internet

Fotbalov˘ klub pro vás chystá i zcela nov˘ eshop,

kde naleznete pfies dvû stovky poloÏek se zelenobí-

lou tématikou. Na konci leto‰ní sezony bude nov˘

eshop spu‰tûn, takÏe i v dobû, kdy se nebudou hrát

fotbalové zápasy, budete moci aktivnû nakupovat.

Sledujte Virtuální ëolíãek a vyuÏijte sluÏeb eshopu.

Internetov˘ prodej funguje uÏ nyní a pro Bohemi-

ans ho zaji‰Èuje firma Calcio.
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M
áme za sebou dal‰í dÛleÏit˘ krok k cíli,

kter˘ jsme si vyt˘ãili, ale je‰tû to není

zdaleka poslední krok. Na zápas proti

Brnu jsme se pfiipravovali hodnû detailnû, protoÏe

jsme vûdûli, Ïe v na‰í situaci je stejnû dÛleÏit˘ jako

zápas v Mostu. V posledních pûti kolech nás ãekají

ãtyfii soupefii z první pûtky a Brno bylo prvním z nich.

Tfietí t˘m tabulky ukázal svoji sílu hlavnû v úvodu,

kdy hrozil ze standardních situací. Aãkoliv jsme

o nich vûdûli, velmi tûÏko se bránili. My jsme se

k na‰í hfie dostali aÏ postupnû a tentokrát jsme na

rozdíl od Mostu dokázali skórovat po vydafien˘ch ak-

cích. První branku velmi dobfie rozjel Honza Morá-

vek a dorazil Martin Kotyza. To jsou momenty, které

nám chybûly. Nebyli jsme dÛrazní v koncovce ve vel-

kém vápnu, coÏ se projevuje je‰tû napfiíklad pfii

standardkách. Teì byl Martin jako prav˘ záloÏník na

správném místû. Honza Morávek ideální pfiihrávkou

proti noze pfiipravil i dal‰í gól Martina Kotyzy, kter˘

to nádhernû trefil. Byla to branka tûsnû pfied pfie-

stávkou, coÏ t˘mu pomohlo a navíc jsme si mohli ur-

ãit taktiku do dal‰ích minut. Z minul˘ch zápasÛ jsme

mûli zku‰enost, Ïe muÏstvo na chvilku pfiestalo hrát

MMIICCHHAALL  ZZAACCHH

ttrreennéérr  AA--ttýýmmuu

z „obavy“ pfied vítûzstvím. Teì bylo patrné, Ïe si vûfií.

Pfiispûla k tomu pfiedchozí v˘hra v Mostû. David Bar-

tek pak po Ordo‰ovû v˘borné pfiihrávce dovr‰il vel-

mi dobr˘ zápas. Jsem rád, Ïe se stfielecky prosazují

ofenzivní hráãi, vûfiím, Ïe v tom budeme pokraãovat.

Zápas se Spartou je pro nás velk˘m svátkem, ale zá-

roveÀ dal‰ím dÛleÏit˘m zápasem v boji o záchranu.

Pfies t˘den mûlo více hráãÛ zdravotní problémy,

doufám, Ïe alespoÀ ãást z nich vyfie‰íme. Díky vám

za vynikající podporu pfii utkání s Brnem a tû‰ím se

na vynikající atmosféru vyprodaného stadionu pfii

utkání se Spartou.

Učíme se vyhrávatUčíme se vyhrávat
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Klokan, âesk˘ lev a kapitán

Bohemians 1905 – 1. FC Brno 20. 4. 2008
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Jak to bylo na podzim...
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13. kolo, 10. 11. 2007
Branky: 30. Zeman, 54. Horváth z pen.,

70. Do‰ek – 80. Ordo‰

Rozhodãí: Matûjek – Zlámal, Slavík

ÎK: Moravec, Kuná‰ek

DivákÛ: 8433

Sestava Sparta Praha: Grigar – Pospûch, ¤epka,

Kadlec, Limbersk˘ – Kisel, Horváth (83. Sylvestre),

Kladrubsk˘, Zeman (58. Matu‰oviã) – Do‰ek

(73. Slepiãka), Kuliã

Sestava Bohemians 1905: SÀoÏík – Luká‰, Marek,

Rada, Kuná‰ek – Moravec (63. Kotyza), Morávek

(80. Adam), Nikl, Ha‰ek, Bartek – Slezák (55. Ordo‰)

P
o necel˘ch dvou t˘dnech, po pohárovém utká-
ní, se trenéfii Sparty a Bohemians znovu setka-

li v útrobách letenské tribuny, aby se spoleãnû vy-
dali na tiskovou konferenci. Od KlokanÛ mífiily
k trenéru Sparty Michalu Bílkovi gratulace, Sparta
znovu pfiehrála Bohemku
dvoubrankov˘m rozdílem,
tentokrát 3:1. Sparta tímto
vítûzstvím zavr‰ila sérii
pûti vítûzn˘ch zápasÛ
v fiadû, ve kter˘ch dala
dohromady sedmnáct
gólÛ. „Vûdûli jsme, Ïe
nás ãeká kvalitní soupefi.
I proto jsme zvolili taktiku
se zahu‰tûn˘m stfiedem
hfii‰tû. Mladíci nezklamali, ale
Sparta nás pfiehrála,“ pfiiznal po
utkání Václav Hradeck˘, trenér
Bohemians 1905. 

Michal Bílek byl rád, Ïe Sparta
vstfielila uÏ v prvním poloãase
úvodní branku, protoÏe Klokani hráli
zpoãátku v defenzivû dobfie. „Bohem-
ka dobfie bránila, my jsme se tam
tûÏko dostávali, ale je dobfie, Ïe jsme
jednu branku vstfielili. Ve druhé pÛli

jsme zv˘‰ili pohyb, vytvofiili si ‰ance a pfiidali góly,
‰koda toho, kter˘ jsme inkasovali, ten byl zbyteã-
n˘,“ uvedl Bílek. SparÈané se snaÏili vyhrát tfiíbran-
kov˘m rozdílem, za kter˘ mají zv˘‰ené prémie, ale
nakonec se jim to nepodafiilo. Naopak mohli je‰tû
inkasovat. „·koda, Ïe jsme závûr zápasu je‰tû ne-
zdramatizovali. Kotyza tam promarnil slibnû se roz-
víjející ‰anci dvou na jednoho,“ posteskl si sportov-
ní manaÏer Zbynûk Busta.

Bohemians nastoupili sebevûdomû, v úvodu drÏe-
li se soupefiem krok, zejména ãtvefiice mladíkÛ v zá-
loze a po pfiestávce i Ordo‰ podali velmi slu‰n˘ v˘-
kon. Zbytek t˘mu zaostával a pfii‰ly i individuální
chyby. Právû první trefu Sparty obstaral mladiãk˘
Martin Zeman, pro nûhoÏ to byl první start v základ-
ní sestavû. „Martina jsme vytáhli z béãka, kde podá-
val dobré v˘kony, v posledních zápasech nastupoval
v závûru, kde ukazoval, Ïe má své kvality. Myslím, Ïe
to byl dneska pro nûj velk˘ den, první ligové utkání
a hned vstfielit branku, to je obrovsk˘ záÏitek, na kte-
r˘ asi jen tak nezapomene,“ poznamenal na jeho ad-
resu domácí trenér. První gól pfii‰el z pravé strany,
brankáfi SÀozík vybûhl, ale míã mu propadl a na zad-
ní tyãi trefil se ‰tûstím odkrytou branku právû Zeman.

Druhá branka padla po pfiestávce. Nikl chy-
boval ve stfiedu hfii‰tû a SÀozík byl u balonu
pozdûji neÏ Do‰ek, kter˘ pfies nûj pfiepadl.

Za ‰patné vybûhnutí a následn˘ faul
byla Bohemka potrestána pe-

naltou a Sparta vedla 2:0.
AÏ po následné tfietí

brance domácích se
Bohemians dosta-
li do gólového za-

konãení. „Ordo‰ ve
druhé pÛli pomohl útoku a po
rychlé akci také skóroval. Ale
mohli jsme urvat je‰tû více,“

zlobil se nedotaÏené rychlé brej-
ky Busta. „Ve druhém poloãase se

ukázala vût‰í vyzrálost a kvalita
Sparty, po druhé brance uÏ
v˘voj kontrolovala. Mladí

hráãi nás nezklamali, bere-
me to pozitivnû,“ prohlásil po

utkání Hradeck˘.

Jak to bylo na podzim...
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S
edí na laviãce a je v‰emi opatrován. Znají ho fa-
nou‰ci i fotbalisté a to je v Bohemce teprve dva
t˘dny. âesk˘ lev se v ëolíãku mezi Klokany rych-

le zabydlel a pfiiná‰í do Vr‰ovic ‰tûstí. KdyÏ ho Ivan Tro-
jan pfied utkáním s Mostem pfiinesl do kabiny, prohlásil:
„Tfieba s ním budete mít ‰tûstí. AÈ vám pomÛÏe k zá-
chranû.“ So‰ku âeského lva za film Smradi dostal Ivan
Trojan v roce 2002 za muÏsk˘ hereck˘ v˘kon v hlavní roli.
Teì tento lev provází Bohemku ve finále ligy a v jeho pfií-
tomnosti vyhráli Klokani oba ligové zápasy. V‰ichni uÏ
ten pfiíbûh znají, pojìme si ale pfiedstavit talisman. Jeho
historii, vznik a dÛvod, proã vlastnû existuje. 

Cena pro filmové ko‰t˘fie od roku 2001 pohubla, ale
zase se víc tfipytí. Zvednout ji nad hlavu uÏ není takov˘
problém, ov‰em skláfii se pfii její v˘robû zapotili. V ka-
binû Bohemky tak uÏ je odlehãená varianta âeského
lva, kterého Uvan Trojan vyhrál pfied ‰esti lety. Kdo se
dfiíve díval na slavnostní pfiedávání cen âeské filmové
a televizní akademie, moÏná si v‰iml, Ïe nûktefií umûl-
ci, zvlá‰tû ti útlej‰ích postav, pfii pfiebírání ceny ‰li tro-
chu do kolen. Kfii‰Èálov˘ âesk˘ lev totiÏ váÏil pût a pÛl
kila. „Nikdo mnû pfiímo nefiekl, Ïe ten lev je tûÏk˘. Zku-
sil jsem si ho párkrát zvednout nad hlavu a nebyl to
problém,“ fiíká Jakub ·véda. Tento sedmadvacetilet˘
v˘tvarník, kter˘ lva navrhl, je ov‰em atlet, kter˘ je‰tû
pfied nedávnem boxoval. TakÏe nûjak˘ch pût kilo pro
nûj je nula nula nic. Námitky v‰ak pfiipou‰tí. „KdyÏ jsem
vidûl tfieba paní Zázvorkovou nebo Franti‰ka Vláãila, jak
se lvem zápolí, fiíkal jsem si, Ïe ta so‰ka asi mohla b˘t
o nûco lehãí. SnaÏil jsem se vÏít do pocitÛ toho, kdo lva
vyhrál a teì se snaÏí dát najevo radost. Úsmûv, ruce se
lvem letí nad hlavu… Moc lidí, ktefií by takhle jásali, ne-
bylo – Jan Hfiebejk nebo Ivan Hlas a dal‰í. Ale na ostat-
ní to asi bylo pfiíli‰ tûÏké,“ uvaÏuje autor známé so‰ky.
âesk˘ lev mûl b˘t pÛvodnû podstatnû lehãí, Jakub ·vé-

da chtûl, aby byl dut˘. JenÏe to ne‰lo vyrobit. A tak pfii-
‰la na svût cena, která jako by svou prestiÏ podtrhova-
la i váhou.

Nûkde v ãesk˘ch kopcích bûhala imaginární ‰elma
Jakubovi ·védovi bylo dvacet, za sebou mûl stfiední

v˘tvarnou ‰kolu a v kapse potvrzení, Ïe se od podzimu
stává fiádn˘m studentem Akademie v˘tvarn˘ch umûní.
âeská filmová a televizní akademie se zrovna rodila
z plenek, za pár mûsícÛ mûlo b˘t první slavnostní vy-
hlá‰ení vítûzÛ, pro nûÏ bylo tfieba mít nûjaké hmotné
ceny. Agentura V A C vypsala konkurs pro v˘tvarníky, za-
dání znûlo – musí to b˘t lev ve skoku a musí b˘t z kfii‰-
Èálu. Pfiihlásil se a zvítûzil. „Byl jsem to léto na chalupû
v Jizersk˘ch horách. Díval jsem se velk˘m oknem do
proslunûné krajiny a maloval jednoho lva za druh˘m,“
vzpomíná na den, kdy se lvy zaãal. Na dotaz, zda tehdy
nûkde mezi tûmi jizersk˘mi kopci nûjakého lva vidûl,
kroutí hlavou: „To ne, jen jsem se tam cítil pohodovû.

Jak přišel na svět Český levJak přišel na svět Český lev
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A tak jsem cel˘ den kreslil, vypadlo z toho nûjak˘ch dva-
cet návrhÛ, kaÏd˘ úplnû jin˘, nûkter˘ stylizovan˘, jin˘
úplnû reáln˘. V‰echny jsem je dal na posouzení a jeden
z nich nakonec porota vybrala jako vítûzn˘.“ Pokud jde
o pfiedlohu, tou je s trochou nadsázky skuteãnû nûjak˘
imaginární lev pobíhající mezi kopci. „Anatomii lva jsem

je nároãnûj‰í na v˘robu a skláfie bylo tfieba ãasto kon-
trolovat. „Pfii finální v˘robû jsem asistoval, a to dÛsled-
nû. âlovûk by se starat nemûl, jenÏe kdyÏ jsem se chví-
li nestaral o fiemeslníky, ktefií mnû pfiedûlávali kuchyÀ,
nedopadlo to podle m˘ch pfiedstav. A bál jsem se, aby
to samé nebylo se lvem,“ vzpomíná na minulé t˘dny.
„Já napfiíklad tvrdil, Ïe z dvaceti odlit˘ch so‰ek je jen
jedna dobrá. Skláfii jich za poveden˘ch povaÏovali víc.
JenÏe mnû uÏ tentokrát ‰lo o prvotfiídní kvalitu, odmí-
tal jsem kompromisy. ¤ekl jsem jim, Ïe kdyÏ je tûch de-
vatenáct ‰patn˘ch, nedá se s tím nic dûlat, dokud se to
nenauãí perfektnû.“ Skláfii to ov‰em nemûli snadné,
propracovanûj‰í so‰ky se odlévaly skuteãnû obtíÏnû. Po
vychladnutí se pak nûkteré jejich ãásti opískovaly, tak-
Ïe jsou matné, jiné naopak vyle‰tily, takÏe leskem pfii-
pomínají brou‰ené sklenice. Nakonec byla na kaÏd˘
odlitek vypískována signatura a pofiadové ãíslo, kaÏd˘
kus je tak originál. „Obû so‰ky mám rád, kaÏdá je tro-
chu jiná, ale ta souãasná myslím bez problémÛ snese
mezinárodní srovnání. Chtûl bych, aby bylo znát, Ïe je
to ãeská cena, kterou dûlal âech,“ vûfií Jakub ·véda. Na
otázku, zda existuje nûjaké srovnání jeho lva s americ-
k˘m Oscarem, krãí rameny: „Snad v tom, Ïe obû so‰ky
mají robustní podstavec, z nûhoÏ vystupuje postava.
A obû jsou filmov˘mi cenami.“

Vyrobit Českého lva není hračka
Skláfisk˘ mistr Libor Kruli‰ z Nového BydÏova na

Královéhradecku ve své dílnû pracuje na filmov˘ch
cenách – na âesk˘ch lvech. Kromû brou‰ení nûkteré
ãásti lvího ocenûní skláfisk˘ mistr takzvanû pískuje,
coÏ na skle vytváfií matn˘ povrch. Pfied pískováním
musí kaÏdou so‰ku je‰tû polepit speciální páskou,
která uchrání ostatní místa, jeÏ zÛstanou ãirá. „Je to
taková piplavá práce, zamûstnal jsem na to i manÏel-
ku,“ uvedl Kruli‰. Pfii opracovávání sklenûn˘ch so‰ek
se obãas stane, Ïe ji skláfi po‰kodí. Nûkdy se podle
Kruli‰e mÛÏe stát, Ïe so‰ka vypadne po‰kozená jiÏ
z formy ve sklárnû. „Roãnû se poniãí i 15 kouskÛ, ty
pak musím kladivem zcela znehodnotit,“ pozname-
nal. Sklenûné odlitky vznikají ve sklárnû v Novém
Boru na âeskolipsku. ·títky se jmény vítûzÛ na filmo-
vé so‰ky pfiibudou asi dva dny pfied slavnostním pfie-
dáním cen. „Pofiadatelé si pro nû pfiijedou aÏ v den
ceremoniálu, aby nedo‰lo k úniku informací o tom,
kdo vlastnû vyhrál,“ vysvûtlil skláfi. Pfii pfiedávání bu-
dou so‰ky podle nûj perfektnû vyle‰tûné beze stop
po manipulaci rukama. „V koneãné fázi je budu balit
v rukavicích do igelitov˘ch sáãkÛ, z nichÏ budou lvi vy-
baleni aÏ na pódiu,“ dodal.

âesk˘ lev
narozen: 1993

v˘‰ka: 30 cm

váha: 2,8 kg (dfiíve 5 kg)

samozfiejmû znal, v mládí jsem ho maloval mnohokrát,
ale jinak jsem Ïádnou zoologickou knihu o lvech ne-
studoval. Jakmile tu pfiedstavu na chvíli uvidíte, uÏ vás
nûkam Ïene. A já chtûl b˘t v tomto pfiípadû ve v˘razu
zcela svobodn˘.“ PÛvodnû mûl ov‰em âesk˘ lev vypadat
trochu jinak. Mûl mít podstavec z tmavého skla a sa-
motná postava zvífiete pak mûla b˘t prÛhledná a dutá.
V˘robnû by to v‰ak v‰echno bylo moc sloÏité a na nûja-
ké experimenty tehdy nebylo moc ãasu. „Na takovou
práci je tfieba mít alespoÀ rok, jenÏe tenkrát se na so‰-
kách muselo uÏ na podzim pracovat ve sklárnách.“ A tak
za pár mûsícÛ vznikl lev, kter˘ je místy ãir˘, místy mat-
n˘ a celkovû masivní. 

Teì uÏ ruce s cenou mohou letût vzhÛru
Od roku 2001 uÏ je v‰echno jinak. Forma, z níÏ se lvi

odlévají, navíc vyÏadovala drahou opravu. Pofiadatelé
se ov‰em nakonec rozhodli, Ïe bude lep‰í udûlat rov-
nou sochu novou, lehãí. Probûhl nov˘ konkurs, nikdo
v nûm v‰ak neuspûl a Jakub ·véda byl nakonec oslo-
ven, aby lva pozmûnil sám. „Jsem rád, Ïe to takhle do-
padlo. Kdyby to dûlal nûkdo jin˘, byl by to nejspí‰ úpl-
nû jin˘ lev, kontinuita by se zpfietrhala. Takhle je
v základním tvaru patrná stejná dílna,“ pochvaluje si
v˘tvarník. Televizní divák ani divák v sále to zfiejmû ne-
pozná, ocenûní umûlci v‰ak jistû uÏ ve chvíli, kdy ho
pfievezmou. Lev teì váÏí necelá tfii kila, která dostat
nad hlavu snad nebude problém pro nikoho. Je o nûco
men‰í a pfii bliÏ‰ím pohledu propracovanûj‰í, vyle‰tûn˘
kfii‰Èál opravdu jiskfií. „Pocitovû jsem vycházel ze staré
sochy, teì mi ‰lo o to, udûlat ji také trochu jako ‰perk.
Chtûl jsem, aby mûla víc lesku, teì je do ní víc vidût, je
to hra svûtla. Pfiibyla spousta detailÛ, oãi, drápy. Taky
se lépe drÏí, pofiád jsem si zkou‰el, jestli dobfie sedí
v ruce,“ vypoãítává Jakub ·véda. A pak pr˘ existuje je‰-
tû jeden rozdíl – pfiedchozí lev byl v˘razem dobrák, ten
nov˘ se trochu víc mraãí. Tentokrát mûl na práci tfii ãtvr-
tû roku, i to v‰ak bylo málo. Propracovanûj‰í tvar so‰ky
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DENÍK SPORT
komentáfi Milana Luhového

V
elké drama se ale tentokrát neodehrává jen

pfii bojích o titul. Stejnû vyrovnaná je situace

i na opaãném pólu tabulky. Po posledním kole se

znaãnû zvedly akcie praÏsk˘ch Bohemians. V˘hra

4:2 v Mostû by t˘m mohla hodnû povzbudit. 

Klokani byli pfied tímto zápasem naÏhavení. Hod-

nû se psalo i o podpofie populárního herce Ivana

Trojana, kter˘ t˘m o víkendu nav‰tívil a pro ‰tûstí

mu pÛjãil i svého âeského lva. Na první pohled se

to zdá b˘t nepodstatná vûc, která s fotbalem nemá

moc spoleãného. 

Ale jak je známo, sport není jen o fyzické kondici

a technice. Jeho dÛleÏitou souãástí je psychika. 

A v tomto smûru mohl tah s âesk˘m lvem t˘mu

opravdu pomoci. 

Ivan Trojan je dnes respektovaná a slavná osob-

nost, a pokud dá tímto zpÛsobem najevo, jak mu na

Bohemce záleÏí, na hráãe to mÛÏe zapÛsobit. Jak?

Samozfiejmû to z nich pfies noc neudûlá lep‰í fot-

balisty. Ale mÛÏe jim to vlít do Ïil trochu víc sebe-

vûdomí a chuti se rvát. Najednou totiÏ takov˘ hráã

pfiestane mít pocit, Ïe je na hfii‰ti na v‰echno sám.

A naopak cítí, Ïe mu vûfií ãlovûk, kter˘ ve svém obo-

ru nûco znamená. A to není málo. Ano, jde sice jen

o pocity, protoÏe na trávníku za nûj zápas nevyhra-

je ani tisíc âesk˘ch lvÛ. Na druhou stranu víra v do-

br˘ konec a zdravá sebedÛvûra ãasto nejen ve fot-

bale dûlají divy. ■

TIME OUT LIDOV¯CH NOVIN
Autor: Petr Adam

F
otbalová liga se pomalu ch˘lí ke konci, po vãe-

rej‰ku zb˘vá do konce sezony posledních pût

kol. Na obou pólech tabulky roste nervozita, vût‰í

váhu zaãínají mít detaily, kter˘m by pfied pár t˘dny

je‰tû nikdo nevûnoval pozornost. 

Poslední Bohemians 1905 vãera pfied existenã-

ním soubojem v Mostu angaÏovali druhého masko-

ta. K tradiãnímu klokanovi pfiibyl lev, respektive fil-

mová cena âesk˘ lev. Kfii‰Èálovou so‰ku dodal

herec Ivan Trojan, velk˘ pfiíznivec zelenobíl˘ch. Lev

strávil na laviãce hostÛ cel˘ vãerej‰í zápas. A hodnû

pomohl. VÏdyÈ Bohemians poprvé na jafie zvítûzili

a opustili sestupové pfiíãky. 

Nezvykl˘m gestem se mohou klidnû nechat in-

spirovat fotbalisté Sparty a Slavie. Co by mohlo roz-

hodnout jejich vyrovnan˘ souboj o titul? Staãí ma-

liãkost: pfiemluvit Markétu Irglovou, aby propÛjãila

jednomu z rivalÛ svého Oscara. ■

Napsali
o Českém lvu
Napsali
o Českém lvu
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FOTOGALERIE FANSFOTOGALERIE FANS
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VŽDYCKY JSME S VÁMI!VŽDYCKY JSME S VÁMI!
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Dal gól, byl v televizi a moÏná bude
i muÏem kola – to v‰e bude Martina
Kotyzu stát skoro více neÏ prémie za
zápas. „Sám jsem pokladník, takÏe se
musím dobrovolnû obrat o peníze.
Za první ligov˘ gól je to tisícovka, za
televizi pût set a muÏ kola je myslím
taky za pût set,“ hlásí taxy pokladník
t˘mu. Z pfiíspûvkÛ za individuální
úspûchy nakonec muÏstvo zaplatí
závûreãné zápisné. Martin Kotyza
dvakrát skóroval proti Brnu a pfiipsal
si první dvû ligové branky a navíc si
vyslouÏil pozvání do pofiadu Dohráno
na druhém programu âeské televize.

Po zásluze jste byl vyhlá‰en nejlep‰ím

hráãem utkání. Jak jste si zápas uÏíval?

Byla to nádhera. Mám radost, Ïe mi to takhle

vy‰lo, byl to jednoznaãnû nejlep‰í zápas v kariéfie.

Hlavní ale je, Ïe máme tfii body.

Zkasíruje vás nûkdo za první ligové góly?

Já sám, protoÏe mám kasu na starosti... Budu do

ní muset dát tfii tisíce.

Va‰e druhá branka byla opravdu v˘stavní.

Chtûl jste to tak trefit?

Zavfiel jsem oãi, prásknul jsem do míãe a bylo to

(smích). Ne, teì váÏnû. Tu pfiihrávku od Honzy

Morávka jsem dobfie vidûl. Napálil jsem balón

z první a kdyÏ jsem vidûl, jak se toãí do brány, uÏ

jsem vûfiil, Ïe to bude gól. Samozfiejmû je v tom

i kus ‰tûstí. Naopak ten první gól, to byla

povinnost. Zakonãení je mi celkem vlastní, protoÏe

v Jablonci jsem cel˘ Ïivot hrával v útoku. A Ïe teì

nastupuji v záloze, to vÛbec nevadí.

âím si vysvûtlujete hor‰í vstup do zápasu?

Nezaãali jsme ideálnû, ale ‰Èastná první branka

nás zvedla. V tomhle smûru nám hodnû pomohlo

minulé utkání v Mostu. Dokázali jsme si, Ïe jsme

schopni zápasy otáãet.

Je po vítûzstvích lep‰í atmosféra?

Urãitû ano, po v˘hrách se to vÏdy zvedne.

Atmosféra se zmûnila, zaãali jsme dobfie pracovat

a je to vidût na hfii‰ti. KaÏd˘ mohl proti Brnu vidût,

Ïe na‰e hra mûla fiád, Ïe to nebyly jen nûjaké

náhodné akce. Zaãíná se nám dafiit i mezihra

a doufám, Ïe to je‰tû bude v závûru ligy gradovat.

Jak vidíte nyní boj o záchranu?

Udûlali jsme první dva krÛãky. Kladno nám to

sice v˘hrou v Plzni trochu zkomplikovalo, ale

musíme se dívat na sebe, a ne na nû. Vûfiím, Ïe

kdyÏ ve zb˘vajících zápasech uhrajeme sedm

bodÛ, bude to staãit.

Je muÏstvo psychicky dostateãnû silné, aby

boj o záchranu zvládlo?

Hodnû na psychice pracujeme. Trenér i cel˘

realizaãní t˘m se nás snaÏí udrÏet v klidu. Ale

nejvût‰í psychickou vzpruha jsou pro nás

fanou‰ci. To, jak˘m zpÛsobem nás povzbuzují, je

nádhera. I kdyÏ prohráváme, není sly‰et jediné

kfiivé slovo. ■

Kotyzův životní zápasKotyzův životní zápas
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tiskové konference tykání.
„Tady kolega mû dnes-
ka porazil, je o genera-

ci mlad‰í, tak bych
mu chtûl nabídnout
tykání. Ahoj, já jsem

PeÈa,“ natáhl Petr
Uliãn˘ ruku smûrem

k Michalu Zachovi, kter˘
s díky nabídku pfiijal. 
Michal Zach vyzdvihl kolek-

tivní a soustfiedûn˘ v˘kon svého
t˘mu. „Vsadili jsme na sestavu, která

hrála ve druhém poloãase v Mostû a navíc
jsme mohli poãítat s Honzou Rezkem. Úvod nám pfií-
li‰ nevy‰el, standardní situace soupefie nám dûlali
velké starosti, protoÏe soupefiovi hráãi je v˘bornû ko-

I
pfies poráÏku pfii‰el trenér
Brna Petr Uliãn˘ na tiskovou

konferenci v dobrém rozmaru.
„Byl to neregulérní zápas.
Ti mají tady toho lva a to je je-
jich dvanáct˘ hráã,“ spustil na
úvod s úsmûvem. „Já mám jen
maliãkého slona pro ‰tûstí, ale to
viditelnû nestaãí,“ ukazoval svÛj ta-
lisman. Bohemka podruhé za sebou
vyhrála a ãtyfii kola pfied koncem je na
ãtrnácté pozici. „Dvû vítûzství jsou vel-
kou vzpruhou, ale musíme zÛstat na
zemi. Stále je‰tû není nic vyhráno
a k cíli je daleko. âeká nás tûÏk˘ zápas se Spar-
tou,“ varuje pfied pfiíli‰nou euforií trenér Michal
Zach, kterému jeho star‰í kolega nabídl bûhem
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pali,“ zhodnotil vstup do utkáním Michal Zach.
„Zaãátek zápasu byl podle na‰ich pfiedstav. Dvacet
minut jsme hráli dobfie, Bohemku jsme zaskoãili
a mûli jsme i ‰ance,“ pochvaloval si trenér Uliãn˘.
Pak se ale Bohemka dostala do hry, zaãala Brno pfie-
hrávat a je‰tû do poloãasu skóre otoãila. „Zpfiesnili
jsme kombinaci. Povzbudil nás vyrovnávací gól
a druh˘ gól nás uklidnil. Definitivní rozhodnutí pfiine-
sl tfietí gól, kter˘ nám hodnû pomohl,“ dodal Zach.

Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Rada, Nikl, ·marda – Kotyza (70. Moravec),
Luká‰, Morávek, Bartek – Ordo‰ (77. ·koda), Rezek (85. Slezák)

Sestava 1.FC Brno: Lejsal – ·vejnoha, Dvorník, Pavlík, Siegl – BaláÏ (61. Wagner), Veãefia, Stfie‰tík,
KubáÀ (88. Hanák) – Besta, Do‰ek (68. Simr)

Branky: 28. a 44. Kotyza, 59. Bartek – 14. ·vejnoha
Rozhodãí: Jílek – Filgas, Galo
ÎK: Rada, Rezek, Morávek – ·vejnoha
DivákÛ: 7228

BOHEMIANS 1905 – 1. FC BRNO 3:1 (2:1)

Ve druhém poloãase se Bartek posunul do úto-
ku a Rezek stáhl do zálohy, aby podrÏel balón.
Bartkovi nakonec krátké angaÏmá v útoku vy‰lo
skvûle. Dal svÛj první ligov˘ gól. „Tam tro‰ku zavá-
hal ná‰ brankáfi, kter˘ mûl b˘t u míãe dfiív,“ pro-
hlásil Petr Uliãn˘, kter˘ ale jinak spí‰e chválil
a tentokrát uÏ se to poslouchalo lépe, neÏ na pod-
zim v Brnû po poráÏce 0:2. „Jak kdyby fotbalov˘
pán BÛh chtûl, aby zÛstala Bohemka v lize. Ta at-
mosféra tady je vynikající. Takhle, kdyÏ hrají, tak je
ãlovûk musí pochválit. Super zápas od nich.
Bohemka si zaslouÏí b˘t v lize. Na‰im klukÛm ne-
mÛÏu moc vynadat, ale agresivita soupefie byla
mnohem na vy‰íí úrovni. Podali jsme poctiv˘ v˘-
kon a soupefi vyhrál zaslouÏenû,“ uzavfiel své hod-
nocení Petr Uliãn˘.

Michal Zach nedával najevo velké emoce.
„Jsem moc rád, Ïe jsme získali tfii body a Ïe jsme
porazili Brno, které je velmi kvalitní a v posled-
ních zápasech hodnû vyhrávalo. Pfied nám je dal-
‰í tûÏk˘ zápas se Spartou. Bude to boj do posled-
ního kola.“ ■
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BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

1

Sňozík Radek

17. 10. 1975

86 kg, 187 cm

83 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

47 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

344 startů v lize

6

Šmarda Michal

31. 1. 1971

67 kg, 173 cm

337 startů v lize

8

Hašek Ivan

30. 8. 1987

67 kg, 170 cm

18 startů v lize

10

Slezák Dalibor

28. 1. 1970

82 kg, 183 cm

202 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

9

Hašek Pavel

27. 6. 1983,

67 kg, 171 cm

36 startů v lize

14

Marek Lukáš

30. 1. 1981

69 kg, 176 cm

18 startů v lize

15

Bartek David

13. 2. 1988

71 kg, 177 cm

23 startů v lize

BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU

7

Marek Nikl

20. 2. 1976

78 kg, 183 cm

41 startů v lize

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha18
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16

Moravec Jan

13. 7. 1987

66 kg, 176 cm

17 startů v lize

17

Tomáš Kuchař

15. 8. 1976

75 kg, 178 cm

199 startů v lize

28

Hrábek Jakub

10. 9. 1987

79 kg, 183 cm

0 startů v lize

23

Brhlík Lukáš

18. 12. 1988

70 kg, 185 cm

0 startů v lize

29

Zich Lukáš

10. 1. 1985

87 kg, 194 cm

5 startů v lize

18

Císař Patrik

4. 7. 1988

73 kg, 174 cm

0 startů v lize

24

Pávek Michal

13. 2. 1985

73 kg, 185 cm

3 starty v lize

20

Formáček Eduard

13. 2. 1988

71 kg, 181 cm

0 starty v lize

31

Bálek Vladimír

8. 3. 1981

76 kg, 190 cm

15 startů v lize

25

Kotyza Martin

1. 10. 1984

68 kg, 170 cm

15 startů v lize

30

Morávek Jan

1. 11. 1989

71 kg, 179 cm

12 startů v lize

26

Rezek Jan

5. 5. 1982

69 kg, 176 cm

96 startů v lize

21

Škoda Milan

16. 1. 1986

80 kg, 190 cm

21 startů v lize

27

Vágner Jiří

31. 12. 1982

72 kg, 175 cm

5 startů v lize

34

Michal Polodna

23. 3. 1978

79 kg, 183 cm

117 startů v lize

19

Michal Ordoš

27. 1. 1983

84 kg, 190 cm

67 startů v lize

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha 19

Bohemka_Sparta 6_08  24.4.2008 16:36  Stránka 19



Realizační tým
BOHEMIANS 1905

Realizační tým
BOHEMIANS 1905

Asistent trenéra
Václav Hradecký – 27. 9. 1948

Asistent trenéra
Jan Poštulka – 9. 3. 1949

Lékař
MUDr. Luboš Ptáček – 20. 9. 1960

Masér
Vladimír Hric – 28. 1. 1959

Kustod
František Klouček – 22. 11. 1960

Vedoucí mužstva
Milan Boubín – 6. 5. 1963

Sportovní sekretář
Libor Koubek – 2. 12. 1974

Trenér
Michal Zach – 21. 3. 1969
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

AC Sparta Praha

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha 21

V
edoucí t˘m ligové tabulky zavítal v dne‰-

ním brzkém nedûlním odpoledni do ëo-

líãku. SparÈané nabrali v jarních

odvetách v˘bornou formu a do ligo-

vého fini‰e jdou s tfiíbodov˘m vede-

ním pfied se‰ívan˘mi rivaly. 

Nejúspû‰nûj‰í, nejznámûj‰í, nejbo-

hat‰í. Takov˘mi pfiívlastky se mÛÏe

pochlubit ãesk˘ fotbalov˘ gigant

z Letné. Sparta získala ve své

historii 34 titulÛ, pfiidala

osm triumfÛ v âeskoslo-

venském a 18 v âeském Po-

háru. Úspû‰né vystoupení má za se-

bou také v evropsk˘ch pohárov˘ch

soutûÏích. Tfiikrát slavili Leten‰tí tri-

umf v prestiÏním Stfiedoevropském

poháru, nûkolikrát postoupili ze zá-

kladních skupin poháru PMEZ a ná-

stupnické Ligy mistrÛ a právû tfietím

místem v nultém roãníku této soutûÏe

oslavili v sezonû 1991/1992 nejvût‰í

mezinárodní úspûch. V loÀské se-

zonû oslavili fotbalisté v rud˘ch

dresech historické double

a za stejn˘m úspûchem mífií

také letos. 

Cestu za obhajobou

zahájili sparÈané ve vel-

kém stylu. V prvních pûti

kolech získali tfiináct bodÛ,

rozjet˘ letensk˘ expres v‰ak

bolestivû narazil v Teplicích.

SparÈané utkání ztratili pomû-

rem 1:2 a v nezvládnutém závû-

ru navíc pfii‰li o potrestané duo

¤epka – Abraham. Do konce pod-

zimu jiÏ svûfienci Michala Bílka

ztracenou rovnováhu nena‰li. Po

poráÏce od Mladé Boleslavi pod-

lehli po 14 letech v domácím pro-

stfiedí také Slavii a na se‰ívaného

rivala ztráceli v polovinû soutûÏe

z druhého místa pût bodÛ. Podle

pfiedstav se nedafiilo ani v pohárové Evropû. Po

vyfiazení Arsenalem v pfiedkole Ligy mistrÛ sice

sparÈané pfie‰li pfies dánské Odense do základní

skupiny Poháru UEFA, ale cíl postupu do jarních

bojÛ se nepodafiilo naplnit. V konkurenci Spartaku

Moskva, Toulouse, Curychu a Leverkusenu obsadili

Leten‰tí aÏ ãtvrtou nepostupovou pozici. 

Pfied jarem se v letenské kabinû nekonalo Ïádné

zemûtfiesení. Na hostování z italského Udine pfii‰el

staronov˘ kapitán Tomá‰ Sivok, skvûle se prezentu-

jí také navrátilci Vofií‰ek s Vackem. Jarní odvety za-

stihly letenské fotbalisty ve v˘teãné formû. V dese-

ti kolech ztratili body jen ze remízy v Olomouci

a v derby, suverénnû si kráãí také za obhajobou

vítûzství v Poháru âMFS. Zastaví spanilé sparÈanské

taÏení právû Bohemka? ■

AC Sparta PrahaAC Sparta Praha
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S
parÈansk˘ trenér Michal Bílek má z nedûl-

ního soupefie sparÈanÛ respekt. „V ëolíãku

nás ãeká tûÏké utkání. Bohemka se hernû

zvedla, vydafiily se jí poslední zápasy a rozhodnû to

na jejím hfii‰ti nebudeme mít jednoduché.“ Oba

praÏ‰tí rivalové fini‰ují v závûru nároãné sezony

a hrají o v‰echno. „Pro oba t˘my je do velice dÛle-

Ïit˘ zápas, oãekávám tvrd˘ boj od zaãátku aÏ do

konce,“ fiíká letensk˘ kouã a v dal‰í vûtû pfiedpoví-

dá v˘voj dne‰ního duelu: „Domácí budou spoléhat

na nasazení a agresivitu. To je styl, kter˘ klokani vy-

znávají a kter˘m jim pfiinesl úspûchy. Musíme se jim

proto ve v‰em vyrovnat a naopak uplatnit své fot-

balové pfiednosti.“

Jako dlouholet˘ sparÈansk˘ fotbalista zaÏil ma-

l˘ch praÏsk˘ch derby celou fiadu. Na souboje se ze-

leno-bíl˘mi vr‰ovick˘mi rivaly i po letech rád vzpo-

míná. „Jako hráã jsem vÏdy v ëolíãku zaÏil boufilivou

atmosféru, fanou‰ci zde se sv˘m klubem Ïijí. A ten-

tokrát to nebude jiné. Také na‰i fanou‰ci jsou v‰ak

skvûlí a my na jejich hlasivky a podporu budeme

hodnû spoléhat. Vûfiím, Ïe se také pfii tomto souboji

naplní stadion do posledního místa a fanou‰ci

obou t˘mÛ vytvofií tu pravou fotbalovou atmosfé-

ru,“ tû‰í se letensk˘ lodivod na vyhlá‰ené fans obou

táborÛ. Rozhodovat se v‰ak pfieci jen bude na hfii‰-

ti. „Na‰i hráãi nesmí okolí vnímat a soustfiedit se

pouze na sebe, stoprocentní koncentrace bude klí-

ãem k úspûchu.“

Oba t˘my mají na‰lápnuto ke splnûní sv˘ch cílÛ.

Sparta kráãí za obhajobou double, Bohemka chce

zachránit nejvy‰‰í soutûÏ také pro dal‰í sezonu. âty-

fii kola pfied koncem tak o v˘sledku budou hodnû

rozhodovat také zvládnuté emoce a zku‰enosti

z tûÏk˘ch zápasÛ. „Bohemka má zku‰enou obranu

a v záloze perspektivní hráãe, ktefií mají svou kvali-

tu a slibnou budoucnost. Ale jsem pfiesvûdãen, Ïe

ná‰ t˘m je zku‰enûj‰í. Zápas musíme zvládnout

a potvrdit dobré jarní v˘sledky,“ burcuje na závûr

Michal Bílek. Kdo vyjde z vyhecovaného praÏského

derby jako vítûz? ■

Michal Bílek:
Bude to těžké utkání

Michal Bílek:
Bude to těžké utkání
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Ve sparÈanském t˘mu najdeme hned

dvû osobnosti se zeleno-bílou minu-

lostí. KaÏd˘ z nich zaÏil ve vr‰ovickém

ëolíãku jinou éru, ani jeden v‰ak na

klokany nezapomíná. 

KAROL KISEL

Malému kudrnatému ro‰Èákovi se sportovním

talentem bylo pût rokÛ. KdyÏ se ho ve ‰kole ptali,

ãím bude, odpovûì byla aÏ pfiekvapivû jasná. Îe

pr˘ bude profesionálním fotbalistou a bude hrát

za Bohemku. Vzápûtí jim zaãal vyprávût, jak hrál

poslední ligov˘ zápas na Spartû. „Jo, bylo to tak.

Takové bláznoviny! A ono se to pak v‰echno do

písmene splnilo.“ komentuje to s odstupem pûta-

dvaceti let Karol Kisel, dnes záloÏník Sparty.

„Bohemce za hodnû vdûãím,“ vyznává se dÛrazn˘

fotbalista, která od roku 1999 strávil ve Vr‰ovicích

ãtyfii roky. A ke svému prvnímu praÏskému angaÏ-

ZELENO-BÍLÁ STOPA NA LETNÉ
má se stále rád ve vzpomínkách vrací. „V˘sledky

Bohemky sleduji neustále, ten klub mi pfiirostl

k srdci a mám k nûmu velice dobr˘ vztah. Sparta

je v tuto chvíli samozfiejmû na prvním místû, ale

v Bohemce jsem proÏil rovnûÏ krásné ãasy,“ pfiibli-

Ïuje slovensk˘ reprezentant a jedním dechem do-

dává: „Je to klub s rodinnou atmosférou, která vás

naprosto pohltí. Fanou‰ci tam Ïijí fotbalem, tribu-

ny jsou nalepené na hfii‰tû a to je paráda. Fotbal

je o emocích a na Bohemce je jich skuteãnû

hodnû.“ Ve vzájemném souboji udûlá usmûvav˘

‚Kajo‘ v‰e pro vítûzství Sparty, v dal‰ích kolech

v‰ak bude drÏet palce i zeleno-bíl˘m. „V souãas-

nosti mají dobrou formu, v˘bornû zvládli klíãové

zápasy a jsem pfiesvûdãen˘, Ïe se v lize zachrání.

Zápas v ëolíãku pro mû bude speciální, ale tû‰ím se

tam, mám na ten stadion skuteãnû jen pfiíjemné

vzpomínky.“ 

PETAR NOVÁK

Na léta strávená v zeleno-bílém dresu vzpomíná

také Petar Novák, b˘val˘ hráã Sparty a v souãasnosti

lékafi letenského t˘mu. „Na Bohemku mám krásné

vzpomínky, byla to moje první ligová ‰tace, takÏe

jsem se uãil od star‰ích hráãÛ a sbíral jsem zku‰e-

nosti,“ usmívá se pfii vzpomínce na vr‰ovické pÛso-

bení sparÈansk˘ felãar. „Byla to krásná léta. V˘sled-

ky Bohemky i dnes pozornû sleduji a pfieji jí

záchranu v lize. Je to t˘m, kter˘ do první ligy zkrát-

ka patfií,“ fiíká pfiesvûdãenû varnsdorfsk˘ rodák, ale

jedním dechem dodává: „Pfiesto ve vzájemném

souboji nebudu znát slitování, ve Spartû jsem pro-

Ïil nejslavnûj‰í léta svojí kariéry a stále jsem s klu-

bem spojen, takÏe není co fie‰it. Musíme jít tvrdû za

titulem a v ëolíãku vyhrát.“ ■

ZELENO-BÍLÁ STOPA NA LETNÉ
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PATRON ZÁPASU

Buhumil
Zoufalík

V
utkání s Brnem byl nejlep‰ím hráãem Bohe-

mians 1905 vyhlá‰en autor dvou branek Mar-

tin Kotyza, kter˘ na konci pfievzal cenu od marke-

tingového manaÏera ZdeÀka Míky. Ten ve funkci

pfiedávajícího nahradil patrona utkání Miroslava Bi-

ãíka, kter˘ o víkendu ulehl s nemocí a nemohl se zá-

pasu zúãastnit. „Byl to mÛj Ïivotní zápas, ale utká-

ní vy‰lo celému muÏstvu a jsem rád, Ïe jsme získali

tfii body. Ko‰ s cenami vÏdycky skonãí uprostfied ka-

biny a zobají z toho v‰ichni kluci, takÏe hráãi zápa-

su si hlavnû uÏívají potlesku tribun,“ fiekl po vyhlá-

‰ení Martin Kotyza. KaÏd˘ zápas v ëolíãku má svého

patrona, kter˘ pfiedává cenu nejlep‰ímu hráãi. Od

nové sezony by hráãe mûli volit sami fanou‰ci pro-

stfiednictvím sms ze sv˘ch mobilních telefonÛ. ■

P
atronem zápasu se Spartou je velk˘ Klo-

kan a zároveÀ i patriot Prahy 10 – Bohumil

Zoufalík. Pfied t˘dnem oslavil ãtyfiicáté naroze-

niny a vûfií, Ïe mu dají Klokani dal‰í dárek k v˘-

znamnému Ïivotnímu jubileu. V roce 1998 v ko-

munálních volbách poprvé kandidoval do

zastupitelstva Mâ Praha 10, kde pÛsobí dodnes. Z toho ãtyfii roky ve funkci zástupce sta-

rosty s kompetencí ve vûcech právních, správy majetku, privatizace domovního fondu a hos-

podáfiské správy. Je ãlenem nûkolika odborn˘ch komisí – Komise zdravotní, Komise sociál-

ní, Komise bytové a Komise grantové politiky. ZároveÀ je zastupitelem Magistrátu hl.m.

Prahy a pfiedsedou v˘boru bytové politiky tamtéÏ. Vystudoval stfiední ekonomickou ‰kolu.

Mezi jeho srdeãní záleÏitosti patfií fotbalov˘ klub Bohemians 1905, kterému fandí od

sv˘ch pûti let. SvÛj voln˘ ãas vûnuje fotbalov˘m zápasÛm milovaného klubu, zajímá se

o historii, umûní a ãetbu, jeho dal‰í zálibou je cestování. Jako patron zápasu pfiedá cenu

nejlep‰ímu hráãi Bohemians po utkání se Spartou. ■

Buhumil
Zoufalík

Nejlepší hráč utkání s Brnem – Martin KotyzaNejlepší hráč utkání s Brnem – Martin Kotyza
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Očima fanoušků

NEJSPÍ· PROPADNU
Leckterá uãitelka by ze mû ze‰ílela
2:4 je podle m˘ch v˘poãtÛ víc neÏ 2+1

autor: redneck

Očima fanoušků

V
16:25 cígo na PlzeÀské, v 16:30 si potfieseme

rukou s realitním makléfiem, v 16:35 vcházíme

do pfiedsínû, v 16:36 se CH. nad‰enû zajíkne, Ïe je

to naprosto senzanãní byt, v‰ak se nám taky ráno,

kdyÏ jsme ho na sreality.cz objevili, líbila ta skláda-

ná secesní okna, v 16:45 vytáhnu z kapsy rezervaã-

ní zálohu, v 17:00 se CH. na Andûlu zeptá „Ne‰el

bys je‰tû na kafe?“ naãeÏ, já v˘mluvnû protáhnu

koutky, Ïe mám je‰tû pfiííííí‰ernû moc práce,

a v 17:10 pfiisouvám v redakci Ïidli k âT2 a v 17:18

Ordo‰ góóól!

Mám to nalajnované naprosto perfektnû.

A v reálu to vychází je‰tû líp. Makléfi k nám nata-

huje pravici, sotva staãím potfietí potáhnout

z elemky, do pfiedsínû vstupujeme uÏ v 16:28, byt

2+1 to asi je, jenÏe... co to stropní palubkové ob-

loÏení? A co ten transylvánsk˘ lustr? A na podlaze

závûje shnilé omítky. A v kaÏdém pokoji ãeta dva-

ceti vietnamsk˘ch gastarbeiterÛ, která niãí posled-

ní zbytky toho, co se nám mohlo zalíbit. A jejich

podsadit˘ ‰éfík Ïe pr˘ „móc pûkná byt“. CH. ti‰e za-

úpí, oba uÏ víme, Ïe tohle ani omylem. A chudák

makléfi to ví taky.

„Tak co?“ kouká na nás rozpaãitû.

Tíha trapnosti. Musíme nûco formálního prohodit.

„Ten nábytek...“ ukáÏe CH. duchapfiítomnû na eki-

pu rudobol‰evick˘ch skfiíní made in KLDR.

„...se nám úplnû nelíbí,“ pokrãím rameny.

Zpátky na Andûlu jsme dokonce uÏ v 16:55. Pa-

ráda, stihnu si dokonce je‰tû uvafiit horkou ãokolá-

du a pfieãíst maily.

„Ne‰el bys je‰tû na kafe?“ ptá se CH.

„Ale jo.“

Hroznû ãasto zradím. Sám sebe.

V Mostû uÏ padl v˘kop, ale já nesmyslnû usedám

v kavárnû. CH. má po v˘platû, z jedné ta‰ky vytáh-

ne triãko s andûlsk˘mi kfiídly, z druhé letní boty.

„Jak˘ jsou?“ záfií jí oãi.

„Moc hezk˘!“

I kdyÏ jsem katastrofální egoista, zbytky ohledu-

plnosti mi vnitfinû napovídají, Ïe aspoÀ jednou t˘d-

nû bych se mûl hecnout a pfiipustit, Ïe nûkoho

mÛÏe tû‰it nûco jiného neÏ mû.

Platíme. RozváÏnû kráãím do práce, CH. odchází

s ta‰kami k sobû domÛ. KdyÏ mi zmizí ze zorného

úhlu, slabo‰sky se rozebûhnu.

Po zapnutí televize pfiekvapivá radost, ale pak

rozpaky, pak skepse, pak zoufalství, pak poloãas,

pak rozpaãitá radost, pak Slezi a radost a pak Ordo‰

a euforie. ¤vu jako idiot, moje hlava dostala v˘pla-

tu a k tomu i solidní prémie.

Neovládnu se. Vím, Ïe dûlám tragickou chybu tfii-

náctiletého kluka, ale prostû... prostû musím se o tu

radost podûlit s CH. VÏdyÈ jsme v lize vyhráli snad

po tfiech nekoneãn˘ch mûsících!

„A kvÛli tomu mi volá‰?“ zhoupne se jí trochu ne-

‰Èastnû hlas. „Já myslela, Ïe má‰ nûco, co je dÛleÏi-

t˘ pro nás oba...“ ■

Most – BohemiansMost – Bohemians
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ZEJTRA SI LEHNEM DO RAKVÍ
autor: gotcha

Bohemians – Brno

R
osniãky lhaly, Ïe bude v nedûli krásnû, mini-

suknû a v˘lety na kole.. Ráno mi mrholí.

Îádné kolo, do sauny jdu! Podusím se ve voÀavé

páfie. A potom taky do solárka – zaklapnu rakev

a pfiipadám si jako pfied kremací, rozezní se hudba,

zpûvaãka svádí, vítr ãechrá mrtvé vlasy pofiád silnû-

ji, oãi v té záfii otevfiít nemÛÏu, oslepl bych.

Tak tedy v rakvi:

Nemûls bejt na t˘ Bohemce tak závislej, málos

poznal, mohl bych si vyãítat.

Bylo to nejlep‰í, cos mûl, stovky krásnejch nadû-

jí i smutkÛ s fotbalem, mohl bych se radovat.

Ve skuteãnosti si fiíkám: tohle je fajn, opálit se,

rozpálit, osprchovat ledovou, sednout si do masáÏ-

ního bazénu, obléknout pfiedraÏené, nicménû ãisté

hadry z dieslu, nakrémovat ksicht, hodinu si jen tak

koulet bowling – to jediné teì hapruje, protoÏe

pfies sto padesát bodÛ ne a ne – vypít dvû plznû, do

kávy meruÀkovici, a kdyÏ se mi slunce opravdu po-

dívá do oãí, potkám v zelen˘ch vratech do ìolíãku

pÛl kapely prohrála v kartách, i filipa: No Horáãku,

vole, jednou vyhrajem, a uÏ zas chodí‰, co? Ale oni

se tu nakonec sejdou v‰ichni, dokonce i zamilova-

n˘ pan Haubert. Prvnû smoãí v kelímku svÛj mu‰-

ket˘rsky okultivovan˘ vous a z ampliónÛ okamÏitû

spustí visáãi. Jakápak náhoda? Vot eto kamanda ba-

gemians!

Cel˘ druh˘ poloãas jsem neb˘vale py‰n˘, klidn˘

a vyrovnan˘ se Ïivotem. PÛvodnû patfiilo do pfiede-

‰lé vûty taky slovo „‰Èastn˘“, ale maÏu ho. Úplnû

‰Èastn˘ jsem nebyl, mnû vám ty vûãné nervy schá-

zely. Jednodu‰e jsem si byl protentokrát jist˘, Ïe hr-

dinové Morávek, Kotyza, Ordo‰ nemají soupefie, to

je jako sednout si do kina na supermana. Dneska

by porazili i Spartu, ale zejtra, co zejtra?

Bûhem té desetiminutové dûkovaãky ve stoje si

pfiipadám jak otec dítûte, které právû vyhrálo finále

praÏského vajíãka, mírnû znachovûlo, a ostatní ro-

diãe se rozpl˘vají, takov˘ andílek.

Pak fiekne hlasatel: v˘sledky z ostatních stadionÛ,

PlzeÀ, Kladno, jedna dva, a to najednou ztuhnu.

Zaãnu poãítat a mnohem spí‰ neÏ pfied dvûma ho-

dinami si uvûdomuju, jak˘m zázrakem by byla zá-

chrana. Od té chvíle nemám jiné my‰lenky: se Spar-

tou uhrajeme v nádherném zápase remízu, která

nám bude k niãemu.

Pfiem˘‰lím o tom dlouho do noci se sv˘mi pfiítel-

kynûmi, krém na tváfii vyschl, úães se rozcuchal,

dÏíny jsem polil pivem, koneãnû mû pár fanou‰kÛ

i poznává: Hele, nejsi ty náhodou ty? Pfiem˘‰lím

o tom i ve chvíli, kdy zavfiou stánky a pozamykají

ìolíãek. NemÛÏu si pomoct; optimistiãtûj‰í scénáfi

dneska nevypoãítám. O pÛlnoci to vzdám, pfielezu

plot a vr‰ovickou se dám vlevo. ■

Bohemians – Brno
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CHORÁLY PRO FANOUŠKYCHORÁLY 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 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.

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 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.
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V pfiípadû, Ïe si radûji budete drÏet své
místo a sledovat pfiestávkov˘ program,
fanshop samozfiejmû mÛÏete nav‰tívit
i pfies t˘den: 

Pondělí a pátek: 11 – 17 hod

Úterý a čtvrtek: 12 – 18 hod

Středa: 13 – 19 hod

O svátcích 1. a 9. 5. má fanshop zavfieno,
pátky 2. a 9.5. je normálnû otevfieno
a probíhá tradiãní pfiedprodej lístkÛ na zá-
pas ve Zlínû, resp. poslední domácí zápas
s Teplicemi.

P
fiijìte doplnit svoji zelenobílou v˘bavu do

fanshopu a potvrìte, Ïe jste dvanáct˘m hrá-

ãem Bohemky.

Mimo hlavního obchodu na ochozu tribuny mÛ-

Ïete zavítat k ok˘nku ve stánku v kotli pod hodi-

nami. NejenÏe udûláte radost sobû, ãi blízk˘m –

zároveÀ kaÏdá koruna utracená ve fanshopu pfii-

spívá na provoz klubu. Ve fanshopu Vás uvítá nová

kolekce UMBRO, kde jsou trika, mikiny, trenky

a tfiíãtvrteãní kalhoty. Nadále je v prodeji unikátní

kolekce jednotliv˘ch kusÛ, která obsahuje dámské

i pánské obleãení. Mimo tradiãních suven˘rÛ mÛ-

Ïete vybírat i z v˘bavy pro blíÏící se léto. Napfi. clo-

ny do auta, k‰ilty, k‰iltovky, nová trika s logem Bo-

hemky, pfiípadnû jiÏ velmi oblíbené mikiny

s klokanem.

Pro nejmen‰í je opût v prodeji ply‰ov˘ klokan.

Novinky, na kter˘ch samozfiejmû nechybí

logo Va‰í Bohemky:

K‰ilt

Mal˘ koÏen˘ míã

Pásek

PenûÏenka

Psí známka

·kolní penál s plnou v˘bavou

Triko dûtské s klokany

Kupujte suvenýry přes internet

Fotbalov˘ klub pro vás chystá i zcela nov˘ eshop,

kde naleznete pfies dvû stovky poloÏek se zelenobí-

lou tématikou. Na konci leto‰ní sezony bude nov˘

eshop spu‰tûn, takÏe i v dobû, kdy se nebudou hrát

fotbalové zápasy, budete moci aktivnû nakupovat.

Sledujte Virtuální ëolíãek a vyuÏijte sluÏeb eshopu.

Internetov˘ prodej funguje uÏ nyní a pro Bohemi-

ans ho zaji‰Èuje firma Calcio.
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ZAJÍMAVOSTI ZZAJÍMAVOSTI Z
V

exkurzi do zázemí klubu tentokrát mífiíme do

nové ãásti ‰atny domácího t˘mu. Od jarní ãásti

mohou fotbalisté Bohemians vyuÏívat roz‰ífienou do-

mácí kabinu. Fanou‰ci si mohli zázemí hlavní tribu-

ny prohlédnout pfii Vánocích s Klokanem a mohli

nav‰tívit i kabinu domácích. Naproti kabinû probíha-

la rekonstrukce b˘valé prádelny. Venku fini‰ovala

stavba umûlého osvûtlení, uvnitfi se finalizovala v˘-

stavba tzv. ‰pinavé ‰atny. Kabina Bohemians se tak

roz‰ífiila o jednu v˘znamnou místnost. „Impulsem

byly nápady star‰ích hráãÛ Bohemky, ktefií pfii‰li

s touto my‰lenkou. Marek Nikl pfiednesl nûjaké zku-

‰enosti z Nûmecka, které jsme pouÏily i tady. Jsem

rád, kdyÏ hráãi mají zájem o to, aby se rozvíjelo zá-

zemí Bohemky, chceme po nich, aby sami pfiicháze-

li s nápady. Máme tady zku‰ené hráãe, ktefií jiÏ pro-

‰li mnoha kluby a mohou pfiinést zajímavé nápady,“

fiíká Luká‰ Pfiibyl, fieditel Bohemians 1905.

Proã vlastnû „‰pinavá ‰atna“? Sem mífií první kro-

ky hráãÛ pfied tréninkem i po nûm. Zde se odkládá

ve‰keré ‰pinavé obleãení, kopaãky a míãe. V hlavní

Jsem rád, Ïe to pokraãuje a my star‰í k tomu mÛ-

Ïeme pomoci rÛzn˘mi zku‰enostmi,“ fiíká obránce

Marek Nikl, kter˘ z Bohemky pfied deseti lety ode-

‰el do bundesligového Norimberku, odkud se mi-

nul˘ rok vrátil. 

Prádelna se zmen‰ila o polovinu, vût‰í prostor se

vûnoval hráãské kabinû. Vznikly zde nové toalety

pro hráãe, velké Ïlaby pro mytí kopaãek, úloÏné

prostory pro tréninkové vybavení i pro kopaãky.

Pfied tréninkem sem hráãi mífií, aby si zde vyzvedli

vybavení na trénink. „Pfied kaÏd˘m tréninkem hrá-

ãÛm fiekneme, v jaké barevné kombinaci se dnes

trénuje. Máme k dispozici nûkolik variant barevné

kombinace, ale na kaÏdém tréninku musíme pÛso-

bit jednotnû,“ fiíká kustod Franti‰ek Klouãek, kter˘

se stará o to, aby hráãi mûli ve‰keré vybavení k dis-

pozici.

Jedním z nûkolika partnerÛ, ktefií se podíleli na

pfiestavbû tûchto prostor, byla spoleãnost PTÁâEK –

velkoobchod, a.s., která patfií mezi partnery Bohe-

mians 1905. „I ve vedení na‰í spoleãnosti jsou fa-

nou‰ci Bohemians 1905, ãlenové DFB a proto jsme

NOVÁ „ŠPINÁVÁ“ ŠATNANOVÁ „ŠPINÁVÁ“ ŠATNA ‰atnû jsou naopak hráãi uÏ v civilu a probíhají zde

pfiípravy na zápas i na samotn˘ trénink. „Urãitû je to

dal‰í posun v budování zázemí. Na Bohemce se

mnohé zmûnilo za deset let, kdy jsem tady nebyl.
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I Z ĎOLÍČKUI Z ĎOLÍČKU

se rádi aktivnû podíleli na rekonstrukci ‰aten Vr‰o-

vického ëolíãku formou dodávek materiálu a po-

mohli tak k dal‰ímu zlep‰ení podmínek na stadio-

nu. V budoucnu se na tuto vzájemnou spolupráci

chystáme navázat, podílet se i na dal‰ích fázích re-

konstrukce stadionu a poskytnout to nejlep‰í z na-

‰eho oboru ve prospûch Bohemky“ fiíká velk˘ fanda

klokanÛ Michal Máj, regionální obchodní fieditel

spoleãnosti.

Pfiestavba pod vedením technického fieditele Mi-

lana Boubína se stihla ve velmi krátkém ãasovém

období, kdy byl t˘m na dvou soustfiedûních. DlaÏdi-

ce v zelenobílém stylu navazují na pfiedchozí re-

konstrukce a i v tûchto prostorech si hráãi pfiipomí-

nají, jaké reprezentují barvy. ■

Spoleãnost PTÁâEK – velkoobchod, a.s.
patfií mezi nejvût‰í velkoobchody

v oblasti VODA-TOPENÍ-PLYN v âeské republice a na
Slovensku, kde svÛj sortiment nabízí ve stále se roz-
‰ifiující síti poboãek, kter˘ch jiÏ nyní napoãítáte pfies
tfiicet. Souãástí obchodní sítû jsou nejen velkoob-
chodní sklady, ale i samoobsluÏné prodejny, tzv. in-
stalatércentra a také studia koupelen, která uspoko-
jí i toho nejnároãnûj‰ího zákazníka. Pln˘ sortiment,
celorepublikové pokrytí a profesionální prodejní
servis: to jsou znaky spoleãnosti PTÁâEK – velkoob-
chod, a.s. a dÛvody jejího postavení lídra trhu. AÈ jste
velká stavební firma, developer, topenáfi ãi instalatér
nebo koneãn˘ uÏivatel, kaÏdému z Vás má firma
PTÁâEK – velkoobchod, a.s. co nabídnout. Kontakty
naleznete na webov˘ch stránkách www.ptacek.cz ■
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T
itulek by se dal napsat i obrácenû. Bûhem minul˘ch dvou ví-
kendÛ právû rezerva urãovala úspû‰nost víkendu. KdyÏ vyhrála,
den poté vyhrál i A-t˘m. Samozfiejmû v˘hry A-t˘mu mají vliv na

cel˘ kádr, protoÏe se pfiipravujeme spoleãnû a nálada se obecnû zlep-
‰ila, coÏ je dané dvûma v˘hrami v fiadû. Zápas v Litvínovû se hrál do-
poledne, takÏe jsme k zápasu vyrazili brzy ráno. Do mûsta hokeje
jsme vyrazili s kombinovanou sestavou a vyuÏili jsme i mladíky z do-
rostu, jeden z nich nakonec rozhodl. SnaÏíme se, aby do t˘mu jiÏ na-
koukli dorostenci a vyzkou‰eli si dospûl˘ fotbal jiÏ s pfiedstihem.
V Litvínovû to byl vyrovnan˘ zápas, nûkolika zákroky nás podrÏel bran-
káfi Hrábek. V sestavû se uÏ objevil Vlasta Karal, kter˘ se dobfie uvedl
v A-t˘mu, ale poté se zranil a po v˘ronu kotníku se teprve dává
dohromady. UÏ odehrál cel˘ zápas, ale kotník je‰tû obãas cítí. V‰ichni
hráãi ze zálohy mûli ligové zku‰enosti. Petr Kuná‰ek se po dlouhodo-
bém zranûní rozehrává a zkou‰í vy‰‰í zátûÏ. Ivan Ha‰ek nabírá sebevû-
domí, Michal Zach se s ním o souãasné situaci hodnû baví a na Ivano-
vi je vidût, Ïe se dostává nahoru a zlep‰uje se i ve hfie.

V Litvínovû jsme nakonec zvítûzili 1:0 brankou dorostence Dvofiáka
ze závûru zápasu. Po nevydafieném vstupu do jarní sezony máme za
sebou dvû v˘hry a v tabulce si drÏíme klidn˘ stfied, kter˘ nám umoÏ-
Àuje dávat prostor mlad˘m a testovat si je.

JJAANN  PPOOŠŠTTUULLKKAA

ttrreennéérr

BBoohheemmiiaannss  11990055  BB

Litvínov 0 (0)

Bohemians 1905 B 1 (0)

Branky: 78. Dvofiák.

DivákÛ: 80.

Bohemians 1905 B: Hrábek – RÛÏiãka, Pávek, Brhlík, KvûtoÀ – P.Ha‰ek,
Karal, I. Ha‰ek, Kuná‰ek – Dvofiák (78. Novák), Formáãek (90. Pavlík).

Béčko
ve stopách áčka

Tabulka divize:

Rk. T˘m Z + 0 – S B
1. Jirny 21 14 2 5 49: 28 44
2. Teplice B 21 12 6 3 44: 23 42
3. Kladno B 21 11 6 4 41: 21 39
4. Loko Vltavín 21 10 9 2 28: 8 39
5. Nov˘ Bor 21 11 3 7 35: 23 36
6. Chomutov 21 10 5 6 39: 23 35
7. SIAD Most B 21 10 3 8 40: 43 33
8. Bohemians 1905 B 21 10 1 10 44: 37 31
9. Horní Mûcholupy 21 9 3 9 31: 32 30

10. Libi‰ 21 8 2 11 31: 32 26
11. Sokolov B 21 8 2 11 32: 42 26
12. Rakovník 21 8 2 11 33: 48 26
13. Brozany 21 6 5 10 29: 36 23
14. âesk˘ Brod 21 5 4 12 30: 42 19
15. Litvínov 21 5 3 13 26: 50 18
16. Hazlov 21 3 0 18 22: 66 9

Los:

16. 15. 3. 10:15 Bohemians 1905 B âesk˘ Brod 3:0

17. 22. 3. 10:00 Horní Mûcholupy Bohemians 1905 B 2:0

18. 29. 3. 10:15 Bohemians 1905 B Teplice B 0:1

19. 5. 4. 16:30 Nov˘ Bor Bohemians 1905 B 2:1

20. 12. 4. 10:15 Bohemians 1905 B Brozany 2:1

21. 19. 4. 10:15 Litvínov Bohemians 1905 B 0:1

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 Bohemians 1905 B -:- (-:-)

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

27. 1. 6. 17:00 Sokolov B Bohemians 1905 B -:- (-:-)

28. 7. 6. 10:15 Bohemians 1905 B Kladno B -:- (-:-)

29. 14. 6. 17:00 Bohemians 1905 B Chomutov -:- (-:-)

30. 21. 6. 10:15 SIAD Most B Bohemians 1905 B -:- (-:-)

Béčko
ve stopách áčka
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Bohemians 1905 – FC Slovan Liberec42 Bohemians 1905 – FC Baník Ostrava42

MuÏstvo   Z + 0 – S B

1. AC Sparta Praha 26 17 5 4 49:18 56

2. SK Slavia Praha 26 15 8 3 38:18 53

3. FK Teplice 26 14 5 7 36:24 47

4. FC Baník Ostrava 26 12 9 5 43:26 45

5. 1. FC Brno 26 13 6 7 38:32 45

6. FC Slovan Liberec 26 10 7 9 30:26 37

7. FK Mladá Boleslav 26 9 9 8 32:32 36

8. SK Sigma Olomouc 26 7 12 7 18:20 33

9. Tescoma Zlín 26 9 6 11 25:28 33

10. FC Viktoria PlzeÀ 26 8 7 11 23:31 31

11. FK Viktoria ÎiÏkov 26 7 7 12 30:45 28

12. D. â. Budûjovice 26 7 6 13 25:33 27

13. FK Jablonec 97 26 6 8 12 17:28 26

14. Bohemians 1905 26 5 9 12 24:36 24

15. SK Kladno 26 5 8 13 27:38 23

16. FK SIAD Most 26 4 8 14 29:49 20

VŽDYCKY
JSME S VÁMI!
VŽDYCKY
JSME S VÁMI!

TABULKA

GAMBRINUS LIGA

Bohemians 1905 – AC Sparta Praha42

TERMÍNOVÁ LISTINA

BOHEMIANS 1905

JARO 2008

TABULKA

GAMBRINUS LIGA

sezóna 2007/2008

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 2:0 (4518 divákÛ)

24. kolo Bohemians 1905
Kladno 1:1 (5842 divákÛ)

25. kolo SIAD Most
Bohemians 1905 2:4 (6320 divákÛ)

26. kolo Bohemians 1905
Brno 3:1 (7228 divákÛ)

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
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F
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 maxi-

málnû 100 Kã. Sázková kanceláfi Fortuna se totiÏ

stala partnerem v˘jezdÛ Bohemky a bude vÏdy pfii-

spívat na autobusy pro fanou‰ky. „Jsme rádi, Ïe

mÛÏeme na‰im fanou‰kÛm nabídnout alespoÀ

ãásteãnû vylep‰ené podmínky. Fortuna chce po-

moci je‰tû lep‰í atmosféfie na v˘jezdech,“ fiíká Lu-

ká‰ Pfiibyl, fieditel Bohemians 1905. Celá akce uÏ

se vydafiila uÏ pfii pfiedchozích v˘jezdech. Teì nás

ãeká v˘jezd do Zlína.

Fotbalov˘ klub Bohemians 1905 spoleãnû se sáz-

kovou spoleãností Fortuna dûkují fanou‰kÛm za do-

savadní podporu a nabízí jim na jaro pomocnou

ruku pfii v˘jezdech na hfii‰tû soupefiÛ. Fortuna se

stává partnerem tûchto v˘jezdÛ, protoÏe chce na-

bídnout fanou‰kÛm moÏnost povzbudit t˘m na kaÏ-

dém 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 auto-

bus za jednotnou cenu pro kaÏdého fanou‰ka –

100 Kã. âlenové DFB budou mít zájezd dokonce

jen za 80 Kã. Tato cena zahrnuje dopravu na utká-

ní na hfii‰ti soupefie a zpût na stadion Bohemians.

Úãastníci zájezdÛ budou mít automaticky zaji‰tû-

né vstupenky na utkání, které v‰ak nejsou zahrnu-

ty v cenû zájezdu a pohybují se v fiádech desítek

korun. 

Místa v autobusech budou prodávána na jméno

a o bezpeãnost úãastníku zájezdu bude postaráno.

U odjezdu bude kontrolována totoÏnost pfiihlá‰e-

n˘ch. Pofiadatel zájezdu má právo vylouãit ze zá-

jezdu problémové fanou‰ky, ktefií poru‰í pravidla

S Fortunou za Bohemkou
do Zlína

S Fortunou za Bohemkou
do Zlína
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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 pro-

stfiedkÛ, jak toho docílit,“ fiíká Luká‰ Pfiibyl. „Na in-

ternetov˘ch stránkách Bohemky je formuláfi, po-

mocí kterého se kaÏd˘ mÛÏe pfiihlásit na zájezd,“

upfiesÀuje Pfiibyl.

ZÁJEZD DO ZLÍNA
V sobotu 3. 5. 2008 je pro fanou‰ky Bohemians

1905 pofiádán autobusov˘ zájezd na prvoligové ut-

kání se Zlínem (zaãátek v 19:00). 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 ostat-

ní fanou‰ky Bohemky 100 Kã.

VSTUPENKY DO ZLÍNA
Vstupenky na utkání do sektoru Bohemians bu-

dou v prodeji od pondûlí 28. dubna ve fanshopu

Bohemians. Úãastníci zájezdu mají vstupenky zaji‰-

tûny a budou je platit v autobuse.

■
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V
pfiedchozím ãísle jsme vám nastínili situaci

v suterénu ligové tabulky, nyní v tomto seriá-

lu pokraãujeme. Jsme zase o nûco moudfiej‰í. Do

konce Gambrinus ligy chybí ãtyfii kola. Boj o zá-

chranu se moÏná je‰tû roz‰ífií o dal‰í t˘my, nyní do

hry vstupují i Jablonec a moÏná âeské Budûjovice.

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 pfiípadû rovnosti bodÛ rozhodují vzájemné zápa-

sy. 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. Po-

kud 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 skóre,

14. Bohemians 26  5-9-12   24:36 24 Bohemians 4 2 1 1 7:5 7
15. Kladno 26  4-8-13   27:38 23 Kladno 4 1 3 0 6:5 6
16. Most 26  4-8-13   29:46 20 Most 4 0 2 2 5:8 2

Kolo Termín Domácí Hosté V˘sledek
24 NE 06.04. 20:15 Bohemians Kladno 1:1
24 NE 06.04. 17:00 Brno Most 2:1
25 PO 14.04. 17:15 Most Bohemians 2:4
25 NE 13.04. 17:00 Kladno Sparta 0:1
26 NE 20.04. 17:00 PlzeÀ Kladno 1:2
26 SO 19.04. 17:00 Sparta Most 3:0
26 NE 20.04. 17:00 Bohemians Brno 3:1
27 NE 27.04. 15:00 Bohemians Sparta :
27 NE 27.04. 17:00 Most Liberec :
27 NE 27.04. 17:00 Kladno Zlín :
28 SO 03.05. 19:00 Ostrava Kladno :
28 NE 04.05. 10:15 ÎiÏkov Most :
28 SO 03.05. 19:00 Zlín Bohemians :
29 SO 10.05. 15:00 Most Zlín :
29 SO 10.05. 15:00 Bohemians Teplice :
29 SO 10.05. 15:00 Kladno Sigma :
30 SO 17.05. 15:00 Teplice Kladno :
30 SO 17.05. 15:00 PlzeÀ Most :
30 SO 17.05. 15:00 Ostrava Bohemians :

BOJ O ZÁCHRANUBOJ O ZÁCHRANU
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 pro-

duktivitu zejména z podzimní ãásti. 

Spekulovat o tom, kolik bodÛ bude staãit na zá-

chranu, je zatím pfiedãasné. V minulé sezonû staãi-

lo 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.

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 TABULKA VZÁJEMNÁ
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VVÁÁCCLLAAVV  HHRRAADDEECCKKÝÝ

ttrreennéérr  AA--ddoorroossttuu

BBoohheemmiiaannss  11990055

P
o tfiech vítûzstvích

v fiadû nás potka-

la tvrdá rána i tûÏ-

ká cesta. Po pûti hodinách

jsme dorazili do Opavy,

kde se hrálo jiÏ v pátek.

Pfiedchozí zápasy nás po-

sunuly do stfiedu tabulky,

ale pofiád se musíme dívat

pfiedev‰ím pod sebe.

BohuÏel, zápas v Opavû

t˘mu vÛbec nevy‰el. Fand-

rnému nebyl uznán gól,

Gröbl nedal penaltu – to

byly dal‰í okamÏiky, které

jen umocnily ‰patn˘ pocit z dalekého zájezdu. Po dvaadvaceti

kolech jsme stále vzdáleni sestupu, ale nesmírnû vyrovnaná doro-

stenecká extraliga nabízí mnoho pfiekvapiv˘ch v˘sledkÛ a i celky

ze spodu tabulky poráÏejí t˘my z ãela.

Odli‰né utkání odehráli v Opavû mlad‰í dorostenci, ktefií uhráli

se sv˘mi vrstevníky remízu 2:2. Mlad‰í dorostenci se i pfies od-

chod své nejvût‰í opory Václava Kadlece drÏí v popfiedí své soutû-

Ïe a patfií k nejlep‰ím v republice.

Starší dorostenci

Opava 4 (1)

Bohemians 1905 B 0 (0)

Branky: 32. Neubert (z pen.), 53. Wirth,
56. Krãmafiík, 87. Ka‰tovsk˘
DivákÛ: cca 15
Sestava Bohemians 1905: Îidlick˘ – Engelmann, Ptáãek, Baubín,
Pafiízek, Paluka (72. Novák), Pivarník (30. Dvofiák) Gröbl,
Jakobovsk˘ (K), Kadlec (61. Ne‰por), Fadrn˘.

Mladší dorostenci

Opava 2 (0)

Bohemians 1905 B 2 (0)

Branky: 50. Brunclík, 66. Kadefiábek – 51. Preisler,
53. Hofiínek
DivákÛ: cca 20
Sestava Bohemians 1905: Proke‰ – ·táfek, Hofiínek (K),
Preisler, Masopust, Fridrich, Pánek (68. Uzunyan), Rejhon,
Budínsk˘ (78. Dejl), Tulach (20. Petliãka), Kaãaba.

Dlouhá cesta
za debaklem

Tabulka starší dorost:

Rk. T˘m Z + 0 – S B
1. Sigma Olomouc 22 14 5 3 59: 24 47
2. Viktoria PlzeÀ 22 13 5 4 37: 21 44
3. Baník Ostrava 21 10 6 5 38: 24 36
4. Brno 22 9 8 5 36: 23 35
5. Sparta Praha 22 10 4 8 43: 31 34
6. Slavia Praha 22 10 3 9 33: 32 33
7. âeské Budûjovice 22 10 3 9 34: 35 33
8. Tescoma Zlín 22 9 5 8 42: 41 32
9. Bohemians 1905 22 8 6 8 29: 29 30

10. Slovácko 22 8 4 10 31: 43 28
11. Opava 22 8 3 11 38: 39 27
12. Teplice 21 7 5 9 27: 42 26
13. Marila Pfiíbram 22 8 2 12 32: 50 26
14. Mladá Boleslav 22 7 2 13 43: 51 23
15. Hradec Králové 22 6 4 12 28: 43 22
16. Jihlava 22 4 3 15 25: 47 15

Tabulka mladší dorost:

Rk. T˘m Z + 0 – S B
1. Sigma Olomouc 22 13 5 4 45: 25 44
2. Bohemians 1905 22 12 5 5 43: 31 41
3. Slavia Praha 22 12 5 5 44: 34 41
4. Sparta Praha 22 12 4 6 63: 27 40
5. Baník Ostrava 21 11 6 4 45: 24 39
6. Tescoma Zlín 22 10 7 5 48: 31 37
7. Brno 22 9 8 5 37: 32 35
8. Mladá Boleslav 22 8 6 8 33: 32 30
9. Viktoria PlzeÀ 21 6 8 7 35: 38 26

10. Teplice 20 7 4 9 28: 32 25
11. âeské Budûjovice 22 7 4 11 33: 43 25
12. Slovácko 22 5 6 11 27: 41 21
13. Jihlava 22 5 6 11 30: 51 21
14. Hradec Králové 22 5 4 13 25: 52 19
15. Opava 22 2 10 10 22: 36 16
16. Marila Pfiíbram 22 4 4 14 24: 53 16

Dlouhá cesta
za debaklem
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BOHEMIANS 1905 AC SPARTA PRAHA

TRENÉŘI

MICHAL BÍLEK
ZDENKO FRŤALA
HORST SIEGL
JAN STEJSKAL

BRANKÁŘI

1 Tomáš Poštulka 02. 02. 1974
24 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983
29 Tomáš Grigar 01. 02. 1983

OBRÁNCI

2 Tomáš Řepka 02. 01. 1974
8 Andrew Hainault 17. 06. 1986

15 Jiří Kladrubský 19. 11. 1985
16 Tomáš Sivok 15. 09. 1983
19 Petr Voříšek 19. 03. 1979
23 Michal Kadlec 13. 12. 1984
25 Pavel Mareš 18. 01. 1976

ZÁLOŽNÍCI

6 David Limberský 06. 10. 1983
7 Tomáš Kóňa 01. 03. 1984

11 Daniel Kolář 27. 10. 1985
14 Pavel Horváth 22. 04. 1975
18 Karol Kisel 15. 03. 1977
20 Ondřej Kúdela 26. 03. 1987
25 Kamil Vacek 18. 05. 1987
27 Luboš Hušek 26. 01. 1984
28 Miroslav Matušovič 02. 11. 1980
22 Martin Zeman 28. 03. 1989

ÚTOČNÍCI

9 Libor Došek 24. 04. 1978
10 Miroslav Slepička 10. 11. 1981
17 Jan Holenda 22. 08. 1985
21 Jiří Jeslínek 30. 09. 1987
30 Marek Kulič 11. 10. 1975

TRENÉŘI

MICHAL ZACH
VÁCLAV HRADECKÝ
JAN POŠTULKA

BRANKÁŘI

1 Radek Sňozík 17. 10. 1975
28 Jakub Hrábek 19. 01. 1987
29 Lukáš Zich 10. 01. 1985

OBRÁNCI

3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
5 Karel Rada 02. 03. 1971
7 Marek Nikl 20. 02. 1976
6 Michal Šmarda 31. 01. 1971

11 Martin Knakal 17. 04. 1984
12 Vlastimil Karal 26. 04. 1983
13 Jan Růžička 26. 08. 1984
14 Lukáš Marek 30. 01. 1981
18 Patrik Císař 04. 07. 1988
23 Lukáš Brhlík 18. 12. 1988
24 Michal Pávek 13. 02. 1985

ZÁLOŽNÍCI

2 Ladislav Květoň 10. 01. 1988
4 Petr Kunášek 11. 07. 1979
8 Ivan Hašek ml. 30. 08. 1987
9 Pavel Hašek 27. 06. 1983

16 Jan Moravec 13. 07. 1987
17 Tomáš Kuchař 25. 08. 1976
25 Martin Kotyza 01. 10. 1984
27 Jiří Vágner 31. 12. 1982
30 Jan Morávek 01. 11. 1989

ÚTOČNÍCI

10 Dalibor Slezák 28. 01. 1970
15 David Bartek 13. 02. 1988
19 Michal Ordoš 27. 01. 1983
20 Eduard Formáček 13. 02. 1988
21 Milan Škoda 16. 01. 1986
26 Jan Rezek 05. 05. 1982
31 Vladimír Bálek 08. 03. 1981
34 Michal Polodna 23. 03. 1978
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