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Drazí Klokani,
je tady poslední domácí zápas sezony a s ním i blížící se rozuzlení
dramatu boje o záchranu. V předchozích pěti zápasech jsme neprohráli,
přesto ještě nejsme zachráněni a každý zápas je pro nás klíčový.
Už chybějí jen dvě utkání a proti Teplicím musíme bodovat.
Do Ďolíčku vás během uplynulé ligové sezony přišlo sto tisíc.
To je krásné číslo, když si vzpomeneme, kde jsme byli před třemi lety.
Na tribunách byly stovky příznivců, v kotli se scházely desítky
nejvěrnějších, hráči se měnili stejně často jako majitelé. Magazín,
který držíte v ruce, vůbec nevycházel…
Sto tisíc fanoušků v Ďolíčku a další tisíce při výjezdech venku je jedna
z největších motivací pro samotné hráče. Vaše podpora je obdivuhodná
a vydržela i v době, kdy se klub ocitl na dně tabulky. Jen Sparta a Baník
mají větší návštěvnost a to především kvůli tomu, že mají větší stadiony.
Bohemka se honosí nejlepšími fanoušky v zemi a letošní ročník
Gambrinus ligy dokázal, že je to pravda.
Za to vám patří velké poděkování. Opravdu děkujeme.
Antonín Panenka
Prezident klubu

Jak to bylo na podzim...
F K Te p l i c e – B o h e m i a n s 1 9 0 5
2:0 (2:0)
15. kolo, 2. 12. 2007
Branky: 1. ·tohanzl, 8. Mare‰.
Rozhodãí: Adam – Filípek, Urban.
ÎK: Rosa, Ga‰parík – RÛÏiãka, Slezák, Kuná‰ek.
DivákÛ: 3680.
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cím postupovat na na‰i branku,“ posteskl si trenér
Václav Hradeck˘. Luká‰ Marek s Janem RÛÏiãkou

druh˘ gól pﬁes na‰i pravou stranu. „Pak uÏ bylo
tûÏké cokoliv s utkáním udûlat. SnaÏili jsme se, ale
Teplice si zápas ohlídaly,“ dodal Hradeck˘.
Klokani po ‰patném vstupu do utkání mysleli

Sestava FK Teplice: Slavík – Kaufman, Luká‰,
Klein, Rosa – ·tohanzl (87. Benát), Sabou,

pﬁedev‰ím na útok, kter˘ nejvíce podporovala dvojice Ivan Ha‰ek, Jan Morávek. „Mladí kluci zahráli

DoleÏal, Verbíﬁ (49. Ga‰parík) – Mare‰

dobﬁe. Ha‰ek dokonce utkání dohrál s lehk˘m

(63. Ljevakoviã), Smí‰ek.
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Nikl,

otﬁesem mozku. Po návratu do Prahy mu nebylo
pﬁíli‰ dobﬁe. Do stﬁedy má klid,“ odhalil Hradeck˘

Rada, ·marda – RÛÏiãka (25. Bartek), Morávek,

zranûní Ivana, které si pﬁivodil pﬁi sráÏce se Sa-

I. Ha‰ek, Kuná‰ek (62. ·koda) – Ordo‰, Slezák
(68. Bálek).
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Trenér Teplic Petr
Rada mohl b˘t spokojen˘. Jeho t˘m doma
na podzim ani jednou
neprohrál, na Stínadlech

Rada vyzdvihl kvality KlokanÛ.
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Bohemce pﬁeji urãitû záchranu,
má na to, v˘kon proti nám toho je

domácím hﬁi‰ti bûhem podzimu neztratily ani bod.

Bohemku hrával
na sklonku své

bûhem osmi minut.
„·patnû jsme vystoupili

kariéry.
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Za poskytnuté fotografie patﬁí podûkování: Haniãce, Michalu Sváãkovi, Dimirovi ·Èastnému, Martinu Bílkovi a Jiﬁímu RÛÏiãkovi
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Remízy udržely naději
oslední dva zápasy, dva body a skóre 0:0.
To je bilance, která nám dává nadûji, ale rozhodnû ne jistotu. Proti Spartû jsme nastoupili poprvé bez Marka Nikla a ﬁe‰ili jsme otazník v defenzivû. Jasná volba padla na stopera Michala Pávka,
kter˘ uÏ na podzim spolehlivû odehrál nûkolik ligov˘ch zápasÛ. Nabízela se je‰tû varianta s pﬁesunutím
Pavla Luká‰e na stopera, ale nechtûli jsme sahat do
dvou ﬁad, protoÏe by tím byla zasaÏena i záloha, kde
Pavel odehrál velmi dobré zápasy. Navíc je‰tû nebyl
úplnû zdrav˘ Vlasta Karal, takÏe dal‰í moÏnosti nebyly. Proti Spartû jsme podali odpovûdn˘ v˘kon.
Kluci splnili taktické pokyny, ov‰em chybûla nám
kvalita v zakonãení. Byl to zápas hran˘ ve vysokém
tempu, ale bez velk˘ch gólov˘ch pﬁíleÏitostí. Pro nás
byl bod dÛleÏit˘ hlavnû kvÛli sebevûdomí, bylo to
dobré i pro brankáﬁe a pro obranu, koneãnû jsme
na jaﬁe odehráli zápas s ãist˘m kontem.
T˘den na to ve Zlínû jsme museli ﬁe‰it dal‰í problémy v obranû. Ve ãtvrtek odkulhal z tréninku Karel
Rada. Tahal ho zadní stehenní sval. Tu‰ili jsme, Ïe to
nebude dobré, protoÏe byly jen dva dny do zápasu.
A na dÛleÏit˘ post stopera nemÛÏete poslat zranûného hráãe, protoÏe je tam velké riziko. Karel
s námi jel do Zlína, ale v sobotu dopoledne jsme se
domluvili, Ïe hrát nebude. Je‰tû to cítil. Na páteãním
tréninku uÏ jsme pﬁipravovali variantu se stopery

P

MICHAL ZACH
t re n é r

A-týmu

Luká‰em a Pávkem. Vlasta Karal se uzdravil a byl
pﬁipraven do zápasu, coÏ nám pomohlo. Kluci spolu
hráli poprvé a v obranû zvládli zápas velmi dobﬁe.
Zlín má vynikající hlaviãkáﬁe a rychlého ÎÛrka, coÏ je
pro kaÏdou obranu nepﬁíjemná kombinace. Obrana
byla v poﬁádku, v útoku jsme byli ale málo dÛrazní
v zakonãení a chybûla pﬁesnost finální fáze. Na tom
musíme zapracovat a proti Teplicím to zlep‰it. Jen
remízy nás nezachrání, i kdyÏ ty poslední dvû nám
zv˘‰ily nadûji na záchranu. Chtûl bych vám tímto
podûkovat za podporu v celé sezonû a tû‰ím se na
poslední dva zápasy. Vûﬁím, Ïe to spoleãnû dotáhneme k vysnûnému cíli.
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F OTO M A G A Z Í N U

VÎDYCKY JSME S VÁMI!
Tescoma Zlín – Bohemians 1905 0:0, 3. 5. 2008
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Jak to bylo na podzim...
F K Te p l i c e – B o h e m i a n s 1 9 0 5
2:0 (2:0)
15. kolo, 2. 12. 2007
Branky: 1. ·tohanzl, 8. Mare‰.
Rozhodãí: Adam – Filípek, Urban.
ÎK: Rosa, Ga‰parík – RÛÏiãka, Slezák, Kuná‰ek.
DivákÛ: 3680.

cím postupovat na na‰i branku,“ posteskl si trenér
Václav Hradeck˘. Luká‰ Marek s Janem RÛÏiãkou
sledovali záda protihráãe Mare‰e je‰tû jednou.
Hned v osmé minutû, kdy mlad˘ záloÏník pﬁidal
druh˘ gól pﬁes na‰i pravou stranu. „Pak uÏ bylo
tûÏké cokoliv s utkáním udûlat. SnaÏili jsme se,
ale Teplice si zápas ohlídaly,“ dodal Hradeck˘.
Klokani po ‰patném vstupu do utkání mysleli

Sestava FK Teplice: Slavík – Kaufman, Luká‰,
Klein, Rosa – ·tohanzl (87. Benát), Sabou,

pﬁedev‰ím na útok, kter˘ nejvíce podporovala dvojice Ivan Ha‰ek, Jan Morávek. „Mladí kluci zahráli

DoleÏal, Verbíﬁ (49. Ga‰parík) – Mare‰

dobﬁe. Ha‰ek dokonce utkání dohrál s lehk˘m

(63. Ljevakoviã), Smí‰ek.
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Nikl,

otﬁesem mozku. Po návratu do Prahy mu nebylo
pﬁíli‰ dobﬁe. Do stﬁedy má klid,“ odhalil Hradeck˘

Rada, ·marda – RÛÏiãka (25. Bartek), Morávek,

zranûní Ivana, které si pﬁivodil pﬁi sráÏce se Sa-

I. Ha‰ek, Kuná‰ek (62. ·koda) – Ordo‰, Slezák
(68. Bálek).

bouem jiÏ v pvní pÛli. „Kdyby Morávek ve druhém
poloãase promûnil velkou ‰anci, je‰tû jsme mûli
malou ‰anci se zápasem nûco udûlat. Hernû jsme

Z

novu s pochvalou, ale bez bodu odjíÏdûla

nepropadli, ale k bodÛm to nevedlo,“ dodal Hradeck˘. Statistiky dokládají, Ïe Bohemka za soupe-

Bohemka na podzim z Teplic. UÏ se to opako-

ﬁem pﬁíli‰ nezaostala. Na stﬁely vyhrály Teplice 6:5,

valo po nûkolikáté. Trenéﬁi soupeﬁe chválí na pozápasové tiskové konferenci hru
Bohemky, ale zároveÀ jsou spokojeni
se tﬁemi body. Také tentokrát Petr
Rada vyzdvihl kvality KlokanÛ.
„Bohemku znám moc dobﬁe,
prakticky nejlépe z celé
ligy, protoÏe tam ãasto
chodím. Bohemka
u nás pﬁedvedla jeden z nejlep‰ích v˘konÛ, které u nás ukázaly t˘my

na rohy vyhrála Bohemka 3:2.
Trenér Teplic Petr
Rada mohl b˘t spokojen˘. Jeho t˘m doma
na podzim ani jednou
neprohrál, na Stínadlech
porazil i Spartu.
„Chybûl nám Fenin,
ale mlad˘ Mare‰ ho
nahradil velmi dobﬁe. Jsme stále
v popﬁedí, jsme

na podzim. Kdyby dala dﬁíve

na ‰pici i v ta-

kontaktní gól, tak jsme mohli
mít je‰tû starosti,“ ﬁekl po ut-

bulce pravdy,
takÏe z tohoto

kání trenér Teplic, které na
domácím hﬁi‰ti bûhem podzimu neztratily ani bod.
Cel˘ zápas se rozhodl
bûhem osmi minut.
„·patnû jsme vystoupili
a umoÏnili jsme domá-
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pohledu jsme spokojení.
Bohemce pﬁeji urãitû záchranu,
má na to, v˘kon proti nám toho je
dÛkazem,“ uzavﬁel Rada, kter˘ za
Bohemku hrával
na sklonku své
kariéry.
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Děkujeme,
jste skvělí!
tatistiky právû konãícího roãníku Gambrinus
ligy nezní pro Bohemku nejlépe, ale pﬁeci
jen jsou tabulky, ve kter˘ch Klokani vévodí
ligovému pelotonu – a jsou to pﬁedev‰ím statistiky
t˘kající se fanou‰kÛ. ëolíãek v létû pro‰el rekonstrukcí, kapacita byla sníÏena na 7 500 sedících divákÛ, pﬁesto patﬁí Klokani s relativnû mal˘m stadionem na ligové pomûry, k nejlep‰ím v náv‰tûvnosti.
Bezkonkurenãní jsou v procentuálním zaplnûní stadionu – kapacita stadionu v ëolíãku je po celou sezonu naplnûna v prÛmûru z 88%.
Celkov˘ poãet fanou‰kÛ za tuto sezonu na domácích
zápasech Bohemky se blíÏí sto tisícÛm. Pﬁed zápasem
s Teplicemi to bylo pﬁesnû 92 302. „Nesmírnû si váÏíme vûrnosti na‰ich pﬁíznivcÛ, která se projevuje nejen
pﬁi domácích zápasech. Akce, jako jsou Vánoce s Klokanem nebo Fortuna Víkend ‰ampiónÛ, opût vstoupily do myslí fanou‰kÛ a budeme na nû dlouho vzpomínat,“ chválí pﬁíznivce Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel klubu.
Bohemka jde pﬁíkladem i pﬁi v˘jezdech na hﬁi‰tû
soupeﬁÛ. „VÏdy prodáváme vstupenky ve vlastním
fanshopu, a zájezdy tak máme pod kontrolou. Do
budoucna budou tyto v˘jezdy jen na jméno a nikdo
jin˘ se do sektoru fanou‰kÛ nedostane. Chceme tak
pﬁedejít v˘trÏnostem, protoÏe jeden takov˘ v˘stup
jako byl na Kladnû, udûlá ostudu na celou sezonu.
KvÛli pár hlupákÛm trpí i ostatní,“ ﬁíká ﬁeditel klubu. Bohemka chce i do budoucna poﬁádat zájezdy
pro fanou‰ky a hledat partnery, kteﬁí by se na v˘jezdech finanãnû podíleli.

S

Bohemce patﬁí v poﬁadí divákÛ na domácích zápasech tﬁetí místo za Baníkem a Spartou. V chování v‰ak Klokani patﬁí k nejlep‰ím a pﬁedev‰ím svoji oddanost klubu prezentují nejen na tribunû.
„Velmi v˘znamnou poloÏkou je také fanshop na
stadionu, kde fanou‰ci utratí miliony korun roãnû.
Za minul˘ rok se pﬁíznivci Bohemians podíleli na
celkovém rozpoãtu z jedné tﬁetiny,“ podûkoval
pﬁíznivcÛm ﬁeditel klubu.
■

Fanoušci Bohemky – „nejlepší u nás“
Fanou‰ci Bohemians 1905 míﬁí k titulu mistra ligy. V soutûÏi RadioÏurnálu vedou v bodování fanou‰kÛ, které redaktoﬁi veﬁejnoprávního rozhlasu zveﬁejÀují po kaÏdém
kole. „Rozhodli jsme se, Ïe budeme fanou‰ky na stadiónech celou sezónu pozornû hodnotit a na konci ligového
roãníku vyhlásíme klub s nejlep‰ími fanou‰ky. Na‰i reportéﬁi mají proto za úkol ohodnotit po kaÏdém zápase
diváky,“ pí‰e o své soutûÏi RadioÏurnál. „Naschvál jsme
bodování od 1 (minimum) do 10 (maximum) pojali jako
fotbalové skóre.“ Po kaÏdém kole zveﬁejní RadioÏurnál na
sv˘ch internetov˘ch stránkách skóre jednotliv˘ch zápasÛ
a krátké odÛvodnûní.
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Pořadí po 28. kole
1. Bohemians ... 191

9. Most ... 119

2. Ostrava ... 188

10. ÎiÏkov ... 107

3. Liberec ... 161

11. Olomouc ... 104

4. Slavia ... 152

12. PlzeÀ ... 103

5. Sparta ... 144

13. Zlín ... 94

6. Mladá Boleslav ... 134

14. Jablonec ... 93

7. Teplice ... 123

15. â. Budûjovice ... 84

8. Brno ... 122

16. Kladno ... 77
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Sledované kritérium

Celá sezóna

Diváci celkem – Gambrinus liga
PrÛmûr na zápas
Zápas s nejvy‰‰í náv‰tûvou
Zápas s nejniÏ‰í náv‰tûvou

1 123
5
20
1

502
060
565
050

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MuÏstvo
FC Baník Ostrava
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
FK Teplice
FK SIAD Most
SK Sigma Olomouc
FC Viktoria PlzeÀ
1. FC Brno
FK Mladá Boleslav
FK Viktoria ÎiÏkov
FK Jablonec 97
Tescoma Zlín
Dynamo âeské Budûjovice
SK Kladno

Celkem
219607
219523
178862
166897
153939
144140
131787
129049
125142
123805
120279
116240
112236
109382
104408
91708

PrÛmûrnû
7843
8130
6624
5960
5497
5147
4706
4779
4469
4585
4295
4151
4008
3906
3728
3275

Nejvíce
16411
20565
20565
8433
16544
14700
13346
11085
13540
9550
6729
8406
9033
8624
7182
7213

Nejménû
1240
3503
2339
2750
1500
1050
1500
2476
1940
2120
2215
2125
1050
2038
1870
1240

MUŽSTVA SEŘAZENÁ PODLE CELKOVÝCH NÁVŠTĚV DOMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MuÏstvo
FC Baník Ostrava
AC Sparta Praha
Bohemians 1905
SK Slavia Praha
FC Slovan Liberec
FK Teplice
1. FC Brno
SK Sigma Olomouc
FK SIAD Most
FK Mladá Boleslav
FC Viktoria PlzeÀ
FK Jablonec 97
FK Viktoria ÎiÏkov
Dynamo âeské Budûjovice
Tescoma Zlín
SK Kladno

Celkem
147964
112590
92302
76152
73822
73646
70470
64282
58863
57776
55740
53559
52915
50211
48746
34464

PrÛmûrnû
10568
8660
6593
5439
5273
5260
5033
4944
4204
4126
3981
3825
3779
3586
3481
2461

Nejvíce
16411
20565
7500
16205
7615
14700
9550
11085
7500
4940
7887
6105
5540
5978
6058
4000

Nejménû
5351
3503
5540
2339
4119
2720
2120
3141
1500
2840
2038
1050
2125
2125
2528
1240

MUŽSTVA SEŘAZENÁ PODLE CELKOVÝCH NÁVŠTĚV VENKU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MuÏstvo
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905
FK SIAD Most
FC Baník Ostrava
FK Teplice
FC Viktoria PlzeÀ
SK Sigma Olomouc
FK Viktoria ÎiÏkov
FK Mladá Boleslav
Tescoma Zlín
FK Jablonec 97
SK Kladno
Dynamo âeské Budûjovice
1. FC Brno

Celkem
106933
102710
80117
74595
72924
71643
70494
69402
64767
63325
62503
60636
58677
57244
54197
53335

PrÛmûrnû
7638
7900
5722
5328
5208
5117
5035
4957
4626
4523
4464
4331
4191
4088
3871
4102

Nejvíce
16205
20565
16544
8433
13346
11085
14109
13540
11045
8406
6729
8624
9033
7213
7182
7228

Nejménû
4000
3520
1500
2750
2063
1240
1050
1940
2476
2250
2215
2038
2020
2125
1870
2210

NÁVŠTĚVNOST

MUŽSTVA SEŘAZENÁ PODLE CELKOVÝCH NÁVŠTĚV DOMA I VENKU
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BOJ O ZÁCHRANU
ambrinus liga vrcholí, do konce zb˘vají poslední dvû kola a pomalu se odhaluje tajenka,
kterou sledujeme uÏ nûkolik t˘dnÛ v magazínu Klokan. Postupnû doplÀujeme v˘sledky a poãítáme minitabulky. Zkou‰íme rÛzné varianty. Jedno je jisté –
uÏ známe jednoho sestupujícího. Zatímco na zaãátku na‰eho seriálu si Most stál nejlépe a byl favoritem na záchranu, staãily ãtyﬁi zápasy a role se úplnû
obrátily. Most je jasn˘m sestupujícím a Bohemka
má naopak nejvût‰í náskok bûhem jarního prÛbûhu ligy.
Most uÏ do na‰ich statistik poãítat nemusíme,
pﬁesto ho do tabulky zahrnujeme, protoÏe je‰tû
mÛÏe sehrát urãitou roli. Teoreticky mÛÏe mít starosti se záchranou i Jablonec, ale to by se muselo jednat o shodu velk˘ch náhod, proto se soustﬁeìme na
tyto tﬁi t˘my. Most mÛÏe zasáhnout do boje o záchranu, pokud své poslední dva zápasy se Zlínem
a v Plzni vyhraje. Kdyby Bohemka jiÏ nebodovala
a Kladno dvakrát remizovalo, budou mít v‰echny tﬁi
t˘my stejnû bodÛ a vzájemná minitabulka (dole

G

vpravo) urãí jako vítûze Bohemku. Z tohoto pohledu
mÛÏe mít Most je‰tû pro Bohemku pozitivní vliv.
V pﬁípadû rovnosti bodÛ pouze s Kladnem rozhodují vzájemné zápasy a ty má Bohemka hor‰í. TakÏe Klokani musí uhrát na konci ligy o bod více neÏ
svûﬁenci trenéra ·ilhavého. Oba t˘my mají tûÏké
soupeﬁe, více si slibují od 29. kola. „Vûﬁíme, Ïe Olomouc odehraje na Kladnû zápas s maximálním nasazením a bude bojovat o body,“ ﬁíká Luká‰ Pﬁibyl,
ﬁeditel Bohemians 1905. Pokud by Olomouc neprohrála na Kladnû, do posledního kola pÛjdou
v lep‰í pozici Klokani. Kladno hraje v posledním
kole v Teplicích, Bohemka v Ostravû. Oba zápasy
s pohárov˘mi adepty, ale v té dobû uÏ bude moÏná
tajenka pohárÛ vyﬁe‰ená.
Pﬁed zaãátkem jara se spekulovalo, Ïe na záchranu bude staãit 27 bodÛ. Stále to mÛÏe b˘t pravda,
ale spí‰e to vypadá na 29 bodÛ. Znamená to pro
Bohemku uhrát je‰tû jedno vítûzství. Proti Teplicím
je ideální pﬁíleÏitost. Bude to boj zﬁejmû aÏ do posledního kola.
■

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

28 5-11-12 24:36
28 5-9-14 30:44
28 4-8-16 29:51
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
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TABULKA VZÁJEMNÁ
26
24
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
1:2
3:0
3:1
0:0
0:1
2:2
4:1
1:0
0:0
:
:
:
:
:
:

7:5
6:5
5:8

7
6
2
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FOTOGALERIE FANS
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VŽDYCKY JSME
S VÁMI!
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Rozhovor s ředitelem

Jak se díváte na souãasnou situaci Bohemky?
„KdyÏ si vezmeme, kde jsme byli pﬁed mûsícem
a málokdo uÏ vûﬁil v zázrak, tak je na‰e situace ne-

Co bylo
a co bude...

ãekanû dobrá. V Mostû jsme si sáhli na úplné dno,

BlíÏící se konec sezony nutí
k bilancování, ale v pﬁípadû Bohemky
je je‰tû brzy. Jsou pﬁed námi dva
zápasy, které stále mohou rozhodnout
o úspû‰nosti ãi neúspû‰nosti sezony.
„Proto nechceme ﬁíkat velká slova
a stále se musíme soustﬁedit na konec
ligy. Ale toto je poslední pﬁíleÏitost
promluvit k fanou‰kÛm pﬁi domácím
zápase,“ ﬁíká Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel
Bohemians 1905. Poslední zápas se
hraje za t˘den v Ostravû, kam urãitû
pﬁijedou stovky fanou‰kÛ, ale ëolíãek
je ëolíãek…

hlavního favorita záchrany a najednou bûhem pár

14 Bohemians 1905 – FK Teplice

byl jsem v kotli a vidûl jsem o poloãase ty smutné
obliãeje fanou‰kÛ. Ale kluci to v Mostû dokázali
otoãit. Byl v tom kus ‰tûstí, ale to nám pﬁedtím
hroznû chybûlo. Psychicky to muÏstvo nakoplo, naopak vidíte, jak to potopilo Most. UÏ byl pasován na
zápasÛ je jasn˘m sestupujícím. Na hráãe i ostatní je
to velk˘ tlak, boj o záchranu jsem vÏdycky zaÏil jen
v roli fanou‰ka a mÛÏu ﬁíci, Ïe bych nikomu nepﬁál
zaÏívat pocity, co mají lidé pﬁímo v klubu. Pracovat
s pocitem nejistoty, co bude o víkendu, co bude
pﬁí‰tí sezonu, je nûkdy opravdu ‰ílené.“
Na setkání s fanou‰ky jste ﬁíkal, Ïe se pﬁipravují obû varianty dal‰ího v˘voje – pro první
a druhou ligu?
„Ano, musíme b˘t na to pﬁipraveni, ale jednoznaãn˘m a jedin˘m cílem je záchrana. NemÛÏeme
se spokojit s konstatováním, Ïe se sestup není tragédie a Ïe to zase vykopeme. Tak to není. První
liga je na‰e priorita a v‰ichni pro to musíme udû-
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lat v‰echno. Fanou‰ci, lidé v klubu, trenéﬁi i hráãi.
Jsme velmi blízko úspûchu, kter˘ se je‰tû nedávno
zdál nedosaÏiteln˘.“
Jak z tohoto pohledu hodnotíte poslední
zápasy?
„Bod se Spartou je velmi dobr˘ pro sebevûdomí
hráãÛ. Samozﬁejmû po tﬁech bodech by se to sbíralo lépe, ale ruku na srdce. NemÛÏeme b˘t zklamáni
po remíze se Spartou a ve Zlínû. Poslední zápas
jsme mohli i vyhrát, ale k dobré defenzivû uÏ jsme
nepﬁidali takovou kvalitu v zakonãení. V boji o záchranu je dÛleÏité neinkasovat a to se nám daﬁí.

Lukáš Přibyl
ředitel
Bohemians 1905

V posledních dvou zápasech jsme poprvé na jaﬁe
udrÏeli ãistá konta. Máme nejen bodov˘, ale i psychick˘ náskok pﬁed Kladnem, i kdyÏ tûÏ‰í soupeﬁe.
Vûﬁím, Ïe Olomouc podá na Kladnû odpovûdn˘ v˘-

vyjasníme na‰e dal‰í pﬁedstavy spolupráce. Tﬁeba

kon s pln˘m nasazením. I Kladno je pod tlakem.
Tûch kombinací moÏného v˘voje je spoustu, ale

u Karla Rady a Dalibora Slezáka, o kter˘ch se spekuluje, zda budou konãit, jiÏ mám nûjaké rozhovo-

mÛÏeme to poãítat my ve vedení a fanou‰ci, ale

ry za sebou a rozsekneme to po sezonû.“

v Ïádném pﬁípadû nechci, aby se na to soustﬁedili
hráãi. Ti to vnímají, ale musí pﬁedev‰ím uspût proti
Teplicím. Pak mají nûjaké poãty smysl.“
I kdyÏ je‰tû nevíme, jak sezona dopadne,
víme jiÏ nûco o letní pﬁípravû?
„Samozﬁejmû, tu zaãal plánovat jiÏ Zbynûk Busta
a Michal Zach nyní pokraãuje v jeho práci. Hráãi
budou mít pﬁibliÏnû mûsíc dovolenou, letní pﬁíprava zaãne 17. ãervna a potrvá ‰est t˘dnÛ. V plánu je
klasické soustﬁedûní na fyzickou kondici, a pak
také herní soustﬁedûní v Rakousku nebo v Nûmecku. Chceme se fanou‰kÛm pﬁedstavit i pﬁi domácích zápasech, takÏe mimo jiné absolvujeme turnaj v Nové Vãelnici, kter˘ i dﬁíve patﬁil do
kalendáﬁe akcí klubu.“
Zmûnami urãitû projde i kádr?

Hledáte jiÏ nové posily?
„Ano, máme v tuto chvíli na seznamu pﬁibliÏnû
osm jmen, ale tento seznam se je‰tû rozroste
s blíÏícím se pﬁestupním termínem. V tuto chvíli
víme jistû, Ïe odejde Martin Knakal, kter˘ se vrací
do ﬁecké ·koda Xanthi, ostatní hráãi, kteﬁí zde jsou
na hostování, se jeví velmi dobﬁe a budeme jednat o jejich pﬁípadném dal‰ím pÛsobení. Pﬁestupy
tentokrát budou probíhat specificky, protoÏe je
v ãervnu evropsk˘ ‰ampionát a bûhem této doby
nebude ten ruch tak ãil˘. Proto oãekávám, Ïe hráãi
budou pﬁicházet je‰tû bûhem ãervence v prÛbûhu
pﬁípravy.“
A na co se mohou tû‰it fanou‰ci?
„V ãervenci zaãne prodej permanentních vstupenek na novou sezonu a s tím chceme spojit nûko-

„A nebude jich málo, jelikoÏ nûkter˘m hráãÛm
konãí smlouvy a jin˘m hostování. Z tohoto dÛvodu

lik akcí. Chtûli bychom udûlat oficiální zahájení sezony s autogramiádou a dal‰ími atrakcemi pro

uÏ s vût‰inou hráãÛ jednáme, ale nechceme je pﬁí-

fanou‰ky, coÏ tu v minulosti neb˘valo. Dále plánu-

li‰ rozptylovat pﬁed koncem ligy. Nicménû na‰im
cílem je, aby hráãi odjíÏdûli na dovolenou s vûdo-

jeme men‰í úpravy na stadionu, aby se zlep‰ilo
zázemí pro diváky. Tûch novinek bude víc, o v‰ech

mím, co bude po ní. To znamená, Ïe do dvou t˘d-

budeme bûhem léta informovat na internetu, kte-

nÛ se v‰emi absolvujeme schÛzky, ve kter˘ch si

r˘ mimochodem také dostane nov˘ kabát.“
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BOHEMIANS 1905
AC SPARTA PRAHA
ez úsmûvÛ, ale s úlevou pﬁicházeli oba trenéﬁi na tiskovou konferenci. Sparta i Bohemians
získali po bodu, kter˘ mÛÏe b˘t v jejich situaci
hodnû dÛleÏit˘, i kdyÏ oba t˘my chtûly vyhrát. „My
ten cíl máme pokaÏdé, takÏe nemÛÏe b˘t úplná
spokojenost,“ ﬁekl Michal Bílek, trenér Sparty.
„V boji o záchranu by nás tﬁi body posunuly v˘‰e,
ale vybojovali jsme zaslouÏen˘ bod se Spartou,
coÏ je cenné i pro sebevûdomí hráãÛ,“ prohlásil Michal Zach, trenér Bohemians 1905.
Trenéﬁi Bohemians nemohli poãítat se dvûma hráãi, kteﬁí minule nastoupili v základní
sestavû. Marek Nikl v této sezonû skonãil, má
zlomenou zánártní kÛstku a Jan Rezek nemohl nastoupit proti své mateﬁské Spartû.
„Nikla jsme nahradili Pávkem, kter˘ jiÏ
tento post hrál v lize na podzim místo
distancovaného Luká‰e. Nabízelo se je‰tû pﬁesunout Luká‰e na stopera, ale tím bychom
naru‰ili i zálohu. Místo Honzy Rezka jsme dopﬁedu
postavili dva dlouhány, abychom eliminovali sílu
Sparty pﬁi standardních situacích,“ objasnil my‰lenkové pochody trenérÛ
Michal Zach.
Bohemka podala
skvûl˘ taktick˘ v˘kon
a nepustila Spartu do
váÏnûj‰ích moÏností.
„Hráãi velmi
dobﬁe plnili
pﬁedepsa-

B

né úkoly. Na Spartu jsme museli hrát odzadu,
protoÏe vyspûlost soupeﬁe byla vy‰‰í a rychlostní
typy po stranách by nám pﬁi otevﬁené hﬁe dûlaly
problémy. Ale nemohli jsme hrát jen defenzivnû,
museli jsme hrozit i vpﬁedu a pokusit se pﬁekvapit ze standardky nebo z rychlého útoku,“ odhalil
taktické plány Zach.
Sparta pﬁijela do ëolíãku s vûdomím, Ïe jí minimálnû zÛstane tﬁíbodov˘ náskok na Slavii.
„Samozﬁejmû jsme mûli radost z v˘sledku Slavie, ale na‰i hru neovlivnil.
Hledíme sami na sebe. Bohemka
hrála na samé hranici moÏností
s maximálním nasazením a v˘bornû k nám pﬁistupovala. Bylo
tûÏké se dostat do kombinace.
·ance tak byly pﬁedev‰ím po
standardkách,“ zhodnotil zápas
z pohledu Sparty Michal Bílek.
Nakonec se oba trenéﬁi shodli,
Ïe bod je pro oba t˘my velmi cenn˘.
„Bod je pro nás vzhledem k v˘voji v tabulce velmi pozitivní,“ dodal Bílek.
■

BOHEMIANS 1905 – AC SPARTA PRAHA 0:0
Rozhodãí: Jech – Kordula, GoÀa.
ÎK: Ordo‰ – Kladrubsk˘.
DivákÛ: 7300.
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Luká‰, Rada, ·marda, Marek, Pávek, Bartek, Ordo‰,
·koda (63. Slezák), Kotyza (82. Ha‰ek P.), Morávek.
Sestava Sparta Praha: Grigar – ¤epka, Slepiãka, Horváth, Kladrubsk˘, Sivok, Holenda (89. Do‰ek),
Kisel (86. Vacek), Voﬁí‰ek, Kadlec, Matu‰oviã (Zeman).
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TESCOMA ZLÍN
BOHEMIANS 1905
otbalisté Bohemians odehráli ve Zlínû takticky
velmi dobr˘ zápas. Mûli mnohem ãastûji míã
na kopaãkách neÏ domácí, v prvním poloãase se
KlokanÛm daﬁila kombinace více, ve druhé pÛli se
oba t˘my dopustily hodnû nepﬁesností a útoãníkÛm Bohemky ãasto chybûl jen krÛãek ke skórování. Ani jeden t˘m si nevytvoﬁil stoprocentní pﬁíleÏitost, zlínsk˘m i Bohemce vÏdy chybûly centimetry
ke zpracování míãe nebo k pﬁesnûj‰í stﬁele. „Chvílemi byla kombinace velmi dobrá, dostávali jsme
se z kﬁídel pﬁed branku, ale v koneãné fázi nám
chybûla kvalita, podobnû jako se Spartou. Remíza
je zaslouÏená, bod je dobr˘, ale musíme uspût
doma s Teplicemi,“ ﬁekl po utkání trenér Bohemians 1905 Michal Zach, kter˘ drÏí na laviãce Bohemians stále neporazitelnost.
Bohemians odehráli ve Zlínû velmi dobrou partii
pﬁedev‰ím smûrem dozadu, pﬁestoÏe
chybûla dvojice stoperÛ, která odehrála celé jaro – Nikl i Rada jsou zranûní. „Na pﬁedzápasovém tréninku
uÏ jsme zkou‰eli variantu bez
Karla Rady, protoÏe cítil
problémy se svalem.
Zvolili jsme Luká‰e s Pávkem a oba odehráli velmi
dobr˘ zápas,“ pochválil novou
stoperskou dvojici trenér Michal
Zach. Stopeﬁi si poradili
i s rychl˘m ÎÛrkem, kter˘
pﬁed t˘dnem dvakrát skóroval proti Kladnu. „I na
ÎÛrka jsme se soustﬁedili v pﬁípravû. Soupeﬁ
je velmi siln˘ také ve

F

0
0

standardních situacích, vysocí obránci jsou hodnû
silní v zakonãení. Jsem rád, Ïe se nám podaﬁilo
i toto uhlídat,“ doplnil Michal Zach. „ÎÛrek se i tentokrát dostal do náznakÛ ‰ancí. Na Kladnû z toho
dal dva góly, teì po podobném úniku stﬁílel vedle,“
posteskl si trenér Zlína Pavel Hoftych.
Zlín se stejnû jako Bohemians pot˘kal se zdravotními problémy hráãÛ. „UÏ v prvním poloãase musel
vystﬁídat ·mahaj, ãímÏ jsme pﬁi‰li o tvoﬁivého hráãe
ve stﬁedu hﬁi‰tû. Bohemka nás proto pﬁehrávala
kombinací a my jsme dûlali hodnû zbyteãn˘ch chyb,“
prohlásil Hoftych. V závûru navíc musel kvÛli zranûní
stﬁídat obránce Penner. „Museli jsme vzadu improvizovat a v závûru byl v na‰í obranû trochu chaos, ale
pﬁeÏili jsme to. I díky práci stoperÛ, zejména ZboÏínek je v této sezonû v˘born˘,“ pochválil stopery trenér Zlína. Také z hodnocení trenérÛ bylo patrné, Ïe
defenziva byla tentokrát lep‰í neÏ v ofenzíva.
Bohemians pﬁijeli do Zlína bodovat a to
se splnilo. Klokani si odvezli bod, ale
mohlo jich b˘t i více. „V závûru tam
létaly centry, ale bohuÏel na
Ïádn˘ z nich útoãníci nedosáhli,“ litoval Zach promarnûn˘ch ‰ancí. Bûhem zápasu musel ﬁe‰it
také stﬁídání kvÛli
zdravotnímu stavu. „Vlasta Karal
mûl kﬁeãe, takÏe jsme museli sáhnout i do stﬁedu zálohy. Morávek
se pﬁesunul na post defenzivního
záloÏníka a Slezák odehrál konec utkání na podhrotovém
postu,“ vysvûtlil trenér Zach
jedno ze stﬁídání.
■

TESCOMA ZLÍN – BOHEMIANS 1905 0:0
Rozhodãí: Kocián – Wilczek, Tacina.
ÎK: Pazdera, ZboÏínek, Zúbek (v‰ichni Zlín).
DivákÛ: 2756.
Sestava Tescoma Zlín: Baránek – Pazdera, Kroãa, ZboÏínek, Penner (76. Musil)- Kraus, Zúbek,
·mahaj (32. Vrtûlka), Vyskoãil (55. Malár) – Pacanda, ÎÛrek. Trenér: Hoftych.
Sestava Bohemians 1905: SÀozík – Marek, Luká‰, Pávek, ·marda – Kotyza (46. ·koda), Karal (77. Slezák),
Morávek, Bartek – Ordo‰, Rezek (90. P. Ha‰ek). Trenér: Zach.
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BOHEMIANS 1905
KÁDR PRO 1. LIGU
1
Sňozík Radek
17. 10. 1975
86 kg, 187 cm
85 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
49 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
345 startů v lize

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

7
Marek Nikl
20. 2. 1976
78 kg, 183 cm
41 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
38 startů v lize

10
Slezák Dalibor
28. 1. 1970
82 kg, 183 cm
204 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
3 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
20 startů v lize

15
Bartek David
13. 2. 1988
71 kg, 177 cm
25 startů v lize
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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

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

19
Michal Ordoš
27. 1. 1983
84 kg, 190 cm
69 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
23 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
5 startů v lize

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

26
Rezek Jan
5. 5. 1982
69 kg, 176 cm
98 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
14 startů v lize

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

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

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
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PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO DNEŠNÍHO SOUPEŘE

FK Teplice
jdeme do finále. V posledním
leto‰ním domácím zápase se
v ëolíãku pﬁedstaví nevyzpytatelní Severoãe‰i, které je‰tû pﬁed
ãtrnácti dny po v˘hﬁe nad Slavií reálnû mysleli na druhé místo zaji‰tující
Ligu MistrÛ. Po dvou poráÏkách od
Budûjovic a Boleslavi v‰ak najednou
ztrácí dva body na tﬁetí Ostravu a evropské poháry se jim vzdalují. Je jisté, Ïe
do Prahy pﬁijedou s cílem vyhrát. Stejn˘ cíl v‰ak máme i my. Pﬁípadná v˘hra
by nás jiÏ v˘raznû posunula k vytouÏené záchranû a na‰eho úhlavního kladenského soka v boji o záchranu vystavila je‰tû vût‰ímu tlaku.
Ná‰ soupeﬁ ze severu âech se
mÛÏe pochlubit pomûrnû bohatou
historií. První ligu zaãal hrát jiÏ v roce
1948. Na zaãátku 50. let sice pﬁi‰el
pád o soutûÏ níÏ, ale od sezony
1964/65 patﬁil tehdej‰í Sklo Union
Teplice opût ke stabilním úãastníkÛm nejvy‰‰í soutûÏe. Druh˘ del‰í v˘padek nastal na zaãátku 80. let,
po dlouhou dobu 16 let se teplick˘ klub aÏ na jednu v˘jimkou pochyboval na hranici druhé a tﬁetí
ligy. Zpátky mezi elitu se probojoval v roce 1996
a návrat to byl vskutku impozantní. Vedení Teplic
vybudovalo zakrátko za pﬁispûní movit˘ch sponzorÛ
velmi silné muÏstvo, které obsadilo v sezónû
1998/99 vynikající druhé místo. Od té doby se v‰ak

A

ambiciózní celek pohybuje
vût‰inou uprostﬁed ligové
tabulky. Posledním vût‰ím
úspûchem byla bronzová pﬁíãka v sezonû 2004/05. Jednoho pomûrnû velkého úspûchu dosáhli Tepliãtí i v pohárové
Evropû. Ve zmiÀované sezonû 2004/05
postoupili aÏ do jarní ãásti Poháru UEFA.
Na své cestû dokázali vyﬁadit nûmeck˘
Kaiserslautern i nizozemsk˘ Feyenoord
Rotterdam. Koneãnou jim vystavil aÏ
„zelenobíl˘“ Celtic Glasgow.
V souãasné chvíli patﬁí Teplicím pátá
pﬁíãka tabulky s dvoubodovou ztrátou
na tﬁetí místo zaruãující úãast v poháru
UEFA. Jejich jarní v˘kony a v˘sledky jsou
velmi nevyrovnané. Po úvodním povinném
vítûzství nad Mostem, utrÏili ãtyﬁgólov˘ v˘prask v Liberci a prohráli i dal‰í dva zápasy,
pak pﬁi‰lo jisté zvednutí korunované pomûrnû pﬁesvûdãiv˘m vítûzstvím nad Slavií
a následoval dal‰í kolaps v podobû v˘‰e
zmiÀované poráÏky v âesk˘ch Budûjovicích
a doma s Mladou Boleslaví. MuÏstvu trenéra Rady
citelnû chybí pﬁedev‰ím kanon˘r Fenin, kterého se
zatím novû pﬁíchozím útoãníkÛm (Jun a Smejkal)
nepodaﬁilo nahradit. V posledních zápasech se
pﬁíli‰ nedaﬁí ani nestárnoucímu Verbíﬁovi a chyby
zaãíná dûlat i dﬁíve skálopevná obrana.
Podzimní vzájemn˘ na Stínadlech vyznûl jasnû
pro na‰eho soupeﬁe. Po osmi minutách bylo takﬁíkajíc vymalováno, Severoãe‰i
nám dali dvû branky a zbytek zápasu si jiÏ zku‰enû pohlídali. My
jsem si sice po pﬁestávce si vytvoﬁili i ‰ance, nejvût‰í moÏnost
vykopli obránci Teplic Morávkovi
z brankové ãáry, ale celkovû nás
soupeﬁ jednoznaãnû pﬁedãil. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe stejn˘ scénáﬁ, pouze v opaãné reÏii, se
v sobotu odehraje i v ëolíãku.
■
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S Fortunou za Bohemkou
do Ostravy
F
anou‰ci Bohemky teì budou moci cestovat za

zájezdu nebo je jiÏ v minulosti poru‰ovali. „Vûﬁím,

sv˘m t˘mem opût o nûco lépe. KaÏd˘ v˘jezd,

Ïe se fanou‰ci budou chovat fair-play, pﬁi cestû

po celé âeské republice, je bude stát maximálnû

i na stadionu, abychom podobnou pomoc fanou‰-

100 Kã. Sázková kanceláﬁ Fortuna se totiÏ stala part-

kÛm mohli i do budoucna opakovat. Chceme, aby

nerem v˘jezdÛ Bohemky a bude vÏdy pﬁispívat na

jich jezdilo i ven co nejvíce, toto je jeden z pro-

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

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

‰im fanou‰kÛm nabídnout alespoÀ ãásteãnû vylep-

ternetov˘ch stránkách Bohemky je formuláﬁ, po-

‰ené podmínky. Fortuna chce pomoci je‰tû lep‰í at-

mocí kterého se kaÏd˘ mÛÏe pﬁihlásit na zájezd,“

mosféﬁe na v˘jezdech,“ ﬁíká Luká‰ Pﬁibyl, ﬁeditel

upﬁesÀuje Pﬁibyl.

Bohemians 1905. Celá akce uÏ se vydaﬁila uÏ pﬁi
pﬁedchozích v˘jezdech. Teì nás ãeká poslední v˘jezd do Ostravy.

ZÁJEZD DO OSTRAVY
V sobotu 17. 5. 2008 je pro fanou‰ky Bohemians

Fotbalov˘ klub Bohemians 1905 spoleãnû se sáz-

1905 poﬁádán autobusov˘ zájezd na prvoligové ut-

kovou spoleãností Fortuna dûkují fanou‰kÛm za do-

kání s Baníkem Ostrava (zaãátek v 15:00). Na akci

savadní podporu a nabízí jim na jaro pomocnou

se opût bude v˘znamnou mûrou finanãnû podílet

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

Fortuna, jeden z partnerÛ Bohemky.

stává partnerem tûchto v˘jezdÛ, protoÏe chce na-

Pﬁihlá‰ky u Michala Holase pomocí kontaktního

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

formuláﬁe v ãlánku na internetu, nebo mailem na

dém utkání v boji o záchranu. Fortuna v˘razn˘m

zajezdy@fc-bohemians.cz nebo pomocí SMS na

zpÛsobem pﬁispûje na uhrazení dopravy fanou‰-

mobil 606 814 521. Do SMS uveìte jména pﬁihlá-

kÛm na jednotlivé zápasy a vûﬁí, Ïe Bohemka bude

‰en˘ch, do mailu i telefonická spojení.

mít domácí prostﬁedí na kaÏdém stadionu v âeské
republice.

Cena zájezdu – pro ãleny DFB 80,- Kã, pro ostatní
fanou‰ky Bohemky 100 Kã.

Bohemians 1905 vypravují na kaÏd˘ zápas autobus za jednotnou cenu pro kaÏdého fanou‰ka –

VSTUPENKY DO OSTRAVY

100 Kã. âlenové DFB budou mít zájezd dokonce

Vstupenky na utkání do sektoru Bohemians

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

budou v prodeji od pondûlí 12. kvûtna ve fanshopu

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

Bohemians. Úãastníci zájezdu mají vstupenky zaji‰-

Úãastníci zájezdÛ budou mít automaticky zaji‰tû-

tûny a budou je platit v autobuse.

né vstupenky na utkání, které v‰ak nejsou zahrnuty 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‰en˘ch. Poﬁadatel zájezdu má právo vylouãit ze zájezdu problémové fanou‰ky, kteﬁí poru‰í pravidla
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ZAJÍMAVOSTI

Poslední hodiny před zápasem...

P

oprvé pﬁed posledním podzimním utkání s Li-

vytváﬁí skvûlé podmínky v posledních hodinách pﬁed

bercem vyrazili fotbalisté Bohemians do hotelu

utkáním. Mnozí urãitû znali motorest Naháã. Ten pro-

Akademie na pﬁedzápasové soustﬁedûní. Den poté
vyhráli. Na jaﬁe se sem vydávají Klokani pﬁed kaÏ-

‰el v˘raznou rekonstrukcí a dnes je z nûj hotel na vysoké úrovni. Hotel se nachází v pﬁekrásném prostﬁe-

d˘m domácím zápasem. PÛlhodinová cesta po dál-

dí Posázaví (v blízkosti oboustranného sjezdu

nici D1 je pﬁivede k jejich doãasnému domovu, kde
probíhají poslední pﬁípravy na dÛleÏitá utkání. Bylo

z dálnice D1 = exit 29 – âerãany, Chocerady) a je v˘znamn˘m konferenãním centrem s mimoﬁádn˘m vy-

tomu tak i pﬁed zápasem s Teplicemi.

bavením a pﬁíjemnou pﬁátelskou atmosférou. „Jsme

Hotel Akademie se pro druhou polovinu sezony
stává pravidelnû domovem fotbalistÛ Bohemians

rádi, Ïe mÛÏeme vyuÏívat sluÏeb hotelu Akademie,
kde mají hráãi klid pﬁed zápasem, v˘borné moÏnos-

pﬁed domácími zápasy. Hotel Akademie se zaﬁadil

ti stravování a také ideální podmínky na taktickou

mezi partnery Bohemians a pro fotbalové muÏstvo

pﬁípravu,“ uvádí ﬁeditel Bohemians 1905 Luká‰ Pﬁi-
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Z ĎOLÍČKU

byl dÛvody, proã fotbalisté Bohemians absolvují vÏdy

V dvoulÛÏkov˘ch pokojích tráví kaÏd˘ voln˘ ãas

pÛlhodinovou cestu z ëolíãku do hotelu.

po svém. První takovou moÏnost mají hráãi po ve-

V hotelu Akademie nominovaní hráãi tráví noc
pﬁed zápasem a následnû se zde pﬁipravují i na sa-

ãeﬁi. Honza Morávek je pﬁipojen˘ na internet, nûkteﬁí dal‰í vyuÏívají nabídku televizních programÛ,

motné utkání. „Dopoledne máme vÏdy krátké pro-

Dalibor Slezák probírá novinky v ãasopisech. Bo-

taÏení, zahrajeme si bago a po obûdû je taktická
porada,“ popisuje standardní program trenér Mi-

hemka se na nejen na utkání se Spartou pﬁipravuje
svûdomitû a hotel Akademie k tomu poskytuje vy-

chal Zach. „Oproti jin˘m víkendÛm bude tentokrát

nikající servis. V hotelu jsou zvyklí pﬁipravovat se-

obûd dﬁíve, protoÏe se hraje uÏ od tﬁí hodin,“ dodává. MuÏstvo se vydá na stadion pﬁed jednou ho-

mináﬁe a zasedání pro firmy, k tomu je hotel uzpÛsoben. Bohemka pﬁinesla do hotelu nov˘ sportovní

dinou, na stadion pﬁijede t˘m zhruba devadesát mi-

duch a personál hotelu teì pravidelnû sleduje v˘-

nut pﬁed utkáním.

sledky víkendov˘ch zápasÛ.

Bohemians 1905 – FK Teplice

■

27

Bohemka_Teplice 7_08

7.5.2008 17:02

Stránka 28

Bohemka_Teplice 7_08

7.5.2008 17:02

Stránka 29

Bohemka_Teplice 7_08

7.5.2008 17:02

Stránka 30

Očima fanoušků
Bohemians 1905 – Sparta

TICKET TO RIDE

adoptován zelenobílou rodinou. To se ví, u nás

autor: loupak

jako doteì, my si tû budem hejãkat, na rukou

zÛstane‰, co by ses tam vracel...kdyÏ bude‰ hrát
nosit, se‰ ná‰!

K

urz 5,15 na vítûzství Bohemky byl stra‰-

A pak dostává hrstka deprivantÛ s rumunskou

nû moc lákavej, a tak v nedûli pár hodin

standartou dal‰í lekci...z placu de dolu Kisel

pﬁed zaãátkem matche míﬁim do sázko-

a hlavní tribuna Karolkovi uznale dává standing

v˘ kanceláﬁe v podchodu na Václaváku. Pﬁede

ovation...zdalipak to troglodyti za brankou u tram-

mnou stojí nûjakej staﬁík, jehoÏ dlouhej seznam

vaje vÛbec pochopili?

tipÛ sleãna za vok˘nkem láduje svûdomitû do

Tiket e‰tû chviliãku Ïije, a pak najednou

compu...poslední poloÏkou je Most vs. Liberec.

umﬁe...ani OdÏi, nejlep‰í hráã derby, ho nevzkﬁísí.

„Tady nemáte nic, co tam mam napsat? Dûdula se

Neva, i tak to bylo pûkn˘ a v nejmenovan˘m pod-

zamyslí a praví: „Dvojku, dejte dvojku.“ „Správnû,“

niku se vzápûtí chystá pﬁedjednaná slavnostní ta-

pochválim ho a sem na ﬁadû: „Jedniãku na Bo-

bule...stoly se prohejbaj pod náporem peãenejch

hemku!“

vopeﬁencÛ a brzo je nám v‰em ponûkud

Je krásnû a uÏ se tû‰im, jak se za ten balík, co
tiket vynese, poﬁádnû roz‰oupnem. Nálada slav-

mdlo...e‰tû trochu zelíãka?...uÏ ne, prosím.
Slab‰í kusy vodpadaj a ty vodolnûj‰í si na vytrá-

nostní, soupeﬁi maj ze sebe respekt navzájem,

vení dávaj dal‰í a dal‰í destiláty...a to byla akorát

hraje se vopatrnû...obãas manû pﬁihladim levou

plichta, bez branek. Du si ulevit s potﬁebou vût‰í

náprsní kapsu, kde je pozvánka k veãerní jízdû.

neÏ malou a kdyÏ se vracim, brácha stojí na stole

Na hﬁi‰ti se toho moc nedûje, vobû muÏstva po-

a procítûnym pﬁednesem uzavírá finskou hym-

zornû bránûj, ‰ancí poskrovnu...u‰lechtilá nuda.

nu...personál se mu marnû snaÏí vysvûtlit, Ïe kdyÏ

Zato kotel letenskejch prezentuje sv˘ nejapn˘ vti-

uÏ, tak má stát tﬁeba na Ïidli, ze stolu se prej zejt-

py...hloup˘ hecování s fale‰nou Bohemkou vem

ra bude jíst...koho to ale veãer zajímá?

ìas, tomu se vysmûjem, ale pak pﬁedvede vûc,

Vlastnû mû ani ta ne zcela úspû‰nû vsazená tisí-

díky níÏ v mejch voãích klesne úplnû na dno, po-

covka tolik nemrzí...to bysme u Gullivera sedûli

kud tam uÏ dávno nebyl: Rezku, nevracej se do

moÏná doteì. A v nejlep‰ím se má pﬁestat, jak je

Sparty, nejsi vítán. NaãeÏ je vydûdûnec veﬁejnû

ostatnû vepsáno i v názvu tohoto obãasníku.
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Zlín – Bohemians 1905

VO PRINCEZNù ZAPOMNùNCE A TAKY TROCHU
VO SAHULOVI
autor: loupak

V

tomto nepﬁíli‰ obsáhlym referátu bych vás
rád seznámil s tím, Ïe sme se do Zlína
a zpût dopravovali autobusem a cestou

moÏná brali naftu. Moje pﬁesvûdãení, Ïe sem byl
v sobotu ve Zlínû, je siln˘...mam pro to hodnû dÛkazÛ...a fotografií.

– ﬁidiã pﬁi návratu napomíná pasaÏéry, aÈ za jízdy
nehulej trávu, Ïe ho ãeká e‰tû 230 km
– jeden ze SázavákÛ mi oznamuje, Ïe basák Tﬁí sester byl zavraÏdûn
– na Václaváku si nad ránem dávam kuﬁecí prsa
v housce a sem malátnej

KdyÏ vo tom tak pﬁemej‰lim, vybavuju si, Ïe z do-

Kolo vydrÏelo...dojeli sme v poﬁádku (tedy jak

líãku vyráÏely ãtyﬁi autobusy, a Ïe na dálnici mezi

kdo). V nedûli vo polednách zji‰Èuju na teletextu, Ïe

sebou svedly spoustu napínavejch rychlostních

branka nepadla a tudíÏ sem v druh˘ pÛli zﬁejmû vo

soubojÛ. Cesta do Zlína je hroznû dlouhá a jeden

nic ochuzen nebyl. Kromû naraÏenejch zad a kostr-

se zaãne dﬁív nebo pozdûjc nudit...vosvûdãenej

ãe se pád v sektoru hostujících fanou‰kÛ vobe‰el

a souãasnû velice zákeﬁnej pomocník na pla‰ení

bez vût‰ích následkÛ...dokonce mam pocit, Ïe sem

dlouh˘ chvíle je chlast. Nebylo ho na palubû

za pohybovou kreaci sklidil potlesk...ten v‰ak, jak dí

málo...sedíme nûkde v pÛlce ﬁady a fla‰ky putujou

klasik, pravdûpodobnû patﬁil nûkomu jin˘mu...bliÏ-

vobûma smûrama v rychl˘ frekvenci.

ní Jirny a yahuu mû dostali zpátky na nohy, díky

Zhruba vod Brna si mnoho nepamatuju, ale pﬁece jen zásadní momenty:

vám, pﬁátelé, bylo to zapotﬁebí?
Marihuanovej doping mûl na ‰oféra blahodárn˘

– kouﬁí se nám z prav˘ho zadního kola

úãinky...Praha nás vítá krátce po jedn˘ v noci. Spo-

– po hﬁi‰ti lítaj ‰evci a klokani a poloãas konãí za

ãítáno má Franta Sahula...chjo. Hlad sem zahnal,

stavu 0:0
– leÏim na zádech mezi sedaãkama a vÛbec se mi

spalo se dobﬁe. Pﬁí‰tû na Banik snad rad‰i tim letadlem…
■

nechce vstát
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Bohemka pomohla dětským domovům
B

ohemka chystá charitativní projekt VÎDYCKY

JSME S VÁMI!, kter˘ má
ukázat veﬁejnosti, Ïe nejen
fanou‰ci jsou vÏdy s Bohemkou, ale Ïe klub myslí
i na své pﬁíznivce a nejen na
nû. Jednou z akcí, která by
i v budoucnu mûla patﬁit
mezi stálice, je turnaj dûtsk˘ch domovÛ. 12 t˘mÛ
z dûtsk˘ch domovÛ odehrálo druh˘ z kvalifikaãních turnajÛ v malé kopané Dûtsk˘
domov Cup 2008 O pohár
ãeské fotbalové reprezentace. V prÛbûhu mûsíce kvûtna odehraje 54 dûtsk˘ch domovÛ pût regionálních

ãernice, ·títy, Nová Ves u Chotûboﬁe, DDÚ Krã, Par-

fotbalov˘ch turnajÛ:

dubice, Kralupy nad Vltavou. V‰echny dûtské do-

1. kvûtna v Jablonci nad Nisou, 5. kvûtna v Pra-

movy odehrály kvalitní fotbalové zápasy, bohaté na

ze, 6. kvûtna v Teplicích, 9. kvûtna v Plzni

góly i gólové ‰ance a hlavnû hrály v duchu fair play.

a 12. kvûtna v Brnû. Druh˘ z kvalifikaãních turnajÛ,

Z vítûzství se nakonec radoval dûtsk˘ domov

se odehrál 5. kvûtna 2008 na tréninkovém hﬁi‰ti

z Py‰el, druhé skonãilo Nové Stra‰ecí a oba po-

Bohemians 1905. Do Prahy pﬁijelo hrát dvanáct

stupují do národního finále do Prahy. Na tﬁetím

t˘mÛ z dûtsk˘ch domovÛ : Py‰ely, Nové Stra‰ecí,

místû skonãil Pot‰tejn a spolu se ãtvrt˘m Jesení-

Pot‰tejn, Dolní Lánov, Jeseník, Nymburk, Dolní Po-

kem postupují do B finále do Prahy. Nejlep‰ím
stﬁelcem turnaje, s patnácti vstﬁelen˘mi góly se
stal Patrik Kováã z vítûzného dûtského domovy
v Py‰elech, druh˘ skonãil David V˘boch z Nového
Stra‰ecí se tﬁinácti góly. Poháry, medaile a ceny
dûtem pﬁedali jménem Bohemians 1905, prezident klubu a fotbalová legenda Antonín Panenka,
ﬁeditel klubu Luká‰ Pﬁibyl a fotbalista Pavel Ha‰ek,
kter˘ hraje v Bohemians 1905 na postu záloÏníka.
I oni pﬁispûli k tomu, Ïe se dal‰í z kvalifikaãních
fotbalov˘ch turnajÛ, O pohár ãeské fotbalové
■

reprezentace vydaﬁil.
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CU Bohemians – Partneři mládeže

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

Z
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24

+
16
13
11
11
9
9
10
10
9
9
9
9
8
8
7
6

0
5
6
7
4
9
7
4
3
5
4
4
2
5
2
4
3

–
3
4
6
9
6
8
10
11
10
11
11
12
11
14
13
15

S
65: 25
38: 22
41: 29
48: 35
37: 25
33: 31
37: 38
34: 42
43: 44
39: 39
35: 46
34: 50
31: 49
49: 53
30: 48
30: 48

B
53
45
40
37
36
34
34
33
32
31
31
29
29
26
25
21

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

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
23

+
14
14
13
13
12
11
9
8
7
8
8
6
5
6
3
4

0
5
4
7
6
5
7
9
7
9
5
5
6
7
4
10
4

–
5
6
4
5
7
6
6
9
7
11
11
12
12
14
11
15

S
51: 30
73: 28
52: 28
45: 32
45: 42
54: 37
38: 34
33: 37
37: 39
35: 41
36: 43
32: 54
27: 42
31: 56
27: 41
24: 56

B
47
46
46
45
41
40
36
31
30
29
29
24
22
22
19
16

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

Slavia
nás neporazila

U

plynulé dva t˘dny pﬁinesly více klidu do ﬁad
mládeÏnick˘ch t˘mÛ Bohemky. Star‰í dorost doma
porazil Slovácko a t˘den poté remizoval na Slavii.

·est kol pﬁed koncem jsme na ‰estém místû a pﬁedev‰ím devût
bodÛ od sestupu.
Zápas na Slavii, kter˘ se hrál v Edenu hned vedle nového
stadionu Slavie, vedl na laviãce Tomá‰ PoÏár, protoÏe my jsme
byli ve Zlínû. Poprvé v sezonû vy‰ly na jeden den zápasy rezervy,
dorostu i A-t˘mu. Tomá‰ se ujal funkce skvûle a dokázal s t˘mem
vybojovat velmi cenn˘ bod. I kdyÏ jsme prohrávali, dokázali jsme
vÏdy vyrovnat a v nastaveném ãase nás jen kousek ‰tûstí dûlil
od vítûzství. U zábradlí se tísnily dvû stovky divákÛ, derby se hrálo
v dobré atmosféﬁe a bylo velmi kvalitní. S Tomá‰em jsme si
o v‰em ihned referovali, vedeme muÏstvo spoleãnû, takÏe má
nepﬁítomnost nemûla na v˘kon Ïádn˘ vliv a jsem rád, Ïe kluci
vybojovali bod.
Také mlad‰í dorostenci se ukázali ve v˘borném svûtle.
UdrÏeli kontakt s ãelem tabulky a v Edenu vyhráli 2:1.
Dorostenecké soutûÏe budou pokraãovat je‰tû po skonãení
Gambrinus ligy a vy budete mít tak v kvûtnu a v ãervnu moÏnost
nav‰tívit na‰e zápasy.

Starší dorostenci
Slavia
Bohemians 1905 B

2 (1)
2 (0)

Branky: 5.+ 83. Pﬁeuãil – 57. Fadrn˘, 88. Fridrich
Sestava Bohemians 1905: Proke‰ – Novák (46. ·kroniãka,
57. Fridrich), Ptáãek, Baubín, Paﬁízek, Paluka, Dvoﬁák
(63. Ferko), Gröbl, Jakubovsk˘ (K), Kadlec, Fadrn˘

Mladší dorostenci
Slavia Praha
Bohemians 1905 B

1 (0)
2 (0)

Branky: 60. Pázler – 76. Hovorka, 80. Valenta
DivákÛ: 120
Sestava Bohemians 1905: Hlavat˘ – Masopust, Hoﬁínek (K),
Preisler, Kratochvíl, Fridrich (41. Dejl), Pánek (79. Rado‰),
Rejhon, Hovorka, âervenka (56. Tulach, 67. Valenta), Kuãaba.
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CHORÁLY PRO FANOUŠKY
Gól klokani gól,
budeme fandit pojďme do toho,
kdo plíce má ten zavolá,
ať žije slavná Bohemka,
Bohemka má, milovaná,
my vždycky všude dvanáctý jsme její hráč,
a budem chtít pořád ji mít,
její dvě krásný barvy nikdy nezradit (nezradit)
jsme zelení (jsme zelení) a jsme bílí (a jsme bílí)
pro radost svou bohemku jsme zachránili (zachránili)
pro vítězství (pro vítězství) jdem do boje (do boje)
jdem dneska vyhrát o tom nepochybujem (to teda ne)
•••
Ta naše Bohemka
jediná milenka
denně jí zpívám tralalalala
tváře jsou červené
mé srdce zelené
a budu jí mít nadosmrti rád
•••
Jdem na fotbal, do Vršovic.
Jdeme 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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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

2:1

21. 19. 4. 10:15 Litvínov

0:1

Bohemians 1905 B

22. 26. 4. 10:15 Bohemians 1905 B Rakovník

0:1

23. 3. 5. 17:00 Jirny

2:1

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

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

JAN POŠTULKA

2:0

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

-:- (-:-)

Bohemians 1905 B -:- (-:-)

t re n é r
Bohemians 1905 B

Dobrý výkon,
neuznaný gól

V

minulém t˘dnu i rezerva hrála svÛj zápas v sobotu, takÏe
jsem trenérské otûÏe pﬁedal Tomá‰i PoÏárovi, kter˘ tak
v jeden den odvedl dopoledne dorost a odpoledne

rezervu. Na‰e rezerva sehrála v Jirnech vyrovnané utkání, pﬁesto
zÛstala bez bodu. Sice se v 41.minutû dostala do vedení, kdyÏ si
na pﬁihrávku RÛÏiãky nabûhl Bálek a nedal brankáﬁi ‰anci, ale
v poslední minutû prvního poloãasu pﬁehlaviãkoval dÛrazn˘
·koda brankáﬁe Hrábka a bylo vyrovnáno. Na zaãátku druhé pÛle
domácí útoãník je‰tû zatﬁásl bﬁevnem Hrábkovy branky
a v 60.minutû ‰li domácí do vedení, kdyÏ rychlou akci zakonãil

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

Z
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

+
15
13
12
12
13
12
10
10
10
9
8
8
7
7
6
3

0
2
6
9
6
3
5
3
2
1
3
3
2
5
4
3
1

–
6
4
2
5
7
6
10
11
12
11
12
13
11
12
14
19

Bohemians 1905 B
Rakovník

S
51: 30
44: 21
31: 9
45: 26
37: 23
43: 24
40: 49
38: 48
45: 40
31: 34
34: 45
31: 35
30: 38
34: 43
29: 52
23: 69

B
47
45
45
42
42
41
33
32
31
30
27
26
26
25
21
10

Ladomersk˘. Poté se uÏ domácí snaÏili jen hrozit z rychl˘ch brejkÛ
a hru tvoﬁila Bohemka. Na‰i aktivitu zúroãil v 71. minutû Bálek,
kter˘ obe‰el i brankáﬁe a z úhlu ho obstﬁelil, na brankové ãáﬁe
je‰tû kontroloval míã Válek, ale gól nebyl pro neexistující ofsajd
Bálka uznán pomezním rozhodãím. Kluci urãitû cítili kﬁivdu, ale
odvedli dobr˘ v˘kon, kter˘ musí zopakovat i v dal‰ích zápasech,
abychom se vyhnuli sestupov˘m starostem.

0
1

Branka: 28. Mrázek.
Sestava Bohemians 1905: Hrábek – Jurãík, Brhlík,
Plechat˘, KvûtoÀ – Novák, Formáãek, Budaã, Kuná‰ek
– Válek (74. ·korniãka), Pavlík (68. Kavka).

Jirny
Bohemians 1905 B

2 (1)
1 (1)

Branky: 45. ·koda, 60. Ladomersk˘ – 41. Bálek.
Sestava Bohemians 1905: Hrábek – Jurãík, KvûtoÀ, Brhlík,
Kuná‰ek – Moravec, Plechat˘, RÛÏiãka, Pavlík (65.Válek)
– Formáãek, Bálek.
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PATRON ZÁPASU

anou‰ci, dûkujeme za podporu a jako podûkování byl
poslední domácí zápas sezony svûﬁen do rukou Klokana
Lombarda, kter˘ reprezentuje fanou‰kovskou obec pﬁímo na
plo‰e stadionu. Patronem zápasu s Teplicemi se tedy stává
Robin Stron, kterého mÛÏete vidût prakticky na kaÏdém utkání,
buì v pﬁevleku Klokana nebo v „sombreru“. Bohemka dûkuje
sv˘m fanou‰kÛm za celosezónní podporu, Klokan po utkání
pﬁedá cenu nejlep‰ímu hráãi utkání.
■
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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
MuÏstvo

2:0
1:1
2:4

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

26. kolo Bohemians 1905
Brno

3:1

(7228 divákÛ)

27. kolo Bohemians 1905
Sparta Praha

0:0

(7300 divákÛ)

28. kolo Tescoma Zlín
Bohemians 1905

0:0

(2756 divákÛ)

29. kolo Bohemians 1905
Teplice

SO

10. 5.

15.00

30. kolo Baník Ostrava
Bohemians 1905

SO

17. 5.

15.00

42 Bohemians 1905 – FK Teplice

Z

+

0

–

1. AC Sparta Praha

28

17

6

5

49:20 57

S

B

2. SK Slavia Praha

28

16

8

4

41:22 56

3. FC Baník Ostrava

28

13

10

5

47:27 49

4. 1. FC Brno

28

14

7

7

40:32 49

5. FK Teplice

28

14

5

9

37:27 47

6. FK Mladá Boleslav

28

11

9

8

37:33 42

7. FC Slovan Liberec

28

11

8

9

31:26 41

8. Tescoma Zlín

28

9

8

11 27:30 35

9. FC Viktoria PlzeÀ

28

9

7

12 25:34 34

10. FK Viktoria ÎiÏkov

28

9

7

12 34:45 34

11. SK Sigma Olomouc

28

7

12

9

12. D. â. Budûjovice

28

8

7

13 26:33 31

19:25 33

13. FK Jablonec 97

28

7

8

13 19:30 29

14. Bohemians 1905

28

5

11

12 24:36 26

15. SK Kladno

28

5

9

14 30:44 24

16. FK SIAD Most

28

4

8

16 29:51 20
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BOHEMKA JE A BUDE!
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PA R T N E ¤ I
BOHEMIANS 1905 a. s.
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BOHEMIANS 1905

FK TEPLICE

TRENÉŘI
MICHAL ZACH
VÁCLAV HRADECKÝ
JAN POŠTULKA

TRENÉŘI
PETR RADA
ZDENĚK KLUCKÝ
VLADIMÍR POČTA

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 Slavík
21 Patrik Kolář
30 Tomáš Belic

21. 09. 1979
30. 10. 1981
02. 07. 1978

BRANKÁŘI
2 Vlastimil Ryška
3 Josef Kaufman
4 Martin Klein
6 Vlastimil Vidlička
8 Leandro Vieira
14 Samir Merzič
15 Petr Lukáš
22 Antonín Rosa

01. 04. 1982
27. 03. 1984
02. 07. 1984
02. 07. 1981
03. 04. 1979
29. 06. 1984
24. 04. 1978
12. 11. 1986

ZÁLOŽNÍCI
5 Admir Ljevakovič
7 Michal Gašparík
9 Pavel Verbíř
10 Petr Benát
11 Jiří Sabou
12 Michal Doležal
19 Jakub Mareš
24 Jan Štohanzl
25 Jan Bartoš

07. 08. 1984
19. 12. 1981
13. 11. 1972
20. 05. 1980
05. 12. 1974
19. 08. 1977
26. 01. 1987
20. 03. 1985
13. 09. 1988

ÚTOČNÍCI
16 Tomáš Jun
18 Michal Smejkal
20 Andrej Hesek
23 Petr Smíšek
0 Ivan Perič

17. 01. 1983
21. 02. 1986
12. 06. 1981
22. 01. 1978
05. 05. 1982

