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Včervnu 2008 Bohemka
spustila svůj vlastní
eshop, tedy interne-

tový obchod se suvenýry Bo-
hemians 1905. Právě před
Vánoci má eshop sloužit fa-
nouškům Bohemians nejvíce,
protože ho určitě rádi využijí
i mimopražští fanoušci, kteří
se do Prahy nedostanou. Díky
eshopu můžete pohodlně vy-
bírat suvenýry, které ná-
sledně velmi rychle dostanete
domů. „V Eshopu je zaregi-
strováno již přes tisíc nakupu-
jících, kteří zde objednávají,“
říká Jakub Havrda, manažer
fanshopu Bohemians, který
spravuje i eshop. V eshopu se
i v prosinci objeví hodně novi-
nek, které budou zároveň
představeny na Vánocích
s Klokanem. Pokud chcete mít
jistotu, že vám zboží dorazí do Vánoc, objednávejte
v eshopu do středy 17.prosince. Do tohoto dne ga-
rantujeme dodání do Štědrého dne.

Eshop Bohemky se neustále rozvíjí. Nabízí fa-
nouškům neustále novinky i slevy na vybrané
zboží. Aktuálně se k novinkám řadí nové výrobky od
firmy Bushman. Kolekce značkové módy se sym-
boly Bohemians 1905 si u fanoušků získala velké
sympatie, do kolekce přibyla polokošile, svetr
a další trika. Decentní znak spolu s konzervativní
módou firmy Bushman vám umožní toto oblečení
nosit každý den, i když třeba nejdete do Ďolíčku.
Slevy se aktuálně týkají sdružených nákupů – když
koupíte ručník a osušku dohromady, výrazně uše-
tříte – zaplatíte jen 480 Kč. To samé se týká koupě
dvou zelených náramků, které dohromady stojí jen
90 Kč. To vše nabízí aktuálně eshop i obchod přímo
na stadionu v Ďolíčku.

Ve spolupráci s firmou PPL, která zajišťuje roz-
voz suvenýrů po celé republice, připravujeme
i další rozšíření nabídky. Brzy bude Bohemka jez-
dit i na Slovensko, to znamená, že si suvenýry Bo-
hemky bude možné přes internet objednávat i ze

Slovenska. „Eshop se stal nedílnou součástí pro-
deje suvenýrů Bohemky. Tvoří významnou část
příjmů a především nabízí fanouškům možnost,
prohlédnout si suvenýry v klidu doma a pak vybí-
rat. Víme, že je stále co zlepšovat, proto budeme
rádi, když se nám kdokoliv ozve s připomínkami,“
říká  manažer fanshopu Jakub Havrda. Kdokoliv
z fanouškům může psát své náměty, stížnosti nebo
i pochvaly na email fanshop@bohemians1905.cz.

Na prosinec je přichystáno mnoho novinek, které
z větší části už budou k vidění při Vánocích s Klo-
kanem. O některých z nich vás budeme v průběhu
tohoto týdne informovat, jiné budou překvapením.
Takže sledujte Bohemku, sledujte eshop a připravte
se včas na zelenobílé Vánoce. Eshop běží celý rok,
24 hodin denně. 

Kamenný fanshop přímo na stadion vám už na
Vánocích s Klokanem nabídne mnoho novinek,
které si můžete koupit i před opravdovými Vánoci.
Fanshop plánuje i rozšíření otvírací doby, bude mít
otevřeno i o víkendech. Bližší informace naleznete
na webu Bohemky www.bohemians1905.cz.
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Dražba originálních dresů

vynesla od fanoušků

přes sto tisíc korun, které

Bohemka použije na cha  ri-

tativní účely v rámci pro-

jektu VŽDYCKY JSME

S VÁMI! V čase předvánoč-

ním udělají dárky dětem

největší radost a tak se de-

legace Bohemky vydala do Azylového domu v Praze

10, který je jednou z vybraných organizací, na kte-

rou fanoušci Bohemky společně s klubem přispějí.

„Vybírali jsme organizace na Praze 10, abychom

podpořili naše nepřímé sousedy a pomohli dětem,

které se třeba pak přijdou podívat na Bohemku,“

vysvětlil postup Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians

1905. Společně s Ivanem Haškem a Zdeňkem

Míkou z marketingu Bohemky navštívili Azylový

dům, kde jsou opuštěné matky s dětmi. Za dárky

pro děti i za přístup Bohemky poděkoval i zástupce

ZAJÍMAVOSTI
BOHEMKA POMÁHÁ DĚTEM

Z ĎOLÍČKU

BOHEMKA POMÁHÁ DĚTEM

Stadion v Ďolíčku bude místem nejen pro Vánoce

s Klokanem, ale během celého prosince se

právě na stadionu Bohemians 1905 můžete vybavit

na ty opravdové Vánoce. Fanshop je vybaven na

nápor fanoušků a po Vánocích s Klokanem pro-

dlouží i svoji otvírací dobu, o čemž vás budeme ná-

sledně informovat. Už nyní ale můžete na stadionu

Bohemians hned vedle hlavní brány kupovat vá-

noční stromky. Majitelé permanentních vstupenek

zde mají 10% slevu, žádný jiný klub takové mož-

VÁNOČNÍ STROMKY V ĎOLÍČKU nosti nenabízí. Přijďte si do Ďolíčku pro borovičku

a ještě dostanete slevu. 

Vánoční stromky se na Bohemce prodávají pravi-

delně, tentokrát poprvé s výhodou pro věrné fa-

noušky Bohemky. K dispozici jsou borovice

z Českomoravské vrchoviny a výběr je opravdu

velký. Navíc, kde jinde se při výběru stromku mů-

žete kochat pohledem na stadion Bohemky. Vá-

noční stromky jsou v prodeji každý den od 9 do 18

hodin, prodej bude probíhat i při Vánocích s Kloka-

nem. Po předložení permanentky dostanete deset

procent slevu. �

VÁNOČNÍ STROMKY V ĎOLÍČKU

starosty Prahy 10 Emil Dejmek, který Azylový dům

také navštívil. „Děkujeme moc Bohemce za přístup

k opuštěným dětem. Dárky jim udělají určitě vel-

kou radost,“ poděkoval ředitel centra Josef Pajer.

Ivan Hašek dětem podepsal spoustu kartiček, děti

si přinesly dokonce i dres Bohemky a dostaly i po-

zvání na další zápasy Klokanů na jaře. „Chceme na

Bohemku přivádět nové fanoušky. Děti ze škol,

z dětských domovů i z těchto center, abychom jim

udělali radost a zároveň jsme je naučili fandit Bo-

hemce,“ dodal Lukáš Přibyl.
�
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Klokanky se rozdhodly nafotit netra-

diční kalendář, který určitě potěší

oko každého fanouška. Elegantní

akty Klokanek se snoubí s fotbalo-

vými fotografiemi z Ďolíčku. Věhlas

futsalového klubu Klokanek, který

vznikl z fanynek Bohemians 1905,

postupně stoupá a toto je další krok

pro připomenutí, že ženská krása

běhá i po fotbalovém trávníku. „Není

to nic vulgárního, ale chceme nabíd-

nout fanouškům Bohemky něco ne-

všedního a zároveň připomenout, že

Klokanky jsou tady,” říká Simona

Tichovská, jedna z Klokanek, v roz-

hovoru pro Virtuální Ďolíček. Kalen-

dář Klokanek pro rok 2009 je

v prodeji ve fanshopu za 250 Kč.
Co vedlo Klokanky k nafocení tohoto ka-

lendáře?
Nápad na focení tohoto kalendáře vznikl již

dávno na hromadné akci Klokanek. Nenásilnou

formou získat nejen peníze na podporu našeho

klubu DFK Klokanky, ale také oslovit naše bu-

doucí fanoušky.
Bylo těžké přemluvit všechny Klokanky?

Sice naše soupiska čítá více hráček,  než je

počet měsíců, ale jsem ráda, že se našlo nás 12,

které do toho šly nejen pro svůj klub, ale také

zažít něco nevšedního.
Kde probíhalo focení a co říkáte výsledné

podobě?
Focení „fotbalových“  akcí probíhalo díky pod-

poře vedení klubu Bohemians 1905 v našem mi-

lovaném Ďolíčku. Umělecké fotografie vznikly ve

sladovně u Berouna.  Výsledná podoba kalen-

dáře v mnohém předčila naše představy, a to

hlavně díky našim šikovným fotografům.

Jaký vztah mají vlastně Klokanky k Bo-

hemce? Chodíte pravidelně na zápasy?

Díky Bohemce jsme vznikly, protože převážná

část našeho týmu patří ke skalním fandům Bo-

hemky. Jestli chodíme na zápasy? Rozhodně

u nás platí: „Bohemka je a bude a my jsme s ní

všude!“

Jak se vyvíjí družstvo Klokanek, jak si

stojíte v soutěžích?Po loňské podzimní sezoně, kdy jsme sbíraly

především zkušenosti a výsledky nebyly nijak

oslnivé..  Nyní se nacházíme uprostřed tabulky

Strahovské ligy i oficiální Pražské ženské ligy

futsalu. Zanedlouho ( 6.12. 2008) se zúčastníme

Mistrovství České republiky ve futsalu žen.
Jak se dá přihlásit do vašich řad?

Jednoduše návštěvou našich stránek www.klo-

kanky.wz.cz,  kde případné zájemkyně naleznou

kontakt a dozví se spoustu dalších věcí…

�

KLOKANKYSE ODHALILY V KALENDÁŘI

KLOKANKYSE ODHALILY V KALENDÁŘI

Magazín KLOKAN
Vydává:

Bohemians 1905, a. s.
Vychází:

U příležitosti domácích zápasů Bohemians 1905
Grafická úprava a tisk:

Tiskárna Sdružení MAC spol. s r. o.

Za poskytnuté fotografie patří poděkování: Haničce, Michalu Sváčkovi, Dimirovi Šťastnému, Martinu Bílkovi a Jiřímu Růžičkovi

Vážení fanoušci Bohemky,

končí rok 2008, který přinesl hodně emocí, těch krásných, ale bohu-
žel i těch, které budeme chtít rychle zapomenout. Říká se: konec dobrý,
všechno dobré. Věřím, že to bude platit i tentokrát a vy si pořádně uži-
jete Vánoce s Klokanem a budete v těchto svátečních dnech myslet na
Bohemku jen v dobrém.

Chtěl bych vám velmi osobně a od srdce poděkovat za všechna přání,
která jste mi sdělili přes internet nebo přímo do očí a stejně tak popřát
i vám především hodně zdraví a úsměv na rtech. To jsou dvě věci, které
jsou podle mě moc důležité. Být zdravý a šťastný je to největší bohat-
ství, které můžete mít.

Přejme si, aby nám ten úsměv na rtech přinášela i Bohemka, aby zůs-
tala stejně rodinným klubem jako dosud a abychom s ní zažívali krásné
chvíle nejen v roce 2009.

Děkujeme vám všem, zůstaňte věrni. Krásné Vánoce a hodně štěstí
v roce 2009.

Antonín Panenka
Prezident Bohemians 1905

Vedení klubu

prezident Antonín Panenka
ředitel Lukáš Přibyl
předseda představenstva Martin Frelich
místopředseda představenstva Petr Svoboda
místopředseda představenstva Emil Kristek
technický ředitel Milan Boubín
sportovní ředitel Jiří Steinbroch
sekretář klubu Libor Koubek
ekonom Jiří Bořík
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VÁNOCE S KLOKANEM– program –V neděli 7. prosince od 15 hodin vy-

pukne v Ďolíčku odpoledne plné zá-

bavy a oslav. Hlavním tématem

letošních Vánoc je jedna velká oslava – prezi-

dent Bohemians 1905 Tonda Panenka slaví

šedesátiny. Kdo přijde do Ďolíčku, může Ton-

dovi poblahopřát, popovídat si s ním a připo-

menout si i jeho slavnou fotbalovou kariéru.

Vánoce s Klokanem přinesou i výsledky tra-

diční ankety Fotbalista roku a také novou an-

ketu Gól roku. Můžete získat podpisy hráčů

A-týmu při autogramiádě všech fotbalistů. 

Ve fanshopu jsou připraveny speciální suve-

nýry pro letošní rok. „Jak už jsme několikrát

avizovali, chceme se hodně obracet do histo-

rie. Na to budou zaměřeny i letošní Vánoce.

Fanoušci mohou o Vánocích s Klokanem do-

koupit retro kolekce, které už byly k mání při

Cestě za titulem, přibudou i další novinky na

toto téma,“ doplňuje ředitel klubu. Ve fans-

hopu i v dalších stáncích bude dostatek nápa-

ditých suvenýrů, které se vám hodí pod

stromeček.
Kromě nakupování ale prožijete i výjimečné

okamžiky, které v Ďolíčku nebudou jinak k vi-

dění. Celé odpoledne probíhá výstava na

téma „Tonda slaví šedesát“. Antonín Panenka

ze svého vlastního archívu připravil výstavu

plnou vzpomínek na jeho bohatou kariéru.

Dresy, kopačky, vlaječky, fotografie, medaile,

vyznamenání – to vše bude k vidění při Vá-

nocích s Klokanem. Kromě vzpomínek na ka-

riéru Antonína Panenky, budeme žít

i přítomností. V Ďolíčku budou všichni hráči

současného kádru, budou mít autogramiádu

a pak se představí na pódiu.
�

15:00
zahájení akce

15:00 – 19:00
výstava na téma ANTONÍN PANENKA, prodej suvenýrů,

prodej občerstvení, dětské atrakce

16:00 – 17:00
autogramiáda hráčů a trenérů Bohemians 1905

a prezidenta Antonína Panenky

17:00
vyhlášení Legend Bohemians

17:30 – 18:00
Antonín Panenka na pódiu – předání darů

18:00
vyhlášení hráče roku a gólu roku 2008

18:30 – 19:00
vánoční koledy19:00

ukončení akce
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I během Vánoc s Klokanem můžete hlasovat
o gól roku 2008. Na velké obrazovce uvidíte
všechny nominované branky a svými smskami
můžete ještě změnit pořadí. Gól roku bude vy-
hlášen po 18.hodině. Bohemka TV vám nabízí
deset nejkrásnějších gólů dle výběru vedení
klubu a z těchto branek vyberte nejkrásnější
gól roku 2008. Střely do šibenice, vytříbené
kombinace, chytrá zakončení – to vše bylo
k vidění na jaře a na podzim v ligových zápa-
sech. Dvakrát se v nominaci objevují Morá-
vek, Škoda, Kotyza, zbývající čtyři hráči mají
po v anketě po jednom gólu.

ANKETA GÓL ROKU 2008
(góly jsou řazeny dle data od nejstaršího)

1) JAN REZEK
Gól nominovaný pod číslem 1 vstřelil Jan Rezek při

jarním utkání proti Kladnu. Ďolíček se už utápěl
v beznaději, protože v přímém souboji o záchranu
Klokani prohrávali s Kladnem 0:1. V 93.minutě však
za vápnem napřáhl Jan Rezek a zachranil pro Bo-
hemku alespoň bod. Rezek byl v Bohemians na půl-
ročním hostování ze Sparty.

2) DALIBOR SLEZÁK
Číslo 2 patří Daliboru Slezákovi, který byl na jaře

kapitánem týmu. Při existenčním zápase v Mostu
seděl většinu zápasu na lavičce, na hřiště se dostal
v 79.minutě za stavu 2:2. Během pár vteřin vyhrál
souboj, míč se k němu vrátil a Slezi fantasticky na-
pálil míč do šibenice Švengrovy branky. Úžasná
střela přinesla Bohemce tři body v tomto utkání.

3) MARTIN KOTYZA
Sérii tří zápasů s krásnými góly zakončilo utkání

s Brnem. Bohemka sice prohrávala, ale ještě během
prvního poločasu skóre obrátil Martin Kotyza. Do no-
minace se dostaly oba jeho góly. Ten první ve 28. mi-
nutě se skrývá pod číslem 3 a pyšní se krásnou
kombinací po ose Rezek, Morávek, Bartek, Ordoš
a pak míč do sítě dorazil Kotyza. Vše na jeden dotek.

4) MARTIN KOTYZA
Kdo seděl při utkání s Brnem na hlavní tribuně, ten

gól si určitě v hlavě dodnes promítá před spáním.
Byla to nádherná střela z první do šibenice, fanoušci
na hlavní tribuně měli před sebou přímou dráhu letu
míče a viděli, jak míč míří do šibenice. Kotyza tímto
gólem zlomil odpor Brna a zařídil v tu chvíli důležité
tři body. 

5) JAN MORAVEC
Teď už přicházejí na řadu druholigové góly. Jako

první reprezentant podzimní sezony byl vybrán gól
Jana Moravce na Julisce. Bohemka skvěle zahrála
rychlý protiútok a během osmi vteřin se dostala od
vlastního vápna až do gólového zakončení. Míč
přitom stále putoval po zemi. Stačily dvě kolmice od
Adama a od Morávka a Jan Moravec už zkušeně za-
končil.

6) JIŘÍ RYCHLÍK
Jediným obráncem v elitní desítce střelců je Jiří

Rychlík. Jeho branka proti Sokolovu znamenala
nejen důležité tři body, ale také zvedla ze sedaček
všechny fanoušky. Zabijácká rána málem sestřelila
Lukáše Adama, který se chtěl ukrýt pod trávník.
Střela ho naštěstí minula a zastavila se až v síti.

7) JAN MORÁVEK
V 9.kole druhé ligy hrála Bohemka na hřišti ve-

doucí Čáslavi a dramatický závěr okořenily dvě
branky v nastaveném čase. Jan Morávek nakonec
přelstil dotěrné obránce, kteří mu ve větším počtu
celý zápas znepříjemňovali život. Nakonec vyzrál
hned na tři obránce, kteří se srazili jak v grotesce ze
starých časů. Mori jim hodil udici v podobě míče,
všichni tři se vrhli na kořist, ale Mori si míč zase stáh-
nul pod sebe a poté v klidu zakončil.

8) JAN MORÁVEK
Druhý gól, který reprezentuje největší talent Bo-

hemky v této anketě, padl v utkání s Jihlavou. Hlavní
zásluha tentokrát patří Lukáši Hartigovi, který se vý-
borně uvolnil a našel nabíhajícího Moriho. Teď už si
poradil s dvojicí dotěrných soupeřů. Krásná spolu-
práce rozhodla boj o čelo tabulky, o to byla cennější.

9) MILAN ŠKODA
Na závěr roku se pohlednými góly zaskvěl Milan

Škoda, který končil rok ve výborné formě. Fotbalové
učebnice by se mohly psát podle akce Bohemky
v Hradci Králové. Rychlý přechod do útoku Ference
Rótha a následný centr na čtyřicet metrů na Moravce,
jeho přihrávka z první a finální oblouček Škody přes
gólmana uchvátil i trenéra Pavla Hoftycha, který pro-
hlásil, že to byl jeden z nejhezčích gólů, které viděl.
Ale to ještě nevěděl, co přijde o týden později.

10) MILAN ŠKODA
Zápas s Třincem, Milan Škoda znovu v hlavní roli

a Ferenc Róth znovu v pozici nahrávače. Po krko-
lomné rozehrávce získal míč Adam, přesně mezi ob-
ránci vysunul Rótha, který počkal na Škodu,
odcentroval a kanonýr Bohemky ve skluzu volejem
trefil šibenici. Výjimečnost tohoto gólu ještě vynikne
při bližším rozboru pohybu Škody, který při zakládání
akce vybíhal z vlastní poloviny a sprintem absolvoval
přes šedesát metrů za jediným cílem, který se mu
nakonec podařilo splnit. Dal gól a zařídil Bohemce
v poslední minutě prvního poločasu vedení nad Třin-
cem a nakonec i vítězství.

�

HLASUJTE PRO GÓL ROKU 2008HLASUJTE PRO GÓL ROKU 2008

HLASUJTE V ANKETĚ O GÓL ROKU 2008

Zasláním SMS ve tvaru Boh gol X (číslo gólu)
na telefonní číslo 903 09 06.
Hlasovat můžete do 17:30.
Cena jedné SMS je 6 Kč včetně DPH.

Za služby Premium SMS odpovídá AGMO CZ, s.r.o.,
Na výsluní 201/13, Praha 10. Info: podpora@ka-tech.biz





Antonín Panenka
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VÁNOCE S KLOKANEMVÁNOCE S KLOKANEM
– program –

V neděli 7. prosince od 15 hodin vy-
pukne v Ďolíčku odpoledne plné zá-
bavy a oslav. Hlavním tématem

letošních Vánoc je jedna velká oslava – prezi-
dent Bohemians 1905 Tonda Panenka slaví
šedesátiny. Kdo přijde do Ďolíčku, může Ton-
dovi poblahopřát, popovídat si s ním a připo-
menout si i jeho slavnou fotbalovou kariéru.
Vánoce s Klokanem přinesou i výsledky tra-
diční ankety Fotbalista roku a také novou an-
ketu Gól roku. Můžete získat podpisy hráčů
A-týmu při autogramiádě všech fotbalistů. 

Ve fanshopu jsou připraveny speciální suve-
nýry pro letošní rok. „Jak už jsme několikrát
avizovali, chceme se hodně obracet do histo-
rie. Na to budou zaměřeny i letošní Vánoce.
Fanoušci mohou o Vánocích s Klokanem do-
koupit retro kolekce, které už byly k mání při

Cestě za titulem, přibudou i další novinky na
toto téma,“ doplňuje ředitel klubu. Ve fans-
hopu i v dalších stáncích bude dostatek nápa-
ditých suvenýrů, které se vám hodí pod
stromeček.

Kromě nakupování ale prožijete i výjimečné
okamžiky, které v Ďolíčku nebudou jinak k vi-
dění. Celé odpoledne probíhá výstava na
téma „Tonda slaví šedesát“. Antonín Panenka
ze svého vlastního archívu připravil výstavu
plnou vzpomínek na jeho bohatou kariéru.
Dresy, kopačky, vlaječky, fotografie, medaile,
vyznamenání – to vše bude k vidění při Vá-
nocích s Klokanem. Kromě vzpomínek na ka-
riéru Antonína Panenky, budeme žít
i přítomností. V Ďolíčku budou všichni hráči
současného kádru, budou mít autogramiádu
a pak se představí na pódiu. �

15:00 zahájení akce

15:00 – 19:00 výstava na téma ANTONÍN PANENKA, prodej suvenýrů,
prodej občerstvení, dětské atrakce

16:00 – 17:00 autogramiáda hráčů a trenérů Bohemians 1905
a prezidenta Antonína Panenky

17:00 vyhlášení Legend Bohemians

17:30 – 18:00 Antonín Panenka na pódiu – předání darů

18:00 vyhlášení hráče roku a gólu roku 2008

18:30 – 19:00 vánoční koledy

19:00 ukončení akce

PROGRAM VÁNOC S KLOKANEM
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Tvrdí, že tu penaltu vymyslel, ale patent na ni
nemá. Přesto se díky ní stal slavným. Obletěla
svět, v televizi ji pouštěli do omrzení, nazvali

je Panenkovou pentlí. Anebo vršovickým dloubá-
kem, padajícím listem, básnickou ódou na penaltu…

Jedno ale mají všechna synonyma společné – ta
drzá penalta, kterou na závěr finálového rozstřelu
v šestasedmdesátém poslal Maierovi doprostřed
brány, bude navždy spojována s Antonínem
 Panenkou. Fotbalovým poetou slavícím právě dnes
šedesátiny.

Neskutečná drzost. Německý gólman Sepp
Maier válející se u tyče a marně zvedající ruce na
znamení protestu, Panenka s rukama nad hlavou,
protože rozstřel o zlato skončil a on ho rozhodl. Pe-
naltou, kterou zkoušela podobně kopat spousta
hráčů před ním i po něm, ale nikdo nezískal takový
věhlas jako on.

Extra tečka po extra finále
„To proto, že extra finále muselo mít extra tečku.

Dva měsíce dopředu jsem věděl, že když dojde na pe-
nalty, kopnu to svým dloubákem doprostřed brány.
Maier k nám do Vršovic na tréninky nechodil, takže
nemohl vědět, že jsem si pentli na Hrušákovi mockrát
vyzkoušel. Byl jsem vždycky hrozně hravý, takže na
každém tréninku jsme se pravidelně sázeli o pivo
a čokoládu, že mi z pěti nechytne ani jednu. Jenže on
byl dobrý gólman, takže jsem mu pivo platil vlastně
pořád jen já a začalo to lézt do peněz. Musel jsem
tedy něco vymyslet. Zkusil jsem podkopávat balón,
aby letěl doprostřed brány, a ono to na Hrušku zabí-
ralo. Dokonce tak, že jsem najednou sázky vyhrával
a začal tloustnout z přísunu čokolády,“ líčí Panenka,
jak nejslavnější kousek jeho kariéry na svět přišel.

Přesto tehdy v Bělehradě udivil fotbalový svět, že
si na něj troufnul ve finále evropského šampionátu,
kdy po nerozhodné partii s Němci šlo při penalto-
vém rozstřelu o zlato. 

Edison vymyslel žárovku
také jen jednou

„Žádné hazardérství, pohnutí mysli, náhlé vnuk-
nutí.  Ani žádné ukopnutí, jak mi potom někteří

předhazovali. A už vůbec ne zavřené oči a jedna
trefa za život.  A i kdyby byla jen jedna, Edison přece
také vynalezl žárovku jen jednou a svítí pořád. Jako
má penalta. 

Horší by bylo, kdybych ji zazdil. Nikomu bych asi
nevysvětlil, že nešlo o frajeřinu. Ti nahoře by to
brali jako znevážení režimu a to už přestávala
sranda. Dnes by ze mě byl soustružník s třicetile-
tou praxí v ČKD, protože taková byla tehdy doba.
Já se totiž soustružníkem, anebo jak říká můj ka-
marád Karolko Dobiáš tokárom kovov vyučil, a jako
soustružník byl v ČKD veden.

Maier mi ji ale spolknul, stejně jako před ním
zbaštili Hruška, Viktor a kdoví, kolik takových gól-

VzpomínáníVzpomínání
Tondy Panenky…Tondy Panenky…
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manů bylo.  Jenže on ve finále mistrovství Evropy,
kdy šlo o titul. Ani se nedivím, že s tím má dodnes
problém, takže si v garáži pověsil můj plakát a i po
letech se do drzého českého hajzla trefuje šip-
kami,“ vzpomínal vršovický poeta i dvaatřicet let po
památném Bělehradu, jak k nehynoucí slávě přišel. 

S věčným úsměvem a také s povzdechem, že
dneska by už balón do Maierovy brány ani nedo-
kopl. Dva roky si fotbal nezahrál, protože má prob-
lémy s kyčlemi a lékaři doporučovanou operaci
stále odkládá.

„Musel jsem si vybrat jiné sporty, při nichž se ne-
běhá. Kulečník, pinec, golf a také postávání na kurtu
při tenisu,“ bere Panenka ubíhající roky s humorem
a nadhledem. Stejně jako bral s nadhledem celá ta
dlouhá léta, kdy Bohemce věrně sloužil, než mohl ve
dvaatřiceti konečně vyměnit zelenobílý dres klo-
kanů za zelenobílé barvy vídeňského Rapidu.

Z Bohemky žigulíkem
a 24 tisíci na knížce

„A to jsem původně do Vídně málem nešel, pro-
tože jsem dostal nabídku z Lokerenu. Docela se
mně zamlouvala, jenže můj odchod se nezamlouval
těm nahoře. Scházelo mně čtvrt roku do stanovené
věkové hranice, takže místo mě prodali do Belgie
Karola Dobiaše a já musel počkat na Rapid.

Ale nakonec přestup vyšel. Podepsal jsem, že tři-
cet procent vydělaných peněz budu odvádět Prago-
sportu, souhlasil jsem, že část z třiceti tisíc, co jsem
ve Vídni dostal, mi budou doma převádět na tuze-
xové bony, sebrali jsme žigulíka a jeli. Osm let staré
auto a čtyřiadvacet tisíc na vkladní knížce bylo to

jediné, co jsem si za léta v Bohemce vydělal,“ vzpo-
míná dnešní prezident Bohemians.

Nikoli aby při oslavách svých šedesátin tesknil
nebo se snad nechal unášet nostalgií, ale aby dal
k dobrému veselou historku z fotbalového života,
která musí znít dnešní generaci jako reminiscence
z pravěku. �
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Antonín Panenka si už dva
roky nezahrál fotbal. Mistr

Evropy z roku 1976 a autor pro-
slulého vršovického „dloubáku”
má zdravotní problémy, ale
doufá, že se po chirurgickém zá-
kroku na trávník vrátí. Fotbal,
jemuž zasvětil celý život, je
u něj stále na prvním místě. Jen
diváci teď nemohou vidět jeho
parádičky ani v zápasech „sta-
rých pánů”. „Mám problémy
s kyčlemi. Hlava by chtěla, ale
tělo říká, že ne,” vysvětluje Pa-
nenka.

V Amfoře, v týmu bývalých
fotbalových hvězd, herců a zpě-
váků, tak na něj zbývají jen
čestné výkopy. A i o ty musí bo-
jovat. „Vypracoval jsem se na
prvního náhradníka za Jiřinou
Bohdalovou,” řekl s úsměvem, ale bylo vidět, že
by si rád zahrál nějakou větší roli.

Ale soutěživost ho ani při problémech se zdra-
vím neopustila. „Zaměřuji se na sporty, kde není
potřeba tolik běhat: kulečník, golf, stolní tenis
a také ještě trochu tenis. I když tenis se tomu
v mém podání už ani pořádně říkat nedá. Spíše
jsem na kurtu,” pokračoval Panenka.

Připomněl, že miluje nejrůznější sázky.
„Musím vždy o něco hrát, třeba jen o pivo, ve-
čeři. Všude se najdou podobné typy, ale mými
nejčastějšími protějšky jsou Láďa Vízek nebo
Pavel Richter,” řekl Panenka.

Před časem propadl golfu a dotáhl to až na
hendikep 13. „Na tom se držím asi tři roky a na
to, že jsem samouk, je to myslím dost slušné.
Kdybych se chtěl zlepšit, tak bych musel více
trénovat, ale mě baví hrát,” potvrdil Panenka
známou pravdu, že stereotypní tréninková dřina
nikdy nebyla jeho hobby.

Svým „Klokanům” zůstal s malou odbočkou do
vídeňského Rapidu věrný, v druholigovém klubu
Bohemians 1905 je stále prezidentem. „Snažím
se klubu pomoci hlavně ve styku s partnery
a sponzory. Bez nich fotbal v současné době
nelze hrát na nějaké slušné úrovni,“ prozradil,
čemu momentálně věnuje nejvíce času.

Antonín Panenka
– současnost a budoucnost

Současný český fotbal mu prý příliš radosti ne-
přináší. „Je v něm málo pěkných akcí, málo střel
a málo branek. Ono je to ale těžké, člověk je na-
mlsaný televizními přenosy z Anglie, Itálie, Špa-
nělska či Německa,” řekl Panenka.

Vedle Bohemky pozorně sleduje i reprezentaci
a věří v její lepší budoucnost. „Teď prochází ge-
nerační obměnou, ale talentů máme dost –
Fenin, Jeslínek, Kadlec, Šimůnek, Kalouda,
Necid,” vyjmenoval Panenka fotbalisty, kteří by
podle něj mohli pozvednout hru reprezentačního
týmu.

Oslavy se protáhnou na několik dní a slavit se
bude na různých místech. Už dnes mu do hotelu
Praha přijdou blahopřát jeho někdejší slavní
spoluhráči a další členové Klubu fotbalových in-
ternacionálů, v němž je předsedou správní rady.
Jako každý člen klubu dostane k šedesátinám
dres a zlatý prsten s emblémem nadace. Ve
vršovickém Ďolíčku jsou oslavy naplánovány na
7. prosince.

Dárky jsou zatím tajemstvím, ale není tak
těžké uhodnout, co by si jubilant přál ze všeho
nejvíc. „Rád bych, aby Bohemka měla nový
pěkný stadion a abych jí byl i nadále nějak uži-
tečný. A abych si zase mohl zahrát fotbal,” pro-
zradil Panenka. �

Antonín Panenka
– současnost a budoucnost
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P odzim 1973, Bohemians postupují do ligy a An-
tonín Panenka, jemuž bude za pár měsíců pě-

tadvacet, se stává hitem fotbalové Prahy. Stále víc
lidí začíná chodit do Ďolíčku a stále víc lidí přiznává,
že je to hlavně kvůli Tondovi. V té době, bylo mi tři-
náct, jsem Panenkovi začal fandit i já. Viděl jsem
jeho nejslavnější zápasy, nezapomenutelné tre-
stňáky, krásné přihrávky. Stál jsem na proslulé tri-
buně pod hodinami v květnu 1981, když se loučil
s Bohemkou.

Hrál už za Rapid Vídeň, nejdřív nastoupil za svůj
bývalý klub, proměnil penaltu, pak převlékl dres,
dal penaltu za Rapid a vše završil mistrovskou stře-
lou do šibenice. Vyprodáno, patnáct tisíc lidí. Když
zápas skončil, nikdo neodcházel, Panenka mával di-
vákům, ti bouřlivě tleskali. Poprvé v životě jsem na
fotbale viděl dospělé chlapy, jak mají slzy v očích.

Čím si získal tolik příznivců? Tak třeba už to
jméno – Panenka. Když jsem o něm poprvé slyšel,
nevěřil jsem, že se nějaký fotbalista může takhle
jmenovat. I styl jeho hry seděl k té „panence”. Pro
fanoušky to byl vždycky Tonda. Říkali mu tak
všichni, staří, mladí, říkají mu tak dodnes. Tonda...

Byl a je skromný, sympatický, příjemný. Fanoušci
to vycítí. Jednou, když v Bratislavě zazářil při mezi-
státním zápase, vyprovodili ho slovenští příznivci
ovacemi. V novinách se pak psalo, že bratislavský
divák, otrávený svými rozmazlenými „hvězdami”,
dobře pozná, že Panenka, i když z Prahy, je jim blízký.

To by samo o sobě nestačilo. Panenka byl vý-
borný, mimořádně technický fotbalista. Takový ten
typ, co si jej tribuny zamilují. Jistě, žádný velký bo-
jovník, ale jemu to lidi odpouštěli. Vynahrazoval jim
to jinak. Skoro v každém zápase předvedl něco,
o čem si pak povídali. Když nehrál, měli zkaženou
neděli. 

Viděl jsem to na sobě: vždycky jsem se těšil, až
se dostane k míči. Uměl kličky, ovládal dlouhé pasy
i bleskové narážečky. Navíc fotbalista, který umí
vypálit z dálky, to má u fanoušků vždycky dobré.
A Panenka pálit uměl. Z voleje, přímo z přihrávky,
po zasekávačce, levou, pravou. Někdy bomby,
jindy technické obloučky. Vidím to jako dnes, i když
je to přes třicet let: stojím dole u plotu hned za brá-
nou, Panenka se uvolnil před pokutovým územím,
brankář vykročil proti němu, Tonda se podíval a ne-
omylně ho přehodil. To jsou okamžiky, pro které
jsme ho milovali.

Legendou jsou jeho trestňáky. Ještě dlouho poté,
co z Bohemky odešel, jste mohli při přímém kopu
na tribuně zaslechnout: „Teď tu bejt Tonda!” Když
si stavěl míč, prožíval jsem zvláštní chvění, napětí,
jestli to vyjde i tentokrát. A když míč přeletěl zeď
a zapadl do rohu brány, měl jsem možná větší ra-
dost než sám střelec. Tomu, že je Antonínu Panen-
kovi šedesát, můžu jen těžko uvěřit.

PETR NEČADA
(autor knihy Mistři z Ďolíčku)

Panenka
Pro vděčné fanoušky vždycky Tonda
Panenka
Pro vděčné fanoušky vždycky Tonda
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Včervnu 2008 Bohemka
spustila svůj vlastní
eshop, tedy interne-

tový obchod se suvenýry Bo-
hemians 1905. Právě před
Vánoci má eshop sloužit fa-
nouškům Bohemians nejvíce,
protože ho určitě rádi využijí
i mimopražští fanoušci, kteří
se do Prahy nedostanou. Díky
eshopu můžete pohodlně vy-
bírat suvenýry, které ná-
sledně velmi rychle dostanete
domů. „V Eshopu je zaregi-
strováno již přes tisíc nakupu-
jících, kteří zde objednávají,“
říká Jakub Havrda, manažer
fanshopu Bohemians, který
spravuje i eshop. V eshopu se
i v prosinci objeví hodně novi-
nek, které budou zároveň
představeny na Vánocích
s Klokanem. Pokud chcete mít
jistotu, že vám zboží dorazí do Vánoc, objednávejte
v eshopu do středy 17.prosince. Do tohoto dne ga-
rantujeme dodání do Štědrého dne.

Eshop Bohemky se neustále rozvíjí. Nabízí fa-
nouškům neustále novinky i slevy na vybrané
zboží. Aktuálně se k novinkám řadí nové výrobky od
firmy Bushman. Kolekce značkové módy se sym-
boly Bohemians 1905 si u fanoušků získala velké
sympatie, do kolekce přibyla polokošile, svetr
a další trika. Decentní znak spolu s konzervativní
módou firmy Bushman vám umožní toto oblečení
nosit každý den, i když třeba nejdete do Ďolíčku.
Slevy se aktuálně týkají sdružených nákupů – když
koupíte ručník a osušku dohromady, výrazně uše-
tříte – zaplatíte jen 480 Kč. To samé se týká koupě
dvou zelených náramků, které dohromady stojí jen
90 Kč. To vše nabízí aktuálně eshop i obchod přímo
na stadionu v Ďolíčku.

Ve spolupráci s firmou PPL, která zajišťuje roz-
voz suvenýrů po celé republice, připravujeme
i další rozšíření nabídky. Brzy bude Bohemka jez-
dit i na Slovensko, to znamená, že si suvenýry Bo-
hemky bude možné přes internet objednávat i ze

Slovenska. „Eshop se stal nedílnou součástí pro-
deje suvenýrů Bohemky. Tvoří významnou část
příjmů a především nabízí fanouškům možnost,
prohlédnout si suvenýry v klidu doma a pak vybí-
rat. Víme, že je stále co zlepšovat, proto budeme
rádi, když se nám kdokoliv ozve s připomínkami,“
říká  manažer fanshopu Jakub Havrda. Kdokoliv
z fanouškům může psát své náměty, stížnosti nebo
i pochvaly na email fanshop@bohemians1905.cz.

Na prosinec je přichystáno mnoho novinek, které
z větší části už budou k vidění při Vánocích s Klo-
kanem. O některých z nich vás budeme v průběhu
tohoto týdne informovat, jiné budou překvapením.
Takže sledujte Bohemku, sledujte eshop a připravte
se včas na zelenobílé Vánoce. Eshop běží celý rok,
24 hodin denně. 

Kamenný fanshop přímo na stadion vám už na
Vánocích s Klokanem nabídne mnoho novinek,
které si můžete koupit i před opravdovými Vánoci.
Fanshop plánuje i rozšíření otvírací doby, bude mít
otevřeno i o víkendech. Bližší informace naleznete
na webu Bohemky www.bohemians1905.cz.

�

FANSHOP i na internetu
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VÁNOCE S KLOKANEM
– dětský program
VÁNOCE S KLOKANEM
– dětský program

Dětský program slavil při loňských Vánocích
v Ďolíčku velký úspěch. I tentokrát je pro
děti připraven bohatý program, který po-

běží od 15 hodin do půl šesté. Pro děti bude vy-
hrazena místnost v zadní části ochozu tribuny (při
zápasech je zde ošetřovna) a i dostatek místa na
ochozu. Aktivity pro děti budou probíhat ve dvou
místnostech a jedna pohybová soutěž je umístěna
venku na ochozu. Místnosti jsou vytápěné, za
zvuku vánoční hudby zde děti budou tvořit na mo-
tivy symbolů Bohemky. Jejich výtvarné umění pro-
věříme na několika stanovištích – Hvězdná planeta
klokanů, Klokaní vánoční stromek, Klokan na
gumě, Modelujeme klokana. Všechny zábavné ak-
tivity na ochozu jsou doporučeny pro děti ve věku
2 – 12 let, ale může se zúčastnit prakticky každý.
Dětem se budou věnovat vyškolené hostesky,
takže o děti bude dobře postaráno. Nic ale nebrání
rodičům absolvovat všechny soutěže se svými ra-
tolestmi. 

Pro úplně nejmenší děti, které třeba navštíví Bo-
hemku vůbec poprvé a jejich rodiče bude vyčleněna
místnost pod hlavní tribunou, kde při mistrovských
zápasech bývá tiskové centrum. Tato místnost se
nachází u vchodu do zázemí hlavní tribuny. Zde
bude posezení a občerstvení pro rodiče a nejmenší

děti, přebalovací stůl s hygienickými potřebami, od-
padkový koš na použité pleny, jídelní krmící žid-
lička, puzzle stavebnice, koš s hračkami (hračky
mají atest bezpečnosti), plastový domeček s ná-
bytkem, velká a malá skluzavka Smoby, houpadlo
pro 2 děti, tabule na kreslení, plastová pohybo-
vadla. Dětem se věnuje 1 hosteska, která má praxi
s péčí o nejmenší.

Na ochozu hlavní tribuny si děti užijí i trochu fot-
balové radosti a kromě výtvarného talentu prověříme
i jejich sportovní nadání. Střelba na malou branku,
v níž bude stát tak trochu jiný brankář – a sice ply-
šový klokan. Kdo dá gól, dostane odměnu. Tak to
bude u všech soutěží. Pro děti je připraveno spoustu
cen, které tentokrát budou udíleny za každou soutěž,
oproti loňsku nebudou vyhodnoceny nejlepší děti za
všechny soutěže. Když si nějakou atrakci oblíbíte,
můžete na ní zůstat celé odpoledne.

Vánoce jsou tu především pro děti a tak tomu je
i na Bohemce. Přiveďte své ratolesti a ukažte jim, že
Bohemka není jen o fotbale. Ve fanshopu bude při-
pravenou spoustu novinek i pro nejmenší, objeví se
znovu dětské dresy UMBRO, takže i vaše dítě může
běhat ve stejném dresu jako hráči A-týmu. �
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JIŘÍ ŽĎÁRSKÝ

Letošní jubilant Jiří Žďárský je rodák z Ko-
bylis, kde blízko školy, kterou navštěvo-
val, sídlil i malý fotbalový klub SK Praha

VIII. Přestože rodiče nebyli fotbalovými chout-
kami budoucího reprezentanta nijak nadšeni,
začal Jiří Žďárský svou fotbalovou kariéru
v roce 1931 v žákovském týmu, který se utká-
val většinou jen se svými sousedy z Admiry, Ra-
pidu a Čechie Praha VIII. V průběhu 2. světové
války už hrál Jiří Žďárský za muže, v sezóně
1942/1943 pomohl svému klubu poprvé v his-
torii do druhé nejvyšší soutěže, Středočeské di-
vize. O výborného útočníka byl velký zájem v 1.
lize, měsíc byl na zkoušce v ASO Olomouc, dva
měsíce v klubu Baťa Zlín, ale nakonec to vypa-
dalo, že vyhrají vršovičtí klokani. Od totálního
nasazení do „říše“ ho ale zachránil sekretář Sla-
vie Praha Ladislav Šmolík a tak v sezóně
1943/1944 posílil Jiří Žďárský letenský klub.
V posledním válečném ročníku skončila Slavia
Praha na 2. místě za Spartou, nováček v červe-
nobílém dresu si ale vedl výborně a nastřílel 13
branek. Však měl také skvělé spoluhráče,
v útoku s ním nastupovali Josef Bican (57 gólů),
Ota Hemele (22 gólů), Vlasta Kopecký (20
gólů), Tonda Bradáč i Čestmír Vycpálek.
V prvním poválečném ročníku hrálo 1. ligu hned
dvacet klubů, Slavia Praha skončila opět druhá,
po finálové porážce od Sparty s výsledky 2:4
a 0:5. Titulu se dočkala Slavia až v sezóně
1946/1947, Jiří Žďárský u toho byl jen na pod-
zim. V roce 1945 nastoupil totiž do důstojnické
školy ve Vršovicích a vojenští pánové úspěš-
ného fotbalistu uvolňovali na tréninky a zápasy
jen velmi zřídka. Pomohl až funkcionář vršovic-
kých klokanů Antonín Kulíček a tak se Jiří Žďár-
ský přece jenom objevil na jaře roku 1947
v dresu Bohemians Praha. Ti skončili v 1. lize na
krásném 5. místě. Jiří Žďárský se ve Vršovicích
setkal s výbornými spoluhráči, byl tu Buňa Ve-
dral, Oldřich Urban, Jiří Rubáš, Václav Jíra,
Ferda Plánický, Jan Melka, Láďa Müller, Jugo-
slávec Vinko Golob a Jiří Pešek. Na tento tým

Legendy Bohemians č. 30

dodnes vzpomínají pamětníci s úctou, v dalších
čtyřech sezónách byli vždy nejhůř do 4. místa,
v roce 1950 jen několik minut od mistrovského
titulu. U klokanů vydržel Jiří Žďárský až do
konce roku 1957, kdy přestoupil jako hrající
trenér do Baníku Rudná, tomuto klubu ze stře-
dočeského kraje pomohl v sezóně 1957/1958
k postupu do třetí nejvyšší soutěže. Na jednu
sezónu ještě přestoupil do Meteoru Praha VIII.
a v roce 1960 už byl čas skončit s aktivní čin-
ností. Kromě 135 prvoligových startů a 61 gólů
si Jiří Žďárský zahrál i v 9 zápasech za repre-
zentaci Československa, v těchto zápasech
vstřelil i 3 góly. V šedesátých letech potom tré-
noval žáky a dorostence v Bohemians, končil
v roce 1972, kdy vedl ve složité situaci ve 2. lize
„A“ mužstvo, se kterým se nakonec umístil na
5. místě. Trenérskou taktovku předal v létě Mu-
silovi, pod jehož vedením se klokani vrátili
v roce 1973 do 1. ligy. �
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Legendy Bohemians č. 31

FRANTIŠEK KREJČÍ

Vršovický rodák a odchovanec se narodil
na konci předminulého století, v roce
1898, takže v letošním roce si můžeme

připomenout 110. výročí této události. S fotba-
lem začínal ještě ve starém Ďolíčku, v průběhu
1. světové války, v roce 1916. AFK Vršovice
tehdy získaly svou první trofej, Pohár útěchy
Charity Cupu, ve vítězné sestavě však František
Krejčí ještě scházel. Po válce už nastupoval pra-
videlně na pravém kraji obrany. v Ďolíčku se po-
stupně tvoří silný tým, který v roce 1920 získává
2. místo ve Středočeské župě, hned za Spartou,
ale před Viktorií Žižkov a až šestou Slávií Praha.
Sportovní veřejnost uznává vítěze této soutěže
jako mistra Československa, oficiální 1. liga se
u nás hraje až od roku 1925. V brance vršovic-
kého týmu září 16letý odchovanec František Ho-
chman, v obraně František Krejčí, dále Kučera,
Šincl, Kafka, Halinger, Tichay, Mašata, Bohata,
Hofman, Ransdorf a Knížek. Mnozí si později za-
hráli i za reprezentační mužstvo Českosloven-
ska, i když někteří přestoupili ke konkurenci na
Letnou, do Sparty či Slavie. František Krejčí ale
ve Vršovicích zůstal nastálo, byl to pravý vršo-
vický patriot a věrný klubista. V zelenobílém
dresu se dočkal velkého zájezdu do Austrálie
v roce 1927, stěhování do nového Ďolíčku, na

Dannerův stadion, v roce 1932 už ale nikoliv.
V reprezentaci Československa si zahrál jen jed-
nou v červnu 1922 v Záhřebu proti Jugoslávii.
Více startů neumožnila velká konkurence, vždyť
na jeho postu pravého obránce byl pilířem spar-
ťan Antonín Hojer, později Antonín Perner a La-
dislav Ženíšek z Viktorie Žižkov. S fotbalem
v Bohemians skončil František Krejčí v roce
1931, zemřel v roce 1975. �
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TIBOR MIČINEC

Jeden z mnoha slovenských hráčů , kteří
se prosadili v Ďolíčku se narodil 10. října
1958 v Kremnici. Šikovný útočník začínal

s fotbalem v roce 1965 v Žiaru nad Hronom, do-
rostenecké kopačky obul na východě Slovenska,
v Sabinově. V 16 letech už hrál občas i za do-
spělé a v roce 1974 zkusil 3. ligu v Lokomotivě
Spišská Nová Ves. Zde působil jako trenér
slavný kanonýr Laco Pavlovič, jeho spoluhráči
byli například i Eda Kessel (dříve Sparta), Jan
Urban (Zlín) a Šaňo Nagy (Trenčín). Povolávací
rozkaz dostal Tibor do Písku, začas se přesunul
do Tábora, kde se skoro vždy hrál vynikající vo-
jenský fotbal. K Jordánu se často jezdili dívat li-
goví trenéři, Tomáš Pospíchal z Bohemians
nemohl chybět. Nejvíc se mluvilo o Františku Mi-
kuličkovi, v Ďolíčku se ale objevila jiná dvojice
posil – Zdeněk Koukal a Tibor Mičinec. Na pod-
zim 1980 už hrál Tibor Mičinec v Ďolíčku 1. ligu,
v červnu 1981 získali Bohemians ligový bronz
a nováček v zelenobílém dresu se stal s 10 góly
nejlepším vršovickým střelcem. V Bohemians
prožil Tibor svoje nejlepší fotbalové roky, dočkal
se vítězství v Českém Poháru (1982), mistrov-
ského titulu (1983) i semifinále Poháru UEFA
(1983). Klokanům Tibor pomohl 48 ligovými
góly, dalších 38 potom přidal na dalších ligových
štacích v Dunajské Stredě (1987–1989), Bene-
šově (1994–1995) a Zlíně (1996). Načas se
ještě vrátil do Ďolíčku, v zahraničí si zahrál na
Kypru (Omonia Nikosia) a ve Španělsku (Logro-

Legendy Bohemians č. 32

něs). V reprezentaci Československa nastoupil
v 7 zápasech, nejvíc vzpomíná na premiéru ve
Veroně proti mistrům světa Itálii, na remíze 1:1
se s Tiborem Mičincem podílelo dalších 7 spolu-
hráčů z Bohemky. Po skončení aktivní činnosti
Tibor Mičinec u fotbalu zůstal v roli trenéra, pů-
sobil v Chebu, Týnci nad Sázavou, Kutné Hoře,
Dunajské Stredě, na Kypru a v Kuvajtu, na prvo-
ligovou příležitost však stále ještě čeká.

�
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GENERÁLNÍ PARTNER
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V roce 2008 si Bohemka prošla znovu dvěma
soutěžemi, což bylo složité jak pro sportovní

část, tak pro obchodní úsek Bohemky, který má na
starosti Emil Kristek, který je zároveň místopřed-
sedou představenstva. Přestože Bohemka sestou-
pila, udržela si na své straně velké fir my. „Naši
partneři si většinou vybrali Bohemku kvůli pří-
běhu, který sestupem zdaleka nekončí, ale dál po-
kračuje. Většina partnerů je s Bohemkou spjatá
srdcem, což je pro nás velmi důležité,“ říká Emil
Kristek. Fanoušci si určitě všimli, že ve druhé lize
nastupují Klokani s dvěma sponzory na přední
straně dresu. „I když jsme sestoupili, Fortuna
chtěla nadále pokračovat. Dohodli jsme se na stej-
ných finančních podmínkách, jen se přesunula
 dopředu. Teď patří k našim nejštědřejším partne-
rům,“ dodává Kristek. „Věříme, že spolupráce
s Fortunou bude pokračovat i nadále, již teď jed-
náme o nové smlouvě.“

Partneři Bohemky nežijí se svým oblíbeným klu-
bem jen o víkendech při zápasech. „Snažíme se
dělat pro naše sponzory různé akce, podobně jako
pro fanoušky. Během tohoto roku jsme několikrát
vyrazili za sportem, hráli jsme tenisový turnaj nebo
fotbalový zápas,“ vyjmenovává aktivně strávený
čas s partnery obchodní ředitel klubu. „V jednáních
i při organizaci těchto akcí výrazně pomáhá prezi-
dent Antonín Panenka. Jeho role v tomto je nezas-
tupitelná. Věnuje se partnerům, při turnajích se

Děkujeme partnerům
Bohemky

stará o dobrou náladu, v čemž mu často vydatně
pomáhá Karol Dobiáš,“ pochválil Emil Kristek dvě
legendy vršovického klubu.

Kromě sportu se partneři Bohemians setkávají
i při společenských příležitostech. Restaurace
U Fleků nabídla už dvakrát své prostory Bohemce
k takovým setkáním, restaurace U krále Václava IV.
se zase stará o občerstvení při dalších akcích. „I
díky těmto partnerstvím se můžeme o partnery ná-
ležitě postarat. Při posledním setkání s partnery na-
příklad trenér Hoftych zhodnotil uplynulou
půlsezonu a odpověděl na další otázky. Chceme dát
našim partnerům možnost nahlédnout trochu pod
pokličku fotbalového klubu, aby všechna dramata
prožívali s námi,“ vysvětluje Emil Kristek.

Bohemka ale sponzorům nenabízí jen fotbal
a společenské akce, ale významnou část partner-
ství tvoří i zprostředkování dalších obchodů.
I z toho následně plynou do klubu významné pro-
středky. „Vydali jsme brožuru VIP LOBBY CLUB, kde
jsou uvedeni naši partneři, jejich charakteristika
a důležité kontakty. Díky tomu se naši partneři mezi
sebou ještě více poznali a obrací se na sebe i v ob-
chodních záležitostech. Přináší to užitek Bohemce
i jim samotným. Věříme, že nadále budeme rozví-
jet možnosti obchodu pro naše obchodní partnery
a doufáme, že díky tomu přijdou do klubu i další
sponzoři,“ uzavřel Emil Kristek, obchodní ředitel
Bohemians 1905. �

Děkujeme partnerům
Bohemky
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Dražba originálních dresů
vynesla od fanoušků

přes sto tisíc korun, které
Bohemka použije na cha  ri-
tativní účely v rámci pro-
jektu VŽDYCKY JSME
S VÁMI! V čase předvánoč-
ním udělají dárky dětem
největší radost a tak se de-
legace Bohemky vydala do Azylového domu v Praze
10, který je jednou z vybraných organizací, na kte-
rou fanoušci Bohemky společně s klubem přispějí.
„Vybírali jsme organizace na Praze 10, abychom
podpořili naše nepřímé sousedy a pomohli dětem,
které se třeba pak přijdou podívat na Bohemku,“
vysvětlil postup Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians
1905. Společně s Ivanem Haškem a Zdeňkem
Míkou z marketingu Bohemky navštívili Azylový
dům, kde jsou opuštěné matky s dětmi. Za dárky
pro děti i za přístup Bohemky poděkoval i zástupce

ZAJÍMAVOSTI
BOHEMKA POMÁHÁ DĚTEM

Z ĎOLÍČKU
BOHEMKA POMÁHÁ DĚTEM

Stadion v Ďolíčku bude místem nejen pro Vánoce
s Klokanem, ale během celého prosince se

právě na stadionu Bohemians 1905 můžete vybavit
na ty opravdové Vánoce. Fanshop je vybaven na
nápor fanoušků a po Vánocích s Klokanem pro-
dlouží i svoji otvírací dobu, o čemž vás budeme ná-
sledně informovat. Už nyní ale můžete na stadionu
Bohemians hned vedle hlavní brány kupovat vá-
noční stromky. Majitelé permanentních vstupenek
zde mají 10% slevu, žádný jiný klub takové mož-

VÁNOČNÍ STROMKY V ĎOLÍČKU nosti nenabízí. Přijďte si do Ďolíčku pro borovičku
a ještě dostanete slevu. 

Vánoční stromky se na Bohemce prodávají pravi-
delně, tentokrát poprvé s výhodou pro věrné fa-
noušky Bohemky. K dispozici jsou borovice
z Českomoravské vrchoviny a výběr je opravdu
velký. Navíc, kde jinde se při výběru stromku mů-
žete kochat pohledem na stadion Bohemky. Vá-
noční stromky jsou v prodeji každý den od 9 do 18
hodin, prodej bude probíhat i při Vánocích s Kloka-
nem. Po předložení permanentky dostanete deset
procent slevu.

�

VÁNOČNÍ STROMKY V ĎOLÍČKU

starosty Prahy 10 Emil Dejmek, který Azylový dům
také navštívil. „Děkujeme moc Bohemce za přístup
k opuštěným dětem. Dárky jim udělají určitě vel-
kou radost,“ poděkoval ředitel centra Josef Pajer.
Ivan Hašek dětem podepsal spoustu kartiček, děti
si přinesly dokonce i dres Bohemky a dostaly i po-
zvání na další zápasy Klokanů na jaře. „Chceme na
Bohemku přivádět nové fanoušky. Děti ze škol,
z dětských domovů i z těchto center, abychom jim
udělali radost a zároveň jsme je naučili fandit Bo-
hemce,“ dodal Lukáš Přibyl. �
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Tradiční setkání fanoušků Bohemians s vede-
ním klubu tentokrát probíhalo ve velmi přá-
telském duchu, protože se hodnotily

především pozitivní zprávy posledních měsíců.
Hlavním tématem byl sportovní úsek – uplynulý
půlrok, budoucí změny, situace okolo Honzy Mo-
rávka. Úterního setkání se zúčastnilo kolem šede-
sáti fanoušků a po dvou hodinách sportovní diskuse
se mluvilo i o konkursu, stadionu a sporu o název
Bohemians. Ozvučená VIP místnost, otevřený stá-
nek s občerstvením i fanshop udělali setkání pří-
jemnou kulisu, která se promítla i do otázek. „Při
hodnocení podzimu převažuje spokojenost. Po vý-
voji v tabulce se před jarem nemůžeme za nic scho-
vávat a musíme jasně říci – hrajeme o postup
a chceme do ligy,“ prohlásil na úvod Jiří Steinbroch,
ředitel Bohemians 1905. 

Úvodní hodnotící slovo si vzal právě sportovní ře-
ditel, který se před sezonou vrátil do svého oblíbe-
ného klubu. „Tabulka po podzimu není výrazně
rozdělená, nicméně již teď dle možností klubů lze
odhadnout, kdo bude na jaře bojovat o postup.
Kromě nás se postup budou rvát především Jihlava
a Dukla. Srovnatelně jsou na tom i Ústí a Čáslav,
ale tyto kluby asi nemají prvoligové ambice už kvůli
ekonomice a stadionu. Samozřejmě s nimi musíme
počítat, stejně jako s dalšími, kteří jsou hned v zá-
věsu,“ popsal Jiří Steinbroch situaci na čele tabulky.
„Kádr se během podzimu částečně pozměnil, ale cí-
tíme, že nyní v zimě a následně i v létě by měl ještě
projít dalšími změnami, aby byl připraven na první
ligu, kam si všichni přejeme postoupit. Vše probíhá
podle vyhlášení, která jsme dali před sezonou. Tre-
nér chtěl poznat kádr a pak doplňovat,“ doplnil své
úvodní shrnutí sportovní direktor. „Pro mě to byl re-
lativně snadný návrat, protože Bohemku jsem znal
ze svého dřívějšího působení a stále jsem jí sledo-
val. Jiné to bylo u Pavla Hoftycha, který přišel do
Prahy poprvé.“

Poté si vzal slovo trenér Pavel Hoftych a hned
s úsměvem reagoval. „Chtěl bych  navázat na pana
Steinbrocha a chtěl bych říci, že jsem byl předtím
v Praze už dvakrát, se školou v zoo,“ rozesmál kouč
desítky fanoušků v sále a pak už vážně pokračoval.

„Sportovní fázi bych rozdělil do tří období. To první
bylo poznávací. Během letní přípravy jsme si třídili
postřehy o jednotlivých hráčích. Oproti Zlínu jsem
byl překvapen horší kvalitou kádru a kvality tré-
ninku. Do tohoto období bych zařadil i první čtyři
zápasy, které jsme sice vyhráli, ale z naší strany to
nebyly ideální zápasy. Sestava hodně rotovala, ta
vítězství nebyla přesvědčivá. Druhé období bylo
zatím nejkritičtější. Nevyhráli jsme šestkrát za
sebou, podali jsme špatný výkon ve Vítkovicích
a trápili jsme se při remízách. Třetí období začalo
zlomovým utkáním s Karvinou, které bylo i pro mě
určitým mezníkem mého dosavadního angažmá. Už
před zápasem jsme udělali určité úpravy. Po dopo-
ručení pana Steinbrocha jsme chtěli hrát první po-
ločas na kotel. Od první minuty jsme nasadili
poprvé Lukáše Hartiga. Chtěli jsme vše vsadit na

Chceme postoupit,
říká vedení klubu
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jednu kartu – rozhodnout v prvním poločase a vyšlo
to. Od utkání s Karvinou se zlepšil i tréninkový pro-
ces, od té doby to mělo jiné parametry. Hráči do
sebe chodili tvrdě i při tréninku. Podařilo se nám za
běhu a za minimální cenu poznat kádr a obstát ve
druhé lize. Poznali jsme některé hráče, kteří už byli
na odpis. Třeba Pavel
Lukáš měl velké zdravotní
potíže. Během podzimu
patřil k našim nejlepším
hráčům,“ řekl Hoftych.

Po úvodních hodnoce-
ních dostali prostor fa-
noušci. Otázky z počátku
padaly především na
zimní změny v kádru.
„Hráči trénují do 10.pro-
since, pak se rozejdou na
dovolenou a sejdou se až
5.ledna. To už bychom
chtěli mít většinu nových
tváří k dispozici. S trené-
rem máme promyšlené kroky pro nejbližší období.
Dotknou se některých hráčů současného kádru, se
kterými už do budoucna nebudeme počítat,“ řekl
Steinbroch s tím, že jména konkretizovat nemůže.
„Pochopte, že nejdříve se to musí dozvědět hráči,“
dodal jasný důvod.  V tomto ohledu padlo jediné
jméno – Miloslav Strnad, který je v současné době
na hostování v Čáslavi. „Míla má hostování v Čá-
slavi až do konce sezony, ale o jeho příchodu jed-
náme již nyní. Dal devět gólů za půl roku, nám
naopak takový střelec chybí. S hráčem jsme do-
hodnuti a chce k nám jít už v zimě, jednáme i s Čá-
slaví a věřím, že je vše na dobré cestě,“ řekl Jiří
Steinbroch o kmenovém hráči Bohemians, který se
v uplynulém kalendářním roce pořádně rozstřílel.
„Budeme jednat a jednáme i se Slovanem Brati-
slava o příchodu Ibragimova a Janka. Slovenská
liga ale končí až za týden, takže tam musíme ještě
chvilku počkat. Do tří týdnů bychom chtěli mít jasno
o většině změn v kádru,“ dodal sportovní ředitel.
„Věřím, že po zimních změnách budeme na jaře
ještě silnější.“

Otázky padaly prakticky na všechny posty. Trenér
i sportovní ředitel odhalily fanouškům část atmos-
féry v kabině, své pohledy na jednotlivé hráče. Od
brankáře až po útočníky. „Například čtu na fóru
občas nespokojenost s Jirkou Rychlíkem. Pro muž-
stvo je to cenný hráč i kvůli svému vlivu v kabině.
Marek Nikl není hecíř, stejně tak Pavel Lukáš. Když
byl zraněný Slezi, byl právě Rychlík hlavním moti-
vátorem kabiny,“ poodhalil kouč Hoftych jeden

z prvků, které fanoušci na první pohled nevidí. Mlu-
vilo se i o dalších obráncích, například o Michalu
Pávkovi, který na postu stopera čeká na svoji větší
šanci. „Michal má velmi slušnou výkonnost, ale má
před sebou dvojici zkušených hráčů. Marek Nikl
šel z výkonností hodně nahoru, Pavel Lukáš je

velmi spolehlivý, proto
Michal Pávek není pravi-
delně v sestavě. Svoji
 pozici zvládá ale výborně
a snažíme se ho střídavě
za pracovat do sestavy,“
vysvětlil trenér Pavel Hof-
tych.

Témat na probírání bylo
opravdu hodně. Fanoušky
zajímali hráči, kteří jsou
z Bohemky na hostování.
Jedna z otázek mířila na
mladíka Lukáše Jakobov-
ského, který je na hosto-
vání ve Varnsdorfu. „Lukáš

je první rok z dorostu. Pravidelně nastupuje ve třetí
lize, střílí i góly a skvěle se tak otrká. Na postu
středního záložníka by měl v Bohemce velkou kon-
kurenci a nehrál by za A-tým a divize je pro něj
škoda. Patří mezi nejtalentovanější hráče. Ve
Varnsdorfu bude pokračovat i na jaře, protože je
pro něj důležité, aby hrál,“ vysvětlil Jiří Steinbroch.

Slovo přišlo i na možné angažování některých
zkušených hráčů. Mluvilo se o Petru Švancarovi
nebo Karolu Kiselovi. „Karol je určitě velmi dobrý
fotbalista. Jeho případné angažování by po spor-
tovní stránce určitě Bohemce pomohlo, ale je nutné
brát v potaz i nějaké jeho nároky. I to musí být v re-
lacích Bohemky, aby to byl pro klub přínos,“ řekl
Pavel Hoftych a naznačil, kde by mohl být problém
při případném angažmá slovenského záložníka.

Fanoušci se snad dozvěděli mnoho zajímavého.
Řeč přišla na celý kádr, na přetřes přišly výkony
rozhodčích, otázky životosprávy a další témata. Ve
druhé části pak v neformální diskusi na otázky fa-
noušků odpovídal akcionář Bohemians 1905 Jiří Di-
enstbier, který zároveň Bohemku zastupuje
v několika právních sporech a vysvětloval fanouš-
kům úskalí, která na Bohemku čekají v soudních sí-
ních, k dalším otázkám ohledně financování klubu
odpovídal ředitel Bohemians 1905 Lukáš Přibyl.
„všem fanouškům děkujeme za účast. Snad jim
toto setkání umožnilo nahlédnout trochu více za ku-
lisy fotbalového klubu a přineslo nějaké zajímavé
informace,“ dodal ředitel klubu.

�
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Nabízíme vám malé statistické ohlédnutí za
uplynulými šestnácti koly druhé ligy, po kte-
rých Bohemka figuruje na vedoucí pozici. Kdo
strávil na hřišti nejvíce minut? Kdo nastřílel
soupeřům nejvíce branek? Který hráč viděl
nejčastěji žlutou kartu a kdo musel dokonce
předčasně pod sprchy?

Odehrané minuty
Ani minutu nechyběl za celý podzim stoper Pavel

Lukáš, odehrál všech šestnáct zápasů. Ten se-
dmnáctý na jaře proti Dukle ale bude sledovat z tri-
buny, protože v Opavě dostal čtvrtou žlutou kartu.
Na druhém místě je talentovaný střední záložník
Jan Morávek, odehrát všechny utkání mu zabránily
drobné svalové problémy. Na hřišti by určitě ne-
chyběl ani bronzový kapitán Marek Nikl, ale dvě ut-
kání musel kvůli zranění vynechat.

minuty doma venku celkem
Lukáš 630 810 1440
Morávek 617 688 1305
Nikl 630 630 1260
Adam 545 712 1257
Rychlík 540 594 1134
Sňozík 450 630 1080
Škoda 451 544 995
Bartek 337 426 763
Janek 270 450 720
Marek 360 331 691
Róth 319 352 671
Kotyza 360 310 670
Moravec 66 545 611
Ibragimov 238 338 576
Kunášek 153 256 409
Slezák 186 208 394
Havránek 180 180 360
Karal 109 230 339
Bálek 135 194 329
Pávek 7 281 288
Hartig 218 18 236
Hašek 120 74 194
Růžička 10 90 100

Vstřelené branky
Souboj o nejlepšího kanonýra Bohemky zatím svá-

dějí mladíci Jan Morávek a Milan Škoda, o branku
úspěšnější je zatím benjamínek týmu záložník Mo-
rávek, jenž konta soupeřů zatížil pěti, vesměs velmi
povedenými brankami. Škoda má o zásah méně, ale
co se týče „uměleckého dojmu” je na tom možná
ještě o chlup lépe díky výstavním trefám v Hradci
Králové a doma s Třincem. Na třetí příčce je se
dvěma brankami ze standardních situací Lukáš
Adam a spolu s ním také společě ústecký Martykán
a opavský Cigánek, autoři vlastních branek. Dalších
sedm hráčů vstřelilo po jedné brance.

Individuální statistiky Bohemians – podzim 2008
branky doma venku celkem
Morávek 3 2 5
Škoda 1 3 4
Adam 2 2
vlastní 1 1 2
Ibragimov 1 1
Moravec 1 1
Bartek 1 1
Sňozík 1 1
Lukáš 1 1
Róth 1 1
Rychlík 1 1

Žluté karty
Všem hráčům Bohemky se podařilo celou pod-

zimní část přestát bez trestu za čtyři či dokonce
osm žlutých karet. Tým tak nebyl kvůli žlutým kar-
tám ani jednou oslaben, stane se tak až v prvním
jarním kole, neboť v Opavě inkasoval osudnou
čtvrtou žlutou kartu stoper Pavel Lukáš. Největšími
čekateli na jednozápasový trest pak jsou Adam se
Škodou, majitelé tří žlutých karet.

žluté karty doma venku celkem
Lukáš 4 4
Adam 2 1 3
Škoda 1 2 3
Kunášek 1 1 2
Janek 1 1 2
Slezák 1 1 2
Rychlík 1 1 2
Róth 2 2
Havránek 1 1
Moravec 1 1
Ibragimov 1 1
Hartig 1 1
Nikl 1 1
Karal 1 1
Marek 1 1
Bartek 1 1

Červené karty
V šestnácti podzimních zápasech byli vyloučeni

dva hráči. Za strkanici s Haniakem po skončení
vyhroceného zápasu v Čáslavi vyloučil rozhodčí
Býma útočníka Slezáka a o kolo později ve Ful-
neku se na pokyn sudího Mikela poroučel pod
sprchny Kunášek za zbytečný zákrok na pronika-
jícího Huvara.

červené karty doma venku celkem
Slezák 1 1
Kunášek 1 1
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TABULKA ZÁPASŮ VENKU
Mužstvo Z V R P S B

1. Bohemians 1905 9 4 3 2 11:7 15

2. FC Vysočina Jihlava 7 4 2 1 6:3 14

3. Baník Sokolov 9 4 1 4 14:8 13

4. FK Ústí nad Labem 7 4 1 2 7:9 13

5. Dukla Praha 7 3 2 2 8:7 11

6. FC Hradec Králové 8 2 3 3 10:11 9

7. Fotbal Třinec 8 1 5 2 6:7 8

8. FC Vítkovice 9 2 2 5 9:17 8

9. Slezský FC Opava 7 2 1 4 5:8 7

10. FC Zenit Čáslav 8 2 1 5 9:13 7

11. Baník Most 8 1 3 4 6:11 6

12. Holický FK Olomouc 7 1 2 4 7:11 5

13. AC Sparta Praha B 9 1 2 6 5:12 5

14. Karviná 8 1 0 7 8:18 3

15. 1. FC Slovácko 8 0 3 5 3:16 3

16. Fulnek 9 0 1 8 8:19 1

Fanoušci Bohemky mají tu jedinečnou příležitost
užít si pohled na tabulku celou zimu. Bohemka je

v čele, to od doby znovuzrození Bohemky nikdo ne-
pamatuje, navíc 2.liga začíná až 8. března, takže ten
pohled na vedoucí postavení Bohemky bude i pa-
třičně dlouhý. Bohemka vede i v týmových statisti-

TÝMOVÉ STATISTIKY
– PODZIM  2008 –

kách obdržených gólů. Klokani se pyšní nejlepší ob-
ranou ve 2.lize, dostali jen 9 branek v šestnácti zá-
pasech. Zelenobílý vedou tabulku zápasů venku, kde
odehráli už devět utkání. Doma je čeká více střetnutí
na jaře a většinou s klíčovými soupeři v boji o postup,
takže výhoda by měla být na straně Pražanů. �

CELKOVÁ TABULKA PO 16. KOLE
Mužstvo Z V R P S B

1. Bohemians 1905 16 9 5 2 20:9 32

2. FC Vysočina Jihlava 16 9 4 3 17:11 31

3. Dukla Praha 16 8 5 3 19:11 29

4. FC Zenit Čáslav 16 9 2 5 23:19 29

5. FK Ústí nad Labem 16 9 2 5 21:20 29

6. Baník Sokolov 16 7 4 5 28:15 25

7. Slezský FC Opava 16 7 3 6 23:19 24

8. Baník Most 16 6 4 6 19:21 22

9. FC Hradec Králové 16 5 6 5 23:20 21

10. Holický FK Olomouc 16 4 6 6 16:19 18

11. Fotbal Třinec 16 4 5 7 13:17 17

12. Karviná 16 5 2 9 20:28 17

13. FC Vítkovice 16 5 2 9 16:24 17

14. 1. FC Slovácko 16 4 5 7 13:22 17

15. AC Sparta Praha B 16 4 3 9 15:20 15

16. Fulnek 16 1 6 9 13:24 9

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
Mužstvo Z V R P S B

1. FC Zenit Čáslav 8 7 1 0 14:6 22

2. Dukla Praha 9 5 3 1 11:4 18

3. Slezský FC Opava 9 5 2 2 18:11 17

4. Bohemians 1905 7 5 2 0 9:2 17

5. FC Vysočina Jihlava 9 5 2 2 11:8 17

6. FK Ústí nad Labem 9 5 1 3 14:11 16

7. Baník Most 8 5 1 2 13:10 16

8. 1. FC Slovácko 8 4 2 2 10:6 14

9. Karviná 8 4 2 2 12:10 14

10. Holický FK Olomouc 9 3 4 2 9:8 13

11. Baník Sokolov 7 3 3 1 14:7 12

12. FC Hradec Králové 8 3 3 2 13:9 12

13. AC Sparta Praha B 7 3 1 3 10:8 10

14. FC Vítkovice 7 3 0 4 7:7 9

15. Fotbal Třinec 8 3 0 5 7:10 9

16. Fulnek 7 1 5 1 5:5 8
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Bohemku čeká dlouhá
zima a fanoušky Klo-

kanů dlouhé čekání na další
mistrovský zápas. Bude to
však čekání příjemné, pro-
tože pohled na tabulku
bude minimálně tři měsíce
pořád stejný – Bohemians
1905 v čele druhé ligy.
Tímto pohledem se ale ne-
mohou příliš opájet fotba-
listé, kteří musí myslet
spíše na to, že Jihlava má
jen o bod méně a další tři
kluby jen o tři body méně.
Vzhledem k délce zimní
přestávky, začala příprava
na jaro již nyní. „Teď jsme
měli týden volno, od pon -
dělí 24.listopadu zase tré-
nujeme až do 10.prosince,
aby se hráči udrželi ve fyzické kondici,“ vysvětluje
trenér Pavel Hoftych. V článku najdete rozpis celé
zimní přípravy. Druhá liga začíná své jarní boje
8.března, Bohemka se druhou březnovou neděli
od 17 hodin střetne s Duklou. 

Všichni hráči se objeví i na Vánocích s Kloka-
nem, které jsou i kvůli tomu 7. prosince. „S hráči
se pak sejdeme 5. ledna, ale hned po Vánocích jim
začíná individuální trénink. Dostanou sporttestery
a podle nich budou plnit tréninkové plány, které od
nás dostanou. Takže na začátek přípravy by měli
být připraveni a sladěni na jednu notu, abychom
nemuseli první dny věnovat dohánění fyzické kon-
dice u některých fotbalistů,“ dodává kouč Bohe-
mians. V rámci zimní přípravy odehrají Klokani i tři
turnaje.

První z nich bude Tipsport liga. Turnaj se v le-
tošní sezóně rozšířil na rekordních 24 týmů
(Gambrinus liga, II. liga, Corgoň liga, II. sloven-
ská liga). Hrát se bude v šesti skupinách po 4 tý-
mech, do čtvrfinále postoupí šest vítězů skupin
a nejlepší tým z druhých míst skupin A, B a C
a nejlepší tým z druhých míst skupin D, E a F.
 Bohemka je nalosována do „pražské“ skupiny A,
která se odehraje na umělé trávě Slavie v Edenu
vedle atletického stadionu, spolu s domácí Slavií,
Viktorií Plzeň a FK Příbram. „Jsme rádi, že se mů-

žeme opět představit fa-
nouškům v Praze i během
zimní přestávky. S pořada-
teli jsme uzavřeli písemnou
dohodu, abychom měli zá-
ruku pevně stanovených
termínů a mohli jsme i do-
předu naplánovat zimní pří-
pravu,” řekl k účasti
Bohemky Lukáš Přibyl,
 ředitel Bohemians 1905.

Bohemians 1905 odehrají
své zápasy čistě jen o ví-
kendech, aby k nim měli
přístup všichni fanoušci.
Úvodní zápas sehrají Klo-
kani proti Slavii 10. ledna
dopoledne, protože odpo-
ledne už je čeká základní
skupina Fortuna víkendu
šampionů. O týden později

pak zelenobílí dohrají skupinu dvěma zápasy v so-
botu i v neděli. Celý turnaj se odehraje během
ledna, finále je na programu 25. 1. 2009.

Velmi populární je pro fanoušky i Fortuna Víkend
šampiónů, na který byla Bohemka znovu pozvána.
V sobotu 10.ledna odpoledne a v neděli 11.ledna
se Klokani budou snažit navázat na prvenství
z prvního ročníku turnaje. Zápasy se znovu ode-
hrají v O2 Areně a Bohemka bude mít určitě zase
největší podporu. Konkurence bude letos hodně
silná, brzy ji pořadatelé zveřejní.

Třetím turnajem bude dlouhodobý turnaj na Vy-
šehradě, kterého se bude účastnit kombinovaný
tým Bohemky dle vytíženosti jednotlivých hráčů.

A-tým čekají i tři soustředění, která by měla vy-
plnit dlouhou pauzu. „Žádné zahraniční soustře-
dění v teplých krajích nebude. Třikrát však
vyjedeme z Prahy. Nejdříve na běžky do Břízek
u Jablonce, pak do Luhačovic na herně-kondiční
přípravu a nakonec na závěrečné herní soustře-
dění do Písku. V jeho rámci se střetneme s Plzní,
která si tento zápas vybrala jako generálku na
jarní start první ligy. Celkem odehrajeme mini-
málně 12 přípravných zápasů a pouze dva soupeři
budou z nižších soutěží. Pro fanoušky by mohl být
atraktivní zápas se Slovanem Bratislava,“ říká
kouč Pavel Hoftych.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKYZIMNÍ PŘÍPRAVA BOHEMKY
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Kombinovaný tým

so 17.01. – 09:30 Bohemians 1905 – Slavoj Vyšehrad;
S.O.S. Dekorace cup 

st 21.01. Bohemians 1905 – Čelákovice
so 24.01. – 13:30 Bohemians 1905 – Viktoria Plzeň B;

S.O.S. Dekorace cup
so 31.01. – 09:30 Bohemians 1905 – Kladno B;

S.O.S. Dekorace cup
ne 08.02. – 11:30 Bohemians 1905 – Karlovy Vary;

S.O.S. Dekorace cup
st 11.02. – 11:00 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav B;

Šeberov 
so 14.02. Slavia Praha B – Bohemians 1905 
so 21.02. – 10:00 Bohemians 1905 – Viktoria Žižkov B;

S.O.S. Dekorace cup
so 28.02. o umístění; S.O.S. Dekorace cup
ne 01.03. o umístění; S.O.S. Dekorace cup
so 07.03. – 10:15 Sparta Krč – Bohemians 1905 B
ne 15.03. Bohemians 1905 B – Ovčáry;

mistrovské utkání divize C

PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY
A tým

po 05.01. zahájení přípravy
so 10.01. – 10:30 Slavia – Bohemians 1905;

Tipsport liga 
so 10.01. Fortuna víkend šampionů
ne 11.01. Fortuna víkend šampionů
ne 11.01. – pá 16.01. soustředění Břízky
so 17.01. – 11:00 Bohemians 1905 – 1. FK Příbram; Tipsport liga
ne 18.01. – 11:00 Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň;

Tipsport liga
st 21.01. Tipsport liga – čtvrtfinále
so 24.01. Tipsport liga – semifinále
ne 25.01. Tipsport liga – finále
pá 30.01. – 10:30 Bohemians 1905 – FC Hradec Králové; Nymburk
ne 01.02. – so 07.02. soustředění Luhačovice
st 11.02. Bohemians 1905 – ŠK Slovan Bratislava
ne 15.02. – 14:00 FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905; Písek
ne 16.02. – pá 20.02 soustředění Písek
ne 01.03. Bohemians 1905 – SK Sparta Krč
ne 08.03. – 17:00 Bohemians 1905 – Dukla;

mistrovské utkání II.liga
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Klokanky se rozdhodly nafotit netra-
diční kalendář, který určitě potěší
oko každého fanouška. Elegantní
akty Klokanek se snoubí s fotbalo-
vými fotografiemi z Ďolíčku. Věhlas
futsalového klubu Klokanek, který
vznikl z fanynek Bohemians 1905,
postupně stoupá a toto je další krok
pro připomenutí, že ženská krása
běhá i po fotbalovém trávníku. „Není
to nic vulgárního, ale chceme nabíd-
nout fanouškům Bohemky něco ne-
všedního a zároveň připomenout, že
Klokanky jsou tady,” říká Simona
Tichovská, jedna z Klokanek, v roz-
hovoru pro Virtuální Ďolíček. Kalen-
dář Klokanek pro rok 2009 je
v prodeji ve fanshopu za 250 Kč.

Co vedlo Klokanky k nafocení tohoto ka-
lendáře?

Nápad na focení tohoto kalendáře vznikl již
dávno na hromadné akci Klokanek. Nenásilnou
formou získat nejen peníze na podporu našeho
klubu DFK Klokanky, ale také oslovit naše bu-
doucí fanoušky.

Bylo těžké přemluvit všechny Klokanky?
Sice naše soupiska čítá více hráček,  než je

počet měsíců, ale jsem ráda, že se našlo nás 12,
které do toho šly nejen pro svůj klub, ale také
zažít něco nevšedního.

Kde probíhalo focení a co říkáte výsledné
podobě?

Focení „fotbalových“ akcí probíhalo díky pod-
poře vedení klubu Bohemians 1905 v našem mi-
lovaném Ďolíčku. Umělecké fotografie vznikly ve
sladovně u Berouna.  Výsledná podoba kalen-
dáře v mnohém předčila naše představy, a to
hlavně díky našim šikovným fotografům.

Jaký vztah mají vlastně Klokanky k Bo-
hemce? Chodíte pravidelně na zápasy?

Díky Bohemce jsme vznikly, protože převážná
část našeho týmu patří ke skalním fandům
 Bohemky. Jestli chodíme na zápasy? Rozhodně
u nás platí: „Bohemka je a bude a my jsme s ní
všude!“

Jak se vyvíjí družstvo Klokanek, jak si
stojíte v soutěžích?

Po loňské podzimní sezoně, kdy jsme sbíraly
především zkušenosti a výsledky nebyly nijak
oslnivé... Nyní se nacházíme uprostřed tabulky
Strahovské ligy i oficiální Pražské ženské ligy
futsalu. Zanedlouho (6. 12. 2008) se zúčastníme
Mistrovství České republiky ve futsalu žen.

Jak se dá přihlásit do vašich řad?
Jednoduše návštěvou našich stránek www.klo-

kanky.wz.cz, kde případné zájemkyně naleznou
kontakt a dozví se spoustu dalších věcí…

�

KLOKANKY
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Rok 2009 bude v kalendáři opět ve zna-
mení roku fanoušků. Kalendář pro příští
rok zapadá do celkové koncepce klubu,
která se zaměřuje na připomenutí his-
torie, ale zároveň upozorňuje na hod-
noty dnešní Bohemky. „Sladili jsme
kalendář k heslu „Vždycky jsme
s vámi“, které nás provází již přes sto
let. Kalendář fanouškům připomene
celou historii Bohemky, na každém
z dvanácti listů je jedna z historických
událostí. Od roku 1905 až do roku
2005,“ popisuje ideu kalendáře Lukáš
Přibyl, ředitel Bohemians 1905.
 Fanoušci provázeli Bohemku přes sto
let a proto jim patří i dominantní posta-
vení na kalendáři. „Chtěli jsme, aby fo-
tografie fanoušků kopírovali i jednotlivé
měsíce. Proto je v lednu fotka z Víkendu
šampionů, proto je v květnu fotka zami-
lované dvojice v zelenobílém,“ dodává
s úsměvem Lukáš Přibyl. Kalendář si
můžete koupit ve fanshopu nebo v es-
hopu Bohemky.

Fanoušci v kalendáři na rok 2009
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Retro Bohemka

SŇOZÍK

MAREK JANEK PÁVEK KUNÁŠEK HAŠEK RÓTH

MORAVEC KOTYZA KARAL MORÁVEK ADAM SLEZÁK

HARTIG BARTEK ŠKODA IBRAGIMOV BÁLEK AUGUSTÍN

HOFTYCH MEDYNSKÝ HRADECKÝ ŠVANTNER ŠIMEČEK HRIC

HAVRÁNEK LUKÁŠ NIKL RYCHLÍK RŮŽIČKA


