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prohlášení 

SK DYNAMA Č.B.
k BGB

K. musil

Chceme hrát agresivní 
a útočný fotbal

komentáře

První ligový bod

Zdeňku Čadkovi, bývalé hráčské opoře 
Dynama a dlouholetému předsedovi 
klubu, k jeho 77. narozeninám 
aplaudovalo pět tisíc diváků na E.ON 
stadionu a zkušený matador se 
neubránil slzám dojetí. Foto: Petr Vitoň





Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí tyto služby:

• svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
• svoz a odstranění nebezpečného odpadu
• sběr a dotřídění separovaných odpadů
• výkup druhotných surovin
• velkoobjemové kontejnery
• letní čištění a zimní údržba komunikací
• údržba městské zeleně
• údržba osvětlení a městského mobiliáře
• sanace starých ekologických zátěží
• total waste management

Komplexní služby 
v odpadovém hospodářství   

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Rumunská 1, 120 00  Praha 2
tel: +420 222 074 401  fax: +420 222 074 403

Provozovna České Budějovice
Boženy Němcové 38/4, 370 80 České Budějovice
tel: +420 386 110 911  fax: +420 386 110 910

avecz@avecz.cz        
www.avecz.cz         

800 118 800 
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partner
soupiska - hosté

1. FC brno
Historie nejslavnějšího a největšího klubu v 
regionu jižní Moravy se datuje od 14. ledna 
1913, kdy založil Cyril Lacina klub SK Židenice. 
Už ve dvacátých letech minulého století se 
mohl židenický klub pochlubit mnohatisíco-
vými návštěvami a v roce 1926 přišel první 
velký úspěch, titul amatérského mistra Čes-
koslovenska. Po druhé světové válce se klub 
SK Židenice přejmenoval na Zbrojovku Brno, 
která psala nejslavnější kapitoly své fotbalové 
historie ve druhé polovině sedmdesátých let. 
Období úspěchů přišlo s trenérem Josefem 
Masopustem, jenž během čtyřletého půso-
bení v Brně vybojoval s týmem v roce 1978 
dosud jediný prvoligový mistrovský titul. O rok 
dříve se stal Karel Kroupa nejlepším fotbalistou 
Československa.
Po sérii úspěchů ale přišlo v roce 1983  krizové 
údobí, které vyvrcholilo sestupem do druhé ligy. 
Teprve po šesti sezónách marných pokusů se 
podařilo Zbrojovce Brno pod vedením trenéra 
Františka Cipra v roce 1989 vrátit do nejvyšší 
soutěže. Po dvou letech však přišel další, tento-
krát už pouze roční pád do druhé ligy. Od roku 
1991 převzal klub pod svá křídla podnikatel 
Lubomír Hrstka. Z období devadesátých let si 
fotbalisté Boby Brno vedli nejlépe pod vedením 
trenéra Petra Uličného, kdy v sezóně 1994/95 
obsadili v nejvyšší soutěži třetí místo. Po Fran-
tišku Ciprovi (1989 – 1990) a krátkém působení 
Viliama Padúcha vedl Zbrojovku a později Boby 
Brno v letech 1990 – 1993 Karol Dobiaš, po něm 
půl roku Josef Masopust (duben – září 1993), 
Vladimír Táborský (říjen 1993 – duben 1994), 
Karel Večeřa (duben – červen 1994), Petr Ulič-
ný (1994 – 1996), Karel Večeřa (1996 – 1998), 
Karel Jarůšek (od srpna 1998 do srpna 2000) 
a Pavel Tobiáš (od srpna 2000 – červen 2001). 
Po něm vedl tým znovu trenér Karel Večeřa. 
V polovině sezóny 2002 – 2003 byl vystřídán 
nejprve na jeden zápas Stanislavem Schwar-
zem a od jarní části vedli tým jako rovnocenná 
dvojice Karel Jarůšek a Stanislav Schwarz. V 
lednu 2005 převzal tým Jiří Kotrba a v průbě-
hu podzimu stejného roku další bývalý hráč 
Zbrojovky a mistr republiky 1978 Josef Mazura.
Samostatnou kapitolou brněnských fotbalo-
vých dějin je stadion. Nejslavnější kapitoly psa-
lo mužstvo Zbrojovky na největším stadionu 
v republice za Lužánkami. Ten měl kapacitu 
55 000 diváků a byl několikrát vyprodán. Ná-
vštěvy kolem 30 000 diváků nebyl výjimkou. 

Ještě i v devadesátých letech přišlo na ligové 
utkání se Slavií 40 000 fanoušků. 
Od října 2001 proto hrají fotbalisté týmu 1. FC 
Brno na nově zrekonstruovaném městském 
stadiónu v Králově Poli.

(zdroj: www.1.fcbrno.cz)

Kádr pro podzim

1 LEJSAL Martin 01.01.1982

17 BUREŠ Tomáš 27.09.1978

2 SCHUSTER Aleš 26.10.1981

4 MAZUCH Ondřej 15.03.1989

6 GJORESKI Sašo 18.09.1982

18 KUNCL Martin 01.04.1984

22 TROUSIL Jan 09.04.1976

30 ŠVEJNOHA Martin 25.11.1977

5 HOLEK Mario 28.10.1986

10 SIEGL Patrik 26.02.1976

12 VEČEŘA Karel 10.11.1978

21 POLÁCH Tomáš 16.01.1977

23 PARTYŠ Zdeněk 17.03.1983

24 PAVLÍK Petr 17.07.1978

26 ČERNÝ Jaroslav 26.06.1979

28 CHLUP Filip 10.06.1985

-- BELEJ Michal 16.11.1982

8 SIMR Pavel 06.07.1983

9 OKLEŠTĚK Tomáš 21.02.1987

11 WAGNER René 31.10.1972

14 BESTA Aleš 10.04.1983

15 STŘEŠTÍK Marek 01.02.1987

25 MEZLÍK Pavel 25.06.1983

29 ZELENKA Luděk 11.09.1973

Realizační tým

trenér MAZURA Josef

asistent trenéra HORÁČEK Rostislav

SOUKUP Miroslav

vedoucí mužstva SUCHÁNEK Antonín
kustod MARŠÁLEK Lubomír 

lékař MUDr. GÁL Petr

MUDr. ULBRYCH Jan
masér DOUBRAVA Petr 

STEJSKAL Jiří 
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Kádr pro podzim

1 FILIPKO  Miroslav 23.09.1973

30 KŘÍŽEK Zdeněk 16.01.1983

2 BUREŠ  Jakub 26.05.1981

4 HOMOLÁČ   David 12.10.1973

5 PIVOŇKA  Roman 23.10.1982

11 ŽIŽKA Michael 23.08.1981

15 KLADRUBSKÝ  Jiří 19.11.1985

3 HOREJŠ David 19.05.1977

19 LEŠTINA   Martin 25.04.1981

23 SKÁLA  Jiří 10.10.1973

7 DVOŘÁK  Ivan 23.04.1978

8 POBORSKÝ Karel 30.03.1972

22 HRBÁČ Jiří 22.02.1984

17 ADAM   Lukáš 05.09.1980

13 PLOCEK  Jaromír 14.12.1974

14 VOLEŠÁK Ladislav 07.04.1984

6 GRUBER Jan 13.01.1979

18 JESLÍNEK Jiří 30.09.1987

20 ADAMEC Jiří 21.03.1982

9 BALÁŽ Libor 20.05.1982

12 MRKVIČKA  Václav 07.08.1979

16 SVÁTEK Jan 27.05.1983

Realizační tým

trenér CIPRO František 13.04.1947

asistent trenéra JURÁSEK Jiří 28.08.1959
vedoucí mužstva ŠVANTNER Pavol 25.11.1966

masér ADAM Vladimír 14.11.1963

kustod KOLÁŘ Václav 15.08.1947
lékař MUDr. SCHEICHL  Martin 18.01.1967

MUDr. HELD Martin 26.09.1965

MUDr. FRANC František 21.09.1927

SK DYNAMO Č. Budějovice

Přišli:

Gruber Jan    návrat z hostování, 
 Příbram
Horejš David   návrat z hostování, 
 Brno
Adamec Jiří  hostování z Příbrami
Baláž Libor   hostování z Brna
Jeslínek  Jiří   hostování 
 ze Sparty Praha
Volešák  Ladislav   hostování 
 ze Sparty Praha
Žižka Michael   hostování 
 ze Sparty Praha
Svátek  Jan  hostování z Jablonce

Odešli:

Belej Michal  konec hostování, 
 Brno
Dobrotka Martin hostování 
 – Slovan Bratislava
Mácha Michal hostování Sokolov
Mezlík Radek konec hostování, 
 Brno
Němec Josef konec smlouvy
Penner Miloslav  hostování - Příbram
Táborský Ivo   konec hostování, 
 Slávia Praha
Vozábal Martin  přestup 
 – 1. FC Slovácko
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STAVEBNÍ      FIRMA                     ČESKÉ                                                                              BUDĚJOVICE
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KOMENTÁŘE

Nováček začal snaživě a byť první střelu na 
branku vyslal soupeř Šinglárem, odpovědí byl 
pokus o únik Jana Grubera. Potom ovšem při-
šla devátá minuta a zbytečný roh. Po něm se 
houštinou domácích dostal míč díky hostující-
mu Frajlachovi za záda Miroslava Filipka, který 
si na míč sice sáhl, ale odvrátit jej do bezpečí již 
nedokázal. To srazili domácí do kolen a dlouho 
se hledali. Nedá se upřít snaha ani bojovnost. 
Když už se Dynamo trochu oklepalo, zhasla 
na E.ON stadionu na deset minut světla, a tak 
se pokračovalo po 10min. pauze. I ve druhém 

dějství byl mistr lepší a mladíček Baláž dokázal 
utéct všem a zajistit svým barvám bezpečné 
vítězství.
FAKTA: SK DYNAMO – Filipko – Kladrubský, 
Horejš, Skála, Bureš – Gruber, Poborský, 
Dvořák, Plocek (75. Volešák) – Baláž (68. Ada-
mec), Svátek (53. Mrkvička). Trenér – Fr. Cipro.
BRANKY – 10. Frejlach, 75. Blažek. 
ROZHODČÍ – Kocián - Novák, Pelikán. 
ŽK – Dvořák, Horejš, Skála – 0. 
DIVÁCI – 5088. 

(vit)

START S MISTREM BODOVĚ NEVYŠEL

sk dynamo-fc slovan liberec 0:2 (o:1)

Očekávaná ligová premiéra přilákala do ochozů pět tisícovek diváků zvědavých na 
start svého týmu i současného mistra.

Trenér František Cipro udělal drobné kosme-
tické úpravy v sestavě. Do základu poslal za 
Skálu Homoláče a do středu pole Volešáka. 
Zahuštěním středu hřiště chtěl Cipro rušit 
útoky Hanáků již v zárodku a to se také až 
na samotný začátek utkání dařilo. V něm se 
do několika šancí dostali domácí, ale brankář 
Miroslav Filipko byl vždy na místě. Ve druhé 
půli se Dynamu zranil Baláž a musel být stří-
dán Svátkem. V závěru utkání domácí vsadili 
vše na útok, ale k rozhodující vítězné střele ani 
tento taktický tah nevedl. Trenér domácích 
Vlastimil Palička viděl příčinu remizy v ne-
schopnosti svého týmu vstřelit branku. Přede-

vším jej zklamal Michal Hubník, který navdory 
několika šancím ani jednou neskóroval, což u 
něj nebývalo zvykem. František Cipro byl sice 
s bodem spokojený, ale přiznal, že si jel pro 
všechny tři.
FAKTA: SK DYNAMO – Filipko – Kladrubský 
(85. Skála), Horejš, Homoláč, Bureš – Pobor-
ský, Volešák, Dvořák, Plocek – Baláž (76. Svá-
tek), Gruber (60. Mrkvička). 
ROZHODČÍ – Královec – Hojsík, Jiřík. 
ŽK – Kaščák, Škrle – Baláž, Bureš, Homoláč, 
Svátek.
DIVÁCI – 5085.

(vit)

první ligový bod je z hané

sk sigma olomouc - sk dynamo  0:0

První ligový bod v nové sezoně přivezlo Dynamo z horké hanácké půdy. Na Andrově 
stadionu dokázalo uhrát s ambiciozní Olomoucí bezbrankovou remizu.

Klub děkuje divákům za návštěvu prvního letošního ligového utkání s mužstvem FC Slovan 
Liberec a za podporu domácího mužstva a omlouvá se jim za krátkodobý výpadek elektřiny, 
který přerušil utkání. Spolu s dodavateli elektrických zařízení jsou realizována taková opatře-
ní, aby se výpadek proudu neopakoval ani v exponovaných podmínkách vyššího odběru při 
horkém letním počasí a televizního přenosu. 
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Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Slovan Liberec 2 2 0 0 4: 0 6 ( 3)

2. Slavia Praha 2 2 0 0 5: 2 6 ( 3)

3. Mladá Boleslav 2 2 0 0 4: 1 6 ( 3)

4. Jablonec 2 1 1 0 3: 2 4 ( 1)

5. Sparta Praha 2 1 1 0 1: 0 4 ( 1)

6. Brno 2 1 1 0 1: 0 4 ( 1)

7. Slovácko 2 1 0 1 2: 3 3 ( 0)

8. SIAD Most 2 0 2 0 3: 3 2 ( -1)

9. Marila Příbram 2 0 2 0 2: 2 2 ( -1)

10. Teplice 2 0 1 1 2: 3 1 ( -2)

11. Sigma Olomouc 2 0 1 1 1: 2 1 ( -2)

12. Viktoria Plzeň 2 0 1 1 1: 2 1 ( -2)

13. Kladno 2 0 1 1 0: 1 1 ( -2)

14. Dynamo Č. Budějovice 2 0 1 1 0: 2 1 ( -2)

15. Tescoma Zlín 2 0 0 2 1: 3 0 ( -3)

16. Baník Ostrava 2 0 0 2 0: 4 0 ( -3)

STATISTIKA

Karel Poborský dirigoval DYNAMO ze středu zálohy. Foto: František Panec
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Tisková zpráva, v níž FC Slovan Liberec in-
formuje o hospitalizaci jednoho z fanoušků a 
dalších zraněných a okradených bezprostřed-
ně po zápase 1. Gambrinus ligy v Českých 
Budějovicích, přichází v době, kdy vedení SK 
Dynamo intenzivně podporuje ty diváky, kteří 
přicházejí na stadion za kvalitním sportovním 
zážitkem a chtějí vnímat fotbal jako společen-
skou událost a dobrou zábavu. Právě proto 
je jednou z priorit klubu péče o to, aby se na 
budějovickém stadionu diváci cítili příjemně 
a bezpečně. Při právě dokončované etapě 
rekonstrukce stadionu jsme zprovoznili od-
dělený sektor pro fanoušky hostů, kteří mají 
ke svým místům zabezpečen také oddělený 
přístup. Tato technická opatření, která budou 
v brzké době dokončena i v sektoru domácích 

fanoušků, mají umožnit pořadatelům a Policii 
ČR efektivní práci tak, bychom mohli společně 
ochránit příznivce týmu soupeře a zamezit 
nežádoucím projevům násilí a primitivní ne-
tolerance, jíž se bohužel někteří z takzvaných 
fotbalových příznivců stále ještě nedokázali 
zbavit. S takovými příznivci se žádný fotba-
lový klub přirozeně nemůže ztotožnit, byť by 
se jejich agresivní chování projevovalo až za 
branami stadionu.

V této krátké době od vydání tiskové zprávy 
FC Slovan Liberec nemůžeme ověřit všechny 
okolnosti případu. Pokud se však potvrdí, že 
události se seběhly tak, jak jsou v této tiskové 
zprávě popsány, přestaneme tolerovat přítom-
nost fanoušků BGB na fotbalovém stadionu a 
zavedeme přísná opatření podobná těm, 
která byla uplatněna v Liberci. Naštěstí máme 
na čem stavět. Kromě fanoušků z Brigade 
Gauner Budweis, které vedení klubu pro jejich 
militantní chování záměrně nepodporuje, má 
totiž českobudějovické Dynamo také mladé 
a nadšené příznivce, neoficiálně sdružené ve 
skupině nazvané Fair Fans Dynamo (FFD). Už 
název poukazuje na jejich postoj, jímž se vůči 
BGB vymezují: slušná, motivující a fér podpora 
vlastního mužstva. Fotbalovému klubu FC Slo-
van Liberec a především napadeným fanouš-
kům se SK Dynamo touto cestou omlouvá za 
újmu, ke které vinou neodpovědných jedinců 
v Českých Budějovicích přišli.

Jsme ochotni spolupracovat s ostatními prvo-
ligovými kluby a s ČMFS na přípravě a průbě-
hu jednání s Policií ČR a budeme nápomocni 
k přijetí legislativních opatření, která by mohla 
umožnit na tribunách stadionů preventivně 
zasáhnout proti agresivním jedincům a jejich 
hulvátským projevům. Souhlasíme s názorem 
Libereckých, že jedinou cestou ke společné-
mu cíli je spojit síly a nepodporovat násilí na 
stadionech.

České Budějovice 31. července 2006
Jiří Glowacz, mluvčí SK Dynamo Č. Budějovice

prohlášení

od brigade gauner budweis 

se sk dynamo distancuje

Informace o napadení libereckých fotbalových příznivců skupinou pseudofanoušků, 
kteří sami sebe označují Brigade Gauners Budweis, je v současné době, kdy českobu-
dějovické SK Dynamo usiluje o přízeň slušných diváků, velmi nemilým překvapením.

Dýmovnice z řad BGB 
zahalily na chvíli světla na E.ON stadionu.

Foto: Petr Vitoň
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Občerstvení na tribunách

Pro spokojenost diváků bude od této neděle 
rozšířen počet pokladen při hlavním vstupu a 
při vstupu na východní tribunu z ulice Boženy 
Němcové. Zvýší se také počet stánků s občer-
stvením u východní tribuny a divákům vychází 
klub vstříc i zajištěním prodeje občerstvení 
v průběhu zápasu přímo na tribunách. V pro-
storu východní tribuny bude také otevřen nový 
stánek se suvenýry.                                         (gw)

Výhoda permanentek 

- levné, navíc nový dres

Neměla by se opakovat ani situace, kdy po 
zahájení utkání s Libercem nebyli uspokojeni 
někteří zájemci o vstup na stadion. Kromě 
organizačních opatření, která by měla zajistit 
včasnou informovanost o vyprodání kapacity 
stadionu na všech pokladnách, se totiž na zá-
věr srpna připravuje otevření nové severní tri-
buny s více než 500 místy k sezení. Nemilému 
překvapení lze předejít i včasnou návštěvou 
předprodeje vstupenek, ale především zajiš-
těním permanentích vstupenek, které jsou 
všestranně výhodné. Kromě zajištění stálého 
místa na celou sezonu jsou totiž ve srovnání 
s nákupem vstupenek na jednotlivá utkání 
nejméně o pětinu levnější. V letošní sezoně 
dostává každý majitel permanentky navíc 
zdarma nový zářivý dres svého mužstva, part-

nerky pánů fanoušků mohou získat perma-
nentku s další výraznou slevou a k dresu do-
stanou navíc i cool klubovou píšťalku, dětem 
do 15 let klub nabízí permanentku za poloviční 
cenu.                                                                    (gw)

proti násilníkům, 

pro pohodu

Nekompromisní opatření přijímají organizátoři 
prvoligových fotbalových utkání na Střeleckém 
ostrově vůči těm, kteří nepřicházejí na E.ON 
stadion za sportovním zážitkem, ale ohrožují 
svým netolerantním a násilnickým chováním 
ostatní diváky. Tyto „pseudofanoušky“, bude 
klub ve spolupráci s bezpečnostními složkami 
za použití technických prostředků systematic-
ky monitorovat a je připraven v případě poru-
šení návštěvního řádu zasáhnout. Od násilí 
se tým a všichni pracovníci i spolupracovníci 
klubu důrazně distancují. Na nedělní zápas i 
na další ligová utkání je na ochozy pozváno 
na 150 dětí z dětských domovů v jižních Če-
chách. Tato vyrůstající generace fotbalových 
příznivců by neměla poznat násilí na stadio-
nech, ale měla by se stát výrazem příslibu brz-
kého nástupu doby, kdy fotbal bude divákům 
přinášet jen a jen prožitek kvalitní hry, dobré 
zábavy a ničím nezkalené společenské udá-
losti.                                                                      (gw)

dynamo informuje

Areál na Složišti slouží k tréninkům 
i mistrovským utkáním, mládežnickým celkům i záložnímu týmu DYNAMA v ČFL. Foto: Petr Vitoň
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fotoreportáž

Takhle prostřelil Tomáš Frejlach 
obrannou hráz Dynama a Liberec vedl 1:0 již v 9.minutě utkání.

Jan Svátek za přihlížení 
Jaromíra Plocka zastavuje útok libereckých fotbalistů.
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Jedna z letních posil Dynama, 
Libor Baláž (9), rozehrává mezi Šinglárem a Hochmeistrem a vybízí k akci Jana Grubera.

Jaromír Plocek 
vhazoval na levé straně hřiště většinu autů.Boj o každou píď hřiště.
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Tak lze parafrázovat filosofii českobudějo-
vické firmy BM SERVIS, která se na českém 
trhu etabluje od začátku devadesátých let 
a patří tak ke stálicím na sofwarovém trhu 
v ČR. Vždyť také v průběhu těch patnácti let si 
vypracoval BM SERVIS pobočky v řadě krajů 
naší vlasti a je připraven působit i v zahraničí. 
„I na tuto možnost jsme připraveni a náš infor-
mační systém může téměř okamžitě fungovat 
třeba v angličtině nebo němčině. Navíc mnozí 
zahraniční majitelé firem u nás využí-
vají již dnes náš informační sys-
tém.“, informuje nás ředitel 
firmy ing. Jaroslav Janda, 
který, jak jinak, stál i u 
zrodu firmy.
„Dobrý informační 
systém pomáhá 
podniku v kom-
plexním chodu, 
komunikaci , 
výrobě, nákupu, 
prodeji, účetnictví. 
A takové infor-
mační systémy 
se snažíme svým 
zákazníkům posky-
tovat“, doplňuje ing. 
Janda jehož firma se 
v současné době může 
pochlubit do stovek jdoucí-
mi zákazníky a na tisíce počí-
taných koncových uživatelů.
Výčet chodu informačního systému 
se dá aplikovat na nejrůznější formy podni-
kání. Bílý motýl je určen především středním 
a menším firmám počítající roční obrat na 
stovky milionů korun. Ale především je určen 
podnikům, které systém chtějí nejen jako 
nutné zlo, protože to má soused musím to 
mít i já, firmám, které se s jeho pomocí chtějí 
posunout kupředu.
Jak se stane, že se softwarová firma spojí 
s ryze sportovním klubem, navíc zaměřeným 

jen na jedno sportovní odvětví. V případě SK 
Dynamo České Budějovice na kopanou od 
předžáků po prvoligový celek.
„Výhoda dobrého informačního systému 
spočívá v jeho nastavitelnosti na nejrůznější 
činnosti. I pro sportovní klub to znamená 
získat tímto systémem určité konkurenční 
výhody.Není to nutné zlo. Nu a jednoho dne 
se u nás zastavil Jiří Glowacz. Slovo dalo slovo 
a přišli jsme na to, že by i Dynamo potřebova-

lo pro svoji obchodní činnost dobrý 
informační systém, který by 

vnesl dokonalý pořádek a 
přehled do nejrůznějších 

činností, například do 
reklamní činnosti pro 

obchodní partnery 
Dynama. Po něko-
lika měsících, kdy 
věc zrála, jsme 
došli k názoru, že 
spolupráce fun-
guje. Dynamo je 
pro nás zárukou 
určité propaga-
ce, reklamy pro 

naši činnost a my 
poskytujeme zase 

naše služby. Takže 
oboustranná spolu-

práce trvající v současné 
době jeden a půl roku.“ 

Upřesňuje Jaroslav Janda. A 
seznamuje nás s další filosofií Bí-

lého motýla. „Podniku nemůžete informační 
systém jen tak předhodit a říct, tady to máte 
a ať vám to funguje. To se musí provést ana-
lýza činnosti a po její vyhodnocení navrhnout 
systém, který bude fungovat. To bylo i v pří-
padě Dynama.“ A vysvětluje, že Dynamu 
informační systém Bílý motýl pomáhá v jeho 
obchodní činnosti ve vztahu ke sponzorům a 
obchodním přátelům a k přehledu o obou-
stranném plnění těchto smluv. Zcela určitě 

obchodní pertner

Bez dobrého informačního 

systému přestává být 

jakýkoliv podnik 

konkurenceschopný
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je jeden finanční rok zpracován informačním 
systémem Bílý motýl.
Sám již na první pohled sympatický ředitel 
mladé firmy má velice vřelý vztah ke sportu. 
Vždyť před lety stál u zrodu nohejbalového 
klubu ve Suchdole nad Lužnicí, kde je ro-
dákem. Jaroslav Janda si zahrál i okresní  
nohejbalové soutěže. Dnes si ještě sem tam 
zahraje pro potěšení a protažení těla. Ale více 
dá, dnes obyvatel Hrdějovic u Českých Budě-
jovic,squashi Na svém kontě má také víc jak 
stovku sjezdů řeky Lužnice a příjemných vln 
zaplavených pískoven využívá jen k rodinné 
rekreaci se svými dvěma syny Martinem a 
Jaroslavem, dcerou Marií a manželkou Hanou. 
Na rozdíl od mnohých vrstevníků nikdy nepro-

padl windsurfingu na tamních jezerech hojně 
provozovaném. Ovšem v lesík okolo Suchdola 
nad Lužnicí se jako správný rodák dokonale 
vyzná. Ještě jako kluk patřil k uznávaným hou-
bařům, který se nikdy nespletl při identifikaci 
nejrůznějších druhů hub. „To bylo díky našim 
dvěma sousedům, kteří houby dokonale ovlá-
dali a já se to od nich naučil. Dnes se vyznám 
jen v těch několika jedlých k vlastní spotřebě. 
Stejné je to i se sběrem borůvek. Jako školák  
jsem si s hřebenem přivydělával o prázdni-
nách. Dnes jen tak s konvičkou na borůvkový 
koláč,“vzpomíná na nedávné mládí ing. Jaro-
slav Janda ředitel firmy BM Servis s.r.o., které 
dnes věnuje většinu svého času.

Text a foto: Petr Vitoň

obchodní partner

Ing. Jaroslav Janda 
vysvětluje své spolupracovnici Evě Efflerové výhody informačního systému.
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Trenéři zálohy SK DYNAMO Č.B. Ladislav Bertnát a Karel Musil. 

Jak se Váš přesun do Dynama seběhl? 
Kontaktoval mě trenér Kotrba, který mi nabídl 
práci s B-týmem. Já jsem si to rozmýšlel, pro-
tože po sezóně v Prachaticích jsem zvažoval, 
že s trenérskou činností skončím. Trénováním 
B-týmu se mi naskytla velká motivace. Jednak 
je to práce s mladými hráči a také mě lákala 
práce se zkušenými trenéry.
 
Co bylo důvodem k tomu, že jste chtěl po 
angažmá v Prachaticích s fotbalem skon-
čit?
Jarní sezóna byla hodně těžká. Bylo to pře-
devším psychicky náročné. Některá utkání 
se nám nevyvedla, ale stalo se pár věcí, které 
jsou pro mě do dnešního dne nepochopitelné. 

Průběh jara se vyvíjel takovým způsobem, kte-
rý do fotbalu nepatří. 

Do Dynama se vracíte po třech letech, kde 
všude jste dříve trénoval? 
Od roku 1987 jsem se pohyboval v Dynamu u 
mládeže. V tomto období jsem prošel téměř 
celou mládež od přípravky až po dorosty. V 
roce 1999 jsem odešel do Kaplice, kde jsem 
vedl divizní tým mužů. Po roce se mi naskytla 
možnost působit u B-týmu, kde jsem vydržel tři 
roky. Po třech letech v Dynamu B jsem dostal 
nabídku dělat asistenta Miroslavu Soukupovi 
v Prachaticích, které postoupily do druhé ligy. 
První rok jsme se s Prachaticemi zachránili, ve 
druhém roce se nám už tolik nedařilo.

„chceme hrát agresivní a útočný 

fotbal,” říká Karel Musil

Do třetiligové sezóny 2006/07 vstoupil rezervní tým Dynama pod vedením nového 
trenéra. O Karlu Musilovi se však rozhodně nedá říci, že by byl na trenérské lavičce 
nováčkem. Oblíbený kouč již jednou rezervní tým Dynama vedl. Bylo to ještě před 
jeho odchodem do Tatranu Prachatice, odkud se nyní vrací. Místní prostředí zná tedy 
staronový trenér výborně a rozhodně nepřichází do neznámého prostředí.

Foto: František Panec
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Realizační tým B-týmu Dynama se v průbě-
hu přípravy rozrostl také o Jiřího Lercha. 
Jak máte zatím rozdělené funkce?
Jirka Lerch má stejně jako Ladislav Bernát na 
starosti rozcvičení. Snažíme se vést tuhle fázi 
zábavnou formou. Především chceme, aby to 
kluky bavilo. Také se snažíme tuto fázi obmě-
ňovat. Jirka dostává na starosti obrannou čin-
nost a především obranné standardní situace. 
Další prací Jiřího Lercha je rozcvičení hráčů 
před jakýmkoliv utkáním. Láďa Bernát se také 
stará o rozcvičení hráčů a mimo jiné zastává 
funkci jakéhosi pozorovatele. Láďa navíc začal 
zastávat také funkci vedoucího mužstva. 

Jak jste byl spokojen s předsezónní pří-
pravou?
Příprava byla hodně krátká. Měli jsme na ni 
čtyři týdny a to není mnoho. Hráči k ní přistou-
pili velmi zodpovědně a já věřím, že nám po-
může k dobrému startu do nové sezóny. 

Nemáte obavy z losu, který nám hned na 
začátek přisoudil velice těžké soupeře?
Je pravda, že začínáme se špičkou. První 
zápas se Slavií, potom jedeme do Jablonce, 
doma máme Varnsdorf. To jsou týmy hrající 
v loňské sezóně o postup. V týmu ale máme 
zkušené hráče, kteří jsou schopni se s tím vy-
pořádat. Pevně věřím tomu, že navážeme na 
loňské ročníky a budeme hrát důstojnou roli.

Karel Poborský se nechal slyšet, že rezerv-
ní tým bude pro mladé hráče něco jako 
byla dříve vojna. Můžete nám přiblížit, co 
tedy mladé hráče Dynama čeká?
Je tady tendence, aby mladí kluci absolvo-
vali během týdne kvalitní tréninkový režim. 
Budeme se snažit hráče co nejvíce vytížit. I v 
průběhu sezóny bychom chtěli každých 14 
dní sehrát přátelský zápas s atraktivním sou-
peřem. Zaměřovat se budeme na soupeře 
od třetí ligy nahoru. Nikde jinde než v zápase 
hráči zkušenosti nenasbírají. 

Jaký je Váš názor na vytvoření samostatné 
soutěže pro rezervní týmy?
Tuto skutečnost mohu hodnotit z obou stran a 
bylo by jedině dobře, kdyby podobná soutěž 
vznikla. Určitě by to soutěži i rezervním týmům 
prospělo. Na druhou stranu utkání se silnými 
týmy jako jsou Varnsdorf nebo Čáslav týmu 
také prospějí. Závěr soutěže ale většinou bývá 
díky výpomoci hráčů z áčka neregulérní. 

Jakou hrou se bude prezentovat B-tým Dy-
nama v sezóně 2006/07?
Chceme hrát agresivní, útočný fotbal. Chceme 
praktikovat nátlakovou hru a do tohoto stylu 
hry hráče od prvního okamžiku svého půso-
bení v Dynamu nutím. Věřím, že touto hrou 
můžeme přilákat na stadion více diváků. 

Máte stanoveny cíle pro nadcházející se-
zónu?
Hlavním cílem Béčka je určitě výchova hrá-
čů. Pomoci jim usnadnit přechod do A-týmu 
a hlavně si zvyknout na mužskou kategorii. 
Především nám hráči nesmějí ustrnout ve fot-
balovém vývoji. Hráči B-týmu se musí neustále 
zlepšovat. Samozřejmě jsou důležité i výsled-
ky, protože ty se promítají do psychiky hráče, 
což je také velice důležitá věc. 

V závěru loňské sezóny trápila juniorku 
nízká střelecká produktivita. Neobáváte se 
stejného problému i letos?
Problém s útočníky je tady stále. Díky změně 
stylu hry ale věřím ve zlepšení. Nutíme hráče 
chodit až do zakončení, tím pádem bychom s 
konečnou fází neměli mít problémy. 

V čem prozatím vidíte největší slabinu a 
kde máme naopak nejsilnější stránku?
Slabinou je zatím útočná činnost. V některých 
zápasech hrajeme moc komplikovaně. Chybí 
tomu jednoduchost a zrychlení. Ztrácíme 
spoustu míčů a nesnažíme se zakončit. Sou-
peř nás za tyhle chyby trestá. Výhodou je ur-
čitě obranná činnost. I tu ale chceme neustále 
zlepšovat.

V nové sezóně se zřejmě nejvíce budete 
opírat o výkony starších hráčů?
Spíše bychom chtěli hráče dobře promíchat. 
Mladí hráči se jeví velice dobře a mohli by ty 
starší velice dobře doplňovat. 

Spolupráci mezi A a B týmy bude probíhat 
jako v předešlých sezónách?
Spolupracovat spolu určitě budeme. Zaleží 
pouze na domluvě.
 
Domácí zápasy bude rezerva hrát na Slo-
žišti?
Ano, to zůstává stejné jako loni. Hracím dnem 
bude sobota 10:15. 

Tomáš Mička (www.dynamocb.cz) 

rozhovor
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1.kolo  SK Dynamo „B“ – Slavia „B“
SO 05.08. - 10:15 hod.         

2.kolo  Jablonec „B“ - SK Dynamo „B“
SO 12.08. - 10:15 hod.

  3.kolo  SK Dynamo „B“- Varnsdorf
SO 19.08. - 10:15 hod.

  4.kolo  SK Dynamo -  Ml.Boleslav „B“
SO 26.08. - 10:15 hod.

  5.kolo  Příbram „B“ - SK Dynamo „B“
NE 03.09. - 10:15 hod.

  
  6.kolo  SK Dynamo „B“– Kolín

SO 09.09. - 10:15 hod.
 

  17.kolo  Náchod - SK Dynamo „B“
ST  13.09. - 17:00 hod.

  7.kolo  Ovčáry – SK Dynamo „B“
SO 16.09. - 17:00 hod.

  8.kolo  SK Dynamo „B“ – K.Vary
SO 23.09. - 10:15 hod. 

  9.kolo  Bohemians -  SK Dynamo „B“
SO 30.09. - 10:15 hod.

  10.kolo  SK Dynamo „B“- Krč 
SO 07.10. - 10:15 hod.

  11.kolo  Prachatice - SK Dynamo „B“
SO 14.10. - 10:15 hod.

12.kolo  SK Dynamo „B“ – H.Králové „B“
SO 21.10. - 10:15 hod.

13.kolo  Teplice „B“ -  SK Dynamo „B“
SO 28.10. - 10:15 hod.

  14.kolo  SK Dynamo „B“ – Plzeň „B“
SO 04.11. - 10:15 hod.

  15.kolo  Sparta „B“ -  SK Dynamo „B“
NE 12.11. - 14:00 hod.

  16.kolo  SK Dynamo „B“ – Cheb
SO 18.11. - 10:15 hod.

Kádr pro podzim

brankář SKÁLA Jakub
obránci MARTÍNEK Petr 

PEROUTKA Jiří
ŠVEHLA Vlastimil
KOSOBUD Ondřej
PICKA Pavel
SLÁMA Radek
KURZA Jakub
MATOUŠEK Libor
FIALA Radek
PINTÉR Jan

záložníci PRŮŠA Jiří
SKOPALÍK Michal
MAŠÁT Michal
ČERVENKA Aleš
PŘÍHODA Josef
LEGDAN Stanislav
MAŠEK Tomáš

útočníci POUZAR Radim
MYŠÁK Lubomír
JANOUŠEK Jakub
HOUŠKA Jaroslav

Realizační tým

trenér MUSIL Karel
asistent trenéra,
vedoucí mužstva BERNÁT Ladislav

asistent trenéra,
kustod LERCH Jiří

masér PIER Tomáš 
lékař MUDr. POPÍLEK Jan

Přišli:

Skála Jakub    návrat z hostování, Břevnov
Kosobud Ondřej   přechod z dorostu
Kurza Jakub  hostování z SK Čtyři Dvory
Fiala Radek   přechod z dorostu
Průša Jiří   přechod z dorostu
Mašek Tomáš přechod z dorostu

Odešli:

Matoušek Aleš konec smlouvy
Rožboud Stanislav konec smlouvy
Maruška Tomáš konec smlouvy
Pronaj Pavol přestup - Odra Opole
Kupka přestup - Třeboň
Bezemek  hostování - Příbram
Procházka   konec hostování, Slávia Praha
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SK DYNAMO „b”

Michal Mášát přehrává pražského Váchu

Prvoligová posila Musilova výběru Jíří Jeslínek obehrál Dejmka.
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RadimPouzar (12) v souboji 
se Švamberkem ze zálohy pražské Slavie.
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Hned v prvním kole ČFL čekal domácí zálo-
hu prvoligového Dynama nadmíru atraktivní 
soupeř, záloha ligové Slavia Praha. Svěřenci 
Luboše Kozla se netajili nadějí na další skalp 
svého jihočeského soupeře. Po devadesáti 
minutách, se ale tentokrát radovali domácí 
díky přesné hlavičce Luboše Myšáka. Ten 
dokázal zúročit svoji pátou šanci v utkání, 
když dokázal centr Jiřího Jeslínka usměrnit 
hlavou za brankáře hostí Diviše. Závěrečný 
tlak Slávie dokázali domácí díky vynikajícím 
zákrokům brankáře Křížka přežít a tak se 
mohli v sezoně 3006-07 poprvé radovat. Ve-
lice spokojeným byl i trenér Karel Musil, který 
se do svého mateřského klubu vrátil po misi 

v Prachaticích. „Odvedli jsme kvalitní výkon a 
byť nám utekl začátek utkání ve druhé půli 
jsme byli lepším týmem a nakonec se k nám 
přiklonilo tolik potřebné štěstí. Cíl bodovat 
doma naplno jsme splnili,“ řekl bezprostřed-
ně po zápasu.
FAKTA: DYNAMO B – Křížek – Leština, Mar-
tínek, Peroutka, Žižka – Příhoda (56. Pouzar), 
Skopalík, Mašát, Hrbáč – Myšák, Jeslínek (90. 
Janoušek). 
BRANKY – 80. Myšák. 
ŽK – Myšák, Martínek, Pouzar – Šmíd. 
ROZHODČÍ – Bureš – Mudra, Košan.
DIVÁCI – 250. 

(vit)

komentáře, tipy

lubomír myšák trefil výhru 

nad pražany

dynamo B - slavia B  1:0 (0:0)

Lubomír Myšák (9) 
hlavou trefil výhru Ptal se Petr Vitoň

Filip Šmaus 
(ředitel - STUDIO GABRETA): 
„Brno rozehrálo ligu slušně. 
Vzhledem k častým výměnám 
hráčů mezi oběma kluby bude pro 
některé fotbalisty utkání ještě o 
něco prestižnější. Dynamo by mělo 
bodovat - tipuji vítězství 2:1.“

Petra Koubková 
(asistentka - STUDIO GABRETA):
„Byla bych ráda, kdyby DYNAMO 
vyhrálo, ale to bude chtít Brno také, 
a tak to bude asi hodně těžké utká-
ní. Brala bych výsledek 1:0.“

Klára Abrahámová 
(grafik - STUDIO GABRETA): 
„Přeji klukům vítězství. Tipuji, že po 
výkonu v Olomouci vyhrajeme 1:0“

JAK DNES TIPUJÍ ?

Foto: František Panec
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R
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lelepší pohled na svět
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1. kolo  SK Dynamo – Liberec
NE 30.07. - 20:15 hod. TV

0:2 (0:1)
2. kolo  Olomouc – SK Dynamo

NE 06.08 - 17:00 hod.
0:0

3. kolo  SK Dynamo – Brno
NE 13.08. - 17:00 hod.

4. kolo  Most – SK Dynamo 
NE 20.08. - 17:00 hod.

5. kolo  SK Dynamo – Slovácko
NE 27.08. - 17:00 hod.

6. kolo  Kladno – SK Dynamo
NE 10.09. - 17:00 hod.

7. kolo  SK Dynamo – Jablonec
NE 17.09. - 17:00 hod.

8. kolo  Sparta – SK Dynamo
SO 23.09. - 17:00 hod.

9. kolo  SK Dynamo – Plzeň
NE 01.10. - 17:00 hod.   

10. kolo  Ml.Boleslav – SK Dynamo
NE 15.10. - 15:00 hod.

11. kolo  SK Dynamo – Příbram
NE 22.10. - 17:00 hod.

12. kolo  Teplice – SK Dynamo
NE 29.10. - 17:00 hod.

13. kolo  SK Dynamo – Zlín
NE 05.11. - 17:00 hod.

14. kolo  SK Dynamo – Baník Ostrava
NE 12.11. - 17:00 hod.

15. kolo  Slavia – SK Dynamo
NE 19.11. - 17:00 hod.

16. kolo  SK Dynamo – Olomouc
NE 25.11. - 17:00 hod.

17.kolo Liberec – SK Dynamo
SO 03.12. - 17:00 hod.

Rozlosování 

zápasů 

1. Gambrinus ligy
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