
21. května 2011 číslo 16 cena 15 Kč

SK DYNAMO ČB - SK SIGMA OLOMOUC

   29. kolo   29. kolo
         Gambrinus ligy         Gambrinus ligy

Třetí gól v řadě vstřelil proti Třetí gól v řadě vstřelil proti 
pražské Slavii Tomáš Stráský.pražské Slavii Tomáš Stráský.

ze Střeleckého ostrova
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4 REPORTÁŽ

Hned krátce po začátku utkání tleskali domácí fanoušci 
Nitrianskému, který na hranice velkého vápna vystřelil z 
halfvoleje, jeho pokus ale neměl razanci a Zlámal bez problémů 
kryl. Hned z protiútoku posílal míč Trubila do pokutového 
území domácích Jarolímovi, ten si míč elegantně zpracoval a z 
otočky vypálil, Kučera však jeho neumístěnou střelou vyrazil. V 
7. minutě zahrávali budějovičtí roh, míč si u rohového praporku 
postavil Otepka a načechraným centrem na bližší tyč našel 
hlavičku Tomáše Stráského, který krásně zavěsil do horního 
růžku slávistické branky, 1:0.

Hned ve 22. minutě ale Sešívaní vyrovnali. Nejprve při 
spurterském souboji fauloval Horejš unikajícího Vlčka a 
vykoledoval si žlutou kartu. Následnou standardku zakroutil 
Koreš ke vzdálenější tyč, kde se hlavou pohodlně prosadil 
nepokrytý Zbyněk Pospěch a srovnal stav utkání na 1:1.

Hráči Slávie se pak snažili více držet míč na svých kopačkách, 
z optické převahy vytěžili dva střelecké pokusy Pospěcha a po 
jedné střele Černého a Vlčka. Domácí brankářská opora Pavel 
Kučera byl ale vždy připravený. 

Druhý poločas začal z obou stran velmi opatrně, tatam byla 
rychlá kombinační hra z prvé části. Vážnější šanci přinesla až 53. 
minuta, odražený míč se v pokutovém území domácího celku 
dostal ke Korešovi, kterého zezadu neuhlídal Laštovka, Koreš si 
připravil balon ke střele prakticky na místě penaltového puntíku, 
jenže tvrdou ranou jenom trefi l dobře postaveného Kučeru. 

Pohlednou kombinaci předvedli Sešívaní v 70. minutě, 
po několika nahrávkách se ocitl Vlček nikým nehlídaný v 
pokutovém území domácích sám proti brankářovi, jenže míč 
se mu zamotal pod nohama a nedokázl vystřelit. I v dalším 
průběhu byli Pražané lepší, gólu se diváci ale již nedočkali.

Trenér Jaroslav Šilhavý 
o zápase se Slavií:
Slavia se u nás předvedla jako 
nejlepší mužstvo, co tady hrálo. 
Přehrála nás v pohybu, v aktivitě 
a můžeme být rádi za ten bod, 
co jsme získali. Neřekl bych, že 
jsme vzhledem k průběhu hry 
dnes dva body ztratili. Obdivuji 
Slavii, že v těchto současných 
podmínkách hraje takový fotbal, 
její hráči opravdu hrají asi fotbal 
pro radost. Viděl jsem v jejich hře velkou kvalitu a můžeme 
být jen rádi, že další šance, co si vytvořili, nevyužili. Zápas jsme 
samozřejmě chtěli vyhrát, ale vzhledem k průběhu a vývoji hry 
bod bereme.

8. května 2011, 27. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3061

SK DYNAMO ČB - SK SLAVIA PRAHA
            
   1:1 (1:1)   

BRANKY: 7. Stráský - 23. Pospěch
ŽK: Horejš - Milutinovič
ROZHODČÍ: Zelinka - Tacina, Kocián

Slavia se ukázala jako velmi 
zdatný soupeř

Kučera

Laštovka
Lengyel

Vulin

Hudson

Čirkin

Otepka

Zlámal

HubáčekTrubila Čelůstka

Pospěch

Rudolf Otepka v souboji se Zbyňkem Pospěchem.Rudolf Otepka v souboji se Zbyňkem Pospěchem.

SK DYNAMO ČB

SK SLAVIA PRAHA

Nitrianský
(86. Pecka)

Koreš

Jarolím

Vlček

Stráský

Kaufman

Milutinovič
(60.Janda,76.Hora)

Ondrášek
(69. Mezlík)

Černý

 

Horejš
(46. Simić)
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Vsítil svou třetí branku v řadě. Přesto spokojený nebyl. 
Útočník Tomáš Stráský zajistil svou gólovou hlavičkou 
českobudějovickému Dynamu remízu se Slavií 1:1. V boji 
o záchranu remíza se Slavií moc jasněji neudělala, Jihočeši 
budou muset o setrvání v lize bojovat i v dalších ligových 
kolech.

Dal jste svou třetí branku v řadě, jak jste ji viděl?
Slavia brání rohové kopy zónově a já jsem zůstal sám na 
přední tyči. Ruda Otepka mě výborně našel a já už pouze trefi l 
hlavou branku. Za ten gól jsem rád.

Jakou cenu má pro vás bod se Slavií?
Vyhrálo i Brno, takže se nám přiblížili na pět bodů. Ale my jsme 
chtěli vyhrát, to se nám dnes bohužel nepovedlo. Kdyby se 
nám podařilo zvítězit, tak bychom byli na 99% zachráněni, 
takhle se o to budeme muset prát dál.

Slavia rychle vyrovnala, jak se seběhla situace při 
vyrovnávajícím gólu?
Po standardní situaci přišel přetažený centr, který Pospěch 
dobře trefi l. Bohužel jsme ten gól neměli dostat tak rychle, 
kdybychom ho dostali později, mohlo to být jiné. Ale stalo se 
a je to škoda.

Čeká vás duel v Brně, kde by byl každý bod zlatý, ne?
Já bych neřekl, že jedem bojovat o bod, ale určitě by byl 
hodně důležitý. Budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek, 
ale abychom tam jeli bránit, to nejde. Musíme se snažit dát 
branku a odehrát kvalitní utkání.

V sobotu před vaším zápasem se Slavií Brno zvítězilo, 
jak se vám šlo do toho duelu s tímto faktem?
Šli jsme do toho s tím, že chceme vyhrát. Celý týden jsme 
věděli, že tu výhru potřebujeme. To že vyhrálo Brno, na to 
se nesmíme dívat, musíme uhrát tolik bodů, abychom si tu 
záchranu vybojovali sami.

Budějovický brankář Pavel Kučera své spoluhráče opět 
podržel. V zápase proti Slavii předvedl hned několik velmi 
dobrých výkonů a i díky němu se tak Jihočeši mohli po 
skončení zápasu těšit alespoň z jednoho získaného bodu.

Jak jste spokojeni s bodem z dnešního zápasu?
Kdybych byl upřímný, tak na víc dnes nebylo a můžeme za 
něj být rádi. Slavia byla dnes jasně lepší.

Vychytal jste hodně šancí, která byla pro vás nejtěžší?
Těžko říci. Slávisté měli hodně možností, ale nejtěžší byla 
asi střela z úvodu druhé půle, kterou jsem vůbec neviděl a 
prakticky mě pouze trefi l. Dnes jsme nesehráli dobré utkání a 
a již v průběhu duelu my bylo jasné, že za bod budeme rádi.

Ale dali jsme rychlou branku a vše se vyvíjelo podle 
našich not...
Každopádně. Říkali jsme si, že pokud vstřelíme první branku, 
Slavie otevře hru. Jenže oni svou kombinační hrou a rychlým 
pohybem nás přehrávali.

A inkasovanému gólu se nedalo zabránit?
Byla to dobrá hlavička do protipohybu. Ale zrovna z těchto 
situací branky moc neinkasujeme, paradoxně jsme dostali 
branku ze vzduchu, což máme dobře nacvičené a jsme v 
nich hodně silní.

Čeká vás zápas v Brně a bude to důležitý duel o 
záchranu.
Bylo jasné, že to Brno nezabalí po 25. kole, ale my tam 
pojedeme s tím, že budeme hrát ze zajištěné obrany a 
budeme čekat na rychlé brejky.

Může být bodík se Slavií důležitý i vzhledem k lepším 
vzájemným duelům s Příbramí?
Může a nemusí, ale nás čekají ještě tři těžké zápasy, devět 
bodů ve hře a důležitost tohoto bodu se ukáže až po 30. 
kole.

Stráský: Chtěli jsme výhru, ale 
proti slavii na ni nebylo

Radost Stráského a Ondráška po gólu na 1:0.Radost Stráského a Ondráška po gólu na 1:0.

Pavel Kučera měl svým spoluhráčům při zápase co říci.Pavel Kučera měl svým spoluhráčům při zápase co říci.
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Od začátku bylo patrné, že duel je pro oba týmy životně 
důležitý a ani jeden z nich se nikam bezhlavě nehrnul. Do 
první příležitosti se dostali již po třech minutách Jihočeši. Na 
Otepkův trestný kop si naskočil Ondrášek, ale svou hlavičku 
namířil pouze do brankáře Bureše. Nadále aktivnější hosté 
mohli jít do vedení po čtvrthodině hry, kdy Hudsonův 
dlouhý aut nasměroval hlavou Gregorij Chirkin pouze do 
tyče Burešovy branky.

I přes větší aktivitu Dynama se z úvodní branky radovala 
Zbrojovka. Po dlouhém nákopu do vápna atakoval Rabušic 
hostujícího stopera Simiče, který si pod tlakem vstřelil vlastní 
branku. Jihočechy nečekaná branka zaskočila a Brno přebíralo 
iniciativu. O chvilku později napřáhl z rohu velkého vápna 
Rabušic a jeho střela skončila na břevně. Až v nastaveném 
čase prvního poločasu se Dynamo dočkalo zaslouženého 
vyrovnání. Pejič ve vápně stáhl na zem Hudsona a z následně 
nařízené penalty se nemýlil Rudolf Otepka.

Na startu druhé půle se začalo hrát ofenzivněji a přišly i šance. 
Ale v těch největších domácí Rýdel mířil z velké dálky mimo, 
možnost Zdeňka Ondráška zůstala také nevyužita. Zbrojovka 
začala Jihočechy přehrávat a tvořila si velké příležitosti. Po 
jednom z rychlých brejků nacentroval Valenta na penaltu 
Kalabiškovi, který ve stoprocentní příležitosti přestřelil.

Hrálo se nahoru dolů, ale útoky obou celků končily před 
šestnáctkou soupeře. Dynamo to zkoušelo z dálky, ale 
pokusy Nitrianského a Mezlíka skončily nad brankou. 
Možnost rozhodnout mohl v 86. minutě Tomáš Stráský, 
jenže po Mezlíkově centru mu ke gólu chyběl půlkrok. Do 
konce utkání již branka nepadla a zápas skončil zaslouženou 
remízou. Vzhledem k prohře Příbrami na Slavii se Jihočeši 
zachránili a vybojovali si ligovou příslušnost i pro příští rok. 

Trenér Jaroslav Šilhavý 
o zápase s Brnem:
Do zápasu jsme vstoupili velice 
dobře, měli jsme tam šance, 
vytvořili jsme si šance, avšak 
bohužel přišla ta nešťastná chvilka, 
kdy jsme si dali vlastního góla. 
To nás trochu zabrzdilo a naopak 
Brno dostalo na koně. Nicméně 
si myslím, že jsme se z toho pak 
oklepali a že jsme začali hrát tu 
svojí hru. Do konce poločasu jsme 
stihli ještě vyrovnat, a to nám pomohlo. Brno se sympaticky 
nevzdalo a dál bojovalo, protože vědělo, že mu remíza nestačí. 
My jsme ale měli i ve druhém poločase další šance, měli jsme 
průběh pod kontrolou a měli jsme tady vyhrát.

16. května 2011, 28. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 1826

FC ZBROJOVKA BRNO - SK DYNAMO ČB
          

   1:1 (1:1)   

BRANKY: 25. Simić vlastní - 45. Otepka z pen.
ŽK: Pejič, Střeštík, T. Došek - Vulin, Otepka,Chirkin. 
ROZHODČÍ: Drábek - Slavík, Pospíšil.

Dynamo uhrálo v brně remízu 
a udrželo první ligu

Bureš

Pašek
Pernica

Valenta

Rabušic

Rýdel

Lovre Vulin (vlevo) při zápase v Brně.Lovre Vulin (vlevo) při zápase v Brně.
foto: www.idnes.czfoto: www.idnes.cz

FC ZBROJOVKA BRNO

SK DYNAMO ČB

Přerovský
(76. T. Došek)

Střeštík

Kalabiška

Kučera

Vulin Simić Lengyel

Otepka

Hudson
(90. Pecka)

Stráský

Nitrianský

Ondrášek
(77. Mezlík)

  

Mitrovič
(55.Simerský)

Laštovka

Pejič
(46.Hamouz)

Čirkin
(88. Černák)
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Fotbalisté Dynama České Budějovice složitou dohrávku 
28. kola Gambrinus ligy před televizními kamerami zvládli 
velmi dobře. V přímém souboji o záchranu v lize dokázali po 
kvalitním výkonu uhrát na hřišti Brna remízu 1:1, která jim v 
kontextu se souběžně hraným zápasem Příbrami na Slavii 
zajistila prvoligovou existenci i pro příští sezonu. „V průběhu 
zápasu jsme na takovou variantu vůbec nepomysleli a po 
skončení zápasu jsme tak všichni moc šťastni, že nám remíza k 
záchraně stačí,“ řekl bezprostředně po skončení zápasu střelec 
budějovického gólu Rudolf Otepka.

Jihočeši podali v Brně velice dobrý a koncentrovaný výkon 
a zcela po zásluze uhráli remízu, která znamenala záchranu. 
Hráčům Dynama pomohli ale i domácí fotbalisté, kteří 
byli prakticky v celém zápase ve velké křeči a k ohrožení 
budějovické brány se dostávali jen velmi sporadicky. „Vůbec 
se hráčům Zbrojovky ale nedivím, že se jim hrálo dnes těžko. 
Boj o záchranu jsou obrovské nervy a především pak takhle 
těsně před koncem. Navíc Brno má mladé kluky a ono tohle 
zacloumá s každým,“ řekl nejzkušenější hráč na hřišti, který se 
do podobné situace nechce už nikdy dostat: „Boj o záchranu a 
následný sestup jsem zažil dvakrát. Jednou ve Zlíně a jednou v 
Příbrami. Je to opravdu něco strašného a nikomu to nepřeji.“

Proto byl také Otepka rád, že Jihočeši zápas na hřišti Brna zvládli 
a že pod podobným tlakem nebudou muset být v následujícím 
domácím zápase s Olomoucí. „I v mém věku fotbalista musí 
říct, že takovéhle zápasy s ním zacloumají. Jsou to velké nervy. 
Nikdo nechce v další sezoně jezdit někam na druhou ligu, kde 
se pak v pondělí objeví v novinách nějaký malý článeček s 
holým výsledkem zápasu,“ dodal střelec budějovické branky.

Celé situace v boji o záchranu byla poměrně složitá a před 
pondělními zápasy Dynama v Brně a Příbrami na Slavii bylo 
v boji o záchranu namočeno hned několik týmů. Vzhledem 
k výsledkům a losu následujících dvou posledních kol se 
situace pro Dynamo hodně vyjasnila. Jihočeši si totiž remízou 
s Brnem zajistili první ligu i pro příští sezonu. „Když jsme se 
teď dozvěděli, že jsme se dnes touto remízou zachránili, jsme 
nesmírně šťastní a jsme rádi, že poslední dvě kola můžeme hrát 
v klidu,“ řekl Otepka s úsměvem od ucha k uchu.

Přitom se Jihočechům nemohlo jet do Brna příliš zvesela. „Brno 
mělo před zápasem určitou výhodu. V posledních dvou kolech 
uhrálo čtyři body a my pouze jeden, takže byl míč na jejich 
straně. Jenže dneska nevyhráli, my jsme z boje o záchranu 
venku a oni si to teď musí rozdat s Příbramí,“ řekl Otepka, který 
i brněnským novinářům statečně přiznal, že záchranu v lize 
přeje více Příbrami: „Sestup samozřejmě nepřeji nikomu, ale 
když bych musel vybrat, tak záchranu přeji Příbrami. Přeci jen 
jsem tam prožil kus života a ke klubu mám stále vztah.“

Samotný zápas na brněnském Králově Poli měl až trochu 
překvapivý průběh. Jihočeši byli v celém průběhu zápasu 
výrazně aktivnější a jen shodou okolností skončil zápas 
nerozhodně. Jedinou branku Brna musel jako vlastní gól 
vstřelil budějovický 
Simić a od více 
gólů v domácí 
síti ubránili 
brněnské hráče 
gólman Bureš a 
paní Štěstěna. „Je 
pravda, že jsme 
měli hodně šancí 
a chyběla nám asi 
jen ta zkušenost 
v zakončení,“ 
všiml si Otepka. 
Zkušeností na 
rozdávání neměli 
ostatně ani hráči 
domácího týmu. 
„Ono je to pro ně 
těžké. Mají spoustu 
mladých kluků a 
boj o záchranu je 
psychicky velmi 
těžký. V těch hlavách to hráči mají a promítne se to na hřišti,“ 
dodal nejzkušenější hráč Dynama.

Přestože Jihočeši zápasu jasně dominovali, právě vlastní 
branka Borislava Simiće je na několik minut hodně srazila. 
„Ten inkasovaný gól byla nešťastná náhoda. Tam jsme se 
nedomluvili, přeskočilo to stopery a z ničeho vznikla šance 
a tlak na naší bránu. Simić pak samozřejmě nechtěl dát gól, 
chtěl to nějak odehrát, ale bohužel to dopadlo takhle. I když 
si dal vlastní gól, tak odehrál ale výborný zápas,“ podržel 
Otepka svého srbského spoluhráče, kterému se skutečně 
zápas v Brně velmi vydařil a nic na tom nezměnila ani vlastní 
branka.

V hlavách fotbalistů Dynama po skončení zápasu samozřejmě 
převládala velká spokojenost, přesto ale Otepka chvilku 
kroutil i nevěřícně hlavou. „Z nepochopitelného důvodu jsme 
se v závěru hnali za vítězstvím jako blázni. Doma jsme Brno 
porazili 1:0, tady to bylo 1:1 a bylo jisté, že když to udržíme, 
tak se zachráníme. Přišlo mi to ale, jako bychom chtěli vyhrát 
3:1 a to byl nesmysl. Dvacet minut před koncem se hrálo 
nahoru dolu a i když jsme byli několikrát blízko ke gólu, 
svou přehnanou aktivitou jsme do náznaků šancí pouštěli i 
domácí hráče,“ dodal na závěr Rudolf Otepka.

gól znamenající záchranu 
vstřelil v brně Rudolf Otepka

Rudolf OtepkaRudolf Otepka
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ÚTOČNÍCI
Michal Kaňák
Zdeněk Ondrášek
Luboš Pecka
Tomáš Stráský
Marián Timm

OBRÁNCI
David Horejš
Radim Koutný
Josef Laštovka
Roman Lengyel
Martin Leština
Milan Nitrianský
Jan Riegel
Borislav Simić
Lovre Vulin
Michael Žižka

Odehrané
zápasy

Statistiky hráčů SK Dynamo ČB
V SEZONĚ 2010/2011 

ZÁLOŽNÍCI
Petr Benát
Peter Černák
Grigorij Čirkin
Fernando Hudson
Pavel Mezlík
Rudolf Otepka
Michal Rakovan
Petr Šíma

Odehrané
minuty Góly

Žluté
karty

Červené
karty

Střely
na bránu

Střely
mimo

Střely
do tyče

Rohové
kopy Ofsajdy FaulovalFaulován

Gólové
asistence

Odehrané
zápasy

Odehrané
minuty Góly

Žluté
karty

Červené
karty

Střely
na bránu

Střely
mimo

Střely
do tyče

Rohové
kopy Ofsajdy FaulovalFaulován

Gólové
asistence

Odehrané
zápasy

Odehrané
minuty Góly

Žluté
karty

Červené
karty

Střely
na bránu

Střely
mimo

Střely
do tyče

Rohové
kopy Ofsajdy FaulovalFaulován

Gólové
asistence

19
2

26
20
1
12
10
3
11
22

1597
101

2306
1800

36
935
759
225
974

1660

1
0
0
0
0
2
0
0
1
0

1
0
1
2
0
0
0
0
1
0

3
0
4
4
0
4
0
0
2
3

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
2
0
7
0
0
4
0

4
0
6
5
0
10
6
0
6
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

21
0

25
13
1
12
2
3
11
24

15
1
24
17
0
14
1
1
13
17

8
23
10
25
26
27
8
10

558
1803
849
1581
1502
2247
452
396

1
1
1
0
2
4
0
0

0
1
2
3
0
5
0
0

0
2
3
4
2
4
0
3

0
0
1
0
0
0
0
0

4
2
6
5
15
20
0
3

1
9
7
13
12
15
1
5

0
0
1
1
0
3
0
0

13
0
0
0
0

90
9
4

0
0
0
2
3
3
0
0

4
18
11
46
21
60
7
4

3
21
17
17
12
24
6
3

1
27
24
19
2

4
1995
1216
833
32

0
9
0
3
0

0
2
2
1
0

0
7
0
2
0

0
1
0
1
0

0
25
7
11
0

0
17
7
5
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

0
15
6
2
0

0
54
26
26
0

0
36
17
20
0

BRANKÁŘI
Zdeněk Křížek
Pavel Kučera

Odehrané
zápasy

Odehrané
minuty

Vstřelené
góly

Žluté
karty

Červené
karty

Inkasované 
góly

Průměr 
na zápas

Úspěšné
 zákroky 

Zákroky 
na zápas

Procentuální
úspěšnost FaulovalFaulován

Gólové
asistence

0
28

0
2520

0
0

0
0

0
2

0
0

0
45

0
1,60

0
127

0
4,53

0
73,8%

0
7

0
0
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GAMBRINUS LIGA 2010/2011
18. kolo: 26.2.2011
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n/L
Dynamo ČB
Jablonec
Ostrava

- Hr. Králové
- Bohemians
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

19. kolo: 5.3.2011
Slovácko
Hr. Králové
Teplice
Bohemians
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno

20. kolo: 12.3.2011
Jablonec
Dynamo ČB
Ústí n/L
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

- Hr. Králová
- Bohemians
- Slovácko
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

21. kolo: 19.3.2011
Plzeň
Bohemians
Slovácko
Hr. Králové
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav

25. kolo: 23.4.2011
Ústí n/L
Dynamo ČB
Plzeň
Slovácko
Hr. Králové
Bohemians
Sparta
Liberec

- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice

24. kolo: 16.4.2011
Ústí n/L
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Teplice
- Liberec
- Sparta

23. kolo: 9.4.2011
Dynamo ČB
Plzeň
Slovácko
Sparta
Hr. Králové
Bohemians
Teplice
Liberec

- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc

22. kolo: 2.4.2011
Slavia
Příbram
Dynamo ČB
Ústí n/L
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

26. kolo: 30.4.2011
Ml. Boleslav
Liberec
Olomouc
Brno
Ostrava
Slavia
Příbram
Teplice

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Sparta

27. kolo: 7.5.2011
Ústí n/L
Dynamo ČB
Jablonec
Slovácko
Plzeň
Bohemians
Hr. Králové
Sparta

- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec

28. kolo: 14.5.2011
Olomouc
Sparta
Liberec
Teplice
Brno
Ostrava
Ml. Boleslav
Slavia

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram

29. kolo: 21.5.2011
Jablonec
Plzeň
Příbram
Slovácko
Dynamo ČB
Bohemians
Hr. Králové
Ústí n/L

- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

30. kolo: 28.5.2011
Sparta
Slavia
Teplice
Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram

RK. TÝM ZÁP V R P SKÓRE BODY +/-

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

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav
FC Hradec Králové
FK Teplice
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
SK Dynamo ČB
1.FK Příbram
FC Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
16
13
12
12
11
10
10
8
7
8
6
6
7
4

6
2
6
5
6
6
7
8
7

12
9
6

11
7
3
7

2
6
6

10
10
10
10
10
11
8

12
14
11
15
18
17

66:25
48:19
59:29
45:27
42:32
32:29
45:39
24:33
37:44
36:34
30:41
25:40
26:45
19:36
30:50
21:62

66
62
54
44
42
42
40
38
37
36
30
30
29
25
24
19

24
20
12
2
0
0
-2
-4
-5
-6

-12
-12
-13
-17
-18
-23

Nejlepší střelci
17 - Lafata (Jablonec)
15 - Pekhart (Jablonec/Sparta)
13 - Kolář (Plzeň) 
12 - Hubník (Olomouc), Kweuke (Sparta)

Žluté karty
9 - Vácha (Liberec)
8 - celkem 8 hráčů
7 - Ondrášek (Dynamo)+ dalších 6 hráčů
6 - celkem 17 hráčů

Červené karty
1 - Ondrášek, Stráský, Laštovka, Čirkin 
(všichni SK Dynamo) + 32 dalších hráčů

Brankáři s čistými konty
14 - Blažek (Sparta)
12 - Bičík (Liberec), Sňozík (Bohemians)
9 - Hruška (Příbram), Drobisz (Olomouc),
8 - Pavlík (Plzeň), Miller (Boleslav), Špit (Jablonec)

  2:1
  1:3 
  1:1
  0:0
  0:3
  2:2
  3:0
  0:2

  21.5. 17:30

  21.5. 17:30 

  21.5. 17:30

  21.5. 17:30

  21.5. 17:30

  21.5. 17:30

  21.5. 17:30

  21.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  28.5. 17:30

  2:2
  2:0 
  2:1
  0:1
  1:0
  0:2
  2:0
  5:0

  7:0
  1:1 
  2:0
  1:0
  2:0
  4:1
  1:0
  1:0

  2:1
  1:0 
  1:1
  2:1
  0:0
  4:0
  2:0
  4:0

  0:0
  0:1 
  0:0
  0:5
  2:0
  0:1
  0:0
  2:1

  2:0
  1:1 
  2:0
  2:0
  2:1
  2:1
  1:2
  3:0

  0:2
  0:0 
  2:0
  0:3
  5:0
  3:0
  0:1
  1:2

  2:1
  3:0 
  2:2
  0:0
  1:0
  3:1
  2:0
  6:2

  1:2
  1:0 
  0:2
  1:1
  3:2
  3:0
  1:2
  2:2

  0:3
  1:1 
  3:3
  0:2
  3:1
  2:1
  0:0
  3:2

  2:0
  2:0 
  1:0
  0:1
  1:1
  3:3
  1:2
  3:2
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prodej a pokládka
podlahových

krytin

Pohled do historie
Klub se v prvním půlstoletí své existence spíše trápil v nižších 
soutěžích, jeho vzestupy byly pravidelně doprovázeny 
následnými pády. Za zlomový lze považovat rok 1977, kdy se 
Olomouc probojovala do I. české národní ligy. 

Historický úspěch klubu přišel roku 1982, kdy trenér Vlastimil 
Zeman dovedl mužstvo do 1. ligy. První sezónu doplatila TJ Sigma 
na prvoligovou nezkušenost a na rok se vrátila do druhé ligy. 
Hned v příští sezóně se však Olomouc, vedená tehdy začínajícím 
trenérem Karlem Brücknerem, vrátila zpět do nejvyšší soutěže. 

Poté se už Sigma napevno zabydlela mezi českou fotbalovou 
elitou, kde se nachází dodnes. S přibývajícími zkušenostmi 
přišly i první úspěchy. Čtyři třetí místa (v letech 1990/91, 91/92, 
97/98, 00/01) a jedno druhé místo (v sezoně 95/96) to jasně 
dokumentují. 

Ani v pohárových soutěžích se Sigma neztratila. Při své 
osminásobné účasti v poháru UEFA se dokázala v sezoně 91/92 
dostat až do čtvrtfi nále, kde podlehla Realu Madrid. Podobného 
úspěchu dosáhla o deset let později, tentokrát v poháru 
Intertoto, kde se probojovala až do fi nále, tam však nestačila na 
italské Udinese.

Historická bilance v první lize:
17 sezon v české lize (510 zápasů)
Z toho 203 výher, 142 remíz a 165 proher - 737 bodů
Střelecké skóre 634:556

Zajímavosti z kabiny soupeře:
Nejstarší hráč: Radim Kučera - 37 let
Nejmladší hráč: Stefan Jerome - 18 let
Nejvyšší hráč: Martin Blaha - 198 cm
Nejnižší hráč: Jan Navrátil - 170 cm
Nejvíce startů v lize: Radim Kučera - 295 zápasů
Nejvíce gólů v lize: Michal Ordoš - 33 gólů

Oblékali dres soupeře
Hráli za Olomouc: Rudolf Otepka (2009)
Hráli za Dynamo: nikdo

SK SIGMA OLOMOUCSK SIGMA OLOMOUC
Rok založení: 1919
Klubové barvy: modrá a bílá
Stadion: Andrův stadion (10.212 diváků)
Webové stránky: www.sigmafotbal.cz
Nejlepší umístění: 2. místo (1995/96)
Nejvyšší výhra: 7:1 nad Spartakem Trnava (1991/92)
Nejvyšší prohra: 0:6 se Spartou Praha (1999/00)
Nejlepší střelec v historii: Radek Drulák - 72 gólů

Představujeme našeho dnešního soupeře

Posledních pět sezon

2005/06   2006/07    2007/08   2008/09    2009/10

11.místo

4.místo

9.místo

6.místo

14.místo
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28. listopadu 1993: Dynamo - Olomouc  2:1 (1:0)
Branky: Žák, Poborský - Fujdiar
1. června 1994: Olomouc - SK Dynamo  0:0 (0:0)
12. srpna 1994: SK Dynamo - Olomouc  1:1 (1:1)
Branky: Vácha - Vaďura z pen.
5. března 1995: Olomouc - SK Dynamo  1:1 (1:1)
Branky: Svědík - Tibenský z pen.
22. října 1995: SK Dynamo - Olomouc  2:1 (1:0)
Branky: Barteska, Vácha - Rada K.
28. dubna 1996: Olomouc - SK Dynamo  4:0 (2:0)
Branky: Baranek 2, Onderka, Balcárek
2. října 1996: Olomouc - SK Dynamo  1:1 (1:1)
Branky: Rada - Siadl
13. dubna 1997: SK Dynamo - Olomouc  3:1 (2:0)
Branky: Fujdiar 2, Barteska - Baranek 
31. srpna 1997: SK Dynamo - Olomouc  0:0 (0:0)
13. března 1998: Olomouc - SK Dynamo  1:0 (0:0)
Branka: Drulák z pen.
26. listopadu 1999: Olomouc - Dynamo  1:1 (0:1)
Branky: Vlček - Obšitník
17. května 2000: SK Dynamo - Olomouc  1:2 (0:2)
Branky: Fujdiar - Vlček 2
30. listopadu 2000: Olomouc - Dynamo  2:1 (0:0)
Branky: Hapal, Vlček - Jukl z pen.
1. dubna 2001: SK Dynamo - Olomouc  3:1 (2:1)
Branky: I. Svoboda 2, Klinka - Hapal
3. listopadu 2002: SK Dynamo - Olomouc 3:1 (1:0)
Branky: L. Sedláček, Latka, Plocek - Reiter
18. května 2003: Olomouc - SK Dynamo  4:2 (4:1)
Branky: Vlček, Kováč, Urbánek, Reiter - Lafata, Svoboda
13. září 2003: SK Dynamo - Olomouc  2:1 (2:1)
Branky: Plocek, Lafata - Reiter
21. března 2004: Olomouc - SK Dynamo  1:0 (1:0)
Branka: Hudec
7. srpna 2004: Olomouc - SK Dynamo  2:1 (1:1)
Branky: Kučera, Bednář - Vozábal
25. května 2005: SK Dynamo - Olomouc  1:2 (1:0)
Branky: Kulič - Bednář, Kučera
6. srpna 2006: Olomouc - SK Dynamo  0:0 (0:0)
26. listopadu 2006: Dynamo - Olomouc  2:0 (2:0)
Branka: Volešák, Svátek
5. srpna 2007: SK Dynamo - Olomouc  2:0 (2:0)
Branka: Radzinevičius, Vozábal
17. května 2008: Olomouc - SK Dynamo  1:0 (0:0)
Branka: V. Schulmeister
19. října 2008: SK Dynamo - Olomouc  1:1 (0:1)
Branky: Mezlík - Melinho z pen.
19. dubna 2009: Olomouc - SK Dynamo  1:1 (0:0)
Branky: Riegel vl. - Sedláček
1. listopadu 2009: Olomouc - SK Dynamo 2:0 (1:0)
Branky: Ordoš, M. Hubník
2. května 2010: SK Dynamo - Olomouc  2:1 (1:0)
Branky: Otepka, Volešák - Petr
7. listopadu 2010: Olomouc - Dynamo  5:1 (2:0)
Branky: Ordoš, Šultes, Hubník, Hořava, Laštovka vl. - Otepka

Radim Kučera (* 1. března 1974) se z Vigantic přes Duklu 
Hranice a Frýdek–Místek probojoval až do prvoligové Opavy. 
Do Olomouce přestoupil v roce 1998. V létě 2004 ho chtěla 
pražská Sparta, potom měl i další nabídky ze zahraničí, ale 
klub ho nechtěl uvolnit a nakonec povolil až odchod do 
německého Bielefeldu v srpnu 2005. Po pěti letech se Kučera 
vrátil zpět do Sigmy Olomocu. Radim Kučera je velký bojovník 
s vynikající kondicí, je použitelný hlavně v defenzivě, umí míč 
zatáhnout podél lajny a přesně odcentrovat.

Osobnost v dresu Olomouce

RadimRadim
KučeraKučera

Přehled vzájemných zápasů Dynama a OlomouceVzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

Od vzniku samostatné české ligy se týmy Dynama a 
Olomouce střetly v nejvyšší soutěži celkem devětadvacetkrát. 
Bilanci zápasů mají téměř vyrovnanou - Hanáci si připsali 
na své konto 11 výher, Jihočeši o dvě méně. Celkem devět 
utkání skončilo nerozhodně.

Na Střeleckém ostrově se daří výrazně více Dynamu. V 
dosavadních čtrnácti zápasech devětkrát vyhrálo a pouze 
dvakrát odešlo jako poražené. Vůbec poslední zápas na 
domácím hřišti odehráli Jihočeši proti Olomouci v květnu 
loňského roku, kdy v 27. kole Gambrinus ligy vyhráli po 
gólech Otepky a Volešáka 2:1.

Poslední vzájemný zápas
Na poslední vzájemný zápas s Olomoucí Jihočeši 
nevzpomínají příliš rádi. V rámci podzimního zápasu na 
Andrově stadioně prohráli vysoko 1:5, když na svého soupeře 
z Hané vůbec nestačili.

SK SIGMA OLOMOUC - SK DYNAMO ČB 5:1 (2:0)
Branky: Ordoš, Šultes, Hubník, Hořava, Laštovka vl. - Otepka
Sestava Olomouce: Drobisz – Janotka, Dreksa, Škerle, 
Vepřek – Hořava, Rossi – Petr (72. Přibyl), Hubník (72. 
Machalický), Šultes, Ordoš (59. Bajer). 
Sestava Dynama: P. Kučera – Laštovka, Lencevič, Lengyel, 
Riegel – Hudson (33. Šíma), Černák, Otepka, Mezlík – 
Stráský (70. Žižka), Pecka (83. Sedláček). 
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Během zimní pauzy testovalo Dynamo České Budějovice 
řadu zahraničních fotbalistů a dva z nich si nakonec 
vybojovali angažmá v největším budějovickém klubu. Ve 
středu zálohy pravidelně od začátku jara nastupuje ruský 
středopolař Grigorij Čirkin a v závěru sezony se stále o 
své místo v základní sestavě hlásí srbský obránce Borislav 
Simić.

Borislav Simić je rodák ze srbského Bělehradu. Během 
své kariéry hrál od roku 2005 do roku 2007 třetí srbskou 
ligu za tým Radnicki JP 
Beograd, stejnou soutěž si 
pak zahrál i v FK Bělehrad, 
aby pak v roce 2009 odešel 
do druholigového Banat 
Zrenjanin. Vůbec poslední 
angažmá absolvoval v dalším 
srbském klubu FK Teleoptik 
Bělehrad.

Čtyřiadvacetiletý obránce 
začal své působení v Dynamu 
ve třetiligové rezervě, kde 
na sebe svými výkony brzy 
upoutal. „Určitě mi zápasy 
za béčko hodně pomohli. 
Potřeboval jsem získat 
nějaké sebevědomí, abych 
se sžil s klubem a abych 
mohl nastoupit do první 
ligy,“ říká otevřeně Borislav, 
který je velkým fanouškem 
bělahradského Partizanu. 

Hned po svém příchodu 
do Českých Budějovic si ale 
uvědomoval, že ho nečeká 
nic lehkého, aby se prosadil 
do ligového A-týmu. „Hned 
po svém příchodu do klubu jsem se snažil hrát v přípravě 
i v zápasech za béčko co nejlépe a čekal jsem na svojí 
šanci. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, protože v 
týmu je hodně zkušených starších hráčů,“ říká fotbalista, 
který se nejčastěji objevoval na levém kraji obrany, avšak 
v posledních zápasech i na pozici stopera: „Ono se sice 
může zdát, že jsem spíše krajní obránce, ale já jsem často 
nastupoval i na pozici stopera, takže s tím nemám žádné 
problémy. Není to pro mě žádný problém hrát na pozici 
stopera.“ 

Už když do České republiky přicházel poprvé na testy, měl 

o českém klubovém fotbale určité informace. „Z českých 
týmů jsem znal Spartu, Slavii a také Liberec. S tím jsme 
hráli na soustředění na Kypru,“ vypočítává.

Přestože přicházel do Dynama jako absolutně neznámý 
hráč, poměrně rychle získal důvěru trenéra Šilhavého a 
na konci dubna si odbyl debut v sestavě budějovického 
týmu. „Na Baníku jsem odehrál první prvoligový zápas v 
životě. Měl jsem dobrý pocit, ale samozřejmě mě mrzelo, 
že jsme nezískali žádné body, které jsme mohli získat,“ 

říká o zápase, který Jihočeši 
smolně prohráli 2:3, přestože 
vedli 1:0 a 2:1. Před prvním 
velkým soutěžním zápase 
sice pociťoval určité mrazení, 
zápas ale zvládl velmi dobře. 
„Na začátku jsem trošičku 
nervózní byl, ale potom to už 
bylo dobré a srovnal jsem se s 
tím,“ říká.

Hned následující týden hrál 
Simić další zápas proti Slavii 
Praha, když o poločase střídal 
nemocného kapitána Davida 
Horejše. „Se Slavií to byl těžký 
zápas, navíc pro mě bylo 
nic moc, že jsem nastupoval 
do rozběhnutého zápasu. 
Měli jsme v hlavách, že to 
potřebujeme vyhrát, a to nás 
trochu psychicky svazovalo. 
Dobré bylo, že jsme vstřelili 
první gól, jenže pak když 
Slavia vyrovnala, tak nás začala 
přehrávat,“ vzpomíná.

Na život na jihu Čech si zatím 
nestěžuje a své první velké 

fotbalové angažmá si pochvaluje. „Všechno je tady v 
Budějovicích super. Město je krásné a velmi dobré jsou i 
tréninkové podmínky. Jsem moc spokojený s tím, jak se 
pracuje na tréninku,“ říká Borislav Simić, který neměl ani 
problémy s aklimatizací v kabině: „Věřím, že i do kabiny 
jsem zapadl v pohodě, se spoluhráči vycházím a jsem tady 
spokojený.“

Na spokojenosti mu přidal také fakt, že si Dynamo zajistilo 
ligovou příslušnost i pro příští sezonu. „Určitě jsme moc 
rádi, že jsme zvládli zápas na hřišti Brna a že jsme si tak 
zajistili ligu i pro další ročník,“ dodává.

Borislav simič bojuje o místo v 
sestavě A-týmu Dynama
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Přímý souboj o setrvání v nejvyšší soutěži fotbalisté 
Dynama České Budějovice na hřišti Brna zvládli a dvě kola 
před koncem letošního ročníku Gambrinus ligy si zajistili 
ligovou příslušnost i pro příští ligový ročník.

Při letmém pohledu na tabulku se může sice zdát, že 
Dynamo má náskok na sestupové příčky pouhých pět 
bodů a v lize se bude hrát ještě o šest bodů, realita je pro 
Jihočechy příznivější. Svěřenci Jaroslava Šilhavého mají 
totiž na třináctém místě tabulky za sebou Příbram a Brno 
a při jakékoliv konstelaci výsledků nemůže nastat situace, 
že by oba celky Dynamo v tabulce přeskočily. Nahrává 
tomu především fakt, že Příbram s Brnem se navíc střetne v 
zápase 29. kola ve vzájemném souboji. 

Matematickými šancemi na záchranu v případě zisku 
jednoho bodu za remízu se ale nikdo před zápasem v Brně 
nezabýval. Pár minut po skončení zápasu bylo například 
pro trenéra Šilhavého příjemnou novinkou, že se díky výhře 
Slavie nad Příbramí jeho tým v Gambrinus lize udržel. „Je 
pravda, že jsme se celý týden maximálně soustředili na náš 
zápas v Brně a nikdo snad ani nepočítal, jaké jsou v boji 
o záchranu možné varianty. Všichni jsme dobře věděli, že 
když v Brně neprohrajeme, tak budeme k záchraně blízko. 
To, že jsme se zachránili definitivně, je takový příjemný 
bonus dnešního zápasu,“ řekl ještě v Brně na tiskové 
konferenci budějovický trenér. 

Jeho svěřenci přitom nejeli na hřiště patnáctého 
týmu tabulky s přehnaným 
optimismem. Na hřištích soupeřů 
bodovali naposledy 19. září a to 
byla dostatečná výstraha. Před 
televizními kamerami ale v Brně 
Jihočeši excelovali, což ocenil 
i expert v televizním studiu 
Luděk Zelenka: „Souhlasím 
s hodnocením zápasu Jardy 
Šilhavého. Dynamo bylo jasně 
lepším cílem a mělo vyhrát. 
Bod za remízu a záchranu v lize 
si Jihočeši zasloužili. Naopak 
u Brna bylo vidět, že je tam 
něco špatně. Jejich hráči od 
šedesáté minuty nemohli a 
někteří dohrávali zápas jen z 
povinnosti.“

Jedním z nejaktivnějších hráčů 
zápasu byl Fernando Hudson, 
čehož si všimli i redaktoři České 

televize, kteří ho vybrali za hvězdu zápasu. Čtyřiadvacetiletý 
záložník pak v přímém přenosu pobavil televizní diváky 
svou tradičně půvabnou češtinou, kdy dokonce i odpovídal 
na dotaz Luďka Zelenky, zda si dá na oslavu záchrany v lize 
pivo. Podobně jako trenér Šilhavý ale poté podotkl, že je 
hlavně rád za záchranu ligy v Budějovicích. „My už máme 
konečně klid, čekají nás ale ještě dva zápasy, hraje se o šest 
bodů a budeme chtít uspět,“ připomněl.

Podobné pocity měl i středopolař Pavel Mezlík, který 
velkou část své fotbalové kariéry prožil právě na jihu 
Moravy, kde také jako šestnáctiletý debutoval v nejvyšší 
fotbalové soutěži. „Přijeli jsme do Brna bodovat, to se nám 
podařilo a vzhledem k ostatním výsledkům jsme si de 
facto zajistili záchranu a za to jsme šťastni,“ zopakoval již 
známou skutečnost technický fotbalista Dynama.

Přestože Pavel Mezlík nastoupil do zápasu až v samém 
závěru, i on souhlasil s názorem, že Dynamo zápas zvládlo 
na výbornou a minimálně bod za remízu byl spravedlivým 
vyústěním průběhu hry: „Začali jsme výborně, soupeři 
jsme vůbec nepůjčovali balon a byli jsme hodně aktivní. 
Pak jsme si sice dali vlastní gól, ale dokázali jsme do konce 
poločasu vyrovnat a zbytek zápasu jsme si pohlídali. Brno 
nemělo už pak žádnou šanci.“ Fotbalisté Dynama tak 
mohou poslední dvě kola letošního ročníku Gambrinus 
ligy dohrávat v klidu, již nyní mají jistotu ligové příslušnosti 
i pro sezonu 2011/2012!

Záchrana se zrodila dvě kola 
před koncem sezony

Jihočeši mají dvě kola před koncem mnoho Jihočeši mají dvě kola před koncem mnoho 
důvodů k radosti.důvodů k radosti.
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15PRO Fanoušky

   SK DYNAMO ČB
                                                          SK SIGMA OLOMOUC

druhé zdarma

      Platnost kupónu
     do 30. 6. 2011

Každý, kdo v restauraci McDonald's
předloží kupón z této stránky, získá
k zakoupenému Výhodnému menu

Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonická ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55
Písek, Hradišťská ulice  

Aktuální nabídka fanshopu SK Dynamo ČB

Veškeré zboží z aktuální nabídky na-
leznete na ofi ciálních webových strán-
kách klubu na adrese 
www.dynamocb.cz/katalog.asp

Zboží je také možné během ligových 
zápasů zakoupit nebo objednat 
ve fanshopu v jižní tribuně stadio-
nu na Střeleckém ostrově.

290 Kč 80 Kč 329 Kč

259 Kč
eShop: eShop: www.dynamocb.cz/katalog.aspwww.dynamocb.cz/katalog.asp
email:email: suvenyry@dynamocb.cz suvenyry@dynamocb.cz
telefon:telefon: 724 648 801 (Lenka Fialová) 724 648 801 (Lenka Fialová)

Ve fanshopu SK Dynamo ČB, který je během ligových
zápasů otevřený v jižní tribuně, naleznete široký sortiment
reklamních předmětů klubu a spoustu dalších výrobků jako 
jsou dresy, trička, mikiny, ručníky, župany, přívěsky na klíče, 
vlajky, hrnky a mnoho dalšího zboží..

Veškeré zboží lze nakupovat a objednávat také v našem 
elektronickém eShopu.

Fanshop SK DynamoFanshop SK Dynamo

Vybíráme z aktuální nabídkyVybíráme z aktuálnní nabídkyln

990 Kč990 Kč 140 Kč140 Kč 290 Kč290 Kč130 Kč130 Kč
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tel.: 381 282 125

Po remíze s jabloncem přišla prohra

Jihočeši začali proti v tabulce ČFL poslednímu Jablonci aktivně 
a hned v úvodu měli možnost kopat dva rohové kopy. Ani 
jeden z nich ale vážnější nebezpečí pro hostujícího brankáře 
Králíčka nepřinesl a když se Jablonečtí oklepali z úvodního 
náporu Dynama, hrál se zcela vyrovnaný fotbal. První střelecký 
pokus mířící na bránu si připsali dokonce hosté, jmenovitě 
středopolař Rudolf, jehož přízemní ránu ale Křížek v poklidu 
lapil. První velkou šanci Dynama měl po střele Timma útočník 
Michal Kaňák, který na malém vápně ale nedokázal trefi t balon 
po teči jednoho z hostujících obránců.

S blížícím se koncem poločasu se častěji u balonu vyskytovali 
domácí hráči, kromě nepřesné střely Bakaly si ale žádné šance 
nevytvářeli. O to větší radost ale pak měli, když se ve 43. minutě 
dostali do vedení. Po rohu Šímy se míč od Bakaly dostal až za 
velké vápno k Filipu Reinovi, který tvrdou ranou doprostřed 
brány propálil vše, co mu stálo v cestě - 1:0.

Druhý poločas začal podobně poklidně jako první, ale velmi 
rychle bylo před oběma brankami hodně rušno. Nejprve 
hlavičkoval v dobré pozici Timm a o chvilku později byl blízko 
ke gólu Simon, jehož dalekonosnou střelu tečoval Šima tak, že 
balon velkým obloukem mířil přímo pod břevno budějovické 
brány. Gólman Křížek se ale zaskvěl výborným zákrokem. O 
minutu později bylo ale srovnáno, když se ke střele zpoza 
vápna dostal opět Patrik Simon a ranou přesně k tyči překonal 
budějovického brankáře.

V dalším průběhu zápasu si Jihočeši vytvořili místy velkou 
územní převahu, jenže stále tomu chybělo gólové zakončení. V 
dobrých pozicích ke skórování byli třeba Rimm s Reinem nebo 
z dálky střílející Sajtl, brankář Králíček byl ale pozorný a často měl 
i štěstí. Vůbec nejblíže k vítěznému gólu byl v 85. minutě Marián 
Timm, který dokázal překonat hostujícího brankáře a všichni 
sledovali pomalu se kutálející balon, který mířil k hostující bráně. 
Míč se ale prokutálel asi metr vedle levé tyče jabloneckého 
týmu. Jihočeši mohli v samém závěru dokonce o remízu přijít, 
když se hosté dostali tak trochu do hokejového přečíslení dva 
na jednoho, celou akci ale vyřešili velmi zbrkle.

7. května 2011, 26. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 80

SK DYNAMO „B“ - JABLONEC „B“
            
                           1:1 (1:0)   

BRANKA: 43. Rein - 52. Simon.
ŽK: Kaňák - Just, Šulc.
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Sajtl, Sláma, Holub, Koutný 
- Rein (67. Repa), Bakala, Šíma, Mich. Petráň - Timm, 
Kaňák.
SESTAVA JABLONCE: Králíček - Šulc, Patka, Uvíra, 
Daníček - Hovorka, Rudolf, Simon, Steiner - Just, Hloušek 
(72. Havlín).

Juniorce Dynama se v letošní sezoně daří hlavně v domácím 
prsotřědí. Naopak na hřištích soupeřů sbírají Jihočeši body 
jen velmi sporadicky, což potvrdili i na hřišti Hlavice. V prvním 
poločase se domácím ale vůbec nedařilo. Hosté z jihu Čech 
byli lepším týmem, ale neměli vyloženou šanci. Naopak Hlavice 
dokázala využít trestný kop. Ten gólman jen vyrazil a Križan se 
pohotově zapsal mezi střelce. Přes vedení se nadále domácím 
nedařilo udržet v útoku míč, a proto měl soupeř více ze hry. Do 
druhé půle vstoupili Hlavičtí velmi dobře a hned ve 48. minutě 
navýšili skóre. Po křídelní akci a centru Križana se prosadil 
hlavičkou Němec. 

Otřesení hosté za dvě minuty inkasovali znovu. Križanovu střelu 
stihl gólman vyrazit jen k Dorotíkovi, který míč okamžitě vrátil 
před branku, a tam Novotný neměl problém trefi t prázdnou 
branku. Tím se hra uklidnila a prakticky bylo rozhodnuto. Hosté 
však dokázali zkazit Štěpanovskému čisté konto minutu před 
koncem, kdy koncentrace domácích již nebyla stoprocentní. 
V 89. minutě si na pěkný centr Sajtla ze strany naběhl střídající 
Michael Průcha a střelou bez přípravy snížil na 3:1. 

Zklamaný z výsledku byl i trenér budějovické juniorky Jiří Lerch: 
„Výsledek zápasu neodpovídá dění na hřišti. Máme v týmu 
hodně mladých hráčů a Hlavice svojí zkušeností dokázala 
chyby potrestat.“ 

14. května 2011, 27. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 100

SK HLAVICE - K DYNAMO „B“
            
                           3:1 (1:0)   

BRANKY: 18. Križan, 48. Němec, 50. Novotný - 89. Průcha 
ROZHODČÍ: Černý - Myška, Váňa
SESTAVA HLAVICE: Štěpanovský - Kalát, Lesák, Svojtka, 
Križan - Vávra, Dorotík (77. Mizera), Szabo, Novotný, Förster 
(58. Erick) - Němec.
SESTAVA DYNAMA: Liška - Sajtl, Sláma, Holub, Koutný - 
Repa (75. Pösinger), Petráň, Bakala, Šíma - Timm (70. Rein), 
F. Němec (87. Průcha)
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Kolo

18. kolo

19. kolo

20. kolo

21. kolo

22. kolo

23. kolo

33. kolo

24. kolo

25. kolo

26. kolo

27. kolo

34. kolo

28. kolo

29. kolo

30. kolo

31. kolo

32. kolo

Termín

Sobota, 12. 3. 2011

Sobota, 19. 3. 2011

Sobota, 26. 3. 2011

Sobota 2. 4. 2011

Sobota 9. 9. 2011

Neděle, 17. 4. 2011

Středa, 20. 4. 2011

Sobota, 23. 4. 2011

Neděle, 1. 5. 2011

Sobota, 7. 5. 2011

Sobota, 14. 5. 2011

Středa, 18. 5. 2011

Sobota, 21. 5. 2011 

Sobota 28. 5. 2011

Sobota, 4. 6. 2011

Sobota, 11. 6. 2011

Neděle, 19. 6. 2011

Zápas

Dynamo ČB B - Pardubice

Chomutov - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Králův Dvůr

Loko Vltavín - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Kunice

Ovčáry - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B – Liberec B

Dynamo ČB B - Česká Lípa

Žižkov B - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Jablonec B

Hlavice - Dynamo ČB B

Písek - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B – Bohemians

Ml. Boleslav B - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Plzeň B

Dynamo ČB B  -  K. Vary

Slavia B - SK Dynamo B

podzim

0:4
0:2
3:0
0:2
1:2
2:3
1:6
1:3
1:1
1:1
0:1
0:3
0:4
0:4
1:3
0:1
1:1

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Jiří Lerch
Martin Vozábal
Bc. Jan Dvořák
Václav Kolář
MUDr. Karel Šustr

hlavní trenér
asistent trenéra
kustod
masér
lékař

Miroslav Jirkal

Lukáš Holub
Radim Koutný
Tomáš Pösinger
Ondřej Sajtl
Karel Sláma

Radislav Bakala
Filip Rein
Michal Repa

narozen

14. 5. 1991
3. 8. 1991

10. 9. 1991
3. 11. 1991
25. 7. 1991

výška váha

  189 cm
  174 cm
  178 cm
  175 cm
  190 cm

83 kg
69 kg
66 kg
63 kg
77 kg

jméno

30. 3. 1992 184 cm 75 kg

22. 4. 1990
15. 1. 1991
23. 9. 1991

181 cm
176 cm
177 cm

73 kg
70 kg
68 kg

16. 7. 1988
7.1. 1990

174 cm
181 cm

73 kg
72 kg

   Michal Kaňák
  Marián Timm

ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL

RK. TÝM ZÁP V R P SKÓRE BODY +/-

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bohemians Praha
FK Mladá Boleslav B 
FC Písek
FK Pardubice
FK Kunice
Sokol Ovčáry
SK Hlavice
Loko Vltavín
Arsenal Česká Lípa
FC Viktoria Plzeň B
SK Dynamo ČB B
FC Chomutov
FK Králův Dvůr
1.FC Karlovy Vary
FK Viktoria Žižkov B
FC Slovan Liberec B
SK Slavia Praha B
FK Baumit Jablonec B

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
15
15
13
13
13
11
12
11
10
9
11
9
8
7
8
5
1

2
8
5
7
7
6

10
6
6
5
7
1
7
8
7
3
7

14

3
5
8
8
8
9
7

10
11
13
12
16
12
12
14
17
16
13

74:22
51:28
43:32
44:25
34:26 
48:32
32:30
30:40
33:38
41:41
33:42
42:52
29:41 
33:44
23:42
35:49
31:44 
18:46

71
53
50
46
46
45
43
42
39
35
34
34
34
32
28
27
22
17

26
8

11
7
4
3
-2
0
-6
-7
-8
-5
-5
-7

-17
-12
-10
-28

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
8 - Kaňák
4 - Rakovan, Timm
3 - Klavík, Rein
2 - Stráský, Bakala
1 - Repa, Šíma, Dobal, Osuch, Pecka, Holub, Průcha

Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
8 - Sajtl
4 - Bakala, Holub
3 - Koutný, Rakovan, Simić, Kaňák
2 - Rein, Kaňák, Timm

Červené karty hráčů Dynama v ČFL
1 - nikdo

Čistá konta brankařů Dynama v ČFL
9 - Křížek

jaro

0:0
3:0
0:0
1:1
0:1
4:0
3:1
2:0
3:0
1:1
3:1
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-



18 Ocenění pro karla poborského

Karel poborský čestným členem 
Českého klubu olympioniků

Před začátkem dnešního ligového utkání mezi 
Dynamem a Olomoucí se příchozí fanoušci 
stanou svědky malého slavnostního aktu a 
přesto mimořádné události. 

Český klub olympioniků (ČKO) vznikl 10. 
června 1975 jako jeden z prvních tohoto 
zaměření v celé Evropě. Členem klubu se 
mohl původně stát pouze sportovec, který se 
na olympijských hrách v individuální soutěži 
umístil do 6. místa nebo jako člen družstva 
vybojoval některou z medailí, a který o členství 
v klubu a práci v něm projevil zájem.

Původní zaměření činnosti klubu na 
organizování setkání svých členů se postupně 
rozšiřovalo na aktivnější propagování 
olympijských ideálů, prosazování myšlenek 
demokracie a humanity. V posledním období 
se zaměřuje i na podporu státní reprezentace 
a podporu sociálně slabších olympioniků. 
Protože akcí přibývalo, měnila se i struktura 
ČKO. Aby bylo možno jednotlivé akce lépe 
připravovat a koordinovat, začaly se utvářet 
regionální sdružení. V současné době je 
jich pět a jedním z prvních bylo regionální 
sdružení Jižní Čechy, které od jejího vzniku v 
roce 1991 vede Antonín Procházka, bronzový 
medailista z OH v Mexiku (1968).

Postupem doby se 
měnily i podmínky 
pro získání členství. 
To umožnilo stát 
se členem všem 
zájemcům z 
řad sportovců a 
trenérů, kteří se 
ofi ciálně zúčastnili 
olympijských her. 
Nyní byla dána 
možnost získat 
členství v klubu, a to čestné členství, i těm 
sportovcům, kteří se sice olympijských 
soutěží nezúčastnili, ale jsou významnými, 
úspěšnými sportovními osobnostmi.

Dnes budeme svědky prvního takového 
přijetí na jihu Čech. Čestným členem 
Českého klubu olympioniků se stane 
118násobný reprezentant, držitel stříbrné 
a bronzové medaile z mistrovství Evropy v 
Anglii a Portugalsku, účastník mistrovství 
světa v Německu, mistr několika zemí (Anglie, 
Portugalsko, ČR – v dresu Slávie a Sparty), 
člen VV ČMFS, předseda představenstva SK 
Dynamo Č. Budějovice Karel Poborský. Panu 
Karlu Poborskému k jeho přijetí do Českého 
klubu olympioniků blahopřejeme.

Nejbližší akcí Českého klubu olympioniků, ve spolupráci s Gymnáziem olympij-
ských nadějí, je tzv. Olympijský den, který se na počest znovuobnovení tradice 
olympijských her letos uskuteční na Sokolském ostrově ve středu 22. června. Do-
poledne je určeno školním kategoriím, v 16.30 hod. startuje kategorie žen a o půl 
hodiny později kategorie mužů. Není to závod, ale svým aktivním během vyjádříte 
podporu olympijským myšlenkám a ideálům. Zároveň máte možnost se setkat se 
řadou současných i bývalých známých sportovců, získat jejich autogram i společné 
foto. Jste srdečně zváni.
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(týden 2. května až 8. května 2011)

U19 - Tři góly od Jihlavy
Vysočina Jihlava U19 - SK Dynamo U19 3:1 (1:0)
Branka: Funda. Sestava: Liška - Dvořák, Novotný R., J. Nemec, 
Malý - D. Němec, Tlustý, Šlehofer, Funda - Slavík, F. Němec.
Hodnocení: „Odehráli jsme nepovedený zápas. V úvodu si 
Jihlava vynutila převahu a řadu standardních situací, z nichž 
vstřelila první gól. Hra se vyrovnala a Šlehofer nastřelil břevno 
z přímého kopu. Po změně stran se hrál vyrovnaný zápas, ale 
Jihlava trestala chyby v obraně. Naše obrana byla tentokrát 
velmi nedůsledná a hlavně středem jsme dostávali laciné 
góly. Jediným kladem utkání byl start mladého Fundy (r.95), 
který dal v závěru pěkný gól,“ řekl asistent Martin Frantík.

U18 - Sedm gólů do sítě Strakonic
Strakonice U19 - SK Dynamo U18 0:7 (0:0)
Branky: Kabele, Vaněk, Staněk, Šergl, Jindra, Trnka z pen., M. 
Held. Sestava: Trnka, Kabele, Dudák, Novotný, J. Kodras (55. 
Jindra) - Radouch, Vrátil, Staněk, Čadek (82. Vít) - Šergl (78. M. 
Held), Vaněk (82. J. Held) 
Hodnocení: „V utkání se soupeřem z konce tabulky jsme 
nezačali vůbec dobře a v úvodu nám pomohla tyč! Naštěstí 
jsme tento domácí nápor přežili. Aktivní hrou po stranách jsme 
postupně dostali domácí pod tlak a ti chybovali. Začalo se nád 
dařit i střelecky a vyhráli jsme vysoko 7:0,“ řekl k zápasu Jiří Vlček.

U15 - Dvougólová výhra nad Jabloncem
SK Dynamo U15 - FK Jablonec U15 2:0 (0:0)
Branky: Houra, Bálek. Sestava: Pavelec - Hrachovec, 
Tomášek, Havel, Houra - Rytíř, Hálam Janoch, Bálek - 
Steinocher, Švantner. Do utkání dále nastoupili: Řezáč, 
Pasecký, Dědič, Máca.
Hodnocení: „Po většinu utkání jsme měli míč pod kontrolou. 
V prvním poločase jsme ještě šance, které jsme si vypracovali, 
neproměnili. Ve druhé půli se nám podařilo vstřelit dvě branky a 
zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl kouč týmu Pavel Pulec.

U14 - Žáci nestačili v derby na Písek
SK Dynamo U14 - Písek U15 0:1 (0:1)
Sestava: Rotbauer - Štěpánek, Škoda, Kándl, Balžek - Vymětal, 
Kadlec, Matas, Krajčí - Valter, Bartoš, opakované střídání - 
Němec, Helmich
Hodnocení: „Vyrovnaný zápas, v němž byli hosté lepší v 
prvním poločasu a naši hráči ve druhém. Z řady šancí na obou 
stranách vytěžili branku pouze hosté,“ hodnotil utkání trenér 
budějovického týmu Martin Wohlgemuth. Jeho tým se v České 
divizi starších žáků drží na osmém místě.

U17 - Mladší dorost překvapil v Jihlavě
Vysočina Jihlava U17 - SK Dynamo U17 0:1 (0:0)
Branka: 56. Nosek. Sestava: Hajdušek - Schloff , Fajtl, Salivar, 
Žyla - Růžička (57. Kolafa), Heller, Wermke, Jenne (73. Hrabík) - 
Schertler (41. Nosek), Čejka.
Hodnocení:  „Do zápasu vstoupili kluci aktivně a dobrou 
kombinační hrou si připravili několik slibných příležitostí, ale 
v koncovce chyběl klid. Do druhého poločasu vstoupili kluci 
ještě lépe a konečně se prosadili i střelecky (Nosek). Škoda 
jen, že z řady vyložených možností nepřidali kluci druhý 
uklidňující gól. Za předvedený výkon si zaslouženě odvezli 
tři body!

U16 - Béčko dorostu rozdrtilo Strakonice
Strakonice U17 - SK Dynamo U16 0:13 (0:7)
Branky: Horák 5, M. Held 3, J. Held, Pěnka, Křiváček, Hála, 
Bašta. Sestava: Sobolík - Podráský, Kocar, Křiváček, Vít - Pěnka 
(41. Svoboda), Held J., Bednář - Hála (41. Bašta), Horák, Held M.
Hodnocení: „Utkání, které jsme zvládli po všech stránkách 
skvěle, i když musím uznat, že soupeř neměl patřičnou kvalitu. 
Hráčům bych chtěl poděkovat především za to, že makali i 
druhý poločas a hráli pohledný fotbal i přes to, že utkání bylo 
jednoznačně rozhodnuté,“ řekl k zápasu trenér týmu Kamil 
Tobiáš, jehož svěřenci si upevnili první příčku divizní tabulky.

U13 - I mladší žáci uspěli nad Jabloncem
SK Dynamo U13 - FK Jablonec U13 3:0 (2:0)
Branka: Chylík., Pfeifer, Rottenborn. Sestava: Luksch (38.
Vacl) - Řehoř (31.Doležal), Vávra, Jáša (31.Hric), Novák (31.
Vysušil) - Tomek (31.Brtna), Pfeifer (31.Rottenborn), Procházka, 
Štifter - Macák, Chylík (31.Miklas)
Hodnocení: „Do utkání jsme nastoupili ve velkém tempu, 
soupeře jsme od první minuty přehrávali a dokázali vstřelit 
i dvě branky a několik dalších šancí jsme ještě neproměnili,“ 
pochvaloval si Radim Pouzar, jehož tým vyhrál 3:0.

U12 - Hubená výhra nad Pískem
SK Dynamo U12 - Písek U13 1:0 (0:0)
Branka: Drchal. Sestava: Višvader - Hüttner, Švec, Dolejšek, 
Horák (30. Sekyra) - Hofmann, Bárta (30. Pileček), Tůma (30. 
Marhoun), Strapek - Drchal, Lorenc (30. Kalousek)
Hodnocení: Po bezbrankovém poločase se mladíci Dynama 
prosadili po změně stran. „Ve druhém poločase jsme získali 
převahu ve středu hřiště a začali přicházet i šance. Ve 43.minutě 
jsme jednu z nich využili a pak v poklidu dotáhli zápas do 
vítězného konce,“ řekl k zápasu Miroslav Šenkýř.
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(týden 9. května až 15. května 2011)

U19 - Remízu s lídrem zařídil Jirkal
SK Dynamo U19 - Hradec Králové U19 0:0
Sestava: Jirkal - Dvořák, J. Novotný (16. Čadek), J. Nemec, 
Malý - D. Němec, Šlehofer, R. Novotný, Funda (75. Mar. Petráň) 
- Linhart, Kadula (80. Šergl)
Hodnocení: „Vedoucí tým dorostenecké ligy přijel v 
nejsilnějším složení.Téměř celý tým dorazoví dorostenci 
r.92.Proti nim nastoupilo naše „mládí“ Kadula, Linhart (r. 
94) a dokonce Funda (r.95)! Na hřišti to bylo znát, Hradec 
měl převahu ale naši dorostenci hráli velmi takticky a 
organizovaně. Hrdinou utkání byl brankář Jirkal, který soupeře 
doslova vychytal,“ pochvaloval si asistent Martin Frantík.

U18 - Drtivá výhra nad Motorletem
SK Dynamo U18 - Motorler U18 9:0 (4:0)
Branky: Šergl 2, Jindra 2, Čadek 2, Vrátil, Kodras, Radouch. 
Sestava: Vokatý - Kabele, Vrátil, Dudák, Kodras - Mar. Petráň 
(30.Čadek), Tlustý (85.Trnka), Slavík, Radouch - Šergl, Jindra
Hodnocení: „Uhráli jsme povinné vítězství po velmi dobrém 
výkonu ve všech řadách,“ řekl k vítězství nad stejně starými 
hráči Motorletu trenér staršího divizního dorostu Jiří Vlček. 
Jeho tým se čtyři kola před koncem soutěže drží na postupové 
první příčce tabulky.

U15 - Prohra o gól na Bohemians
Bohemians 1905 U15 - SK Dynamo U15 3:2 (2:2)
Sestava: Pavelec - Hrachovec, Havel, Rytíř, Máca - Houra, 
Janoch, Řezáč, Bálek - Steinocher, Švantner. Do utkání dále 
nastoupili: Zajíc, Pasecký, Dědič.
Hodnocení: „Soupeř nás začal od začátku jednoznačně 
přehrávat. My jsme si nedokázali pořádně přihrát, nechodili 
jsme do osobních soubojů, chyběla rychlost, celkově byl v 
naší hře chaos. Někteří hráči mě svým přístupem na hřišti 
zklamali. Od většího brankového rozdílu nás uchránil brankář 
Pavelec. Domácí vyhráli zcela zaslouženě,“ řekl trenér Pulec.

U14 - Gólová přestřelka pro Plzeň
Viktoria Plzeň U14 - SK Dynamo U14 4:3 (2:0)
Branky: Kadlec 2 z pen., Škoda. Sestava: Helmich - Štěpánek, 
Škoda, Vacek, Blažek - Vymětal, Kadlec, Kándl, Krejčí - Valter, 
Matas - opakované střídání: Němec, Bartoš, Pancíř, Rotbauer.
Hodnocení: „Utkání velmi dobré úrovně, bohužel se šťastným 
koncem pro domácí. Zahráli jsme velmi dobře, ale nepokryli 
jsme standardní situace. V průběhu zápasu jsme měli daleko 
více příležitostí ke skórování než domácí, přesto jsme vstřelili 
„pouze“ tři branky,“ smutnil po zápase Martin Wohlgemuth.

U17 - Těsná prohra s Hradcem Králové
SK Dynamo U17 - Hradec Králové 0:1 (0:1)
Sestava: Hajdušek - Schloff , Fajtl, Salivar, Žyla - Nerad (41. 
Kolafa), Staněk, Wermke, Čejka - Nosek (62. Heller), Schertler 
(53. Růžička)
Hodnocení: „První poločas jsme hráli kombinační fotbal 
a vytvořili si několik brankových příležitostí, ale bohužel 
ani jednu neproměnili! Hradec měl jednu a vedl 1:0! Druhý 
poločas jsme soupeře „nepustili za půlku“ a když jsme 
překonali i brankáře, tak míč z brankové čáry vykopávali 
obránci. Za předvedenou hru si kluky zaslouží pochvalu,“ řekl 
k zápasu asistent trenéra Jan Dvořák.

U16 - Mladší B-dorost znovu naděloval
SK Dynamo U16 - Motorlet U16 8:0 (2:0)
Branky: Hála 4, M. Held 2, Svoboda, Bašta. Sestava: Coufal 
- Podráský, Kocar, Bednář, Vít (57. Šumský) - Svoboda, Held J., 
Pěnka (57. Bašta) - Hála, Horák, Held M.
Hodnocení: „Do příležitostí jsme se dostávali po stranách, ale 
bohužel se nám podařilo dát první branku až po půl hodině 
hry. Kdyby přišla dřív, mohl být výsledek ještě vyšší. Vítězství i 
výsledek je, vzhledem k průběhu, zcela zasloužený,“ hodnotil 
utkání trenér Kamil Tobiáš.

U13 - Remíza na hřišti Bohemians
Bohemians 1905 U13 - SK Dynamo U13 1:1 (1:1)
Branka: Miklas. Sestava: Luksch - Řehoř, Vávra, Jáša, Vysušil - 
Pfeifer(35.Novák), Procházka, Chylík (40.Hric), Rottenborn (31.
Brtna) - Štifter, Macák (21.Miklas)
Hodnocení: „Proti Bohemce jsme odehráli kvalitní utkání. 
Čekal nás silový soupeř, který se ujal v 1.min vedení, nám se 
podařilo vyrovnat Miklasem. Druhý poločas jsme měli mírnou 
převahu, několik šancí, trefené břevno, ale vítězný gól jsme 
bohužel nevstřelili a tak utkání skončilo remízou 1:1,“ hodnotil 
utkání trenér týmu Radim Pouzar.

U12 - Pět gólů od Plzně
Viktoria Plzeň U12 - SK Dynamo U12 5:2 (0:1)
Branky: Pileček, Kalousek. Sestava: Višvader - Hüttner, Sekyra, 
Švec, Horák - Hofmann, Pileček, Marhoun, Tůma (30. Kalousek) - 
Drchal, Lorenc (30. Bárta).
Hodnocení: Jihočeši začali skvěle a na začátku druhého 
poločasu vedli již 2:0. „Jenže se nám nám jak mávnutím 
kouzelného proutku přestalo dařit, všude jsme byli později a 
soupeř zápas otočil. My jsme mu k tomu výrazně dopomohli.,“ 
zlobil se po skončení utkání trenér Miroslav Šenkýř.
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Zdeněk Linhart a Jindřich kadula 
reprezentovali na euru U17

Budějovickou stopu na mezinárodní scéně zanechali dva 
dorostenci Dynama Jindřich Kadula a Zdeněk Linhart, kteří 
se aktivně účastnili mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti 
let. Přestože český národní tým nedokázal postoupit do 
semifi nále, třetím místem ve skupině si zajistil účast na 
červnovém mistrovství světa v Mexiku!

Čeští mladíci se postupně střetli s Rumunskem, Německem 
a Nizozemskem. Se všemi třemi soupeři uhráli remízy, které 
nakonec měly svou cenu, vždyť fi nálový zápas přinesl souboj 
právě mezi Německem a Nizozemskem. „Můžeme být hrdí na 
to, že jsme neprohráli s mistrem ani vicemistrem Evropy,“ řekl 
po turnaji středopolař Jindřich Kadula. 

Mladí Jihočeši si celý turnaj náramně užívali a moc si 
pochvalovali podmínky, ve kterých se mistrovství odehrálo. 
„Bydleli jsme v hotelu Continental v Bělehradě, byl to luxusní 
pětihvězdičkový hotel a nic nám tam nechybělo. Bylo to velmi 
přátelské prostředí, každý z nás se tam cítil výborně a mohli 
jsme se soustředit vyloženě na svůj výkon,“ dodal Kadula a 
jeho slova potvrdil i Zdeněk Linhart: „Vše bylo opravdu na 
profesionální úrovni. Nikdo si nemohl na nic stěžovat.“

Zatímco Zdeněk 
Linhart si zahrál 
ve všech třech 
zápasech na turnaji, 
Jindřich Kadula 
naskočil až do 
toho posledního 
proti Nizozemsku. 
„Popravdě jsem ani 
nevěděl, zda na Euro 
pojedu. Měl jsem v 
těle nějaké únavové 
viry a byl jsem 
dlouho nemocný. 
Proto jsem byl moc 
šťastný, že jsem 
nakonec jel a že 
jsem mohl aspoň 

v tom posledním 
zápase nastoupit.“ Možná o něco více překvapený svou 
účastí na turnaji byl Zdeněk Linhart, který tolik zkušeností s 
reprezentací zatím neměl. „Před mistrovstvím jsem byl na 
soustředění v Nymburku a v Břízkách a také jsem absolvoval 
přátelské utkání v Srbsku,“ vypočítal Linhart, kterého mrzelo, 
že se jako útočník nezapsal do listiny střelců: „Je třeba říci, že 
jsme těch vyložených šancí jako celý tým neměli mnoho, 
takže ani já jsem v nějaké gólové pozici nebyl. Nejvíce mi 
vyšel asi zápas proti Nizozemsku, kdy jsem nastoupil na 
posledních pětadvacet minut druhého poločasu a kdy na mě 
bylo několik faulů a i do hry jsem se dostával docela často.“

Oba mladíci Dynama brali účast na mistrovství Evropy 
především jako velkou zkušenost. „Z každého reprezentačního 
srazu jsem si vždy přinesl něco nového, nějaké rady na 
čem mám pracovat, co zlepšit a podobně. Díky těm akcím 
reprezentace člověk získá ohromnou motivaci do další práce,“ 
řekl Linhart a podobná slova pronesl i Kadula: „Hrát mistrovství 
Evropy je samozřejmě pro nás pro každého velká pocta. 
Hned jak jsem se dozvěděl, že se do Srbska na Euro podívám, 
tak jsem věděl, že to bude pro mě jedna z nejdůležitějších 
a nejúspěšnějších věcí v mé dosavadní kariéře. To se také 
potvrdilo a jsem moc šťastný, že jsem na Euru mohl být.“

Před českým národním týmem do sedmnácti let stojí 
ale jedna další výzva. Po třetím místě v základní skupině 
mistrovství Evropy si zajistil postup na červnové mistrovství 
světa v Mexiku. „Určitě je to něco neskutečného, když se 
člověk jako aktivní hráč podívá na mistrovství světa. O tom 
se mi v životě ani nesnilo. Nikdo samozřejmě nemá nominaci 
ještě jistou, ale pokud by to vyšlo, tak by to bylo úžasné. Moc 
se na mistrovství těším a doufám, že dostanu příležitost,“ řekl 
Kadula. Útočník Zdeněk Linhart by účast na mexickém turnaji 
bral také jako největší úspěch v kariéře. „O té nominaci řeč 
zatím nebyla, ale po turnaji mi trenér Csaplár říkal, že jsem ho 
svým výkonem nezklamal.“

Mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti let vyhráli nakonec 
fotbalisté Nizozemska, kteří v na góly velice zajímavém 
utkání porazili tým Německa vysoko 5:2. Na mistrovství světa 
v Mexiku se tak vedle českého národního týmu z Evropy 
podívají ještě týmy Nizozemska, Německa, Dánska, Anglie a 
Francie.

Výsledky českého týmu na ME U17 (Srbsko):
Česká republika „17“ - Rumunsko „17“ 1:1 (0:0)
Góly: 78. Salašovič - 52. Himchinschi.
Česká republika: Zima - Karafi át, Adamec, Lüftner, Štěrba - 
Kundrátek (62. Stratil), Salašovič, Svoboda, Mašek - Linhart (46. 
Juliš), Holub (54. Nerad). Trenér Csaplár.

Německo „17“ - Česká republika „17“ 1:1 (0:1)
Góly: 80. Yesil – 12.Juliš.
Rozhodčí: McLean (SCO) – Hovhannisyan (ARM), Cokaj (ALB).
ŽK: Weiser, Perrey, Yesil, Schnllhardt – Zima,
ČK: 74. Štěrba (CZE)
Česká republika: Zima – Karafi át, Lüftner, Adamec, Štěrba – 
Salašovic, Čermák – Kundrátek, Nerad (56. Filip) – Mašek (47. 
Svoboda) - Juliš (78.Linhart).

Nizozemsko „17“ - Česká republika „17“ 0:0
Rozhodčí: Delferiere (BEL) – Chládek (SVK), Hovhannisyan (ARM).
Česká republika: Zima – Karafi át, Lüftner, Adamec, Filip – 
Kadula, Salašovič, Čermák, Mašek – Svoboda (46. Stratil ), Juliš 
(53. Linhart).
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  narozen  25. 6. 1983  •  výška 180 cm  •  váha 79 kg  •  post  záložník 
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