
SK DYNAMO ČB - AC SPARTA PRAHA

1. KOLO
GAMBRINUS LIGY
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DYNAMO
31. července 2011  |  ročník XXVI  |  číslo 1                                    cena 15 Kč

V přípravě na novou sezonu dokázali V přípravě na novou sezonu dokázali 
Jihočeši porazit i pražskou Slavii.Jihočeši porazit i pražskou Slavii.
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Vážení sportovní přátelé, 

léto bez fotbalu uteklo jako velká voda a my nyní 
stojíme na startu nového ligového ročníku 2011/2012. 
Naši fotbalisté boj o ligovou příslušnost v loňském 
ročníku zvládli a během posledních týdnů se tak mohli 
připravovat již na jednadvacátou ligovou sezonu v 
nejvyšší soutěži. 

Léto bylo plné změn. Tou nejvýraznější byla bezesporu 
změna na pozici hlavního trenéra A-týmu. Po více než 
dvou letech v Dynamu skončila smlouva Jaroslavu 
Šilhavému, kterého nahradil dosavadní generální 
manažer klubu Jiří Kotrba. Od jeho příchodu na 
trenérskou lavičku si mnoho slibujeme, ne náhodou 
je považovaný za jednoho z nejúspěšnějších českých 
trenérů. Přestože se v posledních letech věnoval 
spíše manažerské činnosti, má Jiří Kotrba na svém 
kontě mnoho trenérských úspěchů. Dokázal s týmy 
postupovat z druhé ligy do první, se Spartou vyhrál 
ligu, s Žižkovem a Jabloncem český pohár, zahrál si 
osmifi nále Ligy mistrů a pamatuje i účast v poháru 
UEFA. Krátce také trénoval reprezentační tým do 
jednadvaceti let.

Všechny tyto úspěchy ho předurčují k tomu, aby byl 
dobrým trenérem i pro současný A-tým Dynama České 
Budějovice. Kádr prvního mužstva prošel během léta 
částečnou obměnou. Náš tým patřil k nejstarším v lize 
a prvním úkolem Jiřího Kotrby bylo trochu okysličit a 
omladit kádr. Všichni pevně věříme, že se mu tento 
úkol vydařil, vždyť na soupisce našeho týmu nyní nově 
fi gurují devatenáctiletí Michal Petráň s Františkem 
Němcem nebo jednadvacetiletí Martin Jasanský s 
Pavlem Novákem. 

Tým během léta opustilo několik zkušených 
fotbalistů a bylo tak potřeba do týmu 
přivést nějaké hráče, kteří mají v lize již 
něco za sebou. Největší posilou klubu by 
měl být záložník Michal Klesa, který k nám 
přestoupil z Příbrami. Velmi dobré reference 
přicházely také na brazilského kouzelníka 
Sandra, toho ale během léta bohužel 
trápilo lehké zranění, které ho částečně 
limitovalo. Zvýšení konkurence v týmu 
si slibujeme také od Filipa Rýdela a Jana 
Halamy, kteří k nám přišli z Plzně. Všichni v 
klubu pevěně věříme, že měl trenér Kotrba 
při výběru hráčů šťastnou ruku a že všichni 
tito fotbalisté přispějí k tomu, aby náš klub 
odehrál dobrou sezonu.

Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice není ale 
jen A-tým. Většina z vás určitě v tisku zaregistrovala 
informaci o tom, že jsme přerušili činnost našeho 
rezervního juniorského týmu. Tento krok jsme se 
rozhodli udělat proto, že letošní ročník České fotbalové 
ligy, kde naše béčko mělo nastoupit, bude vůbec 
tím posledním, ve kterém budou rezervní celky hrát. 
Bez ohledu na výsledky totiž v příští sezoně vznikne 
samostatná soutež rezervních celků, jako je tomu 
například již dlouhou dobu v Anglii. 

Mladí hráči potřebují ale vědět, že o něco hrají, a proto 
jsme se rozhodli, že spojíme své síly s fotbalovým 
klubem ze Strakonic, který se pro následující sezonu stal 
naší farmou, kde podobně jako v B-týmu mohou naši 
hráči nastupovat a bojovat o soutěžní body v divizi. 

Na start nového ročníku se chystají i naše mládežnické 
celky. Nejsledovanější starší dorost startuje novou 
sezonu již v polovině srpna a na úvod ho čekají v 
domácím prostředí hned zápasy se Spartou i Slávií. 
V srpnu pochopitelně sezonu začínají i ostatní 
dorostenecké a žákovské týmy. 

Dnes čeká ostrý start na ligový A-tým a na úvod jsme 
si nemohli vybrat atraktivnějšího soupeře než Spartu 
Praha. Všichni jsme během posledních týdnů usilovali 
o to, aby se nám úvod sezony vydařil a abychom prožili 
ligový ročník plný dramatických a krásných fotbalových 
zážitků bez záchranářských starostí

  Radim Šupka
  výkonný ředitel
  SK Dynamo České Budějovice   

Slovo výkonného ředitele



Fotbalisté A-týmu Dynama České Budějovice se na nový 
ligový ročník připravovali od 16. června. Prvních čtrnáct 
dnů využili tréninkového areálu v Písku, kde také 30. 
června odehráli první přípravný zápas proti rakouskému 
St. Florianu. Vstup do přípravy vyšel Jihočechům dobře, 
proti soupeři z třetí nejvyšší rakouské soutěže si s chutí 
zaútočili a vyhráli přesvědčivě 4:0.

Tým Jiřího Kotrby absolvoval také na začátku července 
tradiční letní turnaj v Nové Včelnici. Příležitost dostali 
především mladí hráči, kteří po překvapivé výhře nad 
Slavií prohráli s Libercem a na turnaji obsadili konečnou 
druhou příčku.

Poté sice Jihočeši prohráli smolně s rakouským Lincem, 
náladu si ale zlepšili o pár dnů později v turnaji na 
Hluboké, kde po výhrách nad Jihlavou a Žižkovem celý 
turnaj vyhráli. Následovala remíza s Příbramí a prohra 
s Duklou, na závěr přípravy pak Dynamo již doma na 
Střeleckém ostrově v generálce porazilo béčko Jihlavy 
2:1. Nejlepším střelcem přípravy byl kanonýr Zdeněk 
Ondrášek, kterému statečně sekundoval mladíček 
František Němec. Trenér Kotrba do přípravy nasadil 
celkem dvaatřicet různých fotbalistů.

„Během přípravy jsme měli problémy se zdravotním 
stavem hráčů. Hned v úvodu se zranili Hudson, Sandro 
a Halama a navíc byl kvůli vyřizování víz dlouho v Rusku 
i Grigorij Čirkin. V přípravě jsme tam museli dávat stále 
příležitost širšímu kádru a tvorbu ideální základní 
jedenáctky nebylo mnoho času. Během přípravy jsme 
prostě hráli s tím, co bylo zrovna k dispozici,“ řekl na 
téma letní přípravy trenér Jiří Kotrba.

SK Dynamo ČB - St. Florian /AUT/ 4:0 (1:0)
Branky: 6. Kaňák, 50. Stráský, 70. Čirkin, 90. Ondrášek
Sestava: 1. poločas: Pernecký - Uvíra, Horejš, Bakal, Jurkemik 
- F. Němec, Benát, Rakovan, Jasanský - Kaňák, Jelovac. 
2. poločas: Pernecký - Nitrianský, Novák, Lengyel, Pecka - 
Mich. Petráň, Čirkin, Otepka, Sandro - Stráský, Ondrášek.

SK Dynamo ČB - Slavia Praha 2:0 (0:0)
Branky: 46. Benát z pen., 66. F. Němec
Sestava: Křížek - Bakala, Horejš, Uvíra, Jurkemik - Mich. Petráň, 
Rakovan (59. Leština), Benát, Jasanský - Jelovac (66. Repa), 
Kaňák (51. F. Němec)

SK Dynamo ČB - Slovan Liberec 0:5 (0:2)
Sestava: Pernecký - Leština, Horejš, Uvíra, Jurkemik - Němec 
(51. Mich. Petráň), Bakala (63. Benát), Rakovan, Repa (63. 
Jasanský) - Kaňák, Jelovac.

SK Dynamo ČB - LASK Linec /AUT/ 1:2 (1:0)
Branka: 15. Petráň. Sestava: Kučera - Nitrianský, Novák, 
Lengyel, Pecka - Petráň (46. Krob), Otepka, Benát, Jasanský - 
Stráský, Ondrášek.

SK Dynamo ČB - Vysočina Jihlava 3:1 (1:0)
Branky: 51. a 77. F. Němec, 6. Ondrášek
Sestava: 1. poločas: Křížek - Nitrianský, Horejš, Lengyel, 
Jurkemik - Kadula, Otepka, Rýdel, Kocourek - Jelovac, Ondrášek. 
2. poločas: Kučera - Sajtl, Novák, Uvíra, Pecka - Petráň, Bakala, 
Benát, Jasanský - Jelovac, F. Němec. 

SK Dynamo ČB - Viktoria Žižkov 3:0 (3:0)
Branky: 11. Otepka, 21. Nitrianský, 25. Ondrášek.
Sestava: 1. poločas: Křížek - Nitrianský, Horejš, Lengyel, 
Jurkemik - Kadula, Otepka, Rýdel, Kocourek - Ondrášek, F. 
Němec. 2. poločas: Kučera - Sajtl, Novák, Uvíra, Pecka - 
Petráň, Benát, Bakala, Jasanský - F. Němec, Jelovac 

SK Dynamo ČB - 1. FK Příbram 1:1 (1:0)
Branka: 21. Ondrášek. Sestava: Kučera - Uvíra, Lengyel, 
Novák, Pecka - Nitrianský, Otepka, Rýdel (89. Benát), Jasanský 
(75. Kocourek) - Stráský, Ondrášek (81. Němec).

SK Dynamo ČB - Dukla Praha 1:3 (1:2)
Branka: 14. Petráň. Sestava: Křížek - Nitrianský (46. Rýdel), 
Uvíra (22. Sláma), Horejš, Jurkemik - Petráň, Benát (55. Kadula), 
Bakala, Kocourek - Němec (46. Stráský), Jelovac.

SK Dynamo ČB - FC Vysočina Jihlava B 2:1 (2:1)
Branky: 30. Čirkin, 45+1. Rýdel. Sestava: Kučera - Nitrianský, 
P. Novák, Lengyel, Pecka (64. Jasanský) - Klesa, Rýdel, Otepka 
(46. Horejš), Čirkin (87. Benát) - Stráský, Ondrášek (81. Jelovac).

Příprava Dynama na nový ligový ročník

Milan Nitrianský v zápase proti rakouskému Linci.

Příprava na sezonu
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Přehled přípravných zápasů



Nový trenér: Jiří Kotrba

Kormidla A-týmu se ujal Jiří Kotrba
Loňskou sezonu končil jako generální manažer klubu a 
na startu nového ročníku Gambrinus ligy k této funkci 
přidal další. Jiří Kotrba coby velmi úspěšný trenér se 
vrací na lavičku prvoligového Dynama, kde vystřídal 
Jaroslava Šilhavého. Pod vedením nového trenéra 
absolvovali hráči přípravu na novou sezonu, kde je 
hned v úvodu čeká atraktivní zápas se Sparotu Praha.

Pane Kotrbo, loňskou sezonu skončilo Dynamo 
na jedenácté příčce, jak z pohledu generálního 
manažera sezonu hodnotíte?
Myslím, že s celkovým 
umístěním jsme byli spokojeni. 
V průběhu sezony byly 
samozřejmě výkyvy, kdy jsme 
viseli na vlásku, ale nakonec z 
pohledu hráčského kádru a 
jeho kvality konečné umístění 
odpovídá tomu, co jsme asi 
očekávali. Samozřejmě nás 
mrzí, že jsme se nezachránili 
třeba o dvě nebo tři kola dříve 
a že jsme nemohli dát šanci 
mladým hráčům.

Po skončení sezony skončil 
u týmu dosavadní hlavní 
trenér Jaroslav Šilhavý. 
Proč jste se rozhodl, že ho 
na pozici trenéra nahradíte 
právě vy?
S akcionáři jsme se domluvili 
na nové koncepci vedení 
týmu. Akcionáři mi nabídli 
akcionářský příspěvek, abych 
se stal jedním z nich. Zhruba v dubnu jsem nabídku 
přijal a byl přede mne postaven úkol, abych vedl i 
A-mužstvo. Líbí se nám skutečnost, že akcionář klubu 
bude moci přímo ovlivňovat dění u A-týmu.

Hned po skončení sezony v týmu skončili někteří 
hráči..
Je to tak. Smlouva skončila Peteru Černákovi, na nové 
smlouvě jsme se nedohodli ani s Josefem Laštovkou. 
Dále odešel i Pavel Mezlík, Petr Šíma, Michael Žižka a 
hostování skončilo i Lovre Vulinovi. 

O tom, že dostanou šanci mladí fotbalisté, svědčí 
příchody hráčů, kteří s vámi zahájili přípravu na 
novou sezonu.
Z hostování v Sezimově Ústí se vrátil Martin Jasanský, 
který by měl prokázat svojí výkonnost. Přišel navíc 
i stoper Pavel Novák, který pravidelně za Sezimák 
nastupoval. Do týmu jsme zařadili také Rastislava 
Bakalu, který na konci loňské sezony odehrál poslední 
dva zápasy a nepočínal si vůbec špatně. Do týmu 
byli zařazeni také loňští dorostenci Michal Petráň a 
František Němec a s týmem trénoval i mládežnický 

reprezentant, sedmnáctiletý 
Jindřich Kadula.

Hned na začátku přípravy 
přišel i zajímavý přestup v 
podobě příchodu Brazilce 
Sanda da Silvy. Co si od něj 
slibujete?
Nehrál sedm měsíců soutěžní 
zápas, takže to pro něj ze 
začátku bude asi složitější. 
Nicméně je to fotbalista, který 
prošel brazilskou reprezentací 
do dvaceti let a musel tak mít 
vysokou kvalitu. Jedná se o 
velmi kvalitního levonohého 
fotbalistu, který je prověřený 
rakouskou ligou, kde hrál dva 
roky.  Je pro něj velká škoda, 
že se ale hned na začátku 
přípravy zranil a nemohl na 
sto procent trénovat.

Se zraněními jste měli 
problémy prakticky v průběhu celé přípravy, že?
Hned na začátku se nám zranil bohužel i druhý brazilský 
záložník Fernando Hudson, který musel na operaci s 
ramenem. Na vůbec prvním tréninku se poranil koleno 
další nový hráč Jan Halama a do tréninku se nezapojil 
na plno ani Borislav Simić. Je to velká škoda, prakticky 
celou přípravu nám chybělo hodně hráčů.

Měly zdravotní problémy hráčů vliv na konečné 
složení týmu?
Některá zranění nám udělala skutečně čáru přes 



Nový trenér: Jiří Kotrba
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rozpočet. Proto jsme se také v průběhu přípravy začali 
poohlížet po hráčích, kteří by náš kádr doplnili a zvýšili 
jeho kvalitu. V průběhu července jsme testovali několik 
fotbalistů a jsem rád, že se nám před startem sezony 
podařilo do konce dotáhnout příchody Michala Klesy z 
Příbrami a Filipa Rýdela z Plzně.

Jak byste charakterizoval právě Michala Klesu, 
který poslední roky byl možná vůbec nejlepším 
hráčem Příbrami?
Michal je tahový hráč. Především v utkáních venku si 
od něj slibujeme takové to vyjetí, přenesení hry do 
pokutového území a vytváření šancí pro spoluhráče. 
Zároveň na něj mohou být i fauly, penalty a další 
standardky. Aby se ale k takové hře dostal, musí od 
spoluhráčů dostávat kvalitní kolmé přihrávky, aby mohl 
využít toho svého výborného náběhu.

S čím do Dynama přicházel další nový hráč Filip 
Rýdel?
Filip je mentálně hráč, který nám v týmu chyběl. Je to 
bojovník, který neumí prohrávat. Navíc je to gólový 
hráč, a to i přesto, že hraje na pozici defenzivního 
záložníka. V kabině hodně komunikuje a chtěl bych, 
aby mluvil ještě více i na 
hřišti. S týmem je sice také 
teprve čtrnáct dní, ale je 
třeba se začít co nejdříve 
s týmem sehrát, protože 
liga je už na svém začátku 
a není na co čekat. 

Během přípravy se 
trochu netradičně na 
postu levého obránce 
objevoval Luboš Pecka. 
Bude nastupovat na 
tomto postu i v lize?
Přestože Luboš podává 
na levém beku poměrně 
dobré výkony, tak to prostě 
levý bek není. Přestože 
jsme se snažili, tak se nám 
zatím nepodařilo sehnat 
žádného klasického 
dobrého levého beka. 

Zpět do Prahy chtěl odejít Michael Žižka a my jsme mu 
tento odchod umožnili. Nicméně prostě nyní na levé 
straně obrany nemáme takového hráče, jakým tady byl 
na jaře třeba Vulin. 

V generálce na první ligu jste na Střeleckém 
ostrově porazili béčko Jihlavy 2:1. Jak tento 
zápas hodnotíte?
Že bychom v zápase s Jihlavou podali nějaký heroický 
výkon, tak o tom se rozhodně hovořit nedá. Přestože 
jsme dali dvě branky, tak byl první poločas takový 
ospalý. Druhý poločas byl o něčem jiném, ale tam jsme 
zase neproměňovali šance, které jsme si vytvořili. Chci 
věřit tomu, že hráči nehráli zápas s větším nasazením 
jen proto, aby předešli nějakému zranění, které by je 
pak vyřadilo ze hry na začátku nové sezony. 

Už máte v hlavě sestavu, která nastoupí k prvnímu 
zápasu proti Spartě?
Žádný trenér asi nikdy neřekne dopředu záměrně, jak 
bude základní sestava jeho týmu vypadat, ale je určitě 
pravda, že někteří hráči mě v generálce dost pozlobili 
a budu muset ještě hodně přemýšlet, jak tu základní 
jedenáctku postavím.

Jiří Kotrba (vpravo) spolu s předsedou představenstva Dynama Karlem Poborským.



Změny v kádru Dynama

Dynamo během léta pozměnilo kádr
Kádr A-mužstva Dynama České Budějovice prošel 
během letní pauzy výraznou obměnou. Několika 
hráčům skončily smlouvy a nový kouč Jiří Kotrba tak do 
týmu přivedl několik nových fotbalistů, které doplnili 
i hráči vracející se z hostování v Sezimově Ústí nebo 
nadějní mladíci z juniorky a dorostu.

Týden před startem nového ročníku se zástupci Dynama 
dohodli s 1. FK Příbram na přestupu ofenzivně laděného 
osmadvacetiletého záložníka Michala Klesy. Ten patřil od 
roku 2005 k základním kamenům příbramského celku, za 
který stihl do dnešního dne odehrát 125 zápasů, v nichž 
zaznamenal jedenáct branek. „Od příchodu Michala 
Klesy si slibujeme zvýšení naší ofenzivní síly. Trenér Jiří 
Kotrba o příchod tohoto fotbalisty hodně stál a jsme 

rádi, že se nám podařil 
přestup dotáhnout do 
konce,“ řekl výkonný 
ředitel Dynama Radim 
Šupka.

Dalším hráčem, který 
bude v následující 
sezoně působit v 
Českých Budějovicích, 
je sedmadvacetiletý 
Filip Rýdel. Ten na 
jih Čech přichází 

na hostování z Viktorie Plzeň. Filip Rýdel během své 
kariéry působil v Olomouci, Zlíně, Plzni a v loňské 
sezoně hostoval ve Zbrojovce Brno. Na kontě má 107 
prvoligových zápasů, v nichž zaznamenal osm branek. 
„Filip Rýdel byl u nás v posledních týdnech na testování 
a trenéra přesvědčil o svých schopnostech. Proto jsme 
se s Plzní dohodli na hostování s opcí,“ řekl Radim Šupka 
na adresu olomouckého rodáka.

Již na začátku přípravy s týmem podepsali smlouvu 
brazilský záložník Sandro Jose Ferreira da Silva, útočník 
Božidar Jelovac a stoper Jan Halama. Z hostování v 
Sezimově Ústí se vrátili Martin Jasanský a Pavel Novák. 
Trenér Jiří Kotrba také do A-týmu zařadil dorostence 
Michala Petráně a Františka Němce.

Bezprosteřdně po skončení loňského ročníku první ligy 
v týmu skončili Michael Žižka (přestup do Bohemians), 
Lovre Vulin (konec hostování z Liberce), Josef Laštovka, 

Peter Černák a Pavel Mezlík (všichni konec smlouvy). Na 
zkušenou do druhé ligy se vydali tři mladíci Marián Timm, 
Michal Rakovan a Michal Kaňák. Ti budou v nové sezoně 
hostovat v druholigové Čáslavi. Druhou ligu za Sezimovo 
Ústí budou hrát také Radim Koutný a Vladimír Dobal. 

Michal Klesa (nar. 13. května 1983)
Post: záložník. Poslední klub: Příbram.
Michal Klesa začal s fotbalem v Sokolu Běchovice. Do 
velkého fotbalu nakoukl v Bohemians Praha, odkud v roce 
2005 přestoupil do Příbrami, kde vydržel až do letošního 
léta. V posledních letech patřil v kádru Příbrami k nejlepším 
hráčům, jedná se o ofenzivně laděného záložníka, který 
může hrát ve středu zálohy nebo na jejím kraji. 

Filip Rýdel (nar. 30. března 1984)
Post: záložník. Poslední klub: Zbrojovka Brno.
Filip Rýdel je kmnovým hráčem Vitorie Plzeň, kam zamířil 
v roce 2008 z Olomouce jako účastník ME hráčů do 
jednadvaceti let. Poslední sezonu působil v Brně, které 
ale sestoupilo a Filip tak uvítal možnost jít hostovat do 
Českých Budějovic.

Sandro Jose Ferreira da Silva (nar 19. března 1986)
Post: záložník. Poslední klub: Austria Kärnten.
Brazilský křídelní hráč má za sebou zajímavou historii. 
Může si pyšnit titulem mistra světa věkové kategorie U17 
z roku 2003. Hrál za slavný celek Vasco de Gama, odkud 
přestoupil do rakouského bundesligového týmu Austria 
Kärnten. Ten ale neustál fi nanční problémy a zkrachoval. 
Sandro do Dynama přišel jako volný hráč.

Jan Halama (nar. 4. července 1988)
Post: stoper. Poslední klub: Vysočina Jihlava.
Jan Halama začínal s fotbalem v Jablonci. Přes Spartu se 
dostal až do Příbrami, kde si poprvé zahrál ligu. V roce 2007 
ho koupila Plzeň, ze které odešel hostovat do Střížkova, 
slovenské Senice a následně i do Jihlavy. Stále jako hráč 
Plzně přestoupil nyní v létě do Dynama. Jeho největší 
zbraní je velký důraz a tvrdost v osobních soubojích.

Božidar Jelovac (nar. 31. července 1987)
Post: útočník. Poslední klub: FK Bezanija.
Nejméně známý fotbalista přišel na jih Čech z FK Bezanija. 
Vytáhlý útočník byl na testech v Dynamu již během zimní 
pauzy, zástupce budějovického klubu upoutal natolik, že 
v létě dostal od Dynama smlouvu.



Gambrinus liga 2011/2012
1. kolo: 26.2.2011
Bohemians
Dukla Praha
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové

- Slavia
- Olomouc
- Ml. Boleslav
- Sparta
- Teplice
- Příbram
- Liberec
- Žižkov

2. kolo: 6.8.2011
Bohemians
Dukla Praha
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Plzeň
- Dynamo ČB
- Slavia
- Žižkov
- Hr. Králové
- Slovácko
- Ostrava
- Jablonec

3. kolo: 13.8.2011
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov

- Bohemians
- Olomouc
- Ml. Boleslav
- Sparta
- Teplice
- Liberec
- Příbram
- Dukla Praha

4. kolo: 20.8.2011
Bohemians
Dukla Praha
Jablonec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Dynamo ČB
- Plzeň
- Ostrava
- Liberec
- Slavia
- Žižkov
- Slovácko
- Hr. Králové

8. kolo: 24.9.2011
Bohemians
Dukla Praha
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Liberec
- Příbram
- Žižkov
- Plzeň
- Slovácko
- Hr. Králové
- Teplice
- Slavia

7. kolo: 17.9.2011
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram

- Sparta
- Dynamo ČB
- Jablonec
- Bohemians
- Dukla Praha
- Teplice
- Olomouc
- Ml. Boleslav

6. kolo: 10.9.2011
Bohemians
Dukla Praha
Jablonec
Dynamo ČB
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Slovácko
- Hr. Králové
- Slavia
- Ostrava
- Příbram
- Liberec
- Plzeň
- Žižkov

5. kolo: 27.8.2011
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec

- Jablonec
- Bohemians
- Dukla Praha
- Sparta
- Příbram
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice

9. kolo: 1.10.2011
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram
Teplice

- Jablonec
- Ostrava
- Dynamo ČB
- Olomouc
- Bohemians
- Dukla Praha
- Sparta
- Ml. Boleslav

10. kolo: 15.10.2011
Bohemians
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Žižkov
Olomouc
Sparta

- Dukla Praha
- Příbram
- Teplice
- Hr. Králové
- Plzeň 
- Slavia
- Ml. Boleslav
- Liberec

11. kolo: 22.10.2011
Dukla Praha
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav

- Jablonec
- Žižkov
- Slovácko
- Dynamo ČB
- Ostrava
- Olomouc
- Sparta
- Bohemians

12. kolo: 29.10.2011
Bohemians
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Žižkov
Sparta

- Olomouc
- Teplice
- Příbram
- Dukla Praha
- Slavia
- Hr. Králové
- Liberec
- Ml. Boleslav

13. kolo: 5.11.2011
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc

- Jablonec
- Plzeň
- Ostrava
- Dynamo ČB
- Bohemians
- Slovácko
- Dukla Praha
- Sparta

  29.7. 20:15

  29.7. 18:00

    1.8. 18:30

  31.7. 17:00

  30.7. 17:00

  30.7. 19:00

  30.7. 17:30

  31.7. 17:00

  30.10. 17:00

  30.10. 15:00 

  30.10. 15:00

  29.10. 16:00

  29.10. 17:00

  30.10. 17:00

  30.10. 10:15

  29.10. 18:00

 6.11.  15:00

  6.11. 17:00

  6.11. 10:15

  5.11. 16:00

  5.11. 16:00

  6.11. 17:00

  6.11. 17:00

  6.11. 17:00

  7.8.  17:00

  5.8.  18:00

  6.8.  18:00

  6.8.  16:00

  5.8.  20:15

  7.8.  17:00

  6.7.  18:00

  7.8.  19:30

  14.8. 15:00

  14.8. 17:00

  13.8. 17:00

  13.8. 19:00

  14.8. 17:00

  14.8. 17:00

  14.8. 17:00

  14.8. 10:15

  28.8. 17:00

  27.8. 18:00

  27.8. 15:00

  28.8. 16:00

  28.8. 17:00

  28.8. 17:00

  28.8. 17:00

  27.8. 18:00

  28.8.  17:00

  27.8.  17:00

  27.8.  19:00

  28.8.  17:00

  28.8.  17:00

  28.8.  17:00

  28.8.  10:15

  27.8.  18:00

  11.9.  17:00

    9.9.  18:00

  11.9.  15:00

  11.9.  17:00

  11.9.  17:00

  11.9.  17:00

  11.9.  17:00

  10.9.  18:00

  17.9. 17:00

  17.9. 19:00

  18.9. 17:00

  18.9. 17:00

  18.9. 17:00

  18.9. 10:18

  17.9. 18:00

  17.9. 16:00

  25.9. 17:00

  23.9.  18:00

  25.9.  15:00

  25.9.  17:00

  24.9.  17:00

  25.9.  17:00

  25.9.  17:00

  24.9.  18:00

  1.10. 19:00

  2.10. 17:00

  2.10. 17:00

  2.10. 17:00

  2.10. 10:15

  2.10. 18:00

  1.10. 16:00

  2.10. 17:00

  16.10. 17:00

  16.10. 15:00

  16.10. 17:00

  15.10. 16:00

  15.10. 17:00

  16.10. 10:15

  16.10. 17:00

  15.10. 18:00

  21.10. 18:00

  23.10. 17:00

  23.10. 15:00

  23.10. 17:00

  22.10. 16:00

  22.10. 16:00

  23.10. 17:00

  23.10. 17:00

Informace o sezoně
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14. kolo: 12.11.2011
Bohemians
Dukla Praha
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové

- Sparta
- Teplice
- Olomouc
- Žižkov
- Příbram
- Liberec
- Ml. Boleslav
- Slavia

  13.11. 17:00

  11.11. 18:00

  13.11. 15:00

  13.11. 15:00

  12.11. 16:00

  12.11. 17:00

  13.11. 17:00

  13.11. 15:00

16. kolo: 26.11.2011
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov

- Sparta
- Dukla Praha
- Olomouc
- Ml. Boleslav
- Bohemians
- Teplice
- Liberec
- Příbram

  27.11. 15:00

  27.11. 15:00

  26.11. 16:00

  26.11. 17:00

  27.11. 17:00

  27.11. 15:00

  27.11. 17:00

  27.11. 10:15

15. kolo: 19.11.2011
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Ostrava
- Slovácko
- Jablonec
- Plzeň
- Boheminas
- Dynamo ČB
- Hr. Králové
- Dukla Praha

  20.11. 17:00

  20.11. 10:15 

  19.11. 16:00

  19.11. 16:00

  20.11. 17:00

  20.11. 17:00

  20.11. 17:00

  19.11. 18:00

Fotbalisté Dynama České Budějovice zahajují nový ligový ročník dnešním atraktivním 
zápasem se Spartou Praha. Hned v druhém kole se představí proti dalšímu pražskému 
celku, Dukle Praha. Ve třetím kole je čeká na domácím hřišti Olomouc. „Úvod sezony je 
samozřejmě důležitý. Je zbytečné spekulovat, zda náš los je těžký nebo lehký, budeme 
se ale snažit, abychom start do sezony zvládli,“ říká trenér Jiří Kotrba, jehož tým bude hrát 
domácí zápasy v tradičním čase v neděli v 17 hodin.

Letošní ročník Gambrinus ligy budou hrát nově dva celky, které mají oproti tradičním 
zvyklostem jiné úřední začátky svých zápasů. Dukla Praha hraje svoje domácí zápasy v 
pátek od 18:00. Jihočeši se na Julisce představí v pátek 5. srpna. Liga se bude hrát také v 
neděli dopoledne. Svůj tradiční termín od 10:15 dokázali na volné hromadě obhájit zástupci Viktorie Žižkov. Na stadionu 
pod žižkovským vysílačem se Dynamo představí ale až v jarní části sezony.

Pokud by nedošlo k žádné změně kvůli televizním utkáním nebo jiným okolnostem, odehráli by fotbalisté Dynama 
většinu podzimních utkání v neděli odpoledne. Vedle pátečního utkání na Julisce by měli hrát svěřenci kouče Kotrby 
pouze na Slovácku v sobotu 17. září od 19:00 a v Liberci v sobotu 5. listopadu od 16:00.

Dynamo bude hrát na podzim nejčastěji v neděli



prodej a pokládka
podlahových

krytin

Fotbalový klub AC Sparta Praha byl založen přesně 
16. listopadu roku 1893 a již v té době si klub za 
své barvy vybral žlutou, červenou a modrou. V 
celé československé a české fotbalové historii není 
úspěšnějšího týmu. Pražský celek má na svém 
kontě celkem 32 mistrovských titulů, osmkrát vyhrál 
československý pohár a osmnáctkrát také ten český.

Vedle tuzemské ligové soutěže se letenské mužstvo 
také v minulých letech pravidelně prosazovalo v 
evropských pohárech. V nejsledovanější evropské 
soutěži, Lize mistrů, sehrála Sparta řadu krásných 
fotbalových bitev s renomovanými evropskými 
velkokluby. Fanoušci klubu nejraději vzpomínají na 
souboje s Realem Madrid, AC Milán, Manchesterem 
United nebo Arsenalem. Do milionářské soutěže ale 
Pražané pronikli naposledy v sezóně 2005/06 a po 
hubených letech měli postup na dosah loni, jenže 
nedokázali postoupit přes slovenskou Žilinu. 

Tým vedený Josefem Chovancem si ale náladu zlepšil 
v Evropské lize, kde si užil osmifi nálový souboj se 
slavným Liverpoolem. V loňském ročníku Gambrinus 
ligy obsadila Sparta druhou příčku, která jí zajistila 
účast ve třetím předkole Evropské ligy, kde jí čeká 
dvojzápas s bosenským Sarajevem.

Hráli za Spartu: Jan Halama (2002-2006), Roman 
Lengyel (2000-2001), 
Hráli za Dynamo: Jaromír Blažek (1992-1993), Erich 
Brabec (1992-1998)

Rok založení:   1893

Klubové barvy:   červená, modrá, žlutá

Stadion:    Generali Arena (20.565 diváků)

Webové stránky:   www.sparta.cz

Nejlepší ligové umístění:  1. místo (32x)

Nejvyšší výhra:   12:1 nad Mor. Slavií Brno (1933/34)

Nejvyšší prohra:   0:6 se Slovanem Bratislava (1977/78)

Nejlepší střelec v historii:  Oldřich Nejedlý - 162 gólů

O soupeři

2006/07    2007/08   2008/09   2009/10    2010/11 

1.místo
2.místo

1.místo
2.místo 2.místo

Posledních pět let

AC SPARTA PRAHAAC SPARTA PRAHA

Bilance v české lize         18 sezón       540 zápasů       336 výher    117 remíz      87 proher      1001:421      1104 bodů       1. místo

Pohled do historie

Jiří Kladrubský (na snímku v souboji s Rudolfem Otepkou)
ve Spartě již nepůsobí, v létě přestoupil do Slovanu Bratislava.

Novinky u soupeře
Sparta v loňském ročníku Gambrinus ligy obsadila 
druhou příčku, čímž si zajistila účast ve třetím předkole 
Evropské ligy. Tým trenéra Martina Haška se v boji o 
postup do základní skupiny této evropské soutěže 
střetne s bosenským týmem FK Sarajevo, které vede 
paradoxně bývalý trenér Sparty Jiří Plíšek.  První zápas 
3. předkola měla Sparta hrát původně v Sarajevu, na 
posledních chvíli ale došlo k prohození pořadatelství. 

„První zápas hrajeme doma. Bude to prestižní souboj s 
Jiřím Plíškem, který působil v naší lize i na Spartě,“ řekl 
k souboji o základní skupinu Evropské ligy generální 
sportovní manažer Sparty Josef Chovanec.  Letenští 
hrají první zápas 28. července, odvetu pak 4. srpna.

Oblékli dres soupeře



10. října 1993: Sparta - SK Dynamo 0:1 (0:0)
Branka: Poborský
1. května 1994: SK Dynamo - Sparta 1:2 (1:0)
Branky: Kaizar - Nedvěd 2
6. listopadu1994: SK Dynamo - Sparta 1:0 (0:0)
Branka: Wohlgemuth
28. května1995: Sparta - SK Dynamo 4:0 (1:0)
Branky: Budka, Frýdek, Lokvenc, Kouba
29. července1995: Sparta - SK Dynamo 3:0 (2:0)
Branky: Frýdek, Vonášek, Svoboda
16. února 1996: SK Dynamo - Sparta 2:0 (2:0)
Branky: Vácha, Koller
25. října 1996: SK Dynamo - Sparta 0:0 (0:0)
4. května 1997: Sparta - SK Dynamo 5:0 (2:0)
Branky: Siegel 2, J. Novotný, V. Svoboda, Horňák
17. srpna 1997: Sparta - SK Dynamo 3:1 (1:1)
Branky: I. Hašek 2, Baranek - Lengyel
8. března 1998: SK Dynamo - Sparta 0:1 (0:1)
Branka: Obajdin
11. září 1999: Sparta - SK Dynamo 7:0 (5:0)
Branky: Lokvenc 2, Rosický 2, Z. Svoboda, Sionko, vlastní
18. března 2000: SK Dynamo - Sparta 1:4 (1:0)
Branky: Vácha - Lokvenc 4
27. srpna 2000: Sparta - SK Dynamo 5:1 (3:0)
Branky: J. Novotný 2, Jarošík, P. Novotný, Bolf - Pospíšil
11. března 2001: SK Dynamo - Sparta 1:4 (1:1)
Branky: Klinka - Obajdin 2, Jarošík, Holub
3. srpna 2002: SK Dynamo - Sparta 1:3 (0:2)
Branky: Pospíšil vl. - Mareš, Poborský, Sionko
24. února 2003: Sparta - SK Dynamo 1:0 (1:0)
Branka: Jun
18. srpna 2003: Sparta - SK Dynamo 3:0 (2:0)
Branky: Jun, Ježek, Gluščevič
28. února 2004: SK Dynamo - Sparta 2:2 (0:1)
Branky: Vozábal, Kulič - Štajner, Kováč
11. září 2004: Sparta - SK Dynamo 2:0 (0:0)
Branky: Pacanda, Voříšek
12. března 2005: SK Dynamo - Sparta 1:2 (0:0)
Branky: Gruber - Meduna, Johana
24. září 2006: Sparta - SK Dynamo 3:0 (3:0)
Branky: Lustrinelli 2, Došek
18. dubna 2007: SK Dynamo - Sparta 2:0 (0:0)
Branky: Černý, Poborský
21. října 2007: SK Dynamo - Sparta 1:1 (0:0)
Branky: Černý - Slepička
5. dubna 2008: Sparta - SK Dynamo 1:0 (0:0)
Branka: Horváth
22. srpna 2008: SK Dynamo - Sparta 1:4 (0:2)
Branky: Sedláček - Kadlec 2, Kulič, Došek
28. února 2009: Sparta - SK Dynamo 0:0 (0:0)
17. října 2009: Sparta - SK Dynamo 1:1 (1:0)
Branky: Wilfried - Hudson
18. dubna 2010: SK Dynamo - Sparta 0:0 (0:0)
1. srpna 2010: SK Dynamo - Sparta 1:0 (0:0)
Branka: Jarabica
21. listopadu 2010: Sparta - SK Dynamo 2:0 (1:0)
Branky: Kweuke, Wilfried

Vzájemné zápasy Dynama a SpartyVzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

Fotbalisté Dynama se od roku 1993, kdy vznikla 
samostatná česká liga, střetli s letenským celkem již 
třicetkrát. Výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů 
mají fotbalisté Sparty, kteří 19 utkání vyhráli, šestkrát 
remízovali a pouze pětkrát odešli jako poraženi. I skóre 
(19:63) hovoří jasně ve prospěch pražského týmu.

Doma na Střeleckém ostrově mají Jihočeši bilanci 
příznivější, přesto téměř polovinu zápasů se Spartou 
i doma prohráli. V posledních dvou domácích 
zápasech ale Dynamo neprohrálo - v sezoně 2009/10 
uhrálo remízu 0:0 a v loňské sezoně dokonce vyhrálo 
1:0, když jedinou branku vstřelil Marián Jarabica, který 
hned po zápase přestoupil do polského Krakova.

O soupeři
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Souboj Jana Kroba s Fernandem Hudsonem při loňském zápase.

Poslední soutěžní zápas odehrály oba týmy v rámci 
podzimní předehrávky 16. kola Gambrinus ligy v loňské 
sezoně. Zápas, ktery se hrál 21. listopadu na Letné, 
skončil vítězstvím Sparty 2:0, trefi li se Kweuke a Wilfried.

AC SPARTA PRAHA - SK DYNAMO ČB 2:0 (1:0)
Branky: 17. Kweuke, 57. Wilfried
Sestava Sparty: Blažek - Kušnír (69. Hoheneder), 
Brabec, Řepka, Pamič - Kadlec, Kucka, Vacek, Zeman 
(83. Sionko) - Wilfried (90. Lačný), Kweuke.
Sestava Dynama: Kučera - Riegel, Lencevič, Lengyel, 
Žižka - Laštovka, Otepka, Rakovan (63. Pecka), Černák , 
Mezlík (90. Kadula) - Ondrášek (78. Stráský).

Poslední vzájemný zápas



Týden před začátkem nového ročníku Gambrinus 
ligy získali fotbalisté Dynama do svých řad zajímavou 
posilu. Na následující tři roky spojil svou kariéru s 
budějovickým klubem záložník Michal Klesa, který 
posledních šest let oblékal dres 1. FK Příbram.

První fotbalové krůčky udělal Michal Klesa v pražském 
Sokolu Běchovice. Přes Újezd 
nad Lesy a Horní Počernice 
se dostal v roce 2002 do 
Bohemians Praha, kde začala 
jeho kariéra profesionálního 
fotbalisty. 

První ligu si zahrál poprvé 
ale až v Příbrami, kam 
přestoupil v lednu 2005. „V 
Příbrami jsem byl vlastně 
šest a půl roku. Takže jsem 
určitě toužil po změně.  
Když je člověk tak dlouho 
v jednom klubu, tak začne 
pomalu ztrácet motivaci na 
sobě nějak výrazněji pracovat. Nyní jsem v novém 
prostředí a chci Budějkám co nejvíce pomoci k 
nejlepším výsledkům. Věřím, že i já osobně mohu jít 
fotbalově nahoru,“ říká Michal Klesa zcela otevřeně 
po svém příchodu do budějovického klubu.

Na dlouhé roky v Příbrami bude ale vždy vzpomínat 
jen v dobrém. „Pan Starka samozřejmě z mého 
odchodu nadšený nebyl. V klubu jsem byl ale 
dlouhou dobu a byli jsme dohodnuti, že pokud by 
přišla pro obě strany zajímavá nabídka, že by mě 
uvolnil. Tím, že se dlouho nic nedělo, jsem moc 
nepočítal s tím, že by mě pan Starka týden před ligou 
pustil. Nakonec to ale vyšlo, já jsem mu poděkoval, 
že mi umožnil přestup. A po šesti letech jsem změnil 
dres,“ dodává.

Jihočeši se sice Michalu Klesovi ozvali již na konci 
června, avšak na přestup do jihočeské metropole to 
dlouho vůbec nevypadalo. „K prvnímu kontaktu mezi 
mnou a Dynamem došlo ve chvíli, kdy se zranil na 

začátku přípravy Ferda Hudson. Řekl jsem, že když se 
kluby mezi sebou dohodnou, tak se přestupu bránit 
nebudu. Pak se dlouho nic nedělo a všechno se pak 
z ničeho nic upeklo během čtvrtka 21. července. 
Hned následující den jsem byl hráčem Dynama a 
poprvé jsem tady trénoval,“ říká s úsměvem.

Budějovický tým sondoval 
situaci Kolem Michala Klesy 
již v minulém roce, ale 
tehdy k jednání mezi kluby 
vůbec nedošlo. „Pan Kotrba 
mě zná a ví, jaký jsem hráč. 
Většinu kluků v klubu znám, 
takže zapadnout do týmu 
nebyl určitě žádný problém. 
Dynamo hraje trochu jiným 
stylem než Příbram, takže si 
musím na spoluhráče ještě  
zvyknout. Mým úkolem 
bude posílit útočnou 
činnost týmu a budu se 
snažit, aby tomu tak bylo,“ 

říká osmadvacetiletý fotbalista. 

Přestup do Českých Budějovic bere Michal Klesa 
jako posun na vyšší metu. „Příbram je každou sezonu 
pasována na sestup. Přestože Dynamo se třeba v 
loňské sezoně pohybovalo ve stejných vodách jako 
Příbram, jak zázemím, tak finančně je to větší klub,“ 
dodává. Zatímco jako hráč Příbrami žil s rodinou 
v Praze, tak po přestupu do Českých Budějovic 
plánuje i stěhování. „Dojíždět by asi nemělo smysl, 
takže se s rodinou přestěhujeme. Aspoň budeme 
mít možnost poznat jižní Čechy,“ dodává.

Fotbalisté Příbrami patří k tradičním účastníkům ligy. 
V nedávné minulosti klub sice pamatuje i účast v 
poháru UEFA, v posledních letech ale častěji bojuje 
o záchranu v lize. „V Příbrami jsem byl v osmadvaceti 
letech druhý nejstarší hráč. Přestože jsme byli vždy 
odepisovaní, tak se nám dařilo zachránit se. Věřím, 
že to kluci zvládnou i letos,“ věří Michal Klesa svým 
bývalým spoluhráčům.

Michal Klesa: České Budějovice jsou pro mě 
velkou výzvou

Rozhovor: Michal Klesa

Změna na poslední chvíli

Příbrami bude stále fanfi t



Zároveň ale doufá, že jako hráč Dynama nebude 
muset s Příbramí o setrvání v lize svádět přímé 
souboje. „Rád bych si zahrál v týmu tak, abychom 
nemuseli bojovat o záchranu. Snad bude v našich 
silách, abychom hráli na vyšších příčkách tabulky,“ 
dodává.

Při svém příchodu do Dynama byl příjemně 
překvapen, že budějovický tým hraje hned v prvním 
kole doma s nejatraktivnějším možným soupeřem. 
„Ještě v týdnu jsem sledoval více příbramský los a 
o tom, že hned v prvním kole máme Spartu, jsem 
se dověděl až po podpisu smlouvu s Dynamem. Je 
pravda, že je to na začátek nejtěžší soupeř, pak už to 
může být ale jen lepší,“ říká s úsměvem.

O zápase proti Spartě je mezi fanoušky vždy velký 
zájem a nejinak je to i u samotných fotbalistů. „Pro 
každého hráče je zápas se Spartou takový svátek. 
Věřím, že na tenhle zápas bude vyprodáno nebo 
alespoň hodně plno,“ říká Michal Klesa. Jihočeši v 
zápase nebudou určitě favoritem, přesto budou chtít 
na domácím stadionu uspět. „Sparta samozřejmě 
nebude lehký soupeř. Je to favorit celé soutěže. My 
se budeme snažit ale bodovat a pokud by se nám to 
podařilo, tak by to bylo jen dobře.“

Michal Klesa se po svém příchodu na jih Čech těší 
na obnovení spolupráce s technickým záložníkem 
Rudolfem Otepkou, se kterým v minulosti působil v 
Příbrami. „S Rudou jsem byl v Příbrami tři roky, takže 

se dobře známe. Už 
jsme spolu jeli hned 
po mém podpisu 
smlouvy v pátek na 
první trénink. Je ale 
pravda, že jsem si  
po jeho odchodu 
z Příbrami myslel, 
že už se s ním v 
jednom týmu nikdy 
nesetkám,“ dodává 
Klesa s úsměvem.

Oba se spolu na hřišti setkali zatím jen jednou v 
přípravném zápase proti Jihlavě B, který Dynamo 
vyhrálo 2:1. Nutno dodat, že Michal Klesa na pravé 
straně záložní řady příliš zajímavých balonů od 
Otepky nedostal. „Asi na naší spolupráci zapomněl. 
Ale z toho strach nemám. To nějak oživíme a určitě 
to bude klapat,“ říká Klesa. O jeho dobrém vztahu s 
Rudou Otepkou svědčí také diskuze před zápasem 
Dynama s Příbramí během letní pauzy, kdy Michal 
Klesa nastoupil proti Dynamu ještě v dresu Příbrami. 
„Ruda věděl, že mě Dynamo chce koupit a že je 
zájem aktuální. Před zápasem mi říkal, že mám hrát 
opatrně, abych se zbytečně nezranil, když mám jít 
do Budějovic,“ culí se.

Michal Klesa se hodně také těší na spolupráci s 
důraznými budějovickými útočníky, které by měl 
zásobovat gólovými přihrávkami. „Kluci v útoku jsou 
výborní, na spolupráci se těším. Když jsme hráli proti 
Dynamu nyní v létě ten přípravný zápas, tak náš 
Lukáš Pleško našim útočníkům nadával, že vůbec 
nebojují. On jako obránce byl hrozně okopaný od 
Zdeňka Ondráška a Tomáše Stráského a dával je za 
příklad, že takto by to útočníci měli hrát,“ přikyvuje.

Pořádně od podlahy budou chtít hrát fotbalisté 
Dynama i v neděli proti Spartě. „Proti Spartě to 
ani jinak nejde. Musíme všichni bojovat, a pokud 
budeme mít správné a přidáme k tomu i fotbalovou 
kvalitu, tak můžeme určitě uspět,“ dodává nový člen 
budějovického týmu.

Rozhovor: Michal Klesa
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Sparta na úvod sezony potěší

MICHAL KLESA
Narozen: 13. 3. 1983 v Praze
Post: ofenzivní záložník
Výška: 184 cm
Váha: 77 kg
První zápas v lize: 15. 3 2005 
Příbram - Liberec 1:1
První gól v lize: 16. 10. 2005 
Příbram - Zlín 3:0
Zápasy/góly v lize: 125/11

Michal Klesa ve svém prvním zápase za Dynamo.



OFICIÁLNÍ DODAVATEL SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

www.obchod-adidas.cz



   SK DYNAMO ČB
                                                          AC SPARTA PRAHA

druhé zdarma

      Platnost kupónu
     do 14. 8. 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  

55 Kč55 Kč 250 Kč250 Kč 349 Kč349 Kč199 Kč199 Kč

490 Kč490 Kč

990 Kč990 Kč

Nakupujte ve fanshopu Dynama!

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. Nově byl také pro fanoušky ote-

vřen fanshop v prodejně Adidas v nákupním centru IGY na 
Pražské třídě.

 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)



tel.: 381 282 125

Fotbalisté rezervního týmu Dynama České Budějovice 
odehráli poslední sezonu v České fotbalové lize. 
Fotbalový klub letos činnost rezervního týmu pozastavil 
a od příští sezony bude juniorka hrát nově vzniklou 
soutěž rezervních týmů.

Tým Jiřího Lercha a Martina Vozábala se s ČFL rozloučil 
třináctou příčkou v konečné tabulce. Za 34 kol Dynamo 
nasbíralo 43 bodů při záporném skóre 45:59. Kádr 
třetiligové juniorky nebyl početný. Jádro týmu tvořilo 
stabilně 11 hráčů, které doplňovali pendlové z A-týmu. 
Věkový průměr juniorky byl 20 let. Mezi nejlepší mladíky 
patřili stoper Sláma, obránci Holub, Koutný a Sajtl. Dále 
záložník Bakala a útočníci Timm s Kaňákem.

Vůbec nejvytíženější hráč byl Karel Sláma. Ten nastoupil 
do 33 utkáních a v ČFL odehrál celkem 2 880 minut. 
Na pomyslné druhé příčce byl obránce Radim Koutný. 
Ten zasáhl do 32 utkání a odehrál 2 806 minut. I další 
místa patřila obráncům. Ondřej Sajtl nastoupil do 31 
zápasů a odehrál 2 695 minut. Další byl s 28 zápasy a 
odehranými 2 565 minutami stoper Lukáš Holub. Až 
za ním byl záložník Rastislav Bakala. Právě Bakala byl 
z juniorky nejvíce vidět. V závěru sezony nastoupil do 
dvou zápasů v Gambrinus lize. A v obou případech 
začal zápas v základní sestavě.

Nejlepším střelcem mužstva byl s devíti góly Michal 

Kaňák (ten bude letos hostovat v Čáslavi). Na druhém 
místě skončil ruský záložník Grigorij Čirkin, který 
během dvou zápasů vstřelil čtyři góly! Takový počet 
měli na svém kontě i Michal Rakovan a Marián Timm. 
Oba ovšem hráli podstatně více zápasů. Trenéři 
postavili během sezony čtyři různé brankáře. Nejvíce 
zápasů odchytal Zdeněk Křížek – 25. Zdeněk Liška 
nastoupil do 5 utkání, Jaroslav Beláň a Miroslav Jirkal 
do dvou.

Juniorka během sezony dokázala dvakrát porazit v 
derby Písek a jednou i vítěze soutěže, tým Bohemians 
Praha, který se v závěru sezony radoval z postupu do 
druhé ligy.

Nejvíce vyšel mladíkům vstup do sezony, kdy v 
úvodních deseti kolech uhráli sympatických sedmnáct 
bodů.  „Ano, podzim pro nás vyzněl skvěle. Jaro 
jsme pak dohrávali v poklidu, nebyli jsme ohroženi 
sestupem a byla možnost dát příležitost mladým 
hráčům,“ říká s odstupem kouč jihočechů Jiří Lerch.

Budějovická juniorka patřila svou strukturou v ČFL 
mezi mužstva, která vychovávají talentované mladíky 
pro hlavní tým, hrající většinou Gambrinus ligu. Bylo 
proto obtížné hrát se zkušenými týmy, pro které je 
ČFL vrcholem. „Mezi dorosteneckou ligou a ČFL je 
obrovský rozdíl, zvláště když přijede tak zkušené 
mužstvo, jako byly například v posledním kole sezony 
Karlovy Vary. Ten zápas jsme prohráli 0:3. Já se snažil 
vždy klukům vysvětlit, že hráli o to, aby se ukázali, aby 
předvedli, co v nich je. Ale zároveň jsme chtěli na jaře 
dávat příležitost dorostencům, aby se otrkali právě 
proti zkušeným mužstvům,“ pokračoval Lerch.

Opravdu, několik mladíků dostalo v průběhu 
odehrané sezóny příležitost zahrát si v prvním týmu 
Dynama v zápasech Gambrinus ligy. „Jsem rád, že 
někteří kluci předváděli stabilně kvalitní výkony a 
dokázali se dostat dál. Myslím, že před nimi stojí 
zajímavá budoucnost, ale je třeba, aby ještě nabrali 
zkušenosti,“ řekl přesvědčeně Jiří Lerch a pokračoval: 
„To samozřejmě mělo i vliv na naše výsledky v jarní 
části, kdy jsme hrávali pokaždé v trochu jiné sestavě, 
ke konci jsme dávali hodně příležitost dorostencům“.

Poslední sezona béčka v ČFL

Poklidná poslední sezona juniorky Dynama  
v České fotbalové lize

Michal Kaňák (vpravo) bude v nové sezoně hostovat v Čáslavi.



Farma ve Strakonicích
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Během letošní letní pauzy přerušil svou činnost rezervní 
tým Dynama České Budějovice. Mužstvo hrající Českou 
fotbalovou ligu vedení klubu do nového ročníku 
nepřihlásilo a tento celek vůbec nebude letos fungovat.

„Vedení klubu se domluvilo se zástupci SK Strakonice 
na užší spolupráci a z toho důvodu nepřihlásilo vlastní 
soutěž pro béčko,“ oznámil na konci června výkonný 
ředitel klubu Radim Šupka. Strakonice se díky této 
dohodě stanou naším farmářským klubem. Tzv. farma je 
v  českém fotbale zcela novým uskupením, které funguje 
právě od letošního léta. Většina hráčů z minulé soupisky 
B-týmu půjde na hostování do II. ligy a zbylí hráči přejdou 
právě do nově zřízeného farmářského klubu. „V něm 
mohou hrát i hráči širšího kádru prvoligového áčka. 
Úplně stejně, jako tomu bylo se současným béčkem,“ 
dodal Radim Šupka.

„Činnost béčka jsme vlastně jen na rok přerušili,“ 
připomněl prezident Dynama Radomil Procházka, 
že v příštím roce se má hrát nově vytvářená soutěž 
juniorských celků ligových klubů. „A v ní samozřejmě 
bude hrát i naše juniorka,“ dodal. „Základ našeho týmu 
pro tuto soutěž juniorek vytvoří nynější hráči ročníku 
93, které doplní ti nejlepší dorostenci,“ podotkl Radim 
Šupka a dodal, že tyto změny by měly 
vést k ještě efektivnějšímu přechodu 
nadějných mladých hráčů do A-týmu 
Dynama.

Strakonice v loňské sezoně usilovaly o 
postup do ČFL, to se jim ale nakonec 
nepovedlo a tým zůstal v divizní 
skupině A. Letošním cílem klubu bude 
držet se na co nejvyšších příčkách 
tabulky, čemuž by měl pomoci i nový 
trenér, kterým je velezkušený Jindřich 
Dejmal. „Hovořit vyloženě o nějakých 
cílech není ale jednoduché. Farmy 
jsou v našem fotbale novinkou a vše 
nové se rodí v bolestech. Ta práce 
určitě nebude jednoduchá a myslím, 
že žádné zázraky se nedají čekat. Já 
nejdřív ty kluky musím poznat, ale je 
možné, že po podzimu už si nějaké 

cíle dát budeme moci. Budeme–li všichni mít dostatek 
trpělivosti, pak věřím, že bychom někam dojít mohli,“ řekl 
Dejmal po svém příchodu k týmu. 

Strakonice v přípravě na novou sezonu porazily 
dorostenecký tým Dynama vysoko 4:0, když se hned 
čtyřikrát trefi l Milan Glazunov. Další zápas pak divizní 
celek odhrál proti Horažďovicím. K vidění byl útočný 
fotbal s velkým množstvím gólů. Jihočeši sice prohrávali 
již 1:4, přesto nakonec ale zvítězili 5:4, když o sobě dali 
hodně vědět právě hráči Dynama. V utkání nastoupili 
Liška, Leština, Sláma, Rein, Petráň a Jelovac. Pouze 
poločas stačil Michalu Petráňovi k tomu, aby vstřelil dvě 
branky a jeden gól přidal také srbský útočník Božidar 
Jelovac..

„V zápase proti Horažďovicím jsme v prvním poločase 
udělali několik nevynucených chyb a soupeř, dokud 
měl sílu, nám byl schopný vzdorovat. Nicméně ve 
druhém poločase to byla jen otázka času, hosté odpadli 
fyzicky a my je přehráli. Dařila se nám potom i střelba,“ 
pochvaloval si Dejmal, který vyzdvihl především výkon 
Michala Petráně. „Nastoupil až ve druhé půli a ke konci 
zápasu hrál výborně. Obě branky, co vstřelil, byly krásné,“ 
dodal kouč farmářského týmu. 

Dynamo bude mít farmu v divizních  
Strakonicích, tým povede Jindřich Dejmal

Michal Petráň nastoupil k zápasu za farmářský tým Strakonic a hned dal dva góly 
do sítě Horažďovic.               Foto: Jan Škrle

www.podlahy.com

PODLAHY Hyka - Melmer



Starší dorost U19 chce v nové sezoně uspět
V loňské sezoně skončil starší ligový dorost kategorie 
U19 na čtrnáctém místě. V polovině srpna zahajuje 
nový ročník, ve kterém by tým pod vedením 
šéftrenéra mládeže Pavla Tobiáše a hlavního trenéra 
Jana Dvořáka rád postoupil tabulkou o několik příček 
výše. 

Extraliga dorostu, jak se nejvyšší soutěži starších 
dorostenců často přezdívá, 
prošla během léta částečnou 
reorganizací. V loňském roce 
hrálo tuto soutěž šestnáct celků, 
letos jich bude o dva více, tedy 
osmnáct. „Změny nastaly i u 
mládeže v Českých Budějovicích. 
„Pro následující sezonu je starší 
ligový dorost složen ze dvou 
ročníků 1993 a 1994. Z těchto 
dvou ročníků jsme vybrali ty 
nejlepší naše fotbalisty, které nyní 
v přípravě zkoušíme na různých 
postech v různých sestavách,“ 
říká hlavní trenér dorostu věkové 
kategorie U19 Jan Dvořák.

V loňské sezoně mělo Dynamo týmy věkové kategorie 
U19 a U18, letos bude ale provozovat pouze tým U19. 
„Zbytek kluků, jedná se především o ročníky 1994, 
odešel do našeho farmářského týmu SKP České 
Budějovice, kde budou moci hrát druhou ligu,“ říká 
Dvořák, který toto rozhodnutí chválí: „Je to určitě 
dobře. Tihle kluci budou moci za SKP pravidelně hrát, 
u nás by se na hřiště dostávali méně.“

V loňské sezoně trenér Pavel Tobiáš do týmu U19 
postupně zapracoval věkově mladší fotbalisty, na 
kterých by teď trenéři v novém týmu rádi stavěli. 
„Pravidelně za dorost hráli třeba Radek Novotný 
(1993) nebo Jindřich Kadula se Zdeňkem Linhartem 
(oba 1994). Ti mají s touto soutěží již tedy zkušenost 
a jsou tak už krok napřed. Ten tým se momentálně 
samozřejmě ještě skládá, ale už teď je vidět, že svojí 
kvalitu bude mít,“ pochvaluje si Dvořák.

Jeho tým má za sebou již několik přípravných zápasů, 
ve kterých rozhodně nezklamal. „V přípravě se kvalita 

ukázala v zápasech proti stejně starým dorosteneckým 
týmům. Všechny tyto zápasy jsme vyhráli. Pak jsme 
tým konfrontovali i s muži, s týmy z divize a třetí ligy. 
Tam byl ten rozdíl už trochu vidět. Tyhle soutěže 
jsou trochu tvrdší, je to o zkušenostech a nám tam 
vázla koncovka. V žádném zápase jsme ale rozhodně 
nepropadli,“ dodává.

Zatímco Gambrinus liga startuje 
poslední červencový den, na úvod 
nového ročníku dorostenecké 
ligy si musí fotbalisté a fanoušci 
Dynama ještě počkat. „Sezona 
nám začíná 12. srpna. Soutěž 
zahájíme v Mostu. Hned následující 
středu hrajeme doma se Slavií a v 
sobotu pak se Spartou. Na úvod 
nás tedy čekají doma hned dva 
nejatraktivnější soupeři. Určitě 
bych doporučoval fanouškům, aby 
na dorostenecký fotbal chodili. 
Zápasy jsou určitě koukatelné, 
hraje se ofenzivně, kombinačně a 
ve velké rychlosti,“ zve Jan Dvořák 
fanoušky na dorostenecké zápasy 

ve Sportovním centru mládeže na Složišti.

Dorost U19 před sezonou

Dynamo díky grantu Jihočeského 
kraje zakoupilo sněhovou frázu
Jihočeský kraj poskytl Dynamu České Budějovice grant 
v rámci Jihočeských krajských programů podpory 
sportu pro rok 2011 na projekt „Obnova vybavení k 
údržbě areálu pro sportovní aktivity“. Díky tomuto 
grantu klub zakoupil 
sněhovou frézu 
Honda HS 1180 K1 ET, 
kterou bude využívat 
k údržbě sportovních 
zařízení během 
zimního období. 
Zástupci Dynama 
Jihočeskému kraji 
za fi nanční podporu 
děkují.
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Firma ROYAS pro Vás již od roku 1992 vy-
rábí a dodává ucelený sortiment plotů a pletiv 
pro všechny druhy oplocení. Zpracováváním 
kvalitního materiálu při využití moderní výrob-
ní technologie a mnohaletých zkušeností se 
snažíme dosáhnout spokojenosti všech našich 
zákazníků produkcí výrobků s vyváženým po-
měrem kvality a ceny.

Nabízíme Vám kompletní sortiment plotů, od 
okrasných a zahradních pletiv, až po oplocení 
průmyslových objektů a rozsáhlých infrastruk-
tur. K veškerým produktům u nás naleznete 
rozmanitou škálu příslušenství a doplňků pro 
ploty a oplocení, včetně mnoha typů bran a 
branek.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem a samozřej-
mě zdarma vyracujeme cenovou kalkulaci, ná-
vrh a optimálním řešení pro dodávku oplocení, 
včetně možnosti motáže a stavby plotu na klíč 
a na míru. 

ROYAS k.s. - Sídlo společnosti:
      
      Kladné 33
      Kájov (okr. Č. Krumlov)
      PSČ 382 21
      IČO: 466 80 837 

KANCELÁŘ A PRODEJNÍ MÍSTO

      Na Vyhlídce 45
      Dobrá Voda u Č. Budějovic
      PSČ 373 16

      Tel/Fax: 387 200 131
      Mobil: 602 657 305
      E-mail: royas@royas.cz 

PODNIKOVÁ PRODEJNA

      Kájov 120
      Kájov (okr. Č. Krumlov)
      PSČ 382 21
      Tel/Fax: 380 731 123
      E-mail: obchod@royas.cz 

 
VÝROBNÍ PROVOZ A MONTÁŽE

      Kladné 33
      Kájov (okr. Č. Krumlov)
      PSČ 382 21
      Tel/Fax: 380 731 191
      Mobil: 602 657 304
      E-mail: vyroba@royas.cz

www.royas.czwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............rrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssss..............cccccccccccccczzzzzzzzzzzzzzzz

Představujeme partnera klubu
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Nejsledovanější kategorií mládeže je tradičně starší 
ligový dorost U19. Ten vedl zkušený trenér Pavel 
Tobiáš. V lize dorostenci skončili se 34 body na 14. 
místě. Nejlepšími střelci týmu se s osmi trefami stali 
Dominik Němec a František Němec. Právě František 
Němec je v dnešní době členem A-týmu Dynama.

Starší dorostenci U18 po sestupu z české ligy do 
divize tuto soutěž ovládli a po zásluze přesvědčivě 
skončili na prvním místě. Za celou sezonu prohráli jen 
dvakrát a úctyhodné bylo i skóre – 91:15. S třiadvaceti 
zásahy byl nejlepší střelec David Vaněk.

Podobně jako kategorie U19 skončili i mladší 
ligoví dorostenci U17 v lize mladšího dorostu na 
14. místě. Nejlepším střelcem týmu byl se 6 zásahy 
Zdeněk Linhart, který ve druhé polovině sezony střílel 
góly za starší dorost U19 a v kategorii U17 již vůbec 
nenastupoval. Zdeněk Linhart se spolu s Jindřichem 
Kadulou podíval na ME hráčů do sedmnácti let, Kadula 
pak byl i členem týmu na MS v Mexiku.

Mladší dorostenci U16 si v České divizi počínali 
ještě lépe, než jejich suverénní kolegové z kategorie 
U18. Mladíci Dynama v divizi mladšího dorostu sezonu 
2010/2011 zcela ovládli. Dvě prohry a skóre 103:15 
mluví za vše. Druhé Vejprnice skončily za Dynamem 
o 9 bodů. Hned čtyři hráči týmu zaznamenali v 
sezoně deset a více branek, nejvíce se dařilo Martinu 
Schertlerovi a Vlastimilu Baštovi, kteří se trefi li 
dvanáctkrát.

Starší žáci U15 skončili v lize na výborném 6. místě. 
Nejlepším střelcem týmu byl dvanáctigólový Tomáš 
Janoch, kterému s deseti zásahy sekundoval Jaroslav 
Dědič.

Kategorie starších žáků U14 hrála v sezoně 2010/2011 
v divizi. Nepočínala si nejhůře a se skóre 61:36 obsadila 
8. místo. Nutno dodat, že Dynamo uzavřelo část 
tabulky, která měla od ostatních týmů velký náskok. 
Nejlepším střelcem týmu byl Kryštof Kadlec, který se 
do černého trefi l celkem desetkrát.

Česká liga mladších žáků U13 nabídla pro Dynamo 
mnoho vyhlídek do budoucnosti. Ligu sice s přehledem 
vyhrála Sparta, ale českobudějovičtí mladíci skončili v 
horní polovině tabulky na výborném sedmém místě 
s minimálním odstupem na čtvrtý Most, který měl 
jen o tři body více než Dynamo. Nejúspěšnějším 
zakončovatelem týmu byl se třinácti gól Jan Chylík.

Nejmladší kategorie žáků U12 obsadila v divizi 
střed tabulky. V sezoně nastřílela 94 gólů a skončila 
na sedmé příčce. Nejlepším střelcem týmu a celého 
klubu byl Václav Drchal, který nastřílel úctyhodných 
šestatřicet branek.

Ohlédnutí za mládežnickou sezonou 
2010/2011

Souhrn sezony 2010/2011

František Němec se díky výkonům v dorostu probojoval až do A-týmu.
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TÝM Záp. V R P Skóre Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Hradec Králové
SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
FK Teplice
FC Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava
FC Baník Ostrava
FK Pardubice
FC Tescoma Zlín
1.FC Slovácko
FK Mladá Boleslav
SK Dynamo ČB
SFC Opava
FK Baník Most

4
6
6
6
5

11
10
1
5
5
7
3

10
7
6
6

20
16
14
14
14
11
11
14
12
12
11
12
9
9
7
5

55:30
71:38
60:42
46:45
67:48
60:62
54:48
64:61
46:53
38:45
42:49
45:53
55:57
38:52
30:55
46:79

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6
8

10
10
11
8
9

15
13
13
12
15
11
14
17
19

64
54
48
48
47
44
43
43
41
41
40
39
37
34
27
21

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
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
FK Teplice
1. FC Slovácko
SFC Opava
FC Zbrojovka Brno
FK Baník Most
FK Mladá Boleslav
FC Hradec Králové
FC Vysočina Jihlava
SK Dynamo ČB
FK Pardubice
FC Tescoma Zlín 

4
6
5
5
5
3

10
7
8
4
7
6
3
5
13
9

21
20
19
19
17
15
12
12
10
11
8
6
7
6
3
4

80:40
68:27
86:41
65:40
58:33
58:43
48:33
55:63
53:46
47:62
48:71
34:63
34:83
31:56
27:60
18:49

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5
4
6
6
8

12
8

11
12
15
15
18
20
19
14
17

67
66
62
62
56
48
46
43
38
37
31
24
24
23
22
21

TÝM Záp. V R P Skóre Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AC Sparta Praha
SK Slavia Praha  
FC Hradec Králové
FC Viktoria Plzeň
1. FK Příbram
SK Dynamo ČB
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
SK Kladno
FK Teplice
FK Baumit Jablonec
FK Baník Most
FK Pardubice
Motorlet Praha
FK Mladá Boleslav
FK Dukla Praha

3
3
2
8
5
4
4
8
5
7
5

10
6
5
3
4

26
24
20
16
15
14
13
11
11
10
10
8
8
7
5
1

96:21
110:41
77:38
62:36
69:46
68:56
53:52
54:54
58:64
51:51
46:59
45:63
35:64
44:71
22:82

36:128

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1
3
8
6

10
12
13
11
14
13
15
12
16
18
22
25

81
75
62
56
50
46
43
41
38
37
35
34
30
26
18
7

TÝM Záp. V R P Skóre Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FK Mladá Boleslav
FK Baník Most
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
SK Dynamo ČB
SK Motorlet Praha
FK Teplice
FK Viktoria Plzeň
1. FK Příbram
FC Slovan Liberec
FK Dukla Praha
FK Pardubice
FK Baumit Jablonec
SK Kladno

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

29
27
20
18
16
16
16
15
14
12
10
9
7
5
2
0

120:9
138:18
71:27
77:61
79:46
62:40
59:49
69:49
80:67
64:77
51:63

48:104
38:75
35:98

19:108
15:133

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

1
1
8

11
8

10
10
12
13
15
16
19
20
21
24
27

87
83
62
55
54
52
52
48
45
39
34
29
24
19
10
3

Celostátní liga staršího dorostu Celostátní liga mladšího dorostu

Česká liga mladších žákůČeská liga starších žáků

Konečné tabulky mládežnických týmů
(sezona 2010/2011)

Tabulky mládeže
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Dynamo mělo svého zástupce
na mistrovství světa

Snem každého fotbalisty je zahrát si na mistrovství 
světa. Tenhle dětský sen se stal skutečností pro Jinřicha 
Kadulu, který se po účasti na mistrovství Evropy hráčů 
do sedmnácti let podíval v červnu i do Mexika, kde 
proběhlo mistrovství světa stejné věkové kategorie.

Český národní tým pod vedením trenéra Josefa 
Csaplára čekaly postupně zápasy s USA, Novým 
Zélandem a Uzbekistánem. Přestože Češi nakonec do 
osmifi nále mistrovství světa nepostoupili, má Jindřich  
Kadula zážitky na celý život. „Zahrát si na mistrovství 
světa je můj dosavadní největší fotbalový úspěch,“ říká 
naprosto otevřeně. 

První utkání šampionátu proti USA 
začal mladý budějovický záložník 
na lavičce. Po poločasové pauze 
pak přišel na hřiště, vysokou 
porážku 0:3 ale se spoluhráči 
odvrátit nedokázal. „Největší rozdíl 
byl, jak jsme hráli v pokutovém 
území. Američané měli čtyři střely 
na branku a z toho dali tři góly. Byli 
efektivní v zakončení. Nám se u nás 
ani u nich v šestnáctce nedařilo,“ 
vzpomíná na první utkání. Sám 
se dostal hned chvíli po svém příchodu na hřiště do 
střelecké pozice, bránu ale netrefi l. 

Přestože mladí Češi nastoupili k zápasu na opačné 
straně zeměkoule, domácí mexičtí fanoušci byli na 
jejich straně. „Na stadionu bylo 15 tisíc diváků,    fanoušci 
byli vynikající. Tlačili nás dopředu,“ vybavuje si.

Druhý zápas s Novým Zélandem měl jiný průběh a 
také jiný výsledek. „Novozélanďané hráli jiný fotbal než 
hráči Ameriky. Hodně vyčkávali, zatímco Američané 
nás hodně napadali. My jsme podali výrazně lepší 
výkon a dokázali jsme vyhrát 1:0,“ říká Jindřich Kadula. 

Přestože mladí Češi vyhráli zaslouženě, museli děkovat 
i brankáři Zimovi. „Určitě nás v tomhle zápase podržel. 
Je super, když má tým brankáře, na kterého se může 
spolehnout,“ říká budějovický středopolař. Sám se v 

zápase dostal dvakrát do gólové pozice, branku ale 
nevstřelil: „Jednou jsem balon špatně trefi l a sklouznul 
mi po noze a podruhé jsem dostal míč proti kopačce 
a zkusil jsem to napálit. Balon skončil asi v osmnácté 
řadě,“ vzpomíná s úsměvem. 

Třetí zápas proti Uzbekistánu bylo přímé utkání o 
postup do osmifi nále. „Ten zápas nám bohužel ale 
vůbec v ničem nevyšel. Měli jsme nějaké cíle, které 
jsme ale vůbec nesplnili. Bylo to vůbec asi nejhorší 
utkání, které jsme s reprezentací odehráli za poslední 
půl rok,“ říká smutně. 

Český národní tým vedený koučem 
Csaplárem zápas prohrál 1:2 a sen o 
postupu do osmifi nále se defi nitivně 
rozplynul. „Bylo to naše totální 
vyhoření. Ani já osobně jsem se v 
zápase necítil dobře. Od úvodního 
hvizdu rozhodčího jsem se necítil 
optimálně, nemohl jsem se dostat 
do tempa a kazil jsem jednoduché 
věci,“ připomíná si zápas, který by 
nejraději vymazal z paměti.

Přestože se čeští fotbalisté ze 
šampionátu vraceli dříve, než by si sami určitě přáli, 
hodnotí Jindřich Kadula reprezentační sezonu 
maximálně pozitivně. „Celou sezonu v reprezentaci 
jsem si užil. Od prvního srazu, přes kvalifi kaci na Euro, 
postup do Mexika až po samotný šampionát. Myslím, 
že jsme jako tým udělali kus práce a že máme na to, 
abychom se v budoucnosti ukázali ještě v lepším 
světle,“ přeje si. 

Po návratu z mistrovství světa měl Jindřich Kadula 
jen minimum času na odpočinek a regeneraci. 
Hned v červenci ho mohli fanoušci Dynama vidět 
na turnaji A-týmu na Hluboké nebo ve Voticích v 
zápase proti Dukle. Další fotbalové zkušenosti bude v 
následující sezoně sbírat především v ligovém dorostu 
devatenáctiletých, přesto má ty nejlepší předpoklady, 
aby se jednou natrvalo usadil i v prvním mužstvu 
Dynama.

Kadula na MS U17

Jindřich Kadula (uprostřed) se svými 
spoluhráči na MS v Mexiku.





  narozen  25. 6. 1983  •  výška 180 cm  •  váha 79 kg  •  post  záložník 
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