
SK DYNAMO ČB - FK TEPLICE

10. KOLO
GAMBRINUS LIGY
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DYNAMO
16. října 2011  |  ročník XXVI  |  číslo 7                                            cena 15 Kč

Během reprezentační pauzy odehrálo Během reprezentační pauzy odehrálo 
Dynamo pohárový zápas se Žižkovem.Dynamo pohárový zápas se Žižkovem.
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

FK TEPLICE

Petr Rada
Lukáš Přerost
Zdenko Frťala
Patrik Kolář
MUDr. Jan Štěrba
Eduard Poustka
Jiří Semerád
Bc. Ondřej Klement

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
trenér brankařů
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut

21
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6
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15
20
24
22
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3

14
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12
5

10
8

27
11

24
25
17

Erik Arkenberg
Tomáš Grigar
Martin Slavík

Václav Ježdík
Marek Krátký
Petr Lukáš
Milan Matula
Jakub Pícha
Antonín Rosa
Matej Siva
Michal Smejkal
Lukáš Vaněk

Aldin Čajić
Martin Jindráček
Patrik Lácha
Admir Ljavakovič
Vlastimil Stožický
Štěpán Vachoušek
Egon Vůch
Lukáš Zoubele

Andrej Kerič
Aidin Mahmutovič
Tomáš Vondrášek

1990
1983
1979

1987
1993
1978
1984
1991
1986
1984
1986
1991

1992
1989
1992
1984
1983
1979
1991
1985

1986
1986
1987

0
9
0

7
0
9
5
0
9
5
7
0

6
3
3
9
8
9
5
8

4
8
8

0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
2
2
0
0

0
3
0

0
83
81

16
1

242
112

1
109
32
99
0

26
33
12
90

109
172

5
87

99
91
63

0
0
0

0
0

13
4
0
5
2
6
0

1
3
0
3

16
33
0
4

34
25
8

jméno
rok 

narození
utkání 
11/12

góly
11/12

utkání 
celkem

góly
celkem

1
30
  

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

SK DYNAMO ČB

4
3
6

23
5

17
22

15
21
13
16
14

Božidar Jelovac
František Němec
Zdeněk Ondrášek
Luboš Pecka
Tomáš Stráský

1987
1992
1988
1978
1987

0
1
9
4
9

0
0
4
0
0

0
2

73
147
82

0
0

18
33
10

ÚTOČNÍCI

ZÁLOŽNÍCI
2

11
18
20
10
9

23
19
25

Rastislav Bakala
Grigorij Čirkin
Fernando Tobias Hudson
Petr Javorek
Michal Klesa
Rudolf Otepka
Michal Petráň
Filip Rýdel
Sandro Jose Ferreiro da Silva

   1990
   1986  
   1986
   1986
   1983

1973
   1992
   1984
   1986

6
9
7
2
9
9
0
5
7

0
0
0
0
1
2
0
0
0

10
20

101
9

134
399

2
112

7

0
3
5
0

12
63
0
8
0

Miloš Brezinský
David Horejš
Roman Lengyel
Jaroslav Machovec
Pavel Novák
Jan Riegel
Borislav Simić

   1984  
1977   
1978
1987
1989
1980
1987

1
5
9
4
8
0
0

0
0
0
0
0
0
0

67
206
161

4
10

196
5

2
10
4
0
0

12
0

Matej Delač
Zdeněk Křížek
Pavel Kučera

1992
1983
1976

0
4
5

0
23

158

0
0
0

0
0
0

František Cipro
Jiří Lerch
Martin Vozábal
Kamil Tobiáš
Ing. Petr Skála
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
asistent trenéra
trenér brankařů
lékař
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut

číslo jméno
rok 

narození
utkání 
11/12

góly
11/12

utkání 
celkem

góly
celkem



Reportáž ze zápasu

V dresu Jihočechů se poprvé představil Petr Javorek 
ze Sezimova Ústí. Trenér Viktorky Pavel Vrba nešetřil 
ani jednoho ze svých klíčových hráčů, jelikož jeho tým 
hraje Ligu mistrů až ve středu v Miláně. Utkání nezačalo 
pro domácí vůbec dobře. Již ve 4. minutě musel po 
nezaviněném zákroku střídat Rastislav Bakala, jeho místo 
zaujal David Horejš.

První vážnější šanci měli na svědomí Západočeši. 
Míč se po ose Limberský – Jiráček – Bakoš dostal až k 
plzeňskému snajprovi, který placírkou mířil nad Křížkovu 
svatyni. Hosté byli nadále aktivnějším celkem, z dálky to 
zkoušeli Rajtoral a Horváth, ale jejich pokusy skončily 
mimo branku, popřípadě v Křížkově náruči.

Největší šanci dosavadního průběhu měli po dvaceti 
minutách domácí. Ondrášek nacentroval z pravé strany, 
Rajtoral trestuhodně promáchl a Brazilec Sandro ve 
velké příležitosti mířil pouze do vybíhajícího brankáře 
Marka Čecha. Letní zahraniční akvizice Jihočechů byla 
při chuti, po jednom z rychlých protiútoků pouze o 
kousek netrefi l šibenici branky Západočechů. 

Po půlhodině se do první opravdové šance dostal i 
úřadující mistr. Po rohovém kopu střílel nebezpečně 
Pilař, jeho střelu nadvakrát zneškodnil před dotírajícím 
Bakošem domácí gólman Zdeněk Křížek. V závěru první 
půle zahrozil po rychlém brejku Pilař, ale únik zakončil 
střelou nad branku.

I ve druhých pětačtyřiceti minutách tlačila více Plzeň. Po 
deseti minutách druhé půle si narazili Pilař s Bakošem 
a druhý jmenovaný ve velké šanci trefi l pouze Křížka, 
od něhož se míč odrazil těsně vedle levé tyče. Když se 
Jihočeši oklepali z dalšího náporu, naskytlo se jim několik 
náznaků zajímavých situací. Nejprve šel Ondrášek jeden 
na jednoho na stopera Bystroně, leč neuspěl. O chvíli 
později po pěkné kolmici Otepky Brazilec Sandro 
centroval pouze do brankáře Čecha.

Ke konci druhého poločasu se začali osmělovat domácí, 
ale pozorná obrana mistra jejich všechny pokusy s 
ledovým klidem likvidovala. Ale do šancí se dostávala 
Plzeň. Jiráček obešel Nováka a z úhlu postupoval sám 
na Křížka, který jeho bombu vyrazil. Vyhrocený závěr 
zápasu se již obešel bez vyložené šance a oba týmy 
se tak rozešly smírně. Pro Dynamo je to zlatý bod, pro 
Plzeňany další ztráta v cestě za mistrovskou obhajobou. 

Trenér František Cipro po zápase s Plzní: 
Plzeň měla naprosto logicky daleko více ze hry. V 
současné situaci proti ní nemůžeme hrát otevřený fotbal 
nahoru dolu. Plzeň je v současné chvíli úplně někde 
jinde. Remíza to byla ale spravedlivá, my jsme měli 
nějaké gólové šance a na naší straně také Křížek chytil 
dva góly. S jiným soupeřem bych s domácí remízou 
asi spokojený nebyl, ale se současnou Plzní musím být 
spokojený. Asi jako kterýkoliv jiný tým v české lize.

Jihočeši doma remízovali s Plzní 0:0

Rudolf Otepka (vpravo) si kryje míč před Františkem Rajtoralem.

23. září 2011, 8. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3295

SK DYNAMO ČB - FC VIKTORIA PLZEŇ
                                    0:0 (0:0)   

ŽK: Klesa, Otepka – Petržela, Darida, Limberský
ROZHODČÍ: Mikel - Filípek, Santarius.ROZROZROZROROZROZROZHODHODHODHODHODHODHODČÍ:ČÍ:ČÍ:ČÍ:ČÍČ k, Santarius.Mikel - Filípe MM MMMM

Pilař
(71. Darida)

Čišovský
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(5.Horejš)

Petržela
(87. Hora)
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Otepka

Machovec

Javorek

vskýskývskývskýkýskývskývsvskývskývskývskývskývskývskývskýkskýskýskýskýskývskýsksskskýsvskkýskýýýýýýýýýýýýý

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

ČiČiČČČiiČišoišČišoišoČišoČišoČišoššoČišoČišoČišoČiČiČČČišššČČČČČiČišČiššošČČČČČČiiiiššČČiČČišoČišoČČČČČi oišoovvvvvvvvvskývskvskývskýkvskvskývskýkývskýkvskývskývskýskkýkýkvvský
PPetrPetrPetrPePetrPetrPetrPetPetrPetrP tPetPetrtPetrPetrPetretretrPetrPetrtPetreetetrPPetttrrželaželaželažželželaželaželaželažeželželallažžželažeželaž lželažežželaell

ČišoČČišoČišoČČišoČišoČišoČČišoČišoČišoiiššššššššooČišoČišoooČČišČiišššššššoovvvvvvvvvsvsvsvsvssvsssvsvsvsvsvsvs ýýýýýýýýýýýý

s.

PilaPilaPilaPilaPilaPilaPilPPilPilaPilaiPilaPilaPilaPilaPiPilaPilaPilaPilaPilaPilaiiilaPilPilPPiPilaPiPilailaPPilaPilaaPilaaPP llařřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřř

oláoláoláoláoláoláoláoláoláláoláláolááoláoláoláoláááálláolálooláooláááoooo řřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřoláoláoláoláoláoláoláoláoláloláoláoláláoláoláoláoláoláolálááoláolááoo áářřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřř

Klesa
(65. Hudson)

Novák

Ondrášek
(90. Stráský)

Čech

Bystroň
Jiráček

Horváth

Rajtoral

Limberský

Sandro

Bakoš
(64. Ďuriš)

Čirkin



O tom, že českobudějovický brankář Zdeněk 
Křížek umí Jihočechy podržet, přesvědčil už v 
minulých utkáních. V zápase 8. kola Gambrinus 
ligy s mistrem uplynulého ročníku Plzní udržel 
další čisté konto a zlikvidoval i ty nejvyloženější 
šance Viktoriánů. Za svou dobrou práci byl 
oceněn cenou televize i od diváků. „Cena není jen 
pro mě, ale je pro celý tým za bojovnost,“ řekl po 
utkání Křížek.

Utkání vysílala televizní stanice Nova Sport a ta také 
vybírala cenu pro nejlepšího hráče utkání. Za své dobré 
zákroky, kterým výrazně pomohl Dynamu k bodu, byl 
odměněn právě českobudějovický brankář Křížek. A 
nejen to. Křížek získal i ocenění v SMS hlasování diváků 
na stadionu pro nejlepšího hráče zápasu. „Ta cena není 
jen pro mě, ale je pro celý tým. Zápas nebyl vůbec 
jednoduchý a bod jsme získali díky bojovnosti, uvedl 
na pozápasovém hodnocení oceněný Zdeněk Křížek.

Českobudějovický gólman Dynamo podržel hlavně při 
nebezpečných střelách Petržely a ve druhém poločase 
Jiráčka. A jaký zákrok byl těžší? „Jednoznačně ta střela 
od Petržely z prvního poločasu. Abych se přiznal, tak 
doteď nevím, jak jsem balon chytil,“ řekl s úsměvem na 
tváři Zdeněk Křížek. 

„Měl jsem zakrytý výhled a reagoval jsem refl exivně. 
Snažil jsem se rozmáchnout a míč mi skončil na ruce. 
Za bod jsem hodně šťastný. Kdybychom prohráli, tak 
by to byla nezasloužená prohra,“ mínil hráč utkání.

Proti Plzni se vytáhli i spoluhráči Zdeňka Křížka. Ten 
musel být více ostražitý mezi 5. a 10. minutou. Po 
zranění Bakaly nastoupil Horejš a to byl zásah do celé 
obranné řady. Novák putoval ze stopera na pravý kraj 
obranné čtveřice. „Kluci mi opravdu pomohli a musím 
jim poděkovat. Zranění Bakaly je hodně nepříjemné. 
Vypadá to, že snad bude až do zimy mimo,“ dodal 
Křížek k neplánované změně v sestavě. Jihočeský 
brankář Dynamo podržel i ve druhém poločase, ve 
kterém nebezpečně pálil čerstvý reprezentant Jiráček. 
„Jiráček se dobře probojoval do pokutového území. S 
ním ale běžel i náš bek a nedal mu příliš prostoru. To 
bylo důležité. Jiráček dával míč podélně na zadní tyč a 
já ho stačil vykopnout,“ upřesnil druhou největší šanci 
Plzně muž utkání Křížek.

Dynamo získaným bodem alespoň trochu napravilo 
nepovedený zápas z minulého kola na Slovácku. 
„Samozřejmě, že nálada v týmu není nejlepší. Jsme na 
sestupové pozici a to nám moc nepomáhá. Chceme 
ale první ligu udržet. Lidé kolem fotbalu v Českých 
Budějovicích dělají hodně práce a je na nás, abychom 
začali pravidelně bodovat.“ Zdeněk Křížek se po 
nepovedeném začátku ligy posunul z pozice dvojky na 
jedničku a při utkáních si počíná, jako zkušený gólman. 
„Ve fotbale trvá cesta nahoru hrozně dlouho, ale pád 
dolu může být jednoduchý. Snažím se hrát pokaždé 
naplno. Může se stát, že příště budu hrát za farmu 
Dynama. Vedení klubu mi sehnalo konkurenci. Delač 
je výborný mladý gólman, který se na tréninku jeví 
dobře,“ řekl dále Křížek.

„O to více musím makat, abych se příště do branky 
zase postavil. Nikde není napsáno, že si nemůžu jít na 
několik zápasů sednout na lavičku,“ je si Křížek vědom 
konkurence a faktu, že jen výkony, jako proti Plzni, ho 
udrží v brance na delší dobu. Křížek odchytal proti Plzni 
třetí letošní zápas za A-tým Dynama a udržel podruhé 
nulu. „V tohle se dá doufat ve snu. Říkal jsem si, že by to 
bylo pěkné. Na Slovácku mě mrzel druhý inkasovaný 
gól.“ A proč Křížka mrzel právě tento moment? „ Když 
jsem se díval na video, tak bylo vidět, že jsem při střele 
šel proti trochu otočený bokem. Kdybych zůstal rovně, 
tak věřím, že mě míč trefi l a bylo by to jen 0:1. Teď už 
je to pryč, ale jednogólové manko jsme ještě mohli 
dotáhnout.“

Zdeněk Křížek byl proti Plzni mužem zápasu

Ohlasy po zápase
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Zdeněk Křížek přebírá cenu pro nejlepšího hráče zápasu.



Reportáž ze zápasu

Duel devátého kola Gambrinus ligy mezi Hradcem 
Králové a českobudějovickým Dynamem skončil 
bezbrankovou remízou. Utkání nabídlo zajímavý úvod, 
protože oba týmy se pustily do útoku. Více ze hry mělo 
hostující Dynamo a domácí obrana musela být pozorná 
po centru Pavla Nováka. Další slibně se rozvíjející šanci 
vytvořil Čirkin, který přihrával Ondráškovi. Nejlepší střelec 
Dynama ale nedokázal udržet balon na hrací ploše.

V 9. minutě běžel do útoku Machovec a domácí 
Poděbradský ho zastavil jen za cenu žluté karty. 
Nabídnutou standardní situaci Jihočeši nevyužili. 
Šest minut poté uviděl za faul žlutou kartu i hostující 
Javorek. Minutu na to vybojovalo Dynama rohový kop. 
Na centrovaný míč nejvýše vyskočil jeden z domácích 
obránců. První větší domácí šanci měl ve 23. minutě 
Rezek. Své zakončení nezvládl nejlépe a míč skončil 
mimo.

Největší šanci v prvním poločase měl Hradec Králové 
ve 35. minutě, kdy zpoza vápna střílel Fischer a brankář 
Křížek míč jen vyrazil před sebe. K odvrácení balonu mu 
pomohl obránce Machovec. Šest minut před koncem 
poločasu měl obrovskou šanci Dynama Ondrášek. Po 
centru z pravé strany od Klesy hlavičkoval do levé tyče. 
Ve 44. minutě chtěl Malinský vybojovat pokutový kop. 
Upadl ale tak výrazně, že dostal jen žlutou kartu za 
simulování.

Začátek druhého poločasu vyšel lépe Hradci Králové, 
který byl mírně aktivnější. Náznaky šancí měl jak domácí 
Hradec, tak i hostující Dynamo. V 56. minutě trenér 
Dynama František Cipro poprvé střídal. Místo Brazilce 
Sandra poslal do hry druhého útočníka Stráského. Kolem 
šedesáté minuty hry kopal Hradec Králové dva rohové 
kopy. Oba dokázali Jihočeši bez problémů odvrátit.

V 69. minutě zkoušel střelu z dálky Čirkin. Míč směřoval 
hodně vedle levé tyče. To už na hřišti byl boj o to, 
kdo bude déle držet míč. V 72. minutě kopal Otepka 
rohový kop a míč se pokoušel tečovat Brezinský, který 
poprvé nastoupil za Dynamo v Gambrinus lize. Bohužel 
pro Jihočechy míč mezi tři tyče nešel a skončil vedle 
branky.

V 79. minutě se stal hrdinou Jihočechů brankář 
Křížek. Ten chytil parádním zákrokem gólovou střelu 
Poděbradského. V 88. minutě se probojoval ke střele 
přes obránce Ondrášek. I jeho dělovku dokázal brankář 
Lindr, podobně jako Křížek, vyrazit. Domácí brankář se 
zapotil ještě v nastavení, kdy stříleli Hudson a Pecka. 
Dynamo bohužel gól nedalo a utkání tak skončilo 0:0. 

Trenér František Cipro po zápase s Hradcem: 
Koncovka je skutečně náš největší problém. Jsem 
rozpačitý, neboť v závěru jsme měli tři šance, které by 
se měly proměňovat. V naší situaci má sice bod z venku 
cenu, ale můj pohled je trochu jiný, potřebujeme už 
vyhrávat. Zlepšili jsme defenzivu, a to je pro nás nyní 
důležitější. Do příležitostí se navíc dostáváme, jen je 
musíme začít proměňovat.

Další remízu 0:0 uhrálo Dynamo v Hradci
2. října 2011, 9. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 4650

FC HRADEC KRÁLOVÉ - SK DYNAMO ČB
                                    0:0 (0:0)   

ŽK: Poděbradský, Malinský, Fukal - Javorek
ROZHODČÍ: K. Hrubeš - Kordula, Kocián.:ROZHODČÍ:ROZHODČÍ: Kordula, KociánK. Hrubeš - KKK cián.

Sandro
(56. Stráský)

Lengyel

Poděbradský

Klesa
(83. Hudson)

Fukal

Lindr

Otepka
Zelený

Javorek
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Janoušek
(83. Gulajev)

Chleboun

Ondrášek
(90. Pecka)

Křížek

Brezinský

Klapka
Fischer

Machovec

Novák

Dvořák

Rezek
(61. Černý)

Čirkin

Malinský
(56. Štěpán)

Brazilec Sandro (vpravo) v utkání na hřišti Hradce Králové.



Ohlasy po zápase
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V rámci devátého kola přijely České Budějovice 
do Hradce Králové, kde chtěly bodovat. To se 
jim nakonec podařilo, jelikož po devadesáti 
minutách svítil stav na světelné tabuli 
bezbrankový – 0:0. Již od první minuty proháněl 
soupeřovu defenzívu dvaadvacetiletý útočník 
Zdeněk Ondrášek, jenž dokonce v zápase 
nastřelil tyčku a měl řadu dalších příležitostí.

České Budějovice v letošním ročníku Gambrinus 
ligy ještě nevyhrály. Vnímají hráči tlak, který je 
na vás kladen hlavně ze strany médií?
Každý z nás to v hlavě má. Někdo je zkušenější, někdo 
méně. Dneska jsme šli do zápasu s tím, že budeme 
hrát zezadu, nechtěli jsme dostávat góly, jako v 
prvních kolech, kdy nám tam padaly hrozné šišky. 
Takový tlak, který by na nás měl být, na nás není. 
Myslím si, že je na hřišti vidět touha po vítězství. Každý 
k tomu přistupujeme zodpovědně.

Jihočeši však nedávají góly. V posledních 
čtyřech zápasech jste se ani jednou netrefi li do 
sítě soupeře…
Nepadá nám to tam. I já jsem se bohužel už pár kol 
netrefi l, přestože jsem měl dnes řadu šancí. Pak si 
myslím, že měla být odpískaná penalta. Ale jak říkám, 
z mého pohledu je to zklamání, že jsem nedal gól, 
hrozně mě to mrzí, měl jsem k tomu blízko.

Právě v prvním poločase jste nastřelil hlavou 
tyč. Jak se to vůbec zrodilo?
Michal Klesa nacentroval levačkou do vápna a já jsem 
do toho strčil hlavu, bohužel to skončilo jen na tyči. 

Možná, kdybychom si s Tomášem Stránským neoholili 
včera hlavu, tak by to tam třeba spadlo. Ale jak říkám, 
to je tím, že se k nám to štěstíčko nepřiklání.

V závěru zápasu jste se ještě řítil na hradeckého 
brankáře, který však zlikvidoval výbornou 
střelu…
Zakřičel jsem na Stráďu, aby šel do hlavy, už to nějak 
nestihl a domácí se také nedohodli, propadlo to až ke 
mně. Jednou jsem si to přiťukl a vystřelil. Bohužel to 
Jirka Lindr vyboxoval, je to obrovská škoda, měl jsem 
tam i jiné šance.

Do Hradce Králové jste přijeli s cílem bodovat. 
Znamená to tedy, že panuje určitá spokojenost s 
jedním bodem za bezbrankovou remízu?
Před zápasem bychom ten bod určitě brali, jelikož jich 
máme hrozně minusových. Nicméně vývoj zápasu 
nasvědčoval tomu, že bychom si odsud mohli odvést 
i tři body. Nemáme to štěstí, které by bylo potřeba. 
Musíme to tam prostě dotlačit jakýmkoliv způsobem. 
Věřím, že pokud budeme bojovat, tak nám štěstíčko 
půjde naproti.

V posledních dvou zápasech jste za sebou 
zanechali dvě remízy 0:0. V čem se lišilo dnešní 
střetnutí od minulého, kdy jste před vlastním 
publikem přivítali Plzeň?
V zápase s Plzní bylo dopředu dané, že soupeř bude 
tlačit celý zápas a my budeme chtít neinkasovat. Dnes 
jsme chtěli hrát a myslím si, že jsme nebyli horším 
týmem, naopak. Až na jednu nebo dvě šance jsme je 
k ničemu nepustili. Bylo jasné, že tohle utkání nebude 
pro diváka dvakrát oslnivé. Konec konců jsme rádi za 
bod, důležité je, že jsme neinkasovali.

V nadcházejícím zápase přijede na Střelecký 
ostrov celek z Teplic. Dá se očekávat opět 
taktická bitva?
Příští týden už nemáme na co čekat. Hrajeme doma, 
máme papírově lehčího soupeře, než byla Plzeň a 
Jablonec. Dva body z těchto posledních zápasů nám 
určitě pomohou. Budeme chtít bodovat naplno a 
ukázat jim, kdo je doma, přece jen už je desáté kolo 
a my stále čekáme na výhru. Musíme hrát útočně a 
Teplice to musí bolet. 

Ondrášek: Tyčka v prvním poločase mě mrzela

Bojovník Zdeněk Ondrášek v zápase s Hradcem Králové.



Ondrášovka Cup

Souboj dvou ligových týmů začali podle očekávání 
aktivněji fotbalisté domácího celku, kteří se hned ve 2. 
minutě dostali Ondráškem do první šance. Budějovický 
kanonýr ale nezamířil přesně. Na druhé straně se po 
centru ze strany natahoval Súkenník, k zakončení mu ale 
chyběl krok.

Jihočeši do zápasu nastoupili se dvěma útočníky, 
proti pozorně bránícímu soupeři se ale prosazovali jen 
velmi složitě. Aktivně si počínal obránce Machovec, po 
kombinaci s Otepkou předložil ve 32. minutě do dobré 
pozice míč Stráskému, ten ale nedokázal přejít přes 
posledního obránce.

Největší šanci prvního poločasu si domácí fotbalisté 
vytvořili ve 39. minutě, kdy po rohovém kopu Otepky 
Lengyel přiťukl hlavou míč přímo ke Stráskému, který 
ale v gólové pozici trefi l pouze tyč Vaclíkovy brány. Těsně 
před konce pálil zajímavě Čirkin, bránu ale netrefi l.

Do druhého poločasu provedli oba trenéři po jedné 
změně a lepší ruku při střídání měl domácí trenér Cipro, 
který poslal na hřiště místo Stráského rychlonohého 
Hudsona, který okamžitě začal zaměstnávat hostující 
obranu.

Hned v úvodu druhého poločasu měl gól na hlavě 
Michal Klesa, brankář Vaclík jeho pokus ale tygřím 
skokem vyrazil alespoň na roh. Následně byl ve střelecké 
pozici i v 52. minutě Čirkin a nejblíže ke gólu měl v 
úvodu druhého poločasu Hudson, jehož tvrdou ránu po 
přihrávce Ondráška opět vyrážel Vaclík.

Zatímco v prvním poločase hosté několikrát zahrozili, 
druhý poločas se na polovinu Dynama dostávali jen 
zcela sporadicky. Zatímco budějovický brankář Delač se 
nudil, Tomáš Vaclík na druhé straně musel být neustále v 
permanenci. V 65. minutě poslal Hudson přes celou šíři 
velkého vápna centr na Sandra, ten ale před prázdnou 
bránou nepochopitelně netrefi l balon.

Skóre se tam změnilo až v 67. minutě, kdy opět Hudson 
poslal z pravé strany přízemní pas na kanonýra Zdeňka 
Ondráška, který se z bezprostřední blízkosti nemýlil - 
1:0. Jihočeši byli i v dalším průběhu utkání aktivnější a 
několikrát se dostali do náznaku dobrých šancí. V 77. 
minutě se po akci Sandra málem dostal k zakončení 
Ondrášek, míč mu ale z kopačky sebral pozorný Vaclík. V 
dalším průběhu utkání domácí sice častěji kontrolovali 
balon, gól ale již nevstřelili a zápas tak skončil hubeným 
vítězstvím 1:0.
 
Trenér František Cipro po zápase s Žižkovem: 
Před tak nízkou návštěvou se asi nedá čekat nějaký 
pohledný fotbal. Super zápas před takovouhle kulisou 
by asi vypadal hodně divně. Přesto je třeba uznat, že 
především první poločas nepřinesl pohledný fotbal, 
hrálo se téměř bez šancí. Hra se nám vůbec nedařila a 
spíš soupeř měl určité náznaky. O přestávce jsme si řekli 
něco v kabině a také díky střídání se hra zlepšila. Byli 
jsme jasně lepší a vyhrát jsme si zasloužili. Měli jsme i 
další šance, ale vyloženě stoprocentních šancí jsme si 
moc nevytvořili. Stále nám tomu chybí taková ta fi nální 
přihrávka a příprava balonu do gólové pozice.

Čtvrté kolo poháru dobře rozehrané
6. října 2011, 4. kolo Ondrášovka Cupu, počet diváků: 563

SK DYNAMO ČB - FK VIKTORIA ŽIŽKOV
                                    1:0 (0:0)   

BRANKA: 67. Ondrášek
ŽK: Böhm (ZIZ)
ROZHODČÍ: Bílek - Ubias, Ševcová.

SESTAVA DYNAMA: Delač - Novák, Lengyel, Brezinský, 
Machovec - Klesa (82. Jelovac), Javorek, Otepka, Čirkin (53. 
Sandro) - Ondrášek, Stráský (46. Hudson).

SESTAVA ŽIŽKOVA: Vaclík - Kadeřábek, Bodeček, 
Procházka, Starý (46. Čermák) - Lafrance, Mach - Bartl, 
Súkenník (62. Folprecht), Bořil (81. Sivrič) - Böhm.

Fernando Hudson v pohárovém zápase obchází žižkovského Bořila.



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

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

  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

  16.10. 17:00

  16.10. 15:00

  16.10. 15:00

  15.10. 16:00

  14.10. 20:15

  17.10. 18:30

  16.10. 17:00

  15.10. 18:20

  22.10. 18:20

  23.10. 17:00

  23.10. 15:00

  23.10. 15:00

  21.10. 20:15

  22.10. 16:00

  24.10. 18:30

  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

RK. 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
Bohemians 1905
FK Baumit Jablonec
FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
FK Dukla Praha
1.FC Slovácko
FK Teplice
1.FK Příbram
FC Hradec Králové
SK Slavia Praha
SK Sigma Olomouc
FK Viktoria Žižkov
SK Dynamo ČB
FC Baník Ostrava

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

23:4
10:11
24:9

17:12
17:13
13:10
14:10

9:8
10:13
16:16
7:10
6:13
12:9
6:16
7:19
5:20

27
17
16
15
15
15
14
14
13
12
11
9
4
4
3
2

15
2
1
3
0
3
-1
-1
1
1
0
-4
-3
-8

-12
-13

Nejlepší střelci
13 - Lafata (Jablonec)
5 - Chramosta (Boleslav), Wágner (Příbram), 
Kweuke (Sparta)
4 - Ondrášek (Dynamo) + 6 dalších hráčů

Žluté karty
4 - Žižka, Škoda (oba Bohemians), Vácha 
(Liberec), Blažek, Petrák (oba Slavia)
3 - Otepka + 21 dalších hráčů
2 - Stráský, Hudson, Čirkin, Rýdel, Klesa

Červené karty
1 - Plašil (Hr. Králové), Nezmar (Liberec), 
Kulič, Kysela, Janíček (Ml. Boleslav), Svěrkoš, 
Malcharek (Ostrava), Čišovský, Bakoš (Plzeň), 
Bartl, Bodeček (Žižkov), Paprčiak (Slavia)

Brankáři s čistými konty
5 - Švenger (Sparta)
4 - Miller (M.Boleslav), Špit (Jablonec), Lindr 
(Hradec), Filipko (Slovácko)
3 - Křížek (Dynamo) + 4 další brankaři

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

  5:0
  1:2
  1:4
  0:2
  2:0
  0:3
  3:1
  1:0

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

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

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

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

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

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



prodej a pokládka
podlahových

krytin

Fotbalový klub z Teplic vznikl těsně po skončení druhé 
světové války v roce 1945. Po několika letech v nižších 
soutěžích se severočeský celek pod názvem SK Teplice 
podíval v roce 1948 poprvé do nejvyšší soutěže, kde 
vydržel pět sezon. Kvůli následné reorganizaci soutěží 
se Tepličtí v roce 1953 propadli do druhé ligy a zpět 
do první ligy se vrátili až o deset let později.

Pod názvem Sklo Union Teplice si klub v šedesátých, 
sedmdesátých a osmdesátých letech zahrál první i 
druhou ligu, avšak v roce 1991 přišel pád až do České 
fotbalové ligy. Tam mužstvo ale vydrželo pouze dvě 
sezony a následoval strmý vzestup až do nejvyšší 
soutěže, kterou si klub již s názvem FK Teplice v 
novodobé historii zahrál poprvé v sezoně 1996/1997.

Od té doby již Teplice nikdy nesestoupily a navíc 
se postupně propracovaly až mezi nejlepší české 
kluby. Tým Teplic dokázal udělat i díru do světa, když 
v sezoně 2003/04 postoupil v poháru UEFA přes 
Kaiserslautern a Feyenoord Rotterdam do čtvrtého 
kola, kde je zastavil Celtic Glasgow. V sezoně 2009/10 
skončil tým v Gambrinus lize na čtvrtém místě, když 
až do posledního zápasu bojoval o medailové pozice. 
Loňský ligový ročník se ale týmu ze severu Čech již 
tolik nevydařil, po třiceti odehraných kolech byl na 
desáté příčce tabulky.

Hráli za Teplice: Pavel Kučera (1989-1997 a 1998-
2000), Roman Lengyel (2001-2004)
Hráli za Dynamo: nikdo.

Rok založení:   1945

Klubové barvy:   žlutá a modrá

Stadion:    Na Stínadlech (18.221 diváků)

Webové stránky:   www.fkteplice.cz

Nejlepší ligové umístění:  2. místo (1998/99)

Nejvyšší výhra:   7:0 nad Jednotou Košice (1983/84)

Nejvyšší prohra:   0:8 s Lokomotivou Košice (1983/84)

Nejlepší střelec v historii:  Pavel Verbíř - 75

O soupeři

Posledních pět let

Bilance v české lize         15 sezón       450 zápasů       178 výher    132 remíz     140 proher      571:492        666 bodů       8. místo

Pohled do historie

Rudolf Otepka v souboji s Teplickým Aldinem Čajičem v loňském 
utkání na Střeleckém ostrově.

Novinky u soupeře
Pod staronovým trenérem Petrem Radou chtějí 
fotbalisté Teplic prožít lepší sezonu než v loňském 
ročníku Gambrinus ligy. Tým ze severu Čech se ale 
zatím drží na průměrném devátém místě tabulky se 
ziskem třinácti bodů. Severočechům se paradoxně 
zatím více daří na hřištích soupeřů, kde uhráli devět 
bodů. Doma získali ze čtyř zápasů pouze čtyři body.

Teplice zahájily sezonu výhrou na hřišti Baníku 4:3, pak ale 
překvapivě vysoko prohráli doma s Hradcem a reputaci 
si napravili až v pátém kole, kdy vyhráli na půdě Slovanu 
Liberec 2:0. Po následných výhrách doma s Příbramí a 
venku na Žižkově tým v posledních dvou kolech dvakrát 
prohrál v Olomouci (1:0) a s Boleslaví (1:3).

Oblékli dres soupeře

FK TEPLICEFK TEPLICE  

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

5.místo

7.místo
8.místo

4.místo

10.místo



11. října 1996: SK Dynamo - Teplice 5:4 (1:2)
Branky: Hruška 2, Fujdiar, Vlček, Tejml - Verbíř 2, Fousek 2
18. dubna 1997: Teplice - SK Dynamo 0:0 (0:0)
10. září 1997: Teplice - SK Dynamo 2:3 (0:2)
Branky: Fousek, Frťala - Fujdiar 2, Saidl 
21. března 1998: SK Dynamo - Teplice 2:0 (0:0)
Branky: Kostelník 2
29. srpna 1999: SK Dynamo - Teplice 3:1 (1:0)
Branky: Janda 2, Jukl - Řízek
10. března 2000: Teplice - SK Dynamo 3:0 (1:0)
Branky: Divecký, Brabec, Tesařík
18. října 2000: SK Dynamo - Teplice 2:2 (0:1)
Branky: Vácha, Fujdiar - Fousek, Semeník
18. března 2001: Teplice - SK Dynamo 4:1 (1:1)
Branky: Semeník 2, Fousek, Vachoušek - Vácha
11. srpna 2002: Teplice - SK Dynamo 2:1 (0:1)
Branky: Horváth, Verbíř - Chlebek
2. března 2003: SK Dynamo - Teplice 0:0 (0:0)
23. srpna 2003: SK Dynamo - Teplice 1:1 (1:0)
Branky: Lafata - Lengyel
7. března 2004: Teplice - SK Dynamo 2:0 (0:0)
Branky: Verbíř 2
23. října 2004: SK Dynamo - Teplice 0:1 (0:1)
Branka: Benát
24. dubna 2005: Teplice - SK Dynamo 5:2 (2:1)
Branky: Verbíř 2, Rilke, Klein, Doležal - Plocek, Pivoňka
30. října 2006: Teplice - SK Dynamo 1:3 (1:3)
Branky: Sabou - Táborský, Peroutka, Volešák
9. května 2007: SK Dynamo - Teplice 1:2 (0:1)
Branky: Táborský - Džeko 2
11. listopadu 2007: Teplice - SK Dynamo 4:2 (3:2)
Branky: Verbíř 3, Fenin - Černý, Mrkvička
27. dubna 2008: SK Dynamo - Teplice 1:0 (1:0)
Branka: Svátek
3. srpna 2008: Teplice - SK Dynamo 4:0 (3:0)
Branky: Jun 3, Mareš
30. května 2009: SK Dynamo - Teplice 3:0 (2:0)
Branky: Hudson, Benát, Sedláček
9. srpna 2009: Teplice - SK Dynamo 3:0 (2:0)
Branky: Stožický, Mahmutovič, Vidlička
28. února 2010: SK Dynamo - Teplice 0:0 (0:0)
9. srpna 2010: Teplice - SK Dynamo 1:1 (0:0)
Branky: Mahmutovič - Ondrášek
27. února 2011: SK Dynamo - Teplice 2:2 (2:1)
Branky: Horejš, Ondrášek - Marek, Došek

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

Jako den a noc jsou rozdílné výkony týmů Dynama a 
Teplic ve vzájemných ligových soubojích na domácích 
a venkovních hřištích. Oba celky se v nejvyšší české 
fotbalové soutěži střetly v čtyřiadvaceti zápasech a 
většinou byl spokojenější domácí celek. Doma na 
Střeleckém ostrově Dynamo s Teplicemi prohrálo jen 
dvakrát, naopak na teplických Stínadlech také pouze 
dvakrát zvítězilo. 

Poslední tři souboje skončily nerozhodně, přesto 
mají dlouhodobou bilanci lepší Severočeši. Ti mají na 
kontě deset výher a sedm porážek. Sedm zbývajících 
vzájemných utkání skončilo nerozhodným 
výsledkem. 

O soupeři
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Roman Lengyel čistým skluzem zastavuje teplického Mahmutoviče

Oba celky se naposledy v Gambrinus lize střetly na 
začátku jarní části loňské sezony. Krásný a dramatický 
zápas začali lépe Jihočeši, když díky brankám Horejše a 
Ondráška vedli 2:0, hosté ale dokázali vyrovnat.

SK DYNAMO ČB - FK TEPLICE 2:2 (2:1)
Branky: Horejš, Ondrášek - Mareš, Došek
Sestava Dynama: Kučera - Laštovka, Horejš, Lengyel, 
Vulin - Nitrianský (68. Hudson), Otepka, Černák (46. 
Žižka), Čirkin, Ondrášek (79. Stráský), Pecka.
Sestava Teplic: Grigar - Vidlička, Siva, Matula, Rosa 
- Kalivoda (73. Lácha), Čajič, Vachoušek (83. Jungr), 
Mareš - Došek, Melunovič (57. Mahmutovič).

Poslední vzájemný zápas



Těsně před koncem přestupního období udělal 
fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice 
změnu na pozici stopera. Na hostování do Jihlavy 
odešel Jan Halama a na uvolněné místo přišel 
fotbalista Viktorie Plzeň Miloš Brezinský.  

Miloš Brezinský (2. dubna 1984) začal s fotbalem v 
Novém Městě nad Váhom. Tři roky hrál také v Trenčíně 
a v létě 2002 přestoupil do Slovanu Liberec. Odtud 
hostoval například na Kladně, v Rimavské Sobotě nebo 
Mladé Boleslavi. Díky dobrým výkonům na sebe upoutal 
natolik, že si ho vyhlédla pražská Sparta, ve které hostoval 
od srpna 2007. 

Následně hrál rok a půl v Temešváru, odkud jako volný 
hráč přešel do Viktorie Plzeň. Právě z Plzně přišel na 
hostování na jih Čech. Po dohodě obou klubů ale 
nenastoupil do vzájemného zápasu a k dispozici byl až 
v následujícím ligovém kole v Hradci. Miloš Brezinský 
nastupuje na postu středního obránce. Mezi jeho 
přednosti patří výborná hra hlavou a dobrá rozehrávka. 

Jihočeši měli v úvodu sezony problém 
s defenzivou a tu by měl vylapšit právě 
tento zkušený slovenský obránce. 
„Generální manažer Plzně pan Šádek 
mi volal, že o mě Budějovice projevily 
zájem. Hned druhý den jsem byl již 
na jihu Čech a hlásil jsem se na první 
trénink,“ řekl Miloš Brezinský, který 
bude na jihu Čech hostovat do konce 
letošního ročníku Gambrinus ligy. Zatímco do zápasu s 
Plzní nemohl Miloš Brezinský nastoupit, premiéru v dresu 
Dynama si odbyl následující víkend v Hradci Králové, kde 
Jihočeši stejně jako proti Plzni uhráli remízu 0:0.

Přestože jsou Jihočeši momentálně až na předposledním 
místě ligové tabulky se ziskem pouhých tří bodů, Miloš 
Brezinský si nemyslí, že by tým měl tak malou kvalitu, 
aby se pohyboval na samém chvostu ligové tabulky. 
„Myslím, že postavení v tabulce neodpovídá kvalitě týmu. 
Například zápas s Plzní, ve kterém jsem ještě nemohl hrát, 
ukázal, že Budějovice mají dobré mužstvo,“ vybavoval si 
utkání proti úřadujícímu mistru, ve kterém budějovická 
obrana dokázala vygumovat všechny plzeňské hvězdy

v čele s Pavlem Horvátem nebo reprezentanty Petrem 
Jiráčkem, Danielem Kolářem nebo Václavem Pilařem.

Miloš Brezinský neprožíval v posledních týdnech před 
příchodem na jih Čech nejlepší fotbalové období. 
Neudržel si své místo v sestavě mistrovské Plzně a trenér 
Vrba s ním již nepočítal. „Moje pozice nebyla v Plzni 
taková, jak bych si to představoval. Poslední zápasy jsem 
hrál už jen za B mužstvo, takže jsem neváhal a přijal jsem 
nabídku z Českých Budějovic,“ řekl na téma hostování 

na jihu Čech.Také si uvědomoval, jak 
složité by bylo prosadit se do základní 
sestavy Plzně: „Stopery hrají Bystroň a 
Čišovský, a oba hrají výborně. Je tam 
také Ševinský a objevil se tam také 
Trapp. Bylo to tam skutečně hodně 
nabité.“

Za možnost hrát na jihu Čech je ale 
samozřejmě Miloš Brezinský rád a 

věří, že se udrží v základní sestavě. „Jsem rád, že mě 
Budějovice oslovily. Zda tady budu pravidelně hrát, 
to záleží hlavně na mém přístupu k tréninkům, na 
výkonech a na tom, zda se trenér rozhodne mě postavit. 
Nikde není napsáno, že budu hrát. Nicméně věřím, že 
trenéra přesvědčím, že na to mám,“ dodal.

Fotbalisté Dynama jsou ale stále ve velmi 
nezáviděníhodné situaci. Po devíti odehraných kolech 
mají na kontě pouhé tři body a v tabulce je za nimi již 
pouze ostravský Baník, který má ještě o bod méně. „Body 
nám samozřejmě chybí, ale pokud budeme v dalších 
zápasech vycházet z dobré defenzivy a začneme střílet i 
góly, tak to bude určitě dobré,“ věří Miloš Brezinský.

Pozici stopera vyztužil slovenský obránce 
Miloš Brezinský

Nová posila: Miloš Brezinský

MILOŠ BREZINSKÝ
Datum narození: 2. dubna 1984
Místo narození: Trenčín
Post: obránce
Výška: 191 cm
Váha: 82 kg
Poslední působiště: Viktoria Plzeň
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Nová posila: Petr Javorek

Záložník Petr Javorek si první ligu zkusil před 
několika lety za Příbram. V poslední přestupový 
den se překvapivě objevil v kabině Dynama 
výměnou za záložníka Martina Jasanského. A 
hned pro zápas s plzeňským mistrem to byl dobrý 
tah. Javorek ukázal, že se nebojí a na hřišti byl 
platným hráčem. Podobně dobře si počínal i proti 
Hradci, kde také Jihočeši neinkasovali.

Petr Javorek (9. února 1986) patří k členům základní 
sestavy týmu Sezimova Ústí. Druhou ligu si zahrál 
v minulosti také v Xaverově a v průběhu roku 2005 
odehrál sedm zápasu za prvoligovou Příbram. V sezoně 
2009/2010 hrál tehdy také za druholigový Hlučín a 
od července roku 2010 je hráčem Sezimova Ústí. Petr 
Javorek je využitelný na pozici záložníka a na jihu Čech 
by měl hostovat do konce sezony 2011/2012.

Podobně jako u Miloše Brezinského došlo i u Petra Javorka 
k velmi rychlé dohodě mezi týmy. Hráč Sezimova Ústí se 
k A-týmu Dynama připojil ve středu 21. září a hned o tři 
dny později nastoupil ke svému prvnímu zápasu proti 
Plzni. „Před utkáním jsem se cítil dobře, 
ale byla tam i trochu nervozita. Když 
jsem měl první přihrávku, tak to ze 
mě spadlo. Postupem času se to ještě 
zlepšilo a bylo to dobré,“ pochvaloval 
si svůj debut za Dynamo, který 
byl trenéry i fotbalovými fanoušky 
hodnocen velice pozitivně. 

Nechybělo přitom mnoho a Petr 
Javorek hrál místo zápasu s Plzní pohárové utkání v 
dresu Sezimáku proti Olomouci. „Jenže mi v týdnu volal 
pan Kotrba, zda bych nechtěl jít hrát ligu do Budějovic. 
Samozřejmě, že jsem vůbec neváhal a řekl, že ano. 
Nakonec to dopadlo tak, že jsem naskočil hned do 
základní setavy,“ culil se defenzivně laděný středopolař.

Všichni s napětím očekávali, jak si Petr Javorek bude 
ve své premiéře proti ligovému mistrovi počínat. 
Pětadvacetiletý středopolař zápas zvládl na výbornou a 
vůbec na něm nebylo znát, že pár dnů před zápasem 
proti Plzni hrál ještě druhou ligu v Sezimově Ústí. „Já už 
nejsem žádný zajíc, mám nějaké roky. A něco už mám 

i ve druhé lize odkopáno. 
Jasně, liga je rychlejší a je to
něco jiného než ve druhé lize, ale 
myslím si, že jsem se s tím srovnal 
docela slušně,“ chválil sám sebe. 

Petr Javorek měl sice před svým 
příchodem do Českých Budějovic 
jen minimální zkušenosti z nejvyšší 

soutěží, přesto si zatím ve všech odehraných zápasech 
počínal velmi dobře.  Trenér Cipro ho postavil do středu 
zálohy i v utkání proti Hradci Králové a celých devadesát 
minut odehrál i v pohárovém zápase proti Viktorii 
Žižkov, které se odehrálo během reprezentační pauzy. 
O zlepšené defenzivní hře budějovického týmu svědčí 
také fakt, že v zápasech s Plzní, Hradcem ani Žižkovem 
tým neinkasoval žádnou branku.

Dnes čeká Dynamo další zdatný soupeř v podobě Teplic. 
Jihočeši opět nebudou chtít inkasovat žádnou branku, 
avšak v lize tým nevstřelil více než čtyři zápasy v řadě 
gól a tuto nepříznivou bilanci bude chtít prolomit. 

Další posilou do defenzivy je záložník 
Petr Javorek

PETR JAVOREK
Datum narození: 9. února 1986
Místo narození: Praha
Post: záložník
Výška: 186 cm
Váha: 72 kg
Poslední působiště: Sez. Ústí
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SK DYNAMO
FK TEPLICE

dezert zdarma

Platnost kupónu
do 30. 10. 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)



Strakonice v divizi

Fotbalisté Strakonic sice začali sezonu na výbornou 
a dlouho se drželi na první místě tabulky, avšak po 
devíti odehraných kolech jsou druzí. V posledních 
dvou zápasech totiž tým Jindřicha Dejmala nestačil 
na Votice (0:3) a následně nedokázal porazit ani 
béčko Slavie Praha (2:2). 

Ještě předtím dokázal farmářský celek doma porazit 
v jihočeském derby nováčka z Českého Krumlova 5:1, 
když se do střelecké listiny zapsal i hráč Dynama Filip 
Rein. Nic to ale nemění na skutečnosti, že je strakonický 
celek momentálně na druhém místě tabulky s již 
čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Benešov.

SK Strakonice 1908 – FK Slavoj Č. Krumlov 5:1 (1:1)
Branky: 37. Rein, 66. Horejš, 68. Benedikt, 74. Glazunov, 
90. Hájek – 28. Vacek.
Rozhodčí: Blaschke – Hock, Šimek.
ŽK: Káník, Glazunov, Petráň, Benedikt – Wagner, Pintér, 
Zatloukal, Beránek. Diváci: 300.

Sestava Strakonic: Rojík – Horejš, Sláma, Janů, Leština 
– Rein (58. Glazunov), Bambule (38. Benedikt), Petráň, 
Repa (85. Hájek) – Němec, Káník.

Lépe začali hosté, kteří se dostali do vedení ve 28. 
minutě Vackem. O vyrovnání se postaral Filip Rein. 
Favorizovaný domácí tým dokázal strhnout vedení na 
svoji stranu v 66. minutě. Horejš byl důrazný na hranici 
šestnáctky, vybojoval balon a trefi l se přesně k tyči – 2:1. 
Následně se hlavou trefi l po rohovém kopu střídající 
Benedikt – 3:1. Čtvrtou trefu obstaral v 68. minutě 
Glazunov a konečnou podobu výsledku 5:1 udělil v 
poslední minutě po pěkné individuální akci Hájek, 
jehož střelu si do vlastní sítě srazil Jan Pintér.

SK Marila Votice - SK Strakonice 1908 3:0 (3:0)
Branky: 30. a 35. Jurdík, 45. Polodna.
Rozhodčí: Langer - Schröter, Martínek.
Diváci: 280.

Sestava Strakonic: Rojík – Dvořák, Sláma, Janů, Horejš 
– Němec, Rein (83. Hájek), Benedikt (86. Chvosta), Repa 
– Glazunov, Káník (68. Šimánek).

Trenéru Strakonic Jindřichu Dejmalovi chybělo ve 
Voticích hned kvarteto hráčů obvyklé základní sestavy. 
Zkušený stratég se musel obejít bez Petráně, Leštiny, 
Bambuleho a brankáře Lišky. Domácí Votice na svého 
soka vlétly a o osudu duelu rozhodly již v prvním 
poločase. Dvakrát se prosadil Jurdík a v poslední minutě 
první části skóroval Polodna. Přestože se Strakonice 
snažily ve druhé půli o zvrat duelu, utkání skončilo 
poločasovým skóre 3:0.

SK Strakonice 1908 – SK Slavia Praha B 2:2 (1:1)
Branky: 33. Němec, 75. Pecka(p.) – 26. Voráček, 57. Červenka.
Rozhodčí: Svatík – Bacík, Průcha.
ŽK: Veselý, Duranski, Vodrhánek, Červenka, Zákostelský.
Diváci: 150.

Sestava Strakonic: Liška – Dvořák, Sláma, Janů, Simić 
– Repa (66. Glazunov), Petráň, Benedikt (65. Bambule), 
Pecka – Němec (90. Rein), Jelovac. 

Domácími si první šanci vytvořili po 20. minutách, 
ale Jelovac na rychle vyběhnuvšího Malinu nevyzrál. 
O chvíli později tvrdě zpoza vápna tvrdě pálil Petráň, 
ale udeřilo na druhé straně. Hlavou k tyči se trefi l po 
Mrázově centru Martin Voráček – 0:1. Vyrovnání přišlo 
ve 33. minutě. Dvořákův centr se snesl až na hlavu 
Němce, který zaznamenal ve strakonickém dresu svoji 
první branku – 1:1.

Po změně stran zahodil další šanci Jelovac a Pražané 
znovu trestali. Po školácké chybě domácích obránců 
zamířil přesně k tyči Červenka – 1:2. Poté nebyl ještě 
hostům uznán třetí gól pro ofsajd. Potom kopal Pecka 
z levé strany trestný kop, ale Malina ho vyrazil na roh. 
Jihočeši vrhli všechny síly do útoku a čtvrthodiny před 
koncem se dočkali vyrovnání. Zařídil ho z pokutového 
kopu po faulu na Němce Luboš Pecka. 

Text a foto na stránce: Jan Škrle a Milan Šíma

Strakonice přišly o první místo divizní tabulky
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PODLAHY Hyka - Melmer

Starší dorostenci Dynama stále prožívají parádní 
vstup do letošní sezony. Po deseti kolech jim 
patří pátá příčka ligové tabulky s minimální 
ztrátou na nejvyšší příčky. Tým trenérů Pavla 
Tobiáše a Jana Dvořáka celkem devět kol v řadě 
neprohrál, pokořit ho dokázal až loňský mistr z 
Hradce Králové.

V 8. kole uhráli mladí Jihočeši bod za remízu na hřišti 
Mladé Boleslavi 0:0. Následně Dynamo v souboji s 
tradičním rivalem z Jihlavy vyhrálo díky brankám 
Radoucha a Čejky 2:0 a první letošní porážka se zrodila 
až v 10. kole, kdy tým prohrál kvůli jedné inkasované 
brance na hřišti Hradce Králové. I přesto se dá letošní 
sezona staršího dorostu zatím hodnotit jen pozitivně. 

FK Mladá Boleslav U19 - SK Dynamo U19 0:0
Sestava: Vokatý - Mravec, J. Novotný, Kabele, Malý - 
Čadek - Radouch (80. Čejka), Staněk (70. Vaněk), Wermke 
(65. Cihlář), Kadula - Linhart

Pavel Tobiáš (trenér): Utkání velmi podobné těm 
předchozím venku. Kvalitní soupeř, z naší strany 
výborná organizace hry a nebezpečné protiútoky. 
Hlavně v závěru utkání, kdy soupeř chtěl zápas 
rozhodnout a otevíral hru, jsme měli hodně možností 
na přečíslení. O ještě lepší výsledek nás připravila 
zbrklost a nepřesnost. Bod z Boleslavi ale bereme. 
Utkání bylo velmi náročné a navíc jsme prodloužili 
šňůru 8 zápasů bez prohry. 

SK Dynamo U19 - Vysočina Jihlava U19 2:0 (1:0)
Branky: 34. Radouch, 85. Čejka
Sestava: Vokatý - Wermke (85. Mravec), Novotný, 
Kabele, Malý - Kadula (77. Cihlář), Čadek, Radouch (65. 
Čejka), Staněk (62. Vaněk) - Šergl (55. Slavík), Linhart.

Jan Dvořák (trenér): První poločas jsme kvalitně 
bránili a měli dobrý přechod do útočné fáze. Vyhrávali 
osobní souboje a soupeře postupně dostávali pod tlak. 
Ve 34 minutě se po kombinaci Staněk, Kadula prosadil 
Radouch a vedli jsme 1:0. Vstup do druhého poločasu 
se nám nepovedl, dělali jsme zbytečné individuální 
chyby v obraných činnostech, ale postupem času 
jsme vše zlepšili a vypracovali si několik brankových 
příležitostí. V 85. minutě našel Malý přesným centrem 
Čejku, který pojistil naše zasloužené vítězství na 2:0.

FC Hradec Králové - SK Dynamo U19 1:0 (1:0)
Sestava: Vokatý - Wermke, Novotný J., Kabele, Malý 
- Čadek - Kadula, Staněk (70. Cihlář), Radouch (60. 
Vaněk), Šergl (46. Čejka) - Linhart.

Pavel Tobiáš (trenér): První prohra v sezóně byla 
naprosto zbytečná a nezasloužená. Mužstvo podalo 
možná nejlepší výkon v utkáních venku. Zápas rozhodla 
hrubá chyba v prvním poločase. Po obdrženém gólu 
jsme se trvale tlačili před branku soupeře. Dvě gólové 
střely Čadka těsně minuly branku, Kadulovu bombu 
vyrazil gólman a Čejka nastřelil tyč. O tom, že nepadl 
gól rozhodla z části smůla, ale i zbrklost při nedotažaní 
útočných akcí, kterých bylo tentokrát opravdu mnoho.
První prohra v soutěži má hodně trpkou příchuť, 
protože soupeř byl k poražení, přesto musíme hráče za 
výkon pochválit. Hráli kvalitní útočný fotbal.

O plný bodový zisk budou fotbalisté staršího dorostu 
Dynama usilovat již o tomto víkendu, kdy na domácím 
hřišti přivítají v tabulce šestnácté Pardubice. Následující 
sobotu 22. října je čeká utkání na hřišti Zlína a v sobotu 
26. října pak opět na domácím hřišti přivítají nováčka 
z Hlučína, který se po deseti odehraných kolech drží 
momentálně na osmém místě „extraligové“ tabulky. 

Starší dorost se drží stále v popředí tabulky

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

SK Sigma Olomouc
FC Viktoria Plzeň
1.FC Slovácko
FC Hradec Králové
SK Dynamo ČB
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Hlučín
FC Baník Ostrava
FC Vysočina Jihlava
FK Mladá Boleslav
FC Zbrojovka Brno
Bohemians 1905
FC Tescoma Zlín
SFC Opava
FK Pardubice
FK Teplice
FK Baník Most

1
1
3
0
5
5
2
2
3
0
2
1
1
4
2
1
2
1

8
7
6
6
4
4
5
5
4
5
4
4
3
2
2
2
1
1

39:11
28:16
31:12
15:16
13:4
16:8
21:6
21:20
22:14
29:23
22:16
26:25
16:22
9:25

13:34
15:29
12:33
10:34

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
2
1
4
1
1
3
3
3
5
4
5
6
4
6
8
8
8

25
22
21
18
17
17
17
17
15
15
14
13
10
10
8
7
5
4

Celostátní liga staršího dorostu



Občanské sdružení Jihočeský fotbal ve spolupráci s 
Jihočeským krajem uskutečňuje v roce 2011 projekt 
„Česko-rakouské fotbalové přátelství mládeže“. Tento 
projekt je realizován s fi nanční účastí Jihočeského kraje 
a jeho cílem je uskutečnit na území Jihočeského kraje 
několik mezinárodních utkání s rakouskými týmy.

Posledním utkáním v rámci tohoto projektu se 
uskutečnil mezinárodní přátelský zápas kategorií 
přípravek (U11) mezi kluby SK Dynamo České 
Budějovice a příhraničním rakouským mužstvem SVF 
Freistadt. Utkání bylo z technickým důvodů z prvního 
dlouhodobě plánovaného termínu přeloženo na 
pátek 23.9.2011 v 17:00 hod. Tento náhradní termín byl 
zvolen úmyslně především proto, že v rámci navázání 
velmi dobrých přátelských vztahů bylo hráčům klubu 
SVF Freistadt umožněno v tentýž den večer nastoupit 
při ligovém utkání seniorské kategorie mezi SK 
Dynamo České Budějovice a klubem hrající ligu mistrů 
FC Viktorie Plzeň. Tento fakt byl pro samotné hráče 

obrovským zážitkem a jsem velmi rád, že jsme toto 
mohli hráčům zabezpečit.

Samotné utkání mládežnické kategorie mělo velmi 
dobrou úroveň. Klub SVF Freistad přijel s početným 
zastoupením rodičů a tím vytvořili svým hráčům kulisu 
skoro domácího prostředí. Zřejmě i proto se rakouským 
hostům v druhém poločase podařilo vyrovnat na 
konečný nerozhodný výsledek 2:2.

„Pokud bych měl hodnotit celý projekt „Česko-rakouské 
fotbalové přátelství mládeže“, musel bych především 
poděkovat všem účastníkům a spolupracovníkům, 
kteří se na projektu podíleli. Projekt splnil veškerá 
očekávání a díky němu se nám podařilo navázat 
příhraniční spolupráci s kluby, se kterými bychom se 
jen těžko seznamovali. Již nyní jsme domluveni na 
dalším mezinárodních přátelských utkání v zimním 
období, na které se velmi těšíme,“ řekl šéf projektu 
Tomáš Maruška.

S fanklubem na Slavii
Fanklub fotbalového klubu Dynamo České 
Budějovice chystá autobusový výjezd na zápas 11. 
kola letošního ročníku Gambrinus ligy mezi Slavií 
Praha a Dynamem. Utkání se odehraje v Synottip 
aréně v pražském Edenu v neděli 23. října od 15:00.

Informace o výjezdu fanoušků
Co: zápas 11. kola Slavia Praha - SK Dynamo
Kdy: neděle 23. října od 15:00
Kde: Synottip Aréna Praha

Předpokládaný odjezd: 11:45
Předpokládaný návrat: 19:30

Cena pro členy fanklubu: 350 Kč
Cena pro nečleny fanklubu: 450 Kč
Poslední termín přihlášení: pondělí 17. října, 9:00

Přihlášky na email fanklub@skcb.cz
(zájemci uveďte jméno a kontaktní telefon)



tel.: 381 282 125

Stavební společnost VIDOX s.r.o. se od svého založení roku 1990 
zaměřuje na náročné rekonstrukce historických objektů v památkově 
chráněných zónách. S růstem fi rmy se společnost následně posunula 
k celému rozpětí stavebních realizací, včetně novostaveb a průmys-
lově či sportovně zaměřených komplexů. Společnost reprezentuje 
téměř stovka zaměstnanců v takřka všech stavebních profesí.
 
V roce 2009 došlo ke spojení společnosti VIDOX s.r.o. se silným 
strategickým partnerem, společností Leyrer + Graf Baugesellschaft 
m.b.H. se sídlem v pohraničním městě Gmünd (Rakousko), která pa-
tří se svými 1.400 zaměstnanci k 15 největším stavebním fi rmám 
v Rakousku a je zastoupena 18  provozovnami v Rakousku a v Če-
chách.

Každá ze zrealizovaných staveb svým způsobem jedinečně zhodno-
cuje zkušenosti, které fi rma v době svého působení nasbírala. Jakkoli 
jde zdánlivě o zcela svébytné a svým charakterem mnohdy velmi 
rozdílné typy projektů, jedno mají společné: jde vesměs o projekty 
prestižní, mimořádné a velmi náročné. 

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511
Horní Brána
381 01 Český Krumlov
IČO : 25160168, DIČ : CZ25160168

Telefon: 380 704 511
Fax: 380 704 512
Web: www.vidox.cz
e-mail: info@vidox.cz

„Co zůstává konstantní, je zanícení, které do své práce 
vkládáme. A hodláme tak se vší vervou činit i nadále..“
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Souhrn mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(19. září - 25. září 2011)

U17 - Patnáct gólů do sítě Varů
SK Dynamo U17 - Karlovy Vary U17 15:0 (5:0)
Branky: Hála 4, M. Held 4, Bašta 3, Schertler, Jenne, Horák, 
Bednář. Sestava: Coufal (41. Sobolík) - Svoboda (41. Vít), 
Křiváček (41. Podráský), Šumský, Funda - Pěnka (41. Bednář), 
Hála, Horák, Jenne - M. Held, Schertler (41. Bašta).
Hodnocení: Dorostenecký tým U17 si s chutí zastřílel 
proti Karlovým Varům. „Jednoznačná záležitost našeho 
mužstva, soupeř odolával pouze v prvním poločasu. 
Příležitost dostali všichni zdraví hráči našeho kádru,“ 
řekl k utkání trenér týmu Zdeněk Procházka.

U15 - Těsná prohra s Táborem
SK Dynamo U15 - FK Tábor U15 1:2 (1:1)
Branka: Matas. Sestava: Rotbauer - Štěpánek, Škoda, 
Vacek, Blažek - Vymětal, Kadlec (36. Němec), Matas, 
Krejčí - Bartoš (36. Pancíř), Valter.
Hodnocení: Starší žáci Dynama prohráli doma s 
Táborem, i když od prvních minut zápasu vedli. „Snažili 
jsme se soupeře přitlačit, ale ten dobře bránil. Do 
vyložených šancí jsme nedostávali. Naopak soupeř 
hrozil z rychlých brejků do naší otevřené obrany,“ řekl k 
průběhu zápasu za stavu 1:2 trenér Wohlgemuth.

U13 - Těsná výhra nad Příbramí
1.FK Příbram U13 - SK Dynamo U13 5:6 (5:3)
Branky: Kalousek 4, Strapek, Hofmann.
Sestava: A: Višvader - Sekyra, Dolejšek, Švec - Hüttner, 
Bárta, Strapek - Drchal, Zachař. B: Hodr - Horák, Kočí, Pileček 
- Tůma, Kalousek, Hofmann - Lorenc, Marhoun, Votava.
Hodnocení: Žáci U13 odehráli druhý velmi těžký 
zápas v sezoně. „Proti tradičnímu soupeři jsme nepodali 
tak uvolněný výkon, jak jsem očekával. Nedařila se 
nám kombinace, ani tradičním oporám se nedařilo. 
Vítězství jsme proto museli vybojovat. Soupeř nám 
nic nedaroval a bylo cítit, že se na nás dobře připravil,“ 
pochvaloval si trenér Miroslav Šenkýř.

U16 - Vysoká výhra nad Karlovými Vary
SK Dynamo U16 - Karlovy Vary U16 12:0 (3:0)
Branky: Pasecký 4, Rytíř 2, Řezáč 2, Havel, Tušer, Bílek, 
Dědič.
Sestava: Hřebejk - Máca (45. Květoň), Havel, Tomášek, 
Zajíc - Řezáč (45. Bálek), Janoch, Rytíř, Houra (41. Tušer) 
- Pasecký, Dědič.
Hodnocení: „Další utkání o ničem. Výsledek byl jen 
otázkou skóre. Potěšil přístup většiny hráčů, kteří zápas 
nepodcenili a výsledkem je výrazné vítězství,“ řekl k 
zápasu trenér týmu Jiří Vlček.

U14 - Výhra rozdílem třídy
SK Dynamo U14 - FK Tábor U14 10:0 (6:0)
Branky: Chylík 4, Macák 2, Štifter, Tomek, Pfeifer, 
vlastní. Sestava: Luksch (36. Vacl) - Řehoř (36. Doležal), 
Jáša, Vávra, Vysušil - Tomek (36. Brtna), Pfeifer, Chylík, 
Rottenborn (36. Novák) - Macák, Štifter
Hodnocení: „Utkání proti Táboru jsme odehráli velmi 
dobře. Hráli jsme v pohybu, dobře kombinovali a 
proměňovali vypracované šance. Skóre odpovídá 
dění na hřišti,“ pochvaloval si trenér žákovského týmu 
Radim Pouzar.

U12 - Vysoká prohra v Příbrami
1.FK Příbram U12 - SK Dynamo U12 11:2 (7:1)
Branky: Trachta, Jiránek
Sestava: A: Michal - Rolínek, Havel - Jiránek, Hezoučký, 
Malecha - Pileček, Míča. B: Hucek - Cepák, Perrot - 
Michalko, Weber, Trachta - Kadlec, Penner.
Hodnocení: Zápas na hřišti Příbrami mladším žákům 
Dynama kategorie U12 nevyšel. Tým vedený trenérem 
Pavlem Pulcem na svého soupeře nestačil a ve 
dvojutkání prohrál vysokým rozdílem 11:2. Jediné dvě 
branky malých fotbalistů Dynama zaznamenali Trachta 
a Jiránek.
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(26. září - 2. října 2011)

Souhrn mládeže
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U17 - Vítězství v Teplicích
FK Teplice U17 - SK Dynamo U17 1:3 (1:0)
Branky: Podráský, Schertler, Jenne
Sestava: Coufal - Svoboda (60. Vít), Kocar, Šumský, 
Funda (70. Křiváček) - Pěnka, Horák, Hála (41. Podráský), 
Jenne - M. Held, Schertler.
Hodnocení: Po poločase dorostenci Dynama sice 
prohrávali, pak nakonec ale zvítězili. „V 50. minutě 
se nám podařilo vyrovnat na 1:1 pěknou hlavičkou 
Podráského a od té doby jsme byli lepším mužstvem a 
zaslouženě jsme zápas otočili,“ řekl trenér Procházka.

U15 - Výhra o dva góly nad Prachaticemi
SK Dynamo U15 - Tatran Prachatice U15 2:0 (1:0)
Branky: Štěpánek, Valer.
Sestava: Rotbauer - Štěpánek (57. Vejsada), Škoda, 
Vacek, Blažek - Vymětal (63. Krejčí), Kadlec, Kándl (36. 
Pancíř), Matas - Starý (51. Bartoš), Valter
Hodnocení: „V tomto utkání jsme se těžko prosazovali 
proti zhuštěné obraně hostů. Převážnou část zápasu 
jsme měli míč na svých kopačkách. Soupeř hrozil 
pouze sporadicky a za celý zápas prakticky netrefi l naší 
branku,“ hodnotil utkání trenér Martin Wohlgemuth.

U13 - Deset gólů do sítě Tábora
FK Tábor U13 - SK Dynamo U13 4:10 (3:9)
Branky: Drchal, Kalousek, Marhoun 2, Lorenc, Zachař, 
Sekyra, Pileček 
Sestava: A: Višvader - Sekyra, Dolejšek, Švec - Zachař, 
Votava, Hofmann - Drchal. B: Hodr - Horák, Kočí, Pileček 
- Hüttner, Kalousek, Tůma - Lorenc, Marhoun.
Hodnocení: „V první části zápasu jsme měli převahu, 
dostávali jsme se před branku soupeře, ale nedovedli 
jsme toho využít ke vstřelení první branky. Paradoxně 
jsme navíc inkasovali. Trpělivou hrou a zlepšením 
kombinační hry jsme získali převahu a začali soupeře 
přehrávat a proměňovat šance,“ řekl trenér Šenkýř.

U16 - Také dorost U16 vysoko zvítězil
FK Teplice U16 - SK Dynamo U16 1:6 (0:4)
Branky: Pacecký 3, Dědič, Květoň, Bálek
Sestava: Hřebejk - Máca,Tušer (45. Havel), Tomášek, 
Zajíc - Dědič, Rytíř (60. Bálek), Janoch, Houra (52. Řezáč) 
- Švantner (55. Květoň).
Hodnocení: „V utkání o druhé místo v tabulce jsme 
začali až příliš vlažně. Naštěstí domácí toho nedokázali 
využít. Uklidnění v našich řadách přinesla branka 
Paseckého. Vzápětí se opět po přihrávce Mácy trefi l 
Dědič a domácí se položili,“ řekl k zápasu Jiří Vlček.

U14 - Prachatice na Dynamo nestačily
SK Dynamo U15 - Tatran Prachatice U15 3:0 (3:0)
Branky: Chylík 2, Jáša
Sestava: Vacl - Řehoř, Doležal, Jáša, Novák - Tomek 
(40. Rottenborn), Procházka, Pfeifer, Brtna - Chylík (36. 
Miklas), Štifter (40. Macák)
Hodnocení: „Utkání proti Prachaticím jsme odehráli 
velmi dobře, rychle jsme se dostali do vedení a ve 20. 
minutě jsme vedli už 3:0. I ve druhém poločase jsme 
dobře kombinovali, hráli agresivně, jen jsme nebyli již tak 
produktivní,“ řekl k zápasu trenér Radim Pouzar.

U12 - Dynamo si hladce poradilo s Táborem
FK Tábor U12 - SK Dynamo U12 2:16 (1:7)
Branky: Jiran 6, Malecha 3, Weber 3, Perrot, Hanus, 
Šuga. Sestava: A: Pileček - Hladík, Ardamica - Trachta, 
Hucek, Michalko - Malecha, Jiran. B: Michal - Daňhel, 
Havel - Grygera, Cepák, Míča - Šuga, Kadlec (Penner, 
Hezoučký, Perrot, Hanus, Jiránek, Weber).
Hodnocení: „Od začátku utkání jsme hráli aktivně. 
Dobře jsme napadali hráče soupeře už u jeho branky, 
díky čemuž jsme získávali hodně míčů. Dařila se nám 
kombinace. Předvedli jsme slušný výkon,“ řekl k zápasu 
spokojený trenér Pavel Pulec, jehož svěřenci dokázali 
vstřelit hned šestnáct branek.
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Souhrn mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(3. října - 9. října 2011)

U17 - Těsná výhra nad Sezimovým Ústím
SK Dynamo  U17 - Spartak Sez. Ústí U17 1:0 (1:0)
Branka: Funda
Sestava: Coufal - Podráský, Kocar, Šumský, Funda - 
Pěnka (46. Svoboda), Horák, Hála (65. Bednář), Jenne 
- M. Held, Schertler (54. Bašta).
Hodnocení: Byl to náš dosavadní nejslabší výkon v 
soutěži. Málo pohybu, agresivity a nasazení. Snaživý 
soupeř organizovaně bránil ve větším počtu hráčů. 
S tím jsme se nedokázali vypořádat, a to je pro mne 
zklamání. Šancí vstřelit branky jsme měli i přesto dost, 
ale nedůrazem a nerozhodností jsme je nevyužili. O 
našem těsném vítězství rozhodla tvrdá střela Fundy ve 
31. minutě. Věřím, že jsme si náš slabší den vybrali a z 
průběhu utkání se poučíme,“ řekl Zdeněk Procházka.

U15 - Remíza žáků na Bohemce
Bohemians 1905 U15 - SK Dynamo U15 1:1 (0:1)
Branka: Kándl.
Sestava: Rotbauer - Štěpánek (36. Pancíř), Němec 
(36. Bartoš), Vacek, Balžek - Vymětal, Škoda, Kándl (36. 
Kadlec), Krejčí (45. Štěpánek) - Matas, Valter.
Hodnocení: „Odehráli jsme zápas velmi dobré úrovně. 
V prvním poločasu měli domácí mírnou územní 
převahu, ale nedostali se do žádné brankové příležitosti. 
Naši hráči dobře bránili a ohrožovali branku soupeře 
rychlými protiútoky. Ve druhém poločasu se obrázek hry 
zcela změnil. V prvních patnácti minutách jsme měli až 
drtivou převahu. Druhý gól byl na spadnutí, ale bohužel 
jsme inkasovali ze standardní situace. Do konce zápasu 
se hrálo nahoru-dolu a diváci museli být s hrou obou 
týmů spokojeni,“ řekl trenér Wohlgemuth.

U13 - Přestřelka s Plzní pro Dynamo
SK Dynamo U13 - Viktoria Plzeň U13 6:5 (3:3)
Branky: Bárta 2, Zachař, Lorenc, Marhoun, Votava.
Sestava: A: Višvader - Sekyra, Švec, Čáp - Zachař, Bárta, 
Hüttner - Lorenc. B: Hodr - Horák, Dolejšek, Pileček - Tůma, 
Marhoun, Hofmann - Votava.
Hodnocení: Po vyrovnaném prvním poločase rozhodli 
Jihočeši o výhře až po změně stran. „Druhý poločas 
jsme nezačali dobře, zbytečně jsme ztráceli míče ve 
středu hřiště, naštěstí soupeř naší nekoncentrovanost 
nepotrestal. Po zrychlení přechodu hry jsme se 
uklidnili, začali hrát kombinačně a po dvou pěkných 
akcích jsme rozhodli,“ řekl trenér Miroslav Šenkýř.

U16 - Dorost U16 opět naděloval
SK Dynamo  U16 - Spartak Sez. Ústí U16 5:0 (3:0)
Branky: Janoch, Bálek, Pasecký, Rytíř, Řezáč 
Sestava: Pavelec - Máca, Tušer, Havel, Zajíc (40,Květoň) 
- Řezáč, Janoch (40. Tomášek), Bálek - Švantner, Pasecký 
(55. Houra).
Hodnocení: „Zvláště v úvodu utkání aktivní a důrazní 
útočníci Váňa a Honza zle zatápěli naší obraně. Naštěstí 
nás podržel Pavelec a úvodní nápor soupeře jsme 
přežili. Naopak po autu Řezáče a přihrávce Paseckého 
otevřel skóre Janoch na 1:0. Naší převahu využil Bálek 
po skvělém uvolnění Švantnerem - 2:0. Vzápětí poslal 
Pasecký do šance Řezáče a ten nedal Spurnému v 
brance Ústí šanci a zvýšil na 3:0 a bylo rozhodnuto,“ 
pochvaloval si trenér Vlček, jehož tým vyhrál 6:0.

U14 - Žáci U14 o gól vyhráli na Bohemce
Bohemians 1905 U14 - SK Dynamo U14 2:3 (1:0)
Branky: Ayong 2, Štifter .
Sestava: Luksch - Řehoř, Doležil, Procházka, Vysušil - 
Tomek, Pfeifer (65. Miklas), Chylík, Brtna (33. Ayong) - 
Štifter, Macák (40. Rottenborn)
Hodnocení: Žáci Dynama kategorie U14 zvládli 
těžké utkání na hřišti Bohemians 1905 a vyhráli těsně 
3:2. „Utkání dvou rozdílných poločasů. První patřil 
domácím, kteří dokázali vstřelit vedoucí branku po 
standardní situaci. Naopak my jsme hráli alibisticky a 
bez důrazu. Druhý poločas patřil jednoznačně našemu 
týmu a pomohli tomu střídající hráči. Dokázali jsme 
vstřelit tři branky po pěkných akcích a i když v závěru 
soupeř snížil, vítězství jsme si pohlídali,“ hodnotil utkání 
trenér týmu Radim Pouzar.

U12 - Remíza v zápasu s Plzní
SK Dynamo U12 - Viktoria Plzeň U12 7:7 (4:2)
Branky: Jiran 2, Jiránek, Míča, Malecha, Hucek, Hanus.
Sestava: A: Michal - Michalko, Pileček - Grygera, 
Weber, Jiránek - Míča, Malecha. B: Daňhel - Perrot, 
Cepák - Hanus, Hezoučký, Trachta - Jiran, Šuga (Hladík, 
Havel, Hucek, Rolínek, Kadlec, Ardamica).
Hodnocení: „Bylo k vidění dobré utkání z obou stran. 
Když srovnám sílu soupeřů, tak musím říct, že jsme 
odehráli zatím nejlepší utkání v soutěži. O vítězství jsme 
se připravili sami tím, že jsme nedokázali proměnit 
několik vyložených gólových příležitostí,“ hodnotil zápas 
trenér týmu Pavel Pulec.





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