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Poslední domácí zápas skončil pro Dynamo nešťastně.
Jihočeši přišli v samém závěru o dvoubrankové vedení nad Slováckem.

SK DYNAMO ČB - FC HRADEC KRÁLOVÉ

23. KOLO
GAMBRINUS LIGY
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

SK DYNAMO ČB
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Zdeněk Linhart
František Němec
Jakub Řezníček
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Rastislav Bakala
Marek Hovorka
Fernando Tobias Hudson
Petr Javorek
Jindřich Kadula
Michal Klesa
Rudolf Otepka
Filip Rýdel
Sandro Jose Ferreiro da Silva

   1990
   1991   
   1986  
   1986
   1994
   1983
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   1984
   1986
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1

Miloš Brezinský
Matej Krajčík
Roman Lengyel
Jaroslav Machovec
Pavel Novák
Jan Riegel
Tomáš Řepka
Ondřej Sajtl

   1984  
1978   
1978
1986
1989
1980
1974
1991

8
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0
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0
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0
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74
145
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16
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199
297

0
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Michal Daněk
Matej Delač
Zdeněk Křížek

1983
1992
1983

5
1

11

119
1

30

0
0
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0
0
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František Cipro
Jiří Lerch
Martin Vozábal
Ing. Petr Skála
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

hlavní trenér
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
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OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

FC HRADEC KRÁLOVÉ

Václav Kotal
Michal Šmarda
Pavel Matějka
Karel Podhajský
MUDr. Stanislav Šopák
Jaroslav Tajzler

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
trenér brankařů
lékař
masér

30
20
12

27
21
4

24
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16
10
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18
26
5

13
28
22
3
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19
23
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Tomáš Koubek
Jiří Lindr
Radim Ottmar

Milan Fukal
Marián Hock
Tomáš Holeš
Michal Pávek
Marek Plašil
Jiří Poděbradský
Jan Šisler
Jaroslav Zelený

Aleksej Jedunov
Roman Fischer
Radek Hochmeister
Jiří Janoušek
Filip Klapka
Tomáš Rezek
Petr Schwarz
Vojtěch Štěpán

Pavel Černý
Pavel Dvořák
Tomáš Malinský
Tomáš Mrázek
Radek Voltr

1992
1986
1983

1975
1992
1993
1985
1985
1982
1988
1992

1986
1983
1982
1989
1981
1984
1991
1985

1985
1989
1991
1986
1991

8
14
0

20
0
5

13
15
21
4

22

3
16
18
14
13
12
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5
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0
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0
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1
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0
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0
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3
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Reportáž ze zápasu

Jihočeši prodloužili svoji sérii bez porážky v jarní části, 
když na svém stadionu remizovali se Slováckem 2:2. 
Utkání před slušnou návštěvou začal ve 14. minutě 
Michal Klesa, který napálil do sítě volný míč po vyhraném 
Javorkově souboji. Ve druhé půli ještě proměnil penaltu 
Otepka. V závěru snížil Hlůpik a v poslední minutě 
vyrovnal Čtvrtníček. Sestava Dynama byla totožná s tou, 
co vyběhla na trávník v Ostravě. Naopak trenér Slovácka 
Miroslav Soukup do sestavy nezařadil brankáře Filipka. 
V zápise o utkání vůbec nebyl uveden kanonýr Libor 
Došek.

Po trošku ospalém úvodu, kdy byli nebezpečnější hosté, 
se ve 13. minutě z první vážnější akce prosadilo Dynamo. 
Z pravé strany pěkně odcentroval Matej Krajčík, Javorek 
ve vápně vyhrál důrazný hlavičkový souboj a Michal 
Klesa neměl problém dopravit volný míč do sítě - 1:0. 
Jihočeši po úvodní brance svého soupeře zatlačili na 
vlastní polovinu a pěknou kombinací bavili diváky.

Slovácko postupem času otupilo tlak domácích a začalo 
se osmělovat. Střelou z dálky se prezentoval Ladislav 
Volešák a donutil Michala Daňka k těžkému zákroku. Do 
poločasové přestávky se hra odehrávala hlavně mezi 
šestnáctkami, a proto se výsledek nezměnil.

Vstup do druhého poločasu byl hodně podobný tomu 
v první půli. Do první šance se dostali po hodině hry 

domácí. Michal Klesa centroval z pravé strany a po 
Řezníčkově hlavičce se vyznamenal Filipkův náhradník 
Heča. V 65. minutě bylo na Střeleckém ostrově opět 
veseleji. Sandro vypálil směrem na branku a jeho pokus 
zastavila ruka bránícího Trousila. Sudí Kocourek neváhal, 
přísnou penaltu odpískal a Rudolf Otepka zvýšil na 2:0.

Hosté mohli rychle odpovědět, ale lehká Kovářova 
teč po trestném kopu skončila těsně vedle levé tyče 
Daňkovy svatyně. Ještě větší možnost měl po rohovém 
kopu stoper Trousil, který se položil do „voleje“ a 
českobudějovický brankář jeho bombu reflexivně 
vyrazil do břevna. Domácí příznivce bavil Sandro, který 
svými finesami trápil obranu Slovácka.

V 88. minutě snížil Filp Hlůpik, když se rychlým sprintem 
prodral do vápna a nekompromisně zavěsil. Jenže to 
nebylo vše. V nastavení se po dlouhém autu dostal míč až k 
volnému Čtvrtníčkovi, který míč uklidil do branky. Dynamo 
tak ztratilo dva body až v závěru. Před následným výletem 
do Plzně to byla rozhodně nepříjemná ztráta. 

Trenér František Cipro po zápase se Slováckem:
Po skončení zápasu se mi mluví těžce. Je to velká škoda, 
když čtyři minuty před koncem vedeme 2:0 a nakonec 
zápas skončí 2:2. Věděli jsme, že Slovácko bude více hrát 
fotbal, a to se také potvrdilo. My jsme byli aktivnější do 
zakončení a měli jsme i šance. V závěru jsme je nechali 
hrát úplně, dílo se dovršilo a v nastavení jsme dostali gól 
na 2:2. Tohle se prostě ale nesmí stávat, abychom takto 
ztratili zápas. Je to ale fotbal, jednou jsme na straně 
týmu, který se takto v závěru raduje, dnes jsme ale byli 
ten tým, který smutní. 

Nešťastná domácí remíza se Slováckem

Jakub Řezníček v obležení protihráčů v zápase se Slováckem.

18. března 2012, 21. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3621

SK DYNAMO ČB - 1. FC SLOVÁCKO
                                    2:2 (1:0)   

BRANKY: 14. Klesa, 66. Otepka z pen. - 88. Hlůpik, 90. Čtvrtníček
ŽK: Rýdel, Otepka - Kordula, Reinberk, Trousil.
ROZHODČÍ: Kocourek - Santarius, Moláček

Pavelk

Trousil

Krajčík

Hlůpik

Lengyel

Daněk

Volešák
(71. Trávník)

Klesa 
(90. Novák)

Machovec

Řezníček
(85. Němec)

Řepka

Řezníček

Heča

R. Mezlík
Kordula

Valenta
(54. Kovář)

Reinberk

Franta

Sandro

Lukáš
(68. Čtvrtníček)Otepka

Rýdel



SK Dynamo České Budějovice po čtyřech 
domácích výhrách poprvé ztratilo, když se 
Slováckem remizovalo 2:2. Přitom ještě v 88. 
minutě Jihočeši vedli o dvě branky a byli blízko 
k dalšímu vítězství. Utkání hodnotili střelec 
prvního domácího gólu Michal Klesa a Jan Trousil 
ze Slovácka.

Utkání se vyvíjelo dobře, ale závěr utkání vám 
nevyšel.
Závěr je prostě tragédie. Neříkám, že jsme hráli v 
průběhu zápasu excelentně. Z posledních asi sedmi 
nebo osmi utkání to byl náš nejhorší zápas. Vůbec jsme 
nedrželi balon a málo hráli. Mohli jsme si to v klidu uhrát, 
ale během čtyř minut jsme nepohlídali dvě akce bylo po 
vítězství.

Kromě břevna, které trefil Trousil, Slovácko žádné 
šance nemělo.
Slovácko drželo balon, ale vedli jsme my. Bohužel jsme 
jim dovolili snížit, kdy prošel jejich hráč mezi třemi 
našimi. Trousila měl jít hlídat asi někdo vyšší, protože od 
něj propadl balon na malé vápno. Byl to podobný gól, 
jako jsem dal já ten první.

Ztratili jste dva body, jak velká to je komplikace?
Pořád to máme ve svých rukách. Máme náskok pět 

bodů. Mohlo to být sedm a mohl být větší klid. Nyní se 
musíme soustředit na Plzeň a poté na Hradec.

Jak se seběhla situace kolem vašeho gólu?
Něco podobného jsme trénovali. Matěj Krajčík dostal 
balon do lajny a poslal centr před branku. Tam Kuba 
Řezníček šel do souboje a balon se odrazil ke mě. Já si 
ho dal z levé nohy na pravou a dal gól.

Vám se na jaře osobně hodně daří, už jste dal tři góly..
Na jaře se cítím skutečně velmi dobře a vím, že mám 
dobrou formu. Dnes je ale pravda, že bych svůj vstřelený 
gól nejraději vyměnil za tři body.

O poznání spokojenější byl po skončení zápasu 
mezi Dynamem a Slováckem hostující stoper Jan 
Trousil, který se vedle úspěšného bránění osobně 
podílel na obou vstřelených brankách svého týmu. 
Pár minut před koncem zápasu byli hosté v utkání 
na jihu Čech na odpis, nakonec si ale z Českých 
Budějovic odvezli bod za cennou remízu 2:2.

Dynamo vstřelilo druhý gól po vaší ruce, kterou 
nastřelil Sandro. Jak jste tento moment viděl?
Ruka to byla, o tom není žádný pochyb. Penalta to byla 
ale přísná. Jinak jsme ale hráli dobře. Venku se nám 
takto ještě nepodařilo držet balon a po utkání jsem se s 
Tomášem Řepkou shodl, že takto se o záchranu nehraje.

Podařilo se vám smazat dvoubrankové manko. 
Navíc jste ještě nastřelil břevno.
Myslím si, že si zaslouženě odvážíme bod, protože jsme 
nebyli horším týmem. Jsem rád, že se mi dneska dařilo. 
Byl jsem u obou gólů a to se mi ještě nepovedlo. Po první 
naší brance domácí znervózněli a naštěstí jsme dokázali 
vyrovnat. Jsme hodně šťastný. Přijeli jsme si alespoň pro 
bod a ten jsme vybojovali. Nyní se musíme soustředit 
na Baník.

Trenér Soukup nasadil hodně mladých hráčů. Jak 
se s nimi hrálo?
Od Dynama jsem čekal, že nás budou kopat a budou se 
rvát o vítězství. Opak byl pravdou byli jsme to my, kdo 
tvořil hru. Zahráli jsme se perfektní fotbal, který nás bavil. 
Všichni naši mladí jsou fotbaloví. Trávníček i Kovář jsou 
naděje. Druhá věc je, že Budějovice jim umožnily takto 
hrát. Kdyby na ně zatlačily, tak se jim hrálo hůř.

Michal Klesa: Závěr zápasu byla tragédie

Ohlasy po zápase
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Radost budějovických hráčů po gólu Michala Klesy.

PCO
hlídací služba



Reportáž ze zápasu

SK Dynamo České Budějovice prohrál ve 22. kole na 
půdě úřadujícího mistra z Plzně 0:4. Trenér Jihočechů 
František Cipro musel před utkáním udělat několik změn 
v sestavě. Do utkání nemohli nastoupit „plzenští“ Rýdel a 
Daněk. Místo nich nastoupili Novák a ke svému debutu v 
Gambrinus lize brankář Matej Delač. Úvod utkání přinesl 
šanci Horvátha, který mířil nad branku. Domácí Viktorka 
od prvních minut častěji držela míč, ale do vyložené 
šance se nemohla dostat.

V 9. minutě se po přiťuknutí od Řezníčka dostal do 
dobré pozice Novák. Bohužel pro Jihočechy vypálil 
metr nad břevno. Plzeň zahrozila o pět minut později, 
kdy pálil těsně nad branku z dobré pozice Darida. Plzeň 
měla velkou šanci ve 32. minutě, kdy sám před Delačem 
nedokázal zakončit Kolář. To ale domácí tým nemuselo 
tolik mrzet, protože síť za Delačem Plzeň rozvlnila hned 
o minutu později. 

Z nějakých 25-ti metrů napřáhl Vladimír Darida a mírně 
vyběhnutý Delač se za míčem natahoval marně – 1:0! 
Viktorka znovu udeřila o tři minuty později po velmi 
sporné situaci. Ve vápně Dynama si na centr sáhl rukou 
Marek Bakoš a po souboji s Machovcem vstřelil gól. Ten 
byl nejprve uznán, ale po rozmluvě sudího Královce se 
čtvrtým sudím a rozhodčím na čáře svůj verdikt odvolal. 
Poté vznikla další diskuze, po které se radostně rozběhl 
Pavel Horváth a gól byl opět uznán – 2:0.

Po začátku druhé půle se ke střele dostal Darida a jeho 
prudký projektil minul levou tyč Dynama o několik 
decimetrů. Dynamu se nedařila hra dopředu a Plzeň 
stejně jako v prvním poločase měla častěji míč pod 
kontrolou. V 64. minutě dostal šanci ukázat se na levé 
straně mladík Jindřich Kadula, který nahradil Sandra. O 
dvě minuty později se po ose Petržela – Bakoš – Petržela 
dostal do velké šance Darida a naštěstí pro Dynamo 
poslal balon těsně nad břevno.

Plzeň měla velký tlak a z dobrých pozic gól nedali Kolář, 
Bakoš a ani Rajtoral. V 72. minutě Jihočeši posílili útok, 
když Nováka vystřídal Němec a byla to změna k lepšímu. 
Jihočeši se od té doby dokázali několikrát udržet na 
polovině Plzně a v pohotovosti musel být i domácí 
brankář Pavlík. Jenže opět udeřila Plzeň, kdy se na 
hranici ofsajdu pohyboval Petržela, který poté předložil 
míč Vladimíru Daridovi, který dal na 3:0! Prakticky ihned 
po rozehrání se do úniku dostal Michal Ďuriš, udělal 
kličku Delačovi a poté zakončil – 4:0! Za Jihočechy se na 
hřiště dostal i třetí mladý hráč, když Řezníčka vystřídal 
Zdeněk Linhart a bojovnost Kaduly, Němce a Linharta 
by mohla být do budoucna příslibem.

Trenér František Cipro po zápase v Plzni: 
Velmi krátce řeknu, že Viktorka byla lepší a vyhrála zcela 
po zásluze. Se soupeřem jsme hráli vyrovnanou partii 
asi třicet minut, kdy jsme tam měli takové situace, díky 
kterým jsme se mohli dostat do nějakých šancí. Po 
prvním inkasovaném gólu nás domácí přehrávali, měli 
šance a přidali další góly. My jsme pak tým prostřídali, 
poslali jsme na hřiště mladé kluky, protože nás ty další 
velmi důležité ligové zápasy teprve ještě čekají.

 Na úřadujícího mistra Jihočeši nestačili
26. března 2012, 22. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 6751

FC VIKTORIA PLZEŇ - SK DYNAMO ČB
                                    4:0 (2:0)   

BRANKY: 35. a 80. Darida, 36. Bakoš, 81. Ďuriš 
ŽK: Darida - Javorek, Řezníček, Krajčík
ROZHODČÍ: Královec - Kocián, Hájek

Sandro
(64. Kadula)

Řepka

Rajtoral

Klesa

Ševinský

Pavlík

Otapka

Limerský
Novák

(71. Němec)

Kolář

Čišovský

Řezníček
(84. Linhart)

Delač

Lengyel

Pilař

Horváth

Krajčík

Bakoš
(74. Ďuriš)

Darida Javorek

Petržela
(82. Wágner)

Roman Lengyel se snaží zastavit plzeňského Marka Bakoše.

Machovec
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Jihočechy hodně rozlítil druhý gól Plzně, který 
byl podle dostupných závěrů neregulérní. O 
tom měl jasno i Jaroslav Machovec, který byl 
jedním z hlavních aktérů inkriminovaného 
momentu. „Vyskočili jsme s Bakošem na 
hlavičku a zcela jasně jsem viděl, jak zasáhl míč 
rukou. On sám to přiznal, což hovoří za vše,“ 
prozradil po utkání. Třetí gól, který domácí 
vstřelili, byl z ofsajdu.

Jak jste viděl inkriminovanou situaci při 
druhém gólu?
Přišel centr za stopery a já jsem zachytil Bakošův 
pohyb do vápna. Vyskočili jsme na hlavičku a zcela 
jasně jsem viděl, jak zasáhl míč rukou. On sám to 
přiznal, což hovoří za vše.

Překvapilo vás, jak se situace poté vyvíjela?
Určitě. Tohle jsem ve své kariéře ještě nezažil a bude 
se o tom ještě hodně dlouho povídat.

I Dagmar Damková v České televizi prozradila, 
že rozhodčí chyboval. Bylo to sice na 
posouzení rozhodčího, ale pohyb ruky tam byl. 
Souhlasíte?
Každopádně. Nejvíce mě překvapilo, že rozhodčí gól 
nejprve uzná, pak neuzná a následně znovu uzná 
(kroutí hlavou). To poté nevím, kde jsme.

Na čí popud rozhodčí znovu uznali branku?
Nevím. Tohle opravdu nemůžu posoudit.

Vypadalo to, že sudí usuzovali podle 
opakovaných záběrů na velkoplošných 
obrazovkách, což není správné.
To by se nemělo. Video se používá jenom v hokeji. 
Hodně mě to překvapilo a jak říkám, zažil jsem to 
poprvé v kariéře.

Je to další situace, která by měla přiblížit 
zavedení videa ve fotbale?
Těžko říct. Možná by to vyvolávalo větší nepokoje 
na stadionech. Ale na druhou stranu by to bylo pro 
všechny spravedlivější.

Dvakrát jste inkasovali v krátkém časovém 
sledu. Bylo to zapříčiněno nějakou ztrátou 
koncentrace?
To si nemyslím. Ten v první půli byl neregulérní, třetí 
inkasovaný byl z ofsajdu. Myslím, že kdybychom 
nedostali ten druhý gól, tak jsme tu remízu mohli 
uhrát. Ale to jsou kdyby.

I přes ty neregulérní góly měla Plzeň převahu a 
spoustu jasných šancí.
Když jsme prohrávali, museli jsme otevřít hru a 
nestíhali jsme vzadu. Z toho pramenily i ty šance a 
protiútoky.

Hrálo se hodně po vaší levé straně. Očekávali 
jste to, že budou hodně využívat rychlého 
Petrželu s Rajtoralem?
Ne. Trenér nás upozorňoval na to, že mají rychlé 
kraje. Neřešili jsme, jestli budou hrát po pravé straně 
nebo levé. Horváth to umí dát nalevo i napravo a 
taky tak to dělal celý zápas.

S Jabloncem jste v týdnu odehráli rovnocennou 
partii, zatímco na Plzeň jste nestačili. Je mezi 
oběma celky takový rozdíl?
Plzeň hrála velice dobře po zemi a kombinačním 
fotbalem nás přehrála. Jablonec momentálně nemá 
fazonu a mohli jsme toho doma více využít.

V lize vás čeká Hradec, což bude asi důležitější 
duel, než ten v Plzni, ne?
Přesně tak. Bude to moc důležité utkání a musíme se 
na něj zkoncentrovat a dobře připravit. 

Machovec odvolaný a znovu uznaný gól nezažil

Jaroslav Machovec stíhá plzeňského Petrželu.



Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice 
se dohodl s týmem norského vicemistra Tromsø 
IL na hostování Zdeňka Ondráška. Tento 
třiadvacetiletý  útočník a bývalý člen reprezentační  
jedenadvacítky odchází do celku Tromsø IL na 
hostování s případnou opcí na přestup. Pár dnů 
po svém příchodu do klubu Zdeněk Ondrášek 
nastoupil k prvnímu zápasu sezony a hned se 
uvedl vítěznou brankou!

Klub Tromsø IL skončil v loňské sezoně na druhém 
místě za Molde FK a v létě tak bude usilovat o postup 
do Evropské ligy! Norská liga se hraje systémem jaro 
- podzim a právě minulý víkend začala nová sezona. 
Zdeněk Ondrášek celý březen nemohl za Dynamo hrát 
kvůli nepříjemné zlomenině prstu na ruce, těsně po 
svém příchodu do Tromsø se dal ale dohromady a ve 
svém prvním zápase ze norský celek hned skóroval.

Vstup do norské soutěže to byl ve velkém stylu. 
Ondrášek neodehrál za Tromsø jediný zápas a první 
utkání sezony zahájil logicky na lavičce náhradníků. 
Na hřiště se podíval v 59. minutě a hned tři minuty po 
vstupu na hrací plochu skóroval. „První poločas nebyl ze 
strany našeho týmu ideální. Během hry napadly snad 
čtyři centimetry sněhu a nic extra se nehrálo. Postupně 
se to zlepšovalo a když jsem přišel na hřiště, tak jsem 
prakticky z prvního kontaktu s míčem skóroval. Dostal 
jsem parádní centr z levé strany a hlavou jsem vstřelil 
jediný gól zápasu,“ culil se v exkluzivním rozhovoru pro 
webové stránky Dynama Zdeněk Ondrášek.

Ten si na prostředí v novém klubu a v nové zemi zatím 
zvyká. „Je to samozřejmě velká změna. Tady začalo jaro a 
v Norsku je stále zima. Prakticky pořád je tam pod nulou 
a stále sněží. Rozhodně si ale nestěžuji, zatím jsem 
maximálně spokojený a doufám, že se mi bude herně 
i střelecky dařit i v dalších zápasech,“ dodal fanoušky 
přezdívaný Kobra.

Nejlepší budějovický střelec posledních let se na severu 
Evropy dočkal i velmi vřelého přivítání. „Všichni se tady ke 
mně chovají naprosto super. Vychází mi se vším vstříc a 
všemožně se mi snaží pomáhat. Vědí, že moje angličtina 
zatím není perfektní, ale dělají, co mi na očích vidí,“ řekl 
s úsměvem Zdeněk Ondrášek při svém krátkém návratu 
na jih Čech na začátku tohoto týdne.

Mladý útočník samozřejmě po očku stále sleduje 
výsledky svých bývalých spoluhráčů v Budějovicích. 
„Přes internet samozřejmě výsledky hlídám. Škoda jen, 
že se Dynamu nepodařilo vyhrát zápas se Slováckem. 
To byla velká škoda. V Plzni asi nikdo nic od týmu 
neočekával. Teď budou ale důležité ty další ligové 
zápasy. Snad kluci zvládnou zápas s Hradcem a hned 
bude zase lépe,“ řekl.

Zdeněk Ondrášek s fotbalem začal v deseti letech v 
Baníku Stříbro, odkud se v roce 2000 přesunul do Blatné. 
Právě tam si ho vyhlédli funkcionáři Dynama, aby ho 
následně pak jako sedmnáctiletého přivedli do dorostu 
Dynama. Tam se vytáhlý útočník střelecky prosazoval 
a v sezoně 2007/2008 si také zkusil zahrát první ligu. V 
roce 2009 byl na zkušené v Zenitu Čáslav, kde se spolu s 
Petrem Dolejšem mohl radovat z konečné druhé příčky 
v druholigové tabulce. Od sezóny 2009/2010 působí již 
stabilně jako člen užšího kádru A-týmu Dynama.

Předchozí působiště: Baník Stříbro (1998-2000), Sokol 
Blatná (2000-2005), Dynamo České Budějovice (2005-
2008), Zenit Čáslav (2009), Dynamo České Budějovice 
(2009-2012).

Reprezentace: U21 - celkem 3 zápasy
Debut v první lize: 9. 5. 2007, Dynamo ČB - Teplice 1:2
První ligový gól: 2. 8. 2009, Bohemians - Dynamo ČB 0:2

Zdeněk Ondrášek přestoupil do norského 
Tromsø IL a hned se uvedl gólem!

Ondrášek v Norsku

Zdeněk Ondrášek a jeho gólová radost v dresu Tromø.



Gambrinus liga 2011/2012
17. kolo: 18.2.2012 
Bohemians
Dukla Praha
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta 

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

18. kolo: 25.2.2012
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec

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

19. kolo: 3.3.2012
Bohemians
Dukla
Jablonec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

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

20. kolo: 10.3.2012
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram

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

24. kolo: 7.4.2012
Dukla
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav

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

23. kolo: 31.3.2012
Bohemians
Dukla
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

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

22. kolo: 24.3.2012
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram
Teplice

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

21. kolo: 17.3.2012
Bohemians
Dukla
Jablonec
Dynamo ČB
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

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

25. kolo: 14.4.2012
Bohemians
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Žižkov
Olomouc
Sparta

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

26. kolo: 21.4.2012
Dukla
Hr. Králové
Slavia
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc

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

27. kolo: 28.4.2012
Bohemians
Dukla
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Sparta

- Příbram
- Ml. Boleslav
- Hr. Králové
- Liberec
- Žižkov
- Teplice
- Slavia
- Olomouc

28. kolo: 5.5.2012
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Hr. Králové
- Dynamo ČB
- Slovácko
- Ostrava
- Dukla
- Plzeň
- Jablonec
- Bohemians

29. kolo: 9.5.2012
Bohemians
Dukla
Jablonec
Dynamo ČB
Ostrava
Slovácko
Plzeň
Hr. Králové

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

Informace o sezoně
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30. kolo: 13.5.2012
Slavia
Žižkov
Liberec
Příbram
Teplice
Ml. Boleslav
Olomouc
Sparta

- Bohemians
- Hr. Králové
- Plzeň
- Slovácko
- Ostrava
- Jablonec
- Dukla
- Dynamo ČB

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
15
13
11
9
9
8
9
9
7
5
4
5
6
3
3

2
4
4
5
6
6
8
5
3
6

10
8
5
8
6
2

4
3
5
6
7
7
6
8

10
9
7

10
12
8

13
17

40:17
52:24
52:31
37:27
45:28
25:24
30:23
32:34
22:26
17:25
18:24
24:41
16:39
25:28
17:35
16:42

50
49
43
38
33
33
32
32
30
27
25
20
20
17
15
11

20
16
7
8
0
0 
2
-1
-6
-9
-8

-13
-13
-4

-18
-25

Nejlepší střelci
20 - Lafata (Jablonec)
13 - Bakoš (Plzeň) 
12 - Štajner(Liberec) 
11 - Breznanik (Liberec)
 
Žluté karty
9 - Žižka (Bohemians)
8 - Kubáň (Slovácko), Ščuk (Boleslav), Šťastný 
7 - Otepka (ČB) , Latka, Mahmutovič, Vácha
6 - Javorek (ČB) + dalších 5 hráčů

Červené karty
2 - Bodeček (Žižkov)
1 - Novák (ČB) + dalších 25 hráčů

Brankáři s čistými konty
10 - Švenger (Sparta), Grigar (Teplice) 
7 - Filipko (Slovácko), Špit (Jablonec), Hruška 
(Příbram), Čontofalský (Slavia), Lindr (Hradec)
6 - Pietrzkiewicz (Ostrava), Miller (Boleslav)

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

6.5. 17:00

6.5. 10:15

5.5. 16:00

5.5. 16:00

6.5. 17:00

6.5. 17:00

6.5. 17:00

5.5. 18:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

9.5. 17:00

30.3. 20:15

  1.4. 20:05

  1.4. 15:00

  1.4. 17:00

  2.4. 17:00

  1.4. 16:00

  1.4. 17:00

  1.4. 17:00

6.4. 18:00

8.4. 17:00

8.4. 16:00

9.4. 20:15

7.4. 19:00

7.4. 16:00

8.4. 17:00

6.4. 20:15

15.4. 17:00

15.4. 15:00

15.4. 17:00

14.4. 17:00

14.4. 19:00

15.4. 10:15

15.4. 17:00

14.4. 18:00

20.4. 18:00

22.4. 17:00

22.4. 17:00

21.4. 16:00

21.4. 16:00

22.4. 17:00

22.4. 17:00

22.4. 17:00

29.4. 17:00

27.4. 18:00

29.4. 15:00

29.4. 17:00

28.4. 17:00

28.4. 17:00

29.4. 17:00

28.4. 18:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

13.5. 17:00

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

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

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

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

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



prodej a pokládka
podlahových

krytin

Fotbalový klub z Hradce Králové zahájil svou činnost v 
roce 1905, čímž se řadí mezi nejstarší fotbalové kluby 
v České republice. Přesně po padesáti letech v nižších 
soutěžích se v roce 1955 probojoval do nejvyšší 
soutěže. Klub sice v první lize vydržel jen dvě sezony, 
avšak po návratu mezi ligovou elitou se stalo něco 
nebývalého. Hradecký klub totiž v roce 1960 dokázal 
vyhrát první ligu, čímž přerušil dlouholetou tradici, 
kdy nejvyšší soutěž vyhrávaly pouze týmy z Prahy 
nebo Bratislavy. Následující sezonu si klub zahrál 
PMEZ, ve kterém ho až ve čtvrtfinále vyřadila hvězdná 
Barcelona.  

I v novodobé historii klub balancoval na hranici mezi 
první a druhou ligou. Jen zřídkakdy se dokázal umístit 
v horní polovině ligové tabulky. Přesto dosáhl v roce 
1995 velkého úspěchu, když vyhrál pohár ČMFS a 
zajistil si účast v poháru UEFA. Od roku 2003 hrál 
Hradec opět pouze druhou ligu. Tam ale postupně 
zapracovával do svého týmu mladé odchovance 
klubu a ač hrál druhou nejvyšší soutěž pomerně 
dlouho, dobře se na Gambrinus ligu připravil. Tým pod 
vedením trenéra Václava Kotala se v sezoně 2009/2010 
prosadil a postoupil zaslouženě do nejvyšší soutěže. 
V loňském ročníku první ligy „votroci“ fotbalovou 
veřejnost příjemně překvapili a v konečném účtování 
obsadili hodně sympatické osmé místo. 

Hráli za Hradec: Jan Riegel (2008)
Hráli za Dynamo: nikdo

Rok založení:   1905

Klubové barvy:   černá a bílá

Stadion:    Všesportovní stadion (6.000 diváků) 

Webové stránky:   www.fchk.cz

Nejlepší ligové umístění:  1. místo (1960)

Nejvyšší výhra:   7:1 nad Motorletem Praha (1963/94)

Nejvyšší prohra:   1:10 s Baníkem Ostrava (1956)

Nejlepší střelec v historii:  Pavel Černý - 54 gólů

O soupeři

Posledních pět let

Bilance v české lize        10 sezón      300 zápasů      78 výher       86 remíz     136 proher     271:417        311 bodů      14. místo

Pohled do historie

Poslední zápas mezi Dynamem a Hradcem skončil na Střeleckém 
ostrově nerozhodně 0:0. Na snímku Fernando Hudson.

Novinky u soupeře
Tým Hradce Králové měl během zimní pauzy na svém 
kontě příjemných devatenáct bodů a rozhodně tak 
nemusel přehnaně pomýšlet na boje o záchranu v 
letošním ročníku Gambrinus ligy. V prvním jarním 
zápase tým sice prohrál v Liberci 3:1, ale po nečekané 
domácí výhře nad Spartou 1:0 mohlo vstup do jara 
hodnotit jako povedený.

Pak ale přišla třízápasová série bez vstřelené branky 
a pouze dva získané body za remízy v Příbrami a na 
Bohemians 0:0 (mezitím hradečtí fotbalisté prohráli 
doma s Duklou 0:2). Střelecké procitnutí přišlo v 
minulém kole doma s Boleslaví, kdy Hradec vyhrál 2:0.

Oblékli dres soupeře

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

FC HRADEC KRÁLOVÉ

2.liga 2.liga 2.liga 2.liga

8.místo



21. listopadu1993: Hr. Králové - SK Dynamo 1:0 (0:0) 
Branka: Jukl

29. května 1994: SK Dynamo - Hr. Králové 2:1 (2:0) 
Branky: Pěnička, Poborský - Havlíček

16. října 1994: SK Dynamo - Hr. Králové 4:0 (1:0) 
Branky: Jindráček, Babka, Přibyl, Vyskočil

14. května 1995: Hr. Králové - SK Dynamo 1:3 (0:3) 
Branky: Černý - Valachovič, Barteska, Vácha z pen.

24. září 1995: Hr. Králové - SK Dynamo 1:2 (0:2)
Branky: Kaplan - Vácha, Wohlgemuth 

17. dubna 1996: SK Dynamo - Hr. Králové 0:3 (0:1)
Branky: Drozd, Samec, Slezák 

8. září 1996: Hr. Králové - SK Dynamo 1:1 (0:1)
Branky: Gibala z pen. - E. Brabec 

23. března 1997: SK Dynamo - Hr. Králové 1:1 (1:1) 
Branky: Saidl - Jukl

3. srpna 1997: Hr. Králové - SK Dynamo 1:1 (1:1) 
Branky: Šimčo - Koller

22. února 1998: SK Dynamo - Hr. Králové 1:0 (0:0) 
Branka: Ondráček

24. října 1999: Hr. Králové - SK Dynamo 1:0 (0:0) 
Branka: Bouška

22. dubna 2000: SK Dynamo - Hr. Králové 2:1 (1:0) 
Branky: Janda, Pěnička - Lesák

17. listopadu 2002: SK Dynamo - Hr. Králové 2:1 (2:0) 
Branky: Latka, Lafata - Vaniš

31. května 2003: Hr. Králové - SK Dynamo 2:1 (1:0) 
Branky: Breda, Zamánek - Bouchal

4. září 2005: SK Dynamo - Hr. Králové 1:3 (0:0)
Branky: Vozábal z pen. - Šmarda, Kowalczyk, Karnay 

2. dubna 2006: Hr. Králové - SK Dynamo 0:1 (0:1) 
Branka: Faldyna

15. srpna 2010: SK Dynamo - Hr. Králové 0:0

6. března 2011: Hr. Králové - SK Dynamo 2:0 (0:0)
Branky: Fischer (pen.), Dvořák

2. listopadu 2011: Hr. Králové - SK Dynamo 0:0

Pohled do historie vzájemných zápasůVzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

Od vzniku samostatné české ligy v roce 1993 se týmy 
Dynama České Budějovice a FC Hradec Králové střetly 
v první a druhé lize celkem v devatenácti zápasech. 
Mírně lepší bilanci vzájemných soubojů mají Jihočeši, 
kteří dokázali osmkrát vyhrát. Pět zápasů skončilo 
nerozhodně a zbývajících šest utkání vyšlo lépe 
hráčům Hradce Králové.

Na Střeleckém ostrově se více daří Dynamu, které 
má bilanci 5-2-2. Vedle vítězství ale Jihočeši umějí s 
Hradcem doma i vysoko prohrát - v roce 1996 prohráli 
0:3 a v roce 2005 (2. liga) pak 1:3.

O soupeři
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Rudolf Otepka v loňském domácím zápase s Hradcem Králové.

K vůbec poslednímu měření sil obou soupeřů došlo 
v rámci podzimního ligového zápasu na hřišti Hradce 
Králové. Jihočeši se tehdy prezentovali dobrou 
obranou a po zásluze si z východu Čech přivezli 
remízu 0:0.

FC HRADEC KRÁLOVÉ - SK DYNAMO ČB 0:0
Sestava Hradce: Lindr - Poděbradský, Chleboun, 
Fukal, Zelený - Malinský (56. Štěpán), Fischer, Janoušek 
(83. Gulajev), Klapka, Rezek (61. Černý) - Dvořák.
Sestava Dynama: Křížek - Brezinský, Novák, 
Lengyel, Machovec - Klesa (83. Hudson), Otepka, 
Javorek, Chirkin, Sandro (56. Stráský) - Ondrášek (90. 
Pecka).

Poslední vzájemný zápas



Kamil Tobiáš v Anglii

SK Dynamo České Budějovice nepracuje pouze s 
fotbalisty, ale zároveň chce posilovat i trenérská 
místa. Mezi budoucí naděje patří i Kamil Tobiáš, 
který se zúčastnil prestižní stáže v Anglii. Trenér 
dorostu U17 a hráč Tatranu Prachatice neváhal 
nabídnutou šanci přijmout a v Anglii poznal, 
jak se pracuje s mládeží ve světě a potkal i plno 
známých fotbalových osobností.

Kamile, můžete prosím říct, o jakou akci se 
jednalo?
Byla to studijní stáž, kterou každý rok organizuje 
UEFA. Minulý rok to bylo ve 
španělském Madridu, letos se akce 
uskutečnila v Londýně v Anglii. 
Bylo tam 11 lidí z Česka, Španělska i 
Portugalska. Většinou šlo o trenéry 
mládežnických reprezentací 
nebo trenéry klubové mládeže. 
Stáž byla zaměřena na organizaci 
mládežnických soutěží a práci s 
mládeží.

Jak jste se dostal do vybraných 
jedenácti lidí z Česka?
Ze svazu přišla do Budějovic 
nabídka a poté jsem byl osloven. 
Nabídku jsem s radostí přijal.

Dá se říct již nyní, co vám tato zkušenost dala?
Viděli jsme práci s mládeží v akademii Reading, která 
je srovnatelná s akademií u nás v Budějovicích. Na 
druhou stranu jsme viděli akademii Chelsea, která je 
úplně někde jinde. Tam jsou podmínky, které nejsou 
srovnatelné ani s celou naší republikou. Když bych 
měl shrnout práci s mládeží ve světě a u nás, tak jde 
prakticky o hodně podobné prvky. Trend u mládeže je 
nasazen celosvětově, takže tam rozdíly nejsou.

Stáž byla na čtyři dny. Jaké byly náplně 
jednotlivých dnů?
V pondělí jsme letěli z Prahy do Londýna a odpoledne 
jsme měli semináře na hotelu, který byl asi 40 kilometrů 
od Londýna. Hotel byl pěkný a na samotě. Semináře 
byly organizovaný po hodině s pětiminutovými 

přestávkami. Byly to přednášky o struktuře soutěží a 
organizaci v klubech. V úterý dopoledne jsme měli 
na hotelu další semináře a odpoledne jsme vyrazili 
do akademie Reading. Potom jsme se vrátili na hotel 
a večer jsme jeli na zápas druhé anglické ligy mezi 
Readingem a Portsmouthem. Ve středu ráno jsme jeli 
na akademii Chelsea, odpoledne byly semináře na 
hotelu a ve čtvrtek jsme se vraceli zpátky do Čech.

Můžete prozradit zda byste něco, co jste viděl v 
Anglii, aplikoval i v Dynamu?
Jde o to, jakoby co aplikovat. V akademii Reading 

jsme viděli trénink kategorie U18. 
Struktura toho tréninku byla stejná, 
jako děláme v Dynamu. Rozdíl byl 
třeba v modifikaci herního nebo 
průpravného cvičení. Na Chelsea 
jsme viděli trénink juniorky, kde 
opět byla struktura autentická s 
Readingem a námi. Jediný rozdíl byl 
v podmínkách. V akademii Reading 
mají 10 travnatých hřišť, na kterých 
trénují po celý rok. Naopak akademie 
Chelsea má 36 travnatých hřišť, 
takže trénink vypadá tak, že trenéři 
přijdou 30 minut před tréninkem na 
hřiště a vše si připraví. Reading má 
každý trénink čtyři lidi jako realizační 
tým. V Chelsea na rezervě bylo na 

realizační tým 10 lidí, kteří připraví trénink na tři hřiště 
vedle sebe a hráči se střídají. Začínají u jednoho cvičení 
a postupně přecházejí dále. Nic se nestaví, nejsou tam 
žádné prostoje. Takže rozdíly jsou jen v podmínkách a 
vybavení, které u nás není.

Určitě jste byl za nabídku rád a pobyt jste si užil.
Jednoznačně ano. Jsou to velké zkušenosti. Člověk 
něco vidí a navíc se potká s novými lidmi, kteří se kolem 
fotbalu točí. Potkal jsem tam lidi, se kterými si myslím je 
dobré se setkat. Mluvil jsem tam s šéftrenérem mládeže 
Barcelony. Byl to mladý kluk kolem 26 let a vysoký 160 
centimetrů. Když jsem ho viděl, tak bych to do něho 
neřekl, ale byl to opravdu frajer, který ví, která bije a o co 
jde. Bavil jsem se například i s reprezentačním trenérem 
portugalské U19, který byl naopak dvaašedesátiletý 

Kamil Tobiáš absolvoval trenérskou stáž 
v anglických Chelsea a Readingu 
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Kamil Tobiáš v Anglii

frajer. Byl neskutečně plný síly a pozitivní energie do 
práce. I v jeho věku měl mladý myšlení. Tohle jsou pro 
mě zkušenosti, které si myslím, že jsou do života i do 
fotbalu dobré.

Potkal jste na stáži nějaké známé fotbalové 
osobnosti?
Velký zážitek byl seminář, který dělal Stuart Pearce, 
což je bývalý trenér Manchesteru City a na podzim 
vedl reprezentaci Anglie. Nyní vede reprezentační 
jedenadvacítku Anglie. Je to velká osobnost s velkým 
charizma. Pierce vyzařuje zdravým bláznovstvím do 
fotbalu. Dále jsem potkal v akademii Chelsea Asleyho 
Cola a Johna Terryho.

Jaký byl zápas mezi Readingem a Portsmouthem?
To byl veliký zážitek. Na utkání bylo kolem 25 000 
diváků a atmosféra byla fantastická. Domácí Reading 
vyhrál 1:0 a bojuje o postup do Premier League. Všichni 
fanoušci tam fotbalem žijí. To byl jeden z největších 
zážitků. Jelikož jsme nebydleli v Londýně a program 
byl hodně plný, tak jsme se ani nikam nedostali.

V Dynamu trénujete kategorii U17, která si v České 
lize vede výborně. Po podzimu je na 4. místě.
Já jsem se ke klukům letos vrátil. Předtím jsem je měl v 
nižší kategorii, když přišli od žáků. Tehdy jsme dokázali 
vyhrát Českou divizi. Loni v létě si mě Jirka Kotrba 
vytáhl k áčku, kde jsem plnil roli kondičního trenéra. 
Kluky po mě převzal Zdeněk Procházka a byl s nimi 
půl roku. Já jsem se k nim teď v zimě vrátil.

Zatím trénujete mládež. Cíl jistě máte dotáhnout 
to do mužů, že?
Určitě. K tomu mi zatím ale chybí profilicence, kterou 
bych si chtěl letos dodělat. Už mám podanou přihlášku, 
tak čekám, kdy budou přijímačky. Zatím nevím, jestli 
se to stihne ještě teď na jaře nebo až na podzim.

Jak hodnotíte své účinkování u A-týmu jako 
kondiční trenér?
Předtím jsem trénoval prakticky jenom mládež, takže 
jsem to uvítal a byl jsem za to hodně rád. Když jsem 
hrál v Poštorné, tak jsem tam měl žáčky, v Prachaticích 
jsem dělal dorost. Když jsem se vrátil do Dynama, tak 
jsem šel opět k dorostu. Působení u áčka byla velká 
zkušenost i výzva, protože jsem tu práci nikdy nedělal. 
Jsem rád, že jsem u týmu mohl být..



OFICIÁLNÍ DODAVATEL SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

www.obchod-adidas.cz



SK DYNAMO
FC HRADEC KRÁLOVÉ

dezert zdarma

Platnost kupónu
do 15. 4. 2012

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  

10 Kč 180 Kč 299 Kč199 Kč

250 Kč

690 Kč

Suvenýry s Tomášem Řepkou ve fanshopu!

Ve fanshopu SK Dynamo České Budějovice, který je během ligových zápasů otevře-
ný v jižní tribuně, naleznete široký sortiment reklamních předmětů klubu a spous-
tu dalších výrobků jako jsou dresy, trička, mikiny, ručníky, župany, přívěsky na klíče, 
vlajky, hrnky a mnoho dalšího zboží. Na začátku jarní části sezony 2011/2012 
byl významně rozšířený sortiment o suvenýry z edice Tomáše Řepky (dresy, 
šály, minidresy, kniha Rebel apod.)

Veškeré zboží lze nakupovat a objednávat také v našem elektronickém eShopu. 
Nově byl také pro fanoušky otevřen fanshop v prodejně Adidas v nákupním centru 
IGY na Pražské třídě.

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



Hráči A-týmu Dynama České Budějovice ab-
solvovali v úterý dopoledne tréninkovou jed-
notku ve zcela novém prostředí. Tým Františ-
ka Cipra se ze Střeleckého ostrova vydal do 
nedalekého tréninkového centra Fitness 14, 
kde si vyzkoušel nejnovější metody trénová-
ní, mimo jiné i v poslední době velice popu-
lární TRX trénink.

Fotbalisté A-týmu v centru Fitness 14 vydrželi celý 
dopolední trénink a během hodiny a půl inten-
zivního cvičení si vyzkoušeli nejrůznější procedu-
ry. Tým se hned v úvodu tréninku rozdělil na dvě 
části. První šla na spinningová kola a následně do 
posilovny. Druhá část šla hned vyzkoušet netra-
diční TRX trénink s využitím závěsného systému a 
popruhů. Tréninku se zúčastnil téměř kompletní 
kádr. Individuálně si trénink vyzkoušel například i 
rekonvalescent Miloš Brezinský.

Tým byl během tréninku rozdělený na mladé a zku-
šené hráče. Na straně mladých si velmi dobře vedl 
Petr Javorek a mezi zkušenými vynikal Tomáš Řep-
ka. Před samotným TRX tréninkem si hráči vyslechli 
krátkou instruktáž vysvětlující principy cvičení. Pro 
většinu hráčů byl tento způsob tréninku úplnou 
novinkou a nebylo tak divu, že prakticky všichni za-
čali zpočátku hodně opatrně. Postupem doby ale 
všichni hráči přišli tréninku na chuť a začali zkoušet 
stále náročnější cviky a na konci „vyučovací hodiny“ 
hráči zkoušeli i ty nejnáročnější cviky.

Nové tréninkové prostředí si pochvaloval i kapitán 
týmu Roman Lengyel. „Bylo to asi pro většinu z nás 
opravdu něco úplně nového. Rozhodně to bylo 
příjemné zpestření a pro všechny asi nová zkuše-
nost. Ze začátku chvilku trvalo, než jsme se do toho 
dostali, ale poté byl trénink úplně super,“ pochvalo-
val si vůdce budějovického A-týmu.

Fotbalisté Dynama by měli v budoucnosti služeb 
tréninkového centra Fitness 14 využívat pravidel-
ně. Tréninkové centrum, které se nachází v budově 
E.ONu vedle Budvar arény, je otevřené každý den a 
je samozřejmě určené především pro širokou ve-
řejnost. Více informací o Fitness 14 naleznete na 
webových stránkách www.fitness14.cz.

Co je to TRX?
TRX byl vyvinut americkými vojenskými speciálními 
jednotkami, které TRX hojně využívají při svých ná-
ročných trénincích. TRX plně ve světě využívají pro-
fesionální sportovci, vojenské a policejní oddíly.

Význam zkratky TRX ja Total – body Resistence 
Exercises. V překladu „Cvičení na všechny svaly těla, 
neboli závěsný systém.“ TRX je závěsný systém, kte-
rý se skládá z nastavitelných popruhů. Samotné 
cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na 
podložce a druhá je zavěšena na TRX. Díky sklonu 
těla k podložce se dá jednoduše manipulovat se 
zátěží. Po celou dobu cvičení na TRX je vždy cviče-
no pouze s váhou vlastního těla.

Hráči Dynama si vyzkoušeli netradiční TRX trénink

A-tým ve Fitness 14



www.podlahy.com

PODLAHY Hyka - Melmer

fanclub_A5.indd   2 11.8.2010   9:58:30Podmínky členství ve fanklubu platné pro jarní část sezony 2011/2012
Všichni fanoušci, kteří byli členy fanklubu v loňské sezoně, mají možnost bez větších problémů prodloužit 
své členství ve fanklubu i pro sezonu 2011/2012. Stačí včas uhradit členský příspěvek, který byl pro jarní část 
letošní sezony stanoven na 200 Kč.

Možnosti, jak zaplatit členský poplatek, jsou dvě.

1) Bankovním převodem na účet číslo 243024904/0300. Variabilní symbol musí mít formát 2011XXX, 
kde spojení XXX je členské číslo (např. pokud máte členské číslo 24, tak VS platby bude 2011024). Pokud 
využijete tento způsob platby, nezapomeňte prosím poslat informativní mail na adresu fanklub@skcb.cz, 
abychom mohli vaší platbu zkontrolovat.

2) V hotovosti v kanceláři na Střeleckém ostrově. Opět je potřeba znát své loňské členské číslo z loňské 
sezony. Peníze od členů fanklubu vybírá Mgr. Veronika Bartková (vbartkova@dynamocb.cz) v kanceláři mar-
ketingového oddělení klubu.

Pokud jste zájemcem, který v loňské sezoně členem fanklubu nebyl, stačí vyplnit registrační formulář (ke 
stažení na webu www.dynamocb.cz) a odeslat jej e-mailem (fanklub@skcb.cz), poštou na uvedenou adresu 
nebo osobně odnést na sekretariát (případně do kanceláře marketingového oddělení) Dynama na Střelec-
kém ostrově. Po přijetí přihlášky obdrží každý fanoušek své nové členské číslo a zároveň informace o způso-
bu platby za členství a po uhrazení 200 Kč bude vystavena karta pro člena fanklubu, která bude sloužit jako 
vstup do sektoru domácích fanoušků a na kterou se budou moci uplatňovat výše uvedené slevy.



Fotbalovému týmu SK Strakonice 1908, který je 
farmářským celkem budějovického Dynama, se 
vstup do jarní části sezony nepovedl. Po remíze 
v Horních Měcholupech tým Zdeňka Procházky 
nejprve prohrál doma s Čížovou 0:1 a následně 
nestačil ani na Hořovicko, se kterým prohrál také 
1:0. Strakonický tým tak na jaře zatím nevstřelil 
ani jeden gól a ve třech zápasech uhrál jeden 
bod.

SK Strakonice - Sokol Čížová 0:1 (0:0)
Branka: 67. Benda
ŽK: Jaroušek, Moravec, Rybák (všichni Čížová) 
Rozhodčí: Janíček - Němec, Benedikt

Sestava Strakonic: Křížek - Dvořák, Sláma, Holub, 
Leština (13. Tomášek) - Repa (58. Chvosta), Riegel, Janů, 
Rein, Koutný - Hovorka.

Domácí měli problémy se sestavou v zápise měli 
náhradního brankáře Rojíka a dva dorostence Chvostu 
a Tomáška. Ten již ve 13. minutě střídal zraněného 
kapitána Martina Leštinu. Domácí hráli pouze na 
jednoho útočníka Hovorku, který se však neprosadil. 
V dresu Čížové nastoupili z FC Písek gólman Vladan 
Vršecký a Petr Listopad a oba patřili k oporám 
mužstva. 

Z mužstva Strakonic, které vyhrálo na podzim v 
Čížové, byli čtyři hráči Leština, Janů, Sláma a Repa. O 
výsledku rozhodl v 67. minutě osecký odchovanec 
Jaroslav Benda, na jehož tečovanou ránu z levé strany 
byl brankář Křížek bezmocný. Ke konci domácí těžili 
hlavně z rohu a standardních situací, ale všechny šance 
jim pochytal bezchybný Vršecký. Překvapení kola bylo 
na světě. 

FK Hořovicko - SK Strakonice 1:0 (0:0)
Branka: 65. Rampa
ŽK: Bežó, Rampa, Štěpnička, Šmíd – Koutný
ČK: 90. Žalud
Rozhodčí: Kubec - Hudeček, Hrabovský

Sestava Strakonic: Křížek – Dvořák, Sláma, Holub, 
Koutný – Němec, Janů, Hovorka, Petráň, Rein – Cihlář.

Trenér Zdeněk Procházka o zápase s Hořovickem: 
Problém je, že si těžko vypracováváme šance a když 
už nějaké máme, tak je nevyužijeme. Nedokážeme 
soupeře přečíslit, obejít protihráče. Pochválit tak mohu 
jen Cihláře, to byl jediný z ofenzivních hráčů, který splnil 
naše představy. Bojoval tak, jak by to mělo vypadat. 
Což se ale bohužel nedá říci o všech. Dali jsme v první 
půli gól, konkrétně Holub, ale sudí ho neuznal. Je 
pravda, že tam byla strkanice, ale oboustranná. Nechci 
ale hodnotit rozhodčí.
       Text a foto na stránce Jan Škrle

Strakonice si připsaly dvě porážky v řadě

Strakonická farma



tel.: 381 282 125

Fanoušci, pojďme proměnit šanci
Fotbalový klub SK Dynamo České Budě-
jovice podporuje od sezony 2009/2010 
budějovické Centrum BAZALKA prostřed-
nictvím charitativního projektu „Pojďme 
proměnit šanci!“ 

O projektu „Pojďme proměnit šanci!“

SK Dynamo České Budějovice se rozhodlo pro dlouhodobou podporu budějovického Centra 
BAZALKA, které se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombino-
vaným postižením z celého Jihočeského kraje. V rámci projektu jsou shromažďovány finance na vy-
bavení stacionáře či na řadu konkrétních speciálních pomůcek ke zkvalitnění života postižených dětí 
– např. pomůcky pro rozvoj jemné motoriky. Část výtěžku je věnována přímo na provoz této nestátní 
neziskové organizace, která tuto pomoc potřebuje.

„Centrum BAZALKA jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly o podporu a to především proto, že 
je to místní jihočeský projekt a také proto, že nemá dostatek partnerů pro podporu pro svoje menší 
marketingové využití,“ říká obchodní manažer Dynama Radim Šupka. Slova díků znějí i z úst zástupců 
Centra BAZALKA. „Jako nestátní nezisková organizace jsme závislí na podpoře lidí s dobrým srdcem. 
Podpora z řad ligových fotbalistů, hráčů velmi populárního sportu, nás velmi těší a je nám další vzpru-
hou v naší činnosti.“ dodává ředitelka Centra BAZALKA, Vanda Polívková.

Jak můžeme pomoci?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto Centra BAZALKA 1.000,-Kč
2. Klub SK Dynamo České Budějovice věnuje z každé prodané vstupenky 1,-Kč
3. Vy, jako naši příznivci, se této akce zúčastníte již zakoupením vstupenky. 

Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, která se ve svém denním a týdenním 
stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje. 
Posláním Centra BAZALKA je začlenění klientů do hlavního proudu společnosti, poskytnutí péče v 
odpovídajícím zařízení v rodinné atmosféře a ulehčení životní situace rodinám klientů. Více informací 
nalezneta na www.CentrumBAZALKA.cz.

18
 / 

19
SK

 D
yn

am
o 

- H
r. 

Kr
ál

ov
é

Centrum Bazalka

CENTRUM



90526_banner_3x1m_fotbal_final.indd   1 8/13/09   9:29:46 AM

Souhrn mládeže

U17 - Sparta dala Dynamu šest branek
SK Dynamo U17 - AC Sparta Praha U17 0:6 (0:1)
Sestava: Coufal - Vít, Křiváček, Šumský, Funda (50. 
Podráský) - Pěnka (67. Svoboda), Held J., Jenne - Hála 
(67. Pasecký), Horák (55. Schertler), Held M.
Hodnocení: „Utkání se hrálo ve vysokém tempu a 
akce se střídaly na obou stranách. Hosté jednu z nich 
v prvním poločase proměnili. Po změně stran jsme 
inkasovali hned po dvou minutách, ale hráli jsme dál a 
šancí jsme měli stejně, jako soupeř, jen s tím rozdílem, že 
on je proměnil,“ řekl k zápasu trenér týmu Kamil Tobiáš.

U15 - Starší žáci porazili Plzeň
SK Dynamo U15 - FC Viktoria Plzeň U15 3:1 (2:1)
Branky: Valter 2, Kadlec.
Sestava: Rotbauer - Škoda, Vacek, Kándl, Blažek - Vymětal, 
Kadlec, Frnoch, Tesař - Valter (60. Matas), Markytán
Hodnocení: „Plzeň působila fotbalově a našim 
hráčům dalo hodně práce, aby zápas vyhráli. V prvním 
poločase jsme byli lepším celkem. Soupeř se spoléhal 
na rychlé protiútoky. Ve druhém pak naše kombinace 
začala drhnout a soupeř hru vyrovnal. Proto vítězství 
bylo vydřené, ale zasloužené,“ pochvaloval si trenér 
Martin Wohlgemuth.

U13 - Přesvědčivá výhra nad Prachaticemi
Prachatice U13 - SK Dynamo U13 3:16 (1:8)
Branky: Lorenc 6, Drchal 4, Strapek 2, Dolejšek, Pileček, 
Hüttner, Horák. 
Sestava: A: Hodr - Sekyra, Dolejšek, Pileček - Zachař, 
Kalousek, Tůma - Drchal (Votava, Míka). B: Višvader - 
Horák, Kočí, Švec - Hüttner, Collin, Hofmann - Lorenc 
(Marhoun, Strapek)
Hodnocení: „Domácí bojovali, ale při vší snaze na SKD 
nestačili. Výkonnostní rozdíl byl zřejmý. Hrálo se za 
krásného počasí, ale bohužel na umělé trávě a ta nám 
určitě nevyhovovala,“ řekl k zápasu trenér Ivan Novák.

U16 - Sparta nad sílu hráčů Dynama
SK Dynamo U16 - AC Sparta Praha U16 3:5 (2:3)
Branky: Dědič, Tušer, Řezáč. Sestava: Pavelec - Mácha, 
Havel (51. Květoň), Tomášek, Zajíc - Bálek (51. Vaněk), Janoch 
(21. Rytíř), Ťušer, Řezáč - Švantner (Kočí), Dědič
Hodnocení: „Utkání s vedoucím celkem soutěže jsme 
nezvládli. Sice v úvodu utkání jsme se dostali do dvou 
střeleckých příležitostí, ale řešili jsme je zbrkle. Naopak 
Sparta využila našich chyb a trestala. Na tak kvalitního 
soupeře jako je Sparta jsme v utkání udělali příliš 
mnoho chyb,“ uvědomoval si trenér týmu Jiří Vlček.

U14 - Čtyři góly do sítě plzeňské Viktorky
SK Dynamo U14 - FC Viktoria Plzeň U14 4:2 (2:0)
Branky: Ayong, Chylík, Štifter, Rottenborn
Sestava: Luksch - Řehoř, Jáša, Procházka, Novák (36. 
Doležal) - Tomek (45. Rottenborn), Pfeifer, Chylík - 
Macák (55. Brtna), Ayong, Štifter (55. Miklas)
Hodnocení: „Utkání se hrálo od úvodu ve vysokém 
tempu. Poločas jsme vyhráli po brankách Ayonga a 
Chylíka 2:0. Úvod druhého poločasu patřil jasně Plzni 
a podařilo se jí vyrovnat. Kluci ale ukázali vůli a touhu 
po vítězství. Dokázali vstřelit ještě dvě branky a utkání 
vyhráli,“ řekl k zápasu trenér Radim Pouzar.

U12 - Prachatice na Dynamo nestačily
Prachatice U12 - SK Dynamo U12 6:11 (3:3)
Branky: Hezoučký 2, Hucek 2, Grigera, Michalko, Pileček, 
Malecha, Hanus, Kadlec, Weber. Sestava: A: Michal - Pileček, 
Ardamica - Jiránek, Hezoučký, Trachta - Grigera, Michalko 
(Havel, Penner, Míča). B: Havlíček - Perrot, Cepák - Kadlec, Hucek, 
Malecha - Hanus, Šuga (Daňhel, Hladík, Rolínek, Weber).
Hodnocení: „I přes vítězství nebyl náš výkon dobrý. 
Na umělé trávě nás balon neposlouchal. Většinu 
situací jsme řešili pomalu, bez zrychlení. Chyběli nám 
lepší náběhy do volných prostorů, větší nabídka hráčů 
bez míče a nasazení,“ řekl Pavel Pulec

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(12. března - 18. března 2012)
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U17 - Porážka na hřišti Mostu
Baník Most U17 - SK Dynamo U17 2:0 (1:0)
Sestava: Coufal - Vít, Křiváček, Šumský, Funda - Pěnka, 
Held J., Jenne - Hála, Horák, Held M. (53. Schertler)
Hodnocení: „První poločas byl vyrovnaný a hra 
se přelévala od jedné brány k druhé. Domácí byli 
šťastnější, když se jim podařilo pět minut před 
poločasem střelou z vápna dát branku. Druhý poločas 
jsme inkasovali hned ve třetí minutě z brejku a zbytek 
utkání zatlačili domácí na jeho polovinu. Gól jsme ale 
nedali a prohráli jsme 0:2,“ řekl trenér Kamil Tobiáš.

U15 - Těsné vítězství nad Benešovem
SK Benešov U15 - SK Dynamo U15 0:1 (0:1)
Branka: Frnoch. Sestava: Helmich - Pancíř, Frnoch 
(28. Valter), Kándl, Blažek - Vymětal, Kadlec, Matas (45. 
Doležal), Tesař - Mácha, Markytán.
Hodnocení: „Soupeř oproti podzimnímu zápasu chtěl 
hrát fotbal a v poli nám byl vyrovnaným soupeřem. 
Do žádné šance se však po celých sedmdesát minut 
nedostal. Naši hráči se sice snažili, ale kombinace 
nám nevycházela. Přesto jsme si vypracovali dostatek 
brankových příležitostí. Proměnit se nám však podařilo 
jenom jednu,“ řekl k zápasu trenér Martin Wohlgemuth.

U13 - Jednadvacet zásahů do brány Benešova
SK Dynamo U13 - SK Benešov U13 21:3 (8:1)
Branky: Lorenc 9, Drchal 3, Kalousek 3, Hüttner 2, 
Tůma, Dolejšek, Marhoun, Horák. Sestava: A: Višvader 
- Sekyra, Dolejšek, Pileček - Tůma, Kalousek, Hofmann - 
Drchal (Míka). B: Hodr - Horák, Kočí, Švec - Hüttner, Strapek, 
Zachař - Lorenc (Marhoun, Votava)
Hodnocení:  „Hosté patří k týmům, které kladou důraz 
na pečlivou obranu. I v tomto utkání zahustili prostor 
před vlastní brankou, a tak klukům trvalo deset minut 
než se brankově prosadili. Kluci podali kvalitní výkon a 
zcela po zásluze vysoko vyhráli,“ řekl Ivan Novák.

U16 - Třígólová prohra v Mostu
Baník Most U16 - SK Dynamo U16 3:1 (0:0)
Branka: Rytíř
Sestava: Pavelec - Máca (55. Květoň), Havel (68. Kočí), 
Tomášek, Zajíc - Bálek, Tušet (60. Rytíř), Janoch, Řezáč - 
Švantner, Dědič (55. Vaněk) 
Hodnocení: Tým Jiřího Vlčka vedl od 61. minuty díky 
gólu Rytíře. „Potom přišli hororové minuty. V 65. minutě 
po chybě brankaře domácí vyrovnali. Domácí byli na 
koni a trestali nás podruhé. Otevřeli jsme hru a domácí 
nás potrestali potřetí,“ řekl k zápasu zklamaný trenér.

U14 - Kanonáda do sítě Benešova
SK Benešov U14 - SK Dynamo U14 1:8 (0:5) 
Branky: 12. a 18. Ayong, 20. a 22. Macák, 30. Řehoř, 44. 
Štifter, 50. Miklas, 55. Brtna. 
Sestava: Luksch - Řehoř, Jáša, Procházka (36. Novák), 
Hric - Tomek (36. Brtna), Pfeifer (36. Rottenborn), Chylík 
- Štifter, Ayong (36. Miklas), Macák (45. Doležal)
Hodnocení: „Hned od úvodních minut byla 
jednoznačná herní převaha na našich hráčích a výsledek 
odpovídá dění hry na hřišti,“ hodnotil spokojený trenér 
budějovického mužstva Radim Pouzar. Jeho svěřenci 
se v tabulce posunuli na čtvrté místo ligové tabulky.

U12 - Gólovou přestřelku zvládlo Dynamo
SK Dynamo U12 - SK Benešov U12 15:8 (8:6)
Branka: Hezoučký 3, Weber 3, Šuga 2, Havel, Pileček, 
Hucek, Malecha, Penner, Jiran, Cepák. Sestava: A: Michal 
- Havel, Jiránek - Rolínek, Pileček, Daňhel - Hezoučký, 
Ardamica (Hucek, Trachta). B: Havlíček - Hladík, Penner - 
Grigera, Weber, Míča - Jiran, Malecha (Cepák, Šuga).
Hodnocení: „S kvalitním soupeřem jsme sehráli 
náročné utkání. V 1. poločase nám Benešov střílel 
branky hlavně z protiútoků, na které jsme rychlostně 
nestačili. Ve druhém poločase jsme už postupem času 
soupeře začali přehrávat,“ řekl trenér Pavel Pulec.

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(19. března - 25. března 2012)
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Dorost U19 v lize

Starší dorost rozstřílel Opavu 6:0, pak prohrál
Českobudějovičtí starší dorostenci U19 smetli ve 
21. kole stejně starý výběr Opavy 6:0 a upevnili si 
tak svou pozici v horní polovině tabulky. V utkání 
se předvedli David Radouch a Zdeněk Linhart. 
Oba dali po třech gólech! O týden později pak 
hráli na hřišti Brna, kde prohráli 0:2.

SK Dynamo U19 - SFC Opava U19 6:0 (2:0)
Branka: 35., 57. a 74. Radouch, 45., 48. z pen. a 66. Linhart
Sestava: Trnka - Fajtl (71. Slavík), J. Novotný, Kabele, 
Malý - Kadula (71. Dvořák), Radouch, Čadek, Wermke 
(67. Staněk) - Cihlář (62. Vaněk), Linhart.

Jan Dvořák (trenér): Do utkání jsme šli s pokorou, ale 
soupeře jsme jasně přehráli. Dařila se nám kombinace, 
dobrý byl i přechod do útočné fáze. Dali jsme šest 
krásných gólů. Musím vyzdvihnout oba naše střelce. 
David Radouch navíc dvakrát trefil perfektně branku ze 
standardní situace. Hráčům se muselo hrát dobře, věřili 
si a byli jsme individuálně jeden na jednoho lepší.

První velká šance zápasu přišla ve 31. minutě, kdy 
Linhart vybojoval po akci Kaduly roh. Ten zahrál Malý 
jen do míst, kde stál hostující gólman, který míč 
vyboxoval před vápno. Tam se do střelecké pozice 
dostal Radouch a jeho pokus skončil na břevně.

Domácí hráče to ale moc mrzet nemuselo, protože se 
prosadili z následující akce. Ve 35. minutě vybojovalo 
Dynamo standardní situaci a míč si postavil David 
Radouch. Domácí záložník dokázal z nějakých 
dvaadvaceti metrů poslat balon přesně do šibenice 
– 1:0! Hosté mohli vyrovnat z protiútoku, ale Gebauer 
sám před Trnkou přehodil jak brankáře Dynama, tak 
i branku. Když už hráči Opavy vyhlíželi přestávkovou 
poradu v kabině, tak podruhé udeřilo Dynamo. Malý 
zatáhl míč a předal ho Zdeňku Linhartovi, který se v 
nabídnuté šanci nemýlil – 2:0!

I úvod do druhého poločasu patřil Dynamu a po faulu 
Jurečky na Zdeňka Linharta kopali Jihočeši pokutový 
kop. K jeho zahrání se postavil sám postižený a prudkou 
přízemní ranou k pravé tyči nedal brankáři šanci – 3:0! 
Hosté začali být nedisciplinovaní a výsledkem byla žlutá 
karta Dydowicze. Následovala standardní situace z 
dvaceti metrů, ke které se postavil opět David Radouch 
a přesnou ranou přes zeď poslal balon k pravé tyči - 4:0! 

Na hřišti v tom momentě pobíhali dvougóloví střelci 
Radouch a Linhart. Právě Linhart odmítl vstřelit hattrick 
v 62. minutě, kdy po akci Cihláře napálil balon je do 
brankáře Opavy.

Vše si Zdeněk Linhart vynahradil v 66. minutě a byl 
z toho první hattrick – 5:0! Následovala série mnoha 
střídání a za rozhodnutého stavu si Jihočeši zbývající 
část hry užívali. Navíc se hattricku nakonec dočkal 
i David Radouch, který sólem přes dva obránce a 
následné kličce gólmanovi završil podařený zápas – 
6:0! Závěrečné minuty si Dynamo skutečně užívalo a 
k vidění bylo i několik parádiček, jako jsou patičky či 
různé fotbalové finty. Tři minuty před koncem mohl 
vstřelit další domácí gól střídající Staněk. Z úhlu trefil 
ale jen břevno.

Zbrojovka Brno U19 - SK Dynamo U19 2:0 (1:0)
ŽK: Čadek
Sestava: Trnka - Fajtl, Novotný J., Kabele, Malý - Čadek, 
Slavík (46. Vaněk) - Wermke (70. Dvořák), Radouch, 
Staněk (80. Mravec) - Linhart.

Pavel Tobiáš (trenér): Brno vstřelilo v každém 
poločase jeden gól. V závěru hru kontrolovalo a do 
ničeho nás nepustilo. Odjížděli jsme s pocitem, že se 
tento zápas dal zvládnou lépe.

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

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

19
12
11
12
9
9

11
10
9
9
8
8
7
7
4
5
5
4

82:25
50:24
54:33
57:42
40:29
45:33
33:42
50:39
44:33
39:37
43:53
45:45
36:42
31:64
22:47
26:48
27:66
29:51

22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22

2
3
6
8
5
6
9
8
7
9

10
11
11
12
10
14
14
13

58
43
38
38
35
34
34
33
33
31
28
26
25
14
20
18
18
17

Celostátní liga staršího dorostu
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  narozen  25. 6. 1983  •  výška 180 cm  •  váha 79 kg  •  post  záložník 


