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DYNAMO
28. dubna 2012  |  ročník XXVI  |  číslo 16                                      cena 20 Kč

V minulém ligovém zápase v Příbrami vyhráli Jihočeši 2:1V minulém ligovém zápase v Příbrami vyhráli Jihočeši 2:1
 a prodloužili sérii výher na čtyři utkání! a prodloužili sérii výher na čtyři utkání!

Foto: Dita BrožováFoto: Dita Brožová

SK DYNAMO ČB - FC SLOVAN LIBEREC

27. KOLO
GAMBRINUS LIGY
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Mediální partneři
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29
1

30

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

SK DYNAMO ČB

4
11
6

23
5

15
2
3

17
21
7

14

Zdeněk Linhart
František Němec
Jakub Řezníček
Tomáš Stráský

1994
1992
1988
1987

2
13
10
13

0
1
1
0

2
14
91
84

0
1

16
10

ÚTOČNÍCI

ZÁLOŽNÍCI

22
18
20
12
10
9

19
25

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

1973
   1984
   1986

6
0

18
18
2

25
24
17
23

0
0
0
2
0
6
4
1
2

10
1

111
25
3

150
414
124
23

0
0
5
3
0

17
65
9
2

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

   1984  
1978   
1978
1986
1989
1980
1974
1991

11
9

26
20
14
6

10
0

0
0
2
0
0
0
0
0

77
148
178
20
16

202
302

0

2
5
6
0
0

12
11
0

Michal Daněk
Matej Delač
Zdeněk Křížek

1983
1992
1983

9
1

11

123
1

30

0
0
0

0
0
0

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

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Jaroslav Šilhavý
Zdeněk Klucký
Milan Veselý
MUDr. Ladislav Dzan
MUDr. Pavel Buchvald
Václav Brendl
Petr Ulihrach

hlavní trenér
asistent trenéra
trenér brankařů
lékař
lékař
masér
kustod

30
1

16

14
25
32
17
3
2

13
29

10
11
4

20
22
8
5
6

15
28
7

19
24
23

David Bičík
Zbyněk Hauzr
Ondřej Kolář

Pavel Bína
Jiří Fleišman
Theodor Gebre Selassie
Tomáš Janů
Miloš Kariśik
Renato Kelić
Jan Polák
Petr Zieris

Milos Bosančić
Michal Breznaník
Erik Daniel
Nesnen Feuleu Ndemen
Jiří Krystan
Jiří Liška
Emil Rilke
Lukáš Vácha

Vojtěch Hadaščok
Zbyněk Musiol
Jan Nezmar
Micheal Rabušic
Jiří Štajner
Josef Šural

1981
1973
1994

1991
1984
1986
1973
1988
1991
1989
1989

1988
1985
1992
1990
1990
1982
1983
1989

1992
1991
1977
1989
1976
1990

26
0
0

0
24
26
23
10
15
12
0

20
25
0
3
0
7

12
25

12
5

25
26
25
24

0
0
0

0
1
5
0
0
0
0
0

4
12
0
0
0
0
2
2

1
2
4

11
14
3

70
138

0

0
51

104
328
10
54
85
3

55
46
0
3
3

80
114
96

24
7

295
87

136
61

0
0
0

0
2
8
3
0
4
1
0

9
16
0
0
0
0
8
4

2
2

80
21
51
5

FC SLOVAN LIBEREC

číslo jméno
rok 

narození
utkání 
11/12

góly
11/12

utkání 
celkem

góly
celkem



Reportáž ze zápasu

V sestavě Dynama se nakonec objevil i Matej Krajčík, 
jehož start byl nejistý. To samé platí i o kapitánovi 
Pražanů Lukáši Jarolímovi, který v týdnu přemohl virózu. 
Domácí začali zostra. Již ve druhé minutě posunul míč 
na vápně Sandrovi Javorek, Brazilcovu střelu doprostřed 
branky kryl Berkovec, následná Klesova dorážka byla z 
ofsajdu.

Sešívaní se poprvé osmělili po dvaceti minutách hry, kdy 
z hranice šestnáctky střílel Böhm. Brankář Daněk však 
byl připraven. Po půlhodině hry domácím příznivcům 
pořádně zatrnulo. Centr z levé strany přeskočil bránícího 
Machovce a Stanislav Vlček, který si lišácky počkal na 
míč, střílel pohotově, na Daňka nevyzrál.

Jihočeši měli další možnost krátce před koncem 
poločasu. Machovec nacentroval z levé strany, míč 
lehce přizvedl jeden z bránících hráčů a Michal Klesa 
trefi l míč z dobré pozice až za tribunu. Ze tří střel mezi tři 
tyče se neujala žádná, a tak hráči odcházeli do kabin za 
bezbrankového stavu.

Hned v úvodu druhé části měli domácí velkou šanci. Na 
centr z levé strany Řezníček nedosáhl, Klesu nabídnutá 
možnost překvapila natolik, že zamířil hodně nepřesně. 
Oba celky se v průběhu utkání dožadovaly pokutového 
kopu, ale ani v jednom případě rozhodčí Příhoda 
nepískal. Jako penaltová mu nepřišla ruka Hubáčka v 

prvním poločase, ani Řepkovo přistrčení po změně 
stran.

V 85. minutě mohl rozhodnout Pospěch, ale volný míč 
na hranici šestnáctky napálil pouze do připraveného 
Daňka. A tak přišel pro sešívané trest. Rýdel vyslal do 
úniku Hudsona, ten se prosmýkl po lajně, namazal míč 
nabíhajícímu Petru Javorkovi, který přesnou střelou 
zajistil Dynamu výhru 1:0. 

Trenér František Cipro po zápase se Slavií:
Hlavně v prvním poločase byla Slavie jednoznačně 
lepší a přehrávala nás. Nevím, jaký byl poměr držení 
míče, ale asi to bylo hodně v jejich prospěch. Hlavně 
ve středu pole jsme jim nestačili a hra se nám vůbec 
nedařila. Slavia byla lepší, ale šance si nevytvářela. Ve 
druhém poločase se to zlepšilo. Dokonce si myslím, že 
jsme Klesou měli dvě šance, které gólem neskončily. 
Největší šanci zápasu měli potom hosté Pospěchem 
ke konci zápasu. Kdyby to dal, tak jsme prohráli. Tak jak 
to ve fotbale bývá, dali jsme následně asi o dvě minuty 
později šťástný gól a vyhráli jsme. Kdyby to Pospěch dal, 
tak to bylo všechno jinak. Slavia byla lepší, ale na šance 
jsme možná vyhráli my. Tak to ve fotbale bývá. Asi jsme 
se zachránili..

Jihočeši doma udolali pražskou Slavii

Brazilec Sandro stíhá Lukáše Jarolíma ze Slavie.

13. dubna 2012, 25. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3698

SK DYNAMO ČB - SK SLAVIA PRAHA
                                   1:0 (0:0)   

BRANKY: 88. Javorek
ŽK: Řepka, Otepka - Cicman, Nitrianský.
ROZHODČÍ: Příhoda - Jiřík, Pospíšil.ČÍ:ROZROZROZROZOROZO HODHODHODHODHODHODHOO ČÍ:ČÍ:ČČÍ:ČÍČÍ:: k, Pospíšil. Příhoda - Jiřík
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Řezníček
(90. Brezinský)

Řepka

Otepka

Berkovec

TrubilaPetrák

Milutinovič
(88.Dembelé)

Böhm
(60.Pospěch)

Dostál

Sandro
(72. Hudson)

Vlček
(80. Veselý)

Rýdel

Javorek



Fotbalisté SK Dynamo České Budějovice porazili 
Slavii Praha po pěkném gólu Javorka 1:0. Jak sám 
střelec přiznal, tak chtěl pálit jinak. Po utkání byl 
hodně zklamaný exbudějovický Nitrianský, který 
chtěl Střelecký ostrov vyloupit. Oba hráči po 
utkání hodnotili hubené domácí vítězství.

Rozhodl jste utkání se Slavií. Jaký to je pocit?
Bylo to hodně náročné. Jednoduchý zápas to v žádném 
případě nebyl. Musíme si přiznat, že nás Slavia přehrávala. 
Jsme rádi, že jsme to tam nakonec dotlačili.

Dal jste krásný gól. Byl to úmysl?
Úmysl to nebyl. Míč jsem špatně trefi l a navíc se mi 
ještě odrazil od levé nohy. Naštěstí to tam padlo. 

Ve Slavii jste působil. Proběhlo nějaké hecování?
Nic nebylo. Až po utkání jsem mluvil s Berkovcem. 
Znám ho a řekl jsem mu, že vím jak na něj.

Získali jste důležité tři body. Záchrana je hodně 
blízko, že?
Uvidíme, jak budou hrát ostatní týmy. Máme to ale 
ve svých rukách. Věřím, že ještě nějaký bod získáme a 
budeme zachránění.

Před vaším gólem měl velkou šanci Pospěch. 
Trenérovi jste k narozeninám mohli dát i prohru.
Jsme rádi, že jsme trenérovi dali k narozeninám výhru. 
Pospěch střílel někde z malého vápna a musíme 
Michalovi (Daňkovi – pozn. autora) poděkovat. Od 
toho tam ale brankář je, aby něco chytil (s úsměvem).

Co proběhlo po prvním poločase v kabině?
Byla tam bouře. Tomáš Řepka s Lengym (Lengyel – 
pozn. autora) si vzali slovo, že Slavia má hodně času 
na rozehrávku a že nás přehrávají po zemi. Po půlce se 
nám více dařilo a jsme za tři body rádi.

S hlavou dole naopak hrací plochu opouštěl Milan 
Nitrianský, který ještě na začátku letošní sezony 
oblékal dres Dynama. Nyní je ale již hráčem Slavie 
a v zápase byl tedy na straně poražených..

Milane, určitě vás hodně mrzí tato porážka v 
Budějovicích, že?
To víte, že jo. Budějovice byly o dva body za námi, 
nyní jsou o jeden před námi. I když jsme prakticky 
zachráněni, tak jsme tu chtěli vyhrát. Osobně jsem zde 
moc chtěl uspět proti svému bývalému klubu a to se 
nepovedlo. V závěru jsme neproměnili šanci a prakticky 
z protiútoku jsme dostali na 1:0.

Ale po většinu duelu jste měli více ze hry. Čím to, 
že jste se nedokázali prosadit?
My poslední dobou máme pořád míč víc na svých 
kopačkách než soupeř, ale nedáváme šance. Dnes 
jsme jednu měli a je škoda, že tu vyloženou máme 
jenom jednu jedinou a Budějovice nás krutě ztrestaly. 
Bohužel…

Jak se změnilo mužstvo Dynama? Na jaře se mu 
daří, prohrálo pouze jednou.
Dobře posílili. Navíc poslední zápasy jim vyšli, po 
dlouhé době vyhráli venku. Ty důležité zápasy zvládají, 
což nám se bohužel nestává.

To trápení s neproměňováním šancí se kolem vás 
točí pořád dokola. Co s tím?
Je to pořád to samé. Netrefujeme vůbec branku, a když 
už jí trefíme, tak zasáhneme přímo gólmana. To už není 
ani smůla. Šance máme, ale neproměňujeme je. Minulý 
týden jsme vyhráli díky vlastňáku a říkali jsme si, že by 
nás to mohlo nakopnout. Bohužel se tak nestalo.

Vy umíte vypálit kvalitně i ze střední vzdálenosti, 
ale dnes jste se k tomu moc nedostal.
Já jsem celkově nebyl moc u míče. Chtěl jsem tady 
vyhrát a jsem vyloženě nas***ej. Budějovice jsou nyní o 
bod před námi a doufám, že je znovu přeskočíme. 

Zápas se Slavií rozhodl Javorek kuriózním gólem

Ohlasy po zápase
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Radost budějovické lavičky po gólu Petra Javorka.

PCO
hlídací služba



Reportáž ze zápasu

Místo vykartovaného Otepky nakonec nastoupil 
František Němec, jenž se postavil na levý kraj zálohy. 
Hned po pár vteřinách se do dobré možnosti dostal 
nekrytý Javorek, ale míč z hranice vápna netrefil 
ideálně. Za domácí to zkoušel Šlápak, ale jeho pokus 
se mezi tři tyče nevešel. Brankář Jihočechů Michal 
Daněk zlikvidoval i jedovatý pokus Krause ze střední 
vzdálenosti.

Po dvaceti minutách se Středočeši dostali do 
obrovské příležitosti. Od postranní čáry centroval 
Divíšek přesně na hlavu Zdeňka Koukala a jeho 
přesnou hlavičku musel na roh vytáhnout skvělým 
zákrokem Michal Daněk. V další příležitosti přestřelil z 
malého vápna tísněný Šlapák.

Dynamo skórovalo z čista jasna ve 41. minutě. 
Sandro se pěkně uvolnil u brankové čáry, poslal míč 
před branku, kde z malého vápna poprvé v nejvyšší 
soutěži skóroval František Němec a poslal Jihočechy 
do vedení 1:0, které vydrželo až do poločasového 
hvizdu.

Svěřencům Františka Cipra se skvěle vyvedl vstup do 
druhého poločasu. Jakub Řezníček vyslal k brance 
centr, který si za záda vlastního brankáře srazil obránce 
Krejčí. Domácí dvě branky očividně zaskočily a jejich 
hra postrádala potřebnou nápaditost a rychlost. 

Naopak Jihočeši v poklidu drželi míč a nepouštěli 
soupeře do výraznějších příležitostí.

Snížit mohl po hodině hry Koukal, ale jeho hlavička 
postrádala přesnost. Příbram se neprosadila ani po 
závaru před brankou nebo střele Krause z 25 metrů, 
která skončila několik decimetrů vedle levé Daňkovy 
tyče. Středočeši však nesložili zbraně. V 83. minutě se 
střelou z první prosadil nekrytý Šlápak.

Trenér František Cipro po zápase v Příbrami:
Pro nás je to velké vítězství, protože jsme se tím 
defi nitivně zachránili. Sestupující týmy nás už nemohou 
doběhnout. Máme za sebou takové to období, kdy 
v každém zápase musíme bezpodmínečně vyhrát a 
zároveň musíme neustále sledovat, jak hráli soupeři. 
Na domácích bylo samozřejmě dnes vidět, že jsou 
v pohodě. Hráli sebevědomě a především v prvním 
poločase byli plní pohybu a docela lehce si umí chodit 
do těch předfi nálních a fi nálních pozic. Ve druhém 
poločase jsme naší zkušeností dokázali hru uklidnit a do 
šancí jsme soupeře již nepouštěli. Domácí sice vstřelili 
kontaktní gól, ale my jsme si výsledek už pohlídali a 
vyhráli 2:1.

Další vítězství z hřiště soupeře
21. dubna 2012, 26. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3876

1.FK PŘÍBRAM - SK DYNAMO ČB
                                    1:2 (0:1)   

BRANKY: 83. Šlapák - 41. F. Němec, 48. Řezníček
ŽK: Krajčík
ROZHODČÍ: Ardeleánu - Zlámal, Štěrba
ŽK: KrajčíkKrajčík
ROZHODČÍ:ROZHODČÍ:ROZHODČÍ:HODČ Zlámal, ŠtěrbaArdeleánu - ZA ěrbaaaabaabaabbaabaaaaaaaaa

Němec
(78. Hudson)

Řepka

P. Pilík

Klesa
(90. Riegel)

Krejčí

Hruška

Rýdel

Divíček
(80. Kdolský)

Sandro
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T. Krbeček

Mišůn

Řezníček
(84. Brezinský)

Delač

Lengyel

J. Mareš

Kraus
(86. Dušek)

Krajčík

Šlapák
Koukal

Javorek

Papšys
(66.Bernardo)

Michal Klesa nastoupil v Příbrami proti svým bývalým 
protihráčům. Dynamo vyhrálo 2:1.       Foto: Dita Brožová

Machovec
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Fotbalisté Dynama České Budějovice se v 
průběhu jara dostali do výborné formy. Tu 
potvrdili i v Příbrami, odkud si po téměř 
jedenácti letech odvezli body a hned všechny 
tři. Nejvýrazněji se pod vítězství podepsali 
František Němec a Jakub Řezníček, kteří se 
postarali o dva góly Dynama.

Devatenáctiletý útočník František Němec se 
letošní sezoně potřetí objevil v základní sestavě 
Dynama a důvěru trenéra dokázal proměnit ve 
vstřelený gól, který proti Příbrami zaznamenal pět 
minut před koncem poločasu. „Příbram nás tlačila, 
teď je vyhlášená tím, že hraje ofenzivní fotbal. I proti 
nám to předváděla celou první půli. My jsme ale v 
závěru dokázali vstřelit gól, a to nám určitě trochu 
pomohlo. Hned po přestávce jsme dali druhý gól 
a domácí začali být zaražení. My jsme drželi balon 
a z našeho pohledu byl druhý poločas lepší,“ všiml 
si mladý budějovický útočník či ofenzivně laděný 
záložník.

František Němec nastoupil ke svému čtrnáctému 
prvoligovému zápasu v kariéře a na konto si v 
Příbrami připsal první ligový gól. „Určitě jsem byl za 
ten gól rád. Ten gól na konci poločasu nám pomohl. 
Ještě více nám pak pomohl ten druhý gól a ve zbytku 
zápasu se nám hrálo již dobře. Už jsme nebyli pod 
takovým tlakem jako v těch prvních dvaceti nebo 
třiceti minutách,“ dodal šťastný střelec.

V průběhu podzimní části sezony se fotbalisté 
Dynama trápili, teď se dostali do velké pohody a 
právě zápasem v Příbrami se s velkým předstihem 
zachránili v lize. „S takto úspěšným jarem jsme 
samozřejmě po tom nepovedeném podzimu určitě 
nepočítali. Jsme rádi, že jsme se dokázali s takovým 
předstihem čtyř zápasů před koncem sezony 
zachránit,“ pochvaloval si po zápase mladý útočník

Zpět domů se vrátil při zápase Dynama na hřišti 
Příbrami útočník Jakub Řezníček. Rodák z Příbrami 
až do roku 2006 v Příbrami působil a zápas proti 
Dynamu tak pro něj byl hodně prestižní. Po skončení 
zápasu tak mohl být spokojený s tím, že to byl právě 
on, kdo se podílel na vítězném gólu budějovického 
týmu.

Jakub Řezníček ale podobně jako František Němec 
uznal, že domácí začali zápas lépe a byli aktivnějším 
týmem. „Příbram sice začala dobře, ale gól nedala a 
když jsme se před koncem poločasu prosadili my, 
tak to domácí asi trochu sesadilo z role dnešního 
favorita,“ řekl po zápase.

Pravdou ale je, že mnoho kurióznějších gólů ve 
své kariéře Jakub Řezníček asi nedal. „Byl to rychlý 
protiútok, po kterém jsem se snažil centrovat do 
vápna. Naštěstí pro nás to tam domácí Krejčí lehce 
tečoval a míč zapadnul přesně k tyči a byl z toho 
gól,“ popisoval šťastný gólový moment. Právě druhý 
gól do sítě Příbrami se ukázal jako rozhodující. „Byl 
zlomovým. Pak se nám hrálo už dobře a soupeře 
jsme k ničemu moc nepouštěli. Byla jen škoda, že 
jsme dostali gól a že jsme nedokázali udržet čisté 
konto,“ dodal Řezníček.

Na příbramském stadionu u řeky Litavky se střetly 
dva odlišné herní styly. Zatímco domácí hrají 
bezvýhradně ofenzivně, hra Dynama je založena na 
precizní defenzivě a taktické vyspělosti zkušených 
hráčů. „Snažíme se hrát dobře v defenzivě a 
spoléháme na brejky. Věříme, že vždy nějaký z nich 
proměníme. Dneska se nám podařilo dát dva a ty 
znamenaly vítězství,“ dodal Jakub Řezníček.

Řezníček s Němcem rozhodli zápas v Příbrami

Jakub Řezníček v hlavičkovém souboji s protihráčem..



A-tým Dynama České Budějovice si čtyři kola před 
koncem letošního ročníku Gambrinus ligy zajistil 
prvoligovou jistotu i pro nadcházející sezonu. 
Jihočeši se zachránili především díky skvělé jarní 
jízdě. V dosavadních zápasech prohráli pouze na 
hřišti Plzně a navíc aktuálně drží sérii čtyř výher v 
řadě, což je vyrovnaný klubový rekord.

Po patnácti podzimních zápasech mělo Dynamo na 
svém kontě pouhých deset bodů a krčilo se na třináctém 
místě tabulky. V podzimní předehrávce jarního 16. kola 
dokázali Jihočeši vyhrát doma nad Duklou a málokdo 
tušil, že právě tato jarní předehrávka předznamenala 
výbornou jarní jízdu. V následujících deseti kolech totiž 
tým Františka Cipra prohrál pouze s mistrovskou Plzní. 
„Zápas v Plzni jsme nezvládli podle našich představ. 
Domácí byli jasně lepší a ukázali svou velkou kvalitu. 
Nechci se ale na to vymlouvat, ten zápas jsme měli 
odehrát lépe,“ říká František Cipro. Vysoká porážka v 
Plzni je ale jen jednou malou kaňkou na jinak parádním 
jihočeském jaře. 

Jihočeši po Novém roce mají v lize bilanci pěti výher, čtyř 
remíz a jedné porážky. V součtu s předehrávaným 16. jarním 
kolem tak v druhé polovině sezony získali úctyhodných 
dvaadvacet bodů. Lépe na tom je pouze vedoucí Liberec 
(27 bodů) a třetí Plzeň (26 bodů). Vedle skvělých výsledků 
se současný A-tým hned několikrát nesmazatelně 
zapsal do klubové historie. Asi nejsledovanější byla 
dlouhotrvající série zápasů bez výhry na hřištích soupeřů. 
Dynamo vyhrálo naposledy venku 5. května 2010 v 

Mladé Boleslavi a od té 
doby se mu nedařilo. 
Čekání na vítězství 
venku trvalo téměř dva 
roky. Po sedmadvaceti 
marných pokusech 
Jihočeši vyhráli až 6. 
dubna 2012 v Teplicích. 
Paradoxem pak je, že 
Dynamo si výhru ze 
hřiště soupeře přivezlo 
ihned o čtrnáct dní 
později, kdy vyhrálo i 
v Příbrami. „Naše série 
bez vítězství byla opravdu dlouhá. Jednou to ale prostě 
přijít muselo, že jsme tuto šňůru, kterou ale řeší hlavně 
novináři, dokázali přerušit,“ usmívá se František Cipro. 

Tým okolo zkušeného stratéga si ale připsal i další zajímavé 
statistické zajímavosti. Právě díky výhrám v Teplicích 
a Příbrami, které byli proložené domácími vítězstvími 
nad Slavií a Hradcem, drží Dynamo momentálně série 
čtyř výher v řadě. To se ligovému týmu Dynama v 
klubové historii povedlo jen jednou - v průběhu srpna 
a září roku 1995 Jihočeši postupně v lize porazili Uherské 
Hradiště, Ostravu, Drnovice a Hradec. Nikdy jindy se v 
nejvyšší soutěži nestalo, aby budějovický tým vyhrál 
čtyři zápasy v řadě. „Samozřejmě si uvědomuji, že jsme 
letos asi vyrovnali klubový rekord. Co se týká těchto sérií, 
tak u nich je to ale vyloženě o štěstí. Fotbal rozhodují 
maličkosti. Nic to ale nemění na tom, že jsme za takovou 
sérii moc rádi,“ říká František Cipro, který by vyrovnaný 
klubový rekord rád hned následující týden překonal. „Na 
zápas s Libercem si věříme. Tedy alespoň já osobně,“ říká 
s úsměvem budějovický lodivod.

Během právě probíhající série Jihočeši přerušili i další 
méně příjemné šňůry zápasů. V Příbrami vyhráli poprvé 
od roku 2003 a pro někoho dost možná i překvapivě 
porazili na domácím hřišti Slavii Praha po osmi marných 
pokusech poprvé od 4. listopadu 2000! Dalším zajímavým 
rekordem je neprůstřelnost brankáře Michala Daňka. Ten 
neinkasoval ve třech zápasech proti Hradci, Teplicím ani 
Slavii a proti Příbrami dostal gól až v 83. minutě, takže 
čisté konto udržel celkem 353 minut. V novodobé historii 
po rozdělení Československa žádný jiný brankář Dynama 
tak dlouhou sérii bez inkasované branky neměl (Holec - 
346 minut, Kučera - 340 minut, Drobný - 307 minut). 

Jihočeši na jaře překonávají klubové rekordy

Dynamu se na jaře daří

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

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

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

0
2
4
3
3
2
1
4
6
2
1
3
3
5
2
0

9
8
6
6
6
5
5
4
3
4
4
2
2
1
2
0

27:11
23:12
15:12
22:14
21:9

16:14
17:15
15:13
17:16
10:10
8:13

15:23
10:18
6:10
9:20
6:27

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

27
26
22
21
21
17
16
16
15
14
13
9
9
8
8
1

Tabulka Gambrinus ligy (16. - 26. kolo)



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.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
17
16
13
11
11
11
10
10
8
8
6
9
5
4
4

4
3
5
5
8
7
6
6
3
8
6

10
9
5
6
3

4
6
5
8
7
8
9

10
13
10
12
10
8

16
16
19

62:29
45:24
57:33
44:31
39:26
31:29
43:43
51:37
23:31
29:42
20:28
20:27
37:34
17:50
22:45
18:49

58
54
53
44
41
40
39
36
33
32
30
28
27
20
18
15

19
18
14
5
2
1
0
-3
-6
-7

-12
-11
-3

-19
-21
-24

Nejlepší střelci
23 - Lafata (Jablonec)
14 - Bakoš (Plzeň), Štajner(Liberec)
12 - Breznanik (Liberec)
11 - Rabušic (Liberec)

Žluté karty
10 - Šťastný (Žižkov)
9 - Žižka (Bohemians)
8 - Kubáň (Slovácko), Ščuk (Boleslav), Latka 
(Slavia), Otepka (ČB), Vácha (Liberec)

Červené karty
2 - Bodeček (Žižkov)
1 - Novák (ČB) + dalších 33 hráčů

Brankáři s čistými konty
11 - Grigar (Teplice)
10 - Švenger (Sparta),
8 - Špit (Jablonec), Hruška (Příbram)
7 - Čontofalský (Slavia), Lindr (Hradec), Filipko (Slovácko)

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

3.5. 18:30

6.5. 10:15

4.5. 20:15

5.5. 15:20

6.5. 17:00

6.5. 17:00

6.5. 17:00

6.5. 19:15

9.5. 18:00

9.5. 18:00

9.5. 18:00

9.5. 18:00

9.5. 18:00

9.5. 18:00

9.5. 18:00

9.5. 18:00

29.4. 17:00

29.4. 17:00

29.4. 15:00

28.4. 16:45

28.4. 17:00

28.4. 19:00

30.4. 18:00

27.4. 20:15

12.5. 17:30

12.5. 17:30

12.5. 17:30

12.5. 17:30

12.5. 17:30

12.5. 17:30

12.5. 17:30

12.5. 17:30

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

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

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

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

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



prodej a pokládka
podlahových

krytin

Fotbalový klub FC Slovan Liberec byl ofi ciálně založen 
12. července 1958. Tým dlouhé roky nastupoval v 
nižších ligových soutěžích a postup do první ligy 
oslavil v roce 1993 pod vedením trenéra Vlastimila 
Petržely. Od té doby je mužstvo ze severu Čech 
tradičnim účastníkem nejvyšší soutěže. V historické 
tabulce samostatné české ligy je navíc po Spartě a 
Slavii třetím nejúspěšnějším mužstvem ligy. 

Nejlepšího ligového umístěni tým z Podještědí dosáhl 
v sezonách 2001/2002 a 2005/2006, kdy vyhrál první 
ligu. Od roku 2000 odehrálo mužstvo Liberce více 
než padesát zápasů v evropských pohárech. Největší 
pohárový úspěch klubu se zrodil v roce 2002, kdy tým 
došel až do čtvrtfi nále poháru UEFA, kde nestačil na 
Borussii Dortmund.

V posledních sezonách ale Severočeši částečně 
ustoupili ze slávy, když po třetím místě v sezoně 
2008/09 obsadili v následujícím ročníku až deváté 
místo. Na konci loňské sezony tým pod vedením 
Josefa Petříka a následně Petra Rady skončil na 
průměrném šestém místě. V letošní sezoně je Liberec 
ale opět na výslunní a těsně před koncem ligového 
ročníku má našlápnuto k zisku ligového titulu!

Hráli za Liberec: Miloš Brezinský (2002-2004, 2005-
2006, 2007), Fernando Hudson (2007-2008)
Hráli za Dynamo: Zbyněk Hauzr (2001)

Rok založení:   1958

Klubové barvy:   modrá a bílá

Stadion:    U Nisy (9.900 diváků)

Webové stránky:   www.fcslovanliberec.cz

Nejlepší ligové umístění:  vítěz ligy (2002 a 2006)

Nejvyšší výhra:   5:0 nad Švarcem Benešov (1994/95)

Nejvyšší prohra:   1:7 se Spartou Praha (1994/95)

Nejlepší střelec v historii:  Jan Nezmar - 62

O soupeři

Posledních pět let

Bilance v české lize        18 sezón      540 zápasů     233 výher     158 remíz    149 proher     705:552        839 bodů       3. místo

Pohled do historie

Budějovický Rudolf Otepka (vpravo) se snaží zastavil libereckého 
Bosančiče.

Novinky u soupeře
Liberecký tým pod vedením ex-budějovického trenéra 
Jaroslava Šilhavého prožívá skvělou sezonu. Hned od 
prvních zápasů sezony se drží na nejvyšších příčkách 
tabulky a před dnešním zápasem je dokonce první s 
čtyřbodovým náskokem na druhou Spartu Praha. 

Severočeši se během sezony dostali do výborné 
formy a především díky propracované ofenzivě patří k 
týmům, které v lize předvádějí nejlepší fotbal. Liberec 
letos nastřílel již 62 branek a má ve svém středu hned 
tři fotbalisty, kteří se do sítí soupeřů trefi li více než 
desetkrát - Jiří Štajner (14 gólů), Michal Breznaník (12) 
a Michael Rabušic (11).

Oblékli dres soupeře

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

FC SLOVAN LIBERECFC SLOVAN LIBEREC
6.místo

3.místo
4.místo

9.místo

6.místo



29. srpna 1993: SK Dynamo - Liberec  2:1 (1:1)
Branky: Pěnička, Poborský - Jinoch
6. dubna 1994: Liberec - SK Dynamo  3:3 (1:0)
Branky: Obajdin 2, Koller - Přibyl, Vácha, Pěnička
11. září 1994: SK Dynamo - Liberec  0:2 (0:1)
Branky: Obajdin, Hašek
9. dubna 1995: Liberec - SK Dynamo  0:1 (0:1)
Branky: Vácha
15. října 1995: Liberec - SK Dynamo  2:1 (1:1)
Branky: Obajdin, Rampáček - Fujdiar
21. dubna 1996: SK Dynamo - Liberec  0:0 (0:0)
3. listopadu 1996: Liberec- SK Dynamo  0:2 (0:0)
Branky: Fujdiar, Saidl
9. května 1997: SK Dynamo - Liberec  1:1 (1:0)
Branky: Saidl z pen., M. Hašek
26. října 1997: Liberec - SK Dynamo  2:0 (0:0)
Branky: Breda, Klusáček
26. dubna 1998: SK Dynamo - Liberec  1:1 (0:0)
Branky: Povišer - Čupr
31. října 1999: SK Dynamo - Liberec  0:1 (0:0)
Branky: Michalík
30. dubna 2000: Liberec - SK Dynamo  2:0 (1:0)
Branky: Johana, Kožuch
11. srpna 2000: Liberec - SK Dynamo  2:0 (1:0)
Branky: Štajner 2
3. dubna 2001: SK Dynamo - Liberec  0:0 (0:0)
23. září 2002: Liberec -  SK Dynamo  5:1 (3:0)
Branky: Blaha 3, Zbončák 2 - Jůn
13. dubna 2003: SK Dynamo - Liberec  3:3 (3:2)
Branky: Chlabek, Svoboda, Vozábal - Nezmar, Zápotočný, Lukáš
18. října 2003: Liberec - SK Dynamo  2:1 (1:0)
Branky: Koloušek, Kisel - Plocek
18. dubna 2004: SK Dynamo - Liberec  2:1 (1:0)
Branky: Kulič, Pončák - Hološko
27. listopadu 2004: SK Dynamo - Liberec  1:2 (1:0)
Branky: Lafata - Pospíšil, Zápotočný
28. května 2005: Liberec - SK Dynamo  3:2 (2:0)
Branky: Hološko 2, Hamouz - Vyskočil, Dvořák
30. července 2006: SK Dynamo - Liberec  0:2 (0:1)
Branky: Frejlach, Blažek
3. prosince 2006: Liberec - SK Dynamo  2:0 (0:0)
Branky: Košťál, Zápotočný z pen.
25. listopadu 2007: SK Dynamo - Liberec  2:0 (1:0)
Branky: Černý, Stráský
4. května 2008: Liberec - SK Dynamo  0:0 (0:0)
23. listopadu 2008: SK Dynamo - Liberec  2:0 (0:0)
Branky: Benát 2 (druhá z pen.)
23. května 2009: Liberec - SK Dynamo  2:0 (2:0)
Branky: Riegel vl, Kerič
23. srpna 2009: Liberec - SK Dynamo  3:0 (3:0)
Branky: Vácha, Dočkal, Nezmar
14. března 2010: SK Dynamo - Liberec  1:1 (0:0)
Branky: Otepka - Vulin
18. července 2010: SK Dynamo - Liberec  0:0 (0:0)
28. května 2011: Liberec - SK Dynamo  3:3 (0:0)
Branky: Štajner 2, Sivrič - Čirkin 2, Ondrášek
5. listopadu 2011: Liberec - SK Dynamo 4:0 (3:0)
Branky: Breznaník, Gebre Selassie, Nezmar, Štajner

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

Celková vzájemná ligová bilance zápasů mezi 
Dynamem a Libercem hovoří ve prospěch 
Severočechů, kteří dokázali v jednatřiceti zápasech 
patnáctkrát vyhrát a pouze šestkrát prohrát. Deset 
soubojů skončilo nerozhodně. Liberci se proti 
Dynamu daří i střelecky, skóre vzájemných zápasů je 
29:50.

Doma na Střeleckém ostrově hrálo Dynamo proti 
Slovanu patnáctkrát a jen čtyřikrát dokázalo vyhrát. 
Stejný počet zápasů vyhráli hosté a sedm utkání 
skončilo nerozhodně. Poslední dva zápasy skončily v 
Budějovicích remízou.

O soupeři
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Fernando Hudson hrál ve své kariéře za oba kluby..

Poslední ligový souboj se hrál v listopadu loňského 
roku. Jihočeši na rozjetého soupeře nestačili a po 
brankách Breznaníka, Gebre Salassieho, Nezmara a 
Štajnera prohráli s domácím Slovanem vysoko 4:0.

SLOVAN LIBEREC - SK DYNAMO ČB 4:0 (3:0)
Sestava Liberce: Bičík - Gebre Selassie, Nezmar, 
Karišik, Fleišman - Šural (80. Rilke), Vácha, Janů (71. 
Bosančič), Breznaník - Rabušic (74. Hadaščok), Štajner
Sestava Dynama: Křížek - Čirkin, Lengyel, Brezinský, 
Machovec - Hudson (56. Petráň), Javorek, Otepka (79. 
F. Němec), Sandro (46. Pecka) - Klesa, Stráský.

Poslední vzájemný zápas



Rozhovor: František Němec

Je mu devatenáct let, ale už toho stihl poměrně 
dost. V loňské sezoně poprvé nastoupil v 
Gambrinus lize, letos už i v základu a ve 26. kole 
letošního ročníku vstřelil svojí první branku v 
nejvyšší soutěži. František Němec tohle všechno 
zvládl proti Příbrami, jeho zřejmě oblíbenému 
soupeři. K tomu ještě studuje Gymnázium 
olympijských nadějí v Českých Budějovicích. V 
následujícím rozhovoru si můžete detailně projít 
jeho kariéru.
  
Vraťme se úplně k vašim 
začátkům. S fotbalem jste začal 
v šesti letech v Písku. Kdo vás 
vůbec tehdy přivedl k fotbalu?
Přivedl mě k němu táta, který 
dlouho aktivně hrál. Pocházím 
z fotbalové rodiny, můj brácha 
hraje dodnes, děda také ve fotbale 
aktivně působil. Chlapi z rodiny mě 
k fotbalu dostali.  

V Písku jste vynikal natolik, 
že jste přestoupil jako mladší 
dorostenec do Dynama. Kdo si 
vás tenkrát vyhlédl?
V Písku jsem hrál do dorostu, 
do svých šestnácti let. Tam si mě 
vyhlédl Petr Skála, jako šéftrenér mládeže v Dynamu. 
Poté jsem přešel do Budějovic do staršího dorostu B, 
který trénoval pan Vlček. Zde jsem strávil jeden rok, 
následovaly dvě sezony v áčku dorostu a pak jsem se 
přesunul do A-týmu mužů. 

Jste mu za to vděčný, že si vás tenkrát vyhlédl? Že 
nebýt jeho, bůhví, kde byste dnes hrál.
Samozřejmě, byl jsem moc rád, že jsem mohl jít do 
Budějovic. Měl jsem i nabídku ze Slavie, kde bych se 
zapojil do přípravy, ale nabyla jistota, že tam zůstanu. 
Dynamo přišlo s “konkrétní nabídkou“ a chtělo, abych 
přestoupil hned. Proto jsem se rozhodl pro Budějovice. 

Nabídka ze Slavie vás tolik nelákala? Přeci jen je 
to větší a slavnější klub.
Doma jsme se shodli na tom, že nebudu na nic čekat a 

půjdu do Dynama. Ve Slavii by to bylo nejisté. Když se 
mi bude dařit, tak se můžu posunout někam výš.

Již v osmnácti letech jste pravidelně hrál ČFL. To 
byl rychlý rozjezd kariéry, ne?
V dorostu jsem již několikrát okusil Českou fotbalovou 
ligu za juniorku. To mi pomohlo i k tomu, abych se mohl 
zapojit do přípravy áčka. Za tyhle šance jsem byl moc 
rád.

První utkání v lize jste odehrál 
na konci loňské sezony s 
Příbramí. Byl start v první lize 
vaším cílem na startu kariéry?
Určitě to byl ten počáteční vrchol, 
kterého bych chtěl dosáhnout. 
A když jsem tehdy nastoupil s 
Příbramí na posledních deset 
minut, tak jsem byl hrozně šťastnej, 
že se to podařilo. 

Pak následovala výborná letní 
příprava, ve které jste vstřelil 
tři branky, dvě na Hluboké s 
Jihlavou a jednu v Nové Včelnici 
se Slavií. Věřil jste, že byste 
se mohl dostat do základní 

sestavy v úvodu sezony? 
V přípravě jsem se snažil jako jeden z nejmladších 
hráčů udržet se v kádru, což se mi nakonec podařilo. 
Tím, že se mi příprava vcelku vydařila, tak jsem v koutku 
duše doufal, že bych na podzim mohl dostávat nějaké 
šance. Ale nebylo to jednoduché. Do sezony jsme šli s 
tím, že hlavním cílem je záchrana a dokud nebudeme 
zachráněni, tak těžko dostanu víc prostoru. Nebylo to 
pro mě jednoduché období. 

V Příbrami jste vstřelil svůj první gól v nejvyšší 
soutěži. Jaký je to pocit?
Pocit je to neskutečný. Každý gól, který dám, tak hodně 
prožívám. Když vstřelí člověk branku, tak je to skvělý 
pocit a že byl v lize? To je fantastické. (usmívá se) 

První start v lize máte s Příbramí, v základní 
sestavě jste byl také poprvé s Příbramí a první 

Stále ještě student, který si rád zahraje FIFU. 
I to je nadějný útočník František Němec
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František Němec

ligovou trefu máte též s Příbramí. Jako by se 
tento kruh v Gambrinus lize uzavřel.
Vypadá to, že Příbram je můj oblíbený soupeř (směje 
se). Takhle jsem nad tím ani nepřemýšlel a je to k 
zamyšlení.

Když nedostáváte tolik šancí v A-týmu, jedete 
pomoci strakonické farmě v divizi. Je pro vás 
dobré, že zůstáváte v zápasovém rytmu?
Je jasné, že když nedostávám tolik šancí za áčko, tak 
je důležité hrát a zůstat v tom herním rytmu. Tím, že 
letos není juniorka, tak jsou v roli farmy Strakonice. 
Když tam vstřelím gól, tak jsem samozřejmě taky rád.
 
Věříte, že když jste vstřelil první branku a 
mužstvo se již zachránilo, že budete ve zbytku 
ročníku dostávat více příležitostí?
Do konce sezony zbývají čtyři kola a v každém duelu 
chceme bodovat. Jestli dostanu víc šancí, to je spíš 
otázka na trenéra. Já samozřejmě doufám, že šanci 
ještě dostanu. 

Když jste přišel poprvé do kabiny A-týmu, vykal 
jste některým starším hráčům jako třeba Rudolfu 
Otepkovi?
Přiznávám, že když jsem přišel poprvé do kabiny, tak 
jsem z toho měl trošku obavy. Nejstaršími v kabině byli 
Ruda Otepka a Pavel Kučera. Začal jsem jim tykat, ale 
byl jsem z toho trošku rozpačitý.  

A jak to bylo při příchodu Tomáše Řepky. Neměl 
jste z něho trošku vítr?
Také jsme s mladšími kluky v kabině řešili, jestli mu 
máme tykat nebo vykat. Naštěstí to přijal v klidu, 
tykáme si a je to bez problémů.  

Kromě fotbalu se věnujete i studiu na Gymnáziu 
olympijských nadějí v Českých Budějovicích. 
Školu jste vybíral ještě před tím, než jste 
přestoupil do Dynama?
Nejprve jsem zvolil gymnázium v Písku. Když už jsem 
tušil, že půjdu do Dynama, tak jsem si podal přihlášku 
i na GON. Na školu jsem se dostal, do Dynama 
přestoupil, takže se to pěkně skloubilo. 

Jak se k vašemu propojení studia a fotbalu staví 
obě strany, tedy vedení školy a trenéři?
Dynamo je v kontaktu se školou, jelikož zde má 

spoustu fotbalistů z dorostu. Takže máme různé 
dohody a úlevy, všechno tedy probíhá bez větších 
problémů. Je výborné, že klub i škola jsou v kontaktu 
a snaží se, abychom měli co nejlepší podmínky jak pro 
sport, tak pro studium.

 Chystáte se v budoucnu studovat dál?
To je otázka, která je doma často na pořadu dne. 
Zatím rozhodnutý nejsem, ale určitě bych chtěl jít na 
nějakou vysokou školu, protože nikde nemám jistotu, 
že za pět let budu hrát fotbal na vrcholové úrovni a 
je důležité mít nějaká zadní vrátka. To je ten hlavní 
důvod. Může přijít nějaké zranění a nějakou práci si 
budu muset najít, na což tu školu potřebuju. 

Čím plníte svůj volný čas, kterého při řadě 
povinností asi moc nemáte?
Moc ho nemám, to je pravda. Ale trávím ho normálně, 
jako každý mladý člověk. Jsem s přítelkyní, s kamarády 
nebo sedím u počítače. Moc rád si zahraji FIFU za 
Borussii Dortmund (usmívá se).  

Máte v současnosti nějaký fotbalový cíl, kterého 
byste chtěl dosáhnout? Nakročeno máte dobře, 
již v devatenácti letech nastupujete v české 
nejvyšší soutěži.
Rád bych se časem zabydlel v základní sestavě a 
pravidelně v lize nastupoval. To je ten můj hlavní 
aktuální cíl. 



OFICIÁLNÍ DODAVATEL SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

www.obchod-adidas.cz

V pondělí 23. dubna proběhlo ve Sport baru na 
stadionu na Střeleckém ostrově již čtvrté setkání 
bývalých hráčů Dynama České Budějovice. 
Od roku 2010, kdy klub začal své bývalé hráče 
podporovat, to bylo již čtvrté podobné setkání!

Setkání proběhlo tradičně ve velice přátelské 
atmosféře. Akce se zúčastnily více než čtyři desítky 
bývalých hráčů Dynama. Někteří se viděli po velmi 
dlouhé době, a proto si měli rozhodně co říci. Celé 
setkání trvalo více než čtyři hodiny.

Na úvod všechny zúčastněné přivítal obchodní a 
marketingový manažer Dynama Radim Šupka, který 
zároveň ochotně odpovídal na dotazy ohledně aktuální 
situace v klubu a také samotném ligovém A-týmu. 
Pro účastníky setkání bylo samozřejmě připravené i 
občerstvení. Jako již tradičně si všichni přítomní akci 
velice pochvalovali a na jejím konci se již těšili na další 
setkání, které by mělo proběhnout opět na podzim 
letošního roku..

Na Střeleckém ostrově proběhlo setkání 
Old Boys Dynama

Setkání Old Boys



SK DYNAMO
FC SLOVAN LIBEREC

dezert zdarma

Platnost kupónu
do 12. 5. 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 Kč10 Kč 180 Kč180 Kč 299 Kč299 Kč199 Kč199 Kč

250 Kč250 Kč

690 Kč690 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:eShop: www.dynamocb.cz/katalog.asp www.dynamocb.cz/katalog.asp
email: email: suvenyry@dynamocb.czsuvenyry@dynamocb.cz
telefon:telefon:  724 648 801 (Lenka Fialová)724 648 801 (Lenka Fialová)



Byl jedním z největších talentů, který českobu-
dějovické Dynamo v poslední době vychovalo. 
Jednadvacetiletý Milan Nitrianský se prakticky 
během půlroku stal cenným zbožím na fotbalo-
vém trhu a po třech zápasech na startu letošní 
sezony Gambrinus ligy si ho vyhlédla pražská 
Slavia, kde se okamžitě dostal do základní se-
stavy. Dnes ho čeká premiéra ve „velkém“ fot-
bale proti Dynamu na Střeleckém ostrově a sám 
Nitrianský se na ni moc těší.

Dnes nastoupíte popr-
vé na jihu Čech proti 
Dynamu. Jak se těšíte 
na tuto premiéru?
Těším se hodně, to je jas-
né. V Dynamu jsem pro-
žil krásné chvíle, dostal 
jsem možnost zahrát si 
ligu. Navíc mám zde stále 
spoustu kamarádů.

Trefíte před utkáním 
vůbec do šatny hostů?
Cestu do kabiny hostů 
si moc dobře pamatu-
ji ještě z dob, kdy jsme 
tam proti A-týmu hrávali 
s dorostem, takže to pro 
mě neznámé samozřejmě 
nebude.

Jak vzpomínáte na vaše relativně krátké půso-
bení v A-týmu Českých Budějovicích?
Vzpomínám na to jenom v tom nejlepším, nikdy jsem 
neměl důvod vzpomínat jinak. Všem trenérům, kte-
ří se o mne “starali,“ patří obrovský dík. Byl jsem tam 
doma a už když jsem poprvé přišel do žáků, tak A-tým 
byl můj sen, který se mi nakonec splnil.

Jste v kontaktu s některými bývalými spoluhráči?
Ano jsem, často si volám s Tomášem Stráským, který 
je teď bohužel zraněný. Když se do Budějovic dosta-
nu, tak ho rád vidím. Také si často volám s Martinem 
Vozábalem. Kdyby nebyl on, tak se snad v životě ani 
nezasměju (usmívá se). Lidí, jako je on, by mělo být 
na světě více.

Ve Slavii už jste nějaký čas. Dají se tyto dva klu-
by vůbec srovnávat?
Ve Slavii se vše pomalu zvedá tam, kam to patří. Nic-
méně co se týče velikosti klubu, zázemí a fanouškov-
ské základny, tak je Slavie někde jinde. Nedávno se v 
Edenu hrálo derby a to mi znovu potvrdilo, jak lidem 
na Slavii záleží. Ještě si občas ani neuvědomuji, že ve 
Slavii jsem. Ale Dynamo je největší klub v jihočeském 
kraji a ty rozdíly v ligových klubech už nejsou tak vel-
ké.

Vašemu mužstvu se v lize příliš neda-
ří. Berete tuto sezonu již jako příprav-
nou pro nadcházející ročník?
To je těžká otázka. Samozřejmě se nám 
nedaří tak, jak bychom si to my i fanoušci 
představovali. Každopádně věřím, že další 
sezona bude úplně o něčem jiném a bu-
deme bojovat o titul. Všichni si to ve Slavii 
přejeme.

Po příchodu trenéra Poustky jste se 
posunul do zálohy. Je to pro vás zá-
sadní změna?
Změna to velká není. Stále se pohybuji na 
kraji, z postu záložníka se dostanu více do 
zakončení. Velké rozdíly v obou postech 
nejsou, ale hlavně hraji tam, kde trenér 
řekne a víc nad tím nepřemýšlím. Už delší 
dobu tyhle dva posty střídám, takže to pro 
mě velká změna není.

Má váš trenér dostatečný respekt vzhledem k 
jeho nízkému věku?
Jak jsem již řekl, trenér od všech hráčů respekt určitě 
cítí a vše má pod kontrolou. Hráči mu věří a to je nej-
důležitější. Je dobře, že jsou v kabině hráči jako Stan-
da Vlček, Martin Latka, David Hubáček nebo Lukáš 
Jarolím, kteří mu kdykoliv můžou pomoci. A nesmím 
zapomenout ani na Martina Vaniaka, který je v kabině 
také dost znát.

Budete pomáhat trenérovi s taktikou na Dyna-
mo?
Asi se mě na pár věcí zeptá, ale hlavní slovo v taktice 
a dalších věcech okol zápasu on. Všichni hráči sledují 
ligu, takže i Dynamo ví, na koho se má zaměřit. 

Milan Nitrianský: Na zápas proti Dynamu se těším
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PODLAHY ZEUS s.r.o.
Provozovna: Nemanická 5 (areál ŘEMPO)

37010 České Budějovice
Tel. / Fax: 387 201 025

Mobil: 728 420 750, 606 303 722

SLUŽBY
Naše firma si zakládá na vysoké kvalitě provede-
né práce a profesionálním jednání. Zajišťujeme jak 
dodávku samotných materiálů, tak i jejich odbornou 
montáž. V případě zájmu zpracujeme i Vámi dodaný 
materiál (v závislosti na jeho kvalitě).

ZAMĚŘENÍ PROSTORU A CENOVÁ KALKULACE
Při pokládce provádí náš technik nejprve zaměření 
prostoru a zhodnocení podkladu, na jehož zákla-
dě vyhotovíme cenovou kalkulaci – to vše pro Vás 
zdarma.

VYROVNÁNÍ PODKLADU
V případě potřeby provedeme vyrovnání podkladu a 
to jak pomocí samonivelační stěrky v případě men-
ších nerovností, tak i montáží OSB, DTD desek pro 
větší nerovnosti nebo komplikovaný podklad.

PROFESIONÁLNÍ POKLÁDKA PODLAHOVÉ 
KRYTINY
Tým našich podlahářů zajistí dopravu materiálu na 
místo pokládky, profesionálně položí krytinu vč. za-
lištování a prvotní údržby a v případě zájmu zajistí  
i demontáž a likvidaci staré krytiny.

RENOVACE A ÚDRŽBA
U starých dřevěných podlah a parket nabízíme mož-
nost renovace – zbroušení a nového nalakování. 
Vaše stará podlaha se stane novou.

DOPRAVA
Nabízíme a zajišťujeme dopravu zakoupeného mate-
riálu a zboží po celé ČR.

PORADENSTVÍ
Rádi Vám poskytneme veškeré své znalosti v oboru 
a poradíme jak s výběrem podlahových krytin, tak  
s možností jejich údržby. Stejně tak doporučíme 
úpravu podkladu, či možnosti variantních řešení.

www.podlahyzeus.cz

Prodej, pokládka  
a renovace podlahových krytin



Po nepovedeném startu do jarní části sezony 
se fotbalisté farmářského celku SK Strakonice 
dostávají do dobré pohody. Tým vedený trenérem 
Zdeňkem Procházkou vyhrál dvě poslední utkání 
a v divizní tabulce se posunul zpět na třetí místo 
za Horní Měcholupy a Benešov.

SK Strakonice - FC Rokycany 2:1 (1:0)
Branky: 18. a 55. Němec – 72. Kubík
Rozhodčí: Myška – Melichar, Kramlová

Sestava Strakonic: Rojík – Dvořák (83. Holub), Sláma, 
Brezinský, Novák – Sajtl, Repa (72. Janů), Petráň, Rein, 
Koutný (66. P. Káník) – Němec.

Domácí nezačali utkání vůbec špatně a v 18. minutě se 
dostali zásluhou Františka Němce do vedení. Skóroval 
po Koutného přihrávce. Poté si Strakoničtí vypracovali 
ještě jednu šanci, ale ve 39. minutě mohlo udeřit na 
druhé straně, kdy na poslední chvíli Vaníčkovu střelu 
ztečoval obránce na rohový kop. Herně vyrovnaný 
první poločas skončil vedením domácích 1:0.

Po změně stran mohl další branku přidat Němec, ale 
mířil jen do prostoru, kde se nacházel gólman. František 
Němec si spravil chuť v 55. minutě, kdy po rychlé akci 
a neméně povedené Novákově přihrávce přehodil 
vybíhajícího gólmana – 2:0. Rokycany zbraně nesložily 
a v 72. minutě se dočkaly snížení, kdy obránci úplně 
zapomněli na Kubíka, ke kterému se dostala sražená 
střela. Další branka ale již nepadla, a tak si Strakonice 
připsaly tři body do tabulky za zaslouženou výhru.

Zdeněk Procházka (trenér Strakonic): „V prvním 
poločase jednoznačný průběh, naše hra a pohyb dělala 
soupeři problémy, zasloužené jednobrankové vedení, 
které bylo pro hosty milosrdné. Ve druhé polovině 
utkání jsme pokračovali v aktivní hře, což vyvrcholilo 
druhou brankou po krásné kombinační akci po ose 
Rein - Novák - Němec. Aktivita nám vydržela ještě 
asi deset minut, poté jsme pro mne nepochopitelně 
ubrali, začali hrát na půl plynu a dovolili soupeři snížit. 
V závěru nás soupeř zlobil, bylo to zbytečně nervózní. 
Výsledek je spravedlivý, ale podle mě mělo být naše 
vítězství výraznější. Naše neproměněné šance jsou pro 
nás varováním do dalších zápasů.“

Český Krumlov - SK Strakonice 0:2 (0:1)
Branka: 7. Novák, 54. Sajtl 
ČK: Pintér
Rozhodčí: Melinčuk - Pešek, Aubrecht.

Sestava Strakonic: Rojík - Dvořák, Sláma, Novák, 
Janů (74. Vujmilovič) - Sajtl, Hovorka (61. Rein), Riegel, 
Petráň, Koutný - Káník (79. Repa)

Na zápas se přijeli podívat trenér František Cipro a 
asistenti Lerch, Vozábal a Skála. V brance opět nastoupil 
Rojík a chytal výborně .Ve druhém poločase se opět 
po dlouhé době představil v útoku Vujmilovič - snad 
již bude v pořádku. Hostům vyšel začátek a ujali se 
vedení obráncem Pavlem Novákem, který hlavou do 
prázdné branky získal vedení. Domácí mohli vyrovnat 
v 15. minutě, když Kroupa zcela sám před brankou 
natrefi l z malého vápna prázdnou branku. Bez využití 
zůstaly i další příležitosti, a tak Strakoničtí těsně vedli i 
v poločase.

Po změně stran přidali druhý úspěch, když v 54. minutě 
Patrik Káník prošel mezi obránci Klivandou a Kroupou 
a před brankou našel Ondřeje Sajtla a ten pohodlně 
zvýšil na konečných 0:2. V 60. minutě viděl krumlovský 
Pintér žlutou a vzápětí červenou kartu. Pak hosté hru 
kontrovali a je to jejich třetí vítězství v řadě pod novým 
kapitánem Karlem Slámou.
       Text a foto na stránce Jan Škrle

Dvě vítězství pro divizní Strakonice!

Strakonická farma
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tel.: 381 282 125

Centrum BAZALKA – nové jméno pro organizaci 
známou jako Sociální služby Světluška

Organizace známá pod jménem Sociální služby Svět-
luška, kterou SK Dynamo dlouhodobě podporuje v 
rámci projektu „pojďme proměnit šanci“, oznámila 
změnu jména. Tento denní a týdenní stacionář, ve 
kterém se již od roku 2004 starají o děti a mládež s 
těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočes-
kého kraje, se rozhodl pro nové jméno Centrum BA-
ZALKA. Jaké k tomu vedly důvody?

Vanda Polívková, ředitelka Centra BAZALKA, o.p.s.: 
Od té doby, co jsme stacionář založili, se snažíme rozšiřovat a prohlubovat nabídku služeb tak, aby co nejlépe pokrývala 
potřeby našich klientů a my tak skutečně pomáhali jejich rodinám. Věříme, že nové jméno Centrum BAZALKA navazuje na 
tento vývoj a velmi dobře vystihuje podstatu naší činnosti.

Dynamo: Jaké sdělení v sobě tedy nese nové jméno?
VP: Jméno Centrum BAZALKA navazuje na jedinečný koncept ošetřovatelské péče, ve kterém pracujeme - Bazální stimu-
lace®. Odvolává se také na naše poslání – pomáháme rodinám s péčí o děti s postižením a snažíme se tak podpořit jejich 
zdravý chod. Právě rodina je základ – bazál – společnosti. V neposlední řadě se ztotožňujeme také s bylinkou samotnou, 
bazalka je znamením lásky, zdraví a moudrosti.

Dynamo: Můžete naše fanoušky ujistit, že, byť pod novým jménem, podporují stále tu samou organizaci, stále 
tu samou myšlenku?
VP: Vaši fanoušci a naši dárci nemusejí mít strach, se změnou jména se nemění činnost ani zaměření naší organizace. I na-
dále se v denním a týdenním stacionáři odborně staráme o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením. Klademe 
důraz na individuální přístup ke každému klientovi a snažíme se rozšiřovat jeho schopnosti a možnosti také v rámci ZŠ 
speciální a MŠ speciální. V rámci poskytovaných fyzioterapií a dalších doprovodných terapií usilujeme o zkvalitnění života 
našich klientů.

Dynamo: Nezbývá než popřát Vám mnoho úspěchů!
VP: Děkujeme moc SK Dynamu a jeho fanouškům! Pomáhat rodinám s péčí o jejich děti můžeme jen díky podpoře dárců 
s dobrým srdcem.

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. 

Číslo účtu Centra BAZALKA pro fi nanční pomoc je: 7000017242/8040. Více informací nalezneta na www.CentrumBAZALKA.cz.
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Souhrn mládeže

U17 - Jasná výhra nad Rokycany
SK Dynamo U17 - FC Rokycany U17 12:0 (4:0)
Branky: Funda 3, Schertler 2, Hála 2, M. Held, Pěnka, 
Podráský, Horák, Bednář
Sestava: Sobolík - Vít (41. Podráský), Křiváček, Šumský, 
Bednář - Funda, J. Held (41. Pěnka), Jenne (74. Coufal) - 
Schertler, Horák, M. Held (41. Hála)
Hodnocení: „Od první minuty bylo utkání jednoznačné 
a byla jen otázka, kolik branek soupeři nastřílíme. Jsem 
rád, že kluci odehráli poctivě i druhý poločas a měly 
pořád hlad po gólech,“ řekl trenér Kamil Tobiáš.

U15 - Remíza s pražským Motorletem
SK Dynamo U15 - Motorlet Praha U15 2:2 (1:0)
Branky: Mácha, Škoda pen. 
Sestava: Helmich - Pancíř (36. Valter), Kándl (36. 
Markytán), Vacek, Blažek - Vymětal, Kadlec, Škoda, Tesař 
- Mácha, Matas.
Hodnocení: „V prvním poločase to vypadalo na 
jednoznačné vítěství. Naši hráči se předháněli v 
zahazování i těch nejvyloženějších akcí a to nám 
nakonec bylo osudné. V druhém poločase soupeř 
přidal, dělali jsme chyby v defenzívě a z vyhraného 
zápasu byla remíza,“ řekl trenér Martin Wohlgemuth.

U13 - Vítězství z hřiště Vlašimi
Graffi  n Vlašim U13 - SK Dynamo U13 6:9 (3:6)
Branky: Dolejšek 2, Pileček 2, Drchal, Švec, Kalousek, 
Votava, Hüttner. Sestava: Tým A: Hodr - Dolejšek, 
Sekyra, Švec - Tůma, Collin, Kalousek - Drchal (Marhoun). 
Tým B: Višvader - Zachař, Kočí, Míka - Hüttner, Pileček, 
Hofmann - Lorenc (Votava)
Hodnocení: „Narazili jsme na snaživého soupeře, který 
se prezentoval defenzivním pojetím hry.Nám se dařilo 
hrát kombinačně, většinu hrací doby jsme měli míč ve 
své moci.Za dnešní výkon si kluci zaslouží pochvalu, že 
hráli pohledný fotbal,“ řekl trenér Miroslav Šenkýř.

U16 - Dvanáct gólů do sítě Rokycan
SK Dynamo U16 - FC Rokycany U16 12:0 (8:0)
Branky: Švantner 5, Vaněk 4, Janoch, Máca, Dědič. 
Sestava: Pavelec (65. Rotbauer) - Zajíc (70. Blažek), Havel, 
Tomášek (70. Vacek), Květoň (40. Kočí) - Dědič (40. Hála), 
Janoch, Rytíř, Máca - Švantner, Vaněk
Hodnocení: „Utkání se slabým soupeřem jsme 
rozhodli hned v úvodu, kdy jsme v prvních deseti 
minutách vstřelili čtyři branky. Hosté se nezmohli na 
jakýkoliv odpor, a tak utkání bylo pouze otázkou skóre,“ 
hodnotil zápas trenér U16 Jiří Vlček.

U14 - Výhra žáků nad Motorletem
SK Dynamo U14 - Motorlet Praha U14 5:1 (2:0)
Branky: Pfeifer, Štifter, Miklas, Ayong, Chylík. 
Sestava: Vacl - Řehoř, Jáša (36. Hric), Procházka (40. 
Doležal), Vysušil (36. Novák) - Tomek (36. Brtna), Pfeifer, 
Rottenborn (36. Chylík) - Macák (36. Miklas), Ayong, 
Štifter.
Hodnocení: „Dnešní utkání jsme odehráli proti 
Motorletu. Zápas se odehrával jasně v naší režii, soupeř 
hrozil pouze z rychlých protiútoků. I na mokrém terénu 
jsme kombinovali a vstřelili pět branek,“ pochvaloval si 
trenér týmu U14 Radim Pouzar.

U12 - Přesvědčivá výhra ve Vlašimi
Graffi  n Vlašim U12 - SK Dynamo U12 4:15 (4:3)
Branky: Weber 3, Hezoučký 2, Jiran 2, Ardamica 2, 
Daňhel, Hladík, Kadlec, Hanus, Rolínek. Sestava: Tým A: 
Michal - Jiran, Jiránek - Ardamica, Hanus, Šuga - Hezoučký, 
Hucek. Tým B: Pileček - Hladík, Michalko - Grigera, Kadlec, 
Trachta - Malecha, Weber (Rolínek, Daňhel, Havel).
Hodnocení: „V utkání jsme měli převahu. V prvním 
poločase se nám nedařilo proměňovat šance a soupeř nás 
trestal z rychlých protiútoků. Ve druhé půli už jsme naše 
příležitosti dokázali gólově vyjádřit a rozhodnout tak o 
vývoji utkání,“ řekl k zápasu trenér týmu U12 Pavel Pulec.

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(9. dubna - 15. dubna 2012)
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U17 - Dvanáct gólů do sítě Karlových Varů
Karlovy Vary U17 - SK Dynamo U17 1:12 (1:5)
Branky: M. Held 4, Schertler 4, Hála 2, Pěnka, Pasecký  
Sestava: Coufal - Křiváček (41. Vít), Šumský (41. 
Podráský), Bednář - Pěnka, Held J. (59. Pasecký), Horák, 
Funda - Schertler, Hála, Held M. (75. Sobolík).
Hodnocení:  Dorostenci kategorie U17 stejně jako v 
předešlém týdnu vstřelili soupeři dvanáct gólů a jasně 
vyhráli. „Stejné utkání jako minulý týden s Rokycany. Od 
začátku bylo pouze otázkou, kolik branek nastřílíme,“ 
řekl k zápasu trenér týmu Kamil Tobiáš.

U15 - Remíza s FK Táborsko
FK Táborsko U15 - SK Dynamo U15 1:1 (0:0)
Branky: Tesař. Sestava: Rotbauer - Škoda, Kándl, 
Vacek, Blažek - Vymětal, Kadlec, Matas (36. Pancíř), 
Tesař - Mácha, Markytán.
Hodnocení: „Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme 
doplatili na špatné fi nální přihrávky. V zápase jsme si 
vytvořili dostatek slibných šancí, ale v koncovce jsme 
tentokrát volili špatnou variantu řešení. Soupeř hrál 
důrazně a po celý zápas se snažil hrát fotbal. Remíza 
byla zasloužená,“ řekl po skončení zápasu trenér Martin 
Wohlgemuth.

U13 - Těsná porážka od Příbrami
SK Dynamo U13 - 1. FK Příbram 6:8 (2:5)
Branky: Lorenc 2, Drchal 2, Hofmann, Votava. Sestava: 
Tým A: Hodr - Dolejšek, Sekyra, Švec - Tůma, Votava, 
Kalousek - Drchal. Tým B: Višvader - Horák, Kočí, Míka - 
Hüttner, Pileček, Hofmann - Lorenc (Marhoun).
Hodnocení:  „Velice dobrý zápas odehraný ve svižném 
tempu na obou stranách. Bylo znát, že spolu hráli 
kluci, kteří se dobře znají. V těchto zápasech záleží na 
maličkostech při proměňování šancí. V dnešním duelu 
byla šťastnější Příbram,“ hodnotil utkání trenér týmu 
Miroslav Šenkýř.

U16 - Drtivá výhra v Karlových Varech
Karlovy Vary U16 - SK Dynamo U16 1:2 (1:1)
Branky: Dědič 3, Máca 2, Vaněk 2, Pasecký 2, Tušer 2, 
Janoch, Rytíř, Zajíc. Sestava: Pavelec - Kočí, Květoň, 
Tomášek, Zajíc - Rytíř, Janoch, Tušer, Máca - Dědič (65. 
Pasecký), Švantner (55. Vaněk). 
Hodnocení: „V zápase s posledním celkem tabulky 
jsme nezaváhali. Všichni hráči hráli s chutí, dařilo se 
střelecky. Před těžkými zápasy, které nás čekají, podali 
hráči slibný výkon,“ řekl k zápasu trenér dorosteneckého 
týmu Jiří Vlček.

U14 - Zasloužená výhra nad Táborskem
FK Táborsko U14 - SK Dynamo U14 3:10 (1:9)
Branky: Štifter 3, Ayong 2, Chylík 2, Tomek, Jáša, 
Macák. Sestava: Vacl - Řehoř (36. Doležal), Jáša, Hric, 
Vysušil (12. Novák) - Tomek (36. Brtna), Procházka (36. 
Rottenborn), Chylík - Macák, Ayong (36. Miklas), Štifter.
Hodnocení: „Dnes jsme odehráli výborný a velmi 
produktivní první poločas. Hru jsme zcela ovládli a 
stříleli branky po krásných akcích. Naopak, druhý 
poločas byl pro mě velkým zklamáním. Někteří hráči 
si musí uvědomit, jestli chtějí hrát v Dynamu nebo ne,“ 
nebyl trenér Radim Pouzar spokojený s hrou týmu.

U12 - Ani mladší žáci nestačili na Příbram
SK Dynamo U12 -1. FK Příbram 2:8 (2:6)
Branka: Malecha, Michalko. Sestava: Tým A: Havlíček - 
Hucek, Daňhel - Hladík, Hezoučký, Trachta - Rolínek, Šuga. 
Tým B: Michal - Havel, Pileček - Jiránek, Weber, Hanus - 
Malecha, Michalko (Jiran, Kadlec, Grigera, Penner).
Hodnocení: „V utkání jsme nebyli horší. Soupeř byl 
agresivnější, dokázal potrestat chyby při rozehrávce 
z pokutového území. Ty ovšem musíme tolerovat, 
jelikož nutíme hráče o snahu konstruktivní rozehrávky 
od naší brány. My jsme měli také dostatek příležitostí, 
které jsme nedokázali proměnit,“ řekl Pavel Pulec.

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(16. dubna - 22. dubna 2012)
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Dorost U19 v lize

U19: Dvě výhry a páté místo tabulky
Starší ligový dorost Dynama České Budějovice 
prožívá výornou sezonu v nejvyšší soutěži. 
Svěřenci trenérské dvojice Pavel Tobiáš - Jan 
Dvořák jsou po šestadvaceti odehraných kolech 
na výborném pátém místě, když mají na svém 
kontě stejně bodů jako v tabulce třetí Baník 
Ostrava. V posledních dvou zápasech se mladým 
Jihočechům dařilo, nejprve doma udolali Mladou 
Boleslav 2:1 a o týden později pak stejným 
výsledkem vyhráli i na hřišti Vysočiny Jihlava.

SK Dynamo U19 - Mladá Boleslav U19 2:1 (1:1)
Branka: Kadula, Linhart
Sestava: Vokatý - Fajtl (80. Mravec), J. Novotný, Kabele, 
Malý - Čadek (80. Dvořák) - Kadula, Radouch (20. Slavík), 
Staněk (30. Vaněk), Wermke (75. Jenne) - Linhart.

Pavel Tobiáš (trenér): První poločas zápasu s Mladou 
Boleslaví herně poznamenal gól v úvodu utkání. To 
se nám letos, bohužel, stalo poněkolikáté. Soupeř 
ovládl střed hřiště a nepouštěl nás do šancí.Hlavně 
dvojice srbů Mehanovič a Mižič byla hodně fotbalová. 
Naštěstí se nám podařilo v samotném závěru poločasu 
po velmi dobře zahraném rohu Wermkem vyrovnat. 
Kadula si dobře naběhl a nekompromisně hlavou 
„zavěsil“. Druhý poločas byl vyrovnanější a utkání 
směřovalo ke spravedlivé remíze. V poslední minutě 
utkání pronikl, velmi agresivně, Kadula do pokutového 
území hostů a byl faulován. Pokutový kop Linhart s 
přehledem proměnil. Výhry s tak těžkým soupeřem si 
hodně ceníme. 

Vysočina Jihlava U19 - SK Dynamo U19 1:2 (0:0)
Branky: 78. M. Held, 87. Linhart
Sestava: Vokatý - Fajtl, J. Novotný, Kabele, Mravec - 
Kadula (89. Slavík), Čadek, Dvořák (54. Staněk), Wermke 
(60. Jenne) - Linhart(87. Šergl), Vaněk (70. M. Held).

Jan Dvořák (trenér): První poločas byl vyrovnaný. 
Kluci si vytvořili tři jasné brankové příležitosti, ale bez 
brankového efektu. Druhý poločas jsme nezačali dobře a 
po naší nedůslednosti šel soupeř do vedení. Vyrovnávací 
branka přišla v 78. minutě, když po centru Fajtla šťastně 
skóroval Martin Held. Vítěznou branku dal Linhart. Soupeř 
se hodně snažil o vyrovnání, ale spolehlivý Vokatý v 
brance a obranná činnost týmu vše zvládla. Pochvalu 
zaslouží celý tým za předvedený výkon. 
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Celostátní liga staršího dorostu

SK Dynamo U19 - Mladá Boleslav U19 2:1 (1:1)
Branka: Kadula, Linhart
Sestava: Vokatý - Fajtl (80. Mravec), J. Novotný, Kabele,
Malý - Čadek (80. Dvořák) - Kadula, Radouch (20. Slavík),
Staněk (30. Vaněk), Wermke (75. Jenne) - Linhart.

Pavel Tobiáš (trenér): První poločas zápasu s Mladou
Boleslaví herně poznamenal gól v úvodu utkání. To
se nám letos, bohužel, stalo poněkolikáté. Soupeř
ovládl střed hřiště a nepouštěl nás do šancí.Hlavně
dvojice srbů Mehanovič a Mižič byla hodně fotbalová.
Naštěstí se nám podařilo v samotném závěru poločasu
po velmi dobře zahraném rohu Wermkem vyrovnat.
Kadula si dobře naběhl a nekompromisně hlavou
„zavěsil“. Druhý poločas byl vyrovnanější a utkání 
směřovalo ke spravedlivé remíze. V poslední minutě
utkání pronikl, velmi agresivně, Kadula do pokutového
území hostů a byl faulován. Pokutový kop Linhart s
přehledem proměnil. Výhry s tak těžkým soupeřem si
hodně ceníme. 

Vysočina Jihlava U19 - SK Dynamo U19 1:2 (0:0)
Branky: 78. M. Held, 87. Linhart
Sestava: Vokatý - Fajtl, J. Novotný, Kabele, Mravec -
Kadula (89. Slavík), Čadek, Dvořák (54. Staněk), Wermke
(60. Jenne) - Linhart(87. Šergl), Vaněk (70. M. Held).

Jan Dvořák (trenér): První poločas byl vyrovnaný.
Kluci si vytvořili tři jasné brankové příležitosti, ale bez
brankového efektu. Druhý poločas jsme nezačali dobře a
po naší nedůslednosti šel soupeř do vedení. Vyrovnávací 
branka přišla v 78. minutě, když po centru Fajtla šťastně
skóroval Martin Held. Vítěznou branku dal Linhart. Soupeř
se hodně snažil o vyrovnání, ale spolehlivý Vokatý v
brance a obranná činnost týmu vše zvládla. Pochvalu
zaslouží celý tým za předvedený výkon.
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