
V generálce na novou sezonu remízovalo Dynamo doma V generálce na novou sezonu remízovalo Dynamo doma 
na Střeleckém ostrově s druholigovou Čáslaví 2:2.    na Střeleckém ostrově s druholigovou Čáslaví 2:2.    

1. KOLO GAMBRINUS LIGY
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28. července 2012  |  číslo 1 | cena 20 Kč



Hlavní partneři

Generální partner

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

Ofi ciální dodavatel
informačního systému

Ofi ciální dodavatel
Sportovního zboží

Ofi ciální dodavatel
systému pro evidenci reklam



SK DYNAMO ČB

Soupisky týmů 3

BRANKÁŘI                   Narozen              Zápasy     Góly

29
30

Michal Daněk
Zdeněk Křížek

6. 7. 1983
16. 1. 1983

126
31

0
0

  OBRÁNCI                   Narozen               Zápasy     Góly

12
16
6

23
5

15
2

Jan Halama
Aleš Hanzlík
Roman Lengyel
Jaroslav Machovec /SVK/
Pavel Novák
Jan Riegel
Tomáš Řepka

14.7.1988
6.2.1987

3.11.1978
5.9.1986

30.11.1989
3.8.1980
2.1.1974

58
1

178
21
19

204
305

1
0
6
0
0

12
11

  ZÁLOŽNÍCI                   Narozen               Zápasy     Góly

22
18
20
10
9

11
19
25
17

Rastislav Bakala /SVK/
Fernando Hudson /BRA/
Petr Javorek
Michal Klesa
Rudolf Otepka
Michal Rakovan
Filip Rýdel
Sandro da Silva /BRA/
Emir Zeba /BIH/

22.4.1990
18.7.1986

9.2.1986
13.5.1983

13.11.1973
15.4.1989
30.3.1984
19.3.1986
10.6.1989

  ÚTOČNÍCI                   Narozen               Zápasy     Góly

13
21
7

14

Miroslav Marković /SRB/
František Němec
Jakub Řezníček
Tomáš Stráský

11.4.1989
19.7.1992
26.5.1988
15.4.1987

10
116
29

153
417
10

128
28
0

0
5
2

17
65
0
9
2
0

19
17
93
85

2
2

16
10

SK SIGMA OLOMOUC
BRANKÁŘI                   Narozen              Zápasy     Góly

1
19
27

Martin Šustr
Martin Blaha
Zdeněk Zlámal

3.10.1990
8.8.1985

5.11.1985

4
12
97

0
0
0

  OBRÁNCI                   Narozen               Zápasy     Góly

3
29
28
23
12
21

Pavel Dreksa
Igor Golban /RUS/
Martin Hála
Tomáš Janotka
Aleš Škerle
Michal Vepřek

17.9.1989
31.7.1990
24.3.1992

4.3.1982
14.6.1982
17.6.1985

45
0
0

141
169
67

3
0
0

15
1
0

  ZÁLOŽNÍCI                   Narozen               Zápasy     Góly

18
17
6

26
8

13
9
2

Marek Heinz
Tomáš Hořava
Radim Nepožitek
Martin Pospíšil
Daniel Rossi /BRA/
Martin Šindelář
Václav Tomeček
Petr Vavřík

4.8.1977
29.5.1988
26.6.1988
26.6.1991

4.1.1981
22.1.1991
24.8.1991
13.5.1991

  ÚTOČNÍCI                   Narozen               Zápasy     Góly

15
10
16
25
7

22
11
26

Martin Doležal
Michal Hubník
Zdeněk Klesnil
Jan Navrátil
Michal Ordoš
Jakub Petr
Jan Schulmeister
Václav Vašíček

3.5.1990
1.6.1983

28.10.1986
13.4.1990
27.1.1983
10.4.1990
11.3.1986
10.2.1991

153
105

8
2

112
0
6
1

42
10
0
0
8
0
0
0

19
142

5
52

146
86
42
2

2
25
0
8

33
13
5
0

REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní trenér: JUDr. František Cipro
Asistent trenéra: Jiří Lerch 
Trenér brankařů: Ing. Petr Skála 
Vedoucí mužstva: Roman Rogoz
Kustod:  Radomil Procházka ml. 
Masér:  Vladimír Adam 
Lékaři:  MUDr. Martin Scheichl 
  MUDr. Martin Held 
Fyzioterapeut: Tomáš Skrbek

REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní trenér: Roman Pivarník
Asistent trenéra: Martin Kotůlek 
Trenér brankařů: Tomáš Lovásik 
Vedoucí mužstva:  Radim Kučera
Kondiční trenér: Mgr. Pavol Mlynár
Fyzioterapeut: Antonín Fučík 
Lékař:  MUDr. Luděk Ordelt



Tisková konference4

takový interní rozbor a při pohledu na návštěvnosti 
v různých termínech se ukázalo, že počet diváků na 
stadionu je prakticky stejný. Ti fanoušci, kteří chtějí 
na fotbal přijít, přijdou i v sobotu od 19 hodin. Věřím 
tomu, že si lidi cestu na stadion najdou. Už dlouho 
neplatí, že Jihočeši jsou chalupáři, kteří jsou v sobotu 
někde mimo město.“

Trenér A-týmu František Cipro navázal na slova 
Karla Poborského. I on potvrdil, že je rád, že se klubu 
podařilo udržet kostru týmu pohromadě. Během léta 
mohl několikrát s týmem vycestovat do Rakouska, 
kde se střetl se silnými soupeři. „S letní přípravou 
jsem spokojený. Nehodnotím výsledky, ale jsem 
rád, že jsme mohli s týmem vyjet do Rakouska 
na soustředění. Odehráli jsme zápasy s kvalitními 
soupeři a věřím, že jsme na ligu dobře připraveni,“ 
dodal Cipro. Toho ale mrzí vleklé zdravotní problémy 
hráčů A-týmu. „Nepříjemné je, že jsme měli celou 
přípravu velké množství zraněných hráčů. U těch 
dlouhodobých rekonvalescentů jsme si mysleli, že do 
toho naběhnou dříve, jenže dohromady se to začalo 
dávat až teď na konci přípravy. Stále ale nejsme ještě 
kompletní, pořád nám chybí dva tři hráči. Nejvíce nás 
tíží to, že není stále po operaci fi t Petr Javorek. Svým 
způsobem hry a svou rolí v týmu nám hodně chyběl 
a ještě bude chybět. Věřili jsme, že bude do začátku 
ligy fi t, ale není. Snad se ale brzy zapojí do plného 
tréninku,“ řekl František Cipro.

Zástupci klubu na předsezónní tiskové konferenci.

CÍLEM KLUBU JE HRÁT V KLIDNÉM STŘEDU

V pondělí 23. července proběhla na Střeleckém 
ostrově tradiční tisková konference klubu před 
startem nového ročníku Gambrinus ligy. Za účasti 
předsedy představenstva Karla Poborského, trenéra 
Františka Cipra a kapitána A-týmu Romana Lengyela 
nastínili Jihočeši plány pro nadcházející ligový 
ročník. Hlavní cíl je podobný jako v minulých letech 
- vyhnout se bezprostřednímu boji o záchranu a 
pohybovat se v klidném středu tabulky.

Jako první se ke slovu dostal předseda představenstva 
Karel Poborský, který vyjádřil uspokojení nad 
kvalitou současného kádru. Zároveň také naznačil, 
v jakých vodách ligové tabulky by se Dynamo rádo 
pohybovalo. „Troufnu si říci, že co se týká doplnění 
kádru a prodloužení hostování hráčů, jsme spokojeni. 
To, co jsme během léta chtěli realizovat, se nám 
povedlo. Věřím, že mužstvo bude kvalitní a snad to 
nezakřiknu, když řeknu, že doufám v to, že odehrajeme 
poklidnou sezonu. Určitě nechceme hrát o sestup 
a cílem bude hrát do desátého místa. Budeme chtít 
obhájit příčky, které jsme vybojovali v loňské sezoně,“ 
řekl šéf klubu.

Fotbalový klub Dynamo České Budějovice bude hrát 
od nové sezony stejně jako ostatní týmy Gambrinus 
ligy o jednu soutěž více. „Startuje nová juniorská 
soutěž, na kterou se osobně hodně těším. Když vidím, 
jak k tomu jednotlivé týmy přistupují, tak si myslím, 
že to bude kvalitní liga. Domácí zápasy budeme hrát 
v pondělí od 17:00 na Střeleckém ostrově a věřím, 
že to bude pro diváky atraktivní,“ řekl dále předseda 
představenstva.

Velkou letní novinkou je také skutečnost, že se domácí 
zápasy A-týmu na Střeleckém ostrově budou hrát v 
sobotu od 19:00, v předešlých letech se v jihočeské 
metropoli hrál fotbal v neděli od 17:00. Důvodů pro 
změnu bylo hned několik. „A-tým bude hrát v sobotu, 
v neděli pak Strakonice a v pondělí juniorka. A-tým 
jsme dali na sobotu záměrně proto, aby hráči, kteří 
nenastoupí k zápasu za A-tým, mohli hrát za Strakonice 
nebo právě za juniorku,“ popisoval Poborský, který 
nemá obavu, že by na stadion chodilo méně lidí než 
v neděli: „Z historického hlediska víme, že je celkem 
jedno, kdy se hraje. Dokonce jsme si tady dělali 
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Fotbalisté Dynama zahájili přípravu na nový ročník 
Gambrinus ligy v pondělí 11. června, měli tedy celkem 
sedm týdnů na to, aby se nachystali na ligové boje v 
sezoně 2012/2013. 

Hned po prvním týdnu přípravy odehráli Jihočeši 
přátelské utkání proti týmu FK Lažiště, který slavil 40. 
výročí od založení klubu. V posledním červnovém týdnu 
se tým vedený trenérem Františkem Ciprem vydal do 
rakouského Leogangu, kde v rámci soustředění odehrál 
dva zápasy proti účastníkům evropských poáhů - se 
silnou Kluží prohráli Jihočeši jednoznačně 0:4, chuť si 
pak spravili v zápase s ázerbájdžánským vicemistrem, 
který vyhráli vysoko 5:2. Ještě před soustředěním si 
Dynamo odskočilo kousek za hranice, kde si v Bad 
Leonfeldenu zahrálo proti slovenskému mistru MŠK 
Žilina, který se chystal na předkolo Ligy mistrů.

První polovina července byla ve znamení tradičních 
turnajů. V Nové Včelnici Jihočeši v semifi nále vyhráli na 
penalty nad Teplicemi a ve fi nále pak těsně podlehli 
pražské Slavii 0:1. O týden později se hrál turnaj 
na Hluboké, který se ale Dynamu podle představ 
nepovedl. V semifi nále Jihočeši prohráli s Chrudimí 0:2 
a v utkání o 3. místo pak sice uhráli s Jihlavou remízu 
2:2, následně ale prohráli na pokutové kopy.

V generálce na novou sezonu (více info na straně 6) 
remízovalo Dynamo s Čáslavií 2:2. V závěru přípravy o 
sobě dal nejvíce vědět útočník Miroslav Marković, který 
dal v posledních dvou zápasech čtyři góly!

FK Lažiště – SK Dynamo ČB 0:3 (0:1)
Branky: 21. Rakovan, 68. Hovorka, 76. Linhart. Sestava: Daněk (46. 
Jirkal) - Bakala (28. Hovorka), Řepka, Lengyel (28. Brezinský), Hronec - 
Klesa, Rýdel (54. Radouch), Rakovan, Benát, Sandro - Linhart.

MŠK Žilina – SK Dynamo ČB 3:0 (2:0)
Sestava: Daněk (54. Křížek) - Klesa (46. Řezníček), Řepka, Brezinský 
(54. Sláma), P. Novák - Rakovan, Benát, Otepka (46. Němec), Rýdel 
(58. Hovorka), Sandro (73. Hronec) - Markovič (70. Jenne).

CFR Kluž – SK Dynamo ČB 4:0 (2:0)
Sestava: Daněk (46. Křížek) – Bakala (46. Sláma), Halama, Řepka, 
Novák – Klesa (46. Hudson), Otepka (46. Rýdel), Rakovan, Benát 
(61. Hovorka), Markovič – Řezníček (61. Němec).

Chazar Lankaran - SK Dynamo ČB 2:5 (1:1)
Branka: 14. Benát, 50. Hudson, 63. Novák, 80. Řepka, 88. Klesa. 
Sestava: Daněk (58. Křížek) - Halama, Řepka, Novák - Klesa, 
Rakovan (70. Hovorka), Rýdel (78. Bakala), Otepka (79. Sláma), 
Benát (53. Němec), Marković - Řezníček (46. Hudson).

SK Dynamo ČB – FK Teplice 0:0, 3:2 pen. (Nová Včelnice)
Sestava: Daněk (31. Křížek) - Riegel, Řepka, Lengyel, Novák - Klesa 
(31. Hudson), Rakovan, Otepka (31. Benát), Rýdel, Marković - 
Řezníček (31. Němec).

SK Dynamo ČB – Slavia Praha 0:1 (0:0) (Nová Včelnice)
Sestava: Daněk (36. Křížek) - Riegel, Řepka, Lengyel, Novák - Klesa 
(36. Hudson), Otepka, Rýdel (27. Benát), Rakovan, Marković (44. 
Funda) - Řezníček (36. F. Němec)

SK Dynamo ČB – FC Ingolstadt 04 0:2 (0:0)
Sestava: Daněk (46. Křížek) - Riegel (46. Novák), Řepka (46. Halama), 
Lengyel, Hanzlík - Klesa (46. Hudson), Rýdel, Rakovan, Otepka (46. 
Zeba), Sandro (46. F. Němec) - Marković (46. Řezníček).

SK Dynamo ČB – MFK Chrudim 0:2 (0:1) (Turnaj Hluboká)
Sestava: Křížek - Riegel (41. Novák), Řepka, Lengyel, Hanzlík - Klesa 
(26. Němec), Zeba, Otepka (41. Řezníček, 62. Thomsen), Rakovan, 
Sandro - Marković.

SK Dynamo ČB - Vysočina Jihlava 2:2, 2:3 pen. (Hluboká)
Branky: 20. a 50. Marković. Sestava: Daněk - Novák, Řepka, 
Halama, Hanzlík - Marković, Riegel (52. J. Held), Rakovan (47. Zeba), 
Otepka, Sandro (50. Funda) - Němec.

SK Dynamo ČB – FK Čáslav 2:2 (2:0)
Branky: 25. a 35. Marković. Sestava: Daněk - Novák (60. Riegel), 
Řepka (46. Halama), Lengyel, Hanzlík - Klesa (60. Hudson), Rakovan, 
Rýdel (72. Stráský), Otepka (60. Zeba), Sandro (60. Němec) - 
Marković (46. Řezníček).

Přehled přípravných zápasů

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ PŘÍPRAVOU

V přípravě nastoupil i nový hráč Dynama Emir Zeba.
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Domácí se do vedení dostali v 25. minutě, kdy z 
pravé strany přesně odcentroval Klesa a Miroslav 
Marković hlavou uklidil míč do sítě - 1:0. O deset 
minut později se opakoval stejný scénář. Zprava 
nacentroval Michal Klesa a nekrytý Miroslav 
Marković z bezprostřední blízkosti zvýšil již na 2:0.

Do poločasu mohlo Dynamo své vedení ještě 
navýšit, ale po nacvičeném signálu z rohového 
kopu gól nepadl. Po Sandrově centru míč Klesovi 
vůbec nesedl, balon se však odrazil k Rakovanovi, 
jehož pohotová střela se otřela o boční síť. Jihočeši 
tedy odcházeli do kabin s vědomím, že nad 
druholigovou Čáslaví vedou o dvě branky.

Před druhou půli udělal trenér Cipro dvě změny. 
Markoviće nahradil Řezníček, Řepkovo místo zaujal 
Halama. Dynamo i po změně stran kontrolovalo 
hru, přesto v 58. minutě Čáslav korigovala stav. 
Zpoza velkého vápna vypálil Jakub Synek a brankář 
Daněk na jeho přesný pokus nedosáhl - 2:1. Po 
inkasované brance Jihočeši hromadně vystřídali. 
Odešli Novák, Klesa, Sandro a Otepka, jejichž místa 
zaujali Riegel, Hudson, Němec a Zeba.

Čáslav překvapivě vyrovnala stav o deset minut 
později. Po pěkné kombinaci nahrál Synek volnému 
Michaelu Krmenčíkovi, jenž bez problémů vyrovnal 
na 2:2. Několik minut poté se do hry zapojil i Tomáš 
Stráský, který se na trávník vrátil po dlouhém 
zranění. I když se Jihočeši snažili strhnout vedení 
zpět na svoji stranu, tak už se do žádné pořádné 
příležitosti nedostali a v generálce tak s Čáslaví 
remizovali 2:2. 

První poločas byl z naší strany povedený. Byly tam 
věci, které se mi líbily, a to nemyslím jen ty gólové 
situace. Udělali jsme jednu chybu, kdy jsme soupeře 
pustili do šance, ale jinak i my jsme měli další šance. 
Myslím, že náš výkon byl pozitivní a takhle by to mělo 
vypadat. Bohužel ve druhém poločase se to z ničeho 
nic zlomilo, soupeř vstřelil gól, okamžitě narostl, 
dokázal vyrovnat na 2:2 a pak zápas hrál o život, jako 
by to bylo fi nále mistrovství světa.

Přípravné utkání, 20. července 2012, počet diváků: 200

SK DYNAMO ČB - FK ČÁSLAV
                                    2:2 (2:0)   

BRANKY:             25. a 35. Markovič - 58. Synek, 68. Krmenčík

ŽK:                        bez karet
ROZHODČÍ:       Makovička - Vrchota, Eibl

V GENERÁLCE DYNAMO REMÍZOVALO S ČÁSLAVÍ

Jakub Řezníček v souboji s čáslavským Karalem.

Lengyel
Hanzlík Novák

(60. Riegel)

Rakovan

Daněk

Ducheček

Kunášek Charuza Karal Hloušek

Kučera
Hozda Prášil

Krmenčík
Ujec

Synek

Řepka
(46.Halama)

Klesa
(60. Hudson)

Rýdel
(72. Stráský)

Otepka
(60. Zeba)

Sandro
(60. Němec)

Marković
(46.Řezníček)

Trenér František Cipro po zápase s Čáslaví
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že nechceme nic uspěchat a že se budu do zápasů 
zapojovat postupně.

Dokonce jste se dostal do šance a nechybělo 
mnoho a mohl jste dát gól..
Po centru Ferdy Hudsona jsem už viděl míč na mé 
noze a posílal bych míč do brány. Na poslední chvíli 
se tam ale objevily ruce gólmana a balon mi vzaly. 
Je to škoda, bylo by to fantastické, pokud by se mi 
podařilo po tak dlouhé době hned v prvním zápase 
vstřelit gól. Ale byl jsem hodně rád, že jsem si vůbec 
zahrál.

Nejste jako tým nervózní, že se vám letos 
příprava nevydařila a že jste nevyhrávali?
Nervózní snad nejsme. Důležité bude, abychom 
zvládli ten zápas, co se bude hrát v 1. kole s Olomoucí. 
Ty generálky jsou vždy specifi cké v tom, že každý se 
snaží myslet na to, aby se před začátkem ligy zbytečně 
nezranil. První poločas nám vyšel výborně, dali jsme 
dva góly a byli jsme lepší. Pak jsme sice dva góly 
dostali, ale nic to nemění na tom, že v kabině všichni 
věří tomu, že se nám ligová premiéra s Olomoucí 
vydaří.

Tomáš Stráský po zápase s Čáslaví.

TOMÁŠ STRÁSKÝ SE VRÁTIL PO ZRANĚNÍ

Útočník Tomáš Stráský se v zápase proti Čáslavi 
opět naplno zapojil do dění A-týmu. Téměř osm 
měsíců po zranění kolene a následné operaci je 
již stoprocentně fi t a v generálce na nový ročník 
odehrál závěrečných dvacet minut.. 

Tomáši, po jak dlouhé době jste se objevil v 
zápase Dynama?
Zranil jsem se 22. listopadu a od té doby jsem nehrál. 
Je to tedy skoro osm měsíců.

Jak jste se těšil na premiéru po tak dlouhé 
době?
Sice jsem dlouho nehrál, ale na hřiště jsem se vrátil 
v nejkratším možném termínu. Po operaci křížových 
vazů trvá rekonvalescence šest až osm měsíců a já 
jsem byl operovaný před šesti měsíci, takže ten návrat 
byl z tohoto pohledu rychlý.

Teď jste tedy již stoprocentně fi t?
V plném tréninku jsem už víceméně tři týdny. Hraji 
normálně fotbal a už začínám zkoušet i rychlé změny 
změny směru, což se po operace nedoporučuje a musí 
se s tím začínat opatrně. Ve čtvrtek před zápasem 
s Čáslaví jsem byl na kontrole u doktora, který mě 
operoval. A dostal jsem od něj povolenku, že mohu 
hrát.

Nemáte přesto obavu, že byste si zranění mohl 
nějak obnovit?
Kolenu určitě věřím. V posilovně jsem udělal velký 
kus práce a i samotná operace dopadla velmi dobře. 
Panu doktorovi musím hodně poděkovat, protože 
jsem se držel přesně jeho pokynů a po operaci při 
rekonvalescenci a tréninku mě koleno ani chvilku 
nebolelo.

Proti Čáslavi jste odehrál dvacet minut. Jak jste si 
pobyt na hřišti užil?
Po tak dlouhé době jsem byl samozřejmě moc rád, 
že jsem se na hřiště podíval alespoň na těch dvacet 
minut. Nejprve jsme se domlouvali s trenérem, že 
bych tam šel na deset minut. Od doktora jsem měl 
dovoleno poločas, tak jsem tam nakonec šel na 
dvacet minut. Určitě jsme s trenérem ale domluveni, 

PCO
hlídací služba



Letní změny v kádru8

Zcela novými hráči týmu jsou také bosenský záložník 
Emir Zeba a srbský útočník Miroslav Marković. Tomu 
se dařilo především v závěru přípravy, kdy zaznamenal 
v posledních dvou zápasech čtyři góly.

Se složením užšího kádru A-týmu je před startem 
nové sezony trenér František Cipro spokojený. 
„Důležité je, že jsme dokázali udržet ty hráče, co u 
nás v týmu hostovali v loňské sezoně. Pokud se týmu 
bude dařit stejně jako v minulém ligovém ročníku, 
věřím, že se nám bude hrát dobře,“ řekl mimo jiné 
František Cipro.

Letní změny v A-týmu Dynama ČB
Přišli
Aleš HANZLÍK (Sokolov)
Emir ZEBA (Slavija Sarajevo)
Jan HALAMA (Jihlava – NH)
Miroslav MARKOVIĆ (Dukla Praha)
Filip RÝDEL (Plzeň)
Michal DANĚK (Plzeň)
Jakub ŘEZNÍČEK (Ml. Boleslav - hostování)
Michal RAKOVAN (Čáslav – návrat z hostování)

Odešli
Matej DELAĆ (Chelsea – návrat z hostování)
Miloš BREZINSKÝ (Plzeň – návrat z hostování)
Matej KRAJČÍK (Jablonec – návrat z hostování)
Petr BENÁT (hledá si angažmá)

KÁDR DYNAMA DOZNAL V LÉTĚ MINIMA ZMĚN

Fotbalisté Dynama České Budějovice prožili 
úspěšnou jarní část loňského ligového ročníku, a 
proto cílem vedení klubu bylo především udržet 
kostru týmu pohromadě. Na předsezónní tiskové 
konferenci zástupci klubu potvrdili, že se jim tento 
záměr podařil. Během léta ale přesto došlo v týmu k 
určitým přesunům.

V kádru Dynama bylo v loňské sezoně hned několik 
hráčů na hostování a klub si dal za cíl některé z těchto 
hostování přeměnit v přestup. To se povedlo v případě 
brankáře Michala Daňka a záložníka Filipa Rýdela. 
Dalším z hostujících hráčů byl útočník Jakub Řezníček, 
ten bude v letošní sezoně na jihu Čech opět hostovat 
z Mladé Boleslavi.

Ostatní hráči své hostování v Dynamu ukončili. Zpět 
do svých klubů se tak vrátili Matej Krajčík (Jablonec), 
Matej Delać (Chelsea) a Miloš Brezinský (Plzeň). Krátce 
se z hostování v polské Gdyni vrátil na jih Čech Petr 
Benát, následně ale klub znovu opustil a dostal svolení 
hledat si nové angažmá. 

Během léta si místo v A-týmu Dynama vybojovali 
mimo jiné Michal Rakovan (hostoval v Čáslavi) a také 
stoper Jan Halama (hostoval v Jihlavě). Mezi zcela nové 
hráče týmu pak patří obránce Aleš Hanzlík, který přišel 
na přestup z druholigového Sokolova.  Rychlonohého 
levého beka si trenér František Cipro hodně pochvaluje. 
„Nerad bych to zakřiknul, ale Hanzlík se v přípravě jevil 
velmi dobře a věřím, že pro nás bude posilou,“ řekl na 
tiskové konferenci kouč týmu.



GAMBRINUS LIGA 2012/2013
1. KOLO  DATUM
Teplice - Ml.Boleslav
Dukla Praha - Sparta
Příbram - Liberec
Slovácko - Brno
Jablonec - Ostrava
Dynamo ČB - Olomouc
Plzeň - Hr.Králové
Slavia Praha - Jihlava

29.7. 17:00
28.7. 18:00
28.7. 16:00
28.7. 17:00
27.7. 18:00
28.7. 19:00
29.7. 17:00
30.7. 18:00
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2. KOLO  DATUM
Hr.Králové - Jablonec
Jihlava - Plzeň
Olomouc - Slovácko
Ostrava - Slavia Praha
Liberec - Dukla Praha
Brno - Teplice
Boleslav - Dynamo ČB
Sparta Praha - Příbram

3.8. 20:15
5.8. 19:15
5.8. 17:00
4.8. 17:00
4.8. 18:00
5.8. 17:00
5.8. 17:00
5.8. 18:00

3. KOLO  DATUM
Dukla Praha - Teplice
Příbram - Ml.Boleslav
Slovácko - Sparta Praha
Jablonec - Liberec
Dynamo ČB - Ostrava
Plzeň - Brno
Slavia Praha - Olomouc
Hr.Králové - Jihlava

10.8. 17:00
11.8. 16:00
11.8. 19:00
12.8. 15:00
11.8. 19:00
12.8. 17:00
12.8. 17:00
12.8. 17:00

4. KOLO  DATUM
Teplice - Příbram
Dukla Praha - Slovácko
Olomouc - Hr.Králové
Ostrava - Plzeň
Liberec - Jihlava
Brno - Jablonec
Ml.Boleslav - Slavia Praha
Sparta - Dynamo ČB

19.8. 17:00
17.8. 18:00
19.8. 17:00
18.8. 17:00
18.8. 18:00
19.8. 17:00
19.8. 17:00
18.8. 18:00

5. KOLO  DATUM
Příbram - Dukla Praha
Slovácko - Teplice
Jablonec - Sparta Praha
Dynamo ČB - Liberec
Plzeň - Ml.Boleslav
Slavia Praha - Brno
Hr.Králové - Ostrava
Jihlava - Olomouc

25.8. 16:00
25.8. 19:00
26.8. 15:00
25.8. 19:00
26.8. 17:00
26.8. 17:00
26.8. 17:00
24.8. 18:00

6. KOLO  DATUM
Teplice - Jablonec
Dukla Praha - Plzeň
Příbram - Slovácko
Ostrava - Olomouc
Liberec - Slavia Praha
Brno - Dynamo ČB
Ml.Boleslav - Jihlava
Sparta Praha - Hr.Králové

2.9. 17:00
31.8. 18:00

1.9. 16:00
1.9. 17:00
1.9. 18:00
2.9. 17:00
2.9. 17:00
1.9. 18:00

7. KOLO  DATUM
Slovácko - Ml.Boleslav
Jablonec - Příbram
Dynamo ČB - Dukla
Plzeň - Sparta Praha
Slavia Praha - Teplice
Hr.Králové - Brno
Jihlava - Ostrava
Olomouc - Liberec

15.9. 19:00
16.9. 15:00
15.9. 19:00
16.9. 17:00
16.9. 17:00
16.9. 17:00
14.9. 18:00
16.9. 17:00

8. KOLO  DATUM
Teplice - Plzeň
Dukla Praha - Slavia Praha
Příbram - Dynamo ČB
Slovácko - Jablonec
Liberec - Ostrava
Brno - Jihlava
Ml.Boleslav - Hr.Králové
Sparta Praha - Olomouc

23.9. 17:00
21.9. 18:00
22.9. 16:00
22.9. 19:00
22.9. 18:00
23.9. 17:00
23.9. 17:00
22.9. 18:00

9. KOLO  DATUM
Jablonec - Dukla Praha
Dynamo ČB - Teplice
Plzeň - Slovácko
Slavia - Sparta
Hr.Králové - Liberec
Jihlava - Příbram
Olomouc - Brno
Ostrava - Ml.Boleslav

30.9. 15:00
29.9. 19:00
30.9. 17:00
30.9. 17:00
30.9. 17:00
28.9. 18:00
30.9. 17:00
29.9. 17:00

10. KOLO  DATUM
Teplice - Jihlava
Dukla Praha - Hr.Králové
Příbram - Plzeň
Slovácko - Slavia Praha
Jablonec - Dynamo ČB
Brno - Liberec
Ml.Boleslav - Olomouc
Sparta Praha - Ostrava

7.10. 17:00
5.10. 18:00
6.10. 16:00
6.10. 19:00
7.10. 15:00
7.10. 17:00
7.10. 17:00
6.10. 18:00

11. KOLO  DATUM
Dynamo ČB - Slovácko
Plzeň - Jablonec
Slavia Praha - Příbram
Hr.Králové - Teplice
Jihlava - Sparta Praha
Olomouc - Dukla Praha
Ostrava - Brno
Liberec - Ml.Boleslav

20.10. 19:00
21.10. 17:00
21.10. 17:00
21.10. 17:00
19.10. 18:00
21.10. 17:00
20.10. 17:00
20.10. 18:00

12. KOLO  DATUM
Teplice - Olomouc
Dukla Praha - Jihlava
Příbram - Ostrava
Slovácko - Hr.Králové
Jablonec - Slavia Praha
Dynamo ČB - Plzeň
Ml.Boleslav - Brno
Sparta Praha - Liberec

28.10. 15:00
26.10. 18:00
27.10. 16:00
27.10. 17:00
28.10. 15:00
27.10. 17:00
28.10. 17:00
27.10. 18:00

13. KOLO  DATUM
Slavia Praha - Plzeň
Hradec - Dynamo ČB
Jihlava - Jablonec
Olomouc - Příbram
Ostrava - Teplice
Liberec - Slovácko
Brno - Dukla Praha
Ml.Boleslav - Sparta

4.11. 17:00
4.11. 15:00
2.11. 18:00
4.11. 17:00
3.11. 15:00
3.11. 16:00
4.11. 17:00
4.11. 17:00

14. KOLO  DATUM
Teplice - Liberec
Dukla Praha - Ostrava
Příbram - Hr.Králové
Slovácko - Jihlava
Jablonec - Ml.Boleslav
Dynamo ČB - Slavia
Plzeň - Olomouc
Sparta Praha - Brno

11.11. 15:00
9.11. 18:00

10.11. 16:00
10.11. 17:00
11.11. 15:00
10.11. 17:00
11.11. 17:00
10.11. 18:00

15. KOLO  DATUM
Hr.Králové - Slavia
Jihlava - Dynamo ČB
Olomouc - Jablonec
Ostrava - Slovácko
Liberec - Plzeň
Brno - Příbram
Ml.Boleslav - Dukla
Sparta Praha - Teplice

18.11. 15:00
16.11. 18:00
18.11. 17:00
17.11. 15:00
17.11. 16:00
18.11. 17:00
18.11. 15:00
17.11. 18:00

16. KOLO  DATUM
Jablonec - Hr.Králové
Plzeň - Jihlava
Slovácko - Olomouc
Slavia Praha - Ostrava
Dukla Praha - Liberec
Teplice - Brno
Dynamo ČB - Boleslav
Příbram - Sparta Praha

25.11. 15:00
25.11. 17:00
24.11. 17:00
25.11. 17:00
23.11. 18:00
25.11. 15:00
24.11. 17:00
24.11. 16:00

Sobotní termín je pro klub 
také výhodný v tom, že 
hráči, kteří nenastoupí v 
ligovém zápase, budou 
moci v neděli, resp. v 
pondělí nastoupit za 
strakonickou farmu a nebo 
nově vzniklý juniorský tým.

Změna začátků zápasů platí 
zatím pro podzimní část sezony. Po skončení první 
poloviny ligového ročníku vedení klubu novinku 
vyhodnotí a podle reakcí fanoušků a vlivu na 
návštěvnost se pak rozhodne, jaký hrací den bude 
zvolen pro jarní část sezony.

NA GAMBRINUS LIGU SE BUDE CHODIT V SOBOTU
Fanoušky Dynama čeká v novém ročníku Gambrinus 
ligy jedna významná změna. Vedení klubu se po 
dlouhých letech rozhodlo změnit dny a časy domácích 
ligových zápasů na Střeleckém ostrově. Od sezony 
2012/13 budou hrát Jihočeši domácí zápasy v sobotu 
od 19:00, po přechodu na zimní čas pak od 17:00!

Důvodů pro změnu má vedení klubu hned několik. 
Prvním důvodem je zvýšení atraktivnosti zápasů. 
Většina utkání se bude hrát pod umělým osvětlením, a 
to je pro fanoušky vždy zajímavější. Pro sobotu se klub 
rozhodl také pro to, aby předešel možným kolizím 
s hokejovými zápasy HC Mountfi eld a aby se tak 
předešlo situacím, kdy museli fotbalisté Dynama hrát 
své zápasy od 14 nebo od 15 hodin.



prodej a pokládka
podlahových

krytin

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

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

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

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

Hráli za Olomouc: Filip Rýdel (1990-2008), Rudolf 
Otepka (2009).
Hráli za Dynamo: nikdo

Rok založení:   1919

Klubové barvy:   modrá a bílá

Stadion:    Andrův stadion (12.566 diváků)

Webové stránky:   www.sigmafotbal.cz

Nejlepší ligové umístění:  2. místo (1995/1996)

Nejvyšší výhra:   7:1 nad Spartakem Trnava (1991/92)

Nejvyšší prohra:   0:6 se Spartou Praha (1999/00)

Nejlepší střelec v historii:  Radek Drulák - 72 gólů

Pohled do historie Novinky z Olomouce
Zatímco v loňské sezoně tým z Hané kvůli bodovým 
odečtům bojoval prakticky celou sezonu o záchranu 
v Gambrinus lize, letos má ty nejvyšší cíle. Na 
předsezónní tiskové konferenci klub oznámil, že 
cílem bude bojovat o evropské poháry.

Olomouc se měla na evropské scéně představit 
díky vítězství v pohátu už letos, ovšem disciplinární 
komise UEFA ji vyřadila z 3. předkola Evropské ligy 
kvůli korupční kauze. Proto si chce vedení spravit chuť 
a zahrát si v Evropě za rok. „Nebudeme se schovávat 
za nějaká alibi, říkáme otevřeně, že chceme bojovat 
o poháry. Cílem sezony je umístění do třetího 
místa. Případně do čtvrtého místa, pokud bude 
pohárové,“ prohlásil na tiskové konferenci předseda 
představenstva Josef Lébr.

Oblékli dres soupeře

2007/08   2008/09   2009/10   2010/11    2011/12

SK SIGMA OLOMOUCSK SIGMA OLOMOUC
4.místo

6.místo

11.místo
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Tomáš Stráský (vpravo) se vrací po dlouhodobém zranění.

4.místo

11.místo



Vzájemná bilance soupeřů
Souboje fotbalistů Dynama a Olomouce patří již k 
tradiční součásti nejvyšší soutěže. Jihočeši se s Hanáky 
střetli v první lize celkem dvaatřicetkrát. Lepší bilanci 
vzájemných soubojů mají fotbalisté z Moravy, kteří 
dokázali vyhrát dvanáct zápasů. Jihočeši se z plného 
bodového zisku radovali desetkrát a deset zbývajících 
vzájemných soubojů skončilo nerozhodně. 

Fotbalistům Dynama se herně ani výsledkově nedaří 
především na Andrově stadionu v Olomouci, kde v 
historii ještě nikdy nevyhráli. V šestnácti zápasech 
si připsali alespoň sedm nerozhodných výsledků. 
Domácí bilance na Střeleckém ostrově je ale pro 
Jihočeši výrazně pozitivnější. Na kontě mají deset 
výher, tři remízy a tři prohry. 

Poslední zápas na Střeleckém ostrově se ale Dynamu 
nepovedl. V zápase 3. kola loňské ligové sezony Jihočeši 
sice vedli nad Olomocí po gólu Zdeňka Ondráška 1:0, 
avšak hosté dokázali v poslední dvacetiminutovce 
vývoj zápasu otočit, když se dvakrát trefi l Marek Heinz 
a zápas tak skončil 1:2. Alespoň částečně si Dynamo 
zpravilo chuť na jaře, kdy v prvním jarním zápase 
uhrálo na půdě Olomouce v boji o záchranu důležitou 
remízu 0:0.
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28. listopadu 1993: Dynamo - Olomouc  2:1 (1:0)
Branky: Žák, Poborský - Fujdiar
1. června 1994: Olomouc - SK Dynamo  0:0 (0:0)
12. srpna 1994: SK Dynamo - Olomouc  1:1 (1:1)
Branky: Vácha - Vaďura z pen.
5. března 1995: Olomouc - SK Dynamo  1:1 (1:1)
Branky: Svědík - Tibenský z pen.
22. října 1995: SK Dynamo - Olomouc  2:1 (1:0)
Branky: Barteska, Vácha - Rada K.
28. dubna 1996: Olomouc - SK Dynamo  4:0 (2:0)
Branky: Baranek 2, Onderka, Balcárek
2. října 1996: Olomouc - SK Dynamo  1:1 (1:1)
Branky: Rada - Siadl
13. dubna 1997: SK Dynamo - Olomouc  3:1 (2:0)
Branky: Fujdiar 2, Barteska - Baranek 
31. srpna 1997: SK Dynamo - Olomouc  0:0 (0:0)
13. března 1998: Olomouc - SK Dynamo  1:0 (0:0)
Branka: Drulák z pen.
26. listopadu 1999: Olomouc - Dynamo  1:1 (0:1)
Branky: Vlček - Obšitník
17. května 2000: SK Dynamo - Olomouc  1:2 (0:2)
Branky: Fujdiar - Vlček 2
30. listopadu 2000: Olomouc - Dynamo  2:1 (0:0)
Branky: Hapal, Vlček - Jukl z pen.
1. dubna 2001: SK Dynamo - Olomouc  3:1 (2:1)
Branky: I. Svoboda 2, Klinka - Hapal
3. listopadu 2002: SK Dynamo - Olomouc  3:1 (1:0)
Branky: L. Sedláček, Latka, Plocek - Reiter
18. května 2003: Olomouc - SK Dynamo  4:2 (4:1)
Branky: Vlček, Kováč, Urbánek, Reiter - Lafata, Svoboda
13. září 2003: SK Dynamo - Olomouc  2:1 (2:1)
Branky: Plocek, Lafata - Reiter
21. března 2004: Olomouc - SK Dynamo  1:0 (1:0)
Branka: Hudec
7. srpna 2004: Olomouc - SK Dynamo  2:1 (1:1)
Branky: Kučera, Bednář - Vozábal
25. května 2005: SK Dynamo - Olomouc  1:2 (1:0)
Branky: Kulič - Bednář, Kučera
6. srpna 2006: Olomouc - SK Dynamo  0:0 (0:0)
26. listopadu 2006: Dynamo - Olomouc  2:0 (2:0)
Branka: Volešák, Svátek
5. srpna 2007: SK Dynamo - Olomouc  2:0 (2:0)
Branka: Radzinevičius, Vozábal
17. května 2008: Olomouc - SK Dynamo  1:0 (0:0)
Branka: V. Schulmeister
19. října 2008: SK Dynamo - Olomouc  1:1 (0:1)
Branky: Mezlík - Melinho z pen.
19. dubna 2009: Olomouc - SK Dynamo  1:1 (0:0)
Branky: Riegel vl. - Sedláček
1. listopadu 2009: Olomouc - SK Dynamo  2:0 (1:0)
Branky: Ordoš, M. Hubník
2. května 2010: SK Dynamo - Olomouc  2:1 (1:0)
Branky: Otepka, Volešák - Petr
7. listopadu 2010: Olomouc - Dynamo  5:1 (2:0)
Branky: Ordoš, Šultes, Hubník, Hořava, Laštovka vl. - Otepka
21. května 2011: Dynamo - Olomouc 1:0 (0:0)
Branka: Hudson
14. srpna 2011: Dynamo - Olomouc   1:2 (0:0)
Branky: Ondrášek - Heinz 2
20. února 2012: Olomouc - Dynamo  0:0 (0:0)

Michal Klesa v souboji s olomouckým Brazilcem Rossim.



1) Fotbalové začátky? „S fotbalem jsem začal v 
Hodslavicích, kde jsem vyrůstal. K fotbalu mě přivedl 
taťka.“

2) Oblíbení trenéři? „Oblíbeného trenéra nemám. 
Nedokážu ze jmen všech trenérů vypíchnout jedno.“ 

3) Nejhezčí fotbalové zážitky? 
„Hezký zážitek pro mě byl, když 
jsem se zúčastnil Mistrovství 
Evropy 21 v Nizozemsku. Dalším 
bylo asi vítězství v domácím 
poháru s Plzní.“ 

4) Fotbalové cíle? „Každý 
fotbalista by se chtěl dostat do 
zahraničí, takže to je i můj cíl. Jestli 
to ještě půjde, určitě bych to rád 
vyzkoušel.“ 

5) Fotbalový vzor? „(dlouho 
přemýšlí) Od mala se mi líbil 
Diego Maradona.“ 

6) Největší fotbalový kamarád? 
„Ty mám dva v Olomouci. Jsou 
jimi Martin Vyskočil a Roman Hubník, se kterými jsem 
hrál v Olomouci a i když hrajeme každý někde jinde, 
jsme v kontaktu.“ 

7) Sledujete fotbal v televizi? „Fotbal samozřejmě 
sleduji. Hodně jsem koukal na EURO, baví mě Liga 
mistrů.“ 

8) Jaké další sporty sledujete nebo si sám rád 
zahrajete? „Sleduji více méně všechny sporty. Sám 
si rád zahraji zejména tenis.“ 

9) Čeho se nejvíc bojíte? „Nevím. Možná smrti.“ 

10) Co váš dokáže naštvat? „Jednoznačně mě 
naštve prohra.“ 

11) Oblíbení herci, herečky, fi lmy? „Rád se 
podívám na všechny české fi lmy. Mým oblíbeným 
hercem je Bolek Polívka.“ 

12) Ideální dovolená? „Někde u moře s přítelkyní 
a dalšími přáteli. Aby to byla prostě pohodička.“ 
(usmívá se)

13) Oblíbený nedělní oběd? „Asi doma, když 
mamka udělá něco dobrého. Třeba svíčkovou.“ 

14) Jakou muziku posloucháte? 
„Nemám žádný vyhrazený styl. 
Poslouchám všechno. Mám rád 
českou muziku, žádnou oblíbenou 
kapelu však nemám.“ 

15) Vysněný automobil? „Ten už 
asi mám. Mám oblíbenou značku 
BMW, takže jsem si koupil pětkovýho 
bavoráka. Nic dalšího vysněného asi 
nemám. Leda Ferrari.“ (směje se)

16) Čtete noviny, sledujete 
internet? „Noviny čtu, každý večer 
projdu i novinky na internetu.“ 

17) Používáte sociální sítě? Kolik 
máte na facebooku přátel? „Mám 
facebook, ale už jsem od toho 

trošku upustil a tolik mě to nebere. Ale mám tam asi 
přes 200 přátel, možná 230. To jde, ne?“ (znovu se 
směje) 

18) Jaké typy žen se vám líbí? „Moje přítelkyně je 
bruneta, takže samozřejmě brunety.“ (s úsměvem od 
ucha k uchu)

19) Jste pověrčivý? „Ne, pověrčivý nejsem.“ 

20) Co vaše záliby? „Moje záliby jsou sportovní. 
Zmiňovaný tenis a podobně. Žádnou zvláštní 
nemám.“ 

21) Nejhezčí místo v jižních Čechách? „Líbí se mi 
tu všude. Hezká je Hluboká, mám rád i Český Krumlov. 
Pěkné je to i Českých Budějovicích.“ 

Dotazník hráče A-týmu12

FOTBALOVÝ DOTAZNÍK: Filip Rýdel
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soutěže, na Hluboké bydlím. Byl jsem osloven, 
a jelikož mám ke klubu nějaký vztah, tak jsem 
výpomoc neodmítl,“ rozebírá důvody svého návratu. 
„Dalším aspektem byl i příchod Martina Vozábala, 
se kterým jsem si chtěl zahrát,“ zmiňuje i výpomoc 
současného trenéra juniorky Dynama.

Jiří Povišer, který má v nejvyšší české soutěži 
odehráno 209 utkání, v nichž vstřelil 14 branek, svoje 
pokračování v dresu Hluboké nevidí příliš nadějně. 
„Zatím to ještě nevím, nejsem rozhodnutý. Kdybych 
to měl vyjádřit procentuálně, tak bych dal 90%, že 
nebudu hrát dál,“ říká na závěr jeden z legendárních 
českobudějovických středopolařů.  

Na jaře roku 2011 absolvoval Jiří Povišer v rámci projektu 
Kopeme za fotbal tréninkovou jednotku pod tehdejším 
trenérem Dynama Jaroslavem Šilhavým..

CO DNES DĚLAJÍ: Jiří Povišer

V průběhu nadcházející sezony vám budeme v 
tradičním zpravodaji představovat bývalé legendy 
českobudějovického Dynama. První volba padla 
na Jiřího Povišera. Tento jednačtyřicetiletý záložník, 
jenž často měnil angažmá po dvou letech, se i po 
ukončení vrcholné kariéry stále věnuje sportu. 
„Samozřejmě si i nadále rád zasportuji. Jezdím na 
kole, zahraji si tenis,“ říká legendární středopolař se 
sedmičkou na zádech.

Fotbalový záložník Jiří Povišer, který během své 
kariéry prošel kromě Dynama i Slavií, Olomoucí nebo 
německým Saschen Lipsko, nedokáže vypíchnout 
ze svého fotbalového života jeden zážitek. „Byla jich 
opravdu spousta. Nedokážu vybrat jen jeden,“ krčí 
rameny. 

Povišer si v dresu sešívaných zahrál v éře bohatého 
podnikatele Borise Korbela, který Slavii vyživoval 
pořádnými fi nančními vitamíny v podobě přísunů 
milionů. Tehdy se v klubu potkal třeba s Patrikem 
Bergerem, Radimem Nečasem, vítězem Ligy mistrů 
Dragišou Biničem, nebo olympijským vítězem 
Vladimírem Tatarčukem.

Legendární záložník rád vzpomíná i na dlouholeté 
působení v českobudějovickém Dynamu, kde 
fotbalově vyrůstal. „Na působení v Českých 
Budějovicích mám jenom ty nejkrásnější vzpomínky. 
Potkáváme se s bývalými spoluhráči, bavíme se o 
společných prožitcích a moc rádi na to vzpomínáme. 
Některé zážitky jsou legendární,“ říká s nostalgií a 
úsměvem na tváři.

Když bývalý českobudějovický záložník může, tak 
se jde rád na své následovníky podívat na Střelecký 
ostrov. „Výsledky kluků samozřejmě sleduji. Když mám 
možnost, tak se jdu podívat i na stadion. Za sezonu 
mi to minimálně šestkrát vyjde,“ ujišťuje Povišer, 
jenž svou vrcholovou kariéru zakončil v roce 2004 v 
černobílém dresu. 

V jarní části uplynulé sezony Jiří Povišer znovu obul 
kopačky, když vypomáhal Hluboké nad Vltavou k 
záchraně v krajském přeboru. „Důvodů, proč jsem se 
tak rozhodl, bylo víc. Klub měl problémy s udržením 
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Středopolař Petr Javorek se kvůli 
přetrvávajícím zdravotním problémům v 
základní sestavě Dynama v zápase proti 
Olomouci určitě nepředstaví, přesto našel 
ale dostatek odvahy na to, aby se pokusil 
natipovat výsledky zápasů 1. kola Gambrinus 
ligy. Na úvod soutěže nevěří na zaváhání 
favoritů a v zápase s Olomoucí pochopitelně 
favorizuje své spoluhráče..

Jablonec - Ostrava
Tip: 1
Komentář Petra Javorka: „V zápase Jablonce s 
Ostravou mi tam vychází výhra domácích. Jablonci 
nakonec zůstal Lafata a ten by mohl rozhodnout.“

Příbram - Liberec
Tip: 2
Komentář Petra Javorka: „Liberec jako mistr to bude 
mít v Příbrami těžké, přesto ale věřím, že úvod 
sezony zvládne a o gól v Příbrami vyhraje.“

Slovácko - Brno
Tip: 1
Komentář Petra Javorka: „To bude takové moravské 
derby a můj tip na tento zápas je, že Slovácko 
vyhraje. Takže dávám jedničku.

Dukla - Sparta
Tip: 02
Komentář Petra Javorka: „To je pro změnu pražské 
derby a opět to bude pro favorizovanou Spartu 
na úvod sezóny těžké utkání. Přesto jí věřím, že 
neprohraje.

Tipovačka hráče A-týmu14

TIPOVACÍ OKÉNKO: Petr Javorek

Teplice - Ml. Boleslav
Tip: 0
Komentář Petra Javorka: „Na tipování je to asi docela 
těžký zápas. Když nad tím přemýšlím, tak mi tam vychází 
remíza, takže dávám nulu. 

Plzeň - Hradec
Tip: 1
Komentář Petra Javorka: „V tomto zápase bude Plzeň 
velkým favoritem a tuto svojí roli podle mě zvládne a 
vyhraje. 

Slavia - Jihlava
Tip: 1
Komentář Petra Javorka: „Slavii se v přípravě dařilo, 
potvrdila to v posledním přípravném zápase, kdy 
remízovala s italskou Parmou. Proti Jihlavě jí věřím a 
dávám jedničku.

Dynamo - Olomouc
Tip: 1
Komentář Petra Javorka: „Bylo by samozřejmě špatně, 
když bych tipoval cokoliv jiného než vítězství Dynama, 
takže dávám jedničku. (s úsměvem)



SK DYNAMO
SK SIGMA OLOMOUC

dezert zdarma

Platnost kupónu
do 11. 8. 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  

Fanshop SK Dynamo 15

NAKUPUJTE VE FANSHOPU DYNAMA!
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Kolik máte vůbec hráčů k dispozici?
Na začátku přípravy jsme jich měli asi pětadvacet. Na 
testech jsou zde i dva hráči z Ruska, jeden z Krasnodaru, 
druhý ze Spartaku Moskva. Oba se u nás připravují již 
delší dobu a jeví se velice dobře. Z devatenáctky od 
Pavla Tobiáše máme několik dorostenců, z A-týmu se 
vrací Petráň a Sajtl a oba musí ukázat svoji kvalitu, aby 
se tam vrátili.

Strakoničtí hráči dojíždějí přes léto na tréninky 
do Českých Budějovic?
Ano. Bude se trénovat v Budějovicích, a kdo chce ze 
Strakonic tu hrát, tak musí dojíždět. To se týká i třeba 
Repy, který je náš hráč, ale nabídnuté ubytování 
odmítl s tím, že bude dojíždět. Myslím si, že bude 
jezdit asi jedno auto, protože hráčů ze Strakonic tu 
moc není.

Realizační tým je v jakém složení?
Z Bohemians se vrací Pavol Švantner, za což jsem rád. 
Hrál jsem s ním v týmu, on mě pak trénoval a byli jsme 
v kontaktu. Klub se s ním domluvil a mně to vyhovuje, 
jelikož má profi licenci a trénuje i brankáře. Je to 
člověk, který prošel ligou a má spoustu zkušeností. 
Máme dva maséry – Václava Koláře a Martina Šobora 
ze Strakonic, kustodem bude Jan Dvořák.

Je i pro vás osobně těžší vést v podstatě dva 
týmy?
Musím si na to nějakým způsobem zvyknout. Na 
starosti mám vlastně jeden tým pro dvě soutěže. V 
hierarchii důležitosti je na prvním místě Gambrinus 
liga a pak následuje ČFL i vzhledem k tomu, že 
ČFL není uzavřená soutěž na rozdíl od té juniorské. 
Nebudeme spoléhat na to, kolik přijde hráčů z áčka. 

MARTIN  VOZÁBAL CHYSTÁ NA NOVOU 
SEZÓNU JUNIORKU I STRAKONCIE

V pondělí 2. července začala na Složišti letní příprava 
Strakonic a juniorky Dynama. Oba týmy vedl Martin 
Vozábal. Strakoničtí budou letos nastupovat v ČFL, 
juniorka Dynama se představí v soutěži B-týmů, 
která si letos odbude svůj premiérový ročník. Kouč 
obou mužstev Vozábal nám detailněji nastínil, jak 
bude celý projekt vypadat.

Vzniká zcela nová soutěž B-týmu. Jak se vám 
zatím jeví tento plán?
Ještě nevím zcela přesně, co tato soutěž obnáší, ale 
předpokládám, že bude mít vysokou úroveň. Představí 
se v ní všech 16 ligových klubů plus Táborsko a 
Bohemians 1905. Když k těmto duelům připočtu i 
utkání v ČFL, tak to je obrovská porce.

Jaká jsou kritéria pro juniorský tým? Mohou 
hrát maximálně devatenáctiletí plus pět starších 
hráčů?
Jedná se o ročníky 92 a mladší. K tomu regule povolují 
šest hráčů jakéhokoliv věku. Tudíž když začínáme 
soutěž v pondělí doma s Brnem a Moravané budou 
hrát v neděli ligu a budou chtít hráče vytížit, tak přijede 
polovina ligové sestavy. To slibuje vysokou úroveň.

Výsledky juniorky v přípravě:
SK Dynamu jun. - Jihlava jun.  0:2
SK Dynamo jun. - SK Kladno jun.  3:2
SK Dynamo jun. - SK Kladno  0:1
SK Dynamo jun. - Znojmo   0:4
SK Dynamo jun. - Jihlava jun.  2:1
SK Dynamo jun. - MAS Táborsko 1:2

Martin Vozábal se svým novým asistentem Pavolem 
Švantnerem (v pozadí).
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Kádr juniorského týmu chystajícího se na nově 
vzniklou soutěž juniorek:

BRANKÁŘI
Jirkal Miroslav 30.3.1992
Rojík Jaroslav 20.9.1992
Vokatý Jindřich 18.3.1993

OBRÁNCI
Dvořák Aleš 9.3.1992
Dvořák Patrik 21.4.1993
Holub Lukáš 14.5.1991
Kabele Jakub 21.11.1993
Malý Daniel 8.1.1993
Mravec Lukáš 10.5.1993
Novotný Jiří 15.9.1993
Sajtl Ondřej 3.11.1991

ZÁLOŽNÍCI
Bukiya Temuri 2.4.1994
Čadek Václav 30.3.1993
Hronec Jakub 5.9.1992
Kaladhzyan Akran 
Kodras Dominik 13.6.1993
Petráň Michal 26.6.1992
Radouch David 6.1.1993
Repa Michal 23.9.1991
Slavík Martin 5.5.1993

ÚTOČNÍCI
Cihlář Adam 18.12.1993
Linhart Zdeněk 5.3.1994
Vaněk Daniel 23.3.1993

Když ti hráči přijdou, budeme rádi, stanou se osou 
toho týmu. Pokud ne, zvládneme si určitě poradit sami 
bez jejich pomoci. Naším cílem je postavit tým, který 
bude konkurenceschopný.

Není na škodu, že juniorská soutěž je uzavřená a 
tlak na hráče není takový?
Je to věc osobního názoru. Byly hlasy pro i proti, ale 
takhle to je a musíme to tak brát. Určitě to nesnižuje 
kvalitu soutěže. Možná to povede k tomu, že týmy 
budou hrát ofenzivněji, jelikož ty výsledky toho tolik 
úplně nerozhodují. Ale nikdo nechce prohrát a vidím 
to pozitivně, i když každý v tom najde určitě nějaké 
negativum, když bude chtít.

Určitou výhodou by mohlo být, že ligu bude hrát 
A-tým v sobotu, ne?
To je jasné. Byl to také jeden z důvodů, proč se změnil 
ligový termín. Ne vždy bude hrát áčko v sobotu a kluci 
v juniorce také musí prokázat kvalitu.

Pro fanoušky je také pozitivem, že se budou 
domácí zápasy juniorky hrát na Střeleckém 
ostrově, že?
Myslím, že je to rozhodně dobře. Pro ty mladé kluky 
to bude vždycky zážitek zahrát si na hlavním stadionu. 
Juniorská liga se navíc bude vysílat také v televizi, takže 
i to pro ně může být motivace. Výhodu máme také v 
tom, že když bude špatné počasí, tak můžeme hrát 
soutěž na Složišti.

Těšíte se osobně na tuto novou výzvu?
Je to trošku něco jiného, než asistent u A-týmu. Na 
jednu stranu jsem utekl z ligy, může to mrzet, ale do 
mojí trenérské kariéry je plus, že jsem skončil s fotbalem. 
Shodou okolností jsem se dostal k áčku, to samotné 
bylo vynikající. V listopadu mi bude 34 let a nemůžu 
být pořád asistentem. Tahle role mi byla nabídnuta a 
nyní nedokážu říci, jak se to podaří skloubit. Bude to 
časově hodně náročné, ale přijal jsem tu nabídku a 
jsem za to rád.

Nebudete tedy pokračovat ve fotbalové kariéře 
na Hluboké?
Ne, to určitě ne. Kdyby mi Hluboká loni nezazvonila 
z nějaké slušnosti, že zde bydlím, tak bych do toho 
ani nešel. Časově to nejde zvládat a nepřipadá to v 
úvahu.
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NAD DOTAZY BUDĚJOVICKÝ FANOUŠKŮ..
Fanoušci Dynama České Budějovice mají 
kontinuálně v průběhu celé sezony možnost klást 
přes webové stránky libovolné dotazy týkající 
se fungování klubu. Nejzajímavější otázky a 
odpovědi pravidelně otiskneme i do zápasového 
zpravodaje Dynamák!

Otázka:
Dobrý den, jelikož nastoupili k zápasu juniorky hráči 
z Ruska, znamená to, že jsou již hráči Dynama? Přišli 
na přestup nebo na hostování? Můžete zde napsat 
nějakou jejich charakteristiku (odkud jsou, co hra-
jí,jak jaou staří)? Děkuji za odpověď.
(Karel, 22. července).

Odpověď:
Dobrý den! Oba dva hráči se jeví velmi dobře, a 
proto nyní pracujeme na jejich přestupu do Dyna-
ma. Jeden se jmenuje Temuri Bukiya a druhý Akran 
Kaladhzyan. Pokud v Dynamu skutečně zůstanou, 
určitě se o nich v budoucnu dozvíte ještě mnoho 
dalších informací.

Otázka:
Jednáte ještě s nějakým hráčem? Děkuji. Jestli ano, 
chcete ho přivést do začátku Gambrinus ligy?
(vortex, 19. července).

Odpověď:
Dobrý den! V tuto chvíli je kádr uzavřený, případné 
doplnění budeme zvažovat podle vývoje Gambri-
nus ligy a případných zranění.

Otázka:
Dobrý den, tento rok jste upřednostnili dát hráče z 
dorostu do juniorky, že se s A týmem nepřipravoval 
žádný dorostenec nebo nebyl nikdo, kdo by tak zau-
jal ? Tedy kromě Kaduly který je dlouhodobě mimo. 
Děkuji.
(milan, 18. července).

Odpověď:
Dobrý den. Tento rok je pro nás situace jednodušší, 
protože máme 3 týmy (A-tým, Junio a farmu), tak-
že všichni hráči budou mít kvalitní podmínky pro 
trénink a dostatečné zápasové vytížení. Při dobrých 
výkonech není poté problém někoho přesunout do 
A-týmu.

Otázka:
Dobrý den, víte už kteří hráči budou hostovat ve 
2., popřípadě ve 3. lize? Nebo se kterýmu hráči jste 
ukončili smlouvu (Kaňák, Klavík, Timm, Dobal, Jasan-
ský) ... děkuji (petr, 18. července).

Odpověď:
Dobal a Jasanský budou i příští sezónu působit v Se-
zimáku. Klavík a Kaňák v Dynammu již působit nebu-
dou a Timm je stále na hostování na Slovensku. 

Otázka:
Dobrý den, mám několik otázek k aktuálnímu kádru:
1. Markovič přišel na přestup nebo hostování s opcí 
či bez opce?
2. Machovec už je náš kmenový hráč?
3. Řezníček prodloužil hostování?
4. Hronec - hostování nebo přestup nebo jeho pří-
chod padl?
Děkuji za odpovědi a držím palce.
(Mirek, 20. července)

Odpověď:
1. Hostování s opcí.
2. Ano, je naším kmenovým hráčem.
3. Prodloužené hostování.
4. Hostování s opcí, Hronec je v juniorce.

Otázka:
Dobrý den, je pravda, že lze kupovat permanentky 
na fotbal přes internet? Bude tato možnost i s náku-
pem vstupnek?
(Pavel, 12. července)

Odpověď:
Dobrý den, je to tak. Přes internet je možné rezervo-
vat si permanentku. V nejbližší době bude možné i 
přes CBSystem kupovat vstupenky.



tel.: 381 282 125

AUKCE PRO CENTRUM BAZALKA
- reprezentační dres Karla Poborského
Již v roce 2009 začal fotbalový klub SK Dynamo 
České Budějovice podporovat Centrum Baza-
lka, které se ve svém denním a týdenním staci-
onáři stará o děti a mládež s těžkým kombino-
vaným postižením z celého Jihočeského kraje. 
Na konci posledních tří ligových ročníků předá-
val klub Bazalce fi nanční šeky a k dnešnímu dni 
tak toto centrum získalo od Dynama více než 
sto tisíc korun. Spolupráce bude pokračovat i 
v nadcházející sezoně, hned na jejím startu mohou fanoušci Bazalku podpořit v exkluzivní aukci 
reprezentačního dresu Karla Poborského!

AUKCE DRESU PROBÍHÁ AŽ DO ÚTERÝ 31. ČERVENCE NA 
STRÁNKÁCH WWW.SPORTOVNIAUKCE.CZ!

Po skončení ligové sezony 2011/2012 předali zástupci Dynama 
Centru Bazalka šek ve výši 42.500 Kč. Částka byla výsledkem spo-
lečného projektu „Pojďme proměnit šanci“, v rámci kterého věnují 
hráči A-týmu 1.000 K za každý gól, který vstřelí první tým v rámci 
sezóny. Zároveň jde z každé prodané vstupenky na zápas Gambri-
nus ligy na konto Bazalky 1 Kč.

Stejným způsobem bude klub Bazalku podporovat i v 
nové sezoně. Na jejím startu chce klub tento projekt 
podpořit další významnou akcí v podobě aukce ori-
ginálního reprezentačního dresu Karla Poborského! 
„Spolupráce s Bazalkou si moc vážíme a snažíme se 
tento stacionář všemožně podporovat. Bylo mi ctí, že 
jsem mohl do aukce svůj reprezentační dres věnovat,“ 
řekl sám Karel Poborský. Celý výtěžek akce bude po 
skončení sezony 2012/2013 spolu s penězi za projekt 
„Pojďme proměnit šanci“ opět věnován na účet Centra 
Bazalka.

Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková 
organizace, která se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombi-
novaným 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 viz www.CentrumBAZALKA.cz.

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. 
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Hodnocení mládeže20

obsadili druhé místo za vítěznou Spartou Praha. Se 
173 vstřelenými góly byli dokonce nejlepšími střelci 
celé soutěže. Nejlepším kanonýrem týmu byl s 
dvaatřiceti góly Pasecký.

Nejstarší žáci Dynama kategorie U15 obsadili 
ve své skupině České ligy žáků konečnou čtvrtou 
příčku, když se před ně dostaly v tabulce týmy Sparty, 
Bohemians 1905 a MAS Táborsko.  Střelecky se dařilo 
Kadlecovi, který zaznamenal v sezoně sedmnáct 
branek a stal se nejlepším střelcem týmu.

O rok mladší žáci kategorie U14 se umístili v 
tabulce na druhém místě za vítěznou Spartou Praha. 
Tým vedený trenérem Radimem Pouzarem dokázal 
nastřílet 137 branek. Nejlepším střelcem mužstva byl 
Ayong, který měl na kontě úctyhodných 32 ligových 
branek.

Mladší žáci věkové kategorie U13 obsadili ve své 
skupině třetí místo. Opět se ze zisku titulu radovali 
hráči pražské Sparty, druhé místo patřilo Příbrami. 
V soutěži, která se hrála novým systémem na malé 
hřiště a se dvěma rozdělenými týmy padalo opět 
velké množství branek. Jihočeši zaznamenali i jeden 
rekordní výsledek, když porazili Jindřichův Hradec (na 
jeho hřišti!) v poměru 51:1, doma pak 32:0. Například v 
Berouně Dynamo vyhrálo 33:2 a podobných výsledků 
bylo dokonce více. Nebylo tak překvapením, když na 
konci sezony měl budějovický klub skóre 400:110!

Podobně divoké výsledky se rodily i v nejnižší 
žákovské kategorie U12. V té Jihočeši skončili 
sice „až“ na šestém místě, avšak o ofenzivnosti celé 
soutěže hovoří skóre Dynama 317:183. Soutěž vyhrál 
tým Bohemians 1905, který měl na konci sezony 
skóre 499:115

MLÁDEŽ: OHLÉDNUTÍ ZA SEZONOU 2011/2012

Mládežnické týmy Dynama České Budějovice 
prožily dobrou sezonu. Nejvíce na sebe upoutal v 
nejsledovanější kategorii starší dorost U19, který v 
silné celorepublikové konkurenci tradičních ligových 
týmů obsadil velmi sympatickou pátou příčku. 
Nejlepším střelcem týmu byl Zdeněk Linhart, který v 
soutěži zaznamenal patnáct branek.

Velmi se dařilo také dalším dvěma dorosteneckým 
týmům. Mladší dorostenci kategorie U17 skončili 
ve své skupině České ligy mladšího dorostu na čtvrtém 
místě za vítěznou Spartou, Příbramí a Plzní. V nově 
vzniklé soutěži byly mezi jednotlivými týmy ale velké 
rozdíly. Dynamo několikrát vyhrálo dvoucifernými 
výsledky, nastřílelo celkem 126 gólů a nejlepším 
střelcem týmu byl Martin Schertler, který zaznamenal 
30 branek!

Ještě o něco lépe než starší kolegové si ve své skupině 
České ligy mladšího dorostu počínali dorostenci 
kategorie U16. Ti v konečném účtování sezony 
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Rozhovor: Jan Dvořák 21

Kolik hráčů z dorostu odešlo a kdo je nahradí?
Ročník 1993 přešel do nově vytvořené juniorky. Zůstali 
hráči ročníku 1994, které doplní hráči stejného ročníku 
z naší dorostenecké farmy z SKP České Budějovice. 
Stejně jako minulý rok jsme museli vyhodnotit 
jednotlivé hráče a ze všech vybrat ty nejlepší. V 
několika případech jsme hráče ročníku 1994, který se 
nám výkonnostně nelíbil, nahradili hráčem ročníku 
1995, který se nám jevil v lepším světle. 

Dlouhodobě mimo je reprezentant Kadula. Jak 
to s ním vypadá?
Pokud mám dobré informace, tak už mu srostly 
postranní vazy a nyní by ho měla čekat operace.

Jaké máte cíle do letošní sezony?
Cíle jsou podobné, jako v uplynulé sezoně. Budeme 
chtít vychovat hráče pro A-tým. Hodně těžké bude 
obhájit i loňské umístění. Na druhou stranu víme, že 
hodně týmů hrálo s dorazovými hráči ročníku 1993 a 
jen málo hráčů bylo 1994. Zmapované máme hráče 
1994 i 1995. Do ligy ale půjdeme opět s pokorou a 
budeme pracovat i na jednotlivcích tak, aby každý 
pokud možno šel nahoru. Nechceme samozřejmě 
prohrávat a cílem je i pěkná předváděná hra. Výsledky 
pro nás nejsou prvořadé, ale nikdo nechce hrát dole.

Dokážete odhadnout, kteří hráči mají v nejbližší 
době na to, aby hráli Gambrinus ligu?
Nějaké tipy samozřejmě máme, ale jako v minulé 
sezoně, tak i letos se budeme snažit zatím prosazovat 
stejné hráče. Velkou roli na tom má i trenér A-týmu, 
který dorostencům dá šanci. Před zraněním to byl 
Kadula, který to měl výborně rozjeté a potom Linhart 
a Wermke. Kdo by mohl být další, to se ukáže až 
časem. Záleží na výkonu hráče, na jeho přístupu, 
poctivosti a práci.

ÚSPĚŠNÝ LOŇSKÝ DOROST OBMĚNIL KÁDR

Starší dorost Dynama věkové kategorie U19 prožil 
úspěšnou sezonu, ve které obsadil konečnou pátou 
příčku. Trenerská dvojice Pavel Tobiáš a Jan Dvořák 
nyní již vzhlíží ale k novému ligovému ročníku, 
který startuje v první polovině srpna. O loňské i 
nadcházející sezoně jsme se bavili s koučem Janem 
Dvořákem.

Vraťme se k uplynulé sezoně, která byla hodně 
povedená. Jak jste ji viděl jako trenér?
Celkově sezonu 2011/2012 musíme s trenérem 
Tobiášem hodnotit kladně. Jak přes umístění, tak i přes 
ostatní věci jako příprava hráčů pro A-tým nebo herní 
projev. Za celou sezonu se několikrát náš dorostenec 
dostal nejen na lavičku při utkání Gambrinus ligy, 
ale taky si ji zahrál. Nejčastěji to byli Kadula, Linhart, 
Wermke.

Jak probíhá vaše příprava na novou sezonu?
Připravujeme se hlavně na Složišti v domácích 
podmínkách. Myslím si, že plán přípravy máme 
výborný. Hráli jsme a ještě budeme hrát zápasy s 
ligovými mančafty. Ty nás dobře prověří.
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Kemp ČAFH22

Největší zážitky si malí fotbalisté odnesli samozřejmě 
ze setkání s profesionálními fotbalisty. Hned první 
den povečeřeli s Karlem Poborským. S ním také 
absolvovali pochopitelně i tréninkovou jednotku. 
Málokdo asi také zapomene na trénink s Tomášem 
Řepkou, který si svým přátelským chováním získal 
všechny malé fotbalisty. „Kluci z něj byli totálně 
nadšení. Při tréninku je dokázal hecovat skoro jako při 
ligovém zápase a byla to veliká legrace,“ zavzpomínal 
na jedny z největších zážitků David Horejš. 

Vrchol kempu přišel v poslední den, kdy se účastníci 
kempu přesunuli na hlavní stadion Dynama na 
Střeleckém ostrově, kde absolvovali tréninkovou 
jednotku s nejzkušenějšími hráči Dynama České 
Budějovice. Na tréninku opět nechyběli Karel 
Poborský a Tomáš Řepka, vedle nich se na hřišti navíc 
objevili také Rudolf Otepka a Roman Lengyel. 

V ČERVENCI PROBĚHL LETNÍ KEMP ČAFH

Více než tři desítky malých fotbalistů absolvovaly v 
polovině července letní fotbalový kemp pořádaný 
Českou asociací fotbalových hráčů. Podobně jako v 
předešlých letech byl patronem kempu nejznámější 
českobudějovický fotbalista a rekordman v počtu 
reprezentačních startů Karel Poborský. Kemp ČAFH 
je nástupcem Steve kempů, které pořádal Karel 
Poborský v minulých letech.

Kemp je každoročně určen pro začínající fotbalisty, kteří 
si během týdenního kurzu zdokonalují své fotbalové 
dovednosti. Vedle fotbalových tréninků vedených 
profesionálními trenéry si mladí fotbalisté mohou 
setkat s profesionálními prvoligovými fotbalisty, přiučí 
se anglická fotbalová slovíčka a mohou si vyzkoušet 
i další tělovýchovné nefotbalové aktivity jako je 
všestranný pohyb na horolezecké stěně nebo cvičení 
v bazénu.

Během letošního ročníku fotbalového kempu si 
mladí fotbalisté přišli skutečně na své. Vedle pestrých 
tréninků ve fotbalovém areálu na Hluboké si mohli 
vyzkoušet i adrenalinové atrakce, zahráli si minigolf a 
další zajímavé všesportovní aktivity. „Snažili jsme se pro 
kluky připravit takový program, aby se během kempu 
ani na malou chvilku nenudili a aby měli stále o zábavu 
postaráno. Věřím, že se nám to všem povedlo,“ řekl po  
skončení kempu hlavní organizátor David Horejš, který 
už pomalu začíná chystat další kemp na příští sezonu.



GAMBRINUS 
ORIGINÁL 10°  

Díky kamarádům



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