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SK DYNAMO ČB - 1.FC Brno

   29. kolo   29. kolo
         Gambrinus ligy         Gambrinus ligy

Zápas s Olomoucí Dynamo zvládlo

Hráči A-týmu Besedují na Školách

Béčko prohrálo na hřišti Žižkova

Tomáš Sedláček obchází Tomáš Sedláček obchází 
olomouckého Tomáše Janotku.olomouckého Tomáše Janotku.
Foto František PanecFoto František Panec

Kupte si zpravodaj a zapojte se do slosování o ceny za více než 30.000 Kč!Kupte si zpravodaj a zapojte se do slosování o ceny za více než 30.000 Kč!
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4 POSLEDNÍ ZÁPASY

Jindøichùv Hradec

Fotbalisté Dynama po dvou remízách se silnými týmy Sparty 
a Plzně přivítali na domácím hřišti ofenzivně laděný celek 
Olomouce, který přijel na jih Čech očividně ve velké pohodě. 
Hned od úvodních vteřin začali hosté velmi aktivně a 
odměnou jim byly dva rohové kopy v prvních dvou minutách. 
Pozorně bránící budějovická obrana ale soupeře do zakončení 
nepřipustila. Domácí si první příležitost připsali v 10. minutě, 
kdy po faulu na Hudsona poslal nepříjemný centr do vápna 
Otepka, jak Leština, tak Horejš ale na míč ve velmi dobrých 
pozicích uvnitř malého vápna nedosáhli.

Na druhé straně hřiště zkoušel střílet zpoza vápna Machalický, 
jeho slabá střela ale brankáře Kučeru příliš nezaměstnala. O 
poznání větší šanci si svěřenci Zdeňka Psotky připsali ve 22. 
minutě, kdy se po rychlé kombinaci zjevil před Kučerou zcela 
osamocený Jan Navrátil. Budějovický gólman si dobře vyběhl 
a následně pravou rukou vyrazil gólovou střelu mladého 
olomouckého útočníka. Domácí odpověděli střelou Hudsona, 
ta ale postrádala patřičnou přesnost. S blížícím se koncem 
poločasu zvýšili fotbalisté Dynama ještě o něco své úsilí, 
přesto se ale zdálo, že se do kabin odejde za stavu 0:0. Proti 
byl ale jarní budějovický střelec Rudolf Otepka, který se v 
nastaveném čase postavil k zahrávání přímého kopu po faulu 
na Horejše, a jeho krásná střela přesně do šibenice skončila za 
zády bezmocného Lovásika - 1:0.

Jihočeši si chtěli pohlídat vstup do druhé půle, což se jim 
ale vůbec nepovedlo. Hned ve 47. minutě si Jakub Petr 
naběhl do vápna na přihrávku Bajera z levé strany, domácí 
kapitán Horejš podklouzl a olomoucký hráč mohl usměrnit 
míč špičkou kopačky k pravé tyči - 1:1. Jihočechy inkasovaná 
branka hodně zaskočila a zle mohlo být v 60. minutě, kdy pálil 
z další nebezpečné pozice Tomáš Janotka, gólman Dynama 
byl ale opět pozorný. Hned o pár okamžiků později se k 
zakončení dostal po samostatném úniku Petr, v gólové pozici 
ale zamířil těsně mimo.

Tým Jaroslava Šilhavého se nemohl dostat do tempa a 
zdálo se, že se na Střeleckém ostrově zrodí osmá remíza v 
této sezoně. Hru výrazně oživil střídající Ladislav Volešák, 
který nahradil zraněného kapitána Davida Horejše. Po dvou 
neproměněných šancích se v 86. minutě Ladislav Volešák 
opřel po centru Hudsona do míče a jeho parádní rána 
bez přípravy se zastavila až v bráně gólmana Lovásika. Ve 
zbývajících minutách si domácí fotbalisté své vedení zkušeně 
pohlídali a za nezměrnou bojovnost si připsali zasloužené 
vítězství 2:1.

HLASY TRENÉRŮ
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Vstoupili jsme do 
utkání nervózně, opět nás podržel brankář Pavel Kučera. 
Za ten druhý poločas, za takovou tu obrovskou víru, touhu 
a bojovnost jsme si vítězství asi zasloužili, byť Olomouc 
působila fotbalovějším dojmem a přehrávala nás. Kluci tam 
ale nechali všechno. V pravou chvíli dal gól Láďa Volešák, 
který se za tu dobu, co je tady, dostal do mnoha šancí. Teď 
mu to vyšlo, přeju mu to.“

Zdeněk Psotka (trenér Olomouce): „Chtěli jsme tady 
konečně vyhrát, bohužel jsme ale byli žalostně produktivní 
v koncovce. Vychytal nás brankář Kučera a v druhé půli 
jsme nebyli schopni dotáhnout spoustu brejkových situací. 
Místo toho, abychom tady vyhráli třígólovým čtyřgólových 
rozdílem, tak jsme ze tří střel dostali dva góly. Je to obrovské 
zklamání, hráči dřeli, ale v těch rozhodujících momentech 
nám chyběl větší klid a zkušenost.“

2. května 2010, 27. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3046

SK DYNAMO ČB - SK SIGMA OLOMOUC
            
   2:1 (1:0)   

BRANKY: 45. Otepka, 86. Volešák - 48. Petr
ŽK: Ordoš, Janotka, Komárek, Navrátil, Petr.
ROZHODČÍ: Mikel - Novák, Lakomý.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Laštovka (74. Hunal), Horejš 
(57. Volešák), Žižka, Leština - Hudson, Benát, Otepka, Černák, 
Krob - Sedláček (65. Meszároš).
SESTAVA OLOMOUCE: Lovásik - Rossi, Komárek, Škerle (32. 
Dreksa), Machalický - Janotka, Kaščák (46. Bajer), Hořava - 
Petr (86. Onofrej), Ordoš, Navrátil.

PO výhře nad olomoucí se 
Dynamo přiblížilo záchraně

Jan Krob dotírá na Olomouckého Tomáše Janotku. Jan Krob dotírá na Olomouckého Tomáše Janotku. 
Foto František PanecFoto František Panec



5Ohlasy po zápase

Čtyři kola před koncem letošního ročníku Gambrinus ligy čekal 
fotbalisty Dynama veledůležitý domácí zápas s Olomoucí. Pokud 
si nechtěli Jihočeši ještě více zkomplikovat boj o záchranu v lize, 
museli doma na Střeleckém ostrově porazit šestý celek ligové 
soutěže. Přestože se výhra nad velice kvalitním soupeřem 
nerodila lehce, domácí fotbalisté Dynama to nakonec zvládli. 
„Dneska jsme potřebovali získat tři body, abychom potvrdili 
ty získané cenné body ze zápasů se Spartou a Plzní. To se 
nám podařilo a minimálně do středy, kdy nás čeká zápas s 
Mladou Boleslaví, můžeme být relativně v klidu,“ řekl po zápase 
středopolař Rudolf Otepka, který na konci prvního poločasu 
poslal budějovické fotbalisty do vedení. 

Snad nikdo z příchozích fanoušků na Střeleckém ostrově 
neočekával v podání Dynama nějaký pohledný výkon s velkým 
množstvím šancí. Cíl proti Olomouci byl totiž zcela jasný - za 
každou cenu naplno bodovat. „My nejsme v situaci, že bychom 
mohli předvádět nějaký líbivý fotbal. Musíme hrát hodně od 
podlahy, a to nám dneska vyšlo,“ krčil rameny Otepka, který 
přesto ale moc dobře viděl, že Hanáci přijeli na jih Čech ve velké 
pohodě: „Je pravda, že nám nevyšel vstup do zápasu. Tam jsme 
začali něco vymýšlet a měli jsme docela štěstí, že jsme nedostali 
hned v prvních minutách gól.“

Zápas proti bezstarostně hrajícímu soupeři a v situaci, ve které 
se Jihočeši momentálně nacházejí, nebyl příjemný ani pro 
samotné aktéry na hrací ploše. „Teď po konci jsem plný emocí, 
protože i když mám už ledacos za sebou, tak je to hodně náročné 
na psychiku a byly to velké nervy. Zažil jsem si to už s Příbramí a 
nechci to znovu zažít,“ řekl naprosto otevřeně nejzkušenější hráč 
týmu. Domácí fotbalisté měli skutečně namále. Vždyť ještě pět 
minut před koncem byl stav nerozhodný 1:1. „Fotbal se skládá 
z chyb. My jsme je udělali a oni také. Až do konce zápasu jsem 
věřil, že nám to tam padne. Láďa Volešák se dvakrát zastřeloval 
a pak bylo super, že mu to tam tak parádně spadlo,“ dodal s 
úsměvem očividně unavený Otepka.

Rudolf Otepka: Hráli jsme od 
podlahy a vyšlo nám to

Přestože Ladislav Volešák nezačal zápas v základní sestavě a na 
hrací ploše se pohyboval až poslední půlhodinu, stal se přesvědčivě 
nejlepším hráčem zápasu. „Díky bohu jsem se konečně trefi l. 
Nejdříve jsem měl dvě střely, které gólem neskončily a už jsem si 
nadával, že snad ten gól nikdy nedám. Naštěstí jsem dostal ještě 
třetí příležitost a tu jsem proměnil,“ culil se po zápase spokojený 
záložník Slavie ve službách Dynama.

Šestadvacetiletý středopolař se v několika gólových šancích ocitl 
již v minulém zápase na hřišti Plzně. Podobně začal i po příchodu 
na hřiště doma proti Olomouci. „První střelu chytil výborně Lovásik 
a druhá šla asi metr, metr a půl vedle. Ta druhá střela mě mrzí 
nejvíce, protože ta měla skončit gólem. To jsem střílel ze středu 
brány, měl jsem to na svojí silnou pravou nohu a chybělo málo,“ 
popisoval své šance Volešák.  

O to větší radost pak měl po zápase s Olomoucí, který svým 
parádním gólem z 87. minuty rozhodl. „Výborně to udělali kluci na 
pravé straně. Po jejich akci přišel centr do šestnáctky a tam to ještě 
probíhal Petr Benát, já jsem si na něj křikl, on mi to dobře pustil a 
prostě jsem to trefi l z voleje do brány. Myslím, že v tu chvíli neměl 
Lovásik šanci a jsem jen moc rád, že to tam padlo,“ připomněl 
Volešák slastné okamžiky zápasu.

Podobně jako Rudolf Otepka souhlasil i Ladislav Volešák s 
názorem, že se olomoucký tým na jihu Čech prezentoval velmi 
sympatickým dojmem. „Olomouc začala uvolněně a ze začátku 
tam měli hodně brejků. Mohli jít do vedení a byli lepší. My jsme ale 
naštěstí dali na konci poločasu krásnou branku z trestňáku a to nás 
mělo nakopnout. Jenže vstup do druhé půle nebyl ideální a jsem 
rád, že jsem mohl jít potom na hřiště a že jsem vstřelil rozhodující 
gól. Tři kola před koncem máme na sestupová místa náskok čtyř 
bodů a stačí už jen opravdu málo, abychom ligu v Budějovicích 
udrželi,“ dodal na závěr odchovanec Slovanu Hradištko.

Rudolf OtepkaRudolf Otepka

Ladislav VolešákLadislav Volešák



6 Besedy na ZŠ

Málokdo ví, že SK Dynamo České Budějovice patří mezi 
nejstarší fotbalové kluby v České republice a nebo že vlastní 
po Spartě nejlepší sportovní tréninkové centrum. Abychom 
seznámili děti s jediným prvoligovým týmem v jižních 
Čechách, začali jsme spolupracovat se základními školami a 
organizovat pravidelně besedy s profesionálními fotbalisty 
SK Dynamo. V rámci této akce se snažíme především přiblížit 
dětem život prvoligových hráčů a zodpovědět jejich dotazy. 

Besedy probíhají pokaždé trochu jinak. Na poslední, která 
proběhla 23. dubna na ZŠ v Dřítni, hráče Volešáka, Kroba 
a Mezlíka přivítaly malé děti z 1. stupně skandováním „Dy-
na-mo“. Otázky na fotbalisty nebraly konce. Jednu chvíli 
dokonce Jan Krob uvolnil místo školákovi – ten si šel sednout 
mezi Volešáka a Mezlíka místo něj a zodpovídal otázky 
svých spolužáků a paní učitelky. Plno práce měli hráči i při 
autogramiádě. Podepisovali se nejen na své kartičky a plakáty, 
ale také na ruce, čela, krky a oblečení dětí. Na konci proběhla 
soutěž o trička Dynama a rozdaly se lístky na domácí utkání 
s Olomoucí. Nově měly děti možnost zakoupit si nějaké 
suvenýry z fanshopu SK Dynamo. Po ukončení akce školáci 
vyprovodili fotbalisty až k autu a zamávali jim na cestu. 

S besedami hráčů A-týmu Dynama jsme postupně navštívili 
školy v Kaplici, Blatné, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Týnu 
nad Vltavou, Horní Stropnici, Dolním Bukovsku a Dřítni. Pro 
velký zájem bude tato akce pokračovat i následující sezonu. 
Jako novinku a prohloubení spolupráce jsme pro základní 
školy připravili možnost bezplatné návštěvy domácích 
mistrovských utkání SK Dynamo. Pro více informací pište na 
vbartkova@dynamocb.cz nebo volejte 724 648 804.

Besedy hráčů A-týmu SK Dynamo 
na základních školách

Marián Jarabica, Lima a Hudson na besedě v Horní Stropnici. Marián Jarabica, Lima a Hudson na besedě v Horní Stropnici. 

Mladíci Martin Jasanský a Zdeněk Ondrášek v Dolním Bukovsku.Mladíci Martin Jasanský a Zdeněk Ondrášek v Dolním Bukovsku.

Najdete Jana Kroba mezi dětmi na základní škole v Dřítni?Najdete Jana Kroba mezi dětmi na základní škole v Dřítni?

Hvězda Dynama Pavel Kučera při autogramiádě ve Strakonicích.Hvězda Dynama Pavel Kučera při autogramiádě ve Strakonicích.
Foto na stránce Veronika BartkováFoto na stránce Veronika Bartková



7SíŇ SLÁVY SK DYNAMO

Fotbalový klub SK Dynamo je velmi pyšný na svou více než 
stoletou historii a k té samozřejmě patří i hráči, trenéři, či 
ostatní osobnosti, kteří se zasloužili o úspěchy klubu. Vedení 
Dynama se pro ty, kteří šířili dobré jméno Dynama nejen v 
České republice, ale i za hranicemi naší vlasti – založitlo „Síň 
slávy SK Dynamo České Budějovice“.

„Síň slávy“ je sdružení významných hráčů, trenérů a ostatních 
osobností fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice. 
Cílem tohoto projektu je nejen připomenutí naší historie 
a poděkování, ale především budování vztahu s těmi, kteří 
spojili svou hráčskou, trenérskou a funkcionářskou kariéru s 
českobudějovickým klubem. Díky tomuto projektu budete 
moci nejlepší z českobudějovické historie potkávat přímo na 
hlavní tribuně našeho stadionu.

Dynamo si váží věrnosti všech ve více než stoleté historie 
klubu a jako symbolické poděkování uvádí ty nejlepší do naší 
„Síně slávy SK Dynamo České Budějovice“!

První členové byli do síně slávy zařazeni v jarní části loňské 
ligové sezony. V průběhu prvního roku fungování bylo do síně 
zařazeno celkem patnáct významných osobností, které se 
nesmazatelně zapsaly do klubové historie. Vůbec posledními 
členy se stali dva nejvýznamnější českobudějovičtí fotbalisté 
devadesátých let dvacátáho století, kteří udělali opravdovou 
díru do světa - Karel Poborský a Jiří Němec! 

SÍŇ SLÁVY SK Dynamo Č. Budějovice 
má Patnáct Členů

Aktuální přehled členů Síně slávy:
 - Josef Zeman
 - Zdeněk Čadek
 - Viktor Lávička
 - Miloslav Šerý
 - Karel Čapek
 - Jan Turek
 - Dušan Kuba
 - Ladislav Fujdiar
 - Karel Melka
 - František Franc
 - Ivan Novák
 - Karel Poborský
 - Jiří Němec

Jiří Němec a Karel Poborský jsou novými členy síně slávy. Jiří Němec a Karel Poborský jsou novými členy síně slávy. 
Foto František PanecFoto František Panec



AKCE SVĚTLUŠKA8

SK Dynamo České Budějovice, a. s. v nové 
sezóně 2009/2010 připravilo ve spolupráci 
DS Světluška velký charitativní projekt 
"Pojďme proměnit šanci!" Cílem projektu je 
zakoupení speciálního polohovacího kočárku 
v hodnotě cca 50.000,- Kč a dalších speciálních 
pomůcek ke zkvalitnění života postižených dětí.

O projektu „Pojďme proměnit šanci!“
S novou sezónou 2009/2010 se SK Dynamo České Budějo-
vice rozhodlo pro dlouhodobou charitativní podporu 
místního jihočeského projektu Dětského stacionáře 
Světluška o.p.s.

„DS Světluška jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly 
o podporu a to především proto, že je to místní jihočeský 
projekt a také proto, že nemá dostatek partnerů pro 
podporu pro svoje menší marektingové využití,“ říká 
obchodní manažer Dynama Radim Šupka. Slova díků znějí 
i z úst zástupců DS Světluška. „Jsme vděčni za jakoukoli 
podporu a je-li to z řad ligových fotbalistů, jako velmi 
populárního sportu, tak je to pro nás ještě lepší,“ dodává 

zástupce DS Světluška Věra Srdečná.
„Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce o 
podpoře a v první fázi chceme pomoci získat pro děti z DS 
speciální polohovací kočárek v hodnotě přibližně 50.000,-
Kč a mnoha dalších speciálních pomůcek ke zkvalitnění 
života postižených dětí,“ doplňuje Radim Šupka.

Jedním z prvních, kdo o podobný projekt usiloval, byl 
předseda představenstva Dynama Karel Poborský. „O 
dlouhodobou spolupráci s nějakým charitativním projek-
tem jsme usilovali již dlouho, proto jsme velmi rádi, že jsme 
se domluvili s Dětským stacionářem Světluška a i oni jsou s 
naší podporou spokojeni, protože oboustranná spokoje-
nost je pro dlouhodobý úspěch nejdůležitější,“ říká šéf 
budějovického klubu.

Do samotného projektu se i velmi ochotně zapojili 
fotbalisté prvního týmu, kteří za každý vstřelený ligový gól 
přispějí částkou 1.000,- „Určitě rádi podpoříme dobrou věc 
a budeme se snažit v sezoně nastřílet co nejvíce branek, 
abychom co největší částkou přispěli,“ říká kapitán fotbalis-
tů prvního týmu David Horejš.

Jak můžeme pomoci?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto DS Světluška 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.
Ale navíc máte možnost přispět i do kasiček, které budou umístěné u pokladen.
Doufáme, že nezůstanou prázdné.
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RK. TÝM ZÁP V R P SKÓRE BODY +/-

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gambrinus liga 2009/2010

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

14
16
16
15
11
12
11
10
9
9
8
7
6
7
7
4

13
7
6
8

10
4
5
8
6
5
7
9

10
5
3
2

0
4
5
4
6

11
11
9

12
13
12
11
11
15
17
21

35:12
41:22
37:24
43:23
34:27
43:35
45:37
34:28
30:34
31:38
27:37
19:26
22:30
24:35
23:45
25:60

55
55
54
53
43
40
38
38
33
32
31
30
28
26
24
-6

16
13
15
11
4
1
-1
-4
-9
-7
-8

-12
-14
-16
-15
-28

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

17. kolo: 27.2.2010
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Slavia
- Teplice
- Příbram
- Kladno
- Slovácko
- Bohemians 1905

- Ostrava
- Liberec

18. kolo: 6.3.2010
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno

- Dynamo ČB
- Bohemians Pr.
- Brno
- Plzeň
- Jablonec
- Olomouc
- Ml. Boleslav
- Sparta

19. kolo: 13.3.2010
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Slovácko
- Liberec
- Teplice
- Sparta
- Příbram
- Kladno
- Bohemians 1905

- Ostrava

20. kolo: 20.3.2010
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta

- Brno
- Slavia
- Bohemians
- Dynamo ČB
- Ml. Boleslav
- Jablonec
- Plzeň
- Olomouc

21. kolo: 24.3.2010
Bohemians Praha
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Ostrava
- Bohemians 1905
- Liberec
- Slovácko
- Ml. Boleslav
- Sparta
- Příbram 
- Kladno

22. kolo: 27.3.2010
Slovácko
Liberec 
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav

- Dynamo ČB
- Jablonec
- Slavia
- Teplice
- Bohemians Pr.
- Olomouc
- Brno
- Plzeň

23. kolo: 3.4.2010
Bohemians Praha
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Jablonec
Plzeň
Brno

- Kladno
- Příbram
- Bohemians 1905

- Ostrava
- Liberec
- Olomouc
- Sparta
- Ml. Boleslav

24. kolo: 10.4.2010
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc

- Teplice
- Slovácko
- Bohemians Pr.
- Brno
- Dynamo ČB
- Slavia 
- Jablonec
- Plzeň

25. kolo: 17.4.2010
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Plzeň
Brno

- Ml. Boleslav
- Sparta
- Kladno
- Příbram
- Bohemians 1905
- Ostrava
- Jablonec
- Olomouc

26. kolo: 24.4.2010
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň

- Ostrava
- Liberec
- Slovácko
- Bohemians Pr.
- Teplice
- Slavia
- Brno
- Dynamo ČB

27. kolo: 1.5.2010
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Brno

- Jablonec
- Olomouc
- Příbram
- Kladno
- Ml. Boleslav
- Bohemians 1905
- Sparta
- Plzeň

28. kolo: 5.5.2010
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Bohemians 1905
- Ostrava
- Slovácko
- Dynamo ČB
- Liberec
- Teplice
- Slavia
- Bohemians Pr.

29. kolo: 8.5.2010
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905

- Plzeň
- Brno
- Jablonec
- Olomouc
- Příbram
- Sparta
- Ml. Boleslav
- Kladno

30. kolo: 15.5.2010
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Ostrava
- Liberec
- Teplice
- Slavia
- Bohemians Pr.
- Dynamo ČB
- Slovácko
- Bohemians 1905

Nejlepší střelci Gambrinus ligy
11 - Kulič (Ml. Boleslav)
9 - Ordoš, Šultes (oba Olomouc), Lafata 
(Jablonec)
8 -  Huňa (Příbram)
7 - Lička (Ostrava), Bakoš (Plzeň), 
Wilfried (Sparta), Sylvestre (Ml. Boleslav), 
Mahmutovič (Teplice),
6 - Došek (Brno), Jeslínek (Bohemians), 

Brankáři s čistými konty
14 - Blažek (Sparta)
11 - Kučera (Dynamo ČB)
10 - Daněk (Plzeň), Špit (Jablonec)
9 - Sňozík (Bohemians 1905), Bureš 
(Brno), Baránek (Ostrava)
8 - Grigar (Teplice)

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

14.4. 17:30
0:1

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

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

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

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

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

1:0
3:2

odl.
3:1
2:1
1:0
1:2
1:0

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

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

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

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 20:00

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

8. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30

15. 5. 17:30
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1.FC BRNO1.FC BRNO
Rok založení: 1913
Klubové barvy: červená a modrá
Stadion: Městský fotbalový stadion Srbská (12.550 diváků)
Webové stránky: www.1fcbrno.cz
Nejlepší umístění: 1 x mistr (1977/78) 
Nejvyšší výhra: 8:0 nad Jednotou Trenčín (1975/76)
Nejvyšší prohra: 1:9 s SK Plzeň (1939/40)
Nejlepší střelec v historii: Kroupa - 118

Posledních pět zápasů v Gambrinus lize
    3.4.   Brno -   Ml. Boleslav    2:3
  11.4.   Příbram -   Brno                 3:1
  17.4.   Brno -   Olomouc          1:2
  24.4.   Jablonec -   Brno            1:0
    1.5.   Brno -   Plzeň                2:2

Vzájemná bilance soupeřů
Fotbalové Brno patří k tradičním soupeřům Dynama 
České Budějovice v nejvyšší fotbalové soutěži. Tým z jihu 
Moravy se s Jihočechy v Gambrinus lize střetl od rozdělení 
Československa celkem sedmadvacetkrát. V poměrně 
vyrovnané bilanci vzájemných zápasů mají mírně navrh 
Moravané, kteří deset utkání vyhráli a osm prohráli. Devět 
vzájemných soubojů skončilo nerozhodně. 

Až v průběhu letošní sezony, kdy Dynamo nečekaně 
vyhrálo na půdě Brna 3:0, dokázali Jihočeši přerušit 
nepříznivou sérii zápasů, behěm kterých nedokázali 
moravský celek porazit. Na výhru nad Brnem fotbalisté z 
jihu čekali dlouhých devět zápasů, což bylo více než pět 
let!

Zajímavostí posledních zápasů byly okolnosti, za kterých 
oba celky přicházely k bodům. V ligovém ročníku 2008/09 
zařídil remízu 1:1 na půdě Brna v nastaveném čase obránce 
Michael Žižka a podobný kousek se povedl i brněnskému 
Tomáši Doškovi, který v samotném závěru jarního utkání 
na jihu Čech vyrovnával v posledních vteřinách také na 
konečných 1:1.

Poslední vzájemný zápas
Fotbalisté Dynama nejlepším možným způsobem přerušili 
dlouho trvající sérii zápasů bez výhry. V zápase 15. kola 
letošního ročníku Gambrinus ligy vyhráli na hřišti Brna vysoko 
3:0 a rázně se tak odpoutali ode dna ligové tabulky. Skvělý 
zápas odehrál Pavel Mezlík, který vstřelil vítěznou branku a 
zároveň zařídil pokutový kop po faulu na svojí osobu.

Domácí fotbalisté Brna do zápasu nastoupili v podobném 
rozpoložení jako Jihočeši. Střetly se dva celky, kterým se 
v ligové soutěži nedařilo a které urputně bojovali o každý 
bod. Zápas ale vyšel jednoznačně Dynamu, za které skóroval 
dvakrát Doležal a jednou Mezlík.

21. listopadu 2009
1.FC BRNO - SK DYNAMO ČB 0:3 (0:1)
Branky: 62. z pen. a 90. Doležal, 27. Mezlík
Sestava Brna: Bureš - Čoupek (46. Dostálek), Dvorník, 
Dřížďal, Trousil (46. Jílek) - Michna, Mareček, Polách (67. 
Dalmo), Šural - Rabušic, Došek.
Sestava Dynama: Kučera - Leština, Jarabica, Hunal, Krob 
- Doležal, Černák, Riegel, Šíma (72. Ondrášek) - Stráský (84. 
Sedláček), Mezlík (88. Žižka).

Představujeme našeho dnešního soupeře

Střelci týmu v letošní sezoně
  6 - Michael Rabušic
        Tomáš Došek
  4 - Richard Dostálek
  3 - Jan Kalabiška
  2 - Tomáš Polách
        Dalmo
  1 - Martin Jílek
        Juraj Križko
        Martin Sus
        Andrej HodekPoslední zápas mezi Dynamem a Brnem na Střeleckém ostrově skončil remízou 1:1. Poslední zápas mezi Dynamem a Brnem na Střeleckém ostrově skončil remízou 1:1.                                                                                                                                                 

                                               Foto František  Panec                                               Foto František  Panec

prodej a pokládka
podlahových
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Osobnost v dresu BrnaOsobnost v dresu Brna

Tomáš Polách (*16. ledna 1977) se narodil v jihomoravském Slavičíně. Svou fotbalovou kariéru zahájil v šesti letech v Brunově, kde 
vydržel až do roku 1992. Následující dva roky působil v dorostu Baníku Ostrava a následně se vrátil zpět do Brumova. Od roku 1997 
oblékal dres Dubnice nad Váhom, ze kterou si zahrál první slovenskou ligu. Po třech sezonách se vrátil do vlasti, konkrétně do týmu 
1. FC Slovácko, kde byl oporou po šest sezon, když odehrál 115 zápasů a vstřelil 12 branek.

V roce 2006 se rozhodl přestoupit do jiného moravského celku, do 1. FC Brno. I v největším moravském městě se stal rychle velmi 
důležitým základním kamenem sestavy. Za poslední čtyři roky v dresu Brna si na své konto připsal téměř sto ligových startů, které 
okořenil devíti vstřelenými brankami. K dnešnímu dni Tomáš Polách nastoupil v nejvyšší české soutěži k 252 zápasům a na svém 
kontě má celkově 21 prvoligových branek. Pro trenéry je nesmírně důležitý pro svou výbornou techniku, fotbalové myšlení a velmi 
dobrý tah na bránu. 

Foto František PanecFoto František Panec

TOMÁŠTOMÁŠ
POLÁCHPOLÁCH
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Naděje do Budoucnosti?
To je zdeněk OndráŠek

Zdeněk díky pendlování mezi A-týmem a juniorkou získal 
společně s hostováním v Čáslavi široký rozhled ve fotbalovém 
dění po nejvyšších soutěžích v Česku. „Česká fotbalová liga je 
tak trochu specifi cká soutěž. Hodně týmů tam tvoří béčka 
z prvoligových mančaftů. Je to taková soutěž mladíků, kteří 
hrají proti starším borcům se zkušenostmi z ligy, takže je 
to takové klání mládí versus zkušenosti. Navíc se všechna 
mužstva hodně opírají o domácí zápasy, které tady hrají 

obrovskou roli. Je to taková liga vítězů 
na domácích hřištích. Druhá nejvyšší 
soutěž je přeci jen už profesionálnější. 
Herně je to více technické a rychlejší. 
Top týmy z druhé ligy už mají blízko 
ligovým parametrům a to je znát. 
Oproti tomu ale zase týmy okolo 
středu tabulky hrají podobně jako 
týmy z České fotbalové ligy, takže 
druhá a třetí soutěž je ještě poměrně 
srovnatelná. Největší rozdíl je 
samozřejmě v Gambrinus lize, tam 
se uplatňuje jiný styl hry, tréninky a 
přístup k fotbalu.“

Předsezónní tužby nejen vedení 
českobudějovického oddílu o 
umístění kolem první desítky nebyly 
vyslyšeny a po ztrátě bodů na hřištích 
Kladna a Slovácka se Dynamo musí 
potácet na březích sestupových vod. 
„My sami si to mezi sebou v kabině 
vyříkáváme, snažíme se dostat se do 

herní pohody, ale bohužel nám to zatím moc nejde. Když 
jsme hráli na Kladně, tak první poločas jsme odehráli v klidu. 
Navíc Otep (Otepka- pozn. autora) vstřelil krásný gól, ale 
druhý poločas byl jako nebe a dudy. Kladno na nás doslova 
vlétlo a my najednou nevěděli, co s tím. Další důležité utkání 
se Slováckem se nám sice herně více podařilo, ale co je to 
platné, když jsme si nějaký ten bod nepřivezli. Slovácko 
dokázala proměnit takovou pološanci, ke které se dostali po 
špatném odrazu, myslím, že od Švancary k Ondřejkovi, který 
to bohužel trefi l dobře. Kombinací jsme si dokázali vytvořit 
šance na vyrovnání, ale ty jsme nedali a tak jsme prohráli. 
Bohužel jsme tyto důležité zápasy ale prohráli kvůli špatné 
střelbě, když se podíváme na kolonku střel na našem kontě, 
tak je to číslo žalostné. Už je to ale za námi a musíme se 
ohlížet dopředu.“

Výborný vstup do sezóny, který znamenal zisk čtyř bodů 
ze šesti možných, očernila série pěti zápasů bez získaného 
bodu. „Úvod soutěže se nám povedl, potom ale přišlo plno 
porážek, které korunovaly prohrou 1:2 s Baníkem. To nás 

Zdeněk Ondrášek je další hráč, který patří do kategorie 
odchovanců českobudějovického Dynama. I když s fotbalem 
začínal v Baníku Stříbro, kde se tomuto kolektivnímu sportu 
upsal ve svých osmi letech, tak přestup do Dynama se odehrál 
až z Blatné, kam ze Stříbra přestoupil v roce 2000. Právě tam 
si ho všimli skauti největšího fotbalového klubu na jihu Čech 
a v sedmnácti letech ho přivedli do dorosteneckého týmu, 
kde začal sbírat zkušenosti do vysněné kariéry. „Samozřejmě, 
že na své začátky s fotbalem rád 
vzpomínám.“ 

O tom, že současný nejlepší střelec 
Jihočechů v letošní sezoně se již od 
raného mládí upínal k hrotovému 
postu, nasvědčoval styl hry v 
přípravkách. „Já jsem asi útočníkem 
odjakživa, v přípravkách se hraje 
takový ten styl, kde letí míč a hurá 
všichni za ním. Hlavně když míč letí 
k soupeřově bráně, takže už tam 
jsem získal vlohy proto, že se stanu 
útočník,“ dodává jedenadvacetiletý 
forvard s úsměvem na tváři.

Postupem času se Zdeněk začal více 
dostávat do juniorského B-týmu, kde 
začal sbírat zkušenosti s mužským 
fotbalem. Odměnou za jeho výkony 
mu byla přidělena možnost si 
poprvé zkusit zahrát v Gambrinus 
lize. To bylo v sezóně 2006/2007, kdy 
na Střeleckém ostrově hrály Teplice. „Na ten zápas jsem se 
hrozně těšil, je to sen každého fotbalisty zahrát si nejvyšší 
soutěž. Užil jsem si to, bylo to skvělé. Jediné, co mě mrzelo, 
bylo, že jsme prohráli.“ Následující sezóna už pro Zdeňka byla 
jedna z nejzlomovějších, protože se dokázal udržet v kádru 
juniorky a pravidelně nastupoval v ČFL, kde nastřílel šest 
gólů. Další posun směrem ke Gambrinus lize přineslo také 
dalších šest zápasů za A-tým. 

V loňské sezóně se mladý útočník domluvil na půlročním 
hostování v druholigové Čáslavi, kde svými čtyřmi góly ve 
čtrnácti startech pomohl k celkové druhé příčce. „Na angažmá 
v Čáslavi hodně vzpomínám, bylo pro mě zatím nejlepší, které 
jsem měl. Dodnes tam mám plno přátel, se kterými jsme 
každodenně v kontaktu. Hlavně jsme tam zažili postup do 
první ligy, i když nakonec Čáslav výš nešla. Týmu pomohl pan 
Svoboda, který udržel po podzimu kádr pohromadě a ten 
pak vykopal tu druhou příčku. Nezapomenutelné okamžiky 
nám při každém domácím zápase připravili fanoušci, kteří 
dělali výbornou atmosféru.“
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hodně srazilo. Když vedete deset minut před koncem 1:0 a 
nakonec odcházíte jako poražený, tak to není moc příjemná 
záležitost. Po tomto zápase nám to tam přestalo padat a 
herně se nám nedaří tak, jak bychom si představovali.“

Trochu paradoxně fotbalisté z jihu Čech dokážou o body 
připravit silnou Spartu nebo Plzeň, ale pak přijdou papírově 
slabší soupeři a místo tří bodů je z toho jeden nebo žádný. 
Nejen trenér Jaroslav Šilhavý, ale mnoho odborníků se shodlo 
na tom, že bod se Spartou má velkou cenu. Bod však Jihočeši 
vůbec mít nemuseli, kdyby hlavní rozhodčí Paták odpískal po 
souboji Ondrášek vs. Kucka pokutový kop, kterého se hráči 
Sparty dožadovali. „Já měl za úkol Kucku při té standardní 
situaci hlídat. Oba jsme viděli, že balón letí výš, než dokážou 
ostatní vyskočit, tak jsme se snažili dostat na místo, odkud 
bychom na míč dosáhli. Oba jsme se po něm natahovali, 
ale nakonec jsme ani já a ani on na něj nedosáhli a spadli. 
Podle mě to byl úplně obyčejný souboj, po kterém nemůže 
být penalta.“

Velký fanoušek Manchesteru United i přes neúplně povedené 
týmové zápasy vede tabulku střelců se čtyřmi góly. Svůj vůbec 
první gól za A-tým Dynama a zároveň první v Gambrinus lize 
vstřelil hned ve druhém utkání nového ročníku ligy proti 
Bohemce ze Střížkova. „Trenér Tobiáš chtěl využít taktické 
střídání za stavu 1:0 v 89. minutě. Když se domácí snažili o 
vyrovnání, tak já si počkal na rychle odkopnutý míč, který 
jsem si pustil za sebe. Obránce už neměl tolik sil a navíc 
podklouzl, takže jsem mohl běžet sám na branku a naštěstí 

se mi podařilo po zemi obstřelit brankáře k levé tyči.“ Druhý 
přesný zásah si mladý útočník nechal na utkání v Příbrami, 
kde ale jen stihl korigovat stav utkání na 1:2 (domácí posléze 
přidali třetí gól na konečných 1:3). „Messimu (Meszároš- 
pozn. autora) sedla střela se kterou měl gólman problémy. 
Naštěstí pro mě se míč odrazil přímo ke mně a já už neměl 
moc problémů ho dostat do brány.“ 

Se Slávií na novém stadionu v Edenu dostal Zdeněk šanci 
od začátku zápasu, za což se odvděčil vyrovnávacím gólem 
na 2:2. Tento stav však nevydržel dlouho a nakonec se 
Jihočeši museli před svým soupeřem sklonit po porážce 2:3. 
„Na utkání se Slavií jsem se hrozně těšil. Už jen proto, že si 
budu moc zahrát od začátku a také proto, že zápas vysílala 
televize. Po jednom z několika výborných zákroků Kůčy 
(Kučera- pozn. autora) jsme šli do protiútoku, kde jsme využili 
souhry s Otepem. Ten mi na trénincích říká, abych běžel za 
obránce, že mi to tam pošle. A tak se stalo, já se rozběhl, on 
mi to poslal a najednou jsem se objevil sám před Lafrancem. 

I když jsem přes něj úplně neprošel, tak 
jsem se nakonec k míči přeci jen dostal a 
naštěstí se mi podařilo vystřelit po zemi, jak 
jsem chtěl. Senecký to podcenil, což bylo 
pro nás jenom dobře. Bohužel jsme pak ale 
dostali další gól, na který jsme už nestačili 
zareagovat.“ 

Zatím poslední ligový gól sto pětaosmdesát 
centimetrů vysoký forvard vstřelil v dalším 
smolném zápase s Mladou Boleslaví. „To 
jsem vyrovnával po chytré nahrávce Krobiče 
(Krob- pozn. autora), který mi jí poslal mezi 
nohama do běhu. Pak jsem se dostal do 
zakončení levou placírkou a trefi l jsem to ke 
vzdálenější tyči. Samozřejmě, že mě ty čtyři 
góly těší, ale stále na sobě musím makat 
a doufám, že s klukama ten konec sezóny 
zvládneme.“

Za svou zatím krátkou kariéru stihl Zdeněk 
kromě dynamáckých týmů projít mužskou 
kategorií jen v Čáslavi. I tak se ale z něj 
pomalu stává útočník, který své jméno má 
u ostatních týmů dobře zapsané. „Já jsem 
hrozně rád, že hraju za Dynamo a doufám, že 

tu toho nahraju ještě dost a hlavně že budu dávat góly. Ale asi 
jako každý chci zkusit jít co nejdále. Musím však na sobě tvrdě 
pracovat a pak třeba bude šance se někam dostat. Bohužel 
kvůli menisku si tuto sezónu již nezahraju, ale klukům věřím a 
doufám, že utkání s Brnem bude tříbodové. Za celou sezónu 
jsme divákům moc radosti nepřinesli, tak pevně věřím, že 
v posledním zápase doma je potěšíme a rozloučíme se s 
nimi třemi body,“ dodává odhodlaně Zdeněk Ondrášek.
                     Michal Heřman
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Mega řecko
24.4. - 25.7.2010

Společnost Hrát2Objevovat, o.p.s. přiváží do Č. Budějovic unikátní interaktivní výstavu  MEGA ŘECKO.

Pod záštitou primátora města Č. Budějovice Mgr. Juraje Thomy a hejtmana Jihočes-
kého kraje Mgr. Jiřího Zimoly se v KD Slávie v  Č. Budějovicích od 24. dubna do 25. 
července 2010 uskuteční interaktivní výstava MEGA ŘECKO.

Svými exponáty přiblíží dětem i dospělým vše, čím staří Řekové přispěli k pokroku v 
oblasti vědy, techniky a umění. Výstava (pojem není úplně přesný, protože exponá-
ty nevyžadují tiché prohlížení detailů, ale naopak dotýkání, komunikaci a aktivitu) 
vytvořená světově uznávaným vídeňským muzeem Zoom Kindermuseum umožní 
dětem, jejich rodičům i učitelům hravým způsobem objevit, kolik z našeho vnímání 
okolního světa pochází ze starověkého Řecka.

Podrobnosti, rozvrh akcí a on-line formulář k rezervaci termínů pro školní skupiny naleznete na www.hrat2objevovat.cz

Během konání výstavy bude probíhat návštěvnická soutěž o zájezd do Řecka.

V rámci výstavy se ve středu 23. 6. 2010 uskuteční na Sokolském ostrově Olympiáda. Děti i dospělí si budou moci přiblížit 

atmosféru řeckých olympijských her v různých sportovních a zábavných aktivitách.

Každý z fanoušků, který si před zápasem nebo v průběhu prvního poločasu zakoupí očíslovaný zápasový 
zpravodaj, má šanci vyhrát během poločasového losování tomboly jednu z velice lákavých cen!

1. Forward – poukázka na zahradní krb   10.000 Kč
2. OTRE – poukázka na prodloužený víkend na Lipně     5.000 Kč
3. Garnea – poukázka na odběr zboží      5.000 Kč
4. Garnea – poukázka na odběr zboží      2.000 Kč
5. Garnea – poukázka na odběr zboží      2.000 Kč
6. Permanentka na sezonu 2010/2011      1.500 Kč
7. Permanentka na sezonu 2010/2011      1.500 Kč
8. Boutique Peetr´s room – poukázka na odběr zboží     1.000 Kč
9. Boutique Peetr´s room – poukázka na odběr zboží     1.000 Kč
10. Gigacomputer – poukázka na odběr zboží     1.000 Kč
11. Roman Najbrt  – poukázka na občerstvení     1.000 Kč
12. Orient Spa – poukázka na procedury          500 Kč
13. Bowling na Dynamu - 2h věnuje Kotnauer Jaroslav              500 Kč
14. Jihokov – skládací nábytek           500 Kč
15. Jihokov – skládací nábytek           500 Kč
16. Gambrinus  12° – karton piva          500 Kč
17. Gambrinus  12° – karton piva          500 Kč
18. Dárkový koš od fi rmy Bratři Zátkové          350 Kč
19. Poukázka do restaurace Panský šenk          250 Kč
20. Cinestar – 2 vstupenky do multikina          250 Kč
21. Cinestar – 2 vstupenky do multikina          250 Kč
22. Cinestar – 2 vstupenky do multikina          250 Kč
23. Originální suvenýry s logem SK Dynamo ČB         250 Kč

POLOČASOVÁ TOMBOLA O CENY V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 30.000 KČ!POLOČASOVÁ TOMBOLA O CENY V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 30.000 KČ!
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   SK DYNAMO ČB
              1.FC BRNO

druhé zdarma

Platnost kupónu
do 16. 5. 2010

Každý, kdo v restauraci McDonald's
předloží kupón z této stránky, získá
k zakoupenému Výhodnému menu

Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonice ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55  
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Béčko dostalo od 
žižkova čtyři góly

Po domácí výhře nad Varnsdorfem fotbalisté juniorky Dynama 
prohráli vysoko na půdě béčka Viktorie Žižkov. Zápas, který 
se kvůli rekonstrukci trávníku v xaverovském tréninkovém 
centru hrál netradičně na hlavním stadionu Viktorie Žižkov, 
přinesl v úvodní pětačtyřicetiminutovce vyrovnaný fotbal s 
minimem šancí. Jihočeši spoléhali na dobrou defenzivu a 
svého soupeře prakticky k ničemu nepouštěli.

V průběhu prvního poločasu měli paradoxně blíže ke gólu 
fotbalisté Dynama. Na začátky 17. minuty zachytil Šíma 
rozehrávku domácího týmu, míč okamžitě posunul do 
vápna na Tomáše Stráského, jehož střela z dobré pozice 
skončila ale těsně mimo.

Obraz hry se ale dramaticky změnil ve druhém poločase. 
Domácí si první vyloženou šanci připsali hned čtyři minuty 
po přestávce, v tu chvíli měli ale Jihočeši ještě štěstí. Ke 
změně skóre ale došlo pak v 51. minuty, kdy ze střední 
vzdálenosti střílel Herve Zengue a brankář Vlk míč vyrazil 
před nabíhajícího Milana Ujce, který dostal Viktorku do 
vedení. O deset minut později vyvezl z naší poloviny míč 
Zdeněk Koukal, posunul ho na levou stranu k Ujcovi a ten 
už dával před branku, kde byl na správném místě Róbert 
Demjan.

Jihočeši pak hru otevřeli, snažili se výsledek zkorigovat a 
toho hráči Viktorie využili k dalším brejkům. V 70. minutě 
střílel znovu Herve a tentokrát mířil na vzdálenější tyč. Míč 
před brankovou čarou tečoval ještě Zdeněk Koukal a bylo 
to již o tři branky. Defi nitivní podobu výsledku pak dal v 75. 
minutě Róbert Demjan, který se trefi l hlavou po dalším 
přesném centru Herveho. 

Osm kol před koncem České fotbalové ligy klesli fotbalisté 
juniorky Dynama v tabulce na čtrnácté místo s minimálním 
náskokem na sestupové příčky. V dalším zápase tým Jiřího 
Lercha přivítá doma na Složišti taktéž o záchranu bojující 
Vyšehrad.

2. května 2010, 25. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 50

ŽIŽKOV „B“ - SK DYNAMO „B“
            
                           4:0 (0:0)   

BRANKY: 51. Ujec, 63. Demjan, 70. Koukal, 75. Demjan. 
ŽK: Rein, Homoláč, P. Novák, Rakovan   
SESTAVA ŽIŽKOVA: Kolář – Janek, Petrů, Markuzi, 
Balík – T. Kučera, Houžvička, Kočí, (46. Ujec), Zengue (77. 
Folwarczny) – Koukal (87. Turek), Demjan. 
SESTAVA DYNAMA: Vlk - Bambule, Sláma, P. Novák, 
Koutný (74. Němec) - Rein, Homoláč, Rakovan, Šíma - 
Stráský, Kaňák. .

tel.: 381 282 125

Karlovarský Staněk důrazně atakuje Michala Kaňáka. Karlovarský Staněk důrazně atakuje Michala Kaňáka. 

Adam Klavík v souboji s libereckým Rehákem.Adam Klavík v souboji s libereckým Rehákem.

Martin Jasanský v zápase proti Varnsdorfu.Martin Jasanský v zápase proti Varnsdorfu.
Foto na stránce František PanecFoto na stránce František Panec

Jarní zápasy Juniorky
na fotografiích



RK. TÝM ZÁP. V R P SKÓRE BODY +/-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FK Spartak MAS Sez.Ústí
TJ Sokol Ovčáry
SK Slovan Varnsdorf
FC Písek
FK Králův Dvůr
SK Hlavice
Loko Vltavín
FC Mladá Boleslav B
Arsenal Česká Lípa
1.FK Karlovy Vary
FC Slovan Liberec B
SK Slavia Praha B
FC Viktoria Plzeň B
SK Dynamo ČB B
FK BAUMIT Jablonec B
FK Viktoria Žižkov B
FK Slavoj Vyšehrad
SK Motorlet Praha

7
10
5
8
9
7
7
6

10
10
7
6
6
6
5
8
4
5

13
12
12
11
10
10
10
10
8
8
9
9
9
9
9
8
8
6

41:26
31:17
40:31
37:37
37:36
35:29
24:27
33:35
36:34
39:40
28:33
35:29
32:35
35:42
33:30
34:37
28:36
26:50

10
7
-1
5
0
1
-2
-3
-2
-5
-2
-6
-6
-6
-10
-10
-14
-19

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

6
4
9
7
7
9
9

10
8
8

10
11
11
11
12
10
14
15

46
46
41
41
39
37
37
36
34
34
34
33
33
33
32
32
28
23
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Kolo

18. kolo

19. kolo

20. kolo

21. kolo

22. kolo

23. kolo

33. kolo

24. kolo

25. kolo

26. kolo

34. kolo

27. kolo

28. kolo

29. kolo

32. kolo

30. kolo

31. kolo

Termín

Sobota, 13. 3. 2010

Sobota, 20. 3. 2010

Sobota, 27. 3. 2010

Sobota 3. 4. 2010

Sobota 10. 4. 2010

Sobota, 17. 4. 2010

Středa, 21. 4. 2010

Neděle, 25. 4. 2010

Neděle, 2. 5. 2010

Sobota, 8. 5. 2010

Středa, 12. 5. 2010

Sobota, 15. 5. 2010

Sobota, 22. 5. 2010

Sobota, 29. 5. 2010

Středa, 2. 6. 2010

Sobota, 5. 6. 2010

Sobota, 12. 6. 2010

Zápas

SK Dynamo ČB B - Česká Lípa

Sezimovo Ústí - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B - Králův Dvůr

Loko Vltavín - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B - Karlovy Vary

Ovčáry  - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Liberec B

SK Dynamo ČB B - Varnsdorf

Viktoria Žižkov B - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B - Vyšehrad

Písek - SK Dynamo ČB B

Jablonec B - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Motorlet

Ml. Boleslav B - SK Dynamo ČB B

Slavia B - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B  -  Plzeň B

SK Dynamo ČB B - Hlavice

Podzim

2:2

1:0

1:3

0:2

1:1

1:0

0:0

1:3

1:2

0:3

0:3

2:2

1:4

0:2

1:2

1:2

0:3

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Jiří Lerch
Zdeněk Čadek ml.
David Homoláč
Jan Dvořák
Václav Kolář
MUDr. František Franc

hlavní trenér
asistent trenéra
hrající asistent
kustod
masér
lékař

Vít Pešula
Jakub Vlk

Radislav Bakala
František Bambule

Pavel Novák
Jiří Peroutka
Karel Sláma
Josef Šimánek

David Homoláč
Michal Pliška
Michal Rakovan
Filip Rein
Zlatan Šibčič

narozen

22. 4. 1990
29. 3. 1989

30. 11. 1989
31. 12. 1982

25. 7. 1991
3. 5. 1990

výška váha

181 cm
  185 cm
  186 cm
  183 cm
  190 cm
  180 cm

73 kg
83 kg
70 kg
77 kg
77 kg
75 kg

jméno

17. 3. 1988
29. 12. 1990

192 cm
190 cm

89 kg
85 kg

12. 10. 1973
8. 2. 1989

15. 4. 1989
15. 1. 1991
17. 6. 1990

181 cm
180 cm
184 cm
170 cm
181 cm

76 kg
71 kg
77 kg
70 kg
74 kg

16. 7. 1988
16. 4. 1990

7.1. 1990

174 cm
185 cm
181 cm

70 kg
85 kg
72 kg

  Michal Kaňák
  Adam Klavík
  Marián Timm

ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
6 - Martin Jasanský
5 - Michal Kaňák
4 - Adam Klavík
2 - Pavel Mezlík
      Zdeněk Ondrášek
1 - Adam Klavík
      Rastislav Bakala
      Michal Kaňák
      Jiří Peroutka
      Everson Alan De Lima
      Zlatan Šibčič
      Josef Šimánek 
      Filip Rein
      Michal Rakovan

Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
8 - Svátek
4 - P. Novák
3 - Bakala
2 - Timm, Bakala, Peroutka, Rakovan

Jaro

1:1

0:0

1:1

2:3

6:2

3:0

0:1

4:3

4:0

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-



18 Juniorka v ČFL

Juniorka na jaře dvakrát otočila 
ztracené zápasy!

Fotbalisté třetiligové juniorky Dynama dokázali v České 
fotbalové lize během velmi krátké doby zvrátit dva velmi 
nepříjemně se vyvíjející zápasy. Na začátku dubna nejprve 
otočili zápas na hřišti pražského Vltavínu ze stavu 0:2 
na konečných 3:2 a o tři týdny později pak podobným 
způsobem vyhráli nad Varnsdorfem, když ještě půl hodiny 
před koncem prohrávali 1:3 a nakonec zvítězili 4:3.

Vltavín a především hlavně Varnsdorf ale rozhodně nepatří 
k druhořadým týmům třetí ligy. Severočeši dokonce bojují o 
postup do druhé ligy a jejich porážka na jihu Čech tak byla o 
to pozoruhodnější. „Hráči Varnsdorfu tady u nás dokázali, že 
ne náhodou jsou na samé špičce tabulky. Přijeli jako velice 
sebevědomý tým a své kvality určitě prokázali,“ ocenil trenér 
budějovické juniorky výkon soupeře. 

Jak zápas s Varnsdorfem, tak utkání s Vltavínem měly 
velmi podobný průběh. Soupeř Dynama se vždy dostal do 
dvoubrankového vedení a díky svojí aktivní hře se dlouhé 
minuty zdálo, že si zisk tří bodů pohlídá. Zápas s Varnsdorfem 
byl umocněn ještě tím, že domácí Jihočeši sice dokázali na 
začátku druhé půle snížit na 1:2, jenže hned o pár minut 
později dostali třetí branku. „V zápase proti Varnsdorfu bylo 
vidět, že soupeř chtěl rozhodnout hned v úvodu zápasu. 
My jsme naopak hráli velice ustrašeně, ale přesto jsem věřil 
tomu, že když dáme gól, tak průběh ještě zdramatizujeme,“ 
řekl po zápase Jiří Lerch. 

Gólu do sítě soupeře se sice mladíci dočkali, jenže po další 
Jordákově brance to bylo 1:3. „Klobouk dolu před mými 

hráči, že ani za tak nepříznivého stavu půl hodiny před koncem 
nesložili zbraně,“ pěl trenér chválu na své svěřence. Jihočeši 
nakonec dokonce dokonali obrat v zápase, když se ke střelci 
Rakovanovi v dalším průběhu zápasu přidali ještě Jasanský 
(vstřelil dvě branky) a Rein, který dvě minuty před koncem 
uzavřel krásnou ranou skóre na 4:3.

Podobný zápas odehráli fotbalisté budějovické juniorky třetí 
dubnový den, kdy se představili na hřišti pražského Vltavínu. 
Stejně jako proti Varnsdorfu se zápas pro Dynamo nevyvíjel 
dobře a po poločase byl stav 1:0 pro domácí. „My byli v první 
půli ustrašení, a tak jsme si o přestávce v kabině vše pořádně 
vyříkali a ve druhé půli hráli kluci jako vyměnění,“ pochvaloval si 
trenér Jiří Lerch. „Byť domácí po hodině hry zvýšili na 2:0, hned 
tři minuty nato Šibčič trošku šťastně dali kontaktní gól a rázem 
se vrátili do zápasu,“ uvedl budějovický kouč.

Pětadvacet minut před koncem pak Lerch za stavu 2:1 poslal 
naráz na hřiště útočníky Reina a Klavíka, oba hru oživili. „A Klavík 
dvěma góly v deseti minutách výsledek otočil,“ vyzdvihl lodivod 
Dynama. Ostatně podobně šťastnou ruku měl i při zápase s 
Varnsdorfem, když u dvou branek, které zaznamenal Martin 
Jasanský, asistovali také dva střídající hráči. Třetí střídající Filip 
Rein pak zaznamenal i vítězný gól.

Velkým pozitivem obou zápasů byla pak skutečnost, že si je 
uhráli výhradně mladíci Dynama bez výrazného přispění hráčů 
z ligového A-týmu. Na Vltavínu byl v základu ze starších hráčů 
pouze Homoláč a doma s Varnsdorfem pak pouze brankář Křížek 
a záložník Mezlík. Právě pouze tito fotbalisté byli v zápasech starší 
dvaceti let. „Úkolem juniorky je samozřejmě připravit mladé 
kluky tak, aby mohli v budoucnu hrát první ligu za Dynamo. 
Mladí tudíž mají prioritu,“ krčí rameny s úsměvem Jiří Lerch.

František Bambule v souboji s varnsdorfským Kabele.František Bambule v souboji s varnsdorfským Kabele.
Foto na stránce František PanecFoto na stránce František Panec

Pavel Novák dotírá na protihráče v podzimním zápase s VltavínemPavel Novák dotírá na protihráče v podzimním zápase s Vltavínem
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                                                                                   KRČMA V ŠATLAVSKÉ ULICI
Rekonstruovaná renesanční stavba s kapacitou 80 osob uvnitř a 40 osob na terase se 
nachází v centru Českého Krumlova v Šatlavské ulici. 

V tomto unikátním prostředí jsme schopni pro Vás i Vaše klienty připravit: 
 - stylové pohoštění ve středověké krčmě
 - středověké hostiny
 - roštovaná jídla - speciality připravované na otevřeném ohni přímo před Vámi
 - výběr z kvalitních moravských archivních a sudových vín
 - pivo Budvar - světlé i tmavé
 - dobová hudba
 - vystoupení šermířských skupin
 - povídání o Českém Krumlově

                                                                                              RESTAURACE MAŠTAL
Svou kapacitou 80 míst uvnitř a 30 míst na terase je restaurace vhodná ke stravování 
zájezdů, k pořádání oslav i rautů. 

V naší restauraci nabízíme tradiční jídla české kuchyně. Specializujeme se na přípravu převážně 
hvězích steaků z Angusu, ale i steaků kuřecích, vepřových a rybích. Čepujeme budějovické pivo Budvar 
- světlé i tmavé. Nabízíme roštovaná jídla připravovaná na otevřeném ohni. 

Telefon: +420 380 713 344 
Mobil: +420 773 973 751
Mobil: +420 608 973 707
www.satlava.cz
info@satlava.cz
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(26. dubna - 2. Května 2010)

U19 - Sérii bez výhry přerušili dorostenci se Slováckem
SK Dynamo U19 - Slovácko U19 3:1 (2:0)
Branky Dynama: Mi. Petráň, Novák, Svoboda, Sestava: Vokatý 
- Macek (46. Černoch), J. Novotný, Holub, Posinger - Sajtl, Poláček, 
T.Vokatý, Svoboda (46. Benda) - Repa, D.Němec (46. Chytrý)
Hodnocení: Po sérii nepovedených zápasů dokázali starší 
dorostenci Dynama opět naplno bodovat, když na domácím 
hřišti nastříleli Slovácku tři branky a po zásluze tak vyhráli 3:1. 
„Dnes si zaslouží pochvalu celé mužstvo, které opět ukázalo, 
že je v něm velký potenciál,“ pochvaloval si po zápase očividně 
spokojený asistent trenéra Martin Frantík.

U18 - Zachraňující se béčko dorostu remízovalo
SK Dynamo U18  - Hradec Králové U18 3:3 (1:1)
Branky Dynama: Mi. Petráň 2, F. Němec, Sestava: Přibyl - 
Dvořák, Novotný, Průcha, Hájek - Sajtl, Tlustý, Mi. Petráň, Troup 
(41. Poláček) - F.Němec (79. Vlk), Novák (87. Chytrý)
Hodnocení: Cílem fotbalistů B-týmu staršího dorostu 
bylo jednoznačně vyhrát nad Hradcem Králové. Zápas se 
ale svěřencům Miroslava Jirkala nepovedl. „Proti výškově 
disponovanému soupeři jsme se v úvodu těžko prosazovali.
Postupně jsme hru i skóre otočili, ale v závěru po dvou 
hloupých gólech v naší síti jsme zbytečně přišli o vítězství.“

U15 - Prohra o gól v Jablonci
FK Baumit Jablonec U15 - SK Dynamo U15 1:0 (0:0)
Sestava: Coufal - Podráský, Šumský, Kocar, Vít - Schertler, 
Held J., Funda, Jenne - Horák (62. Mišák), Held M.
Hodnocení: Další bodovou ztrátu zaznamenali starší žáci, 
kteří na hřišti Jablonce prohráli s domácím týmem 1:0. „Hra 
byla po většinu času vyrovnaná, soupeře jsme do brankových 
příležitostí nepouštěli. Domácí hrozili pouze ze standartek. 
Jednu před koncem zápasu využili, a to jim stačilo na vítěství,“ 
řekl po zápase trenér Martin Wohlgemuth.

U14 - Prohra na hřišti Plzně
Viktoria Plzeň U14 - SK Dynamo U14 3:1 (2:0)
Branka Dynama: Tomášek. Sestava: Pavelec - Říha, 
Tomášek, Havel, Mlýnek - Máca (57. Hrachovec), Hála, Janoch, 
Houra - Přibyl (40. Steinocher), Švantner (57. Rytíř)
Hodnocení: Divizní žáci Dynama pod vedením Pavla Pulce 
nestačili na stejně stará hráče Viktorie Plzeň, se kterými 
prohráli 3:1. Jedinou branku Jihočechů zaznamenal David 
Tomášek. I přes prohru se tým ale drží v divizní tabulce na 
sympatickém šestém místě.

U17 - Domácí prohra se Slováckem
SK Dynamo U17 - Slovácko U17 0:1 (0:0)
Sestava: Vokatý - Kabele (40. Kodras), Novotný, Čadek, Malý 
- Minář, Dvořák, Radouch (60. Mravec), Ma. Petráň (40. Šergl) 
- Cihlář (70.Vaněk)
Hodnocení: Třetí zápas bez výhry si na své konto připsal 
mladší dorost, který doma prohrál se Slováckem 0:1. „Po 
zápasech, ve kterým jsme naznačovali výkonostní vzestup 
přišla studená sprcha. Slovácko nás předčilo v rychlosti, 
nasazení a problémy nám dělal na hrotěu Kovář, jeden z 
nejlepších střelců v soutěži,“ řekl k zápasu Jiří Vlček.

U16 - Remíza s Hradcem Králové
SK Dynamo U16  - Hradec Králové U16 2:2 (1:2)
Branky Dynama: Wermke, Růžička. Sestava: Hajdušek - 
Žyla, Schloff , Hrabík, Straka (41. Kolafa) - Růžička (64. Bubeník), 
Heller, Čejka, Kebl - Wermke, Linhart.
Hodnocení: Po dvou výhrách v řadě dokázali mladší 
B-dorostenci bodovat i doma proti Hradci Králové, se kterým 
uhráli remízu 2:2. „Nevyšlo nám třicet minut prvního poločasu. 
Soupeř hrál dobře a jeho postavení v tabulce neodpovídalo 
předvedenému výkonu,“ řekl o hře v tabulce posledního 
Hradce trenér Ivan Novák.

U13 - O výhře rozhodl Kryštof Kadlec
FK Baumit Jablonec U13 - SK Dynamo U13 0:1 (0:1)
Branka Dynama: K. Kadlec. Sestava: Rotbauer - Havel, 
Němec, Škoda, Blažek - Pancíř (55. Štěpánek), Vacek, Kadlec K., 
Kándl (50. Fořter) - Chylík (40. Kadlec R.), Matas
Hodnocení: Po čtyřech prohrách za sebou se mladší 
ligoví žáci Dynama konečně dočkali vítězství, když na půdě 
Jablonce vyhráli gólem Kryštofa Kadlece 1:0. „S předvedenou 
hrou kluků mohu být maximálně spokojen,“ pochvaloval si po 
skončení zápasu trenér žáků Tomáš Maruška.

U12 - Ze hřiště Plzně mladší žáci bez gólu i bez bodů
Viktoria Plzeň U12 - SK Dynamo U12 2:0 (1:0)
Sestava: Luksch - Řehoř, Malý, Hric, Novák - Tomek, Jáša, 
Pfeifer (28. Samek) - Štifter, Brtna, Matoušek (25. Drchal)
Hodnocení: Recept na stejně staré protihráče Plzně nenašli 
ani mladší divizní žáci, kteří prohráli 2:0. „Dnes se utkala 
mužstva, která jsou věkově stejná a příští rok na sebe budou 
narážet v lize mladších žáků. Utkání bylo vyrovnané, ale 
domácí dokázali proměnit šance, my bohužel ne,“ řekl po 
skončení zápasu trenér týmu Radim Pouzar.
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Seminář trenérů 
v Českých Budějovicích

V rámci projektu České Budějovice - město sportu proběhl 
ve středu 14. dubna 2010 v SCM Složiště a následně i v 
konferenčním sále VAK JČ seminář na téma vlivu sportu 
na lidský organizmus. Na akci, které se účastnilo více než 
sedmdesát posluchačů, přednášeli Aleš Kaplan a Miroslav 
Soukup.

Letošní seminář měl opět velmi dobrou účast posluchačů 
přibližně sedmdesáti posluchačů z řad široké veřejnosti 
celého Jihočeského kraje a to především díky velmi 
úspěšnému loňskému roku a výběru pozvaných 
přednášejících kapacit ve svém oboru. Aleš Kaplan – 
pedagogický pracovník Fakulty tělesné výchovy a sportu 
na Karlově Univerzitě v Praze zahájil praktickou ukázkou v 
16:00 hod seminář ve Sportovním centru mládeže na téma 
všeobecná příprava sportovců. Zaměřil se na téma atletické 
přípravy jako všeobecného základního sportu pro různá 
sportovní odvětví. Jako praktikanti pro ukázku byli vybráni 
hráči kategorie U16, kteří velmi dobře plnily zadané úkoly a 
především je samotné aktivity velmi bavily.

Po cca 45 minutách této ukázky následovala další praktická 
ukázka vedení tréninku v praxi Miroslavem Soukupem (bývalý 
trenér reprezentace hráčů do 21 let, trenér druholigových 
Prachatic seniorské kategorie, trenér národního mužstva 
Egypta hráčů do 21 let a v současné době sportovní ředitel 
klubu FC Slovácko.) na téma presink. Obě ukázky byly zároveň 
zúčastněným posluchačům komentovány a vysvětlovány. 

V 17:45 se poté posluchači přesunuli do konferenčního 
sálu VAKJČ, kde 
seminář pokračoval 
výše uvedenými 
přednášejícími na 
téma „senzomotorické 
schopnosti“ a „trenér 
v zahraničí“. Jejich 
velmi zajímavá témata 
zapříčinila prodloužení 
semináře, až do 21:00 
hod. Semináře se také 
zúčastnili pozvaní 
ligový trenéři klubu 
SK Dynamo České 
Budějovice Jaroslav 
Šilhavý a Petr Skála, 
kteří přispěli svou 
účastí k podpoře 
tohoto semináře, 
čímž opět zvýšili jeho 
prestiž.

Z pohledu organizátora akce se seminář velmi povedl. Především 
spokojenost většiny posluchačů se zvolenou tématikou, 
způsobem organizace a zaujetím posluchačů při samotných 
přednáškách na danou problematiku je velmi dobrou vizitkou.
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Občanské sdružení jihočeský fotbal ve spolupráci s rakous-
kým partnerem Akademií Linz zorganizovali projekt spolufi -
nancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, který přinesl úspěšné přátelská utkání na území české 
i rakouské straně a také trenérské vzdělávací workshopy. 

V období od začátku zahájení realizace projektu jsme usku-
tečnili ve spolupráci s rakouským partnerem několik setkání, 
na kterých jsme projednávali a připravovali jednotlivé fáze 
projektu. V listopadu 2008 nás ale postihla vichřice, během 
které jsme přišli o nafukovací halu, která byla určena právě 
pro konání akcí v rámci projektu a to především organiza-
ce turnajů. Stav haly, která byla při vichřici úplně potrhaná, 
si vyžadoval nároční rozsáhlou opravu. Dokončení opravy 
skončilo až v únoru 2009. Z toho důvodu jsme museli odložit 
plánované turnaje na pozdější termíny. 

V březnu (1.3.2009) proběhly 3 přátelská utkání v Linzi 
dvou dorosteneckých kategoriích U19 ( ročník narození 90) 
a U17 ( ročník narození 92) a žákovské kategorie U16 (ročník 
narození 93), které velmi zkvalitnili přípravu obou mužstev. 
Především rakouská strana byla příjemně překvapena kvali-
tou utkání a jako první setkání si velmi chválily. 

V dubnu (6.4.2009) poté proběhlo 1 přátelské utkání v Čes-
kých Budějovicích žákovské kategorie U12 (ročník narození 
97), které taktéž přispělo ke zkvalitnění sportovní přípravy 
obou mužstev a zároveň k bližšímu seznámení jednotlivých 
hráčů obou zemí. Rakouského „soupeře“ jsme po utkání po-
zvali na společné přátelské posezení, kde měli hráči možnost 
osobně se seznámit s rakouskými hráči a prohloubit své zna-
losti cizího jazyka. 

Na začátku srpna (3.8.2009) proběhl v Českých Budějovi-
cích workshop s mezinárodní účastí přednášejících Rakouska 
(Akademie Linz), z Německa Robert Kilin trenér mládežnic-
kých celků v Německu a David Hendry trenér mládeže ze 
skotského družstva Glasgow Rangers. Tématem semináře 
byla výchova mládeže v cizích zemích a následný workshop. 
Trenéři hodnotili tento seminář velmi dobře a i přednášející 
hodnotili práci našich trenérů na výborné úrovni.

Tentýž měsíc (25.8.2009) proběhl na základě získaných 
našich zkušeností seminář v Rakouském Linzi. Navštívili jsme 
tréninkové centrum fotbalové akademie Linz a tréninkové 
zázemí prvoligového mužstva mládežnických celků LASK 
Linz.. Měli jsme díky tomu možností zhlédnout jejich zázemí, 
seznámit se systémem výběru hráčů do akademie, shlédnout 
ukázku tréninku mládežnické kategorie U15 (ročník narození 
1995). Poté jsme se přesunuli do tréninkového centra LASK 
Linz, kde trénují kategorie do U15. 

V listopadu (28.11.2009) jsme využili pozvání rakouského 
partnera pro sehrání dvou přátelských utkání kategorií U13 
(r. 1997) a U14 (r.1996) v Linzi. Po ukončení podzimní části 
sezony se jednalo a velmi pěkné zpestření a především za-
končení fotbalového roku 2009. Velmi nás potěšila zpráva 
místních funkcionářů o sehrání obou utkání na hlavním hřišti 
fotbalového klubu FC Pasching, který ještě před dvěma lety 
hrál nejvyšší seniorskou soutěž Rakouska. 

V únoru roku 2010 (27.2.2010) proběhlo poslední setkání 
obou mužstev v rámci tohoto projektu při sehrání dvou přá-
telských utkání kategorií U19 a U17 v na umělé trávě v Třebo-
ni. Vzhledem k poslednímu setkání v rámci tohoto projektu, 
jsme pozvali úmyslně zástupce AKA Linz a hráče do prostředí 
lázeňského města v Třeboni. Toto prostředí lázeňského města 
přispělo k velmi důstojnému poděkování za dosavadní spo-
lupráci.

Česko-Rakouská výchova mládeže

Spolufinancováno Evropskou 
unií z Evropského fondu pro 

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