
ročník XXII

20. kolo
1. Gambrinus ligy

SK Dynamo ČB - SK KLADNO

9. března 2008 číslo 12 15 Kč (10 Kč permanentky)

FANZONA: Nová soutěž pro 
„kotel“
HOREJŠ: Chceme se dostat 
na vítěznou vlnu!
MUSIL: Jarní výsledky 
ukáží, jaká byla
příprava





• 
• 
• 
• výkup druhotných surovin
• velkoobjemové kontejnery
• 
• 
• 
• 
• total waste management

Komplexní služby 

  

Rumunská 1, 120 00  Praha 2
tel: +420 222 074 401  fax: +420 222 074 403

tel: +420 386 110 911  fax: +420 386 110 910

avecz@avecz.cz        
www.avecz.cz         

800 118 800 
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SK KLADNOSK KLADNO

Přišli

Antonín Holub (Dukla Praha), Radek Hochmeister 
(Slovan Liberec), Karel Kroupa (FK Teplice), Jakub 
Rada (AC Sparta Praha), David Brunclík (FK Mladá 
Boleslav), Tomáš Jablonský (SK Slavia Praha), Jan 
Krob (AC Sparta Praha)
Odešli

Josef Hoff mann, Chris Williams, Bořek Dočkal, Jiří 
Jeslínek, David Hlava, Radek Šelicha, Jiří Kaciáň, 
Pavel Veleba, Jaromír Šilhan, Ondřej Kúdela, Marcel 
Gecov

soupiska hosté

 Brankáři

 1  Peter Kostolanský 08. 08. 1985 
 22  Zoltán Miski 29. 05. 1983 
 30 Roman Pavlík 17. 01. 1976

 Obránci

 3  Pavel Bartoš 17. 08. 1979 
 23  Vít Beneš 12. 08. 1988 
 18 Marian Farbák 10. 02. 1983 
 16  Patrik Gross 06. 05. 1978 
 7  Radek Hochmeister 06. 09. 1982 
 17  Lukáš Killar 05. 08. 1981 
 21  Jan Krob 27. 04. 1987

 Záložníci

 5  David Brunclík 17. 04. 1985 
 24  Tomáš Čáp 21. 11. 1978 
 10 Tomáš Cigánek 30. 11. 1978 
 8  Antonín Holub 08. 03. 1986 
 11  Tomáš Jablonský 21. 06. 1987 
 4  Jakub Rada 05. 05. 1987 
 6  Ondřej Szabo 23. 02. 1979 
 15  Lukáš Zoubele 20. 12. 1985

 Útočníci

 9  Miloslav Kousal 29. 10. 1978 
 20 Karel Kroupa 27. 04. 1980 
 26  Josef Semerák 19. 01. 1979 
 13 Avdija Vršajevič 06. 03. 1986 
 12  Michal Zachariáš 25. 05. 1984 

 Realizační tým

Jaroslav Šilhavý  trenér 
Stanislav Hejkal  asistent trenéra 
Václav Kotal  asistent trenéra 
Filip Toncar  trenér brankářů 
Vladimír Kučera  vedoucí mužstva 
MUDr. Vladimír Lemon  lékař 
Milan Částka  masér 
Vladimír Kos  masér
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Odešli:

Jaroslav Černý, přestup do Slavie Praha; Karel Zelinka, 
konec hostování ze Slavie Praha; Marek Jungr, konec 
hostování ze Sparty Praha; Daniel Rehák, konec 
hostování ze Slovanu Liberec; Tomas Radzinevičius, 
konec hostování z Slovanu Liberec; Jiří Adamec, Jiří 
Hrbáč, Martin Tischler, přeřazeni do „B“ mužstva.
Přišli:

Petr Šíma, přestup z FC Viktorie Plzeň; Pavel Mezlík, 
hostování s opcí z 1. FC Brno; Jan Svátek, přestup 
z FK Jablonec 97; Petr Dolejš, přestup z SK Strako-
nice 1908; Michal Mašát, Martin Leština, přeřazeni 
z „B“ mužstva; Roman Pivoňka, návrat po zranění.

SK DYNAMO ČBSK DYNAMO ČB

soupiska DOMÁCÍ

 Brankáři

 1 Pavel Kučera 02. 07. 1976
 30 Zdeněk Křížek 16. 01. 1983

 Obránci

 4 David Homoláč 12. 10. 1973
 3 David Horejš 19. 05. 1977
 2 Tomáš Hunal 01. 06. 1973 
 24 Jiří Peroutka 31. 12. 1982
 5 Roman Pivoňka 23. 10. 1982
 11 Michael Žižka 23. 05. 1981
 19 Martin Leština  25. 04. 1981 
 23 Michal Šmíd 20. 10. 1986

 Záložníci

 21 Petr Dolejš 01. 04. 1986 
 7 Michal Mašát  22. 01. 1984 
 9 Jaroslav Hílek  (SK)  06. 06. 1978 
 6 Petr Šíma  25. 02. 1983 
 13 Jaromír Plocek 14. 12. 1974
 20 Martin Vozábal 08. 11. 1978
 10 Pavel Mezlík  25. 06. 1983

 Útočníci

 18 Marek Plichta  (SK) 27. 07. 1983 
 12 Václav Mrkvička 07. 08. 1979
 16 Jan Svátek 27. 05. 1983 
 14 Tomáš Stráský 15. 04. 1987 

 Realizační tým

František Straka trenér
Pavol Švantner asistent trenéra
Karel Vácha asistent trenéra
Roman Rogoz vedoucí mužstva
Vladimír Adam masér
Václav Kolář kustod
MUDr. Martin Scheichl lékař
MUDr. Martin Held lékař
MUDr. František Franc lékař
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První půle tomu také nasvědčo-
vala. Jablonec měl více ze hry. Při-
hrávky domácích byly nepřesné. 
Na hráčích byla vidět snaha, ale 
nervozita svazovala nohy. Nako-
nec do první šance šli domácí, když 
trestný kop Šímy zatřásl břevnem 

Další vychytaná nula Pavla Kučery byla asi jediným velkým 

kladem prvního jarního utkání domácího týmu. Ten šel do 

souboje se Severočechy s vědomím, že se prakticky bojuje 

o šest bodů. Případná výhra totiž mohla Strakův tým hod-

ně přiblížit kýženému cíli – udržení se v nejvyšší soutěži bez 

větších problémů. Bod tak byl vlastně výhrou soupeře. Když 

i ten proklamoval, že do Budějovic si přijel pro výhru. 

Naši ostrostřelci
1. GAMBRINUS LIGA 

Černý*, Radzinevičius*, Mrkvička – 4;  

Vozábal, Plocek, Horejš – 2; 

Homoláč, Stráský, Peroutka, vlastní 

(Voříšek - M. B.) –1. 

* hráči na jaře nejsou v kádru Dynama

jablonecké branky. Jablonec měl 
nadále více ze hry, ale jeho šance 
přišly před závěrem půle. Naštěstí 
se žádná neujala a bezbrankový 
stav vydržel celých pětačtyřicet 
minut. 
Druhou půli zahájili lépe domá-
cí, ale jak Horejše, tak i Svátka 
Špit vychytal. Naštěstí má Pavel 
Kučera vynikající formu, a tak se 
zaskvěl i on při střelách Valenty a 
Straky. Ještě v nastaveném čase 

měl obrovskou šanci Perout-
ka, ale jeho střela šla podél 
celé branky soupeře. A tak 
se  jih se severem rozešli 
smírně.Jestli to byl pro 
domácí zisk, nebo ztráta, 
se ukáže v dalším prů-
běhu soutěže. 

FAKTA: 
DYNAMO: Kučera – Perout-
ka, Horejš, Hunal, Žižka – Šíma, 
Vozábal ( 68. Mezlík), Hílek, Plocek 
– Stráský, Svátek (60. Mrkvička). 
Trenér František Straka. DIVÁCI 
3143. ROZHODČÍ: Kovařík – Filí-
pek, Menc. ŽK: Svátek – Valenta, 
Hamouz, Žofčák.  (vit) 

 Kapitán Jablonce Jiří Homola si tak-

hle vyskočil na Tomáše Stráského, kte-

rého zastavil jen za cenu faulu.

Foto Fr. PANEC

Poslední zápasy

Snaha bez gólového vyznění. 

Zisk nebo ztráta?

SK DYNAMO ČB

FK JABLONEC

0:0



GENERÁLNÍ
PARTNER 9POSLEDNÍ ZÁPASY

Dvě stě osmnáct minut čekali fot-
balisté Dynama na první jarní 
branku. Dočkali se po roho-
vém kopu Martina Vozábala, 
když se hlavou trefi l útočník 
Václav Mrkvička.  Touto bran-
kou vyrovnával do té doby 
nepříznivý stav utkání. To se již 
ve 4. minutě trefi l domácí Řez-
níček a Boleslav vedla 1:0. Vyrov-
nání však nemělo dlouhého trvání. 
Již za dalších šest minut upravil na 

koneč-
ných 2:1 opět 

střelec Řezníček. Snaha hostí 
ve druhé půli bohužel k dalšímu 
vyrovnání nevedla. A tak jarní 

bilance Jihočechů zůstává po 
remize s Jabloncem i nadále jed-
nobodová. Povede dnešní utkání 
k plnému bodovému zisku? 

FAKTA: 

DYNAMO: Kučera 
-  Peroutka (46. Lešti-
na), Horejš, Homoláč, 
Žižka – Šíma, Vozábal, 
Hílek (78. Svátek), 
Plocek (66. Dolejš) 

– Stráský, Mrkvička. Trenér 
František Straka. BRANKY: 4., 38. 
Řezníček – 32. Mrkvička. ROZHOD-
ČÍ: Matějek – Pospíšil, Kubáň. ŽK: 
Kopic, Kalina – Mrkvička. ČK: 85. 
Procházka. DIVÁCI: 3857.  (vit) 

Mrkvičkův gól na vítězství

ve městě automobilů nestačil

MLADÁ BOLESLAV

SK DYNAMO ČB

2:1 (2:1)

 Hráč Post Zápasy Minuty Góly ŽK ČK

 Kučera Pavel (CZE) brankář 19 1710 0 1 0
 Křížek Zdeněk (CZE) brankář 0 0 0 0 0
 Žižka Michael (CZE) obránce 16 1229 0 4 0
 Šmíd Michal (CZE) obránce 8 507 0 0 0
 Hunal Tomáš (CZE) obránce 14 1071 0 3 2
 Horejš David (CZE) obránce 16 1353 2 4 2
 Homoláč David (CZE) obránce 13 1014 1 5 0
 Leština Martin (CZE) obránce 3 146 0 0 0
 Peroutka Jiří (CZE) obránce 14 1125 1 2 0
 Pivoňka Roman (CZE) obránce 1 13 0 0 0
 Dolejš Petr (CZE) záložník 1 25 0 0 0
 Mašát Michal (CZE) záložník 4 79 0 0 0
 Mezlík Pavel (CZE) záložník 2 99 0 0 0
 Vozábal Martin (CZE) záložník 18 1484 2 3 0
 Plocek Jaromír (CZE) záložník 18 1569 2 3 0
 Hílek Jaroslav (SVK) záložník 18 1538 0 7 0
 Šíma Petr* (CZE) záložník 3(10) 270(824) 0(0) 0(2) 0(0)
 Mrkvička Václav (CZE) útočník 14 952 4 1 0
 Plichta Marek (SVK) útočník 11 405 0 2 0
 Svátek Jan* (CZE) útočník 3(14) 78(868) 0(3) 1(2) 0(0)
 Stráský Tomáš (CZE) útočník 13 552 1 0 0

* statistiky uvedené v závorce patří k jinému týmu než SK Dynamo - Jan Svátek (Jablonec), Petr Šíma (Plzeň)

Statistiky SK Dynamo České Budějovice  

sezona 2007/2008
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Aktuality ze Střeleckého ostrova

Pavel Kučera zachraňuje bránu  před Huberem a 

Eliášem. V utkání s Jabloncem udržel již pošesté čisté 

konto. Foto František PANEC

Kotrba slaví padesátiny
Své významné životní jubileum 
oslavil Mgr. Jiří Kotrba, který se 
28. února 1958 narodil v Písku. 
Úspěšný hráč a poté i trenér v sou-
časnosti působí v českobudějovic-
kém SK Dynamo jako funkcionář. V 
největším jihočeském fotbalovém 
klubu zastává funkci generálního 
manažera. Gratulujeme a vedle 
pevného zdraví přejeme i mnoho 
úspěchů!

Hvězdou Plocek
Nejlepším hráčem posledního 
domácího zápasu s Jabloncem byl 
fanoušky vyhlášen záložník Jaro-
mír Plocek. V SMS hlasování obsa-
dil druhé místo záložník Martin 
Vozábal a na stupně vítězů se dále 
probojoval i brankář Pavel Kučera, 
jemuž patřilo místo třetí.

Talentovaní mladíci
Mezi náhradníky reprezentační-
ho výběru do 16 let pro soustře-
dění v Nymburce byli zařazeni i 
dva zástupci českobudějovického 
Dynama. Jihočeský klub zastupo-
vali talentovaní Miroslav Jirkal a 
Aleš Dvořák. První je brankářem a 
druhý obráncem. 

Mladí dostávají
příležitost v A-týmu
Po dorostenci Martinu Jasanském, 
který trénuje pravidelně s prvním 
mužstvem a byl s ním i na soustře-
dění na Kypru, si trenér František 
Straka v mládežnické líhni talen-
tů nedávno všiml dalšího naděj-
ného fotbalisty. Do přípravy s 
A-mužstvem se totiž zapojil naděj-
ný útočník Michal Kaňák. Devate-
náctiletý forvard nastřílel během 
zimní přípravy za rezervní mužstvo 
do jeho odjezdu na moravské sou-
středění osm branek.

Jihočeši v Čáslavi
Dvaadvacetiletý obránce Jiří 
Pravda bude na jaře hostovat v 
druholigovém Zenitu Čáslav. Ve 
středočeském klubu tak dopl-
ní dvaadvacetiletého záložníka 
Michala Skopalíka, který v Čáslavi 
působí již od začátku sezony.

Jihočeši ve Vítkovicích
Útočník Michal Schön prožil ve 
Vítkovicích velice vydařený pod-
zim. Ve 13 odehraných utkáních 
si totiž dvacetiletý útočník připsal 
i 6 vstřelených branek. Na jaře 
mu v druholigovém týmu bude 
dělat společnost i dvaadvacetiletý 
obránce Vlastimil Švehla. „Oba dva 
budou ve Vítkovicích hostovat do 
30. června 2008, tedy do konce prá-
vě probíhající sezony,“ sdělil Roman 
Rogoz, sportovní manažer česko-
budějovického SK Dynamo.

Lišivka skončil
Jednadvacetiletý záložník Ivan 
Lišivka na zkoušce v Dynamu 
nepřesvědčil. Lišivka, který je 
kmenovým hráčem MFK Košice, 
nastoupil za rezer-
vu proti Jankovu v 
rámci Zimní ligy. Po 
poradě sportovního 
úseku klubu se však 
slovenský fotbalista 
vrátil zpět do svého 
mateřského klubu. 

Debut Dolejše
Ofenzivní fotbalista 
Petr Dolejš, který do 
Českých Budějovic 
přišel v zimě ze Stra-
konic, si proti Mla-
dé Boleslavi odbyl 
debut v nejvyšší 
soutěži. Jednadva-
cetiletý hráč ve svém 
premiérovém utkání 

vystřídal v 66. minutě Jaromíra 
Plocka. Trenér František Straka 
dal Dolejšovi ryze ofenzivní úko-
ly a ten se tak postavil do útočné 
vozby Jihočechů. Před angažmá 
v Dynamu hýřil bývalý autome-
chanik velkou aktivitou, protihráč 
Procházka dokonce za faul na něj 
uviděl červenou kartu, ale smol-
né porážce 1:2 už ani Petr Dolejš 
nezabránil.

Mrkvička nejlepším
střelcem
Výstavním gólem na hřišti Mladé 
Boleslavi se v posledním utkání 
prezentoval Václav Mrkvička. Po 
rohovém kopu Šímy vyhrál Stráský 
hlavičkový souboj a míč se dostal 
až k Mrkvičkovi, který balon nemi-
losrdným způsobem napálil pod 
břevno a brankář Miller proti jeho 
pumelici neměl sebemenší nárok. 
Pro osmadvacetiletého útočníka 
to byla jeho čtvrtá trefa v sezoně. S 
touto vizitkou také vládne týmové 
tabulce kanonýrů. Druhý Jan Svá-
tek na podzim ještě za Jablonec 
nastřílel tři branky.
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Most–Mladá Boleslav Tip:0

„Most sice hraje doma, ale řekl bych,
že v tomto utkání nevyhraje. Stejně tak 
jako Mladá Boleslav na jeho hřišti ne-
získá tři body.“
Bohemians 1905–Jablonec Tip: 1

„Oba týmy hrají o záchranu. Bohemka 
by ale ve svém domácím prostředí měla 
zabrat a Jablonec porazit.“
Zlín–Plzeň Tip: 1

„Plzni se nyní daří, ale ve Zlíně, podle 
mě, prohraje. Zlín naopak protrhne svou 
smůlu na jaře.“
Sparta–Teplice Tip: 1

„V tomto utkání bych neváhal dát jed-
ničku. Teplice sice také hrají nahoře, ale 
Sparta je na jaře rozjetá a pokud myslí 
na titul, musí vyhrát.“
Brno–Olomouc Tip: 1

„Velice těžké utkání na tipování. Váhám 
mezi nulou a jedničkou. Více ale věřím ve 
výhru Brna.“
Liberec–Žižkov Tip: 0

„Zkusil bych dát remízu. Žižkov dostal 
naposledy venku šest gólů na Spartě, 
takže si to bude chtít ještě zpětně odči-
nit.“
Ostrava–Slavia Tip: 0

„Opět velice těžké utkání. Ostrava i Sla-
via určitě budou chtít vyhrát, a tak i snad 
proto by utkání mohlo skončit remízou.“

Tipovačka 20. kolo

Tomáš Stráský 16. kolo neděle 9. 12. 2007 SK Dynamo ČB-Tescoma Zlín
 na podzim předehrávané jarní kolo  1:0 0:1

17. kolo neděle 17. 2. 2008 SK Slavia Praha-SK Dynamo ČB 20.15 h
      1:0 2:1

18. kolo neděle 24. 2. 2008 SK Dynamo ČB-FK Jablonec 97 17.00 h
      0:0 0:1

19. kolo neděle 2. 3. 2008 FK Mladá Boleslav-SK Dynamo 17.00 h
      2:1 2:2

20. kolo neděle 9. 3. 2008 SK Dynamo-SK Kladno  17.00 h
       1:5

21. kolo neděle 16. 3. 2008 FK Viktoria Žižkov-SK Dynamo ČB 10.15 h
       1:1

22. kolo neděle 23. 3. 2008 FK SIAD Most-SK Dynamo ČB 17.00 h
       0:1

23. kolo neděle 30. 3. 2008 SK Dynamo-Bohemians 1905 17.00 h
       2:0

24. kolo sobota 5. 4. 2008 AC Sparta Praha-SK Dynamo ČB 17.00 h
       1:1

25. kolo neděle 13. 4. 2008 SK Dynamo-1. FC Brno  17.00 h
       1:2

26. kolo sobota 19. 4. 2008 FC Baník Ostrava-SK Dynamo ČB 19.00 h
       0:3

27. kolo neděle 27. 4. 2008 SK Dynamo-FK Teplice  17.00 h
       2:4

28. kolo sobota 3. 5. 2008 FC Slovan Liberec-SK Dynamo ČB 17.00 h
       0:2

29. kolo sobota 10. 5. 2008 SK Dynamo-FC Viktoria Plzeň 15.00 h
       1:1

30. kolo sobota 17. 5. 2008 SK Sigma Olomouc-SK Dynamo 15.00 h
       0:2

Pozn.: Změna termínů a začátku utkání vyhrazena.
              V rámečku jsou uvedeny výsledky prvních zápasů z podzimního kola.

Výsledky a jarní los SK Dynamo ČB

Tabulka 1. fotbalové Gambrinus ligy
   1.  SK Slavia Praha  19  12   5    2  30:11  41  11 
   2.  AC Sparta Praha  19  11   4    4  37:16  37   10 
   3.  FC Baník Ostrava  19    9   7    3  31:19  34   7 
   4.  FK Teplice  19  10   3    6  25:18  33  6 
   5.  1. FC Brno  19    9   5    5  29:25  32  2 
   6.  FK Viktoria Plzeň  19    8   5    6  21:22  29  2 
   7.  FK Mladá Boleslav  19    6   8    5  22:20  26  -4 
   8.  FC Slovan Liberec  19    6   6    7  19:18  24  -3 
   9.  SK Dynamo Č. Budějovice  19    6   5    8  22:23  23   -7 
 10.  SK Sigma Olomouc  19    4  11    4  12:15  23  -4 
 11.  FC Tescoma Zlín  19    6   5    8  17:23  23  -4 
 12.  FK Viktoria Žižkov  19    6   4    9  25:36  22  -8 
 13.  FK Jablonec 97  19    4   7    8  12:18  19  -11 
 14.  SK Kladno  19    4   4  11  22:31  16  -14 
 15.  FC Bohemians 1905  19    3   6  10  13:26  15  -12 
 16.  FK SIAD Most  19    2   7  10  20:36  13  -17

1. gambrinus liga
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SK KLADNOSK KLADNO

Kladenský klub v minulosti patřil 
mezi tradiční účastníky nejvyšší 
fotbalové soutěže. Ještě v česko-
slovenské lize odehrál rovných 30 
sezon, kdy dvakrát dokonce skon-
čil i na třetím místě tabulky. Pak se 
ale Středočeši z první ligy postup-
ně vytratili a soutěžemi klesali níž 
a níž. V sezoně 2002/2003 se v 
Kladně dokonce hrála ještě divize, 
kam Kladno opět spadlo po dvou 
ročnících strávených ve třetí lize. 
V létě 2003 však došlo ke sloučení 
se Spolanou Neratovice a v násle-
dující sezoně tak diváci na Stadi-
onu Františka Kloze rázem chodili 
na druhou ligu. V ní Středočechům 
stačily pouhé tři roky, aby pod 
vedením trenéra Miroslava Koub-
ka v sezoně 2005/2006 obsadili 
první místo v tabulce a po dlouhé 
době se opět vrátili mezi elitu.
V nováčkovské sezoně Kladno 
obsadilo jedenáctou příčku, čímž 
byl prioritní cíl – záchrana, splněn. 
Nejiné cíle si vedení klubu klade 
i letos. Po podzimu mužstvo 
fi gurovalo na dvanáctém místě 
s náskokem tří bodů na patnác-
té Bohemians 1905. Ten se však 
nyní už zmenšil na pouhý bod a 
svěřenci Jaroslava Šilhavého se 
momentálně pohybují jen krůček 
nadw sestupovým pásmem. Hlav-
ním důvodem je v jarních bojích 
zatím nula na jejich bodovém kon-

tě. S Žižkovem, Mladou Boleslaví i 
naposledy s Jabloncem Kladno 
pokaždé prohrálo 0:1. Trenéru 
Jaroslavu Šilhavému tak do konce 
sezony na čele ještě vyvstane jistě 
hodně vrásek, aby Kladno dokočí-
roval k toužebné záchraně.
    

Posledních pět sezon soupeře

2002/03 divize (3.místo)

2003/04 2. liga (4.místo)

2004/05 2. liga (4.místo)

2005/06 2. liga (1.místo)

2006/07 1. liga (11.místo)

ZAJÍMAVOSTI Z KABINY

SOUPEŘE

Nejstarší hráč:
   Roman Pavlík – 32 let
Nejmladší hráč:
   Vít Beneš – 19 let

OSOBNOST SOUPEŘE –

ROMAN PAVLÍK

V dresu soupeře mnoho osobností 
nenajdete. Hráčů s bohatými zku-
šenostmi trenér Šilhavý k dispozici 
rozhodně nemá nazbyt. Jen dva 
hráči ze současného kádru Kladna 
mají v nejvyšší soutěži odehráno 
přes sto zápasů. Jsou jimi obrán-
ce Tomáš Čáp a záložník Ondřej 
Szabo. Jejich vizitky zdaleka nedo-
sahuje ani Roman Pavlík. Gólman 

s minimálními zkušenostmi však 
v loňské sezoně skvělými výkony 
Kladno dokázal přivést za záchra-
nou v nejvyšší soutěži. 
Na podzim 2006 při tom však ještě 
chytal za pouze třetiligové Bohe-
mians ze Střížkova. Při zranění sta-
bilních brankářů Bičíka s Vaškem 
však vedení Kladna v říjnu sáhlo 
k angažování zatím neznámého 
brankáře. Roman Pavlík zanechal 
tesařského řemesla a místo na 
střechu se v jarní sezoně postavil 
mezi prvoligové tyče. Ligu začal 
udivovat výbornými výkony, když 
během prvních osmi zápasů hned 
pětkrát udržel čisté konto. Za jeho 
největší kousek asi lze považovat 
utkání na Slavii, kde dokázal elimi-
novat všechny střelce Sešívaných 
a Kladno si ze Strahova překva-
pivě odvezlo bod za remízu 0:0. 
A i letos Roman Pavlík patří k opo-
rám Středočechů. 

OBLÉKALI DRES SOUPEŘE

Dynamo: nikdo
Kladno: Zoltán Miski (jaro 2007)

VZÁJEMNÁ BILANCE SOUPEŘŮ

Historická bilance nadcházejících 
soupeřů zatím není nijak široká. 
V české nejvyšší soutěži se Jiho-
češi s Kladnem zatím utkali pouze 
ve třech utkáních. Ani jednou se 
však Dynamo z výhry neradovalo. 
A dokonce nezískalo ani bod. Ve 
vzájemných zápasech zatím jasně 
dominuje Kladno. V loňské sezo-
ně nejdříve Kladenští Jihočechy 
na svém hřišti porazili 2:1 a v jarní 
odvetě si pak po výhře 2:0 tři body 
odvezli i ze Střeleckého ostrova. 
V dnešním utkání tak Českobudě-
jovičtí nejenže budou chtít protrh-
nout nepříznivou bilanci, ale pře-
devším oplatit soupeři i poslední 
porážku 1:5, kterou na Stadionu 
Františka Kloze utržili letos na 
podzim.  
Při dosud 3 odehraných zápasech 
má Dynamo s Kladnem při bilanci 
0-0-3 skóre 2:9.

Rok založení:  1903

Klubové barvy:  modrá a bílá

B-tým:  divize B

Stadion:   Stadion Františka Kloze, kapacita 4000 míst

Účast v české nejvyšší soutěži:  2x (z patnácti možných)

Nejlepší umístění:  3. místo (1933/34, 1946/47)

Nejvyšší výhra:  12:2 nad TŠS Trnava (1945/46)

Nejvyšší prohra:  0:10 s Železničáři Praha (1949)

Nejlepší střelec v historii:  František Kloz – 171 gólů

Realizační tým:  Jaroslav Šilhavý (hlavní trenér),

 Václav Kotal (asistent trenéra)
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POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS

NADCHÁZEJÍCÍCH SOUPEŘŮ

Los letošního ročníku dnešní sou-
peře proti sobě svedl již v šestém 
kole. Fotbalisté Dynama by jej ze 
své paměti však nejraději úplně 
vymazali. Na hřišti Kladna totiž 
utrpěli debakl 1:5 a pouze tak 
potvrdili, že proti středočeskému 
soupeři se jim dlouhodobě nedaří. 
Smutnou náladu po zápase věštil 
už gól Gecova ze 2. min. utkání. 
Když se pak Kladenští za Kučero-
va záda trefi li do poločasu ještě 
dvakrát, vyhlídky na bodový zisk 
Jihočeši neměli pranic velké. Po 
přestávce se trenér František Stra-
ka hru pokusil oživit ofenzivními 
hráči Jungem a Stráským, což se 
mu i podařilo. V 56. min. totiž jis-
křičku naděje vykřesal Radzinevi-
čius, který po Vozábalově roho-
vém kopu hlavou snížil na 1:3. O 
osm minut později ale domácí Jes-
línek vsítil svůj druhý gól v utkání 
a Jihočechy tak znovu sesadil na 
zem. Kapitulaci Dynama pak ještě 
dokončil pátým gólem Vršajevič. 
Po utkání se kouč František Straka, 
pro nějž to bylo druhé utkání na 
českobudějovické lavičce, na své 
hráče hodně zlobil a v týdnu slibo-
val mytí hlav. Samotnému duelu 
předcházela reprezentační pře-
stávka a jak později vyšlo najevo, 

během ní hráči dostali pořádně 
zabrat. „V nadsázce by se dalo říct, 
že jsme to utkání v Kladně obě-
tovali pro další zápasy. Původně 
jsem si ale nemyslel, že se únava z 
tréninku na hráčích projeví v tako-
vé míře,“ uvedl na konci podzimu 
František Straka.  
   
JAK TO VIDĚLI

TRENÉŘI?

Jaroslav Šilhavý (Kladno): „Rych-
lý gól na začátku nám dal lehkost a 
hra se nám dařila podle plánu. Po 
přestávce se sice Budějovice zvedly 
a kluci na chvíli znervózněli, ale po 
čtvrté brance jsme zápas už dohráli 
v klidu. Jasně jsme dnes ukázali, že 
jsme schopni hrát ve středu tabulky 
a dostatečně daleko od sestupové-
ho pásma.“ 
František Straka (Dynamo): „Do-
stali jsme lekci z nasazení a důrazu, 
musíme se fanouškům omluvit za 
totální propadák a doufat, že se již 
nebude opakovat. Na lavičce jsem 
hodně trpěl, výše skóre je hrozivá a i 
při ní je paradoxní, že naším nejlep-
ším hráčem byl brankář Kučera.“

16. 9. 2007 SK Kladno-SK Dyna-

mo ČB 5:1 (3:0) 
Branky: 34. a 64. Jeslínek, 2. Gecov, 
30. Zachariáš, 82. Vršajevič - 56. 
Radzinevičius.

ŽK: Plocek, Homoláč, Žižka (CEB).
Rozhodčí: Franěk - Filípek, Ubias. 
Diváci: 1870.
Kladno: Kostolanský - Hoff mann, 
Killar, Farbák, Čáp - Dočkal, Gecov 
(57. Kúdela), Szabo, Cigánek - Jes-
línek (75. Zoubele), Zachariáš (80. 
Vršajevič).
Dynamo: Kučera - Plocek, Hunal 
(46. Jungr), Horejš, Žižka - Plichta 
(69. Bíro), Vozábal, Homoláč, Ada-
mec (46. Stráský), Černý - Radzi-
nevičius. 

(pap)

Foto: Jan Trauber

Obránce David Homoláč v podzim-

ním utkání v souboji s kladenským 

Szabem.

S Jiřím Jeslínkem se obránce David 

Horejš (vpravo) v dnešním utkání už 

nepotká. Útočník, jenž v minulosti 

působil i v Dynamu, se totiž po pod-

zimu vrátil z kladenského hostování 

zpět do Sparty.
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Davide, v dnešním utkání hostíte 

Kladno. Co lze od tohoto utkání 

očekávat?

„Pro oba týmy to je jistě hod-
ně důležitý zápas. Kladno svádí 
ve spodku tabulky přímý boj o 
udržení, my se naopak těmto příč-
kám potřebujeme nutně vzdálit.“
Dnes načínáte i čtyřzápasovou 

sérii, během níž vyzvete soupeře, 

kteří jsou v tabulce pod vámi. Při-

kládáte tomu také váhu?

„V kabině jsme se o tom bavili, 
že nyní přichází pro nás opravdu 
mírně zlomové období. S Kladem 
bychom proto dnes potřebova-
li vyhrát, abychom se naladili na 
vítěznou vlnu. Věřím, že to zvlád-
neme.“ 

Jakým bude Kladno protivní-

kem?

„Určitě hodně nepříjemným. To 
jsme viděli již v jejich posledním 
utkání v Jablonci, kde měli za sta-
vu 0:0 i jednu velkou šanci. Tu ale 
nedali a nakonec prohráli.“
Co víte dále o soupeři? Na co si 

bude třeba dávat zvýšený po-

zor?

„Kladno by mohlo hrozit přede-
vším ze standardních situací. V tý-
mu mu nechybějí vysocí hráči a 
dobří hlavičkáři. Jmenovitě napří-
klad Killar nebo Farbák. Ovšem 
nesmíme zapomínat i na jejich 
protiútoky, aby nám jednou neu-
tekli a jednou akcí nerozhodli celé 
utkání.“

Jako se to málem stalo s Jablon-

cem, kdy šel sám na branku Stra-

ka, že?

„Přesně tak. Naštěstí nás ale Pavel 
Kučera, jako už několikrát v sezo-
ně, podržel. Proti Kladnu se naopak 
my musíme soustředit, abychom 
dokázali potrestat hned jeho prv-
ní chybu v utkání a nakročili tak 
k důležitému vítězství.“
Co by vám k tomu mělo hlavně 

pomoci?

„Zřejmě ta hra, jakou jsme předvá-
děli na podzim. To znamená vychá-
zet ze zajištěné obrany, vzadu hrát 
na nulu a věřit, že minimálně jeden 
gól dáme. A samozřejmě spoléhá-
me také na to, že k vítězství nám 
pomohou i naši fanoušci.“

David Horejš: 

Chceme se dostat na vítěznou vlnu

V utkání proti Jablonci se domácím divákům poprvé 
představila jedna ze zimních posil PETR ŠÍMA. Levo-
nohý záložník byl dokonce blízko gólu. Jeho daleko-
nosná rána z přímého kopu však jen málem přeťala 
břevno Špitovy branky a Dynamo tak se Severočechy 
remizovalo 0:0.

Při tom vašem trestném kopu ke gólu scházelo 

opravdu málo, souhlasíte?

„Asi ano. Ale měli jsme v utkání poté i další šance, 
které se nám bohužel nepodařilo proměnit.“

Včetně oné zmíněné standardní situace jste zahrá-

val téměř všechna další v utkání. Převzal jste tak 

starost nad standardními situacemi?

„Jsme na ně určení spolu s Martinem Vozábalem. 
Ten byl ale před utkáním nemocný, měl toho dost, 
a tak mi je přenechal. Jinak se o jejich zahrávání 
budeme dělit.“

Jak jste vůbec byli s bodem proti Jablonci spokoje-

ni?

„S remízou spokojenost určitě nepanovala. Když 
jsme na Jablonec zatlačili, tak dělal chyby. Škoda, že 
jsme toho nedokázali využít.“

Šíma trefi l břevno
Prvním, kdo se z českobudějovických fotbalistů na 
jaře zapsal do střelecké listiny, byl VÁCLAV MRKVIČ-
KA. Urostlý útočník však ani výstavním gólem poráž-
ce 1:2 na hřišti Mladé Boleslavi nezabránil. V městě 
automobilů Jihočeši odehráli velice smolné utkání.
Na poslední utkání v Mladé Boleslavi asi nemáte 

zrovna hezké vzpomínky, že?

„Bylo to pro nás určitě velké zklamání. Zejména ve 
druhém poločase jsme hráli totiž velice dobře, sou-
peře přehrávali a byli jasně lepší. Za výkon ve dru-
hém poločase jsme si minimálně bod zasloužili.“
Jenže celá druhá půle, kdy jste doháněli vedení 

soupeře 2:1, nakonec přišla vniveč. 
„Mrzí nás to opravdu hodně. Byli jsme totiž skutečně 
hodně aktivní a po přestávce se prakticky hrálo už 
jen na polovině Boleslavi, kam jsme ji zatlačili. Utkání 
se nám ale nakonec otočit nepodařilo.“ 
Branku vašeho týmu jste zařídil právě vy. Střela 

ze strany velkého vápna byla hodně povedená a 

zaplula přesně pod břevno Millerovy branky. Jak 

byste tento okamžik popsal?

„Po rohovém kopu šel Stráďa (Tomáš Stráský) do hla-
vičkového souboje a já čekal, jestli se ke mně balon 
odrazí. Pak mi to docela sedlo, to je pravda. K bodům 
nám to ale bohužel nepomohlo.“ 

Prvním střelcem Mrkvička



GENERÁLNÍ
PARTNER 15fotoreportáž

DYNAMO-JABLONECDYNAMO-JABLONEC 0:0 0:0

Tomáš Hunal spolu s Jaroslavem Hílkem 

zastavují Klapku.

Pavel Mezlík se probíjí jabloneckou obrannou stěnou.

Petra Šímu zastavuje hostující Klapka.

Martin 
Vozábal 
uniká Pavlu 
Eliášovi.

Jiří Peroutka útočí 

přes ležícího

Tomáše Necida. 

Přihlíží Michael 

Žižka. 

Kapitán Dynama David Horejš přeskočil Petra 

Zábojníka. 

F
o

to
 n

a
 s

tr
á

n
ce

 F
ra

n
ti

še
k

 P
A

N
E

C



Nastupuje mužstvo tvé

Přišli jste na fotbal? 
Jóóó
Budete fandit? 
Jóóó
Vyhrajeme? 
Jóóó
Tak jdem na to!

. . .Hej

Nastupuje mužstvo tvé –
jé, jé, jé, jé,
hráč za hráčem na plac jde -
jé, jé, jé, jé,
Povzbuďme je, budou hrát -
jé, jé, jé, jé,
vítězství nám chtějí dát.

Tak povzbuď mužstvo hlasem
   svým – dáme góla,
to potřebuje teď tvůj tým – dáme
   góla.
Zakřič si a zavolej – hej, hej, hej,
   hej,
fair play na paměti měj.

Dynamo – do toho
Jé, jé, jé, jé

My to dneska vyhrajem – hej,
máme na to, vyhrajem – dáme
   góla,
Vítězství si připíšem – dáme góla,
v dalších bojích proti všem.

Dynamo – do toho
Jééé, jééé, jééé, jééé gól!

GENERÁLNÍ
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Zazpívejte si 
s fanoušky

fanzona

SK Dynamo oslovil muzikant Zby-

něk Brůžek, který spolu s Jiřím 

Drdákem složili písničku, jež by 

mohla mít ambice stát se klubovou 

hymnou Dynama. V anketě se k ní 

vyjadřovali již čtenáři našich webo-

vých stránek, při dnešním utkání 

máte možnost si písničku Nastu-

puje mužstvo tvé poslechnout i vy. 

A nejen to, můžete se i přidat a skan-

dovat spolu s fanoušky Dynama. 

Pokud se vám bude písnička líbit, 

zatleskejte.

HLASOVÁNÍ
O HRÁČE ZÁPASU
Při domácích zápasech Dynama pokračuje hlasová-
ní diváků, ve kterém vybírají nejlepšího muže zápa-
su. Stačí poslat SMS ve tvaru FAKTOR HRAC číslo hráče na 
číslo 9000603. Hlasovat můžete od začátku zápasu, ale 
spíš asi počkáte na jeho závěr. Uzávěrka hlasování je v 
85. minutě utkání. Hned po závěrečném hvizdu roz-

hodčího 
se dozví-
te výsle-
dek vašeho hlasování. A navíc můžete i 
vyhrát. Vylosovaný fanoušek si odnese 
repliku dresu A týmu podepsanou vše-
mi hráči. 
Vylosovaný tipující fanoušek z minu-

lého zápasu se radoval z permanent-

ky na jarní utkání Dynama. Navíc má 

tento sympatický chlapík jméno, které 

patří k fotbalu Dynama: Jiří Němec.

O dnešním utkání přicházíme s novou podobou poločasové soutěže, která 

je určena pro naše tři vylosované „kotelníky“. Ti se o přestávce mezi polo-

časy utkají ve známé hře curling, pouze s mírně upravenými jednoduchými 

pravidly: Soutěžící obstoupí středový kruh a mají tři pokusy na to, aby míč 

své barvy co nejvíce přiblížili středové značce. Hráči se pravidelně střídají a 

svá stanoviště mohou při každém pokusu libovolně měnit, jen musí zacho-

vat postavení na obvodu středového kruhu. Během tří pokusů soutěžící 

mohou samozřejmě využívat i záměrného vyrážení míče soupeře z lepšího 

postavení, jak je ve hře curling obvyklé.   

Soutěžící, jehož míč bude středové značce na konci nejblíže, si bude moci 

vybrat jednu ze tří nabízených cen dle své libosti. Druhý pak ze dvou zby-

lých a ocenění samozřejmě nemine ani třetího účastníka „poločasového 

curlingu“.

POZOR!! NOVÁ SOUTĚŽ!!
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Kromě posilovny však fotbalisté 
navštěvují v zimní přípravě pravi-
delně i spinningový sál. Spinnig je 
aerobní a vytrvalostní cvičení pro-
váděné na stacionárních kolech s 
poslechem motivující hudby pod 
vedením instruktora. Šéf sportov-
ního centra mládeže Petr Skála k 
této aktivitě říká: „Jedná se určitě 
o lepší věc, než kdybychom běhali 
v mrazu někde venku. Navíc kaž-
dá lekce je zaměřená především 
na vytrvalost a pro nás tak velice 
přínosná. Jízda na kole, při které 
se ovšem střídá i rychlost šlapání a  
intenzita zátěže, je pro kluky s ohle-

dem například na namáhání kolen 
velice přijatelná.“
Petr Skála, který je zároveň i hlav-
ním trenérem dorostu kategorie 
U19, si tréninky ve Fitness Pouzar 
velice pochvaluje. „Velmi si cení-
me toho, že nám vedení fi rmy vyšlo 
maximálně vstříc a můžeme tady 
absolvovat kvalitní tréninkové jed-
notky,“ říká bývalý brankář. „Kro-
mě staršího A-dorostu do Fitness 
Pouzar chodí také naše mužstva 
věkové kategorie U18, U17 a U16. 
Dále samozřejmě i juniorka a letos 
poprvé i A-mužstvo,“ informuje Petr 
Skála.

„Chtěl bych opravdu ocenit pří-
stup pana Pouzara, se kterým jsme 
domluvili na výborných podmín-
kách,“ uvedl šéf sportovního cent-
ra mládeže Dynama. 
Průvodcem prvního mužstva ve 
Fitness Pouzar byla pochopitelně 
Helena Fuchsová, kondiční tre-
nérka, které se v zimě starala o 
kondiční přípravu hráčů. „Helena 
nám ukázala nové cviky a zaměři-
la se na svaly, které jsme dříve tolik 
neposilovali. Do Fitness Pouzar jsme 
letos chodili prvně a určitě jsme cel-
kově byli hodně spokojení,“ pověděl 
obránce Jiří Peroutka. 

Provozovny
Fitness Pouzar

Fitness Pouzar I.

sídliště Vltava,

Dlouhá 35

nabízí fi tness, squash, 
solárium, spinning, 
aerobic, fi tbox, jógu, 
prodej sportovní 
výživy a squashových 
potřeb.

Fitness Pouzar II. 

Sokolský ostrov, 

plavecký stadion

nabízí fi tness,
solárium a prodej 
sportovní výživy

Více informací
o Fitness Pouzar 
naleznete na http://
www.fi tnesspouzar.cz

Dynamo trénuje
ve Fitness Pouzar
Už druhým rokem fotbalisté Dynama využívají ke 

své přípravě služeb fi rmy Fitness Pouzar. Fotbalis-

té jsou pravidelným návštěvníkem Fitness centrum 

Pouzar I. na sídlišti Vltava, kde mají k dispozici na 

ploše 500 m2 92 stanovišť.

informace

Jednu ze spinningových lekcí právě absolvují starší dorostenci.
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Turnaj s názvem „Zimní liga“ se 
stal již tradičním koloritem zim-
ních měsíců v českobudějovickém 
SCM Složiště. Nejinak tomu bylo i 
letos. Kolotoč zápasů, kdy se osm 
účastníků utkalo každý s každým, 
odstartoval druhý víkend v lednu. 
V něm rezerva Dynama na úvod 
remizovala s Českým Krumlovem 
2:2. Tento výsledek byl označován 
za zaváhání favorita, kterým byli 
českobudějovičtí mladíci.
Pak ale svěřenci trenéra Karla Musi-
la našlápli ke skvělé fazoně a všech 
šest zbývajících utkání dovedli do 
vítězného konce. „Samozřejmě se 
pořád jedná pouze o přípravu, ale 
já si cením každého vítězství,“ po-
dotkl Karel Musil. Nutno přidat, 
že s Kaplicí, Prachaticemi a Janko-
vem se juniorka dokázala vypo-
řádat vysokým brankovým rozdí-
lem. 
Hlavní lodivod rezervního týmu si 
však cenil zejména porážku Sezi-
mova Ústí, které „béčko“ Dynama 

na podzim v ČFL porazilo 1:0. Čes-
kobudějovičtí porážku „Ševcům“ 
tentokrát stejným výsledkem vrá-
tili. O jejich výhře rozhodl jedinou 
trefou utkání středopolař Josef 
Příhoda. 
„Dosažené výsledky mohou být 
pro sebevědomí hráčů dobrým 
základem. Jedná se samozřejmě o 
jisté povzbuzení, ale vše by se mělo 
zachovat v mezích. O soutěžní body 
se totiž v sezoně bude bojovat v tro-
chu jiných utkáních,“ uvedl Karel 
Musil. 
Podle něj šla úroveň Zimní ligy 
oproti jejím předchozím ročníkům 
poněkud dolů. „Proti nám jsou 
ostatní mužstva vždy více motivo-
vaná, ale letos mi v utkáních přeci 
jen chyběla taková ta větší drzost či 
zdravá rivalita,“ míní kouč vítězné-
ho celku. 
Příprava juniorky na jarní část 
sezony už pomalu fi nišuje. V tom-
to týdnu Musilovi svěřenci absol-
vovali třídenní soustředění na 

Moravě. V úterý, kdy odcestovali, 
také odehráli přípravné utkání s 
HFK Olomouc. Ve čtvrtek, při zpá-
teční cestě, pak rezerva Dynama 
ještě změřila síly s B-týmem Brna. 
„Tato utkání by nás měla prověřit 
především i v obranné činnosti,“ 
věřil Karel Musil před odjezdem 
na soustředění. Odvety letošního 
ročníku ČFL pro rezervu Jihoče-
chů začínají v neděli 16. března ve 
Varnsdorfu.

Odehrané zápasy Dynama B

Dynamo B-Č. Krumlov 2:2 (2:1)
   Branky: Zahálka, Adamec
Dynamo B-Třeboň 2:0 (0:0) 
   Branky: Košík, Adamec
Dynamo B - Kaplice 5:1 (1:1) 
   Branky: Adamec 2, Ondrášek,
   Kaňák, Příhoda 
Dynamo B-Sezimovo Ústí 1:0 (0:0) 
   Branka: Příhoda
Dynamo B-Dynamo U19 3:0 (0:0) 
   Branky: Kaňák 2, Pouzar 
Dynamo B- Prachatice 5:1 (0:0) 
   Branky: Kaňák 2, Mašek, Dobal,
   Adamec
Dynamo B-Jankov 4:0 (2:0) 
   Branky: Ondrášek, Košík, Mašek,
   Adamec
Střelci Dynama B

6 - Adamec 
5 - Kaňák
2 - Košík, Ondrášek, Mašek, Přího-
da
1 - Zahálka, Dobal, Pouzar

Odehrané zápasy Dynama U19

Dynamo U19-Sezimovo Ústí 1:2
  Branka: Jasanský
Dynamo U19-Český Krumlov 4:0
   Branky: Kučera 2, Nekvida, Pliška 
Dynamo U19-Prachatice 1:1 
   Branka: Pliška
Dynamo U19-Jankov 1:0 
   Branka: Vavřina 
Dynamo U19-Dynamo B 0:3
Dynamo U19-Třeboň 1:1
   Branka: Farták
Dynamo U19-Kaplice 4:3
   Branky: Pliška 2, Jar. Příhoda,
   Nitrianský

Juniorka Dynama
ovládla turnaj na Složišti
Po loňském druhém místě juniorka Dynama letos v Zimní lize 

dosáhla na vítězství. K celkovému prvenství navíc dokráčela 

suverénním způsobem. Svěřenci kouče Karla Musila v celém 

turnaji ani jednou neprohráli a ze sedmi utkání jich šest 

vyhráli. S impozantním skóre 22:4 tak získali pomyslné zlaté 

medaile. Třetí příčku obsadil další reprezentant největšího 

jihočeského klubu, starší A-dorost věkové kategorie U19.

Konečná tabulka Zimní ligy
Pořadí  Tým Výhry Remízy Prohry Skóre Body

    1. Dynamo B 6 1 0 22:4 19

    2.  Sezimovo Ústí 4 0 3 15:12 12
    3.  Dynamo U19 3 2 2 12:10 11

    4.  Prachatice 3 2 2 15:14 11
    5.  Kaplice 2 1 4 12:15 7
    6.  Třeboň 2 1 4 13:11 7
    7.  Jankov 2 0 5 6:15 6
    8.  Č. Krumlov 1 3 3 7:17 6
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Výsledky a jarní los SK Dynamo ČB B
Hřiště: 1. TCM Mladé, Č.B., tráva, 2. TCM  Mladé, Č.B., umělá tráva

18. kolo SK Slovan Varnsdorf-SK Dynamo „B“ NE  16. 3.  14.30 h   0:0   

19. kolo FC Slovan Liberec „B“-SK Dynamo „B“ NE  23. 3.  10.15 h   1:4

20. kolo SK Dynamo „B“-FK Jablonec „B“ SO  29. 3.  10.15 h   0:0

21. kolo FK Slavoj Vyšehrad-SK Dynamo „B“ NE  06. 4.  10.15 h   0:3 
 
 22. kolo SK Dynamo „B“-FK Kolín  SO  12. 4.  10.15 h   3:0
  
23. kolo FK Chmel Blšany-SK Dynamo „B“ NE  20. 4.  10.30 h   0:3
 
33. kolo    FK Marila Příbram „B“-SK Dynamo „B“ ST  23. 4.   17.00 h   0:1

24. kolo SK Dynamo „B“-FC Buldoci K. Vary SO 26. 4.   10.15 h   1:1

25. kolo FK Náchod-Deštné-SK Dynamo „B“ SO  03. 5.  17.00 h   1:1

26. kolo SK Dynamo „B“-FK Mladá Boleslav „B“ SO  10. 5.  10.15 h   0:1

27. kolo FK OEZ Letohrad-SK Dynamo „B“ SO  17. 5.  17.00 h   0:2   
  
34. kolo SK Dynamo „B“-SK Slavia Praha „B“ ST  21. 5.   17.00 h   0:1

28. kolo SK Dynamo „B“-FK Spartak Sez. Ústí SO  25. 5.  10.15 h   0:1

29. kolo FC GRAFFIN Vlašim-SK Dynamo „B“ SO  31. 5.  17.00 h   2:3 
 
 30. kolo SK Dynamo „B“-FC Viktoria Plzeň „B“ SO  07. 6.  10.15 h   1:1 
        
31. kolo AC Sparta Praha „B“-SK Dynamo „B“ NE  15. 6.  17.00 h   1:0 
 
32. kolo SK Dynamo „B“-FK UNION Cheb 2001 SO  21. 6.  10.15 h   0:0

Pozn.: Změna termínů a začátku utkání vyhrazena.
              V rámečku jsou uvedeny výsledky prvních zápasů z podzimního kola.

brankář

Vít Pešula 17. 03. 1988
Vršecký Vladan  15. 01. 1988
obránci  
Kamil Ryšánek  01. 03. 1989 
Milan Šafránek 01. 04 .1988 
Michal Mácha  15. 06. 1986
Martin Tischler  31. 05. 1988
PavelPicka  17. 09. 1986 
Tomáš Trněný  23. 04. 1988
záložníci  
Michal Rakovan  15. 04. 1989
RadimPouzar  16. 03. 1983
Josef Příhoda  28. 03. 1986
Jiří Hrbáč  22. 02. 1984
Tomáš Mašek  26. 03. 1987
Lukáš Adam  21. 10. 1988
Vladimír Dobal  06. 12. 1987
útočníci  
Jiří Adamec  21. 03. 1982
MichalKaňák  16. 07. 1988
Zdeněk Ondráček  22. 12. 1988
Radim Košík  15. 01. 1988

Realizační tým

trenér

Karel Musil  26. 03. 1966
asistent a vedoucí mužstva 
Ladislav Bernát  02. 06. 1954
asistent trenéra a kustod

Jiří Lerch  17. 10. 1971
masér

Václav Capl

Hráčský kádr



Klasicky se zeptám, jaká byla 

zimní příprava? 
„Domnívám se že příprava byla 
kvalitní, podle mých představ. Klub 
nám vyšel maximálně vstříc, takže 
spokojenost. Máme za sebou sou-
středění tady u nás na Složišti a 
jedeme na soustředění na Moravu, 
konkrétně do Olomouce, potréno-
vat a hrát s kvalitními soupeři jako 
je třeba HFK Olomouc nebo béčko 
Brna. S těmi se nesetkáváme kaž-
dý den. Proto je ta konfrontace 
především pro mladé hráče velice 
potřebná. Už proto, že poznají jiné 
herní styly. Dík za to vedení klubu. 
Ovšem jaká skutečně příprava na 
jaro byla, ukáže až průběh jara. 
A nejde nám pouze o výsledky, ale 
také o herní projev. Nu a výsled-
kem celého toho našeho snažení 
by měl být posun těch nejlepších 
do našeho áčka, stejně tak jako 
zapojení mladíků z dorostu k nám. 
On je pořád obrovský rozdíl hrát 
mezi dorostenci a potom mezi 
zkušenými muži. 
Celou naši přípravu jsme měli roz-
dělenou do tří bloků. První dva 
byly zaměřeny na kondiční cvičení 
a také na herní projev a nyní jsme 
ve třetím, především herním blo-
ku, protože se musíme připravit 
na naše první jarní soupeře.“ 
Shodou okolností první dvě kola 

odehrajete na hřištích soupeřů. 

Jedete do Varnsdorfu a do Li-

berce. 
„Budou to velice těžké zápasy. 
Varnsdorf bojuje o čelo, Liberec o 
záchranu. Takže nic jednoduché-

ho. Ale chtěli bychom bodovat. 
Naším cílem pro jaro je nasbírat co 
nejvíce bodů co nejdříve. A pro-
tože přeci jenom kádr nemáme 
tak široký, tak postupně dávat 
šanci i mladým k zapracování  do 
dospělého fotbalu.“ 
Vy jste znám tím, že dáváte 

dorostencům velkou příležitost 

k hraní. 
„Je to pravda. Za poslední dobu 
jsme tolik omladili, až z toho jde 
strach. Ten přechod je hodně 
rychlý. My máme třeba tři dvace-
tileté útočníky. Oni jsou rychlí, ale 
také potřebují někdy v koncovce 
rozvahu a klid. Stejně je na tom 
i obrana. Navíc tam máme velkou 
marodku. K ní přibyl i Pivoňka, 
kterému se opět obnovilo zraně-
ní. A tak věříme, že se do prvního 
jarního startu dají dohromady 
Šafránek, Tischler a Trněný. Třetí 
liga je hodně postavena na obra-
ně. Ta naše patřila k nejlepším v 
soutěži. Vždyť za sedmnáct kol 
jsme dostali  jen deset gólů. Z naší 
původní obrany nám zbyl pouze 
Mácha, a tak věříme, že až posta-
víme s marody novou obrannou 
čtyřku, že si povede stejně dobře. 
Prostě jsme hodně mladý tým. 
Proto musí být v každém mužstvu, 
i v tom našem, někdo, kdo je 
usměrní. Proto vítáme i možnost 
startu pendlů z áčka. Ale zdůraz-
ňuji, že to je pouze výpomoc. My 
musíme stavět a stavíme na našich 
mladících ze základu. Na partě. 
Ač máme hodně mladých hráčů, 
již se jedná o některé zkušené 

borce. Až jarní zápasy ale ukážou, 
jak jsou na tom psychicky. Jak jsou 
odolní a jak se poperou s tíhou 
nést odpovědnost za hru man-
čaftu.“ 
Cíl pro jaro máte jasně vytyčený, 

ale určitě to nebude jednodu-

ché. 
„To jistě ne, především závěr sou-
těže asi bude hodně divoký. Liga 
končí prakticky v polovině května 
a řada týmů bude mít možnost 
podpory ze svých áček. Někde tře-
ba ne, ale určitě ti méně vytěžova-
ní hráči budou k disposici. A tak to 
bude rozhodně složité. Proto opa-
kuji. Potřebujeme získat co nejvíce 
bodů hned na začátku soutěže, 
která je skutečně nejvyrovnaněj-
ší soutěží u nás. My bychom rádi 
hráli tak jako na podzim, kdy jsme 
předváděli pěkný fotbal i výhry a 
tím jsme přitáhli na Složiště dost 
diváků. Což nás také těší a rádi by-
chom v tomto trendu pokračovali 
i na jaře.“  (vit)

Karel Musil: 

Až jarní výsledky ukáží, 
jaká byla zimní příprava

Již za týden vstoupí do jarních bojů nejvyrovnanější fotba-

lové soutěže ČFL záložní tým Dynama. Proto jsme se zasta-

vili u trenéra Karla Musila na pár slov.
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www.kariera.eon.cz

Chcete to někam dotáhnout?
Přidejte se k energickému týmu.



Narozen: 7. 8.1979      

Výška: 188 cm, váha: 84 kg, post: útočník      

Klubová příslušnost: TJ Přešťovice (1986-1990), ČZ Strakonice (1990-2000), Sporting Braga 

 /Portugalsko/ (2000), Tatran Prachatice (2001-2002), Marila Příbram (2003), Tatran

 Prachatice (2003-2005), SK Dynamo ČB (2005-?)   

Debut v první lize: 30. 7. 2006, Dynamo ČB-Slovan Liberec 0:2 (za Dynamo ČB)   

První ligový gól: 7.10. 2007, Bohemians 1905-Dynamo ČB 0:2 (za Dynamo ČB) 

Debut za SK Dynamo: 30. 7. 2006, Dynamo ČB-Slovan Liberec 0:2  

První gól za SK Dynamo: 7. 10. 2007, Bohemians 1905-Dynamo ČB 0:2 

Statistiky

Ligová bilance: 32 zápasů / 4 góly • Bilance za SK Dynamo: 32 zápasů / 4 góly

Letošní bilance: 14 zápasů / 4 góly

VáclavVáclav
MRKVIČKAMRKVIČKA


