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8. listopadu 2009 číslo 8 cena 15 Kč

SK DYNAMO ČB - FK MLADÁ BOLESLAV

   14. kolo   14. kolo
         Gambrinus ligy         Gambrinus ligy

Dvoubranková prohra v Olomouci 

MIROSLAV JIRKAL OPĚT V PLnÉ SÍLE

Pavel Kučera CHTĚL BÝT HOKEJISTOU

Plzeňský Navrátil marně stíhá Petr Dolejše.Plzeňský Navrátil marně stíhá Petr Dolejše.
Foto František PanecFoto František Panec
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Dušan Uhrin ml.
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Radim Nečas
Lukáš Opiela
Tomáš Poláček
Ludovic Sylvestre

Jan Chramosta
Marek Kulič
Fikru-Teferra Lemessa
Luboš Pecka
Ivo Táborský

1980
1985
1975

1986
1982
1979
1984
1981
1978

1989
1987
1985
1983
1988
1986
1980
1984

1990
1975
1986
1978
1985

3
3
7

11
7
4

10
13
12

4
10
7

13
0
8
5

12

9
13
9
8

11

0
0
0

0
0
0
1
2
1

0
0
0
2
0
0
1
3

2
6
0
2
2

121
7

73

11
125
86

143
169
110

5
65

102
160
11
83

101
80

18
302

9
117
82

0
0
0

0
5
5
7

23
6

0
2

13
18
0
1

11
10

7
68
0

33
12

3
2

16
19
22
15
20
12

17
13
28
14

Ľubomír Meszároš
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Petr Benát
Peter Černák
Petr Dolejš
Michal Doležal
Fernando Tobias Hudson
Pavel Mezlík
Jan Krob
Petr Šíma
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David Horejš
Tomáš Hunal
Marián Jarabica
Martin Leština
Everson Alen De Lima
Jan Riegel
Ronald Šiklič
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Zdeněk Křížek
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Jaroslav Šilhavý
Zdeněk Procházka
Ing. Petr Skála
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
lékař
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut
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Domácí premiéra trenéra Jaroslava Šilhavého skončila 
bezbrankovou remízou 0:0, když ani jeden tým nedokázal vstřelit 
branku, která by znamenala jednogólové vítězství. Největší 
šance zápasu byla hned v šesté minutě, když hlavičkující Jiráček 
trefi l břevno domácí brány.

Domácí lodivod udělal oproti poslednímu utkání jednu změnu 
v základní sestavě, když místo Zdeňka Ondráška nastoupil na 
hrotu vedle Ľubomíra Meszároše Tomáš Sedláček. Úvod utkání 
byl v režii Plzně, která svůj počáteční tlak vystupňovala po 
Petrželově přihrávce v Jiráčkovo břevno. Viktoria se dostala do 
tlaku, ale ani výhoda standardní situace či rohového kopu z 11. 
minuty gól nepřinesla. Domácí fotbalisté se poprvé k plzeňské 
bráně dostali po čtvrthodině hry, ale Doležalův centr odvrátil 
dobře postavený Bakoš.

V šestnácté minutě stáhl hostující Ševinský pronikajícího 
Dolejše a domácí se okamžitě dožadovali udělení žluté karty. 
Ta padla o minutu později za podobný faul, když se provinil 
domácí Černák. Po nevýrazné desetiminutovce se Plzeň dostala 
k zahrávání dvou rohových kopů, ale ani jeden z nich domácí 
bránu neohrozil.

Zbytek prvního poločasu i přes Horváthovo centry už 
žádnou výraznější šanci nepřinesl. Hostující trenér Pavel Vrba 
o poločasové přestávce stáhl ze hřiště Petra Jiráčka, kterého 
nahradil vysoký útočník David Střihavka. Úvod druhé půle 
začal plzeňským náporem, Peter Černák musel před novicem 
Střihavkou dvakrát odvracet míč do bezpečí. Velký zápas odehrál 
domácí kapitán Tomáš Hunal, který v 51. minutě musel řešit 
dobrý centr z rohového kopu. Největší šance druhého poločasu 
přišla v 64. minutě, když po Mezsárošově faulu hostující kapitán 
Horváth napálil míč přímo na bránu, Kučera jeho dělovku 
sice vyboxoval, ale jen k Petrželovi, který poslal další centr do 
domácího pokutového území na nekrytého Bakoše, kterého 
refl exivním zákrokem vychytal brankář Pavel Kučera.

Další velká šance Viktorky přišla v 68. minutě. Na brankové čáře 
zůstalo ležet hned několik fotbalistů, pod kterými se míč dostal 
za brankovou čáru. Naštěstí pro Dynamo ale hlavní rozhodčí 
Matějek ještě před překročení míče přes brankovou čáru 
zapískal útoční faul Střihavky. Dvacet minut před koncem se 
dostal k dvěma protiútokům nově příchozí Fernando Hudson, 
kterého museli za cenu žluté karty faulovat nejdříve Kolář a 
poté i Horváth.

Poslední čtvrthodinu začal nepřesnou střelou Dolejš, která 
byla poslední domácí šancí zápasu. Plzeň začala více tlačit na 
domácí defenzivu, ale sama se nepřesnostmi nebo ofsajdem 
připravila o možnost ohrozit domácí bránu. V poslední minutě 
si pronikající Rezek pomohl faulem proti Hunalovi, po kterém 
rozhodčí Matějek odpískal konec bezgólového utkání. 

HLASY TRENÉRŮ
Jaroslav Šilhavý (Dynamo): Samozřejmě jsme smutní, že 
jsme ztratili dva body. Spokojení být nemůžeme, protože celý 
zápas se odehrál v jasné režii Plzně. Předvedla se tady jako 
nejlepší tým, který tady na podzim hrál. Za ten získaný bod 
můžeme děkovat hlavně Pavlovi Kučerovi, který svými zákroky 
hostující útočníky přiváděl k zoufalství. 
Pavel Vrba (Plzeň): Mohu být spokojený s tím, že jsme v 
Budějovicích uhráli nulu a že pokračuje naše série bez 
prohry. Samozřejmě i bod získaný venku je v tabulce pravdy 
plusový, ale nespokojený samozřejmě jsem s tím, že jsme 
nedokázali proměnit těch několik vyložených šancí, které 
jsme tady měli. Na malém vápně nám chyběl důraz v 
koncovce.

25. října 2009, 12. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3128

SK DYNAMO ČB – FC VIKTORIA PLZEŇ
            
                           0:0 (0:0)   

ŽK:  Černák, Žižka - Rada, Kolář, Horváth, Petržela, Střihavka.
ROZHODČÍ:  Matějek - Novák, Slavík.
SESTAVA DYNAMA:  Kučera - Riegel, Jarabica, Hunal, 
Žižka - Mezlík (59. F. Hudson), Doležal, Černák, Dolejš (80. 
Krob) - Meszároš (71. Ondrášek), Sedláček.
SESTAVA PLZNĚ:  Daněk - Rada,Ševinský, Bystroň, Navrátil 
- Limberský, Horváth, Petržela (87. Lecjaks), Jiráček (46. 
Střihavka) - Bakoš (68. Kolář), Rezek.

Plzeň byla v Budějovicích lepší, 
Dynamo vybojovalo bod

Michal Doležal (vlevo) byl v zápase s Plzní hodně Michal Doležal (vlevo) byl v zápase s Plzní hodně 
vidět, gól se spoluhráči ale nevstřelil.vidět, gól se spoluhráči ale nevstřelil.

Foto František PanecFoto František Panec
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Pavel Kučera si v zápase proti Plzni připsal do svých statistik 
čtvrtou nulu v podzimní části ligy. Jeho zákroky dokázaly i 
v málo uvěřitelných situacích odrážet míč do bezpečí. Proti 
Viktorii potvrdil, že patří k největším oporám týmu. „Já vždycky 
říkám, že alfa a omega chytání je být dobře postavený,“ 
poznamenal po zápase zkušený gólman.

Pavle, jak hodnotíte zápas? Asi jste nečekal, že si opět 
tolik zachytáte?
Asi už počtvrté jsem si doma zachytal více, než jsem čekal (s 
úsměvem). Dnes je to pro nás zlatý bod. Plzeň byla víceméně 
lepší a my jsme se štěstím uhráli bod.

Celý zápas jste soupeře moc neohrozili, působili jste 
málo nebezpečným dojmem. V čem je chyba?
Když budu upřímný, tak kvalita byla dnes na straně Plzně. My jsme 
sice bojovali, makali, ale Viktoria byla fotbalovější. A to je bohužel 
holý fakt.Viktorka si na nás během zápasu vytvořila tutové šance, 
kde jsem kolikrát vyrážel míče z bezprostřední blízkosti.

Jak bylo pro vás složité se s tímto vypořádat?
Takovýhle zápas je pro gólmana třeba jednou za sezonu. 
Plzeňští měli tak tři čtyři stoprocentní tutovky. Já vždycky 
říkám, že alfa omega chytání je být dobře postavený. Dnes mi 
to vyšlo, trefovalo mě to a štěstí stálo při mně.

Velkou hrozbou pro vás byl útočník Plzně Střihavka, 
který dotlačil dokonce míč do sítě. Gól ale neplatil..
To rozhodčí zapískal správně. Ten míč spadl do brány, až 
potom s námi se všema. Střihavka do mě neregulérně zajel 
a bylo spravedlivě rozhodnuto. Jak na mě všichni dopadli, tak 
jsem se  tam málem zlomil. Myslel jsem si, že mi snad praskne 
v koleni. Dopadlo to naštěstí ale dobře.

Dnes vás spoluhráči příliš nepodrželi. Jejich opakované 
chyby byly často neomluvitelné, že?
Já se často snažím klukům poradit, ale dneska mě párkrát dost 
naštvali. Jednou jsem na ně musel vylítnout. Včera jsem měl ještě 
devětatřicet horečku, myslel jsem, že z toho snad zkolabuji.

Hvězdou zápasu s plzní byl 
neprůstřelný gólman pavel Kučera

Plzeň v souboji s Dynamem potvrdila roli mírného favorita, 
ale i dobrému výkonu obránce Michaela Žižky udržel 
domácí brankář Pavel Kučera nulu na svém kontě a pomohl 
tak získat Dynamu alespoň bod za bezbrankovou remízu. 
„Za bod jsme samozřejmě rádi, ale před zápasem jsme si 
řekli, že musíme vítězstvím potvrdit ten bod ze Sparty a to 
se nám bohužel nepovedlo.“

Začátek zápasu nebyl úplně ideální, ale postupem času 
se Dynamo Plzni vyrovnalo a vytvořilo si i náznaky šancí. 
„Gól jsme nedali, ale nějaké šance jsme v prvním poločase 
měli“. S blížícím se koncem první půle se hra uklidnila a 
odehrála se převážně v blízkosti středového kruhu hrací 
plochy. Výjimkou byl jen roh Pavla Horvátha, který domácí 
obrana odvrátila.

Druhý poločas se odehrál v režii plzeňských fotbalistů. 
Domácím jakoby postupem času docházeli síly a na 
jejich hře to bylo znát. „Ve druhém poločase nám chyběly 
hlavně finální přihrávky, Plzeň nás přehrávala.“ Dynamo se 
zatáhlo ke svému pokutovému území a míče nakopávali 
na jediného hrotového útočníka Sedláčka. „Když už jsme 
se dostali na polovinu soupeře, tak všechna naše snaha 
končila pět metrů před pokutovým územím Viktorie.“

Dynamo se pomalu začíná blížit loňské remízové sezóně 
a s pěti nerozhodnými výsledky dotahují vedoucí Spartu, 
která jich má sedm. „I remíza má svou hodnotu a my jsme 
nakonec rádi i za ten jeden bod.“ Plzeň ukázala, že má 
herní sílu hlavně ve druhém poločase. Domácí se jen těžko 
dostávali na polovinu soupeře a všechny jejich šance 
hosté i díky nepřesným přihrávkám bez větších potíží 
odvraceli. „Plzeň ukázala, že má velkou sílu a je to jeden z 
pohárových aspirantů.“

Nulu si zcela zaslouženě dle Žižky na své konto připsal 
brankář Pavel Kučera. „Dneska musíme smeknout před 
Kůčou (Pavel Kučera – pozn. aut.), ten nás několikrát 
zachránil.“ Dynamo má velký problém v útočné fázi. 
Společně s Bohemians 1905 má nejhorší útok, co se týká 
vstřelených gólů. „Musíme už dát góla, je jedno jestli ho 
dáme prsama nebo něčím jiným, hlavně už tam musí 
padnout, pak se chytneme.“ 

Hodně starostí dělal budějovickému levému obránci jeden 
z nejlepších hráčů Plzně Milan Petržela, který svými průniky 
často utíkal domácím fotbalistům. „Trenér mě nabádal, 
abych na něj hrál tvrdě a vystál ho,“ řekl po zápase zkušený 
levý obránce Michael Žižka.

Přestože Pavel Kučera v zápase s Plzní gól Přestože Pavel Kučera v zápase s Plzní gól 
nedostal, důvodů k radosti moc neměl.nedostal, důvodů k radosti moc neměl.

Foto František PanecFoto František Panec
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Na pŮDĚ oLOMOUCE SE JIHOČEŠI 
NEPROSADILI A PROHRÁLI 2:0

První porážku pod trenérem Jaroslavem Šilhavým připravila 
Dynamu Sigma Olomouc. Domácí Jihočechy přehrála hlavně 
v útočné fázi, když dokázala své šance ve dvou případech 
proměnit v góly. Prvním vsítil ve 22. minutě Ordoš, kterého 
hned v úvodu druhé půle napodobil Hubník.

Úvodních deset minut zápasu přineslo na Andrův stadion 
svižný fotbal, kterému chyběl pouze vstřelený gól. Hned ve 
čtvrté minutě se na pravé straně přes bránícího Škerleho 
uvolnil aktivní Hudson, kterého olomoucký kapitán musel 
zastavit za cenu faulu, po kterém následovala pro hosty 
výhoda standardní situace, tu ale Dynamo nevyužilo. Hosté 
pokračovali v aktivním pojetí hry, ale všechny jejich náznaky 
končily před domácí šestnáctkou. O co se Jihočeši snažili se 
málem podařilo domácí Sigmě. V deváté minutě se ke střele 
z osmnácti metrů dostal Tomáš Hořava a svou dělovku poslal 
jen těsně mimo tři Kučerovy tyče.

Olomouc se do hry dostala až po čtvrthodině hry, kdy 
převzala iniciativu zápasu. Závar z osmnácté minuty ještě 
hosté přežili bez inkasované branky, ale ve dvaadvacáté 
minutě budějovická obrana nestačila na rychlou kombinaci, 
která vyvrcholila Petrovo centrem na zadní tyč, kde si na 
nadýchaný centr naskočil nikým neatakován Michal Ordoš 
a bez problému svou hlavičku poslal za záda bezmocného 
brankáře Kučery. Dynamo mohlo srovnat skóre o dvě minuty 
později, ale olomoucká obrana si Doležalův centr pohlídala. 
Po půlhodině hry mohl sám běžet na domácí bránu Hudson, 
ale zastavil ho zdvižený praporek postranního rozhodčího.

Domácí Sigma začala hrát více kombinačně a málem za 
to byla odměněna v podobě druhého gólu. Ve třiatřicáté 
minutě se k hlavičce dostal Hubník a z malého vápna 
pořádně vyzkoušel refl exy brankáře Kučery. Pět minut před 
koncem prvního poločasu přišla první žlutá karta utkání, 
kterou viděl hostující Žižka za tvrdý skluz na polovině hřiště 
na pronikajícího Šultese. Právě olomoucký středopolař mohl 
ještě v nastavení prvního poločasu zvýšit na 2:0, to by ale jeho 

pěknou střelu nesměl vytěsnit opět vynikající Kučera. 

Vedení o dvě branky slavili domácí hned v první minutě druhé 
půle, kdy budějovická obrana trochu zaspala, čehož využil 
Michal Hubník a podél vybíhajícího Kučery poslal míč do 
hostující brány. Trenér Šilhavý se nechtěl smířit s první porážkou 
svého týmu pod jeho vedením a hru se snažil oživit střídáním 
ze sedmapadesáté minuty, kdy Kroba vystřídal rychlík Dolejš. 
Hned o minutu později se ke střele dostal Brazilec Hudson, ale 
jeho tečovaná střela šla jen těsně vedle tyče Lovásikovy brány. 
Dynamo pokračovalo ve snaze o snížení, ale Hudson byl při 
přihrávce přistižen v ofsajdovém postavení.

Dvacet minut před koncem ukázal svou kopací techniku 
domácí Rossi, ale jeho střela ze standardní situace šla jen do 
boční sítě. Olomouc měla stále míč pod svou kontrolou, ale 
ani dobrá střela Šultese k navýšení skóre nevedla. V osmdesáté 
minutě Dynamo zamklo Sigmu před jejich pokutové území, 
po sérii přihrávek přišel centr do malého vápna, který ale 
domácí obrana odvrátila do bezpečí. Na druhé straně se ke 
střele dostal Štěpán a svou bombou málem zvedl potřetí 
promrzlé diváky ze sedadel. A když ani Ordoš nedokázal 
dobrou přihrávku usměrnit za záda brankáře Kučery odpískal 
hlavní sudí Adámek konec zápasu. 

HLASY TRENÉRŮ
Zdeněk Psotka (Olomouc): Pro nás to byl nejdůležitější 
zápas za poslední dobu. Chtěli jsme potvrdit ty dva poslední 
výsledky a odpoutat se ze spodu tabulky. Jsem rád, že jsme 
se tlačili hodně do koncovky, bylo tam hodně přímočarosti. 
Ve druhé půli jsme hodně drželi míč a už jsme si tolik šancí 
nevytvářeli, což bylo špatně. Ale cílem bylo vyhrát a jsem rád, 
že jsme takové utkání zvládli.
Jaroslav Šilhavý (Dynamo): Bohužel musím konstatovat, 
že Sigma potvrdila stoupající formu a zaslouženě získala tři 
body. V prvním poločase jsme úplně nepropadli. Byly tam 
náznaky do budoucna, ale bohužel to nestačilo. O přestávce 
jsme si říkali, že se ještě o výsledek popereme, ale hned jsme 
inkasovali. Nezabalili jsme to, ale Sigma nás přehrávala. 

1. listopadu 2009, 13. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3186

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

BRANKY: 22. Ordoš, 47. M. Hubník.
ŽK: Onofrej - Žižka, Riegel
ROZHODČÍ: Adámek - Moudrý, Teuber.
SESTAVA OLOMOUCE: Lovásik - Rossi, Škerle, Dreksa, 
Onofrej - Janotka, Hořava (89. Otepka), Hubník (72. Štěpán) 
- Ordoš, Šultes, Petr (80. Bajer).
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Jarabica, Žižka, 
Leština - Hudson, Doležal, Černák, Krob (57. Dolejš) - 
Ondrášek (82. Lima), Meszároš (67. Sedláček).

             
                             

Martin Leština stíhá olomouckého Janíčka v loňském zápase na Martin Leština stíhá olomouckého Janíčka v loňském zápase na 
Střeleckém ostrově .                                                      Foto František PanecStřeleckém ostrově .                                                      Foto František Panec
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Nesmíme být skeptičtí, Řekl po 
Olomouci Michal Doležal

Jedenáct zápasů. Přesně tolik utkání loni fotbalisté Dynama 
České Budějovice nepoznali hořkost porážky a stejnou porci 
zápasů letos tým naopak nezískal plný počet bodů. Jihočeši 
jsou v těžké krizi, které se v neděli večer prohloubila prohrou 
na hřišti Olomouce. „Musíme ale stále myslet pozitivně. Jen 
tak se to může obrátit k lepšímu,“ říká středopolař Michal 
Doležal. 

Po třech ligových remízách odjížděli fotbalisté Dynama 
do Olomouce, kde se chtěli proti rozjetému domácímu 
celku pokusit získat nějaké plusové body do tabulky 
pravdy. „Proti Olomouci jsme nehráli zas až tak špatně, 
ale s míčem se dostaneme maximálně tak třicet metrů od 
brány a dál už to nejde. To musíme hodně rychle změnit, 
protože když pak dostaneme po dvou chybách dva góly, 
tak s tím nedokážeme nic udělat a hned je po zápase,“ 
hodnotil utkání s Hanáky záložník Michal Doležel.

Jihočeši se pod vedením nového trenéra Jaroslava 
Šilhavého nedokázali zatím vzchopit a dál zůstávají 
přizemněni v dolních patrech tabulky. Sráží je především 
nepřesvědčivé výsledky na domácích hřištích. „I když se 
nám dlouhodobě nedaří a doma jsme třeba nedali už 
tři zápasy po sobě gól, nesmíme být nějak přehnaně 
skeptičtí. Musíme makat, bojovat a pak také doufat, 
že v dalším domácím zápase porazíme Boleslav,“ řekl 
po utkání v Olomouci odhodlaně zkušený středopolař, 
který si své hostování na jihu Čech představoval trochu 
jinak: „Když jsem do Dynama přicházel, tak jsme měli 
před sebou akorát tři hratelné soupeře a čekal jsem, že 
z těch zápasů samozřejmě uhrajeme více než pouze ty 
dva body, které jsme ve skutečnosti získali. Čekal jsem, 
že to bude určitě lepší. Pak ale přišli těžcí soupeři Sparta 
s Plzní a v obou zápasech jsme bodovali, tak se zdálo, že 
to bude lepší. Teď ale přišla prohra v Olomouci a i když je 
to pro nás další ztráta, tak se snažím myslet pozitivně a 
věřím, že poslední tři zápasy zvládneme.“

V průběhu podzimu se výsledková krize velmi rychle 
proměnila v krizi herní a ligový tým se nedokáže 
prosazovat ani proti hratelnějším soupeřům. „Největší 
problém je, že i když jsme byli třeba s Kladnem ve druhém 
poločase výrazně lepší, tak jsme si žádné výraznější 
šance nevytvořili a příležitosti přicházely pouze po 
standardkách. Naopak Kladno dokázalo jít dvakrát do 
brejku a málem nás potrestali,“ krčil rameny Doležal, 
kterého alespoň potěšily výsledky víkendových utkání: 
„Zápasy posledního kola nám hodně nahrály. Žádný 
ze soupeřů nám neutekl a stále máme jen tříbodovou 
ztrátu na místa zajišťující záchranu. Tři body jsou jeden 
zápas, takže stále jsme určitě ve hře.“

Do konce kalendářního roku čekají fotbalisty Dynama 
ještě tři zápasy, ze kterých se musí Jihočeši snažit 
vydolovat co možná největší počet bodů. „Liga se v 
poslední době hodně vyrovnala a každý soupeř je silný 
a těžký. Výsledky bývají hodně překvapivé a nikdo si 
nemůže být ničím jistý. Zároveň bych řekl, že Boleslav 

OHLASY PO ZÁPASE

bude daleko hratelnější než třeba Plzeň. Boleslav například 
v Teplicích druhou půli jen bránila, i když je pravda, že hráli 
jen v desíti. Když na ně ale doma hned od úvodu vlítneme, 
tak bychom je mohli překvapit,“ věří Michal Doležal.

Ve zcela jiném rozpoložení než fotbalisté Dynama vstoupili 
do utkání hráči Olomouce, kteří po nepovedeném startu 
do sezony získali na své konto v posledních dvou utkáních 
proti Brnu a Slavii maximální možný počet šesti bodů. 
„Chtěli jsme potvrdit výhru na Slavii, což se povedlo. Jsme 
rádi, že máme vítěznou sérii. Chceme v ní pokračovat,“ 
řekl po zápase útočník Olomouce Michal Hubník, který 
se v sestavě objevil právě v posledních třech domácích 
zápasech. „No, ale neřekl bych, že je to jen mnou. 
Každopádně mě těší, že jsem k prolomení krize pomohl,“ 
culil se po zápase s Dynamem šestadvacetiletý útočník.

Právě Michal Hubník se také stihl během utkání s Dynamem 
zapsat do střelecké listiny, když těsně po začátku druhé 
půle zvyšoval na 2:0. „Byla to chyba budějovické obrany. 
Míč ke mně propadl a já střílel do prázdné. Dát gól hned 
po příchodu z kabiny je super. Mohli jsme uklidnit hru, 
hrát po zemi a centrovat. Dařilo se nám to a výsledek jsme 
udrželi,“ uvědomoval si odchovanec TJ Halenkov, který v 
zápase s Dynamem zaznamenal první ligový gól v sezoně: 
„Hodně jsem si oddychl. Cítil jsem obrovský tlak, že jsem 
nedával góly. Bylo to na mně i vidět. Díky bohu, že jsem 
se trefil.“

Zatímco Jihočeši se stále utápějí v hluboké krizi, Olomouc 
se díky třem povedeným zápasům hodně zvedla a vzdálila 
se sestupovým příčkám. „Teď jsme zase vyhráli a to je pro 
nás jenom plus. V lize je každý soupeř těžký. Budějovice 
nebyly lehkým protivníkem. Nemůžeme si vybírat. Zdolali 
jsme Brno, Slavii, Budějovice a bodovat budeme chtít také 
příště v Liberci,“ dodal s velkým odhodláním v hlase Michal 
Hubník.

Michal Doležal v domácím zápase s Kladnem.Michal Doležal v domácím zápase s Kladnem.
Foto František PanecFoto František Panec
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NA LIGU až do 
konce listopadu

Gambrinus ligu čeká v závěru podzimní sezony ještě jedna 
dříve neplánovaná reprezentační přestávka, kvůli které dojde 
k posunutí posledních dvou zápasů v kalendářním roce 
2009. Fotbalový svaz spolu s kluby dále jedná o další možné 
změně termínové listiny spojené s únorovým startem jarní 
části sezony..

Česká reprezentace se od 15. do 18. listopadu představí na 
turnaji v Dubaji, kterého se vedle domácího výběru Spojených 
arabských emirátů zúčastní ještě Irák a Ázerbájdžán. Kluby 
kvůli tomu odsouhlasily na ligovém shromáždění posun 
závěrečného kola podzimní části nejvyšší soutěže na 
poslední listopadový víkend.

Podzimní ligová sezona měla skončit o týden dříve. V 
původním termínu patnáctého kola však český tým 
bude hrát v Dubaji a reprezentační jednadvacítka odletí k 
duelu evropské kvalifi kace v Severním Irsku. Předposlední 
podzimní kolo se tak bude hrát o víkendu 21. a 22. listopadu 
a závěrečné dějství v tomto roce se o týden posune. To pocítí 
také fanoušci Dynama, kteří půjdou na poslední podzimní 
zápas (resp. jarní předehrávku) v neděli 29. listopadu.

Diskuze se vedou také okolo startu jarní části sezony. Jihočeši 
by měli do kalendářního roku 2010 vstoupit domácím ligovým 
zápasem proti Teplicím, který je na programu 21. února. 
Část klubů (zároveň i Dynamo České Budějovice) se snaží 
prosadit návrh, díky kterému by se liga začínala až 19. kolem 
na začátku března. Dvě předešlá kola by se pak dala odehrát 
během některých volných termínů - nejpravděpodobněji 
ve středu. S tímto návrhem ale zatím nesouhlasila mužstva 
hrající evropské poháry a protesty se objevily také ze stran 
některých funkcionářů, kterým se nelíbí, že by se liga hrála 
na jaře pouze dva a půl měsíce.

Vedení Dynama přesto zastává názor, že myšlenka začít ligu 
až 7. března 2010 určitě stojí ještě za zvážení. V polovině 
února klimatické podmínky prakticky každý rok nedovolují 
v klidu odehrát úvodní ligové zápasy, s čímž je pochopitelně 
spojen i nižší zájem fotbalových fanoušků. 

Zraněný kapitán David Horejš blahopřeje Michaele Bradové Zraněný kapitán David Horejš blahopřeje Michaele Bradové 
k vítězství v soutěži „Zahraj si o místo na střídačce.“k vítězství v soutěži „Zahraj si o místo na střídačce.“

Více informací o soutěži naleznete na straně 19. Více informací o soutěži naleznete na straně 19. 

Poločasová přestávka přinesla souboj malých Poločasová přestávka přinesla souboj malých 
fotbalistů v dresech FC Písek a Viktoria Plzeň. fotbalistů v dresech FC Písek a Viktoria Plzeň. 

O dobrou náladu o poločase se postarali the BEaST cheerleaders.O dobrou náladu o poločase se postarali the BEaST cheerleaders.
Foto na stránce František PanecFoto na stránce František Panec

Zápas s Plzní
na fotografiích
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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

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
9
7
5
6
5
5
5
5
4
4
4
2
3
1
2

5
2
4
8
4
4
4
2
2
5
4
1
5
2
5
1

0
2
2
0
3
4
4
6
6
4
5
8
6
8
7
10

26:10
15:9

18:12
14:7

14:11
22:16
17:12
15:16
12:14
11:14
17:13
13:19
6:10
9:20
6:18
11:25

29
29
25
23
22
19
19
17
17
17
16
13
11
11
8
7

11
8
4
2
4
-2
1
-1
-1
-1
-5
-5

-10
-10
-10
-14

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

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

1. kolo: 25.7.2009
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905

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

2. kolo: 1.8.2009
Bohemians Praha
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Dynamo ČB
- Příbram
- Bohemians 1905

- Liberec
- Ostrava
- Slovácko
- Teplice
- Slavia

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

3. kolo: 9.8.2009
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno

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

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

4. kolo: 16.8.2009
Bohemians Praha
Dynamo ČB
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Teplice
- Slavia
- Kladno
- Příbram
- Bohemians 1905

- Ostrava
- Liberec
- Slovácko

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

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

5. kolo: 23.8.2009
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta

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

6. kolo: 29.8.2009
Bohemians Praha
Dynamo ČB
Slavia
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Liberec
- Ostrava
- Slovácko
- Bohemians 1905

- Sparta
- Příbram
- Kladno
- Teplice

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

7. kolo: 12.9.2009
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav

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

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

8. kolo: 20.9.2009
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Příbram
- Slovácko
- Ostrava
- Bohemians 1905

- Kladno
- Liberec
- Ml. Boleslav
- Sparta

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

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

9. kolo: 26.9.2009
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc

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

10. kolo: 3.10.2009
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Jablonec
Plzeň
Brno

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

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

11. kolo: 17.10.2009
Ostrava
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec

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

12. kolo: 24.10.2009
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Brno

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

13. kolo: 31.10.2009
Bohemians 1905
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň

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

14. kolo: 7.11.2009
Bohemians Pr.
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905

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

15. kolo: 21.11.2009
Příbram
Kladno
Sparta
Ml. Boleslav
Olomouc
Jablonec
Plzeň
Brno

- Slovácko
- Bohemians 1905

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

16. kolo: 27.11.2009
Dynamo ČB
Slavia
Teplice
Slovácko
Liberec
Ostrava
Bohemians 1905

Příbram

- Bohemians Pr.
- Brno
- Plzeň
- Jablonec
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Sparta
- Kladno

  8.11. 17:00

  8.11. 15:00 

  9.11. 17:30

  7.11. 18:15

  9.11. 17:30

  7.11. 16:00

  7.11. 16:00

  8.11. 17:00

21.11. 16:00

22.11. 17:00 

21.11. 18:00

22.11. 17:00

22.11. 17:00

22.11. 15:00

21.11. 16:00

22.11. 15:00

28.11. 15:00

28.11. 17:00 

27.11. 15:00

27.11. 16:00

27.11. 16:00

27.11. 16:00

28.11. 17:00

27.11. 16:00

Nejlepší střelci Gambrinus ligy
6 - Lička (Ostrava), Kulič (Ml. Boleslav)
5 - T. Došek (Brno),  Švancara (Ostrava), 
Ordoš (Olomouc)
4 - Šenkeřík (Slavia), Mahmutovič, Mareš 
(oba Teplice), Wilfried (Sparta), Blažek 
(Liberec)

Brankáři s čistými konty
7 - Grigar (Teplice)
6 - Blažek (Sparta), Daněk (Plzeň)
5 - Špit (Jablonec), Bureš (Brno), Sňozík 
(Bohemians 1905)
4 - Kučera(SK Dynamo ČB), Krbeček 
(Příbram), Hauzr (Liberec)
3 - Buček (Ostrava), Belaň (Bohemians 
P.), Vašek (Slovácko)
2 - Drobisz, Lovásik (oba Olomouc), 
Filipko (Slovácko), Baránek (Ostrava), 
Pavlík (Kladno)

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

0:1
1:0
0:2
1:1
3:2
2:0
1:0
1:1
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FK MLADÁ BOLESLAVFK MLADÁ BOLESLAV
Rok založení: 1902
Klubové barvy: bílá a modrá
Stadion: Městský stadion Mladá Boleslav (5 000 diváků)
Webové stránky: www.fkmb.cz
Nejlepší umístění: 2. místo (2005/06)
Nejvyšší výhra: 4:0 nad 1.FC Brno, Vysočina Jihlava, Liberec
Nejvyšší prohra: 1:4 se Spartou Praha (06/07), Libercem (08/09)
Nejlepší střelec v historii: Luboš Pecka - 33 gólů

Posledních pět zápasů v Gambinus lize
  28.9.   Ml.Boleslav    -   Brno                  0:0
  4.10.   Jablonec       -   Ml. Boleslav     1:0
18.10.   Ml. Boleslav  -   Bohemians Pr.  4:2
24.10.   Teplice          -   Ml. Boleslav      2:2
  1.11.   Ml. Boleslav   -   Slovácko           3:2

Vzájemná bilance soupeřů
Fotbalisté Dynama České Budějovice se s Mladou Boleslaví 
střetli po rozdělení Československa celkem desetkrát. V 
rámci druhé ligy se dařilo vždy Dynamu, které všechny 
čtyři vzájemné souboje přesvědčivě vyhrálo. V nejvyšší 
soutěži se ale karty rychle obrátily. Z osmi zápasů Mladá 
Boleslav čtyři vyhrála, třikrát remízovala a pouze v jediném 
utkání odešla jako poražená.

Jediná výhra Jihočechů se zrodila hned v prvním 
vzájemném zápase na začátku sezony sezony 2004/05, 
kdy Dynamo nováčka první ligy porazilo vysoko 3:0. 
Další tři vzájemné duely skončily ale výhrou Středočechů 
a nepříznivou bilanci vzájemných zápasů zachraňovali 
fotbalisté z Českých Budějovic až v poslední sezoně, kdy si 
na konto připsali dva nerozhodné výsledky. 

Především první remíza v polovině září loňského roku byla 
nesmírně důležitá. Jihočeši z pozice posledního celku 
tabulky doma bodovali, díky čemuž se odrazili ke spanilé 
jedenáctizápasové sérii bez prohry. 

Poslední vzájemný zápas
Na poslední vzájemný ligový zápas mají lepší vzpomínky 
fotbalisté Dynama, kteří na horké půdě mladoboleslavského 
Městskáho stadionu uhráli bezbrankovou remízu 0:0. Jeden 
získaný bod měl pro Jihočechy velkou cenu, protože v 
předešlých utkáních s tímto soupeřem neuhráli na jeho 
stadionu ani bod. 

Ambiciózní domácí mužstvo bylo v zápase  s Dynamem sice 
lepším týmem,  největší šanci si paradoxně ale vytvořili hosté, 
ze které trefi l v úvodu druhého poločasu tyč Millerovy brány 
špílmachr Dynama Petr Benát. Domácí fotbalisté si pak v samém 
závěru vytvořili místy drtivý tlak, skórovat se jim ale nepodařilo. 

15. března 2009
FK MLADÁ BOLESLAV - SK DYNAMO ČB 0:0
SESTAVA BOLESLAVI: Miller - Janíček, Rolko, Procházka, 
Mach - Mendy, Sylvestre, Kúdela (70. Hrdlička), Poláček (77. 
Sedláček) - Pecka, Táborský (57. Nečas)
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Horejš, Žižka (42. Mezlík, 
90. Klavík), Leština - Benát, Hílek, Homoláč, Šíma - Stráský (77. 
Hudson), Sedláček

Loni na podzim hrálo Dynamo doma s Mladou Boleslaví 2:2. Na fotografi i kapitán Loni na podzim hrálo Dynamo doma s Mladou Boleslaví 2:2. Na fotografi i kapitán 
David Horejš zastavuje Petra Macha.                                                Foto František Panec     David Horejš zastavuje Petra Macha.                                                Foto František Panec     

Představujeme našeho dnešního soupeře

2004/05   2005/06   2006/07    2007/08   2008/09 

14.místo

2.místo

7.místo
6.místo

Posledních pět sezon

Střelci týmu v letošní sezoně
  6 - Marek Kulič
  3 - Ludovic Sylvestre
  2 - Jan Rajnoch
        Ivo Táborský
        Luboš Pecka
        Jan Chramosta
        Alexandre Noël Mendy
  1 - Václav Procházka
        Tomáš Polášek
        Adrian Rolko
        

3.místo
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FK MLADÁ BOLESLAV

o soupeři

Marek Kulič (*11. listopadu 1975) udělal své první fotbalové krůčky v Hradci Králové, kde také až do roku 1996 působil. První ligu 
si zahrál jako hráč Lázní Bohdaneč a hned na sebe upoutal svými technickými dovednostmi. Hned ve svém desátém zápase za 
tento klub vstřelil svojí první branku, která ale nezměnila nic na tom, že mužstvo po sezoně v první lize sestoupilo o soutěž níž. 
Následující ročník vydržel v lázeňském městě pouze podzimní část a následně hostoval v Drnovicích, kde měl opět příležitost 
ukázat svůj talent. 

Nejlepší výkony začal podávat v Příbrami, kam v roce 2000 přestoupil. Jeho rozlet brzdila pouze povaha, která z něj dělala fotbalistu, 
kterému je všechno jedno. Až pod vedením trenéra Kotrby začal pilně pracovat a rázem se vyšvihl mezi nejlepší útočníky v lize. Do 
dějin evropského fotbalu se zapsal jako jeden z mála hráčů, který vstřelil v utkání poháru UEFA hattrick - tři branky zaznamenal do 
branky francouzského Sedanu. 

Po odchodu Kotrby do Sparty začal ale dostávat v sezoně 2003/04 méně šancí, a tak se nakonec rozhodl pro hostování v Českých 
Budějovicích. To se ještě během podzimu změnilo v přestup. V dresu Dynama se stal okamžitě miláčkem fanoušků. Na jihu Čech 
vydržel dvě sezony, během kterých vstřelil úctyhodných sedmnáct branek! Jako hvězda ligy pak přestoupil do Mladé Boleslavi, 
odkud se po výborné sezoně 2005/06 přesunul do Sparty Praha. Na Letné vydržel téměř tři sezony, aby se následně vrátil zpět do 
Mladé Boleslavi, kde v průběhu letošní sezony dokonce navlákl kapitánskou pásku.

Marek Kulič během své kariéry nastoupil k celkem 302 zápasům, během nichž zaznamenel 68 prvoligových branek!

Osobnost v dresu FK Mladá Boleslav

MAREK
KULIČ
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Pavel Kučera měl být hokejistou, jako 
fotbalista SI podal ruku s Connerym

byla pro mě dobrá premiéra. Zápas skončil 1:1, tedy stejně 
jako když jsem nastupoval,“ říká s úsměvem Kučera, jenž 
na svou premiéru v první lize snad nikdy nezapomene: „Na 
hřišti jsem byl asi třicet minut. I když je pravda, že to bylo 
asi nejdelších třicet minut v životě. Jako dnes si pamatuji, jak 
hrozně jsem byl šťastný, že to dobře dopadlo a jak jsem při 
cestě ze stadionu křičel radostí, že se mi to povedlo.“

Kariéra Pavla Kučery byla lemována samými zajímavými 
zážitky a setkáními. „Právě v roce 2000 jsem se také dostal do 
Blšan, kde jsme byli tehdy s Petrem Čechem, kterému bylo 
tehdy osmnáct, a také začínal svojí kariéru. Šanci chytat dostal 
on, čímž pak nastartoval svou velkou kariéru,“ říká Kučera na 
téma Blšan, za které ale nikdy k ligovému zápasu nenastoupil. 
„V Blšanech jsem byl totiž jen velmi krátce a následně jsem 
se vrátil do Teplic, kam tehdy přišel trenér Rada. I když jsem 
byl pro Teplice vždy velmi ambiciózní, tak jsem neměl šanci 
chytat, protože klub na tom byl tehdy fi nančně velmi dobře 
a mohl si dovolit nakupovat kvalitní drahé hráče. Proto jsem 
odešel na Žižkov. Tam jsem se také asi nejvíce zviditelnil a 
začal pravidelně chytat ligu.“

Ahoj, já jsem Sean Connery
 „Žižkov byl odrazovým můstkem pro mojí kariéru. Zahrál 
jsem si pohár UEFA a dokonce jsem se dostal do sestavy 
kola této soutěže,“ připomíná s jiskrou v oku. Do paměti 
všech fotbalových fanoušků se musel vrýt zápasem Žižkova 
na hřišti slavného Glasgow Rangers, kde sice červenobílí 
prohráli v prodloužení 1:3, avšak díky brance vstřelené na 

Tahoun mužstva, jediná naděje nebo prostě nejlepší 
hráč týmu. I takovými tituly se může v posledních 
týdnech a měsících pyšnit brankář Dynama Pavel 
Kučera, který i v době hluboké krize A-týmu podává 
v letošním ročníku Gambrinus ligy výkony, kterými 
jasně převyšuje své ostatní spoluhráče. Velký talent 
teplického fotbalu čekal na svou opravdu velkou 
příležitost v první lize nakonec poměrně dlouho, právě 
na jihu Čech jí ale chytil pořádně za pačesy a během 
několika málo měsíců se stal jedním z nejlepších 
brankářů v české nejvyšší soutěži.

Snem byl hokej, osudem nakonec fotbal
Už jako malý kluk obdivoval litvínovský rodák hokejové 
hvězdy československé hokejové extraligy jako byli Rosol, 
Růžička nebo Klíma. Jeho snem bylo nastartovat svou 
kariéru podobně jako Robert Reichel nebo Jiří Šlégr. „Přišel 
jsem tedy za rodiči, že bych chtěl hrát hokej. Tenkrát mi ale 
maminka řekla, že budu hrát hokej, jen když zvládnu nějaké 
prověrky z českého jazyka a matematiky. Já ale tehdy úplně 
shořel, bylo po hokeji, a tak jsem později začal alespoň s 
fotbalem. Hned jsem šel do brány, protože už můj táta byl 
dlouholetým brankářem ligového týmu Teplic. Právě on mě 
také v začátcích k tomu vedl a mým cílem bylo, abych se mu 
jednou vyrovnal,“ vzpomíná na dětská léta Pavel Kučera.

Ještě v žákovském věku přestoupil do Teplic, kde hned v 
šestnácti letech podepsal profesiońální smlouvu. Během této 
doby se také začal postupně přes rezervní tým prosazovat 
do prvního mužstva. „Do mých dvaceti let první ligu Teplice 
nehrály. Když jsem se tehdy vracel z vojny v Karlových 
Varech, tak jsem se vrátil již do ligového celku, kde jsem se 
stal dvojkou. Chytat první ligu jsem ještě možnost nedostal,“ 
dodává Kučera, který ale pozici druhého brankáře bral jako 
velkou zkušenost do budoucího života. „Jako mladý kluk jsem 
tak z pozice dvojky objezdil všechny stadiony v lize, zažil jsem 
atmosféru Ligy mistrů a poháru UEFA. Dokonce mám doma 
medaili za druhé místo v lize. Tým byl tehdy velmi silný, v 
bráně chytal Macháček a hráli tam borci jako Verbíř, Divecký, 
Bílek, Fousek, Frýdek a podobně,“ zavzpomíná fanoušky 
oblíbený „Kůča“ na období před rokem 2000.

Šťastný debut v první lize
Právě v roce 2000 také přišla v nejvyšší soutěži první chvíle 
nadějného mladíka. V jarní části sezony 1999/2000 hned 
před domácím publikem. „Na první zápas v lize si samozřejmě 
vzpomínám moc dobře. Náš brankář Libor Macháček byl 
vyloučený a já na hřiště nastupoval v průběhu druhé půle. 
Bylo to pro mě hrozné. Ve chvíli, kdy mi řekli, že jdu na hřiště, 
jsem se tak bál, že jsem si neuměl ani nazout kopačky a 
nandat chrániče. Byl jsem hrozně nervózní, ale nakonec to 
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hřišti soupeře nakonec postoupili do další fáze soutěže. 
Přestože Pavel Kučera třikrát inkasoval, stal se ústřední 
postavou zápasu, která přiváděla útočníky skotského týmu k 
šílenství. „Tehdy mi na tom jejich stadionu předával dokonce 
cenu pro nejlepšího hráče zápasu slavný herec Sean Connery, 
mimochodem obrovský fanoušek tohoto skotského klubu,“ 
rozzáří se na okamžik dnes třiatřicetiletý gólman.

Na Žižkově skončil ale neslavně. V roce 2003 si vážně poranil 
rameno a prakticky celou jednu sezonu byl mimo fotbal. 
„Stihl jsem se pak také pohádat s šéfem Žižkova Horníkem, 
který mě pak v klubu nechtěl a pravděpodobně právě kvůli 
němu jsem musel také odejít,“ říká otevřeně Kučera, jenž 
zamířil do tehdy druholigové Mladé Boleslavi, se kterou hned 
v následující sezoně oslavil postup mezi českou fotbalovou 
elitu. V městě Škodovek vydržel v té době již zkušený gólman 
tři roky, během kterých se s gólmanem Miroslavem Millerem 
neustále přetahoval o post brankářské jedničky. V zimě roku 
2006 na jihu Čech skončil nečekaně brankář Miroslav Filipko 
a představitelé Dynama tak začali narychlo shánět adekvátní 
náhradu. „Už tehdy jsem byl Budějovicemi osloven, jenže já 
to chtěl ale zkusit ještě v Boleslavi. Když pak většinu zápasů 
na jaře odchytal Míra Miller, rozhodl jsem se, že na nabídku 
Dynama kývnu..“

Dynamo? Pro mě nejlepší možná volba!
„Když jsem do Budějovic přestoupil, tak mě sami od sebe 
lidé zastavovali a říkali, že jsou rádi, že jsem přišel. To mě 
samozřejmě moc potěšilo a pravděpodobně to i nastartovalo 
další mojí další kariéru, protože musím říci, že tak, jak se 
mi daří tady v Budějovicích, se mi předtím nikde nedařilo. 
Budějovice mi přirostly k srdci. Za Dynamo mě celou dobu 
baví moc chytat a z každého zápasu, do kterého nastoupím, 
mám radost. Především pak zápasy na domácím stadionu si 
strašně moc užívám,“ říká sympaticky tahoun týmu.

Právě v Českých 
Budějovicích našel 
také Pavel Kučera 
největší podporu 
širokého okolí. 
„Každému brankáři 
hodně pomáhá, 
když mu tým, 
trenéři a všichni 
okolo věří. Když 
člověka pochválí 
třeba v novinách, 
tak je to sice hezké, 
ale důležitější je, 
když za mnou stojí 
spoluhráči v kabině 
a když mi věří. To mi 
dodává velkou sílu,“ 

říká gólman, který navíc v posledních měsících sbíral jedno 
zajímavé individuální ocenění za druhým. „Jak jsem teď už 
starší, tak jsem rád, že se mě netýká taková ta hvězdná nemoc. I 
sebemenší úspěch je vždy podložený prací a já se fotbal snažím 
celý život dělat maximálně naplno,“ říká odhodlaně.

Přestože Dynamo neprožívá v současné chvíli nejlepší období, 
právě Pavel Kučera si svými výbornými výkony udržuje stále 
velmi vysoký standard a v české lize patří stále k nejlepším 
gólmanům. Ani tato vizitka ho ale při pohledu na ligovou 
tabulku příliš netěší. „Často nad tím přemýšlím a nemohu 
stále přijít na to, jak je možné, že se nám takto přestalo dařit. 
Na každého občas přijde nějaké krize, ale nám se nedaří už 
pět nebo šest kol a nemůžeme to stále nijak zlomit, aby se to 
obrátilo k lepšímu. Těžko říct, kde se stala chyba. V letní přípravě 
jsme hráli sice dobře, ale už tehdy se nám střelecky nedařilo a 
nedávali jsme branky,“ hledá Kučera marně odpovědi na otázky, 
které si pokládá nejeden fotbalový znalec či fanoušek. „Tady u 
nás v Čechách je vždycky nejjednodušší vyhodit trenéra, ale 
osobně nejsem zastáncem nějaké neustálé změny trenérů. 
Myslím si, že trenér může třeba prokaučovat jeden zápas, ale na 
hřišti je jedenáct hráčů a právě ti jsou za výkony zodpovědní.“

Jednou na Bali, podruhé do Aspenu
Profesionální sportovci nemívají obecně příliš volného času. 
Když už si ale brankářská jednička Dynama nějaký čas vyšetří, 
snaží se ho, co možná nejlépe vyplnit. „Volný čas se snažím 
trávit především se svou dcerou Terezkou. Jinak jsem člověk, 
který nevydrží doma. Rád si zajdu třeba zahrát tenis nebo jiné 
sporty. Čím jsem starší, tím si raději také pustím nějaký zajímavý 
přímý přenos sportovního utkání nebo koukám na fi lm.“ A jaké 
fi lmy má Pavel Kučera vlastně nejraději? „Rád se dívám třeba 
psychologické fi lmy, u kterých se musí přemýšlet, a samozřejmě 
jako každý kluk mám rád takové ty historické fi lmy.“

Přestože se Pavel Kučera nachází v brankářsky nejproduktivnějším 
věku, pomalu se také začíná dívat do budoucnosti a přemýšlí 
nad tím, co s ním jednou bude, až s fotbalem nadobro sekne. 
„Až jednou skončím s ligou, tak s jistotou vím, že nebudu chtít 
hrát nižší soutěže jako jsou krajské přebory, I.A třídy a podobně. 
S mojí temperamentní povahou bych tam rozhodčího asi 
svléknul, kdyby tam písknul něco špatně proti nám,“ říká s 
kamennou tváří a následně výbuchem smíchu. „Daleko více by 
mě asi bavilo jezdit a poznávat mladé nadějné hráče. Myslím, že 
mám docela cit poznat, kdo je jak šikovný a tak.“

A když ještě přeskočíme o několik let dál do budoucnosti. Co by 
bylo na stará kolena největším snem Pavla Kučery? „Chtěl bych 
mít strašně moc peněz a chtěl bych jezdit po světě. I když to asi 
neklapne (s úsměvem od ucha k uchu). Byla by to ale krásná 
záliba, procestovat celý svět. Rád bych se ráno sebral a řekl bych 
si, že se dojedu na týden podívat na Bali. Nebo že si zase zajdu 
zalyžovat do Aspenu a podobně. Vždy bych se ale určitě vrátil 
domů do Čech,“ říká zasněně nejsympatičtější brankář české 
ligy. My mu jen můžeme přát, aby se jeho sny staly jednou 
skutečností..
(kompletní znění rozsáhlého rozhovoru naleznete na www.dynamocb.cz)
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gÓL BRAZILCE lIMY PODTRHL VÍTĚZSTVÍ 
NAD béčkem mladé boleslavi

Trenér Jiří Lerch v zápase proti béčku Mladé Boleslavi mohl 
v utkání využít z A-týmu zapůjčeného Brazilce Limu a také 
čerstvě uzdraveného Petra Šímu, který nastoupil k vůbec 
prvnímu soutěžnímu zápasu v letošní sezoně. Hned od 
úvodních minut to byli právě Jihočeši, kteří diktovali tempo 
hry. Fotbalisté Dynama působili aktivnějším dojmem a 
častěji se tlačili do zakončení. Skóre se mohlo měnit již ve 
14. minutě, kdy přesný centr mezi malé vápno a penaltový 
puntík poslal Šíma na nabíhajícího Kaňáka, jenž v dobré 
pozici ale pouze trefi l brankáře Michňu.

Agilní Šíma o dvě minuty později vyslal na bránu hostů 
dalekonosný pokus a ten nadělal brankáři Michňovi velké 
problémy, když míč jednou rukou vyrazil pouze nad břevno. 
Do konce poločasu si jednu dobrou šanci vytvořili i hosté. Po 
kombinaci středem pole se k míči v 36. minutě dostal Bořil, 
sám před bránou ale trefi l pouze nohy dobře postaveného 
brankáře Křížka.

Druhou pětačtyřicetiminutovku začali opět lépe Jihočeši. 
Hned ve 47. minutě se ke střele ze střední vzdálenosti 
odhodlal Jasanský, jehož tečovaný pokus málem překvapil 
mladoboleslavského brankáře. Na druhé straně to zkoušel 
z velké dálky Lemessa, jeho ránu z dobrých pětatřiceti 
metrů zastavilo břevno Křížkovy brány. Otřepané „Nedáš - 
dostaneš“ se potvrdilo záhy. Hned po výkopu Křížka domácí 
rychle přenesli balon až k Michalu Kaňákovi, který svůj 
únik zakončil střelou podél brankáře Michni - 1:0.

Hosté se nestačili ještě ani oklepat z inkasovaného gólu a 
museli míč lovit ze sítě podruhé. Hned v 53. minutě našel 
Šíma svým dobře rozehraným rohem hlavu Everesona 
Alana De Limy, který svým prvním gólem za Dynamo zvýšil 
na 2:0. Dvě branky v rychlém sledu Jihočechy uklidnily a 
poslední půlhodinu si svěřenci Jiřího Lercha své vedení bez 
větších problémů pohlídali. Jedinou možnost snížit měl v 82. 
minutě Bořil, ten ale sám před Křížkem ale zamířil nad. 

24. října 2009, 12. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 100

SK DYNAMO „B“ - ML. BOLESLAV „B“
            
                           2:0 (0:0)   

BRANKY: 50. Kaňák, 53. Lima.
ŽK: Bakala, Svátek - Djalovič, Charuza.
ROZHODČÍ: Kalenda - Černý, Kubr.
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Lima, Peroutka, Novák, 
Jasanský - Bakala (66. Mácha), Homoláč, Mašát, Šíma 
(79. Pliška) - Svátek, Kaňák (84. Nekvida).
SESTAVA ML.BOLESLAVI: Michňa - Vorasický, Charuza, 
Svoboda, Djalovič - Kadlec (63. Synek), Kučera (63. Dudka), 
Ščuk (84. Smetana), M. Sedláček - Lemessa, Bořil.

Mladoboleslavský Svoboda odvrací míč před Michalem KaňákemMladoboleslavský Svoboda odvrací míč před Michalem Kaňákem

Před rohovým kopem ve vápně Mladé Boleslavi. Před rohovým kopem ve vápně Mladé Boleslavi. 

Gólová radost v podání dvojice Lima - Peroutka.Gólová radost v podání dvojice Lima - Peroutka.
Foto na stránce František PanecFoto na stránce František Panec



15AKCE PRO FANOUŠKY

Držitelé permanentek mají 20% slevu na dámské kadeřnické služby v 
kadeřnickém studiu Fabio Salsa. Najdete nás v Nákupním centru IGY - vchod 
z Pražské ulice 1247, každý všední den od 8.00 hod do 14.00 hod. Akce platí 

po celou dobu platnosti permanentky!

 SK DYNAMO ČB
FK MLADÁ BOLESLAV

druhé zdarma

Platnost kupónu
do 22. 11. 2009

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  

Pro naše fanoušky jsme připravili další zajímavou soutěž „Gólová trefa“ 

Při vstřelení branky našeho mužstva, vylosujeme číslo Zpravodaje a jeho majitel obdrží poukázku na odběr 
zboží v hodnotě 1.000 Kč od Partnera „Gólové trefy“ - Boutique Peter´s Room. 

Fanděte Dynamu a radujte se z gólu dvakrát!

1000 Kč1000 Kč

GÓLOVÁ TREFA!GÓLOVÁ TREFA!
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Začátek utkání byl opatrný z obou stran, hra se odehrávala 
spíše uprostřed hřiště, ale do výraznějších zakončení se 
ani jeden celek nedostával. Ve 22. minutě se po rohovém 
kopu Mašáta dostal k zakončení hlavou Mácha, ale svůj 
pokus poslal nad branku domácího brankáře. Ve 40. minutě 
vybojoval u postranní čáry míč Mašát, ale s jeho střelou z 
hranice vápna si Ticháček poradil, stejně jako o 3 minuty na 
to s pokusem Máchy prakticky ze stejné pozice. Do kabin se 
šlo tedy za nerozhodného výsledku.

Do druhé půli vstoupili lépe domácí fotbalisté, kdy si 
během úvodních tří minut vytvořili dvě slibné příležitosti, 
ale Darida i Presl si vylámali zuby na dobře chytajícím 
Pešulovi. Hostující hráči poté hru vyrovnali, avšak ani 
jeden z týmů se nedostával do výrazného ohrožení branky 
soupeře. V 60. minutě po rohovém kopu domácí odvrátili 
balon na polovinu hřiště a po chybné rozehrávce se dostal 
po samostatném úniku až na hranici vápna hostující Mlika, 
ale dobře se vracející Timm jeho pokus srazil na roh. V 65. 
minutě si na Jasanského přesný centr naskočil Mašát, ale 
hlavou jen těsně minul domácí branku. V následujících deseti 
minutách poslali domácí před branku hostujícího celku 
několik centrů, obrana si ve spolupráci s Pešulou s těmito 
pokusy bez problému poradila a udeřilo na druhé straně.

V 80. minutě si na Jasanského dobře zahraný rohový kop 
naskočil Jiří Peroutka a hlavou nedal Ticháčkovi šanci 
– 0:1. Plzeň se však z inkasované branky nepoložila, v 88. 
minutě prošel středem hřiště Jakub Süsser, jeho zblokovaná 
narážečka s Deridou se odrazila zpět k Süsserovi, který 
tvrdou křížnou střelou z hranice penalty nedal Pešulovi šanci 
– 1:1. Když to vypadalo na dělbu bodů, fauloval zbytečně 
na hranici pokutového území Vrzala Mácha a nařízený 
pokutový kop Antonín Presl proměnil a rozhodl o tom, 
že tři body zůstanou na domácím hřišti. Juniorka Dynama 
tedy přišla zbytečně o vítězství během posledních tří minut 
a stále čeká na svou první výhru na hřišti soupeře.

1. listopadu 2009, 13. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 150

VIKTORIA PLZEŇ „B“ - SK DYNAMO „B“
            
                           2:1 (0:0)   

BRANKY: 88. Süsser, 90. Presl z pen. - 81. Peroutka. 
ŽK: hráno bez karet
ROZHODČÍ: Šimek - Hock, Pastyřík.
SESTAVA PLZNĚ: Ticháček – Nový (84. Dizdarevič), 
Hájovský (71. Staněk), Chvojan, Mandous – Mudra, Süsser, 
Darida, Vrzal – Presl, Mlika (67. Vitouš).
SESTAVA DYNAMA: Pešula – Bakala, Peroutka, Novák, 
Jasanský – Tischler (89. Pliška), Mácha, Homoláč, Šibčič 
(67. Nekvinda) – Mašát, Timm.

Proti Plzni přišlo béčko 
o body v závěru

Chceme se posunout do 
klidného středu, říká Mašát

Jedním z nejzkušenějších hráčů omlazeného juniorského 
týmu je středopolař Michal Mašát, který již několik let před 
každým zápasem navlíká kapitánskou pásku. Šestadvacetiletý 
fotbalista je navíc se třemi góly nejlepším střelcem týmu. 

Michale, po čtrnácti kolech letošního ročníku ČFL 
je B-tým Dynama na třináctém místě tabulky. Jak z 
pohledu kapitána hodnotíte toto umístění?
Tak s tímto aktuálním umístěním nejsme pochopitelně vůbec 
spokojeni a troufám si říct, že neodpovídá naší hře. Ve většině 
zápasů jsme dle mého názoru předvedli poměrně kvalitní 
výkony, ale především při venkovních zápasech jsme kvalitní 
hru nedokázali využít k bodovému zisku. Samozřejmě věříme, 
že začneme i venku proměňovat své šance a začneme vozit 
více bodů a posuneme se v tabulce výše.

Vaše výkony se liší právě především podle toho, jestli 
hrajete doma nebo venku. Čím si to vysvětlujete?
Nás trápí především venku neproměňování šancí a velké 
chyby v obranné činnosti, a proto se nám tam výsledkově 
nedaří. I když ve výkonech doma a venku nevidím nějaké 
rozdíly. Herně to není špatné, tak věřím, že tu nepříznivou 
bilanci venku zlomíme a konečně přivezeme nějaké 
vítězství.

Juniorka se během posledního roku hodně proměnila 
a je tvořena převážně mladými hráči. Právě vy jste 
jedním ze zkušenějších hráčů v týmu, pociťujete 
nějaký tlak na svou osobu?
Oproti jaru je v týmu nyní víc zkušených hráčů, a proto ten 
tlak na sebe nijak necítím, snažím se odvádět maximum 
a samozřejmě i usměrňovat mladší spoluhráče. I když je 
pochopitelné, že v rozhodujících momentech se na nás 
spoléhá a musíme tu odpovědnost za výsledky i výkony vzít 
na sebe.

Do konce podzimní části sezony vás čekají ještě tři 
zápasy, s jakými cíly do těchto zápasů půjdete?
Jasným cílem je minimálně v jednom ze dvou  venkovních 
zápasu vyhrát a potvrdit to domácím vítězstvím se Slavií, 
čímž bychom se ve vyrovnané tabulce určitě posunuli do 
klidného středu.

Michal Mašát je nejlepším střelcem juniorky v letošní sezoně.Michal Mašát je nejlepším střelcem juniorky v letošní sezoně.
Foto František PanecFoto František Panec



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.

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

2
7
4
1
4
4
2
5
5
0
3
3
2
5
4
4
2
1

8
6
6
7
6
6
6
5
5
6
5
5
5
4
4
4
4
4

23:17
17:9

26:21
24:19
21:16
19:14
21:14
19:17
18:21
24:18
20:25
17:23
18:21
23:27
14:19
18:24
18:26
16:25

8
4
1
-2
1
1
-1
-1
-1
0
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-7
-8

14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14

4
1
4
6
4
4
5
4
4
7
6
6
7
5
6
6
8
9

26
25
22
22
22
22
20
20
20
18
18
18
17
17
16
16
14
13
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Kolo

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

17. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

14. kolo

15. kolo

16. kolo

Termín

Neděle, 9. 8. 2009

Sobota, 15. 8. 2009

Neděle, 23. 8. 2009

Sobota 29. 8. 2009

Sobota 5. 9. 2009

Sobota, 12. 9. 2009

Středa, 16. 9. 2009

Neděle, 20. 9. 2009

Sobota, 26. 9. 2009

Neděle, 4. 10. 2009

Sobota, 10. 10. 2009

Sobota, 17. 10. 2009

Sobota, 24. 10. 2009

Neděle, 1. 11. 2009

Sobota, 7. 11. 2009

Sobota, 14. 11. 2009

Neděle 22. 11. 2009

Zápas

Česká Lípa - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Sezimovo Ústí

Králův Dvůr – SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B  -  Loko Vltavín

Karlovy Vary  -  SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B  - Ovčáry

SK Dynamo ČB B – Písek

Varnsdorf – SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Viktoria Žižkov B

Vyšehrad - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Jablonec B

Motorlet Praha - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Mladá Boleslav B

Viktoria Plzeň B - SK Dynamo ČB B

Hlavice - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B  -  Slavia Praha B

Liberec B – SK Dynamo ČB B

Výsledek

2:2

0:1

3:1

2:0

1:1

0:1

3:0

3:1

2:1

3:0

2:0

4:1

2:0

2:1

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Jiří Lerch
Zdeněk Čadek ml.
Jan Dvořák
Filip Mičan
MUDr. František Franc

hlavní trenér
asistent trenéra
kustod
masér
lékař

Vít Pešula
Jakub Vlk

Radislav Bakala
David Homoláč
Martin Jasanský
Michal Mácha
Pavel Novák
Jiří Peroutka

Michal Mašát
Michal Pliška
Zlatan Šibčič
Martin Tischler

narozen

22. 4. 1990
12. 10. 1973

4. 8. 1989
15. 6. 1986

30. 11. 1989
31. 12. 1982

výška váha

181 cm
  181 cm
  174 cm
  184 cm
  186 cm
  183 cm

73 kg
76 kg
68 kg
81 kg
70 kg
77 kg

jméno

17. 3. 1988
29. 12. 1990

192 cm
190 cm

89 kg
85 kg

22. 1. 1984
8. 2. 1989

17. 6. 1990
31. 5. 1988

184 cm
180 cm
181 cm
185 cm

77 kg
71 kg
74 kg
79 kg

16. 7. 1988
16. 4. 1990

24. 11. 1989
24. 5. 1983

7.1. 1990

174 cm
185 cm
185 cm
183 cm
181 cm

70 kg
85 kg
78 kg
78 kg
72 kg

  Michal Kaňák
  Adam Klavík
  Ladislav Nekvinda
  Jan Svátek
  Marián Timm

ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
3 - Michal Mašát
2 - Pavel Mezlík
      Jan Svátek
      Michal Kaňák
1 - Adam Klavík
      Rastislav Bakala
      Michal Pliška
      Martin Jasanský
      Michal Kaňák
      Michal Mácha
      Zdeněk Ondrášek
      Jiří Peroutka
      Everson Alan De Lima

Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
8 - Svátek
2 - Nekvinda, Mašát, Tischler, Timm,        
Bakala, Peroutka
1 - Pliška, Lima, Mácha, Křížek, Novák, Bakala
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doma na Jihu!
Fandíme s Vámi,



19zabojujte o místo na STŘÍDAČCE

Klub SK Dynamo eské Bud jovice p ipravil ve spolupráci s DENÍKEM 
sout ž pro fanoušky o místo na st ída ce prvoligového týmu b hem domá-
cích mistrovských utkání.

Více o sout ži na: www.dynamocb.cz

Chceš se podívat na fotbal z netradi ního pohledu?
Nasát atmosféru zápasu p ímo u h išt ?
Být v t sném kontaktu trenér , hrá  i realiza ního týmu?
Okusit radost z gólu p ímo na st ída ce?

Sta í opravdu málo a m že se št stí usmát i na Tebe. 

Vždy od pond lí do pátku p ed domácím ligovým utkáním pošli SMS 
zprávu na tel. íslo +420 777 88 06 88 se svým tipem na p esný 
výsledek domácího utkání Dynama spolu s tipem na po et divák , 
kte í p ijdou na stadion na dané utkání ve tvaru: TIP X:X XXXX, kde X:X 
je výsledek utkání a XXXX po et divák  (nap .: TIP 5:0 6854)

soutez.indd   1 4.9.2009   10:41:54
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(19. října - 25. Října 2009)

U19 - Výhra na jihu Moravy
FC Tescoma Zlín U19 - SK Dynamo U19 0:2 (0:1)
Branky: Repa, Sajtl. Sestava: Schopf - Pösinger, Sláma, 
Holub, Koutný, Sajtl, Repa, Rein, Král (84. Vokatý), Svoboda 
(89. Kapias), Novák
Hodnocení: Ligoví dorostenci Dynama své utkání na hřišti 
Zlína zvládli na výbornou a po gólech Repy a Sajtla zvítězili 
2:0. „Když si sečteme obě půle, tak to bylo zcela zasloužené 
vítězství. Kluci si za předvedenou hru v první půli, obrovskou 
bojovnost a obětavost v druhém poločase vítězství zasloužili,“ 
řekl po skončení zápasu spokojený asistent trenéra Martin 
Frantík.

U18 - Na Bohemians se B-dorost neprosadil
Bohemians 1905 U18 - SK Dynamo U18 4:0 (4:0)
Sestava: Jirkal – Dvořák, Paldan (72. Rozhoň), Průcha (80. 
Wermke), Benda – Prášek, Černoch, Schmidt (65. Vlk), Chytrý, 
Hájek – D. Němec
Hodnocení: Po dvou vítězstvích v řadě osmnáctka Dynama 
prohrála na půdě Bohemians 1905 vysoko 0:4, když Jihočeši 
všechny branky inkasovali v průběhu prvního poločasu. „Dostali 
jsme čtyři branky do půle a bylo těžké to otočit. Ve druhém 
poločase jsme byli lepší, ale gól jsme nedali a tenhle výsledek 
nás mrzí,“ řekl o průběhu utkání trenér týmu Kamil Tobiáš.

U15 - Ztráta s Bohemians 1905
SK Dynamo U15 - Bohemians 1905 U15 1:2 (0:1)
Branka Dynama: Bednář z pen. Sestava: Coufal - Vít, 
Bednář, Kocar, Křiváček (36. Podráský) - J. Held, Šumský, 
Funda, Svoboda - Jenne (56. Schertler), M. Held
Hodnocení: Jihočeši, kteří dlouho atakovali nejvyšší příčky 
tabulky, podruhé v krátkém čase prohráli, když si na domácím hřišti 
nedokázali poradit s Bohemians 1905. „V tomto zápase se nám 
nedařilo hlavně v prvním poločase, kdy byl soupeř lepší. I tak jsme 
ale nemuseli inkasovat, protože první gól padl po hrubé chybě 
našeho brankaře,“ řekl po zápase trenér Martin Wohlgemuth.

U14 - Beroun odjel s výpraskem
SK Dynamo U14 - Beorun U15 6:0 (1:0)
Branky Dynama: Hála 4, Říha, Janoch. Sestava: Pavelec - 
Řehák, Tomášek, Havel, Říha (53. Steinocher) - Houra, Rytíř, 
Janoch, Máca (48. Hrachovec) - Švantner (60. Přibyl), Hála.
Hodnocení: Drtivé vítězství Dynama nad o rok staršími hráči 
Berouna se pro divizní žáky zrodilo po vyrovnané první půli. 
„Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali výrazněji a naši 
převahu jsme zúročili pěti góly. V útočné fázi kluci předváděli 
pěkné kombinační akce a zcela zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl 
po zápase trenér týmu Pavel Pulec.

 U17 - Ze Zlína bez bodového zisku
FC Tescoma Zlín U17 - SK Dynamo U17 1:0 (1:0)
Sestava: Trnka - Kabele (56. Vrátil), Novotný, Čadek, Malý 
- Radouch, Slavík, Dvořák, Mreavec (60. Šuba) - Minář (69. 
Nebeský), Cihlář (65. Lerch).
Hodnocení: Po prohraném prvním poločase se snažili 
mladší dorostenci v zápase se Zlínem zvládnout druhou část 
hry, to se jim ale nakonec nepodařilo. „Ve druhém poločase 
jsme si mnoho příležitostí nevytvořili, změnu nepřinesli ani 
střídající hráči. Naopak při naší snaze vyrovnat chodili domácí 
do brejků, při kterých nás výrazně podržel brankář Trnka,“ krčil 
rameny po zápase kouč Jiří Vlček.

U16 - Vysoká výhra v Praze
Bohemians 1905 U16 - SK Dynamo U16 2:4 (2:2)
Branky: Kadula 2, Linhart, Nebor. Sestava: Maruška - Kolář 
(65. Kolafa), Schloff , Kebl, Straka - Čejka, Staněk, Heller (70. 
Hrabík), Kadula - Nebor (59. Wermke), Linhart (71. Cettl)
Hodnocení: První poločas zápasu na hřišti Bohemians Praha 
skončil nerozhodně 2:2, ve druhé části hry pak ale Jihočeši 
zabrali a zaslouženě vyhráli. „Druhý poločas byl v naší režii a 
utkání jsme zaslouženě vyhráli! Z celkově dobrého týmového 
výkonu bych zmínil našeho nejlepšího hráče zápasu Dominika 
Hellera,“ řekl po zápase spokojený asistent trenéra Jan Dvořák.

U13 - Domácí prohra s Bohemkou
SK Dynamo U13 - Bohemians 1905 U13 0:3 (0:0)
Sestava: Vejsada - Štěpánek, Blažek, Němec, Havel (50. R. Kadlec) 
- Bartoš (35. Pancíř), Vacek, Škoda, Krejčí (35. Bartoš) - Matas, Chylík
Hodnocení: Mladší žáci Dynama drželi dlouhé minuty s týmem 
Bohemians krok a ještě osm minut před koncem byl stav 0:0. Pak 
ale přišla gólová smršť hostů, kteří nakonec vyhráli vysoko 3:0. 
„Soupeř nás přehrál především v osobních soubojích. Byl tvrdší, 
důraznější a my jsme se s tímto faktem nedokázali vyrovnat,“ řekl 
o zápase trenér Dynama Tomáš Maruška.

U12 - Nejmladší žáci na Beroun nestačili
SK Dynamo U12 - Beroun U13 1:2 (1:1)
Branka Dynama: Brtna. Sestava: Luksch - Řehoř (39. Soukup), 
Hric, Kroutil (35. Malý), Novák (45. Matoušek) - Tomek (41. 
Samek), Procházka, Jáša (41. Rottenborn), Štifter - Brtna, Macák
Hodnocení: Jihočeši pod vedením Radima Pouzara proti 
fyzicky zdatnému soupeři nezačali dobře, když od druhé 
minuty prohrávali. Do konce poločasu byli ale lepším týmem a 
dočkali se také zaslouženého vyrovnání. „Ve druhém poločase 
soupeř dokázal potrestat naší chybu v obraně a ve 38. minutě 
vstřelil vítěznou branku. Kluci zápas odmakali, ale i když byli 
lepším týmem, prohráli,“ hodnotil utkání trenér divizních žáků.
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21MIROSLAV JIRKAL OPĚT V PLNÉ SÍLE

Platnost kuponu
do 13. 9. 2009

Bylo to 29. srpna letošního roku, když po srážce s protihráčem 
utrpěl brankář dorosteneckého týmu Dynama Miroslav 
Jirkal závažné zranění v obličeji, které ho na několik týdnů 
vyřadilo z fotbalového dění. Nyní se ale sedmnáctiletý 
mladík vrátil na zelené pažity a neplno se tak může věnovat 
tréninkům i soutěžním zápasům.

Na hřišti Baníku Most to měl být zápas jako každý jiný. Jenže hned 
ve druhé minutě hry při jednom z centrovaných míčů Miroslav 
Jirkal vyběhl do skrumáže před bránou, kde se hlavami srazil s 
protihráčem. „V první okamžik jsem myslel, že bude vše v pohodě. 
Byl jsem normálně při vědomí, osahával jsem si obličej a krev mi 
nikdy netekla. Jenže to pekelně bolelo, a proto jsme raději jeli hned 
do nemocnice,“ vzpomíná na nepříjemné chvilky Miroslav Jirkal. 
Diagnóza byla nepříjemná - zlomený nos, nadočnicový oblouk a 
další kůstky v obličeji.

O vážnosti poranění hovořil navíc také fakt, že v mostecké nemocnici 
nenašli odvahu mladého budějovického brankáře operovat. Po 
narovnání zlomeného nosu měl jihočeský gólman putovat do 
Ústí nad Labem. „Táta nakonec zařídil, že jsem místo do Ústí jel do 
pražských Střešovic, kde jsem byl hned operován,“ přibližuje Miroslav 

Jirkal. V nemocnici musel zůstat čtrnáct dní a dalších čtrnáct dní pak 
absolvoval domácí léčení. Po měsíci vynucené pauzy se mohl vrátit 
k tréninku.

Výhodou takového typu zranění bezesporu je, že hráč není mimo 
fotbalové dění tak dlouhou dobu jako u jiných zranění, které si 
mohou fotbalisté přivodit. „Je jasné, že když si hráč třeba poraní 
koleno nebo třísla, tak může být bez fotbalu dlouhou dobu. Naopak 
když se jedná o hlavu a obličej, tak pokud to není nějak extra vážný 
úraz, tak může třeba hned brzy začít vyklusávat a podobně. Na 
druhou stranu to zase není moc příjemné, když vítě, že máte na 
hlavě polámané nějaké kosti,“ říká otevřeně Miroslav Jirkal junior. 

„I když jsem se cítil fi t, měli jsme trochu obavu, abych si zranění 
neobnovil, a proto táta poprosil reprezentačního brankáře Petra 
Čecha, aby mi zapůjčil jeho helmu, kterou využívá po fraktuře 
lebky. Petr Čech byl zrovna na reprezentačním srazu a před svým 
návratem mi na svazu nechal helmu, za co mu moc děkuju,“ říká 
Jirkal, který helmu několik týdnů využíval při trénincích, aby získal 
ztracenou jistotu v osobních soubojích.

Nyní dva měsíce po úrazu helmu ale již nevyužívá. „Popravdě Petra 
Čecha obdivuji, že s ní dokáže chytat, protože mě moc nevyhovovala. 
Hodně mi zúžila výhled do stran a když pak byl třeba ve vápně závar, 
tak jsem se musel hodně otáčet, abych na míč ve skrumáži viděl,“ 
říká s úsměvem mladý brankář, který se nyní již bez jakýchkoliv úlev 
připravuje na další ligové boje. 

Prakticky hned po svém návratu do plného tréninku se Miroslav Jirkal 
podíval i do reprezentace. „I když je pravda, že to byla spíše náhoda. 
Reprezentační osmnáctka měla soustředění v Písku a akorát ve 
středu dohrávala Sparta Praha nějaký svůj zápas a jeden z brankářů 
tak musel ze srazu předčasně odjet. Já už na nějakých srazech také 
v minulosti byl, tak jsem byl požádán, zda bych nemohl za toho 
brankáře na část soustředění zaskočit,“ říká budějovický gólman, 
který reprezentační soustředění bral jako příjemné zpestření. Nyní 
se chce ale opět soustředit maximálně na Dynamo, za které může 
nastupovat ve věkových kategoriích U19 a U18.

Miroslav Jirkal zkusil po zranění helmu Petra 
Čecha a absolvoval reprezentační sraz
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U19 - Smolná prohra doma s Boleslaví
SK Dynamo U19 - Mladá Boleslav U19 1:2 (1:0)
Branka Dynama: Rein. Sestava: Schopf - Paldan, Sláma, Holub, 
Koutný - Král - Sajtl, Repa, Rein, Svoboda - Novák. Střídali: Kapias, 
Němec a Vokatý.
Hodnocení: Starší dorostenci na domácím hřišti vedli po poločase 
nad Mladou Boleslaví díky brance Filipa Reina 1:0, nakonec ale 
prohráli. „Utkání tak skončilo smolným výsledkem 1:2. Jsou to 
zbytečně ztracené body, utkání bylo minimálně remízové,“ řekl po 
zápase Martin Frantík, který dělá od tohoto zápasu asistenta trenéra 
Pavlu Tobiášovi.

U18 - Domácí prohra s Plzní
SK Dynamo U18 - Viktoria Plzeň U18 0:3 (0:0)
Sestava: J. Vokatý – Dvořák, Sláma, T. Vokatý (79. Vlk), Posinger – 
Kapias (90. Prášek), Černoch (66. Chytrý), F. Němec (54. D. Němec), 
Repa, Hájek - Jindra
Hodnocení: Po dvou výhrách v průběhu října si starší B dorostenci 
na své konto připsali druhou porážku, když podobně jako s 
Bohemians 1905 (0:4) prohráli vysoko i s Plzní. Zápas se přitom 
nevyvíjel špatně, o poločase byl stav 0:0 a domácí byli dokonce lepší. 
„Vzhledem k průběhu utkání je pro nás výsledek velmi krutý,“ řekl po 
zápase trenér týmu Kamil Tobiáš.

U15 - Třetí porážka starších žáků v řadě
Mladá Boleslav U15 - SK Dynamo U15 2:1 (2:0)
Sestava: Coufal (10. Sobolík) - Vít, Šumský, Kocar, Podráský - 
Svoboda, J. Held, Funda, Jenne - M. Held, Horák.
Hodnocení: V předehrávaném utkání 13. kola odjeli starší žáci 
U15 do Mladé Boleslavi, kde chtěli po skvělém podzimu přerušit 
dvouzápasovou sérii porážek. Jihočeši ale hned od úvodu prohrávali 
2:0 a výsledek se jim zvrátit nepodařilo. „Ve druhém poločase jsme 
dokázali pouze snížit. Pevně věřím, že si z tohoto zápasu hráči 
vezmou ponaučení do dalších bojů a již se to nebude opakovat,“ 
řekl trenér týmu Tomáš Maruška.

U14 - Výprask od žáků Příbrami
Příbram U14 - SK Dynamo U14 5:2 (2:1)
Branky Dynama: Houra, Hála. Sestava: Pavelec - Řehák, Tomášek, 
Hlaváč (55. Hlaváč), Zajíc - Hrachovec (48. Máca), Rytíř (35. Přibyl), 
Janoch, Houra (35. Říha) - Hála, Švantner
Hodnocení: Po drtivém vítězství nad Berounem v minulém kole 
přišla vysoká porážka v Příbrami. Tým Pavla Pulce sice od 1. minuty 
vedl, jenže domácí dokázali v průběhu první části hry vývoj otočit a 
ve druhé části vstřelili další tři branky. „Ve druhém poločase už nás 
Příbram kombinačně přehrávala. Prohráli jsme s mužstvem, které 
předvádí nejlepší fotbal v soutěži,“ řekl trenér na adresu prvního 
týmu tabulky.

Nejlepší střelci mládežnických týmů:
U19: 4 - Novák, Rein, 3 - F. Němec, 2 - Vokatý, Sajtl, Repa 1 - čtyři další 

U18: 5 - Jindra, 4 - D. Němec, Šťastný, 1 - Benda, Chytrý, Hájek

U17: 2 - Minář, 1 - deset dalších hráčů

U16: 4 - Linhart, 3 - Wermke, Čejka, Kadula 2 - Straka, 1 - Nebor, Žyla

U15: 7 - M. Held, Bednář 3 - Svoboda, Horák, 1 - další čtyři hráči

U14: 14 - Hála, 4 - Švantner, 3 - Říha, 2 - Rytíř, Houra 1 - pět dalších hráčů

U13: 10 - Matas, 6 - Chylík, 4 - Vacek, 1 -  šest dalších hráčů

U12: 7 - Macák, 4 - Brtna, Tomek 2 - Hryc, Rottenborn, 1 - tři další hráči

U17 - Jednobranková výhra nad Mladou Boleslaví
SK Dynamo U17 - Mladá Boleslav U17 1:0 (1:0)
Branka Dynama: Čadek. Sestava: Trnka - Kabele, J. Novotný, 
Čadek, Malý - Radouch (40. Kodras), Dvořák, Slavík (62. Mravec), 
Minář (65. Nebeský) - Šergl (55. R. Novotný), Cihlář
Hodnocení: Velmi povedené utkání odehráli fotbalisté mladšího 
dorostu doma proti silné Mladé Boleslavi. Jihočeši si v průběhu zápasu 
vytvořili několik velkých šancí a jednu z nich dokázal proměnit Čadek, 
díky kterému nakonec Dynamo vyhrálo 1:0. „V tomto utkání jsme podali 
nejlepší výkon na domácím hřišti na podzim. Hráči si za předvedeným 
výkonem nad tak silným soupeřem zaslouží uznání,“ pochvaloval si 
kouč Jiří Vlček.

U16 - Bezbranková remíza se Západočechy
SK Dynamo U16 - Viktoria Plzeň U16 0:0 (0:0)
Sestava: Maruška - Fajtl, Kebl, Schloff , Macho - Čejka (41. Žyla), Heller 
(71. Hrabík), Staněk, Kolafa (70. Růžička) - Linhart, Nebor (62. Wermke)
Hodnocení: Další bod za remízu 0:0 si na své konto připsali mladší 
dorostenci U16, kteří na domácím hřišti nastoupili proti Viktorii Plzeň. 
„Přestože Plzeňští patří mezi naše nejneoblíbenější soupeře, odehráli 
jsme s nimi vyrovnaný zápas. Na obou stranách dominovaly obrany, 
a tak skončilo utkání asi spravedlivou dělbou bodů,“ hodnotil utkání 
trenér týmu Jan Novák.

U13 - Bod z Mladé Boleslavi
Mladá Boleslav U13 - SK Dynamo U13 1:1 (1:1)
Branka Dynama: Chylík. Sestava: Rotbauer - Štěpánek, 
Vacek, Kándl, Fořter - Pancíř (50. Kadlec), Škoda (42. Blažek), K. 
Kadlec, Bauer (40. Týnavský) - Chylík, Matas (40. Bartoš)
Hodnocení: „Dalo by se říct, že remíza na hřišti soupeře je dobrá. 
My jsme však jeli vyhrát, a proto mě obdržený gól samozřejmě 
mrzí. Já si velmi cením výkonu mužstva, které opět začalo 
pracovat jako tým a byla vidět chuť po vítězství,“ řekl po zápase 
trenér týmu Tomáš Maruška, který sice chtěl v Mladé Boleslavi 
získat tři body, přesto alespoň jeden ze remízu 1:1 bral.

U12 - Čtyři góly během prvního poločasu
Příbram U12 - SK Dynamo U12 4:0 (4:0).
Sestava: Luksh - Soukup (30. Řehoř), Kroutil (30. Novák), Malý, 
Hric - Tomek, Jáša, Procházka, Štifter (38. Rottenborn) - Brtna, 
Macák (38. Matoušek)
Hodnocení: O výsledku zápasu mezi Dynamem a Příbramí 
bylo v kategorii U12 rozhodnuto po prvním poločase, který 
domácí Středočeši vyhráli velkým rozdílem 4:0. „Do druhé 
půle jsme vystřídali a hra se celkem zlepšila. Nevytvořili jsme 
si však žádnou brankovou příležitost a prohráli tak naprosto 
zaslouženě,“ řekl o zápase trenér týmu Radim Pouzar.

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(26. října - 1. LISTOPADU 2009)
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