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SK DYNAMO ČB - SK Sigma olomouc

   27. kolo   27. kolo
         Gambrinus ligy         Gambrinus ligy

Důležité remízy se spartou a v plZni

Michael Žižka věří v záchranu

Béčko Otočilo zápas S Varnsdorfem

Sparťan Kucka se snaží přes Sparťan Kucka se snaží přes 
Petra Benáta (vlevo) a Petera Petra Benáta (vlevo) a Petera 
Černáka protlačit k míči.Černáka protlačit k míči.

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

Jindøichùv Hradec

Pro oba týmy bylo utkání na Střeleckém ostrově nesmírně 
důležité a tomu také od úvodních minut odpovídal obraz hry. 
Nikdo se nikam nehrnul a nejčastěji byl k vidění boj v blízkosti 
půlící čáry. Hned v 8. minutě to byli domácí, kteří si vypracovali 
velmi dobrou gólovou příležitost. Po centru Laštovky se po 
míči natahoval Benát, k efektivnímu zakončení mu ale chyběl 
klid i přesnost. 

Hosté odpověděli centrem Lačného, který musel s vypětím 
všech sil zneškodňovat Kučera. O poznání v nebezpečnější 
šanci se zjevil Lačný o tři minuty později, jeho střela přes 
hlavu z bezprostřední blízkosti ale naštěstí pro budějovický 
tým mířila přesně doprostřed brány.

Přestože na Střeleckém ostrově nebyl k vidění nějaký enormně 
útočný fotbal, příchozí diváci se určitě nenudili. Především 
domácí fotbalisté chtěli odčinit propadák ze hřiště Kladna a 
k utkání přistoupili velice zodpovědně. Vůbec největší šanci 
Dynama měl v 39. minutě po přihrávce Hudsona sparťan ve 
službách budějovického týmu Jan Krob, jenž ve vyložené 
gólové pozici zamířil nad. Dómácí se sice dožadovali následně 
rohového kopu, rozhodčí Paták nechal ale odkopávat od 
hostující brány. I ve zbytku první půle byli mírně aktivnější 
domácí fotbalisté, do zajímavější gólové pozice se ale 
nedostali a do kabin se odcházelo ze stavu 0:0.

V úvodu druhého poločasu se Pražané dožadovali odpískání 
pokutového kopu po zákroku Ondráška na Kucku, hlavní 
rozhodčí ale zůstal klidný. Povedený signál předvedli následně 
v 54. minutě Jihočeši, po rohu Otepky si na přední tyč naběhl 
sváteční střelec Leština, jehož hlavička prolétla těsně nad. 
Na druhé straně se pak Kadlec dostal do obrovské šance, 
kdy nejprve obešel Kučeru a následně vystřelil. Naštěstí pro 
domácí ale slabě, a tak Horejš s Černákem stačili míč vytěsnit 
mimo brankový prostor.

Velkou šanci měl následně v 68. minutě Lačný, ani jeho 
oblouček ale nenašel cestu mezi tři tyče budějovické brány. 
Následně zkoušel z dálky pálit i Kucka, gólman Kučera však 
nemusel zasahovat ani proti jeho střele. Ve zbytku zápasu 
převzali iniciativu hostující hráči, kteří hru významně otevřeli 
a tlačili se do zakončení. Jihočeši se naopak dostávali 
do rychlých protiútoků, které ale ani v jednom případě 
nedokázali dotáhnout do konce. V posledních minutách ani 
jedno z mužstev nechtělo udělat chybu a zápas tak skončil 
nerozhodně 0:0.

HLASY TRENÉRŮ
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Musím kluky 
pochválit, velmi dobře si vedli v obranné fázi. Hráli 
zodpovědně, kompaktně, zdvojovali se a ztrojovali. Spartě 
jsme nedovolili dostat se do kombinace a kdybychom 
dotáhli náznaky šancí, bylo by to asi hodně příjemné. Ale 
my jsme spokojeni s tím bodem. Měli jsme radost z remízy 
se Spartou a zpráva, že Slavia nevyhrála nad Kladnem, nás 
zarmoutila. Ale nemohli jsme to ovlivnit, a tak převládá 
hlavně spokojenost z našeho výsledku.“

Jozef Chovanec (trenér Sparty): „Z naší strany to bylo 
hlavně v prvním poločase nepovedené utkání. Nebyli 
jsme dostatečně aktivní, v prvním poločase nebyla z naší 
strany ohrožena branka. Druhý poločas byl trochu lepší, ale 
dobře zformovaná obrana soupeře odolávala. Málo jsme 
se tlačili do zakončení a ty šance, co jsme si vytvořili, jsme 
neproměnili..“

18. dubna 2010, 25. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 5564

SK DYNAMO ČB - SPARTA PRAHA
            
   0:0 (0:0)   

ŽK: Ondrášek, Kučera, Stráský - Kucka, Lačný.
ROZHODČÍ: Paták - Moudrý, Královec.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Laštovka, Horejš, Žižka, 
Leština - Hudson (82. Stráský), Otepka, Černák, Benát, Krob - 
Ondrášek (72. Meszároš).
SESTAVA SPARTY: Kozáčik - Kušnír, Brabec, Řepka, 
Hoheneder - Sionko (88. Zeman), Vacek, Kucka, Žofčák - 
Kadlec (65. Třešňák), Lačný.

Proti vedoucí spartě uhráli 
jihočeši doma bod

Michael Žižka v souboji se sparťanem Václavem Kadlecem. Michael Žižka v souboji se sparťanem Václavem Kadlecem. 
Foto František PanecFoto František Panec



5Ohlasy po zápase

Důležitými postavami na obou stranách byli v utkání 25. kola 
české nejvyšší soutěže mezi Dynamem a pražskou Spartou 
brankáři. Domácí strážce svatyně Pavel Kučera si připsal 
již desátou vychytanou nulu a navíc se dle průběžného 
hodnocení hráčů Deníkem Sport dere na post brankáře do 
ideální jedenáctky sezony. 

Jeden bod z utkání se Spartou zřejmě berete, když 
přihlédneme k tomu, že si Pražané zejména ve druhé 
pětačtyřicetiminutovce vytvořili poměrně velký tlak.
Přesně tak. Druhý poločas nás Sparta zmáčkla a my bodík 
jednoznačně bereme. Co nám přinese uvidíme až po třicátém 
kole, každopádně už nyní jsme za něj moc rádi.

Zdálo se, že jste hráli spíše na 0:0. Sparta ovšem hodně 
kazila a náznaky šancí na vaší straně byly.
Věděli jsme, že hosté budou po náročném programu unavení, 
přesto je to stále ten nejlepší klub v naší lize a oni si nemohou 
dovolit něco podcenit ani u nás. Pražané prohospodařili 
zejména první poločas. Ve druhém dějství jsme se více zatáhli 
a jejich fotbalový um jsme předčili vůlí a bojovností.

Zásahů do sestavy bylo poměrně hodně, což se projevilo 
i v seskupení obranných řad, kde nezůstal kámen na 
kameni.
Když se nedaří, tak nezbývá než provést změny v sestavě... 
Pro nás bylo utkání svátkem, dali jsme do něho všechno a 
výsledkem je nerozhodný výsledek.

Po porážce v existenčním duelu na Kladně atmosféra v 
kabině asi pořádně zhoustla, že?
Určitě se to na nás i dnes trochu promítlo, i když nás paradoxně 
Kladenští zmáčkli mnohem více než Sparta.

Silou vůle jsme ten bod vyválčili, 
hodnotil Pavel Kučera

Kdy vám bylo z pohledu brankáře v duelu nejhůře?
Velmi nepříjemné byly centrované míče ze stran, při nichž jsem 
musel hodně ven z branky. Standardní situace zahrávali hosté 
precizně.

A co situace ze sedmdesáté minuty, kdy jste tečovaný míč 
směřující mezi tři tyče bravurně vytěsnil konečky prstů 
nad?
Tam to také pěkně hořelo (směje se). Kušnír centroval ze strany 
a jeden z našich beků srazil balón téměř do sítě. Byl to spíš 
refl exivní zákrok. Málem bych ještě zapomněl na moment, kdy 
jsem zaváhal při vyběhnutí proti Kadlecovi a na čáře za mě 
zaskočil David Horejš. Bohužel jsem doplatil na příliš suchý terén 
a neodhadl jsem skluz míče. Naštěstí to dopadlo dobře.

Branku Pražanů hájil slovenský rodák Matúš Kozáčik a i když 
Jihočeši vyslali v celém průběhu střetnutí pouze jednu střelu 
mezi tři tyče, na nedostatek práce si nemohl stěžovat. Bývalý 
gólman Slavie nahradil veterána Jaromíra Blažka, jenž si ve 
čtvrtečním duelu Ondráškova Cupu natrhl zadní křížový vaz v 
koleni. Blažek bude Pražanům chybět až do konce jarní části 
Gambrinus ligy.

Matúši, kdy jste se dozvěděl, že půjdete proti Budějovicím 
do branky?
V pátek po pohárovém utkání se Slavií, kdy se vlastně potvrdilo, 
že zranění Jaromíra Blažka má vážnější charakter.

Byl to pro vás osobně nějaký problém, když jste se po 
dlouhé době vrátil do ligového kolotoče?
Určitě ne, v nejvyšší soutěži už působím poměrně dlouhou 
dobu a od pátku jsem měl dost času se kvalitně připravit.

Myslíte, že vynucená změna na brankářském postu může 
být pro vás jako tým nějakou překážkou?
Doufám, že ne. Náš cíl je jasný, jdeme za ním a věřím, že se nám 
podaří uspět.

S Dynamem je ale jeden získaný bod pro Spartu málo ne?
Souhlasím. Podle mě jsme tady dva body ztratili zbytečně. Na 
druhou stranu Budějovice výborně bránily a my jsme se do 
šancí propracovávali jen těžko. Utkání bylo o jednom gólu a ten 
se nám vstřelit nepodařilo.

Projevil se na vašem výkonu nahuštěný program z 
posledních dnů?
Hrálo se toho opravdu hodně, ale i ostatní týmy hrají v domácím 
poháru a nemají to jednoduché. Jestliže se chceme probojovat 
do fotbalové Evropy, tak musíme zbylá kola zvládnout. Nyní se 
už soustředíme pouze na ligu.

Pavel Kučera měl v zápase proti Spartě hodně práce.Pavel Kučera měl v zápase proti Spartě hodně práce.
Foto František PanecFoto František Panec
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Hned od úvodních minut se hrál za krásného slunečného 
počasí ve Štruncových sadech ofenzivní fotbal, ve kterém hráli 
prim především domácí hráči. Již ve 2. minutě se k hlavičce z 
dobré pozice dostal Rezek, brankář Dynama Pavel Kučera byl 
ale na svém místě. Jihočeši měli vzápětí možnost zahrávat 
rohový a následně i přímý kop, ani jedna ze standardek ale 
šanci nepřinesla. 

Právě po nepovedeném přímém kopu z 8. minuty se do rychlého 
brejku do otevřené obrany dostali domácí, jenže Petržela se se 
utopil ve vlastních kličkách na hranici velkého vápna. O pár 
chvil později se ke střele dostal v gólové pozici Rezek, svou 
ránu ale namířil těsně nad. Na konci první dvacetiminutovky 
nebezpečně hlavičkoval Jiráček, ani jeho pokus si ale cestu za 
pozorného Kučeru nenašel.

Hned v zápětí se do dvou velkých šancí dostali i hosté. Nejprve 
Daněk vyškrábl po přetaženém centru křížnou hlavičku kapitána 
Dynama Horejše a o pár vteřin později zlikvidoval i akrobatickou 
střelu Volešáka z bezprostřední blízkosti. V 28. minutě se snažil 
do vápna Jihočechů probít přes Kroba aktivní Petržela, jeho 
zblokovaná střela ale skončila v zámezí. V dalších minutách 
prvního poločasu to byli především domácí, kteří diktovali 
tempo hry. Žádnou z pološancí ale nedokázali dotáhnout do 
konce a do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 0:0.

I úvod druhého poločasu se nesl ve znamení aktivní hry 
domácího celku, brankář Dynama Pavel Kučera nemusel ale 
dlouhé minuty zasahovat. Zajímavá situace se zrodila až v 58. 
minutě. Po faulu na Otepku kopali Jihočeši přímý kop z dvaceti 
metrů, střelu Volešáka i následnou dorážku Kroba ale zastavila 
pevná domácí zeď. I v dalších minutách hledali domácí hráči 
recept na budějovickou obranu jen velmi složitě a ač se častěji 
hrálo na polovině hostů, domácí pálili velmi slepými náboji, 
které ani zdaleka neohrožovaly Kučerovu bránu.

V poslední desetiminutovce se osmělili i Jihočeši. V 82. minutě se 
přímým kopem připomněl Otepka a o minutu později si hosté 
vypracovali asi nejlepší příležitost celého zápasu. Hudsonův 
centr pustil na hranici velkého vápna za sebe Otepka a přímo 
z voleje zkoušel střílet Volešák. Jeho rána z obtížné pozice sice 
mířila k pravé tyči, tam byl ale připravený gólman Daněk. V 
úplném závěru si hosté z jihu Čech bezbrankovou remízu v 
pohodě pohlídali a dokráčeli tak zaslouženému zisku bodu za 
remízu 0:0.

HLASY TRENÉRŮ
Pavel Vrba (trenér Plzně): „S nulou na našem kontě 
nejsem samozřejmě spokojený a nic na tom nemění ani 
fakt, že jsme nastoupili v kombinované sestavě. Někteří 
hráči nehráli kvůli trestům a zraněním a dali jsme tak šanci 
těm, kteří tolik příležitostí nedostávají. Je pravda, že právě 
od těchto hráčů jsem čekal více a domácí remízu beru jako 
ztrátu. Přesto ale nezastírám, že zápasem jara pro nás bude 
středeční utkání v poháru proti Olomouci.“ 

Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Bezprostředně po 
skončení zápasu radost z bodového zisku samozřejmě 
převyšuje nad výkon našeho týmu. Hráli jsme bez tempa 
a bez pohybu, na což mohlo mít vliv horko, ale i také naše 
určitá nervozita. Ještě v prvním poločase jsme si vytvořili asi 
dvě dobré šance, i když Plzeň jich měla ještě o něco více. Ve 
druhém poločase jsme ustáli plzeňský úvodní tlak a závěr 
jsme si pak už pohlídali.“

24. dubna 2010, 26. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2430

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

ŽK: Hudson, Meszároš (oba CEB).
ROZHODČÍ: Adámek - Chytil, Vysloužil.
SESTAVA PLZNĚ: Daněk - Ševinský, Hájovský, Rada, Lecjaks 
- Petržela (70. Krbeček), Kolář, Rýdel, Jiráček (84. Darida), 
Rajtoral (62. Limberský) - Rezek.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Laštovka, Horejš, Žižka, Krob 
- Hudson, Benát (77. Riegel), Černák, Otepka, Volešák (90. 
Mezlík) - Sedláček (80. Meszároš).

Po remíze se Spartou přivezlo 
Dynamo bod i z Plzně

Fernando Hudson a David Limberský v podzimním zápase.                                                    Fernando Hudson a David Limberský v podzimním zápase.                                                    
Foto František PanecFoto František Panec
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Středopolař Ladislav Volešák se po po dvouzápasové 
pauze zaviněné lehkým zraněním vrátil v zápase na hřišti 
plzeňské Viktorie do sestavy Dynama a tento tah trenéru 
Jaroslavu Šilhavému vyšel. Šestadvacetiletý záložník, který 
na jihu Čech hostuje ze Slavie, se dostal do několika velmi 
slibných šancí a chybělo jen jedno - aby některou z nich 
přetavil gól, který by ve vyrovnaném zápase ve Štruncových 
sadech znamenal s velkou pravděpodobností zisk tří bodů. 
„Je to pravda. Měl jsem během utkání celkem tři dobré 
šance a jednu z nich jsem měl proměnit,“ krčil Volešák po 
zápase rameny.

Jihočeši odehráli s favorizovanou Viktorií naprosto 
vyrovnané utkání. Přestože měli domácí fotbalisté častěji 
míč na svých kopačkách, nakonec to byli právě fotbalisté 
Dynama, kteří zaznamenali více střel směřujících na bránu. 
Sám Ladislav Volešák se dostal do zakončení hned třikrát. 
Dvakrát zaměstnal brankáře Daňka a jednou poslal míč 
nad bránu. „Největší šance byla asi ta poslední střela deset 
minut před koncem. Ferda centroval do vápna, já jsem si 
zakřičel na Rudu Otepku a ten mi to chytře pustil za sebe. 
Bohužel střela měla ale slabou razanci a brankář Daněk byl 
včas u tyče,“ popisoval technický záložník své nebezpečné 
zakončení z 82. minuty.

Volešák Po Plzni: Škoda, že jsem 
některou ze šancí neproměnil 

Vyložených šancí měli sice více hosté z jihu Čech, aktivita byla 
ale výrazně na domácí straně. Viktoriáni se do střeleckých 
pozic dostali hned dvanáctkrát, naštěstí pro Dynamo ale jen 
ve dvou případech dokázali míč nasměrovat do brankového 
prostoru, kde úřadoval brankář Kučera. „Kdybych tu poslední 
šanci pár minut před koncem proměnil, tak by to pro domácí 
bylo asi opravdu divné. V zápase byli aktivnější a zápasu více 
sluší remíza než naše případná výhra,“ dodal Volešák, který byl 
zároveň rád, že tým dokázal podruhé v řadě odehrát zápas 
bez inkasovaného gólu: „Pavel Kučera letos chytá skutečně 
výborně a sbírá jednu nulu za druhou. Dneska jsme mu k 
té další nule naším dobrým defenzivním výkonem hodně 
pomohli.“

Plzeňští fotbalisté do zápasu proti Dynamu nastoupili ve 
velice kombinované sestavě a to se na jejich výkonu částečně 
projevilo. Velmi citelná pak byla absence špílmachra týmu 
Pavla Horvátha, který dostal během náročného programu od 
trenéra Pavla Vrby volno. Jihočeši této skutečnosti dokázali 
využít jen částečně, přesto byli po skončení zápasu spokojeni 
s bodovým ziskem. „I za ten bod za remízu 0:0 jsme ale určitě 
hodně rádi. V boji o záchranu je každý bod ze hřiště soupeře 
velmi dobrý a jsme tedy spokojeni,“ řekl Volešák, jehož tým si 
připsal sedmou letošní remízu 0:0.

Čtyři zápasy před koncem sezony si tak Jihočeši zajistili to, 
že záchranu v lize mají stále ve svých rukou a nemusejí se 
ohlížet na výsledky ostatních týmů. S pětadvaceti body 
na kontě chybí již jen velice málo k tomu, aby si Dynamo 
zahrálo nejvyšší soutěž i v příští sezoně. „Tento dnešní bod je 
velice důležitý a kdybychom v dalším kole doma vyhráli nad 
Olomoucí, tak bychom měli osmadvacet bodů a odvážím 
si tvrdit, že bychom byli už stoprocentně zachráněni,“ 
uvědomuje si Ladislav Volešák.

Zatímco fotbalisté Dynama mohli být s bodovým ziskem ze 
hřiště pátého týmu tabulky spokojeni, naprosto jiné pocity 
měl po zápase plzeňský útočník Jan Rezek, který se podobně 
jako Volešák dostal do několika slibných šancí, žádnou z nich 
ale také nedokázal dotáhnout do gólového konce. „Věděli 
jsme, že nás čeká těžké utkání. Budějovice se zachraňují, 
každý zápas hrají o všechno. O tom, že nejsou slabým týmem, 
svědčí třeba jejich výhra v Ostravě. Věděli jsme také, že budou 
hrát hodně zezadu, ale šance na to dát gól jsme měli. V 
koncovce se trápíme,“ zlobil se útočník Západočechů. Nikdo 
z plzeňských fotbalistů ale po skončení zápasu nezastíral, že 
se tým chtěl stoprocentně připravit především na odvetné 
utkání poháru Ondrášovka Cup, který byl na programu hned 
ve středu po zápase s Dynamem ČB.Ladislav VolešákLadislav Volešák
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SK Dynamo České Budějovice, a. s. v nové 
sezóně 2009/2010 připravilo ve spolupráci 
DS Světluška velký charitativní projekt 
"Pojďme proměnit šanci!" Cílem projektu je 
zakoupení speciálního polohovacího kočárku 
v hodnotě cca 50.000,- Kč a dalších speciálních 
pomůcek ke zkvalitnění života postižených dětí.

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

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

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

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

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

Jak můžeme pomoci?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto DS Světluška 1.000,-Kč
2. klub SK Dynamo České Budějovice věnuje z každé prodané vstupenky 1,-Kč
3. Vy, jako naši příznivci, se této akce zúčastníte již zakoupením vstupenky.
Ale navíc máte možnost přispět i do kasiček, které budou umístěné u pokladen.
Doufáme, že nezůstanou prázdné.
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RK. TÝM ZÁP V R P SKÓRE BODY +/-

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

Gambrinus liga 2009/2010

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

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

14
16
15
14
11
12
11
9
9
9
8
7
5
7
6
4

12
6
6
8
9
4
5
8
5
5
6
8

10
3
5
2

0
4
5
4
6

10
10
9

12
12
12
11
11
16
15
20

34:11
40:21
33:24
38:23
32:25
42:33
45:36
31:28
29:33
31:35
25:35
18:25
20:29
23:40
23:35
25:56

54
54
51
50
42
40
38
35
32
32
30
29
25
24
23
14

15
15
12
11
3
1
-1
-4
-7
-7
-6

-13
-14
-15
-16
-25

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

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

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

- Ostrava
- Liberec

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

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

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

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

- Ostrava

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

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

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

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

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

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

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

- Kladno
- Příbram
- Bohemians 1905

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.4. 17:30
0:1

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

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

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

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

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

1:0
3:2

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

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

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

2. 5. 16:00

2. 5. 16:00

2. 5. 16:00

1. 5. 20:00

30. 4. 18:20

1. 5. 16:00

2. 5. 18:15

1. 5. 18:20

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

5. 5. 20:00

5. 5. 17:30

5. 5. 17:30

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

8. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00

15. 5. 17:00
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SK SIGMA OLOMOUCSK SIGMA OLOMOUC
Rok založení: 1919
Klubové barvy: modrá a bílá
Stadion: Andrův stadion (12.014 diváků)
Webové stránky: www.sigmafotbal.cz
Nejlepší umístění: 2. místo (1995/96)
Nejvyšší výhra: 7:1 nad Spartakem Trnava (1991/1992)
Nejvyšší prohra: 0:6 se Spartou Praha (1999/2000)
Nejlepší střelec v historii: Radek Drulák - 72 gólů

Posledních pět zápasů v Gambrinus lize
  28.3.   Kladno -   Olomouc        2:3
    4.4.   Jablonec -   Olomouc      3:1
  11.4.   Olomouc  -  Plzeň               1:0
  17.4.   Brno -   Olomouc          1:2
  25.4.   Olomouc -   Slavia               3:1

Vzájemná bilance soupeřů
Sigma Olomouc patří k tradičním soupeřům Dynama v 
nejvyšší soutěži. Od vzniku samostatné české ligy se oba 
týmy střetly v Gambrinus lize celkem sedmadvacetkrát. 
Mírně lepší bilanci vzájemných utkání mají fotbalisté z 
Hané, kteří dokázali v těchto střetnutích desetkrát vyhrát, 
osm utkání vyznělo lépe pro Dynamo a dalších devět 
zápasů skončilo nerozhodně. 

Jihočeši to na Olomouc na Střeleckém ostrově umí. 
Přestože v první lize v Olomouci nikdy nevyhráli, na 
domácím stadionu mají bilanci výrazně pozitivnější. V 
dosavadních třinácti zápasech v jihočeské metropoli 
osmkrát vyhráli a pouze dvakrát prohráli. 

Poměrně vyrovnané jsou i střelecké statistiky. Zatímco 
Jihočeši zatížili konto soupeře jednatřiceti góly, hráči 
Olomouce skórovali třiatřicetkrát. Ze současných hráčů se 
v dresu Dynama do sítě Olomouce stihli trefi t v minulosti 
Sedláček, Mezlík a také Volešák, naopak ze současného 
kádru Hanáků mají gólové zkušenosti pouze Michalové 
Ordoš s Hubníkem (oba své góly zaznamenali v letošním 
podzimním zápase na Andrově stadionu). 

Poslední vzájemný zápas
Podzimní zápas Dynama na Andrově stadionu v Olomouci 
překvapení nepřinesl. Trápící se Jihočeši, kteří se nedobrovolně 
drželi na sestupové patnácté příčce na olomouckého soupeře 
nestačili a prohráli 0:2. Pro trenéra Jaroslava Šilhavého to 
znamenalo první prohru během jeho angažmá u jihočeského 
klubu. 

Domácí fotbalisté byli v celém průběhu utkání výrazně 
aktivnější a hned ve 22. minutě se ujali vedení, když se 
po centru Petra hlavou prosadil kanonýr Ordoš. Zaváhání 
budějovické obrany v úvodu druhého poločasu pak potrestal 
druhý úspěšný olomoucký střelec Michal Hubník.

1. listopadu 2009
SK SIGMA OLOMOUC - SK DYNAMO ČB 2:0 (1:0)
Branky: 22. Ordoš, 47. M. Hubník
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).

Představujeme našeho dnešního soupeře

Střelci týmu v letošní sezoně
  9 - Michal Ordoš
        Pavel Šultes
  4 - Michal Hubník
  3 - Tomáš Janotka
        Jakub Petr
        Daniel Rossi
        Pavel Dreksa
  2 - Jan Navrátil
        Tomáš Hořava
  1 - Lukáš Bajer
        Jan Schulmeister

Poslední zápas mezi Dynamem a Olomoucí na Střeleckém ostrově skončil na Poslední zápas mezi Dynamem a Olomoucí na Střeleckém ostrově skončil na 
začátku loňské sezony smírně 1:1.                                                            Foto František Panec     začátku loňské sezony smírně 1:1.                                                            Foto František Panec     

prodej a pokládka
podlahových

krytin

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

4.místo

11.místo

Posledních pět sezon
4.místo

14.místo

9.místo
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Osobnost v dresu OlomouceOsobnost v dresu Olomouce

Michal Hubník (* 1. června 1983) zahájil svou fotbalovou kariéru jako pětiletý v malém vesnickém týmu TJ Halenkov poblíž 
Vsetína, kde působil až do roku 1996. Přes krátké působení ve Vsetíně se v roce 1998 přesunul do Drnovic. Do velkého fotbalu 
nakoukl ale až jako hráč Olomouce.

Do prvoligového kádru byl z tehdy druholigové rezervy přeřazen v létě 2003. Na podzim pak stihl reprezentovat Českou republiku 
na MS hráčů do dvaceti let. V srpnu 2004 odešel na hostování do Opavy, odkud se pak v lednu 2005 vrátil zpět do Olomouce.

Jako zkušený ligový útočník odešel v únoru 2010 do ukrajinského Lucku. Jenže po týdnu se vrátil zpět a pokračoval tak jako hráč 
Sigmy Olomouc. Během své prvoligové kariéry odehrál v nejvyšší soutěži 139 ligových zápasů a na konto si připsal čtyřiadvacet 
ligových gólů. 

Foto František PanecFoto František Panec

MICHAL MICHAL 
HUBNÍKHUBNÍK
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Michael Žižka z modřan
aneb ne všichni žižkové jsou z trocnova

s jiskrou v očích. Zároveň si však trochu postěžoval na to, že 
odchovanci dostávají ve Spartě šanci vlastně až nyní. „To dříve 
nebývalo!“ 

Když se po časové přímce vrátíme o chlup nazpět, můžeme 
zaznamenat i starty ve výběrech České republiky. „Moc rád 
vzpomínám na kluky, kteří tam s námi tehdy byli. Lafata, 
Petr Čech a mnozí další, jež hrají soutěže po celé Evropě,“ 

vyjmenovává obounohý fotbalista. 
„Nejen z toho důvodu si i těch tří 
startů ve dvacítce a čtyř v sedmnáctce 
nesmírně vážím. Musím ještě 
podotknout, že jsem téměř veškeré 
reprezentační srazy absolvoval po 
boku Martina Leštiny, jenž je stejný 
ročník jako já. Přátelství nám vydrželo 
a potkali jsme se vlastně i tady v 
Dynamu,“ dodává hráč přezdívaný 
Žíža. 

Na šampionát s mládežnickým i výběry 
se ale bohužel nedostal, za což mohla 
především obrovská konkurence mezi 
tehdejšími fotbalově talentovanými 
teenagery. Podobně tomu bylo i 
v celku prvního mužstva klubu s 
pražským S ve znaku. „V béčku jsem 
ale hrál pravidelně a vynechal jsem 
minimum zápasů. Shodou okolností 
mě vedl nynější lodivod Dynama 

Jaroslav Šilhavý společně s Borisem Kočím působícím nyní 
v Baníku Ostrava.“ Michael Žižka po stabilně odehraných 
sezonách v juniorce přesídlil v sezoně 2005/2006 po sestupu 
záložního mužstva do ČFL na jih Čech. 

Úvod Gambrinus ligy začal na lavičce náhradníků a na šanci 
čekal do 3. kola. V průběhu zápasu s Brnem vystřídal na 
levém kraji obrany Bureše a příležitost chytil, jak se říká za 
pačesy. Okamžitě se zařadil do základní sestavy. Na jaře pak 
pro svou zarputilost často nastupoval i na postu defenzivního 
záložníka. V dalším ligovém ročníku nenápadně ofenzivně 
laděný obránce odehrál především velmi kvalitní podzim. 
Po boku Jaroslava Černého předváděl na levé straně hřiště 
zajímavé rychlé kombinace a často svým spoluhráčům 
vytvářel dobré příležitosti. V jarní části se ale jako většina 
týmu začal vytrácet a spoléhat se tak dalo pouze na jeho 
precizní defenzivu. 

Za dva roky stihl „Žíža“ ať už v černobílém, žlutém či 
purpurovém dresu Dynama nastoupit k devětačtyřiceti 
ligovým partiím a v této povedené statistice pokračuje i 

Po vzoru slavného vojevůdce se v dresu budějovického 
Dynama rve za čest a slávu klubu s bojovností sobě vlastní i 
Michael Žižka, nyní osmadvacetiletý odchovanec pražského 
Tempa, jehož na fotbalové pažity přivedl jeho otec. „Táta nikdy 
nehrál žádnou vyšší soutěž, ale byl to ten správný člověk s 
elánem do fotbalu. Když mě na prvním náboru nepřijali, tak 
ho to vzalo více než mě osobně. Na podruhé to ale v jiném 
oddílu vyšlo a táta se stal vlastně i mým prvním trenérem,“ 
upřesňuje Žižka. 

Prvními krůčky v jeho kariéře byla 
působení v různých pražských 
týmech. Nejraději vzpomíná důrazný 
obránce na působení v Tempu Praha, 
kde se spoluhráči na škvárovém hřišti 
zle zatápěli i Spartě či Slavii, jejíž hráči 
na tento dnes atypický povrch nebyli 
příliš navyklí. „V současné době už se 
tomu akorát směji. Podmínky jsou 
nyní nesrovnatelné a nové generace 
umělé trávy jsou opravdu kvalitní, i 
když v mém věku už člověk pociťuje, 
že na kolena a achillovky to není 
ideální,“ vysvětluje a jedním dechem 
dodává, že škváru získanou ze skluzů 
a pádů ze svého těla nikdy defi nitivně 
nevymaže, stejně tak jako vzpomínky 
na toto žákovské období. 

Zlom přišel záhy, a to díky přestupu 
do Sparty Prahy. V patnácti letech se Michael zařadil do 
kádru staršího dorostu, který hrál ve své kategorii druhou 
nejvyšší soutěž. O dva roky později byl přeřazen do „A“ 
dorostu, kde už nastupoval do zápasů celostátní ligy. V kabině 
s ním byli i hráči, které jsme mohli i stále můžeme vídat při 
zápasech české nejvyšší soutěže. „Naším brankářem byl David 
Bičík a snad nejvýrazněji se prosadil Hübschman,“ pátrá v 
paměti úspěšně Žižka. Právě Tomáš Hübschman, jenž se nyní 
prosazuje i  v reprezentačním výběru, tehdy své vrstevníky 
nepřevyšoval. Alespoň takový pohled má rodák z pražských 
Modřan. „Byli jsme všichni víceméně na stejné úrovni. Asi 
jsem neměl to pověstné štěstíčko jako Tomáš, který vlastně 
dostal jako mladík šanci v Jablonci pod trenérem Hřebíkem a 
z ligového kolotoče již nevypadl.“ 

Kroky Michaela Žižky tak vedly do juniorského týmu, 
kde strávil největší část svého fotbalového života. I když 
s A-mužstvem trénoval, do základní jedenáctky se nikdy 
nepropracoval. „Za Ivana Haška jsem byl v širším kádru a pod 
koučem Hřebíkem jsem se dokonce jednou dostal na lavičku 
při zápase Ligy mistrů proti Panathinaikosu na Letné,“ vypráví 
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nadále. V loňské sezóně odehrál 22 utkání a dokonce si 
připsal do své bilance i první trefu v nejvyšší české soutěži. Na 
půdě Brna v poslední minutě duelu z voleje perfektně napálil 
míč po skrumáži ve vápně do vinglu brněnské svatyně a 
zajistil Budějovickým cenný bod z Moravy. „Já přitom nejsem 
vůbec gólový. Dám třeba jeden gól za tři roky, a když už se 
trefím, tak na další skutečně klidně zase další tři roky čekám. 
Ta branka byla ale hodně o štěstí. Z mé strany to nebylo 
nijak mířené, protože tam stálo hodně hráčů,“ popisoval až 
s přílišnou skromností moment, který se pak stal součástí 
gólové hitparády České televize. 

V průběhu sezony 2008/09 kvůli zraněním a karetním 
trestům spoluhráčů nastupoval nejčastěji na stoperu a 
nejednou dokázal, že právě tam je jeho místo. Ukázal se 
jako fotbalista budoucnosti, který by mohl jednou nahradit 
stoperskou dvojici Horejš - Hunal. „Věk nejde zastavit a jak 
Tomáš, tak David nebudou po trávních běhat věčně. Nejen 
mým úkolem je tyto zkušené borce nahradit.“ Nechce se však 
příliš pouštět do debat, s kterým že jmenovaným se mu hraje 
lépe. „Snad Huny trochu více poradí, ale jinak v jejich přínosu 
pro tým zásadní rozdíl nevidím,“ vypráví s úsměvem. 

Před startem současného ročníku Gambrinus ligy avizovali 
Jihočeši cíl, kterým bylo překonání čtyřicetibodové hranice 
a umístění někde daleko od sestupových vod. Realita je 
však jiná a v Budějovicích se opět hraje o holý život, přitom 
začátek byl nadějný. „Skutečně jsme začali dobře a po domácí 
remíze s Jabloncem jsme přivezli tři body ze Střížkova. Ty nás 
dostaly psychicky nahoru.“ I Žižkovi osobně se dařilo. Hned v 
úvodním kole dostal šanci v základní sestavě. A vedle něho 
se objevil talentovaný slovenský stoper Jarabica dominující 
především v hlavičkových soubojích. Poté však přišla série 
neuspokojivých výsledků a po domácí bezbrankové remíze 
s Kladnem v 10. kole byl kalich hořkosti dovršen. 

Padl trenér Tobiáš, jehož vystřídal bývalý reprezentační 
asistent Šilhavý a pod ním Michael tolik šancí nedostával. 
Když už nastoupil do nějakého střetnutí v základní jedenáctce, 
povětšinou následovala nevynucená herní pauza a následný 
výpadek byl poté na Žižkových výkonech patrný. „Samozřejmě 
každému hráči více vyhovuje, když je v permanentním herním 
vytížení, ale jsem rád za každou odehranou minutu,“ podotýká 
budějovický pes-obranář. Dynamo před existenčním jarem 
prodělalo tvrdý zimní dril a navíc posílilo o zkušeného Otepku a 
navrátilce Volešáka. „Kádr je tu momentálně takový, že bychom 
mohli hrát s klidným svědomím do desátého místa. Bohužel 
jsme dostali do této nepříjemné situace. Objektivní důvody 
však já osobně neznám,“ nabízí vlastní pohled Žižka. 

Olomouc a Brno, tedy týmy, které se před koncem sezony 
na Střeleckém ostrově ještě představí, rozhodně nebudou 
lehkými soupeři. Zatímco v posledním duelu v Plzni, kde 
Jihočeši pracovali především precizně v defenzivě a odvezli 
si bodík, na domácím trávníku budou muset vyvinout i 
větší aktivitu směrem dopředu. „Rozhodně se bude v těchto 
zápasech lámat chleba a bylo by moc nepříjemné jet v 
posledním kole do Jablonce bojovat o záchranu,“ ví moc dobře 
otec šestnáctiměsíčního syna. Rodinka, která rozbalila svůj stan 
v řadovém domku na okraji města, navíc v říjnu čeká další 
přírůstek. Vytížený je tak Michael Žižka nejen na hřišti, ale také v 
domácnosti. „Tohle jsou ale o poznání příjemnější starosti,“ říká 
s cukajícími koutky na tváři. 

Téměř všechen volný čas tak věnuje rodině a na ostatní 
záliby mu příliš prostoru nezbývá. „Snad jen kolečkové brusle 
si neodepřu,“ zmiňuje. Jak už je v Dynamu tradicí i on vyráží 
se spoluhráči sledovat své kolegy do hokejové Budvar Arény, 
zatímco nedalekou halu ve Stromovce, kde hraje volejbalový 
Jihostroj, ještě nenavštívil. Občas vyrazí směr Praha, pozdravit 
rodiče a kamarády, jinak se pro něj ale pravým domovem staly 
Budějovice. „Moc se nám tady líbí a rozhodně bych neměnil,“ 
říká. 

Podobně pozitivně se vyjadřuje i o zázemí fotbalového 
Dynama. „Máme tady jeden z nejhezčích stadionů v republice 
a tréninkové centrum Složiště nám závidí nejeden mančaft,“ 
připomíná řízný obránce chloubu českobudějovického klubu. 
On sám je také skálopevně přesvědčen, že nejvyšší soutěž 
zůstane na jihu Čech zachována. „Vedení nás podporuje 
a rozhodně nehrajeme pod nějakým enormním tlakem. 
Podmínky máme výborné a všichni věříme, že se nám podaří 
soutěž udržet,“ říká rezolutně. Snad vše skončí happyendem a 
po závěrečném kolem budou moci hráči i funkcionáři Dynama 
spřádat plány na další ročník Gambrinus ligy. Za svou bojovnost 
a nasazení by si to jistě zasloužili. Michael Žižka obzvláště...
          
    Milan Džuba
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Mega řecko
24.4. - 25.7.2010

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

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

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

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

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

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

atmosféru řeckých olympijských her v různých sportovních a zábavných aktivitách.

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

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

POLOČASOVÁ TOMBOLA O CENY V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 30.000 KČ!POLOČASOVÁ TOMBOLA O CENY V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 30.000 KČ!
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   SK DYNAMO ČB
  SK SIGMA OLOMOUC

druhé zdarma

Platnost kupónu
do 16. 5. 2010

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

Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonice ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55  
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Na silné ovčáry 
juniorka nestačila

Již od úvodu utkání bylo zřejmé, že favorit utkání z Ovčár 
bude diktovat tempo hry. Největší zbraní celku z Mělnicka 
byly bezesporu standardní situace. Již po čtvrthodině 
hry kopaly Ovčáry tři rohy a ten další už se jim podařilo 
přetavit ve vedoucí branku. A byl to gól z kategorie velice 
kuriózních. Další skvěle zahraný rohový kop se snesl na hlavu 
kanonýra Hyka, který nastřelil tyč. Následně se balón odrazil 
na jednoho z českobudějovických hráčů, od něhož putoval 
do břevna a následně na hlavu Martina Viskupa. Ovčárský 
zadák do balónu hlavou jen lehce šťouchl a kulatý nesmysl 
skončil těsně za brankovou čarou - 1:0. 

Ve 32. minutě mohlo být vyrovnáno. Po trestném kopu si 
totiž za domácí obranu zaběhl nejzkušenější hráč rezervy a 
zároveň kapitán v jedné osobě David Homoláč, jenž se snažil 
přelobovat vyběhnuvšího Straku. Gólman Středočechů měl 
štěstí, neboť Homoláč jen těsně přestřelil branku. Ve 35. 
minutě předvedl hezkou individuální akci Matějček, ale po 
přechodu přes svého strážce nenašel centrem nikoho ze 
spoluhráčů. Další branka již v první pětačtyřicetiminutovce 
nepadla, a tak se šlo do kabin lépe hráčům Sokola.

Krátce poté, co hlavní sudí Bureš zahájil druhý poločas, 
totiž Ovčáry vybojovaly autové vhazování poblíž vápna 
Dynama. A v takové situaci si míč do rukou bere Martin 
Kovařík. I tentokrát hodil dlouhý aut až do hloubi soupeřovy 
šestnáctky, kde se nešťastným zásahem prezentoval Pavel 
Novák. Dezorientovaný bek Jihočechů totiž míč zasáhl tak 
špatně, že překonal vlastního brankáře Vlka a celek z Polabí 
tak vedl již o dvě branky - 2:0. Domácí fotbalisté v tu chvíli 
začali hrát svou hru a prakticky nepouštěli soupeře do šancí. 
A když už Dynamo vyslalo na branku nějakou tu střelu, 
tak narazilo na stálici v ovčárské brance Radima Straku. V 
samém závěru vsadily Budějovice pochopitelně vše na útok 
a zapomněly na zadní vrátka. Tam se vřítil střídající Houška, 
který svou první velkou šanci ještě neproměnil. Pak si ale 
všiml nabíhajícího spoluhráče Jiřího Jeníka, a ten střelou 
hodnou fotbalového Oskara poslal balón přesně do šibenice 
- 3:0. Tato krásná střela uzavřela pohledný zápas, ve kterém 
hrály prim především favorizované Ovčáry.

17. dubna 2010, 23. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 195

SOKOL OVČÁRY - SK DYNAMO „B“
            
                           3:0 (1:0)   

BRANKY: 17. Viskup, 47. P. Novák vlastní, 90. Jeník. 
ŽK: Studený - Rakovan  
SESTAVA OVČÁR: Straka - Chalupa, Ondrák, Studený, 
Viskup, Matějček (76. Jeník), Kovařík, Martínek, Hyka (57. 
Dido), Bayer, Müller (84. Houška). 
SESTAVA DYNAMA: Vlk - Bakala, Novák, Homoláč, 
Bambule (90. Šimáček), Koutný, Šibčič, Rakovan, Timm (53. 
Rein), Klavík, Kaňák.

tel.: 381 282 125

         
                  

Zápas s béčkem Liberce 
REZERVĚ nevyšel

Trenér juniorky Jiří Lerch si byl vědom důležitosti utkání a 
touhu po zisku tří bodů potvrdil složením základní jedenáctky, 
ve které se objevili hned tři útočníci a pouze tři záložníci. 
Jihočeši vstoupili do zápasu aktivně a hned v 7. minutě po 
Rakovanově standardce pálil těsně nad Homoláč. Pohříchu to 
byla na dlouhé minuty jediná šance Dynama, které se fanoušci 
na Složišti dočkali. Hosté totiž velmi dobře bránili a domácí se 
jen těžko prosazovali. V samém závěru poločasu mohlo být zle 
na druhé straně hřiště, tvrdou ránu Tomáše Janů ale bravurně 
vyrazil brankář Křížek.

Vstup do druhého poločasu sice patřil domácím, ti si ale 
vypracovali pouze jedinou příležitost v podání Koutného, 
který tvrdě pálil po přímém kopu Homoláče. Následně zkoušel 
z hranice vápna střílet po rohu Rakovana Martin Jasanský, jeho 
rána ale mířila nad. Hosté spoléhali hlavně na rychlé brejky, 
po jednom z nich pálil těsně vedle Diviš. Domácí odpověděli 
svou největší šancí v zápase v 70. minutě, po přihrávce Kaňáka 
ale pálil z vyložené pozice těsně mimo Klavík.

Patnáct minut před koncem došlo ke změně skóre, jenže na 
opačné straně než by si přáli budějovičtí fanoušci. Zdeněk 
Křížek nedosáhl na rohový kop Janů a Marek Bajza následně 
poslal míč do brány - 0:1. V samém závěru zkoušeli Jihočeši 
možné i nemožné, i přes několik náznaků šancí se jim ale 
skórovat nepovedlo.

21. dubna 2010, 33. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 150

SK DYNAMO „B“ - LIBEREC „B“
            
                             0:1 (0:1)   

BRANKY: 73. Bajza
ŽK: Novotný, Šíranec, Krystan (všichni LBB)
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Bakala (85. Timm), P. Novák, 
Homoláč, Koutný - Rakovan (71. Šibčič), Mezlík, Jasanský - 
Kaňák, Klavík, Stráský.
SESTAVA LIBERCE: Kovář - Novotný, Štícha, Kelić, Janů 
- Bína (58. Suk), Rehák, Krystan, Šíranec - Diviš (86. Čorić), 
Bajza (75. Soběslav).

Adam Klavík se proti béčku  Liberce střelecky neprosadil.Adam Klavík se proti béčku  Liberce střelecky neprosadil.



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

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

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

7
10
4
8
9
6
7

10
7
9
6
6
6
5
5
8
4
5

13
11
12
10
9

10
9
8
9
8
9
9
9
9
9
7
7
6

41:25
29:17
39:30
35:36
36:36
23:36
32:29
38:38
28:31
36:33
32:32
35:38
31:35
34:28
33:28
30:37
25:36
26:47

10
7
1
2
0
0
-2
-2
-2
-3
-6
-6
-6
-7
-7

-10
-14
-16

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

5
4
9
7
7
9
9
7
9
8

10
10
10
11
11
10
14
14

46
43
40
38
36
36
34
34
34
33
33
33
33
32
32
29
25
23
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Kolo

18. kolo

19. kolo

20. kolo

21. kolo

22. kolo

23. kolo

33. kolo

24. kolo

25. kolo

26. kolo

34. kolo

27. kolo

28. kolo

29. kolo

32. kolo

30. kolo

31. kolo

Termín

Sobota, 13. 3. 2010

Sobota, 20. 3. 2010

Sobota, 27. 3. 2010

Sobota 3. 4. 2010

Sobota 10. 4. 2010

Sobota, 17. 4. 2010

Středa, 21. 4. 2010

Neděle, 25. 4. 2010

Neděle, 2. 5. 2010

Sobota, 8. 5. 2010

Středa, 12. 5. 2010

Sobota, 15. 5. 2010

Sobota, 22. 5. 2010

Sobota, 29. 5. 2010

Středa, 2. 6. 2010

Sobota, 5. 6. 2010

Sobota, 12. 6. 2010

Zápas

SK Dynamo ČB B - Česká Lípa

Sezimovo Ústí - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B - Králův Dvůr

Loko Vltavín - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B - Karlovy Vary

Ovčáry  - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Liberec B

SK Dynamo ČB B - Varnsdorf

Viktoria Žižkov B - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B - Vyšehrad

Písek - SK Dynamo ČB B

Jablonec B - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B – Motorlet

Ml. Boleslav B - SK Dynamo ČB B

Slavia B - SK Dynamo ČB B

SK Dynamo ČB B  -  Plzeň B

SK Dynamo ČB B - Hlavice

Podzim

2:2

1:0

1:3

0:2

1:1

1:0

0:0

1:3

1:2

0:3

0:3

2:2

1:4

0:2

1:2

1:2

0:3

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

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

hlavní trenér
asistent trenéra
hrající asistent
kustod
masér
lékař

Vít Pešula
Jakub Vlk

Radislav Bakala
František Bambule

Pavel Novák
Jiří Peroutka
Karel Sláma
Josef Šimánek

David Homoláč
Michal Pliška
Michal Rakovan
Filip Rein
Zlatan Šibčič

narozen

22. 4. 1990
29. 3. 1989

30. 11. 1989
31. 12. 1982

25. 7. 1991
3. 5. 1990

výška váha

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

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

jméno

17. 3. 1988
29. 12. 1990

192 cm
190 cm

89 kg
85 kg

12. 10. 1973
8. 2. 1989

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

181 cm
180 cm
184 cm
170 cm
181 cm

76 kg
71 kg
77 kg
70 kg
74 kg

16. 7. 1988
16. 4. 1990

7.1. 1990

174 cm
185 cm
181 cm

70 kg
85 kg
72 kg

  Michal Kaňák
  Adam Klavík
  Marián Timm

ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL

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

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

Jaro

1:1

0:0

1:1

2:3

6:2

3:0

0:1

4:3

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-

-:-
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Juniorka senzačně otočila zápas 
s Varnsdorfem

Filip Rein krásnou ranou rozhoduje o výhře juniorky Dynama.Filip Rein krásnou ranou rozhoduje o výhře juniorky Dynama.
Foto na stránce František Panec Foto na stránce František Panec 

Po dvou porážkách za sebou přivítali hráči juniorky Dynama 
netradičně na Střeleckém ostrově v tabulce třetí Varnsdorf 
a z pozice patnáctého týmu tak nebyli rozhodně favority. 
Hosté začali svou sílu ukazovat hned od prvních vteřin 
zápasu a hned ve 3. minutě musel proti střele Procházky 
zasahovat gólman Křížek. K následné dorážce se tlačil ještě 
Chod, jenže své úsilí přehnal a ač byl sám před odkrytou 
bránou, rozhodčí Košan mu odpískal faul. 

V 7. minutě ale přeci jen došlo k první změně skóre. Po faulu 
Pavla Nováka na Jordáka se kopala penalta, kterou Vlastimil 
Chod bez problémů proměnil - 0:1. Hosté v dalších 
minutách hry pokračovali v aktivním pojetí hry a na začátku 
25. minuty to bylo již o dvě branky, když se individuálně přes 
dva obránce prosadil Jaroslav Jordák.

V dalších minutách první půle sice gól již nepadl, k vidění 
bylo ale ještě několik zajímavých příležitostí. Ve 29. střílel po 
brejku Hozda doprostřed brány a v závěru pálil z hranice 
vápna Jasanský, avšak brankář Macháček předvedl dobrý 
zápas. V posledních vteřinách prvního poločasu aktivnější a 
přímočařejší hosté zahrávali rohový kop, jenže na zadní tyči 
zcela osamocený Stehlík nedokázal míč dopravit do brány.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí fotbalisté. V 54. 
minutě zahrál precizně přímý kop přes zeď Michal Rakovan 
a bylo to 1:2. Hosté ze severu ale velmi rychle odpověděli a 
již o devět minut později to bylo opět o dvě branky, když 
se po rohovém kopu opřel do odraženého balonu Jaroslav 
Jordák. O necelou minutu později mohlo být s mladíky zle 
defi nitivně. Jenže Čemba trefi l ve skluzu pouze tyč Křížkovy 
brány. 

Rána do brankové konstrukce jakoby domácí hráče 
probudila a rázem bylo na hřišti jen jedno mužstvo. V 
74. minutě předvedli Jihočeši krásnou kombinaci, kterou 
zakončil po přihrávce střídajícího Timma Martin Jasanský - 
2:3. Za dalších šest minut bylo vyrovnáno! Po faulu na Timma 

25. dubna 2010, 24. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 150

SK DYNAMO „B“ - VARNSDORF
            
                           4:3 (0:2)   

BRANKY: 74. a 80. (druhá z pen.) Jasanský, 54. Rakovan, 88. 
Rein - 25. a 63. Jordák, 7. Chod z pen.  
ŽK: Sláma, Koutný, Timm - Jakobovský   
SESTAVA DYNAMA: Straka - Chalupa, Ondrák, Studený, 
Viskup, Matějček (76. Jeník), Kovařík, Martínek, Hyka (57. 
Dido), Bayer, Müller (84. Houška). 
SESTAVA VARNSDORFU: Vlk - Bakala, Novák, Homoláč, 
Bambule (90. Šimáček), Koutný, Šibčič, Rakovan, Timm (53. 
Rein), Klavík, Kaňák.

kopal pokutový kop opět Martin Jasanský, který se podobně 
jako Chod v prvním poločase nemýlil - 3:3.

Domácímu týmu ale bod za remízu nestačil a i v dalších 
minutách se hnal za dovršením zvratu v zápase. V 82. minutě 
mohli skórovat Klavík s Timmem, jenže prvního jmenovaného 
míč přeletěl a druhý hlavičkoval těsně nad. Z posledních sil 
bojující Jihočeši se dočkali dvě minuty před koncem, výborně 
hrající Jasanský přihrál přes obránce střídajícímu Filipu Reinovi, 
jehož následná krásná střela znamenala gól na 4:3!

Martin Jasanský vstřelil Varnsdorfu dvě branky.Martin Jasanský vstřelil Varnsdorfu dvě branky.
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       BM Servis s.r.o.
                                                                            Poskytování - Software, který se vyplatí!
                                                                                               www.bilymotyl.cz

Společnost BM Servis s.r.o. působí na trhu od roku 1992 v oboru tvorby a poskytování fi remních informač-
ních systémů. Profesní způsobilost prokazuje certifi kací řízení jakosti tvorby a poskytování IS dle ČSN EN ISO 
9001:2001 a ekonomickou stabilitu Osvědčením podnikatele od NBÚ. Je členem a partnerem profesních 
sdružení a institucí. 

NABÍDKA:  fi remní informační systém Bílý Motýl®

BM Servis s.r.o. poskytuje informační systém typu ERP, který informačně podporuje procesní chování podniku 
a manažerské řízení. 
Jeho konkurenční výhodu na trhu jsme postavili na modulární komponentové architektuře, která umožňuje rea-
govat na změny vnějšího prostředí průběžným modelováním a jeho okamžitou adaptaci k měnícím se podnika-
telským záměrům.

ÚČETNICTVÍ - EKONOMIKA – VÝROBA – OBCHOD – SKLAD – CRM – PROJEKTY 
MZDY – PERSONALISTIKA

Procesní pojetí IS Bílý Motýl® jako celopodnikové aplikace a jako nástroje pro návrh a modelování nových 
podnikových procesů vytváří předpoklad jeho provozování v dlouhodobém horizontu.
Aplikace informačního systému Bílý Motýl® je směrována na podnikatelskou sféru a to zejména na podniky 
výrobní, obchodní a poskytující služby, kterým je umožněna komplexní informační podpora v procesní i mana-
žerské rovině.

BM Servis s.r.o. ke svému produktu poskytuje pro své zákazníky komplexní služby na úrovni systémové 
integrace, tj. krom zavedení IS též dodávky HW, systémového SW apod.

VYBRANÉ REFERENCE: Tecnocap s.r.o. Střížovice, Nakladatelství Fragment s.r.o. Praha, Moeller elektrotechnika 
s.r.o., Suchdol nad Lužnicí, FG Forrest a.s. Praha, HB Beton s.r.o. Horní Žďář, Jindřichův Hradec, Akuterm sklo a.s. 
České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice, Škoda výzkum s.r.o. Plzeň, Obecní dům, a.s.Praha.

NABÍDKA: partnerům SK Dynamo
prezentace IS Bílý Motýl® zdarma
bezplatná úvodní konzultace o informačních potřebách

rokazuje certifi kací řízení jakos
litu Osvědčením podnikatele od NBÚ
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(12. dubna - 18. Dubna 2010)

U18 - Kolaps se Sezimákem
SK Dynamo U18 - Sezimovo Ústí U19 0:1 (0:0)
Sestava: Liška - Dvořák, Novotný, Průcha, Benda - Prášek (46. 
D. Němec), Tlustý, Repa (80. Vlk), Mich. Petráň - Jindra (70. 
Chytrý), Fr. Němec
Hodnocení: O záchranu bojující béčko staršího dorostu 
přivítalo v na domácí hřišti Sezimovo Ústí. Přestože byli 
domácí fotbalisté jasně lepší, nakonec nevytěžili ani bod. „Gól 
visel celý zápas ve vzduchu, ale jak už to ve fotbale bývá ze 
dvou protiútoků hostí a naší hrubé chybě ve středu pole padl 
v samotném závěru jediný gól zápasu,“ smutnil trenér Jirkal.

U15 - V Plzni rozhodla jediná branka
Plzeň U15 - SK Dynamo U15 1:0 (1:0)
Sestava: Coufal - Vít, Kocar, Bednář, Podráský - Svoboda (36. 
Schertler), Šumský, Funda, Mišák (36. Jenne) - Horák, Held M.
Hodnocení: „Odehráli jsme vyrovnaný zápas se šancemi na 
obou stranách. Nám se bohužel nepodařilo dotlačit míč do 
brány ani z nejvyloženějších gólových příležitostí. O výsledku 
rozhodla jediná chyba naší defenzivy při standardní situaci,“ 
řekl k zápasu trenér týmu Martin Wohlgemuth, jehož tým se 
ale stále drží ve středu ligové tabulky

U14 - V divizním derby s Pískem za jeden bod
Písek U15 - SK Dynamo U14 1:1 (1:0)
Branka Dynama: Janoch. Sestava: Pavelec - Mlýnek, 
Tomášek, Hlaváč (55. Havel), Řehák - Houra, Rytíř (40. Máca), 
Janoch, Hrachovec (69. Přibyl) - Hála, Švantner (65. Steinocher)
Hodnocení: „Sehráli jsme vyrovnané utkání s kvalitním 
soupeřem. V prvním poločase jsme se nemohli prosadit. Ve 
druhé části jsme se soupeři dokázali vyrovnat v nasazení a 
odměnou pro kluky byl pěkný vyrovnávající gól,“ řekl k zápasu 
trenér divizního týmu starších žáků Pavel Pulec.

U16 - O výhře rozhodli Linhart a Nebor
SK Dynamo U16 - Sezimovo Ústí U17 2:0 (1:0)
Branka Dynama: 13. Linhart, 48. Nebor. Sestava: Maruška 
- Fajtl, Schloff , Kebl, Straka - Wermke (41. Růžička), Čejka, Žyla, 
Kadula (65. Heller) - Linhart (49. Kolář), Nebor (70. Bubeník).
Hodnocení: Soupeři jsme měli odvádět podzimní porážku 
2:1. Od prvního hvizdu jsme byli jasně lepším týmem a při 
lepší koncovce by bylo rozhodnuto do poloviny poločasu. 
Takto přišlo rozhodnutí až ve 48. minutě, kdy padl druhý gól. 
Vítězství tak přineslo očekávané tři body, pochvaloval si po 
zápase trenér týmu Ivan Novák.

U13 - Rychlý gól rozhodl o porážce v Plzni
Plzeň U13 - SK Dynamo U13 1:0 (1:0)
Sestava: Vejsada (30. Rotbauer) - Pancíř, Štěpánek, Škoda, 
Kándl - Štifter (30.Procházka, 45.Havel), Vacek, Kadlec K., 
Blažek, - Matas, Chylík (15. Bartoš)
Hodnocení: „Nemůžeme vyhrát, pokud si vždy na začátku 
utkání necháme dát laciný gól ze standartní situace. To, že 
druhý poločas jsme vždy lepším týmem, je pro nás jen slabá 
náplast na prohlubující se bolest minimálního zisku bodů,“ 
hodnotil utkání kouč týmu Tomáš Maruška.

U12 - Čtyři góly od Písku
Písek U13 - SK Dynamo U12 4:0 (2:0)
Sestava: Luksch - Řehoř, Malý, Hric, Novák (31. Kroutil) - 
Tomek (42. Macák), Jáša (31. Rottenborn), Procházka, Pfeifer 
(31. Samek) - Štifter, Brtna (31. Matoušek)
Hodnocení: „Po třech vítězstvích v řadě nás čekal soupeř z 
nejtěžších. Písek, vedoucí tým divize. Od první minuty byli 
domácí jasně lepší. Přehrávali nás ve všech činnostech a 
konečný výsledek odpovídá dění na hřišti,“ hodnotil uznale 
trenér mladších žáků Radim Pouzar.
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Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(19. dubna - 25. dubna 2010)

U19 - Páteční předehrávka vyšla lépe Brnu
Brno U19 - SK Dynamo U19 1:0 (0:0)
Sestava: Vokatý - Macek (46. Černoch), J. Novotný, Holub, 
Posinger - Sajtl, Poláček, T.Vokatý, Svoboda (46. Benda) - Repa, 
D.Němec (46. Chytrý)
Hodnocení:  Bojovný duel s Dynama na hřišti Brna, který se 
předehrával již v pátek,  rozhodla vydařená standardní situace, 
po níž vstřelil jediný gól zápasu domácí útočník Doležel. Po 
prohře na půdě zahraňujícího se Brna klesli svěřenci trenéra 
Pavla Tobiáše v prvoligové tabulce na průběžné desáté 
místo. 

U18 - Proti Mostu se dorostenci neprosadili
Most U18 - SK Dynamo U18 2:0 (0:0)
Sestava: Přibyl - Dvořák, Novotný, Průcha, Benda - Troup (83. 
Prášek), Tlustý (70. Chytrý), Poláček, Hájek - Petráň, D.Němec.
Hodnocení: „Řada otočených soubojů a standartek nás 
dostaly do kolen! V takovém utkání ale musíme proměňovat 
příležitosti - ani Troup, Petráň a Hájek vyložené neproměnili. 
První gól padl v 60. minutě po ztrátě míče ve středu hřiště 
a druhý gól v 67. minutě po likvidačním faulu na brankáře 
Přibyla. Přibyl navíc excelentně chytil dvě penalty,“ řekl k 
zápasu trenér týmu Miroslav Jirkal.

U15 - Pětigólový výprask od Sparty
SK Dynamo U15 - Sparta Praha U15 0:5 (0:3)
Sestava: Coufal - Vít (36. Vopelka), Šumský, Bednář (54. 
Mišák), Podráský (64. Sobolík) - Svoboda, Held J. (36. Kocar), 
Funda, Jenne - Horák (36. Held M.), Schertler.
Hodnocení: „Odehráli jsme vyloženě nepodařený zápas. Do 
prvního gólu jsme hráli dobře, avšak poté však na hřišti bylo 
pouze jedno mužstvo. Naši hráči dělali chyby a navíc chyběla 
bojovnost, bez které se proti Spartě uspět nedá,“ řekl po 
skončení zápasu kouč starších žáků Martin Wohlgemuth.

U14 - Domácí remíza s Duklou Praha
SK Dynamo U14 - Dukla Praha U15 3:3 (1:2)
Branky Dynama: Hála 2, Steinocher. Sestava: Pavelec - Říha, 
Tomášek, Havel, Mlýnek - Máca (57. Hrachovec), Hála, Janoch, 
Houra - Přibyl (40. Steinocher), Švantner (57. Rytíř)
Hodnocení: Ani počtvrté v řadě starší B-žáci neprohráli, 
když remízovali s Duklou 3:3. „Sehráli jsme vyrovnané utkání 
s fyzicky vyspělým soupeřem, který měl navrch především 
v rychlosti.Naopak, lepší jsme byli v kombinaci, kluci byli 
odvážní i ve hře jeden na jednoho, z čehož jsme vytěžili pěkné 
branky,“ řekl k zápasu trenér divizních žáků Pavel Pulec.

U17 - Mladší dorost přivezl z Brna bod
Brno U17 - SK Dynamo U17 0:0 (0:0)
Sestava: Petrášek - Kabele, Novotný Radek, Čadek, Malý 
Minář (60. Petráň), Dvořák, Radouch, Kadula, Slavík (70. Vaněk) 
Cihlář (75. Mravec)
Hodnocení: Na nepříliš kvalitním trávníku dominovaly 
hlavně obrany. Brno se za celý zápas dostalo k jedinné střele, 
vysoké míče do našeho vápna likvidoval spolehlivý Petrášek. 
Ani mi jsme v útočné fázi mnoho nepředvedli, a tak utkání 
skončilo zaslouženou dělbou bodů,“ řekl k průběhu utkání 
trenér Dynama Jiří Vlček.

U16 - Výhra na hřišti Mostu
Most U16 - SK Dynamo U16 2:3 (1:2)
Branky Dynama: Linhart, Straka, Wermke. Sestava: Maruška 
- Fajtl, Hrabík, Schloff , Straka - Čejka (76. Kolář), Heller, Žyla, 
Kebl (66. Kolafa) - Linhart, Nebor (41. Wermke).
Hodnocení: Od samého začátku se hrál zápas v naší režii. Kluci 
si vypracovali už v prvním poločase šest jasných gólových 
šancí, kdy šli pětkrát sami na branku. Přesto šli ve 30. minutě 
do vedení domácí. Naštěstí jsme dokázali v posledních deseti 
minutách první půle skóre otočit,“ řekl o zápasu Ivan Novák, 
jehož tým nakonec vyhrál 3:2.

U13 - Sparta byla o gól lepší
SK Dynamo U13 - Sparta Praha U13 1:2 (1:1)
Branka Dynama: Vacek. Sestava: Rotbauer - Štěpánek (42. 
Havel), Němec, Škoda, Blažek - Pancíř, Vacek, Matas, Fořter (30. 
Kándl) - Chylík (58. Kadlec R.), Bartoš.
Hodnocení: „Bojovným výkonem jsme soupeři znepříjemnili 
kombinaci a sami jsme ho mohli trestat z rychlých protiútoků. 
V určitých fázých hry jsem mohl být spokojen se snahou o 
kombinaci i proti tak silnému soupeři,“ hodnotil utkání Tomáš 
Maruška. Mladší žáci na vítězství čekají již osm zápasů v řadě.

U12 - Mladší žáci odčinili prohru v Písku
SK Dynamo U12 - Dukla Praha U13 4:1 (3:1)
Branky Dynama: Macák 2, Kroutil, Jáša . Sestava: Luksch - 
Řehoř, Kroutil (31. Samek), Malý, Hric - Tomek, Jáša, Pfeifer (40. 
Matoušek) - Štifter, Brtna, Macák (35. Rottenborn)
Hodnocení: „Úvod zápasu byl vyrovnaný a po krásné střele 
se dostali do vedení hosté. Nám se podařilo za pět minut 
vyrovnat a dva další důležité góly do poločasu vstřelil Macák. 
Druhý poločas jsme hru zcela kontrolovali a na konečných 
4:1 upravil po pěkné střele Jáša,“ pochvaloval si po skončení 
utkání trenér Radim Pouzar.
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Tabulky mládežnických týmů SK Dynamo 

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

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

AC Sparta Praha
SK Sigma Olomouc
FK Mladá Boleslav 
FC Baník Ostrava
FC Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové
SK Slavia Praha
1.FC Slovácko
SK Dynamo ČB
FK Baník Most
FK Teplice
FC Tescoma Zlín
1. FC Brno
FC Bohemians 1905
1. FK Příbram

0
1
3
6
5
7
7
4
8
4
4
8
5
6
5
1

20
14
12
10
10
9
9
9
7
8
8
6
7
6
6
4

93:20
57:36
40:32
34:31
41:34
50:47
40:37
42:41
35:41

30:34
31:47
32:36
28:40
20:38
24:46
23:60

23
23
23
23
23
23
23
22
23
22
23
23
23
23
23
21

3
8
8
7
8
7
7
9
8

10
11
9

11
11
12
16

60
43
39
36
35
34
34
31
29
28
28
26
26
24
23
13

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

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

SK Sigma Olomouc
FC Viktoria Plzeň
FC Baník Ostrava
AC Sparta Praha
FC Vysočina Jihlava
FK Mladá Boleslav
SK Slavia Praha
1. FC Slovácko
1. FC Brno
FC Hradec Králové
FK Teplice
SK Dynamo ČB
1. FK Příbram
FC Tescoma Zlín
Bohemians 1905
FK Baník Most 

4
8
7
3
4
3
8
5
4
7
3
6
5
3
1
3

15
12
12
13
12
12
10
9
9
7
8
6
6
5
5
4

74:34
51:26
39:19
44:33
46:35
35:29
45:27
43:42
30:35
36:37
31:35
18:28
32:37
23:67
35:56
17:59

23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
21
23
23
23

4
3
4
7
7
8
4
9

10
9

12
10
10
15
17
16

49
44
43
42
40
39
38
32
31
28
27
24
23
18
16
15

RK. TÝM Záp. V R P Skóre Body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Slavia Praha   
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
FC Viktoria Plzeň
FC Hradec Králové
FK Teplice
FC Slovan Liberec 
Motorlet Praha
SK Dynamo ČB 
FK Mladá Boleslav
FK Pardubice
Bohemians 1905
FK Baník Most
FK Baník Sokolov
1. FK Příbram
AFK Chrudim

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

21
14
13
12
11
11
10
10
9
8
8
6
6
5
5
2

80:8
75:28
39:24
46:32
44:35
41:38
33:32
46:44
30:32
36:47
28:33
31:45
20:50
24:59
41:76
24:55

23
22
22
22
22
22
22
22
22
23
22
22
22
22
22
22

2
6
4
5
7
8
7
9

10
12
12
12
15
14
15
13

63
44
44
41
37
36
35
33
30
27
26
22
19
18
17
13

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

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

SK Slavia Praha       
AC Sparta Praha 
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
1. FK Příbram
FK Teplice
AFK Chrudim
FK Mladá Boleslav
FK Baník Sokolov
SK Dynamo ČB
SK Motorlet Praha
FK Viktoria Plzeň
FC Slovan Liberec
FK Baník Most
FK Pardubice
FK Baumit Jablonec

1
4
5
4
1
4
3
8
3
6
5
2
8
4
4
4

18
15
14
14
14
10
10
8
9
6
5
6
4
5
4
2

86:28
87:27
65:22
60:13
50:32
38:37
51:52
34:31
40:60
37:51
26:45
25:44
25:56
30:52
22:59
20:87

23
22
22
22
22
22
22
23
22
22
22
22
22
22
22
22

4
3
3
4
7
8
9
7

10
10
12
14
10
13
14
16

55
49
47
46
43
34
33
32
30
24
20
20
20
19
16
10

Celostátní liga staršího dorostu Celostátní liga mladšího dorostu

Česká liga mladších žákůČeská liga starších žáků
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  narozen  25. 6. 1983  •  výška 180 cm  •  váha 79 kg  •  post  záložník 
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