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SK DYNAMO ČB - FC BANÍK OSTRAVA

   6. kolo   6. kolo
         Gambrinus ligy         Gambrinus ligy

Everson Lima: Návrat do Budějovic

Síň slávy klubu se rozrůstá

Začaly mládežnické soutěže

Kapitán Slavie Praha Stanislav Vlček (vlevo) 
se na jihu Čech neprosadil, sešívaní si přes-

to odvezli tři body za vítězství 1:0.
Foto František Panec
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Generální partner

Oficiální dodavatel
sportovního zboží

Oficiální dodavatel
pro evidenci reklam

ESKÉ
BUD JOVICE

sponzoři



3

jméno
rok

narození
utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem jméno

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

 Zdeněk Křížek                              1983         0          0            17             0
 Pavel Kučera                                  1976         5          0           100            0 
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SK DYNAMO ČB FC BANÍK OSTRAVA  

Miroslav Koubek
Boris Kočí 
Ladislav Krabec 
Pavel Dudziak 
MUDr. René Boglevský 
MUDr. Tomáš Pavliska 
MUDr. Marian Pažický 
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Vít Baránek
Antonín Buček
Dawid Pietrzkiewicz

René Bolf
Aleš Neuwirth
Fernando Neves
Radim Řezník
Daniel Tchuř
Petr Tomašák
Jan Zawada

Ján Greguš
Jan Hable
Sang Lee Hyung
Mario Lička
Martin Lukeš
Tomáš Marek
František Metelka
Tomáš Mičola
Petr Wojnar
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Pavel Tobiáš
Ing. Petr Skála
Jiří Lerch
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
lékař
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut

 David  Homoláč    1973         5           0         226         11
 David Horejš                                 1977         4              0          166           6
 Tomáš Hunal                                 1973         3           0           335           4
 Marián Jarabica    1989        4          0            3            0
 Martin Leština                                 1981         1              0          115           0
 Everson Lima                                  1986         1           0            1              0
 Michael Žižka                                 1981         5              0           76             1 
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Ľubomír Meszároš
Zdeněk Ondrášek
Tomáš Sedláček
Tomáš Stráský
Marián Timm
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Martin Jasanský
Petr Benát
Petr Dolejš
Fernando Tobias Hudson
Pavel Mezlík
Jan Riegel
Petr Šíma
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Za velkého vedra a před solidně zaplněnými ochozy 
Střeleckého ostrova začaly oba celky opatrně a k první 
zajímavé situaci došlo až v 16. minutě, kdy Hudsonův 
tečovaný centr málem překvapil mladého slávistického 
gólmana Hanuše. Sešívaní se na budějovickém stadionu 
neprezentovali příliš sebevědomě a bylo velmi patrné, že 
především v obraně mají svěřenci Karla Jarolíma určité 
rezervy. Ve 22. minutě zastavil na kraji velkého vápna Hudson 
nedovoleně Černého a nabídnutou šanci hosté využili. Do 
té doby neviditelný Volešák z následné standardní situace 
překvapil přízemní přihrávkou celou budějovickou obranu a 
zcela osamocený Jaroslav Černý pohodlně z penaltového 
puntíku propálil vše, co mu stálo v cestě - 0:1.

Domácí se z inkasované branky otřepali velmi rychle a 
zbytek poločasu se odehrál v jejich režii. V 28. minutě 
zkoušel rybičkou zakončit Ondrášek, chyběl mu ale decimetr. 
Budějovický mladík dal o sobě vědět i o dvě minuty později, 
jeho štiplavou ránu vyrazil Hanuš pouze k Meszárošovi, 
který ale levou nohou nezamířil přesně. Druhá část prvního 
poločasu se hrála převážně na polovině Slavie, když se ale ani 
ve 43. minutě neujala hlavička Meszároše, odcházelo se do 
kabin za stavu 0:1 pro hostující celek.

Zatímco v prvním poločase byla obrana sešívaných děravá 
jak švýcarský ementál, ve druhé části hry se domácí fotbalisté 
dostávali do zakončení jen velmi složitě. V úvodu se sice v 
gólové pozici ocitl dobře hrající Ondrášek a následně i Benát, 
s přibývajícími minutami se ale k balonu stále častěji dostávali 
i hosté. Do prvního náznaku šance hostů se ve druhé půli 
dostal Vlček po pasu Šenkeříka, velezkušený slávistický střelec 
poslal balon mimo.

Po hodině hry se hostující fanoušci pokoušeli pomocí 
dýmovnic přerušit zápas, když se jim to ale nepodařilo, 
mohlo se po pětiminutovém přerušení opět pokračovat 
ve hře. Neplánovaná pauza prospěla Slavii, za kterou mohl 
druhý gól v zápase vstřelit v 67. minutě Jaroslav Černý, jeho 
zakončení ve skluzu ale postrádalo patřičnou přesnost. 
Přestože se závěrečné minuty hrály převážně na polovině 
hřiště, vytvářeli si domácí hráči další dobré náznaky šancí. 
V posledních minutách se před Hanušovu bránu dostávali 
v rychlém sledu Dolejš, Jarabica a Mezlík, ani jeden ale 
nedokázal výrazněji slávistického brankáře prověřit. Jihočeši 
vysunuli v samém závěru do útoku pět fotbalistů, dlouhé 
nákopy ale potřebný nápor nepřinesly a utkání tak skončilo 
vítězstvím Slavie 1:0.

HLASY TRENÉRŮ
Pavel Tobiáš (Dynamo): Sehráli jsme nešťastný zápas. 
Troufám si říct, že jsme předvedli lepší výkon než v minulém 
utkání tady se Slavií (2:2). Tolik ohrožení branky, co dnes, jsme 
dlouho neměli. I po inkasovaném gólu jsme dál pracovali a 
soupeře do ničeho nepustili. Sami jsme si vytvořili poměrně 
dost šancí, bohužel jsme je neproměnili. Je to kruté, ale 
spravedlivé, fotbal se hraje na góly a my ho nedali.
Karel Jarolím (Slavia): Pro nás je to důležité a dá se říct i 
šťastné vítězství. Rozhodl v podstatě signál, ze kterého jsme 
dali branku. Věřím, že nám to do dalších zápasů pomůže. V 
průběhu celého týdne byla řada kluků po reprezentačních 
srazech, moc práce jsme udělat nemohli. Myslím, že se to 
projevilo hlavně v prvním poločase v obranné činnosti, kdy 
jsme nechali domácím spoustu prostoru a pořád ustupovali 
a byli pasivní.

SK DYNAMO ČB – SK SLAVIA PRAHA
            
                           0:1 (0:1)   

15.8.2009, 4. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 4812
BRANKY:  22. Černý
ŽK:  Hunal, Mezlík – Krajčík, Ragued
ROZHODČÍ:  Kocián – Gallo, Marek.
SESTAVA DYNAMA:  Kučera - Riegel, Jarabica, Hunal, 
Žižka - Hudson (72. Dolejš), Benát, Homoláč (84. Timm), 
Šíma (71. Mezlík) - Meszároš, Ondrášek.
SESTAVA SLAVIE:  Hanuš - Krajčík (45. Čelůstka), 
Suchý, Vomáčka, Hubáček - Belaid, Volešák, Ragued, 
J. Černý - Vlček (86. Naumov), 
Šenkeřík (73. M. Černý)

Zdeněk Ondrášek si kryje Zdeněk Ondrášek si kryje 
balon před Benjaminem balon před Benjaminem 
Vomáčkou.Vomáčkou.
Foto František PanecFoto František Panec

Dynamo bylo proti Slavii lepším
 týmem, přesto prohrálo
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Naše hra nebyla 
dobrá, uznal  

Jaroslav Černý
Po roce přišli Jihočeši o domácí neporazitelnost. Před rokem 
je na Střeleckém ostrově porazila Sparta, v sobotu je udolala 
Slavia. A zase přičiněním někdejšího českobudějovického 
hráče ve slávistických službách Jaroslava Černého, který 
má na svůj bývalý tým výjimečně spadeno. Dalo by se říci: 
Pomalu co zápas proti někdejšímu týmu, to gól!

Bylo Dynamo o tolik lepší než střížkovští Bohemians, 
které jste před týdnem porazili v Edenu 3:1?
V první řadě musím říci, že zejména naše hra nebyla vůbec 
dobrá, i když začátek jsme měli solidní. Až po té vstřelené 
brance jsme paradoxně znervózněli a přestali jsme hrát. 
Budějovice měly nebezpečné útočníky, kteří si svým důrazem 
a aktivním presinkem vytvářeli gólové šance a zatlačili nás.

Cítil jste také, že organizace v celé defenzivě nebyla 
zrovna podle Vašich představ?
Určitě. Budějovice tam měly jak několik nadějných šancí, 
tak několik vyložených příležitostí. Obranná hra však nebyla 
100% od celého mančaftu.

Povedenou standardní situaci jste zakončil brankou. 
Jednalo se o připravený signál?
Ano a už také bylo na čase, abych se trefi l. Vždyť já už nedal 
branku ani nepamatuji.

Signál jste pilovali během týdne?
Máme ho nacvičený delší čas, zahráli jsme ho už minulý rok 
na Žižkově. Tam nám ale nevyšel do konce, na brankové čáře 
míč chytil hráč. Proti Dynamu se nám to povedlo.

Nevynadal vám někdo z Budějovic, že jste je znovu 
porazil?
Ne, ne. Jen jsme se tomu trochu smáli a hecovali se. Já jsem 
hlavně rád, že jsme vyhráli. I když naše hra asi nebyla ideální. 
Musím Budějovice pochválit, hrály výborně, vytvořily si 
šance, nedaly ovšem gól. Pro nás jsou to důležité tři body, 
moc dobře víme, že nejsme v úplně nejlepší pohodě. Takhle 
se doufám budeme zlepšovat, když vítězství ubojujeme. Pak 
přijde pohoda.

Petr BenátPetr Benát
Autor František PanecAutor František Panec

Jaroslav ČernýJaroslav Černý
Autor František PanecAutor František Panec

Slavie byla 
hratelná, viděl 

Petr Benát
Kvůli poraněnému tříslu nedohrál Petr Benát zápas 1. kola 
Gambrinus ligy proti Jablonci a poté nedobrovolně ve dvou 
utkáních odpočíval, aby se mohl ve 4. kole spolu se spoluhráči 
postavit pražské Slavii. Přestože byl devětadvacetiletý 
záložník hodně vidět, Dynamo nakonec s úřadujícím mistrem 
prohrálo 0:1

Petře, proti Slavii jste předvedli velmi dobrý výkon, ale 
nemáte ani bod..
Je to tak, bezprostředně po skončení zápasu z toho máme 
samozřejmě rozporuplné pocity. Zápas to byl minimálně 
remízový, protože jsme Slavii byli více než vyrovnaným 
partnerem. Slavie byla ale o ten jeden vstřelený gól lepší a asi 
tedy vyhrála zaslouženě. 

Co chybělo k tomu, abyste ze šancí, které jste měli, 
dokázali skórovat?
Určitě nám chyběl důraz v těch vyložených šancích ve vápně 
soupeře. Oproti Slavii jsme tam měli hned několik takových 
pološancí nebo šancí, ale nedokázali jsme je dotáhnout do 
gólu. Z tohoto pohledu je pro nás utkání samozřejmě velkým 
zklamáním.

Jak jste se cítil fyzicky, když jste byl nyní opět několik 
dnů mimo hru?
Já jsem vůbec nevěděl, co od toho mám očekávat. Šel jsem do 
zápasu s tím, že chci odehrát co nejvíce minut. Samozřejmě 
mi na konci zápasu již síly docházely, ale nějakou tou vůlí se to 
nakonec dalo. Já jen doufám, že budu pravidelně nastupovat a po 
dvou třech zápasech se opět dostanu do takové té herní pohody. 

V úvodu sezony jste měli těžký los, jak hodnotit první 
čtyři zápasy?
Pro nás bylo velmi důležité, že se vyhrálo na Bohemce, 
a i když nikdo asi nepočítal s tím, že Slavii porazíme, tak Slavie 
byla hratelný soupeř. O to více pak ta porážka mrzí.
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Ani v Liberci se Dynamo 
neprosadilo

Trenér Dynama Pavel Tobiáš poslal do zápasu stejnou sestavu 
jako v minulém zápase proti Slavii. Jedenáctka budějovických 
fotbalistů se ale dostala velmi rychle pod velký tlak domácího 
celku a skóre se mohlo poprvé měnit ve 4. minutě, kdy po 
zaváhání budějovické obrany získal balon Nezmar, jehož 
milimetrový pas nasměroval jen do horní tyče Jan Blažek. 
Jihočeši sice odpověděli dvojicí rohových kopů, ty ale výraznější 
nebezpečí pro bránu Hauzra neznamenaly. 

Stejně jako v loňském zápase na stadionu U Nisy fotbalisté 
Dynama ale velmi brzy inkasovali nešťastnou branku. Ve 12. 
minutě nedokázala obrana Dynama včas odkopnout míč před 
Nezmarem, balon se dostal k osamocenému Lukáši Váchovi, 
který nepovedenou ranou přeloboval brankáře Kučeru a 
obloukem přímo pod břevno budějovické brány otevřel 
skóre zápasu. S chutí hrající domácí fotbalisté v úvodu zápasu 
jasně dominovali a gól na 2:0 visel na vlásku v 18. minutě, 
dalekonosnou pumelici Vulina ale vyrazil bravurním zákrokem 
Kučera na roh. 

V první vážnější šanci Dynama se v 29. minutě ocitl po 
přihrávce Ondráška kanonýr Meszároš, budějovický hrot ale 
nezamířil mezi tři tyče a Hauzr tak nemusel vůbec zasahovat. 
Trest přišel velmi brzy. O dvě minuty později dokázali domácí 
rychlým brejkem přečíslit budějovickou obranu a přízemní 
rána Bořka Dočkala byla nad síly Pavla Kučery - 2:0. Očividně 
otřesení hostující fotbalisté se v dalších minutách nezmohli na 
odpor a v pohodě hrající Liberečtí se stále častěji dostávali před 
budějovickou bránu. 

Další hřebíček do budějovické rakve na severu Čech zatloukl v 
39. minutě Jan Nezmar, který se prosadil hlavou po rohovém 
kopu Bořka Dočkala. Zkušený liberecký útočník mohl vzápětí 
přidat svůj druhý gól v zápase, gólovou přihrávku od Blažka 
ale poslal jen do nohou budějovického gólmana. V závěru 
poločasu pak Jarabica na hranici velkého vápna tvrdě odehrál 
balon před Blažkem, sudí Franěk ale nechal místo penalty 
pokračovat ve hře, což se nelíbilo domácímu publiku. Na konci 
prvního poločasu ale přesto liberečtí fanoušci své fotbalisty 

vyprovodili do kabin potleskem, domácí vedli s přehledem o 
tři branky.

Do druhého poločasu poslal Pavel Tobiáš na hřiště nováčka 
týmu Eversona Limu, který odehrál v defenzivě dobrý zápas, k 
obratu v zápase ale nijak týmu nepomohl. Domácí fotbalisté od 
úvodních minut drželi balon na svých kopačkách a Budějovičtí 
byly prakticky v celém průběhu daleko od brány, kterou střežil 
Zbyněk Hauzr. Vůbec první střelecký pokus Dynama si sice v 53. 
minutě připsal Petr Benát, jeho propagační rána ale brankáře 
domácího celku neohrozila. 

Ve druhém poločase střídající Kerič mohl v 59. minutě zvýšit 
na rozdíl čtyř branek, po rychlém úniku ale nezamířil přesně a 
balon jen o decimetry minul pravou tyč Kučerovy brány.

S chutí hrající rychlík Kerič mohl skórovat i patnáct minut 
před koncem, tísněn obráncem ale opět nezacílil přesně. Ve 
zbývajících minutách si domácí fotbalisté pohodlně hlídali 
tříbrankové vedení a naopak fotbalisté Dynama se nedostali k 
ohrožení Hauzrovy brány.

HLASY TRENÉRŮ
Ladislav Škorpil (Liberec): Po pohárových utkáních jsme 
zatím nikdy letos v lize nic neudělali. Dnes bylo potřeba 
především dát první gól a to se nám naštěstí podařilo. Když 
to předtím Blažek napálil ze dvou kroků do břevna místo 
do prázdné branky, a následně hned z protiútoku to málem 
hořelo před naší brankou, měl jsem určité obavy. Potom tam 
naštěstí Vácha kopnul takovou bramboru, která skočila do 
branky, a získali jsme potřebný klid, který nám umožnil hrát 
podle našich představ.
Pavel Tobiáš (Dynamo): Sehráli jsme dnes katastrofální 
první poločas. S přihlouplou naivitou jsme tu chtěli hrát 
fotbal a přitom soupeř hrozil každou akcí dopředu. Naši hru to 
výrazným způsobem přibrzdilo. Druhý poločas se sice už jen 
dohrával, přesto tam měl Liberec ještě další šance na zvýšení. 

FC SLOVAN LIBEREC - SK DYNAMO ČB
            
                             3:0 (3:0)   

23.8.2009, 5. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 4935
BRANKY: 12. Vácha, 31. Dočkal, 39. Nezmar,
ŽK: Vulin - Homoláč
ROZHODČÍ: Franěk - Slavík, Čecháček.
SESTAVA LIBERCE: Hauzr - Gebre Selassie, Holeňák, 
Dejmek, Vulin - Liška, Gecov, Dočkal (81. Martan), Vácha 
- Nezmar (67. Bosančič), Blažek (56. Kerič).
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Hunal (60. Leština), 
Jarabica, Žižka - Hudson, Benát, Homoláč (46. Lima), Šíma 
- Meszároš, Ondrášek (46. Mezlík).

Martin Leština v loňském zápaseMartin Leština v loňském zápase
 proti Liberci se o míč přetlačuje proti Liberci se o míč přetlačuje
 s Janem Blažkem. s Janem Blažkem.
Foto František PanecFoto František Panec
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V Liberci jsme hráli zbaběle, 
zlobil se Pavel Kučera

Budějovický brankář Pavel Kučera nastoupil na hřišti 
Slovanu Liberec v rámci 5. kola Gambrinus ligy ke svému 
stému ligovému zápasu.  Gólman Dynama, ale na zápas 
příliš v dobrém vzpomínat nebude, Jihočeši se totiž proti 
účastníkovi Evropské ligy neprosadili a prohráli 3:0.
 
O osudu utkání rozhodl drtivý nástup domácího celku, který 
se hned ve 12. minutě dostal po velkém tlaku do vedení. 
„Prohrávat rychle v úvodu zápasu není dobré pro žádný tým 
a není ani jednoduché to otáčet,“ poznamenal Kučera, který 
musel v průběhu hry řešit řadu velmi ošemetných situací, a 
navíc mu dvakrát pomohla branková konstrukce. 

Jihočeši se po inkasované brance chtěli začít soustředit 
na větší ofenzivní úsilí, na zem je ale srazili další dva 
inkasované góly na konci prvního poločasu. „Trenér 
nám hodně o poločase vyčinil a určitě si k tomu řekl své. 
Měl ale určitě pravdu, protože jsme hráli velmi zbaběle,“ 
řekl po zápase Kučera, jenž sice třikrát inkasoval, avšak 
na gólech žádnou vinu nenesl.

První poločas skončil tříbrankovým vedením domácího 
celku a druhá pětačtyřicetiminutovka se již víceméně 
pouze dohrávala. „Za rozhodnutého stavu jsme šli druhé 
půle s tím, že alespoň ten druhý poločas dohrajeme 
na 0:0,“ dodal budějovický brankář, který stejně jako 
ostatní spoluhráči chce zápas s Libercem hodit za hlavu 
a maximálně se soustředit na nadcházející domácí 
utkání s Baníkem Ostrava.
 
Ústřední postavou zápasu mezi Slovanem Liberec a 
Dynamem České Budějovice byl liberecký útočník 
Jan Nezmar. Na vysokém vítězství se podílel dvěma 
gólovými přihrávkami a také jednou vstřelenou 
brankou.

Fotbalisté Liberce prožili náročný týden, v neděli vyhrál na 
hřišti Plzně 3:2, následně uspěl i v Evropské lize proti Dinamu 
Bukurešť (2:0) a týden zakončil vysokou výhrou nad Dynamem 
České Budějovice. „Už před zápasem s Budějovicemi jsme 
si říkali, že to bude o prvním gólu. Hlavně jsme nechtěli 
dopustit stejný průběh zápasu jako s Brnem. Tentokrát jsme 
ho dali my, přidali jsme ještě další, takže to bylo jednodušší. 
První gól to jednoznačně nasměroval k našemu vítězství,“ 
všiml si Nezmar, který ve 12. minutě přesnou přihrávkou 
vyzval ke skórování mladíka Váchu.

Právě rychle vstřelená branka dostala domácí fotbalisty do 
potřebné pohody a naopak hráče Dynama pod ještě větší 
tlak, který se s přibývajícími minutami dále stupňoval. „Po 
vstřeleném gólu musely Budějovice začít hrát více dopředu a 
to nám samozřejmě vyhovovalo,“ podotkl Nezmar, jenž stihl 
po půlhodině hry vyzvat ke skórování Dočkala a následně 
také sám zvýšil po rohovém kopu na 3:0. „Určitě mi udělalo 
radost, že jsem míč poslal na zadní tyč přesně, jak jsem chtěl,“ 
řekl střelec o své brance, která defi nitivně zlomila odpor 
Jihočechů.

Druhý poločas tolik zajímavých situací již nepřinesl. Domácí 
fotbalisté si pohodlně hlídali tříbrankové vedení a naopak 
hostům se nedařilo dostat se do zakončení. „Ve druhém 
poločase jsme mohli hrát tak, jak nám to vyhovovalo,“ dodal 
Nezmar, který samozřejmě uznal, že tým začal v průběhu 
druhé půle pomalu šetřit síly na čtvrteční odvetu Evropské 
ligy s Dinamem Bukurešť.

poslední zápasy

Gólman Dynama Pavel Gólman Dynama Pavel 
Kučera odchytal v Liberci sté Kučera odchytal v Liberci sté 
utkání v první lizeutkání v první lize

Jan Nezmar v souboji s Michaelem  Žižkou.Jan Nezmar v souboji s Michaelem  Žižkou.
Autor obou fotek František Panec. Autor obou fotek František Panec. 
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Chceme klub stále posouvat 
dál, říká obchodní manažer 

Každý fanoušek Dynama České Budějovice musel v 
posledních měsících zaregistrovat, že je fotbalový klub z 
jihočeské metropole marketingově aktivnější, než tomu bylo 
v předešlých letech. „Naší snahou je, aby se prvoligový fotbal 
v Českých Budějovicích vyvíjel správným směrem a aby se 
klub dostal do povědomí co možná největšího množství 
potencionálních fanoušků,“ říká obchodní a marketingový 
manažer Radim Šupka.

Od začátku roku 2009 se událo mnoho nového, což 
samozřejmě nezůstalo ze strany fanoušků bez povšimnutí. 
Za nevýznamnější projekty klubu se dá označit například 
vybudování rodinné tribuny na Střeleckém ostrově, 
kde mohou prvoligové zápasy trávit celé rodiny včetně 
nejmenších dětí.

Představitelé klubu chtějí také vzpomínat na významné 
osobnosti historie. Již před čtyřmi roky byla vybrána 
jedenáctka století a historicky důležité postavy klubu si 
mohou fanoušci Dynama připomenout v síni slávy. „Fotbalový 
klub se stoletou historií nepamatuje samozřejmě pouze na 
jedenáct nejvýraznějších fotbalistů, v síni slávy se mohou 
objevit také například funkcionáři a trenéři, kteří výrazným 
způsobem ovlivnili historii našeho klubu,“ říká Radim Šupka. 

Jihočeši myslí také na charitu. S novou sezónou 2009/2010 
se SK Dynamo České Budějovice rozhodlo pro dlouhodobou 
charitativní podporu místního jihočeského projektu Dětského 
stacionáře Světluška, kam budou pravidelně od hráčů A-
týmu, zaměstnanců klubu i fanoušků putovat nejrůznějším 
způsobem získané fi nanční prostředky. „Dětský stacionář 
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 marketingové využití,“ naznačuje důvody, 
proč Jihočeši zvolili právě tuto cestu podpory, obchodní 
manažer.

V posledních měsících se péče o fanoušky a celkový 
marketing klubu rozjel na plné obrátky. Hodně změn doznaly 
před startem nové sezony internetové stránky klubu. Těsně 
před začátkem jarní části loňské sezony byl proveden 
částečný redesign úvodní stránky a následovaly další úpravy. 
Byla vytvořena zajímavá sekce Download, fanoušci si mohou 
navíc stahovat tapety do svých mobilních telefonů a vítanou 
novinkou je od jarní části loňské sezony i SMS servis, díky 
kterému mohou nejvěrnější fanoušci prakticky hned dostávat 
ty vůbec nejaktuálnější zprávy z klubu.

V současné době si mohou fanoušci Dynama prostřednictvím 
internetového obchodu na ofi ciálních webových stránkách 
objednávat téměř padesát různých věcí propagující klub. 
Vedle tradičních dresů (nyní doplněných i o originální dresy 
od fi rmy Adidas), šál, minidresů, vlaječek a drobných suvenýrů 
jako jsou odznáčky, propisky, klíčenky si mohou nyní příznivci 
klubu vybírat například z nových triček, mikin nebo dokonce 
luxusních županů. „Naším cílem je neustále nabídku věcí 
rozšiřovat a v dohledné době se mohou fanoušci těšit na 
další zajímavé suvenýry,“ přináší pozitivní zprávu pro příznivce 
Šupka. 

Velkým hitem se také začíná stávat webová televize, kde se 
objevují sestřihy ze zápasů a také ohlasy s jednotlivými aktéry. 
„Uvědomujeme si, že webové stránky jsou jakousi výkladní 
skříní celého klubu. Proto se snažíme, aby naše stránky 
byly jedny z nejlepších v celé republice. Pokud podobným 
tempem budeme pokračovat, tak věřím, že toho brzy 
dosáhneme,“ dodává optimisticky Radim Šupka.

Vedle upravovaných webových stránek ale klub pracuje také 
na jiném poli. „Snažíme se celkově intenzivně zlepšovat práci s 
fanoušky. Fotbal na vrcholné úrovni není jen o kopání do míče 
a my si to moc dobře uvědomujeme. Chceme, aby fanoušci 
na fotbal chodili na Střelecký ostrov rádi a v co nejhojnějším 
počtu. Myslím, že i v tomto směru jsme hodně zapracovali 
a nyní s radostí sledujeme, jak se například rozrůstá ofi ciální 
klubový fanklub o další a další členy.“ Dynamo navíc sezony 
2009/2010 připravuje pro své příznivce další akce a soutěže.

Jednou ze zajímavých soutěží je například akce „Zahrajte si 
proti Dynamu,“ díky které může jakýkoliv klub hrající soutěž 
na jihu Čech vyzvat prvoligové fotbalisty Dynama k utkání na 
svém vlastním hřišti. „Úkolem fanoušků bude sbírat vstupenky 
z jednotlivých prvoligových zápasů Dynama. Fotbalový tým, 
který bude mít na konci sezony 2009/2010 největší počet 
vstupenek, vyhrává,“ nastiňuje Radim Šupka, který zároveň 
upozorňuje na dlouhodobou podzimní soutěž, která právě 
probíhá na webových stránkách.

Obchodní manažer Radim Šupka.Obchodní manažer Radim Šupka.
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Rozlosování SK Dynamo ČB
GAMBRINUS LIGA – PODZIM  2009/2010

           1. kolo          Neděle, 26. 7. 2009                  17:00               SK Dynamo ČB  -  FK Baumit Jablonec

           2. kolo         Neděle, 2. 8. 2009                  17:00               FK Bohemians Praha  -  SK Dynamo ČB
           3. kolo         Neděle, 9. 8. 2009                  17:00               FK Teplice - SK Dynamo ČB
           4. kolo        Sobota, 15. 8. 2009                  18:15                              SK Dynamo ČB  -  SK Slavia Praha

           5. kolo         Sobota, 22. 8. 2009                  20:00                              FC Slovan Liberec  -  SK Dynamo ČB                 

           6. kolo         Neděle, 30. 8. 2009                  17:00                              SK Dynamo ČB  -  FC Baník Ostrava 

           7. kolo         Neděle, 13. 9. 2009                  17:00               Bohemians 1905  -  SK Dynamo ČB 
           8. kolo         Neděle, 20. 9. 2009                  17:00               SK Dynamo ČB - 1.FC Slovácko 

           9. kolo          Sobota, 26. 9. 2009                  16:00               1.FK Příbram  -  SK Dynamo ČB 

           10. kolo      Neděle, 4. 10. 2009                  17:00               SK Dynamo ČB  -  SK Kladno  

           11. kolo      Sobota, 17. 10. 2009                  18:00                AC Sparta Praha  -  SK Dynamo ČB 

           12. kolo      Neděle, 25. 10. 2009                 17:00               SK Dynamo ČB  -  FC Viktoria Plzeň 

           13. kolo       Neděle, 1. 11. 2009                  17:00               SK Sigma Olomouc  -  SK Dynamo ČB
           14. kolo       Neděle, 8. 11. 2009                  17:00               SK Dynamo ČB  -  FK Mladá Boleslav 

            15. kolo      Neděle, 15. 11. 2009                15:00               1.FC Brno  -  SK Dynamo ČB 

            16. kolo    Neděle, 22.11. 2009                  17:00               SK Dynamo ČB  -  FK Bohemians Praha

Výsledek
1:1
0:2
3:0

RK. TÝM ZÁP. + 0 - SKÓRE BODY +/-

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

Tabulka Gambrinus ligy

FK Baumit Jablonec       

1. FC Brno

FK Mladá Boleslav 

FK Teplice

AC Sparta Praha

SK Slavia Praha

FC Baník Ostrava

FC Slovan Liberec

FC Viktoria Plzeň

1. FK Příbram

1. FC Slovácko

SK Sigma Olomouc

SK Dynamo Č. Budějovice

FC Bohemians Praha

SK Kladno

Bohemians Praha

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

1

2

1

3

3

2

2

1

1

1

0

2

1

3

1

0

0

0

1

0

0

1

1

2

2

2

3

2

3

2

4

5

9:5

5:1

10:4

9:4

4:1

6:5

5:4

8:8

8:8

6:6

8:7

4:5

3:8

1:3

3:10

2:12

13

11

10

9

9

8

8

7

7

7

6

5

4

3

1

0

0:1
3:0

7

5

4

0

0

2

-1

-2

1

1

-3

-1

-2

-6

-8

-9



Petr Benát v obležení hráčů v loňském zápase DynamaPetr Benát v obležení hráčů v loňském zápase Dynama
se Slavií. Foto František Panecse Slavií. Foto František Panec
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FC BANÍK OSTRAVA
Rok založení: 1822
Klubové barvy: modrá a bílá
B-tým: 3. liga (MSFL)
Stadion: Stadion Bazaly, 17 372 diváků
Nejlepší umístění: 1. místo (1976, 1980, 1981, 2004)
Nejvyšší výhra: 10:1 nad Spartakem Hradec Králové (1956)
Nejvyšší prohra: 0:9 s Duklou Praha (1956)
Nejlepší střelec v historii: Miroslav Wiecek – 174 gólů

POSLEDNÍCH PĚT SEZON
2004/05 -  1.liga (7.místo)
2005/06 - 1.liga (6.místo)
2006/07 -  1.liga (7.místo)
2007/08 - 1.liga (3.místo)
2008/09 - 1.liga (9.místo)

POSLEDNÍCH PĚT ZÁPASŮ
25.7.   Ostrava     -    Příbram  2:1
  2.8.   Olomouc  -    Ostrava  0:0
  8.8.   Ostrava      -   Plzeň      1:0
17.8.   Jablonec   -   Ostrava   2:1
24.8.   Ostrava     -    Brno        1:1

Vzájemná bilance soupeřů
Ostravský Baník patří k tradičním soupeřům Dynama v 
rámci nejvyšší soutěže. Od roku 1993 se oba celky střetly 
v první lize již šestadvacetkrát. Lepší bilanci vzájemných 
utkání mají fotbalisté ze Slezska, kteří zaznamenali 
jedenáct výher a sedm proher. Zbývajících osm zápasů 
skončilo nerozhodně. Na domácím hřišti se Dynamu proti 
Baníku relativně daří, i hráči ostravského celku ale na jihu 
Čech několikrát vyhráli, naposledy v sezoně 2004/05, 
kdy jedinou branku zápasu zaznamenal Lukáš Magera. 

V loňské sezoně se ale Dynamu proti Baníku dařilo. 
Na podzim Jihočeši uhráli na horké půdě ostravských 
Bazalů proti v dobré formě hrajícímu soupeři před 
jedenácti tisíci diváky remízu 0:0 a v jarní odvetě tým 
Pavla Tobiáše dokonce naplno bodoval, když vyhrál 3:2.

Poslední vzájemný zápas
Poslední duel mezi Dynamem a Baníkem Ostrava se odehrál 
v polovině května letošního roku na Střeleckém ostrově. 
V zápase 28. kola Gambrinus ligy se do vedení sice dostali 
hosté z Ostravy, na gól Mičoly ale ještě před koncem poločasu 
odpověděl Mezlík a do kabin se šlo za stavu 1:1. Druhá půle 
vyšla o poznání lépe Jihočechům, kteří se díky dvěma brankám 
Sedláčka dostali do vedení 3:1. Poslední slovo měl ale opět 
Mičola, který čtvrt hodiny před koncem snížil na konečných 3:2.

17. KVĚTNA 2009
 SK DYNAMO – FC BANÍK OSTRAVA 3:2 (1:1)
BRANKY: 53. a 58. Sedláček, 38. Mezlík - 21. a 74. Mičola
SESTAVA BANÍKU: Kučera - Riegel, Laurinc, Žižka, Leština 
- Mezlík (90. Jasanský), Benát (90. Bakala), Hílek, Šíma - 
Sedláček, Svátek (87. Timm)
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Horejš (30. Nitrianský), 
Žižka, Leština - Hudson, Benát, Hílek, Šíma (88. Jasanský) 
- Mezlík (87. Svátek), Sedláček
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FC BANÍK OSTRAVA

o soupeři

Ličkovy góly přinesly Baníku pouze bod

Střelcem posledních zápasů Baníku Ostrava je sedmad- 
vacetiletý středopolař Mario Lička, který se trefi l do sítě 
Jablonce a naposledy také skóroval proti Brnu. Jeho góly 
ale nevedly k výraznějším bodovým ziskům. V Jablonci sice 
poslal Lička brankou z 19. minuty Ostravské do vedení, 
avšak Severočeši dokázali vývoj zápasu obrátit a Baník se 
tak vracel domů s prázdnou. V zápase proti Brnu se pak na 
domácím hřišti Lička trefi l již ve 4. minutě hry, kdy zužitkoval 
přesný pas Martina Lukeše. Ani tato branka ale nepřinesla 
Baníku vytoužené tři body, druhý poločas totiž patřil hráčům 
z jihu Moravy, ze které v 72. minutě vyrovnal na konečných 
1:1 Brazilec Dalmo. I přestože Baník v posledních dvou 
zápasech získal pouhý jeden bod, Mario Lička přijede na 
jih Čech určitě dobře naladěný a bude chtít prodloužit 
svou střeleckou šňůru. Sekundovat mu bude také útočník 
Robert Zeher, jenž v úvodních pěti kolech nového ročníku 
Gambrinus ligy zaznamenal také dva zásahy do černého.

Kádr Baníku se během léta změnil

V průběhu letní pauzy došlo v kádru Baníku Ostrava hned 
k několika zajímavým změnám. Ambiciózní tým, který ale 
po nepřesvědčivých jarních výkonech skončil až na deváté 
příčce, opustilo hned několik zkušených fotbalistů a naopak 
několik jiných do týmu zase přišlo. Z nejvíce vytěžovaných 
hráčů tým opustili například Rudolf Otepka (Olomouc), 
František Rajtoral a David Střihavka (oba Plzeň). Nové angažmá 
si také trochu překvapivě hledá gólman Petr Vašek, který patřil 
poslední sezony k základním kamenům sestavy ostravského 
týmu a který téměř dva roky nevynechal v prvoligových 
zápasech  ani minutu. Směrem do týmu během léta přišlo 
téměř deset nových fotbalistů, místo v základní sestavě si 
ale zatím vydobyli pouze obránce Petr Tomašák (hostoval 
v Příbrami a poté byl v béčku Baníku) a také Adam Varadi, 
který poslední dvě sezony působil v plzeňské Viktorii. Do role 
brankářské jedničky se zatím vžívá Antonín Buček, který v Baníku 
od července roku 2006 vykonával funkci brankářské dvojky.

Průměrný vstup do nové sezony

Fotbalisté Baníku Ostrava v úvodu nové sezony zatím 
nepřekvapili, avšak ani nezklamali. Po pěti odehraných kolech 
mají na svém kontě osm prvoligových bodů a v tabulce 
jim patří sedmá příčka. Tým začal domácím vítězstvím 
nad Příbramí 2:1, které v devadesáté minutě zajistil Martin 
Lukeš. Ve druhém kole pak v atraktivním duelu v Olomouci 
remízovali Ostravští 0:0 a když pak tým Miroslava Koubka 
doma díky gólu Roberta Zehera porazil i Plzeň 1:0, dalo se 
z pohledu Baníku hovořit o dobrém vstupu do sezony. V 
následujícím zápase ale Slezané prohráli na půdě rozjetého 
Jablonce 2:1 (jediný gól Baníku dal Mario Lička) a ve vůbec 
posledním ligovém utkání pak tým pouze remízoval doma s 
Brnem 1:1, když se do střelecké listiny zapsal opět Mario Lička.
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Everson Lima: Strastiplný 
návrat do Budějovic

Během letní pauzy se na testech v Dynamu České Budějovice 
objevili dva brazilští fotbalisté, kteří usilovali o přestup do 
české nejvyšší soutěže. Zatímco z příchodu Diogo Pirese, 
jenž naposledy působil na Slovensku, rychle sešlo, neznámý 
mladík Everson Lima představitele Dynama upoutal natolik, 
že pro něj byla připravena na jihu Čech smlouva. Jak rychle 
se ale Everson v Dynamu objevil, tak rychle následně poté 
zmizel. Nyní je ale zpět a chce opět zabojovat o svou šanci v 
budějovickém klubu.

Bylo to jako zlý sen pro každého fotbalového funkcionáře. Ve 
svém týmu testujete nadějného ambiciózního mladíka, ten 
k vám chce přestoupit a během jediné vteřiny je vše jinak. 
Podobné to bylo i v Českých Budějovicích. Jihočeši měli 
pro Eversona Limu připravenou smlouvu a chybělo jediné 
– podpis hráče a jeho agenta.
 
Místo autogramu ale nakonec smlouva putovala do 
skartovacího zařízení, hráč k podpisu smlouvy nedorazil 
a navíc se bleskově přesunul daleko na východ. „Everson 
odehrál dobře v letní přípravě zápas v Rakousku proti 
rumunské Pandurii a právě tomuto týmu se zalíbil natolik, 
že ho přemlouvali, aby přišel k nim a ne do Budějovic. 
Naslibovali mu hromadu peněž, ale podmínky nesplnili,“ 
popisuje tradiční roztomilou lámanou češtinou Limův krajan 
Fernando Hudson, jenž se také podílel na návratu svého 

velkého kamaráda zpět do 
Českých Budějovic.

Právě Fernando Hudson se 
také vžil do role tlumočníka, 
aby co nejlépe popsal pocity 
svého kamaráda. Populární 
Ferda si s nelehkou úlohou 
poradil bravurně. Párkrát z 
jeho úst sice zaznělo „Pomalu, 
pomalu, nerozumím“ nebo 
také „co to je ‘litovat’, řekni 
jinak,“ ale to mu zajisté každý 
rád odpustí.

Přátelství na celý život

Brazílie je se sto devadesáti 
miliony obyvatel pátým 
nejlidnatějším státem světa, 
samotné hlavní město São 
Paulo má více než deset 
milionů obyvatel a přesto 
zde před několika lety 
vzniklo přátelství patrně na 
celý život. „S Fernandem se 

známe již od dětství. Byli jsme ještě malí kluci, když jsme 
se v São Paulu potkávali každý den na fotbalových hřištích. 
Muselo nám být tak sedm let, když jsme se poprvé poznali,“ 
vzpomíná Everson Lima. 

Oba hráči navíc nastupovali ve stejnou dobu v první brazilské 
lize. „Proti Eversonovi jsem nastoupil v soutěžním zápase v 
Brazílii dvakrát a dvakrát jsem vyhrál,“ culí se Fernando. „To je 
sice pravda, ale gól jsi nám nikdy nedal,“ říká rázně, ale také 
pobaveně, Lima. Jako profesionálové spolu v jednom týmu 
nikdy nenastoupili a v roce 2007 se jejich cesty rozdělily 
defi nitivně. Zatímco Fernando odešel do Slovanu Liberec, 
Everson pokračoval v Juventusu. „Ne v italském, ale tom 
brazilském,“ dodává s úsměvem Fernando. O rok později 
se do Evropy přesunul i Lima, za svou další fotbalovou štaci 
zvolil na začátku roku 2009 maltský tým Tarxien Rainbows.
Everson Lima patřil v maltském mužstvu k základním 
kamenům sestavy. V nejvyšší soutěži stihl za půl roku 
nastřádat šestnáct ligových startů, v nichž vstřelil tři góly. Ke 
spokojenosti měl ale daleko. „Na Maltě je sice krásné počasí, 
krásné pláže, ale to je tak nějak všechno. Liga tam má jinak 
špatnou úroveň. Tady v Čechách je všechno daleko lepší,“ 
tlumočí Fernando slova svého krajana.

Cesty kamarádů se opět spojily

Po půl roce na Maltě Everson cítil, že je čas opět na změnu 
a posun v kariéře. Díky kontaktu se svým kamarádem kývl 
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na test Českých Budějovic, které v letní pauze hledaly 
alternativní náhradníky na určité posty. „I když jsem byl v 
Budějovicích s týmem jen určitý čas a navíc v Rakousku na 
soustředění nebyl ani Fernando, byli ke mně všichni moc 
vstřícní a ochotní. Hráči mi se vším pomáhali, a i když mezi 
námi je jazyková bariéra, vše bylo v pohodě,“ vzpomíná Lima 
na letní období, kdy budějovickým funkcionářům dokazoval, 
že právě on by mohl být jednou budoucností jihočeského 
klubu. 

Jak již bylo ale zmiňováno výše, svou kvalitou upoutal nejen 
představitele Dynama, ale také rumunský klub SC Pandurii. 
Právě tam také Lima v polovině července odjel za lákavější 
fi nanční nabídkou. „Byl jsem tam vlastně více než měsíc a když 
mi měli dát první výplatu, tak dělali, že neslyší. Nedostal jsem 
žádné peníze, a i když jsem měl podepsanou předběžnou 
smlouvu, rychle jsem jí ukončil a ujížděl z Rumunska pryč,“ 
netajil Lima své pocity z nevydařeného angažmá. Brazilský 
obránce by přitom v Rumunsku pravděpodobně asi hrál, 
během léta totiž pravidelně nastupoval v přípravných 
zápasech: „Liga tam ještě nezačala, a i když jsem v přípravě 
hrál, budoucnost v klubu jsem žádnou neviděl.“

Strastiplný návrat zpět do České republiky

Po útěku z nehostinného Rumunska měl Everson na výběr 
několik variant, nejreálnější byl návrat zpět do Brazílie. „Jenže 
v Brazílii není moc možností, jak na sebe upoutat. Pokud 
chce někdo do Evropy, tak musí hrát nejlépe v Portuguese, 
ostatní týmy nemají takové jméno,“ krčí rameny Lima. Právě 
v té chvíli si vytáhlý obránce přiznal, že nečekaný odjezd z 
Českých Budějovic nebyl nejlepším řešením. „Uvědomil 
jsem si, že jsem udělal chybu a řekl jsem si, že zkusím jít zpět 
do Budějovic, pokud o mě budou mít zájem. V porovnání 
s Rumunskem je Česká republika krásná země,“ dodává 
upřímně třiadvacetiletý fotbalista. 

Everson tak mohl fotbalovým bohům děkovat, že 
od budějovického klubu dostal druhou šanci. „Tady v 
Budějovicích je to nejlepší místo, kde jsem zatím byl,“ říká 
bez váhání a doufá, že tentokrát již nebude jeho příchod 
na jih Čech ničím zmařen. 

Lima chce ukázat své kvality

Již během letního testu v Dynamu Everson Lima dokázal, že 
při rozdělování fotbalového talentu stál v předních liniích. 
Jak na turnaji v Nové Včelnici, tak během rakouského 
soustředění nastupoval na postu stopera, kde přes svůj 
nízký věk působil velmi suverénně a precizně. „Během 
kariéry jsem nastupoval nejčastěji na postu stopera, ale 
občas jsem hrál i na pozici pravého obránce,“ říká Brazilec, 
který by rád co nejdříve nakoukl do zahajovací jedenáctky: 
„Mým cílem je nastupovat v základní sestavě a bude mi 
jedno, na jakém by to bylo postu.“

Nic jednoduchého ho ale v letošní sezoně nečeká. Na 
postu stopera mohou hrát Hunal, Horejš, Jarabica, Žižka 
nebo také Homoláč s Riegelem. „V Budějovicích jsou 
dobří obránci a další kvalitní hráči, takže to nebude lehké 
prosadit se do základní sestavy. O své místo se ale určitě 
poperu,“ říká odhodlaně brazilský fotbalista.

A jaké jsou Limovy fotbalové sny v nejbližší budoucnosti? 
Pravidelně hrát a následně pak přestoupit do nějakého 
významného evropského klubu. „Každý chce samozřejmě 
ve své kariéře dojít co nejdále. Česká liga má svou velkou 
kvalitu, když bych se dokázal prosadit do sestavy a následně 
třeba přestoupit do Slavie nebo Sparty, tak pak je už Evropa 
velmi blízko,“ dodává nový člen budějovického klubu.

1. 7. 1986
186cm/83kg
Obránce
                      
1998 – 2000  São Paulo FC
2000 – 2002 Santos FC
2002 – 2004  Portuguesa
2002 – 2004  Portuguesa
2004 – 2005  Santos FC
2005 – 2006  Guaratingueta
2007 – 2008 Juventude 
2009 - 2009     Tarxien Rainbows
2009 - ????        SK Dynamo Č. Budějovice

Narozen:
Výška / váha:
Post:

Hráčská kariéra:

 Everson Alan De Lima                                                           #22

rozhovor

    16         3

utkání       goly
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Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice založil v jarní 
části loňské sezony svou síň slávy, která se každým domácím 
zápasem rozrůstá o další dva členy. V současné době fi guruje 
na seznamu již šest členů a síň se bude i dále rozšiřovat. Zde si 
můžete prohlédnout aktuální přehled členů síně slávy.

Josef ZEMAN
Žil v letech 1915 - 1999, na přelomu 30. a 40.let byl prvním 
hráčem SK České Budějovice, který s fotbalem udělal 
skutečnou díru do světa. Reprezentant a střední útočník 
železné Sparty. Autor prvního ligového gólu SK. Do Budějovic 
se vrátil z pražské Sparty v době bitvy o postup do I.ligy, která 
skončila v roce 1947 úspěchem Dynama. Pár let pak ještě hrál, 
i jako čtyřicátník, v rezervě Dynama, pak už v klubu pomáhal 
i jako trenér.

Zdeněk ČADEK 
Rodák z Písku (1929), který v Českých Budějovicích hrál od 
roku 1953 a duší se plně upsal fotbalu. Plných deset let byl 
kapitánem černobílých a později po dva roky i trenérem 
druholigového týmu. Po ukončení aktivní fotbalové kariéry 
převzal v osmatřiceti letech funkci předsedy oddílu kopané 
– jeho vedení se věnoval od roku 1967 až do roku 1989. Poté 
se k fotbalu vrátil v roce 1993, do roka se stal ředitelem klubu, 
posléze ředitelem nové akciové společnosti, předsedou

Občanského sdružení Dynamo 
České Budějovice.

Viktor LÁVIČKA
Viktor Lávička žil v letech 1931 
- 1993, útočník, záložník rozený 
špílmachr. Jedna z legend 
jihočeského fotbalu. Kromě 
dlouholetého působení v dresu 
Dynama hrál 1. ligu na vojně v 
Olomouci, zkoušel to v Bohemians 
a ve Slávii. Do 1. ligy pomohl 
Teplicím a národní ligu v Českých 
Budějovicích hrál ještě ve čtyřiceti 
letech. Jeho trestné kopy byly 
pověstné, stejně jako smysl pro 
fotbalovou strategii. Lávička byl 
rozeným šéfem mužstva a tak se 
mu také říkalo. V Dynamu působil 
později i jako trenér.  

Miloslav ŠERÝ
Narodil se v roce 1930 – stoper, 
dlouholetá opora zadních řad SK 
České Budějovice. Do klubu přišel 
ze Ševětína, ještě jako dorostenec 
stihl slavnou sezonu 1947/48, kdy 
mužstvo hrálo 1. ligu. Vynikající 
hlavičkář s rychlým startem na míč 

a spolehlivými „voleji“ dominoval systému se třemi obránci. 
Brzy padl do oka známým klubům, ale černobílým barvám 
zůstal věrný.

Karel ČAPEK
Narodil se v roce 1925. Do Českých Budějovic přišel tento 
vynikající brankář z Vodňan. Vojnu strávil v Plané u Českých 
Budějovic a v roce 1947 se stěhoval pod Černou věž, aby stihl 
s mužstvem vykopat první ligu. Odměnou za jeho spolehlivé 
výkony byla v roce 1948 pozvánka do reprezentace, ze kterou 
odchytal čtyři zápasy. Stal se tak prvním reprezentantem SK 
České Budějovice. Do Sparty se stěhoval v roce 1949 a hrál 
tam pět let. S celou rodinou odešel v osmašedesátém roce 
do Švýcarska, kde od té doby žije.

Jan TUREK
Jan Turek patřil mezi nejvýznamnější funkcionáře SK 
Dynamo České Budějovice v klubové historii. Přišel do klubu 
na začátku roku 1979 z prachatického Tatranu, kde působil 
jako vedoucí mužstva. Ve funkci klubového sekretáře měl 
velký podíl na profesionalizaci práce klubu. Zavedl řádný 
tréninkový proces, rehabilitace pro hráče i odpovědnost ke 
kolektivu a zásady životosprávy. I díky němu se povedlo v 
sezoně 1984/85 po dlouhých sedmatřiceti letech postoupit 
do I. ligy a v ní se i natrvalo zabydlet.

Síň slávy SK Dynamo se rychle 
rozrůstá

                              

 Jako zatím poslední  Jako zatím poslední 
vstoupil do síně vstoupil do síně 
slávy bývalý brankář slávy bývalý brankář 
Karel Čapek, který Karel Čapek, který 
momentálně s momentálně s 
rodinou žije ve rodinou žije ve 
Švýcarsku.Švýcarsku.
Foto: František Foto: František 
Panec.Panec.
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SK DYNAMO ČB 
            
                           0:1 (0:0)   

15.8.2009, 2. KOLO ČFL, POČET DIVÁKŮ: 250
BRANKY: 62. Barteska
ŽK: Nekvinda - Rožboud, Kochlöfl , Barteska
ROZHODČÍ: Vlasjuk - Lerch, Kramlová.
SESTAVA DYNAMA: Vršecký - Bakala, Novák, Mácha, 
Peroutka - Pliška (89. Šibčič), Tischler, Mašát, Jasanský (82. 
Kaňák) - Klavík (66. Nekvinda), Svátek.
SESTAVA SPARTAK MAS SEZ.USTÍ: Ducheček 
- Martínek, Kochlöfl , Rožboud, Předota, Kočí (75. Horko), 
Mašek, Barteska, Endl, Mach (89. Schön), Janů.

SPARTAK  MAS
SEZIMOVO ÚSTÍ

FK KRÁLŮV DVŮR 
            
                           3:1 (2:1)   

23.8.2009, 3. KOLO ČFL, POČET DIVÁKŮ: 620
BRANKY: 22. Kyklhorn, 26. Šilhavý, 85. Bláha - 31. M. Novák vl.
ŽK: Mašát, Svátek (oba CEB)
ROZHODČÍ: Janoch - Bureš, Mokrusch.
SESTAVA KRÁLOVA DVORA: Tesař - Kyklhorn, Trantina 
(83. Bláha), Tlustý, Petr, Nejepsa, M. Novák (57. Fulín), Bureš, 
Šilhavý, Sabou, Veselý (74. Vejmelka)
SESTAVA DYNAMA: Vlk - Bakala, P. Novák, Mácha, 
Peroutka - Kaňák (46. Šibčič), Tischler (65. Klavík), Mašát, 
Jasanský (81. Šimánek) - Svátek, Nekvinda

SK DYNAMO ČB „B“

Výhru Sezimova Ústí zajistil 

Milan Barteska
Z Králova Dvora také 

bez bodu

Úvodních deset minut byla hra obou celků opatrná, přesto 
se mohli dostat domácí do vedení. Nejprve se mladík Vlk, 
jenž strážil svatyni Českých Budějovic, vytáhl při velké šanci 

královedvorského Veselého, po 
chvilce zneškodnil i pokus exligisty 
Saboua. Dynamo o sobě dalo 
poprvé vědět až v minutě 19., 
Mácha však svou hlavičku nenamířil 
mezi tři tyče. O tři minutky později 
se však už skóre utkání měnilo. 
Rohový kop přetavil ve vedení Jan 
Kyklhorn -1:0. Uběhlo zhruba 120 
vteřin a domácí jásali podruhé. A 
opět po standardní situaci. Trestný 
kop tečoval za Vlkova záda stoper 
Králova Dvora Tomáš Šilhavý 
-2:0. Jihočeši nesložili zbraně a 
zvýšili aktivitu směrem dopředu. Ta 
přinesla své ovoce, i když střelcem 
branky byl domácí Michal Novák, 
který si ve skrumáži před brankou 

srazil míč do vlastní sítě -2:1. Zbytek prvního dějství byl ale 
v režii Středočechů. Těsně před poločasovým hvizdem mohl 
svůj kiks napravit M. Novák. To by však musel lépe zužitkovat 
elegantní přihrávku do uličky od útočníka Veselého.
 
Tempo ve druhé části hry poněkud opadlo a šancí bylo 
poskrovnu. Zadáci domácího mančaftu sice často chybovali, 
hostům se však zejména ve fi nální fázi nedařilo zpřesnit 
přihrávku. S přibývajícím časem stoupala i nervozita na 
obou stranách. Konečnou podobu výsledku dal nakonec 
v 85. minutě duelu po pěkné kombinaci umístěnou ranou 
střídající Tomáš Bláha -3:1. Povedenou dalekonosnou střelou 
tak pečetil první vítězství „Cábelíků“ v této sezóně a posun na 
desátou příčku.

Michal Mácha se o míč pere s Michal Mácha se o míč pere s 
Machem ze Sezimova Ústí.Machem ze Sezimova Ústí.
Autor František PanecAutor František Panec

Zápas 2. kola České fotbalové ligy přinesl zajímavé utkání 
dvou takticky a technicky vyspělých týmů. Ač v úvodu 
střetnutí nebylo k vidění příliš mnoho gólových šancí, téměř 
tři stovky příchozích fanoušků se 
určitě nenudili. Do prvního náznaku 
šance se v 10. minutě dostal 
hostující Mašek, jeho rána ze třiceti 
metrů hodně protáhla gólmana 
Vršeckého. Mladíci Dynama 
odpověděli hlavičkou Nováka po 
centru Mašáta, gól z toho ale opět 
nebyl. Ve 22. minutě se dobře 
hrající hráči Sezimova Ústí dostali 
do rychlého brejku, který střelou 
nad zakončoval Stanislav Rožboud. 
O šest minut později se dokonce 
hosté zaradovali z gólu, ten ale pro 
útočný faul na brankáře Vršeckého 
nebyl rozhodčím Vlasjukem uznán. 
V závěru prvního poločasu si 
málem vstřelil vlastní gól Novák, 
lehkou tečí před vlastní bránou ale 
zamířil těsně mimo.

Druhý poločas byl ještě o něco zajímavější. Po hodině hry také 
došlo ke změně skóre. Rožboudova střela z hranice vápna se 
od břevna odrazila k volnému Milanu Barteskovi, který bez 
větších problémů do odkryté brány poslal hosty do vedení. 
V dalších minutách měla hra velký spád a skórovat mohli 
za domácí Tischler s Pliškou a za hosty Předota. Vyloženě 
gólová šance pak přišla v 77. minutě, kdy Barteska technickou 
ranou jen těsně minul pravou tyč Vršeckého brány. Domácí 
odpověděli skákavou střelou Jasanského, kterou neudržel 
Ducheček, dorážející Pliška ale zamířil vysoko nad. Blízko 
ke skórování měl také v 84. minutě Nekvinda, jeho střela z 
velkého úhlu se ale otřela pouze o vnější tyč Duchečkovy 
brány. V samém závěru pak svěřenci Jiřího Juráska kopali dva 
rohové kopy, Novák ani Peroutka ale z dobrých pozic vyrovnat 
nedokázali.
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BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Jiří Jurásek
Ladislav Bernát
Jiří Lerch
Jan Dvořák
Filip Mičan
MUDr. František Franc

hlavní trenér
asis. trenéra a ved. mužstva
asistent trenéra
kustod
masér
lékař

Vít Pešula
Jakub Vlk

Radislav Bakala
František Bambule
Michal Mácha
Pavel Novák
Jiří Peroutka
Josef Šimánek

Tomáš Leština
Michal Mašát
Michal Pliška
Zlatan Šibčič
Martin Tischler

narozen

22. 4. 1990

29. 3. 1989

15. 6. 1986

30. 11. 1989

31.12. 1982

3. 5. 1990181 

výška váha

181cm

185cm

184cm

186cm

183cm

180cm

73kg

83kg

81kg

70kg

77kg

75kg

jménočíslo

17. 3. 1988
29. 12. 1990

192cm
190cm

89kg
85kg

4.7.1990
22.1.1984
8. 2.1989

17. 6. 1990
31. 51988

185cm
184cm
180cm
181cm
185cm

85kg
77kg
71kg
74kg
79kg

Foto na stránce  František Panec 

16. 7. 1988
16. 4. 1990

24. 11. 1989
24. 5. 1983

174cm
185cm
185cm
183cm

70kg
85kg
78kg
78kg

  Michal Kaňák
  Adam Klavík
  Ladislav Nekvinda
  Jan Svátek

Rastislav Bakala v boji o míč s hráčem Rastislav Bakala v boji o míč s hráčem 
Sezimova ÚstíSezimova Ústí Kochlöfl emKochlöfl em.

 Zápas mezi béčkem Dynama a Sezimovým  Zápas mezi béčkem Dynama a Sezimovým 
Ústím rozhodl Martin BarteskaÚstím rozhodl Martin Barteska.

Stanislav Rožboud stíhá Stanislav Rožboud stíhá 
Michala KaňákaMichala Kaňáka
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1. kolo          Neděle, 9. 8. 2009     17:00     Česká Lípa - SK Dynamo ČB B
2. kolo          Sobota, 15. 8. 2009     10:15     SK Dynamo ČB B – Sezimovo Ústí

3. kolo             Neděle, 23. 8. 2009     17:00      Králův Dvůr – SK Dynamo ČB B
4. kolo         Sobota, 29. 8. 2009     10:15     SK Dynamo ČB B  -  Loko Vltavín

5. kolo         Sobota, 5. 9. 2009     15:30      Karlovy Vary  -  SK Dynamo ČB B
6. kolo         Sobota, 12. 9. 2009     10:15     SK Dynamo ČB B  - Ovčáry

17. kolo         Středa, 16. 9. 2009     16:30     SK Dynamo ČB B – Písek

7. kolo             Neděle, 20. 9. 2009     16:30      Varnsdorf – SK Dynamo ČB B
8. kolo             Sobota, 26. 9. 2009     10:15     SK Dynamo ČB B – Viktoria Žižkov B

9. kolo             Neděle, 4. 10. 2009     10:15      Vyšehrad - SK Dynamo ČB B
10. kolo         Sobota, 10. 10. 2009     10:15       SK Dynamo ČB B – Jablonec B

11. kolo       Neděle, 17. 10. 2009     10:15      Motorlet Praha - SK Dynamo ČB B
12. kolo         Sobota, 24. 10. 2009     17:00     SK Dynamo ČB B – Mladá Boleslav B

13. kolo         Neděle, 1. 11. 2009     10:15       Viktoria Plzeň B - SK Dynamo ČB B
14. kolo         Sobota, 7. 11. 2009               14:00        Hlavice - SK Dynamo ČB B
15. kolo       Sobota, 14. 11. 2009     10:15       SK Dynamo ČB B  -  Slavia Praha B

16. kolo         Neděle, 22. 11. 2009    10:15       Liberec B – SK Dynamo ČB B

Výsledek
2:2

RK. TÝM ZÁP. + 0 - SKÓRE BODY +/-

Tabulka České fotbalové ligy

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

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

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

1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1

0

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0

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

4
1
1
0
0
0
-1
1
1
-2
1
-2
0
0
0
-2
-5

-3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

3

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

0

0:1
3:1
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Dynamo podporuje projekt 
Kdo sportuje, nezlobí

Filozofi e a strategie projektu

Základním postulátem projektu „Kdo sportuje, nezlobí“ je 
snaha navázat na myšlenku antiky a renesance obnovenou 
Tyršovým „ve zdravém těle, zdravý duch“, který jednoznačně 
prezentuje krásu těla a ducha v rovnováze jako základ 
zdravé populace. Prevenci sociálně-patologických jevů v 
rámci tohoto projektu vidíme především v soustavném 
zaměstnávání dětí a mládeže prostřednictvím zájmové 
činnosti v našem případě fotbalu. Je nezpochybnitelné, 
že z elektorátu pravidelně sportující mládeže se rekrutuje 
minimální, statisticky nevýznamná skupina dětí, které 
podlehnou sociálně-patologickým jevům včetně užívání 
psychotropních látek. Uživatelů drog z populace sportující 
mládeže je až 100násobně méně než z běžné populace.

Je dále nezpochybnitelný pozitivní vliv sportu na rozvoj 
morálně volních vlastností adolescentů, smyslu pro fair-
play, toleranci a pomoci druhým. V současné globalizované 
a velmi rychle žijící společnosti je nezbytně nutné rozvíjet 
fyzickou stránku osobnosti a posilovat tím psychickou 
odolnost jako jednu ze základních potřeb vývoje zdravé 
společnosti. Trénovaný jedinec je odolnější proti stresu a 
únavě. Má rychlejší reakce, lepší prostorové a okrajové vidění, 
dobrou orientaci v čase a prostoru. Všechny tyto vlastnosti 
jsou nezbytně nutné pro plný každodenní život. Potřeba 
rychlé reakce a dalších vlastností jsou výhodou např. při 
krizových situacích, řízení motorových vozidel a i tak banální 
záležitost jako je bezpečný přechod ulice. Pro všechny zcela 
běžné činnosti člověka je fyzicky zdatný a odolný jedinec 
lépe připraven. 

Občanské sdružení Jihočeský fotbal ve 
spolupráci s SK Dynamo České Budějovice 
a dalšími subjekty chce ještě ve větší míře 
zapojit děti a mládež do sportování, zvýšit 
snahu o spolupráci v náboru dětí a mládeže 
s ostatními sportovními kluby na území 
jihočeského kraje do sportovních a volno 
časových aktivit se zaměřením na fotbal.

Uskutečněné akce v rámci projektu 
„Kdo sportuje, nezlobí“

Sportovní dny pro mateřské školky
Občanské sdružení Jihočeský fotbal ve 
spolupráci s Fotbalovou akademií Karla 
Poborského a městem České Budějovice 
již čtyřikrát uspořádali „Sportovní dny pro 
Mateřské školky Českých Budějovic a okolí“.

Náplní každého sportovního dne pro 
mateřské školky byly pohybové soutěže a 
sportovní hry, jako jsou opičí dráha, skok 

do dálky, koordinační soutěže nebo turnaj v minifotbale. 
Sportovní dny jsou určeny pro chlapce od pěti let věku.

Řízené tréninky v okresních městech jihočeského 
kraje
Mladí fotbalisté v jihočeském kraji měli v průběhu sezony 
2008/09 jedinečnou možnost zatrénovat si s ligovými 
fotbalisty Dynama České Budějovice. Největší jihočeský klub 
od začátku dubna 2009 pořádá řízené tréninky žákovských 
mužstev, které řídí trenéři a samotní hráči budějovického 
klubu.

Náplní každé jednotlivé akce je tréninková jednotka pro 
danou věkovou kategorii, jež je vedena trenérem SK 
Dynamo České Budějovice za účasti dvou hráčů ligového 
mužstva. Po skončení tréninku následuje debata s rodiči 
a hráči vytipovaných skautským systémem a v určitých 
městech poté následuje i seminář pro trenéry žákovských 
kategorií.

Plánované akce v rámci projektu „Kdo sportuje, 
nezlobí“

I pro sezonu 2009/10 připravil klub SK Dynamo České 
Budějovice v rámci projektu „Kdo sportuje, nezlobí“ řadu akcí 
pro nejmenší fanoušky klubu. Podobně jako v předešlém 
ročníku se plánují řízené tréninky s hráči A-týmu, sportovní 
dny pro mateřské školky a navíc se chystají besedy s hráči 
A-týmu na základních školách apod. 

19projekt kdo sportuje, nezlobí

Tomáš Sedláček na Tomáš Sedláček na 
řízeném tréninku s řízeném tréninku s 
fotbalisty A-týmu Dynama fotbalisty A-týmu Dynama 
na hřišti v Pískuna hřišti v Písku
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 U15 - Česká liga starších žáků   

U14 - Česká divize starších žáků  

U13 - Česká liga mladších žáků   

15.8.
23.8.

16.8.

23.8.

15.8.

23.8.

16.8.

23.8.

U12 - Česká divize mladších žáků  

U15 - Nejlepší střelci

U14 - Nejlepší střelci

U13 - Nejlepší střelci

U12 - Nejlepší střelci

Liberec - SK Dynamo              1:0
SK Dynamo - Slavia                 0:4

SK Dynamo B - Hořovicko      2:1          3 - Hála
Branka Dynama: Rytíř 2                                         2 - Rytíř

Podolí Praha - SK Dynamo B    0:5                            1 - Říha, Švantner
Branka Dynama: Hála 3, Říha, Švantner  

Liberec - SK Dynamo               1:1                        Škoda, Pancíř, Matas
Branka Dynama: Škoda  

SK Dynamo - Slavia                  2:1
Branky Dynama: Pancíř, Matas  

SK Dynamo B - Hořovicko     6:2                                       3 - Macák
Branky Dynama: Brtna 2, Macák 2, Tomek, Procházka                                       2 - Brtna

Podolí Praha - SK Dynamo B    1:1                             1 - Tomek, Procházka
Branka Dynama: Macák   

   

   

U19 - Celostátní liga staršího dorostu  

U18 - Česká liga staršího dorostu  

U17 - Celostátní liga mladšího dorostu  

 U16 - Česká liga mladšího dorostu  

15.8.
21.8.

16.8.
19.8.

21.8.

15.8.

16.8.

19.8.

22.8.

     U19 - Nejlepší střelci

U18 - Nejlepší střelci

U17 - Nejlepší střelci

U16 - Nejlepší střelci

 Teplice - SK Dynamo              1:0                                   2 - F. Němec
 SK Dynamo - Plzeň                 5:1                          1 - Koutný, Rein, Sajtl

Branky Dynama: F. Němec 2, Koutný, Rein, Sajtl. 

SK Dynamo B - Liberec           0:2      1 - D. Němec
Jablonec - SK Dynamo B        4:1  

Branka Dynama: D. Němec  
Slavia Praha B - SK Dynamo B      4:0

Teplice - SK Dynamo              0:11                                Kabele, Minář
Branka Dynama: Kabele  

SK Dynamo - Plzeň                 1:1
Branka Dynama: Minář  

SK Dynamo B - Liberec           1:7                          Wermke, Straka, Čejka, Kadula
Branka Dynama: Wermke  

Jablonec - SK Dynamo B        3:2
Branky Dynama: Straka, Čejka  

Branka Dynama: Kadula  
Slavia Praha B - SK Dynamo B        1:1

Výsledky mládežnických celků

Budějovický Jáša v Budějovický Jáša v 
souboji s Veselým z souboji s Veselým z 
Hořovicka.  Hořovicka.  

Hala SK Hajek  Hala SK Hajek  
    

Rehor Boucek Horovic  Rehor Boucek Horovic  
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SK DYNAMO ČB
FC BANÍK OSTRAVA

druhé zdarma

Platnost kupónu
do 31. 5. 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  

Platnost kuponu
do 13. 9. 2009

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!



Liberecký stadion hostil 16. června letošního roku 
seminář Komise materiálně technického zabezpečení 
Českomoravského fotbalového svazu. V jeho programu 
bylo podrobné hodnocení hřišť týmu Gambrinus ligy, 
porovnání zkušeností z provozu a přípravy hřišť – nejen 
hlavních, ale i tréninkových, včetně těch s umělou trávou 3. 
generace.  Za účasti zástupců všech oddílů Gambrinus ligy 
bylo provedeno vyhodnocení  kontrolních návštěv komise 
na jednotlivých stadionech.  

Co se na hřišti zjišťuje a kontroluje? 
Rovinnost, kvalita trávníku, vodopropustnost, fl oristické 
složení trávníku, dojem hraje i celkový vzhled trávníku nebo 
plocha vyšlapaná u brankovišť. 
Z jednotlivých kritérií je pak 
sestaveno závěrečné hodnocení 
trávníku a ten je zařazen do 
kategorie od „A“ (nejlepší) po „E“ 
(nezpůsobilý pro ligu). Jaký byl 
výsledek pro českobudějovické 
Dynamo? Ten nejlepší. Gambrinus 
liga se u nás hraje na trávníku 
kategorie „A“. Namítáte, že pro rok 
starý trávník (od května do července 
2008 se instalovalo vytápění a 
pokládal nový travní koberec) to 
nemůže být problém? Jak ukazuje 
hodnocení stejně starého trávníku v 
Edenu i na dalších stadionech, kde 
mají relativně novou trávu, může. 
Kvalitou trávníku jsme na to lépe 
než Slavia, Sparta či Olomouc. 

22 Podmínky pro fotbal

Podmínky pro fotbal má 
Dynamo výborné

Liga není ale jen o hlavním 
stadionu, důležitou částí jsou 
i tréninková hřiště, kde se 
připravuje A tým a kde trénují 
a hrají své zápasy všechny další 
mužstva Dynama.  Tréninkové 
centrum mládeže na Složišti je 
dlouhodobě hodnoceno jako 
jedno z nejlepších v republice. 
Počtem hřišť a vybavením 
jsme na špičce v rámci 
fotbalové ligy. Čtyři travnaté 
plochy (ligových rozměrů a 
výborné kvality), umělá tráva, 
minihřiště s umělou trávou pro 
žáky a přípravky, přetlaková 
hala, kabiny, regenerace. Ale 
také kompletní „trávníkářská“ 
regenerační linka a soustavná 

údržba ploch nás staví na čelo pomyslného žebříčku, kde si 
konkurujeme s areálem pražské Sparty na Strahově. 

Podmínky pro přípravu mají všechny týmy Dynama na velice 
vysoké úrovni. A důležité je také to, že ani tento standard 
není považován za konečný. Celé vedení Dynama se 
neustále snaží pracovat na zlepšování podmínek. Za pomoci 
Statutárního města České Budějovice i Jihočeského kraje se 
daří realizovat postupně další části našich plánů. Pracuje se 
na jak na stadionu na Střeleckém ostrově, tak na Složišti a 
se začátkem nového soutěžního ročníku můžete výsledek 
našeho snažení posoudit i vy.





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