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17. KOLO
GAMBRINUS LIGY

sk dynamo B - 1. fK P ÍBRAM

Pavel tobiáš: podzim je pro nás
dobrou startovní árou
rozhovor s davidem horejšem
los gambrinus ligy

S podzimní částí ligy se Dynamo
loučilo na svém trávníku s diváky

vítězstvím nad Libercem.
Jak se bude dařit v prvním jarním

utkání s Příbramí?
Foto František Panec





Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí tyto služby:

• svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
• svoz a odstranění nebezpečného odpadu
• sběr a dotřídění separovaných odpadů
• výkup druhotných surovin
• velkoobjemové kontejnery
• letní čištění a zimní údržba komunikací
• údržba městské zeleně
• údržba osvětlení a městského mobiliáře
• sanace starých ekologických zátěží
• total waste management

Komplexní služby 
v odpadovém hospodářství

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  

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

Provozovna České Budějovice
Boženy Němcové 38/4, 370 80 České Budějovice
tel: +420 386 110 911  fax: +420 386 110 910

avecz@avecz.cz        
www.avecz.cz         

800 118 800 
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BRANKÁŘI ROK NAROZENÍ

Aleš Hruška22
OBRÁNCI

Zdeněk Šmejkal

Lukáš Pleško

Tshiabola Mapanya

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Antonín Fantiš
Jan Kalabiška
Lukáš Nechvátal
Jan Mojdl

Stanislav Nohýnek
Martin Müller

Tomáš Borek 1986
1986Oguzhan Biyik

23
Michal Klesa 198327

Vítězslav Brožík 198510
Daniel Huňa 197911
Matěj Štochl 198918
Danilo De Oliveira 198624

21

Daniel Tarczal 19856
Vlastimil Ševr 19865

KÁDR PRO PODZIM

lékař

Massimo Morales
Petr Čuhel

Marie Ludvíková
Martin Šimr
Jiří Šimr
MUDr. Radim Horák

hlavní trenér
asistent trenéra

masér
fyzioterapeut

Jiří Rybakondiční trenéra

kustod

REALIZAČNÍ TÝM

1. FK PŘÍBRAM1. FK PŘÍBRAM

lékař MUDr. Pavel Holub

1987Jakub Štochl4

1985Martin Plašil20

Přišli: Vítězslav Brožík (Plzeň - H), Zdeněk Šmejkal (Plzeň - H)

Odešli: Milan Mišůn (Celtic Glasgow /SCO/), Mário Michalík (Jihlava - H)

Horní řada (zleva): Antonín Fantiš, Daniel Tarczal, Stanislav Nohýnek, Jakub Štochl, Matěj Štochl, Jan Penc, 
Vlastimil Ševr, Danilo, Lukáš Nechvátal, Milan Mišůn, Martin Hloušek, Michel Costa.

Prostřední řada: Marie Ludvíková (fyzioterapeutka), Martin Šimr (masér), Jan Mojdl, Tomáš Pilík, 
Jan Kalabiška, Marek Plašil, Lukáš Krbeček, Michal Klesa, Mário Michalík, Tomáš Borek, Martin Müller, 
Daniel Bakongolia, Oguzhan Biyik, Jiří Šimr (kustod), Josef Hadraba (technický ředitel)

Dolní řada (zleva): Radek Šindelář, Daniel Huňa, Vlastimil Spěvák (viceprezident), Massimo Morales, 
Jaroslav Starka (prezident), Jiří Ryba (kondiční trenér), Petr Soucha (sekretář), Petr Čuhel (asistent trenéra), 
Petr Větrovský (marketingový ředitel), Lukáš Pleško, Marcel Mácha
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BRANKÁŘI ROK NAROZENÍ

Pavel Kučera
OBRÁNCI
David Homoláč
David Horejš

Milan Nitrianský24
1980Jan Riegel

ZÁLOŽNÍCI

Michael Žižka
1978Martin Laurinc

Petr Benát
Jaroslav Hílek
Fernando Tobias Hudson
Martin Jasanský
Pavel Mezlík
Rastislav Bakala

25 1983Petr Šíma

Martin Leština
Tomáš Hunal 

Pavel Tobiáš

Jiří Lerch
Ing. Petr Skála

MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held

Vladimír Adam

hlavní trenér
Roman Rogozvedoucí mužstva

lékař
lékař

MUDr. František Franclékař

masér
fyzioterapeut

kustod
asis. trenéra, trenér brankářů

Tomáš Skrbek1987
1980
1983
1990

Tomáš Stráský
Tomáš Sedláček
Jan Svátek
Adam Klavík

ÚTOČNÍCI
14
28

13
1989Tomáš Mrva23

11
21

KÁDR PRO JARO

REALIZAČNÍ TÝM

Odešli:
Jan Kovařík – ukončení hostování ze Slavie Praha, Zdeněk Ondrášek  
– hostování FC Zenit Čáslav, Michal Šmíd – hostování FC Dukla Praha, 
Michal Skopalík – hledá angažmá, Václav Mrkvička – hostování SK 
Strakonice 1908, Marek Plichta – hledá angažmá, Vladimír Dobal - 
přeřazen do „B“ mužstva

Přišli:
Adam Klavík – přestup ze Slavie Praha, Tomáš Mrva – přestup z IF 
Bröndby Kodaň, Rastislav Bakala – přeřazen z „B“ mužstva, Milan 
Nitrianský – přeřazen z „B“ mužstva

SK DYNAMO ČBSK DYNAMO ČB

Horní řada (zleva): Jiří Lerch – kustod, Martin Jasanský, Petr Šíma, Tomáš Sedláček, Jan Riegel,
Tomáš Stráský, Jaroslav Hílek, Michael Žižka, Vladimír Adam - masér.

Prostřední řada (zleva): Ing. Petr Skála - asistent, Jan Kovařík, Petr Benát, David Homoláč,
Jiří Peroutka, Martin Laurinc, Fernando Tobias Hudson, Pavel Mezlík, MUDr. Martin Scheichl - lékař.

Dolní řada (zleva): Pavel Kučera, Jan Svátek, David Horejš, Pavel Tobiáš - trenér, Karel Musil
- asistent trenéra, Tomáš Hunal, Martin Leština, Zdeněk Křížek.



6 OBCHODNÍ PARTNE I GENERÁLNÍ
PARTNER

GENERÁLNÍ
PARTNER



6 OBCHODNÍ PARTNEŘI 7GENERÁLNÍ
PARTNER



8 GENERÁLNÍ
PARTNERROZHOVOR S TRENÉREM

Mužstvo jste přebíral ve chvíli, kdy mělo na kontě jeden 
bod a skóre 1:11. Ale znal jste hráče a věřil jim. Jak se 
zpětně díváte na společnou cestu z bryndy?
Podzim se hodnotí dobře. Bylo tam hodně remíz, ale ty 
nelze považovat za neúspěšné, protože nám přinesly 
důležité body. Řada z nich byla vybojována ze stavu, kdy 
jsme prohrávali a tahali za kratší konec. Zápasy jsme zvládli 
a dokázali bodovat. Jeden zádrhel tam ale byl, nezvládli 
jsme předehrávku na Bohemce. Utkání nás poučilo, že 
tímhle způsobem se hrát prostě nedá. 

Můžete být konkrétnější?
Chyby udělali kluci na hřišti, ale i já v tom, že jsem poslal na 
trávník sestavu s jedním útočníkem, což nebylo optimální. 
Nejednalo se o žádný experiment, vycházeli jsme z reality a 
momentální formy hráčů i stavu soupeře. Věřili jsme si, 

bohužel to nevyšlo. Myslím, že jsme utkání trochu podceni-
li a nedali do něj tolik jako do těch předešlých.

Zkazila vám porážka 0:2 na Bohemians předvánoční 
náladu?
Ani ne, jednou to přijít muselo. Rozhodně je lepší prohrát 
poslední zápas venku než první doma. Nejsme Sparta, 
abychom museli mít šňůru kdoví kolik vítězných zápasů. 
Podzim pro nás celkově nebyl špatný a je dobrou startovní 
čárou před jarní částí. Pokud budeme pokračovat v této 
práci, nemusíme se o 1. ligu bát.

Jak probíhala zimní přestávka?
Začali jsme třítýdenní dovolenou, na čtvrtý týden dostali 
hráči individuální tréninkové plány a je potěšující, že všichni 
si to poctivě odmakali. Pátého ledna jsme nastoupili do 
přípravy a začali hned zostra, neboť jsme viděli, že hráči 
jsou rozběhaní z předchozího týdne. Byli jsme na soustře-
dění ve Frymburku a musím říct, že bylo jedním z nejlep-
ších a nejkvalitnějších v mé trenérské kariéře. Podmínkami 
určitě, protože hotel Frymburk je jednička v republice mezi 
sport hotely, paráda po všech stránkách. Potom jsme 
pracovali v Českých Budějovicích a trénovali také hodně na 
Hluboké, která nám vyšla vstříc a poskytla umělou trávu pro 
tréninky. Hlubocká umělka je kvalitní, možná nejlepší v 
jižních Čechách. Využívali jsme rovněž fitnes centrum 
Pouzar a začátkem února jsme odcestovali do Piešťan na 
jarní soustředění, kam jsme jeli hlavně pro dvě utkání s 
Trenčínem a Nitrou. 

Měření sil se slovenskými celky bylo pro vás hodně 
důležité?
Byly to stěžejní zápasy celé přípravy, oba potvrdily, že 
soustředění mělo smysl. Trenčín je mužstvo, které po 
loňském sestupu jednoznačně usiluje o návrat do ligy, má v 
sestavě řadu cizinců. Hráli jsme s ním na hlavním stadionu, 
byť na umělé trávě a utkání splnilo účel, bylo kvalitní, rychlé. 
Jedinou kaňkou byl vyrovnávací gól soupeře v 93. minutě, 
na hřišti jsme v tu chvíli měli už všechny hráče širšího kádru. 
Nitru jsme ve velmi dobrém utkání na přírodním pažitu 
přehráli a zaslouženě zvítězili, což mne uspokojilo. Vytvořili 
jsme si asi pět nebo šest stoprocentních šancí, nastřelili 
břevno a naše aktivita směrem dopředu byla hodně dobrá. 
Zase to byl krůček dopředu v tom, co jsme slibovali, že 
chceme pro jarní část ligy vylepšit. 

Fotbalisté Dynama zakončili podzimní část Gambrinus ligy na 13. příčce tabulky. Nasbírali osmnáct bodů, 
z toho sedmnáct pod vedením Pavla Tobiáše. Třiapadesátiletý kouč přišel k mužstvu po 4. kole a byl to jeho 
čtvrtý návrat na lavičku klubu, ve kterém působil jako hráč již od roku 1976. Jeho angažování bylo šťastným 
tahem, o podzimní sérii jedenácti zápasů bez porážky se bude ještě dlouho mluvit. V Tobiášových názorech 
před startem fotbalového jara převládal optimismus.

Pavel Tobiáš:
Podzim je pro nás dobrou startovní čárou 
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Hlavně zápasy na Slovensku byly prověrkou, která nám 
ukázala, jak jsme na tom a zda vykrystalizovalo správné 
složení mužstva. Přes zimu se nám potvrdilo, že tým, který 
jsme na podzim vybudovali, a změny, které jsme udělali, 
byly správné. Mužstvo v tomto složení na Slovensku 
ukázalo, že je velmi životaschopné a závažné zásahy už se 
v něm dělat nemusí. Posledních čtrnáct dní posloužilo 
k dolaďování, vyloženě zaměřenému na ligu. Do rámce 
vylaďovacího období zapadl i duel s Libercem. Někdo tomu 
říká generálka, já tomu spíš říkám vyzkoušení vlastního 
hřiště a nějakých fotbalových věcí. Ještě jsme váhali 
na jednom až dvou hráčských postech a chtěli dát prostor 
členům širšího kádru, aby ukázali, jak jsou schopni týmu 
pomoci. Ale teď pro nás existuje jediné utkání a jediný 
soupeř: Příbram. Nic jiného nevidím, dál je tma.

Souboj se Středočechy považujete za klíčový?
Jednoznačně, byť nerad říkám, že jen jedno utkání je pro 
nás důležité. Před námi je čtrnáct zápasů, ale tohle bych 
opravdu rád oddělil od těch zbývajících. Strašně moc nás 
může zvednout anebo hodně srazit dolů, z tohoto pohledu 
má mimořádnou váhu. Matematicky půjde o šest bodů, ale 
bude se hrát rovněž o ligu v Budějovicích, o čest každého 
hráče. Je třeba ukázat, že z našeho stadiónu nelze odvážet 
body zdarma. Podzimních 0:3 v Příbrami bylo pro nás 
potupou, dostali jsme knockout a je na nás, abychom to 
soupeři vrátili. 

Ať dopadne utkání s  Příbramí jakkoliv – věříte v 
udržení ligové příslušnosti?
Samozřejmě tady liga bude. České Budějovice vybudovaly 
areál a začaly dělat fotbal způsobem, jakým se dělat má. 
S fungujícím zázemím se postupně začíná investovat do 
mužstva, loni v létě se udělaly dost výrazné posily. Nyní 
jsme koupili čtyři dorostence, z nichž tři byli zařazeni do 
dvaadvacetičlenného kádru ligového mužstva, a to je veliká 

perspektiva klubu, který na tom musí sportovně stavět a do 
budoucna z toho těžit.

Hráčských přesunů během zimy mnoho nebylo?
Odešel pouze Kovařík, který se vrátil z hostování, a Perout-
ka, přeřazený do béčka. Přišel devatenáctiletý slovenský 
reprezentant Mrva, jenž má však tréninkový deficit po 
zranění a musí ještě popracovat, aby se připravil na ligu. 
Dalšími nováčky jsou Bakala, Nitrianský a Klavík, posledního 
z nich jsme získali ze Slavie. Kádr se ozdravil, má svoje jádro, 
tvořené zkušenými borci a má hráče, kteří hodně pomohli 
při střídáních a zase dostanou svůj prostor. Pak jsou zde 
mladí, kteří budou získávat zkušenosti. 

Co případ Táborský?
Nepříjemná záležitost. Během krátkého pobytu Ivoš mezi 
nás výborně zapadl, nicméně došlo k tomu, že v Mladé 
Boleslavi, odkud přišel na hostování, se vážně zranili dva 
hráči a to je průšvih pro středočeský klub. Po vzájemné 
dohodě si Boleslav svého hráče stáhla. Vidím to jako velice 
džentlmenskou dohodu, mám smysl pro fair play, nelze nic 
jiného než to respektovat. Samozřejmě se může stát, že ti 
hráči se uzdraví a Ivoš nenajde uplatnění v silném boleslav-
ském kádru, potom jej velice rád přivítám v Budějovicích. 
Byl to hráč, který sem hrozně moc chtěl a byl jedním z nás. 
Velmi si ho vážím, určitě bych o něj dál usiloval. 

Vaše prognóza směrem k jarní části Gambrinus ligy?
Naše jaro se bude odvíjet od prvních třech zápasů. 
Pominu-li utkání na Spartě, které bude těžké a kde si zřejmě 
nebudeme stavět vzdušné zámky, i když se jistě o výsledek 
popereme, nicméně nebude to utkání pro nás psychicky 
moc náročné. Ale první duel s Příbramí a třetí se Zlínem 
napoví, jaké bude jaro. Pokud zmíněné zápasy zvládneme, 
tak nás čeká nádherné jaro, které bude zábavné i pro 
diváky. Pokud je nezvládneme, tak to bude tvrdá dřina, ale 
stejně ligu ubojujeme, to je bez diskusí. Pouze si budeme 
komplikovat život. Chceme však vložit maximální úsilí do 
začátku.     Ladislav LHOTA  

Přehled přípravných utkání SK Dynamo
v zimním období:

Hradec Králové 0:2
Drážďany 1:3 (Homoláč)
Strakonice 4:0 (Klavík 2, Sedláček, Šíma)
Jihlava 2:1 (Benát, Sedláček)
Prachatice 4:0 (Svátek, Sedláček, Stráský, Mezlík)
Most 4:1 (Šíma, Svátek, Sedláček, Táborský)
Trenčín 1:1 (Sedláček)
Nitra 2:0 (Mrva, Stráský)
Liberec – 0:0
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AKTUALITY
   Z GAMBRINUS LIGY
PO PODZIMU

MUŽ VÍKENDU
Mužem víkendu byl označen Petr BENÁT z SK Dynamo.  
V posledním utkání podzimu dvěma góly rozhodl 
utkání s Libercem a od hattricku mu chyběl pověstný 
krůček a „nebo kdybych mířil nahoru,“ přiznal po utkání 
nejlepší podzimní střelec Dynama.

BRANKÁŘI S NULOU
Po podzimu je na prvním místě Maniak ze Slavie Praha 
se sedmi čistými konty.Stejně má i Belic z Teplic. Druhý 
v pořadí je Vašek (6) z Baníku Ostrava. Kozáček ze Sparty 
a Pavel KUČERA z Dynama jsou na pomyslném třetím 
místě čistých kont.

OSTROSTŘELCI
Nejlepším střelcem podzimu se stal příbramský Huňa 
(10 gólů) před do té doby vedoucím Necidem (9) ze Slavie 
Praha.Třetí skončil další slavista Belaid se sedmi góly. 
Mezi šesti čtyřgólovými střelci figuruje i Petr BENÁT z Dy- 
nama ČB.

VÍTR SUNDAL HALU
Sobota večer (29.11.) byla osudnou pro fotbalovou 
nafukovací halu na Složišti. Vichřice přicházející ze směru 
od Srubce ji srovnala se zemí a napáchala mnohasettisíco-
vé škody na sportovním zařízení klubu.

Statistiky SK Dynamo České Budějovice - sezona 2008/09   
Hráč    Post  Zápasy Minuty Góly ŽK ČK
Kučera Pavel    brankář  16             1440 0 2 0
Stráský Tomáš   útočník  11 217 1 1 0
Sedláček Tomáš   útočník  15             1339 3 0 0
Svátek Jan    útočník  15 968 0 2 0
Ondrášek Zdeněk   útočník    5   62 0 0 0
Benát Petr    záložník  16             1399 4 1 0
Šíma Petr    záložník  15             1199 1 1 0
Riegel Jan    záložník  10 703 0 0 0
Mezlík Pavel   záložník  12 292 1 2 0
Hudson Fernando Tobias  záložník  13 613 1 2 0
Skopalík Michal   záložník    3   91 0 1 0
Kovařík Jan   záložník    5 267 0 0 0
Hílek Jaroslav   záložník  14             1170 0 7 0
Peroutka Jiří   obránce    5 446 0 0 0
Žižka Michael   obránce    9 679 1 1 1
Šmíd Michal   obránce    1   90 0 0 0
Laurinc Martin   obránce    4 310 0 0 0
Homoláč David   obránce  11 990 0 4 0
Leština Martin   obránce  12             1061 0 1 0
Hunal Tomáš   obránce  14             1109 0 2 0
Horejš David   obránce  15             1311 0 3 0

AKTUALITY
   Z GAMBRINUS LIGY
PO PODZIMU
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16. kolo NE 30. 11. 2008 17,00  Bohemians Praha – SK Dynamo 

17. kolo NE 22. 2. 2009 15,00   SK Dynamo – 1. FK Příbram  

18. kolo SO 28. 2. 2009 17,00   AC Sparta Praha – SK Dynamo 

19. kolo NE 8. 3. 2009 15,00   SK Dynamo – FC Tescoma Zlín

20. kolo NE 15. 3. 2009 17,00   FK Ml. Boleslav – SK Dynamo 

21. kolo NE 22. 3. 2009 15,00   SK Dynamo – FC Viktoria Plzeň

22. kolo NE 5. 4. 2009 15,00   FK Baumit Jablonec – SK Dynamo 

23. kolo NE 12. 4. 2009 17,00   SK Dynamo – SK Kladno

24. kolo NE 19. 4. 2009 17,00   SK SIGMA Olomouc – SK Dynamo 

25. kolo NE 26. 4. 2009 17,00   SK Dynamo – 1. FC Brno

26. kolo NE 3. 5. 2009  10,15   FK Viktoria Žižkov  – SK Dynamo 

27. kolo NE 10. 5. 2009 17,00   SK Slavia Praha  – SK Dynamo 

28. kolo NE 17. 5. 2009 17,00   SK Dynamo – FC Baník Ostrava
 
29. kolo SO 23. 5. 2009 15,00   FC Slovan Liberec  – SK Dynamo 

30. kolo SO 30. 5. 2009 15,00   SK Dynamo – FK Teplice

Pozn.: Změna termínů a času začátku utkání vyhrazena 

Jarní los SK Dynamo ČB

Tabulka fotbalové Gambrinus ligy

0:0

0:3

1:4

0:0

1:1

1:1

1:2

0:0

1:1

1:1

2:3

2:2

0:0

0:2

podzim jaro

2:0

0:0

3:0

1:4

0:0

1:1

1:1

2:1

0:0

1:1

1:1

3:2

2:2

0:0

0:4 0:0

RK. TÝM ZÁP SKÓRE BODY (PRAV)

FC Baník Ostrava

16
16

37:11 37 +13SK Slávia Praha
23:16 31 +10

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

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

FK Mladá Boleslav
30:16 30 +3

AC Sparta Praha 27:17 27 +3

FK Baumit Jablonec

21:17 26 -1

FC Brno

21:21 26 +5SK Sigma Olomouc
23:19 22 -5FC Viktoria Plzeň
17:14 22 -2

FC Slovan Liberec

16:20 22 -2
FK Teplice

17:16 20 -1

Bohemians Praha 23:29 19 -8

1. FK Příbram 17:21 18 -9

SK Kladno
14:22 18 -6SK Dynamo Č. Budějovice
9:27 13 -8

FK Viktoria Žižkov 16:26 11 -10

FC Tescoma Zlín

+ O -

11 4 1
9 4 3
9 3 4
8 3 5
7 5 4
7 5 4
5 7 4
6 4 6
6 4 6
5 5 6
6 1 9
5 3 8
3 9 4
3 4 9
3 2 11
2 3 11 8:27 9 -15

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

výsledky
zápasů

Tipovačka 17. kolo

Jan Riegel
Teplice - Liberec          tip:0
Tohle bude velmi vyrovnaný boj dvou 
ambiciózních mužstev. Vyrovnaný bude 
i výsledek na konci zápasu, tipuji remízu. 

Slavia – Plzeň         tip:0
Domácí mají problémy se zraněnými 
hráči a především v obraně jí bude 
několik hráčů chybět. Plzeň toho využije 
a v Edenu vybojuje bod. 

Brno  - Ostrava         tip:1
Myslím, že Brno pod novým trenérem 
Beránkem celkově ožije a v úvodním 
jarním zápase Ostravu porazí. Dávám 
jedničku.

Kladno - Bohemians         tip:1
Kladno má za sebou v přípravě několik 
velmi dobrých výsledků a ty potvrdí i v 
úvodním kole proti Bohemians. Domácí 
vyhrají. 

Žižkov – Zlín         tip:1
Na Žižkově není vyhřívaný trávník a nebude 
tak určitě dobrý terén. Domácí na to budou 
lépe připraveni a zvítězí.

Olomouc - Sparta         tip:2
Pokud chce Sparta ještě vůbec pomýšlet 
na titul, tak musí hned od prvního 
jarního kola naplno bodovat. V Olomouci 
ji nečeká nic lehkého, ale Pražané to 
zvládnou. 

Ml. Boleslav - Jablonec        tip:1
Domácí se budou snažit v tabulce 
prohánět zatím vedoucí Slavii a v prvním 
jarním kole na domácí půdě porazí 
Jablonec.
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1. FK PŘÍBRAM1. FK PŘÍBRAM

V roce 1952 ATK Praha vyhrál svou první 
trofej - Československý pohár po výhře 
nad XI stavbařů složenou z hráčů z 
Teplic a Liberce v semifinále a Škodou 
Hradec Králové 4:3 ve finále. Na začátku 
roku 1953 klub dostal nový název ÚDA 
Praha (Ústřední dům armády). Tato 
změna souvisela s politicky motivova-
nou reogranizací československé 
tělovýchovy. Tým v tomto roce poprvé 
vyhrál fotbalovou ligu, v níž prohrál 
jediný z 13 zápasů. Nejlepšími hráči 
první éry Dukly Praha byli Ota Hemele, 
Václav Pavlis, Karol Dobay, Ladislav Přáda, 
Ladislav Novák, Rudolf Kučera a další.

Až v roce 1956 dostal klub jméno Dukla 
Praha na památku bojů o Duklu ve 
druhé světové válce. Podobně jako 
poprvé, v roce změny názvu Dukla 
vítězí v československé lize s náskokem 
pěti bodů před Slovanem Bratislava, 
třetí Spartak Praha Sokolovo (nynější 
Spartu) porazil 9:0! V sezóně 1957-58, 
která začala na jaře 1957 a skončila na 
jaře 1958, klub titul obhájil. Spartak 
Praha Sokolovo měl stejný bodový zisk 
40 bodů, ale o titul přišel o dva góly v 
rozdílu skóre. Dukla také zaznamenala 

své první vítězství v evropském poháru, 
porazila Manchester United 1:0 v 
domácí odvetě (po prvním zápase 
prohraném v Anglii 0:3). Tým opakovaně 
obsazoval některá z prvních tří míst v lize.

Trenér Karel Kolský byl podepsán pod 
prvními tituly Dukly, v roce 1961 převzal 
tým Jaroslav Vejvoda a mužstvo pod 
jeho vedením získalo čtvrtý titul s 
náskokem sedmi bodů před ČH Bratisla-
va a dosáhlo prvního double, když navíc 
porazil Dynamo Žilina 3:0 ve finále 
Československého poháru. Tím začala 
série čtyř výher Dukly v Českosloven-
ském poháru v letech 1961 až 1964. 
Josef Masopust, klíčový hráč zálohy 
Dukly, byl v roce 1962 vyhlášen nejlep-
ším evropským fotbalistou roku, když 
Československo skončilo druhé na 
mistrovství světa ve fotbale 1962.

Poslední svůj titul v 60. letech vyhrála 
Dukla v roce 1966 se stejnou bilancí 13 
výher, 7 remíz a 6 porážek a stejným 
rozdílem skóre (+17) jako druhá Sparta. 
Tým navíc zlepšil svou reputaci jako 
vítěz dalších tří ročníků Československé-
ho poháru (v letech 1965, 1966 a 1969). 

V Poháru mistrů 1966-67 Dukla vyřadila 
Esbjerg fB, RSC Anderlecht a Ajax 
Amsterodam a bez porážky postoupila 
až do semifinále, v němž prohrála 
celkově 1:3 s pozdějším vítězem poháru 
Celtikem Glasgow. Nejlepšími hráči této 
éry Dukly Praha byli Ladislav Novák, 
Svatopluk Pluskal, Josef Masopust, Pavel 
Kouba, Jaroslav Borovička, František 
Šafránek, Václav Samek a další.

Navzdory 11. místu v lize v roce 1971 - 
nejhoršímu výsledku Dukly mezi jejím 
založením a sezónou 1992-93 - hrála jinak 
Dukla pravidelně na čele soutěže a 
pravidelně se umisťovala na prvních 
třech příčkách. I po pádu na deváté místo 
v roce 1975 byla hned za dva roky znovu 
zpět na vrcholu, když vyhrála ligu čtyři 
body před Interem Bratislava. V těchto 
letech se mohla Dukla spolehnout na 
elitní kanonýry Ladislava Vízka a Zdeňka 
Nehodu, kteří jí pomohli k dalšímu titulu v 
roce 1979. Když Československo vyhrálo 
mistrovství Evropy ve fotbale 1976, byli 
klíčovými hráči mužstva jinak poskláda-
ného hlavně z hráčů druhého týmu ligy 
Slovanu Bratislava také brankář Ivo Viktor 
a Nehoda.

Fotbalový klub 1.FK Příbram je oficiálním pokračovatelem historie klubu FK Dukla Praha. Ten vznikl na půdě Česko-
slovenské armády v roce 1948 a původně nesl jméno ATK Praha (Armádní tělovýchovný klub). Okamžitě dostal 
příležitost bojovat o účast v nejvyšší fotbalové soutěži a kvalifikoval se do ní po výhře nad vítězem odborové ligy MZK 
Pardubice. V první ligové sezóně ATK prohrál s pozdějším mistrem SK Slavií Praha 2:8, ale přesto skončil na osmém 
místě ze 14 účastníků. Byl to nejlepší výsledek klubu v prvních letech jeho existence.

Posledních pět zápasů
02.11. Příbram - Kladno   2:0
09.11. Olomouc - Příbram   4:1
16.11. Příbram – Jablonec  2:0
23.11. Žižkov – Příbram   2:0
30.11. Příbram – Slavia   0:0

Posledních pět sezon
2003/04 - 1. liga (11. místo)
2004/05 - 1. liga (9. místo)
2005/06 - 1. liga (13. místo)
2006/07 - 1. liga (15. místo)
2007/08 - 2. liga (2. místo)

Rok založení: 1948
Klubové barvy: zelená a černá
B-tým: divize A
Stadion: Stadion na Litavce (9.100 diváků)
Nejlepší umístění: 11x 1. místo jako Dukla Praha
Nejvyšší výhra: 10:0 nad Dynamem České Budějovice (1985/86)
Nejvyšší prohra: 1:8 s Interem Bratislava (1992/93)
Nejlepší střelec v historii: Nehoda (124 branek)
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V roce 1982 vyhrála Dukla znovu ligový 
titul a Vízek se podělil o vítězství v tabulce 
střelců s 15 brankami. O rok před tím, v 
roce 1981, Dukla vyhrála Český pohár a ve 
finále Československého poháru rozdrtila 
Duklu Banská Bystrica 4:1, po dvou gólech 
dávali Nehoda a Vízek. Tímto způsobem 
Dukla zahájila sérii šesti účastí ve finále 
Českého poháru v řadě a vyhrála mezi lety 
1981 a 1985 tři Československé poháry.

Díky vítězství v národním poháru se 
Dukla kvalifikovala do Poháru vítězů 
sezóny 1985-86 a dosáhla znovu svého 
evropského vrcholu. Vyřazením AEL 
Limassol, AIK Solna a Benfiky Lisabon 
prošla až do semifinále, kde ji vyřadilo 
Dynamo Kyjev Olega Blochina, který 
později vyhrál finále. O rok později 
Dukla vyřadila Bayer Leverkusen z 
Poháru UEFA, než její pouť soutěží 
ukončil Inter Milán. Leverkusen vyhrál 
trofej v následujícím roce.

Domácí a hlavně zahraniční pozice Dukly 
na konci 80. let byla o něco slabší, ale její 
hráč Milan Luhový vyhrál dvakrát soutěž 
střelců v letech 1988 a 1989. Nejznámější-
mi hráči této éry Dukly byli Ivo Viktor, 
Ladislav Vízek, Zdeněk Nehoda, František 
Štambachr, Stanislav Pelc, Miroslav 
Gajdůšek, Luděk Macela, Karel Stromšík, 
Jan Fiala nebo Milan Luhový.

Ještě v roce 1990, po sametové revoluci, 
která se projevila na značném poklesu 
popularity armádního klubu, Dukla 
zvítězila v Československém poháru, když 
tři z posledních čtyř zápasů v soutěži 
vyhrála až na penalty. O rok později 
vypadla z Poháru vítězů symbolicky 
zásluhou svého semifinálového soupeře z 
roku 1986 Dynama Kyjev, ale tentokrát už 
ve druhém kole. Od začátku 90. let potkaly 
klub těžké roky. Jejich hlavní rivalové jako 
AC Sparta Praha získávali velké sponzorské 
kontrakty. Dukla se na podobnou úroveň 
sponzorských příspěvků nedokázala 
dostat, také kvůli své pověsti z minulosti.

Až do rozpadu Československa hrála 
Dukla v nejvyšší soutěži. V sezóně 1993-
94 vyhrál slavný klub jen jediné ligové 
utkání a poprvé od svého založení 
sestoupil, kvůli finančním problémům 
navíc přímo do třetí ligy. Nejlepšími 
hráči této éry klubu byli: Pavel Nedvěd, 
Karel Rada, Günter Bittengel a další.

Strádající klub nakonec převzal slovenský 
podnikatel Bohumír Ďuričko. Jeho prvním 
krokem byla v roce 1996 koupě jiného 
klubu FC Příbram, který v té době hrál 
druhou ligu. Oba kluby byly sloučeny a 
nově vytvořený klub převzal místo Příbrami 
ve druhé lize a své zápasy hrál v Praze.

Po jednom roce s Příbramí sloučená Dukla 
Praha vyhrála druhou ligu a postoupila 
zpět do nejvyšší ligy. Vedení klubu se ale 
nedokázalo dohodnout s armádou jako 
vlastníkem stadionu a mužstvo se 
přesunulo do Příbrami. Dostalo jméno FC 
Dukla, později Dukla Příbram a Marila 
Příbram. Nyní hraje nejvyšší soutěž jako 1. 
FK Příbram, přičemž ve své historii uvádí 
úspěchy Dukly.

Zajímavosti z kabiny soupeře:
Nejstarší hráč: Martin Müller – 38 let 
Nejmladší hráč: Antonín Fantiš – 16 let
Nejvyšší hráč: Matěj Štochl a Vlastimil 
Ševr – oba 193 cm
Nejvíce startů v lize: Martin Müller - 302 
Nejvíce gólů v lize: Daniel Huňa - 11

Osobnost soupeře – Daniel Huňa
Odchovanec plzeňského fotbalu se 
začal v nejvyšší české soutěži prosazovat 
až v pokročilém věku. Během své kariéry 
působil například čtyři roky jako amatér 
v USA a zahrál si dokonce i za rezervní 
tým Chicago Fire. Od ledna 2004 byl ale 
opět v české zemi, kdy po krátkém 
angažmá v SIAD Souš přestoupil do 
Bohemians a následně v se lednu roku 
2005 přesunul do Příbrami. V druholigo-
vé sezoně 2007/08 nastřílel za Příbram 
deset branek a stejný počet branek stihl 
letos v nejvyšší soutěži nastřílet během 
šestnácti podzimních zápasů!

Oblékali dres soupeře
Dynamo: nikdo
Příbram: David Homoláč (v Dukle Praha 
1995-96), Tomáš Hunal (2007), Martin 
Leština (2006), Jan Riegel (1986-99, 
2000-02, 2002-06)

Vzájemná bilance soupeřů
Od sezony 1993/04, kdy došlo k 
rozdělení české ligy, se oba týmy střetly 
v nejvyšší soutěži celkem sedmnáctkrát. 
Lepší bilanci mají fotbalisté Příbrami, 
kteří se radovali ze sedmi výher, šest 
utkání skončilo nerozhodně a pouze ve 
čtyřech zápasech se radovali Jihočeši. 

Jednu z vůbec nejnepříjemnějších 
porážek utrpěli fotbalisté Dynama právě 
v letošní sezoně, kdy na stadionu Na 
Litavce prohráli 0:3. 
 
Poslední vzájemný zápas
Zápas s Příbramí se stejně jako vstup do 
celé ligy fotbalistům Dynama v srpnu 
roku 2008 nepovedl. Tým vedený 
Janem Kmochem utkání třetího kola s 
Příbramí nezvládl a zcela po zásluze 
prohrál vysoko 0:3. Jihočeši si nedokáza-
li vytvořit žádnou zajímavější šanci a 
naopak domácí byli hodně aktivní a 
produktivní. O tři góly se podělili 
Tomašák, Borek a kanonýr Huňa.

Jak zápas viděli trenéři?
Massimo Morales (trenér Příbrami): 
"Bylo pro nás těžké připravit mužstvo na 
dnešní zápas. V posledních dvou 
zápasech jsme byli chváleni, ale na kontě 
jsme měli nula bodů. Dnes jsme začali 
opět dobře a vytvořili jsme si tři čtyři 
zajímavé šance. Měli jsme ale zachovávat 
více chladnou hlavu při zakončení. O 
poločase byli hráči nervózní, že je stav 
stále bez branek a já je musel uklidňovat, 
ať jsou v klidu. Že ten gól dají."

Jan Kmoch (trenér Dynama): "Musím 
pogratulovat soupeři a trenérovi Příbrami 
k vítězství. Utkání se mi hodnotí velmi 
těžce, protože taková porážka je pro mě 
velmi krutý příběh. Sledovat hráče tak, jak 
pracovali, bylo pro mě doslova utrpení. 
Nebyli jsme vůbec nebezpeční a prakticky 
jsme neohrozili soupeřovu bránu. Taktika 
byla hrát po zemi rychle a kombinačně a 
místo toho obránci v tísni odkopávali 
pouze míče na soupeřovu polovinu. "

17. 8. 2008, 1. FK Příbram - SK Dynamo 
Č. Budějovice 3:0 (0:0)
Branky: 57. Tomašák, 70. Borek, 73. Huňa 
z pen.
ŽK: Hílek, Žižka, Hunal (všichni CEB) 
ČK: 72. Žižka 
Rozhodčí: Paták - Hojsík, Jiřík.
Příbram: Krbaček - Plašil, Müller, J. Štochl, 
Pleško - Huňa, Nechvátal (71. Tarczal), 
Oguzhan , Tomašák (83. Mišun) - De Oliveira 
(90. Fantiš), Borek.
Dynamo: Kučera - Peroutka, Horejš, 
Hunal, Žižka - Hudson (81. Mezlík), Hílek 
(46. Riegel), Benát, Kovařík (62. Šíma) - 
Svátek, Sedláček 
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Tříbodové loučení s podzimem. Hoši děkujeme

SK DYNAMO ČB - FC SLOVAN LIBEREC 2:0 (0:0)

OSTROSTŘELCI SK DYNAMO ČB
V GAMBRINUS LIZE

Benát - 4, Sedláček - 3, Šíma, Mezlík, Žižka, Hudson,
Stráský, vlastní MB, vlasní  Slavia Praha -1

Skandování – HOŠI DĚKUJEME ! se po delším čase opět 
neslo nad Střeleckým ostrovem. To když svěřenci Pavla 
Tobiáše po jedenácté v řadě pod jeho vedením neprohráli. 
Tentokrát navíc nad pohárovým adeptem , Libercem, 
zvítězili 2:0. První půle duelu sice patřila opticky Liberci. Ten 
většinu svých útočných aktivit však končil před šestnáct-
kou, kde spolehlivě fungovala obrana v čele s gólmanem 
Kučerou. Hosté měli největší šanci pět minut před koncem 
půle Gabre Selasie uvolnil Papouška, jeho hlavičku Kučera 
vyrazil, ale dobíhající Blažek naštěstí míč netrefil a ten 
zmizel v zázemí. Do druhé půle vlétlo Dynamo ve zcela 
jiném hávu. Okamžitě se vrhlo do útočení. Benát z voleje 
trefil tyč Zlámalovy branky. To již od 46.minuty byli na hřišti 
tradiční střídači Stráský s Hudsonem za zraněného Hunala a 
Svátka. V 50. minutě se Benát trefil poprvé. Míč, vypadající 
že míří nad branku, proklouzl za Zlámalova záda a za dalších 

šest minut zahrál Holeňák rukou a nařízenou penaltu 
bezpečně proměnil Petr Benát 2:0. jedenašedesáté minutě 
to mohl být čistý Benátův hattrick, ale Zlámal jeho střelu 
reflexivně vykopl nohou. Po utkání Pavel Tobiáš přiznal, že 
soupeřovou zbraní byla výborná kombinační hra, kterou se 
však jeho svěřencům podařilo eliminovat. „Přečkali jsme 
první půli, ve které byl Liberec výborný, a potom sami 
udeřili,“ pochvaloval si jihočeský lodivod po zápase.

FAKTA:
DYNAMO: Kučera – Riegel, Horejš, Hunal (46. Stráský), 
Leština – Benát, Homoláč, Hílek, Šíma (90. Mezlík) – Svátek 
(46. Hudson), Sedláček. Trenér Pavel Tobiáš. BRANY: 50. a 
57. Benát. ŽK Horejš – Blažek, Dort. ROZHODČÍ: Kovařík – 
Filípek, Lhoták. DIVÁCI: 3139.    (vit)
 

Série skončila s Bohemians Praha

BOHEMIANS PRAHA -  SK DYNAMO 2:0 ( 2:0)
Kincl v 11. minutě a Zoubek v poslední minutě první půle 
rozhodli o výhře Byhemians s Dynamem. Tedy týmů 
bojujících o ligovou účast i v dalším ročníku nejvyšší 
fotbalové soutěže. Domácí tentokrát hosty do jejich 
tradičního druhopoločasového náporu nepustili a uhájili 
dvoubrankové vedení. V závěru sice na penaltu vypadal 
zákrok domácího brankáře Belaně na Stráského, jenže 
místo penalty dostal českobudějovický útočník žlutou 
kartu za filmování. Prohrou s Bohemians skončila pro 
svěřence Pavla Tobiáše jedenáctikolová šňůra bez prohry. 
Na další body je naděje v následujících čtrnácti zbývajících 
jarních kolech ligy.

FAKTA:
DYNAMO: Kučera – Riegel, Horejš, Hunal (46. Stráský), 
Leština – Hudson (68. Mezlík), Homoláč, Hílek , Benát, Šíma 
(79. Kovařík) – Sedláček. Trenér Pavel Tobiáš. BRANKY: 11. 
Kincl, 45. Zoubek. ROZHODČÍ: Paták – Tauber, Štěrba. ŽK: 
Grznár – Hudson, Horejš, Stráský. DIVÁCI: 1046. (vit) 

Hlavičkový souboj dvojice Smetana - Homoláč. Šíma dává ruce pryč od Keriče. Ten stejně nakonec neskóroval.

foto Fr. Panec
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Jarní část Gambrinus ligy zahájí SK 
Dynamo se stabilizovaným hráčským 
kádrem, pouze se dvěma asistenty 
hlavního kouče a především s odhodlá-
ním odpoutat se co nejrychleji od 
skupiny mužstev, ohrožených sestupo-
vými starostmi. K překlenutí nástrah 
zimního počasí poslouží v domácím 
prostředí vzorně připravená plocha s 
vyhřívaným trávníkem, řada vstřícných 
kroků českobudějovického klubu bude 
směrována rovněž k fanouškům.

Před klíčovými zápasy, které Dynamo 
čekají hned v úvodu druhé poloviny 
soutěžního ročníku, se největší pozornost 
upíná k postavení mužstva v tabulce. 
„Situace pořád není vyjasněná,“ zdůrazňuje 
trenér Pavel Tobiáš. „V ohrožení se nachází 
asi šestice týmů a my se vší pokorou 
přiznáváme, že mezi ně patříme. Zároveň 
pevně věříme, že se z ohrožení co nejdříve 
dostaneme a přiblížíme se středu tabulky.“

Ligový kádr doznal pouze minimálních 
změn. Zkušené jádro zůstalo zachová-
no, ze základu odešel jediný Kovařík, 
jemuž skončilo hostování. Novými 
tvářemi jsou pouze hráči dorostenecké-
ho věku. „Při budování mužstva se nyní 
soustředíme na filozofii, otevírající větší 
prostor fotbalistům, kteří vyrostli v klubu,“ 
říká Pavel Tobiáš. „Během zimní přípravy 
dostali prostor tři dorostenci, další trénují v 
béčku. V posledním přípravném utkání 
doma proti Liberci mohli všichni vidět 
Nitrianského, jenž svým výkonem potvrdil, 
že zařazení mladých je správné.“

Práce s mládeží se Dynamu vrací nejen v 
možnosti začleňovat perspektivní jedince 
do ligového áčka nebo třetiligové rezervy, 
ale také v rostoucím počtu pozvánek do 
reprezentačních výběrů. Nominace v 
mládežnických týmech České republiky 
nebo Slovenska si vybojovali Nitrianský, 
Klavík, Rakovan Bakala, Ometák a někteří 
další. „V současnosti tady máme nejméně 
osm kluků, koketujících s reprezentačním 
dresem,“ pochvaluje si Pavel Tobiáš. 
„Zodpovědně říkám, že v Dynamu je díky 
výchově mládeže hodně dobře zaděláno 
na to, aby se v brzké době podařilo 
vyprodukovat nové hráče typu Poborské-
ho, Latky či Kladrubského.“

Ve funkci trenérského asistenta u 
ligového týmu v únoru skončil Karel 
Musil. „Jeho pracovní vytížení bylo nad 
rámec Dynama,“ vysvětluje předseda 
představenstva a. s. Karel Poborský. „My 
upřednostňujeme stoprocentní vytíženost 
ve prospěch klubu a to ze strany Karla 
Musila nebylo možné, proto jsme se po 
vzájemné dohodě rozešli. Věřím, že Karel 
se v budoucnu do činnosti klubu znovu 
zapojí, ale netroufám si odhadnout, na 
jakém to bude postu. S klubem je dlouho-
době spjatý, odvedl spoustu práce a jeho 
zkušenosti se určitě budou hodit.“ 
Tobiášovými asistenty zůstávají Petr 
Skála a Jiří Lerch. „Určitě se více zapojí Jirka 
Lerch, který je kustodem, ale má také 
trenérskou první třídu. V tomto složení naši 
práci zvládneme,“ ujišťuje hlavní kouč.

Během zimy se v Dynamu hovořilo o 
hráčských posilách, ale žádný hotový 
hráč nakonec nepřišel. „Naším cílem není 
angažovat hráče na hostování, proto 
jsme rozhodli, že vystačíme s vlastními 
silami,“ zdůrazňuje Poborský. „Nemá 
smysl tahat sem náhradníky nebo 
druhořadé hráče z jiných mužstev a ti 
opravdu kvalitní na trhu nejsou. Jedinou 
výjimkou byl Táborský, kterého nám 
shodou okolností Mladá Boleslav sama 
nabídla. Bohužel to s ním ale nevyšlo. S 
pěti útočníky, které v současnosti máme, 
jsme však spokojeni. Posilou do ofenzívy je 
kupříkladu Mezlík, jenž se v průběhu 
podzimu výrazně zlepšil.“

Na rozdíl od řady ligových týmů 
nenastal v budějovickém kádru žádný 

zdravotní problém. „Všichni hráči si 
kompletně odpracovali celou přípravu, 
která i díky tomu byla výborná a kvalitní,“ 
mne si ruce trenér Tobiáš. „Také před 
prvním zápasem o body jsou všichni v 
pořádku, pouze Šíma má drobné 
problémy, ale do neděle ho dáme 
dohromady. Pokud jde o soupeře, tak 
Příbram známe a máme ji přečtenou, 
řadu hráčů jsem poznal osobně v době, 
kdy jsem tam působil. Jsem přesvědčen, že 
když Příbram porazíme, tak odskočíme z 
pásma ohrožení,“ hledí kouč do budouc-
na s jasnou představou.¨

V zákulisí Gambrinus ligy se hodně 
diskutuje o nových bezpečnostních 
opatřeních. „Řešili jsme to již během 
podzimu,“ nenechává se zaskočit Karel 
Poborský. „Je to realita, ale troufám si říct, 
že své povinnosti zvládneme. S Policií 
České republiky udržujeme dobré vztahy a 
určitě nám pomůže za branami stadiónu, 
organizaci uvnitř si musíme pohlídat 
sami. Máme dlouhodobě najatou bezpeč-
nostní agenturu a vlastní pořadatele, 
takže snad nebude problém,“ vyjadřuje 
naději.

Vedení klubu upozorňuje fanoušky, že 
nejbližší tři domácí zápasy v Gambinus 
lize začínají již v 15 hodin. Permanentky 
na celou jarní část soutěže jsou v prodeji 
za výhodnou cenu 699 korun a ve snaze 
přilákat do hlediště nejen tatínky, ale celé 
rodiny, bylo rozhodnuto, že při prvních 
čtyřech utkáních na E.ON stadiónu v jarní 
části ligy budou mít ženy a také děti do 
patnácti let vstup zdarma.                   (lho)            

Ligové áčko se chce odpoutat co nejrychleji z pásma ohrožení
Tiskovka Dynama:
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Jednobodové podzimní loučení

FK OEZ LETOHRAD – SK DYNAMO B 1:1 (1:0)

Smlouva mezi ČMFS a POLICIÍ ČR uzavřena

Přečtěte si návštěvní řád!

Ještě tři minuty před koncem posledního podzimního 
utkání vedli domácí 1:0. jejich branku vstřelil Kočí z hranice 
vápna. Svěřenci Karla Musila tahali za kratší konec až do 
téměř samého konce utkání. Jenže tři minuty před koncem 
jeden bod zajistil z penalty hostující Mácha. Skopalík si 
nabíhal na centr do vápna. Tam ho domácí obránce stáhl 
rukou a nařízenou penaltu Mácha proměnil.

FAKTA:
DYNAMO B: Vršecký – Mácha, bambule (65. Dobal), 
Peroutka, Tischler (84. Zajac) – Rakovan, Skopalík, Mašát, 
Japanský – Plichta (69. Kučera), Ondráček. Trenér Karel 
Musil. ROZHODČÍ: Váňa – Zeman, Ratajová. DIVÁCI: 240. 
BRANKY: 44.Kočí – 87. Mácha (11).   (vit)

Přesně tato slova vzkázal fanouškům ministr vnitra Ivan 
Langer, který byl přítomen uzavření smlouvy mezi Policií ČR 
a Českomoravským fotbalovým svazem. V pondělí 16. 
února stvrdili dokument svými podpisy policejní prezident 
Oldřich Martinů a předseda ČMFS Pavel Mokrý.
    
    Pořadatel má právo rozhodnout, koho vpustí na stadion. 
Postupovat bude podle manuálu s názvem Bezpečí na 
sportovních utkáních. „Jasně se z něj dozví, koho vpustit do 
ochozů a co dělat s lidmi, když nedodržují návštěvní řád,“ 
uvedl ministr Langer. „Neděláme nic proti fotbalu, chceme 
mu především pomoci. Jde o podanou ruku fotbalovému 
fandění. Sám jsem velkým fanouškem, ale také mám 
čtyřletého syna. Chci mít jistotu, že se nám při návštěvě 
utkání nic nestane a tutéž jistotu musí mít rodiče a každý 
fanoušek na celém našem území,“ dodal.
   
   Obsah smlouvy reaguje na platnost nového zákona o 
policii. Zvyšuje požadavky na pořadatelskou službu, kterou 
již policie nebude nahrazovat. Profesionálním klubům 
ukládá zajistit důkladné osobní prohlídky, aby se na 
stadióny nedostaly nebezpečné předměty. Kluby musí 
instalovat dostatečný počet turniketů a od příštího 
ligového ročníku jsou povinny uvést do provozu kamerový 
systém. Nutností bude rovněž vybudování zvláštní řídící 

místnosti, odkud bude policejní velitel řídit případný zásah. 
Při rizikových zápasech kluby zajistí tzv. spottera, který se 
jako pracovník Policejního prezídia bude prokazovat kartou 
s označením Delegát a bude mít všude volný přístup. 

   Nový dokument jednoznačně zvedne klubům náklady. V 
souvislosti s instalací kamerového systému se mluví o 
částce osm miliónů korun a kdosi již vypočítal, že na zápas 
musí přijít 3 300 diváků, aby se kluby při zvýšené finanční 
zátěži dostaly alespoň na nulu. Nelze přehlédnout ani 
skutečnost, že policie může uplatnit vůči pořadateli 
náhradu vynaložených prostředků, finanční postih nebo 
uzavřít stadión v případě, že klub neučiní veškerá opatření, 
která jsou v jeho silách, a pořádek musí obnovit policejní 
složky. Podle regulí UEFA je však uzavření stadiónu výhrad-
ně v kompetenci fotbalových orgánů!

   „I když smlouva není dokonalá, pořád je lepší ji podepsat 
než odmítnout a jít do války s policií,“ uvedl svazový předse-
da Pavel Mokrý pro Sport.cz. Mohlo by totiž dojít k tomu, že 
kluby zavolají policii na linku 158 a každý zásah zaplatí. 
Existující smlouva však pro ně levná také nebude. „Když 
mají kluby na drahé hráče, mohou mít i na bezpečnostní 
rámy,“ vyjádřil se k jedné z položek policejní ředitel Oldřich 
Martinů v rozhovoru pro Lidové noviny.                    (lho)

OSTROSTŘELCI DYNAMO ČB B
V ČESKÉ FOTBALOVÉ LIZE
Jasanský, Zajac, Kučera, Kovařík, Rakovan,
Mezlík, Ondrášekm Mácha – 2, Stráský,
Peroutka, Mašát, Tischler, Žižka – 1.
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V České republice patří do koncernu Energie AG v oblasti poskytování vodohospodářských služeb společnosti 
1.JVS, VAK JČ, VAK Beroun, VODOS Kolín a VS Chrudim, které zajišťují kompletní nabídku služeb spojených s výrobou 
a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod.
 
Naši odborníci doporučují: „Pijte vodu z kohoutku“
 
- Kvalita pitné vody z kohoutku je v současnosti srovnatelná s kvalitou většiny balených stolních vod.
  Dokonce má žádoucí vyšší obsah vápníku a hořčíku.
 
- Navíc oproti delší době možného skladování balené vody je voda z kohoutku zaručeně čerstvá,
  nachází se  neustále ve tmě a chladu, není vystavena slunečnímu záření
 
- Cena litru balené vody je oproti litru vody z kohoutku mnohokrát vyšší.

 
NAŠE VODA.
NÁŠ ŽIVOT.

         
 
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Boženy Němcové 38/4
370 80 České Budějovice
Tel.: 386 110 911 Fax: 386 110 910
e-mail: bohemia@energieag.cz 
www.energieag.cz

ENERGIE AG BOHEMIA je součástí infrastrukturního koncernu Energie AG, který nabízí svým zákazníkům
v České republice služby v oblastech vodního a odpadového hospodářství a zásobování teplem. 
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Kapitán David Horejš:
Mužstvo je zkušenější a vyzrálejší. Věřím, že zvládneme

zápasy s mužstvy, která jsou v tabulce kolem nás.

Můžete zhodnotit průběh zimní 
přípravy?
Kondiční část jsme absolvovali ve 
Frymburku a musím říct, že v novém 
hotelu jsme našli výborné podmínky s 
nadstandardní stravou a regenerací. Bylo 
to velice povedené. K další tréninkové fázi 
jsme dojížděli na umělou trávu v Hluboké 
nad Vltavou a na závěr proběhlo herní 
soustředění v Piešťanech. Na rozdíl od 
minulé sezony, kdy jsme přes zimu 
pobývali na Kypru a nedosáhli moc 
dobrých výsledků proti týmům zvučných 
jmen jako Steaua Bukurešť nebo Levski 
Sofia, jsme letos téměř všechny zápasy 
vyhráli, přitom proti nám stáli rovněž 
kvalitní soupeři, za které lze určitě považo-
vat Dynamo Drážďany nebo slovenské 
celky Trenčín a Nitru. Pouze v generálce s 
Libercem jsme hráli bez branek, ale 
důležité bylo, že se nikdo nezranil. Myslím, 
že jsme dobře připraveni a zúročíme to v 
soutěži.

Nálada v kabině je dobrá? Co noví 
hráči?
Nálada je určitě dobrá. Přišlo plno 
mladých kluků, kteří tady působili v 
dorostu a velice dobře zapadli do 
mužstva. Trenéři se snaží ty kluky postup-
ně zabudovávat do sestavy a na nás 
starších bude, abychom jim ze začátku 
pomohli. Pro klub bude jedině dobře, 
když dostanou šanci vlastní hráči a 

nebudou sem přicházet fotbalisté 
odjinud za velké peníze. Na druhou stranu 
mládí není všechno, kluci budou muset 
svoji výkonnost potvrdit a je na nich, jak 
svoji šanci chytí a jestli se prosadí. Mají 
výhodu, že nyní dostávají poměrně velký 
prostor.

Jedinou zvučnou posilou měl být Ivo 
Táborský, ale z hostování nakonec 
sešlo. Mrzí vás to?
Měl jsem možnost s ním mluvit ještě před 
jeho zimním příchodem a tak nějak jsem 
ho přemlouval, aby to tady zkusil. Bohužel 
zůstal jenom krátce a musel se vrátit do 
Mladé Boleslavi, kde se zranili někteří hráči. 
Pro nás je to škoda, protože Ivoše známe z 

minulého působení v Dynamu a víme, že 
tady podával dobré výkony, navíc je to 
výborný kluk. Takový útočník by nám jistě 
pomohl. Nastupoval by tady pravidelně a 
kdoví, zda návrat do Boleslavi není škoda i 
pro něj samotného, třeba tam nebude 
tolik vytížený.

Uplynulý kalendářní rok jste zakonči-
li nevydařenou jarní předehrávkou 
na Bohemians. Nebude vás trochu 
strašit v podvědomí?
Myslím, že nebude. Bezprostředně po 
utkání jsme si to vyříkali a udělali za 
podzimem tlustou čáru. Nyní chceme 
navázat hlavně na šňůru jedenácti zápasů 
bez porážky a vyvarovat se boje o 
záchranu. Rok předtím jsme byli skoro ve 
stejné situaci, měli nahráno hodně bodů, 
ale jaro nám vůbec nevyšlo, nezvládli 
jsme důležité domácí zápasy a dostali se 
do potíží. Věřím, že současné mužstvo je 
zkušenější a vyzrálejší a že zvládne zápasy 
s mančafty, které jsou v tabulce kolem nás. 
To znamená Příbram, Zlín a potom 
Kladno. Posuneme se někam ke středu a 
budeme hrát nikoliv pod tlakem, ale v 
klidu a přidáme i další body.

Stěžejní duel s Příbramí odehrajete 
doma na vyhřívaném trávníku, ale 
královna zima vládne pevnou rukou, 
možná vám sešle mráz a sníh. Máte 
obavy?
Umělý trávník představuje pro nás určité 
plus a jsme jenom rádi, že město spolu s 
klubem nám umělé hřiště vybudovalo. 
Prakticky dva týdny před ligou byl trávník 
v provozu, měli jsme možnost na něm 
trénovat a odehráli také generálku s 
Libercem. Povrch je výborný a hlavně 
měkký, což je pro nás důležité. S počasím 
ale nic neuděláme, podmínky z tohoto 
pohledu nejsou zdaleka ideální. Sleduje-
me předpovědi, snad má být až mínus 
patnáct stupňů. Tak nějak s tím počítáme 
a připravíme se na to. Vyrovnat se s tím 
musí oba týmy. Doufám, že nám se to 
povede líp a získáme tři body. Nic jiného 
nám ani nezbývá.        (lho)

Do jarní části Gambrinus ligy povede mužstvo Dynama stejně jako na podzim v roli kapitána zkušený obránce David 
HOREJŠ. Na tiskové konferenci před zahájením rozhodující části sezony ochotně zodpovídal novinářské dotazy.

Kapitán David Horejš patří
k nekompromisním zadákům.

Foto František Panec

Kapitán David Horejš patří
k nekompromisním zadákům.

Foto František Panec
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Pavel Tobiáš dovedl svůj tým i proti Liberci k vítězství. Tentokrát 2:0.

Pavel Kučera akrobaticky zasahuje před Smetanou, a udržel v souboji se soupeřem z horních pater ligové tabulky čisté konto.

Petr Benát dvěma góly rozhodl o výhře Dynama
nad Libercem. Jen málo chybělo, aby docílil hattricku. 

Martin Leština v souboji
s libereckým Blažkem.
Sleduje Tomáš Hunal.

Snímky na stánce František Panec

sk dynamo - fc slovan liberecsk dynamo - fc slovansk dynamo - fc slovan liberecsk dynamo -
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17. kolo 
FK Teplice - FC Slovan Liberec 
SK Dynamo Č. Budějovice - 1. FK Příbram  
SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň
1. FC Brno - FC Baník Ostrava
SK Kladno - Bohemians Praha
FK Viktoria Žižkov - FC Tescoma Zlín 
SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 
FK Mladá Boleslav - FK Baumit Jablonec
18. kolo 
1. FK Příbram - FK Teplice
FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec
FK Baumit Jablonec - SK Sigma Olomouc
FC Tescoma Zlín - SK Kladno
FK Mladá Boleslav - 1. FC Brno
FC Baník Ostrava - FK Viktoria Žižkov
AC Sparta Praha - SK Dynamo Č. Budějovice
Bohemians Praha - SK Slavia Praha  
19. kolo 
FC Slovan Liberec - 1. FK Příbram 
FK Teplice - FC Viktoria Plzeň
SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava
1. FC Brno - Bohemians Praha
SK Dynamo Č. Budějovice - FC Tescoma Zlín
FK Viktoria Žižkov - AC Sparta Praha
SK Kladno - FK Baumit Jablonec  
SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav
20. kolo 
FC Baník Ostrava - FK Teplice
FC Tescoma Zlín - FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram
SK Sigma Olomouc - SK Kladno
AC Sparta Praha - 1. FC Brno
Bohemians Praha - FK Viktoria Žižkov
FK Mladá Boleslav - SK Dynamo Č. Budějovice
FK Baumit Jablonec - SK Slavia Praha

21. kolo 
SK Dynamo Č. Budějovice - FC Viktoria Plzeň
1. FK Příbram - FC Baník Ostrava
FC Slovan Liberec - Bohemians Praha
SK Slavia Praha - FC Tescoma Zlín
FK Teplice - AC Sparta Praha
FK Viktoria Žižkov - FK Baumit Jablonec  
SK Kladno - FK Mladá Boleslav
1. FC Brno - SK Sigma Olomouc
22. kolo 
FC Tescoma Zlín - FK Teplice
AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 
Bohemians Praha - 1. FK Příbram
FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň
SK Kladno - 1. FC Brno
FK Mladá Boleslav - FK Viktoria Žižkov
FK Baumit Jablonec - SK Dynamo Č. Budějovice
SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha
23. kolo 
FC Slovan Liberec - FC Baník Ostrava
FK Teplice - Bohemians Praha
FC Viktoria Plzeň - FC Tescoma Zlín
SK Slavia Praha - AC Sparta Praha
1. FC Brno - FK Baumit Jablonec
1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav
FK Viktoria Žižkov - SK Sigma Olomouc
SK Dynamo Č. Budějovice - SK Kladno
24. kolo 
FK Mladá Boleslav - FK Teplice
FK Baumit Jablonec - FC Slovan Liberec
FC Tescoma Zlín - 1. FK Příbram 
AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň
Bohemians Praha - FC Baník Ostrava
1. FC Brno - FK Viktoria Žižkov
SK Sigma Olomouc - SK Dynamo Č. Budějovice
SK Kladno - SK Slavia Praha

22. 2. 2009  
22. 2. 2009  
22. 2. 2009  
22. 2. 2009  
22. 2. 2009  
22. 2. 2009  
22. 2. 2009  
22. 2. 2009  

28. 2. 2009  
28. 2. 2009  

1. 3. 2009  
28. 2. 2009  

2. 3. 2009  
28. 2. 2009  
28. 2. 2009  

1. 3. 2009  

7. 3. 2009  
8. 3. 2009  
9. 3. 2009  
8. 3. 2009  
8. 3. 2009  
8. 3. 2009  
8. 3. 2009  
8. 3. 2009  

14. 3. 2009  
14. 3. 2009  
14. 3. 2009  
15. 3. 2009  
16. 3. 2009  
15. 3. 2009  
15. 3. 2009  
15. 3. 2009  

22. 3. 2009  
21. 3. 2009  
21. 3. 2009  
22. 3. 2009  
22. 3. 2009  
22. 3. 2009  
22. 3. 2009  
22. 3. 2009  

4. 4. 2009  
4. 4. 2009  
5. 4. 2009  
4. 4. 2009  
5. 4. 2009  
5. 4. 2009  
5. 4. 2009  
5. 4. 2009  

11. 4. 2009  
12. 4. 2009  
11. 4. 2009  
12. 4. 2009  
12. 4. 2009  
11. 4. 2009  
12. 4. 2009  
12. 4. 2009  

19. 4. 2009  
19. 4. 2009  
18. 4. 2009  
18. 4. 2009  
19. 4. 2009  
19. 4. 2009  
19. 4. 2009  
19. 4. 2009  



6 OBCHODNÍ PARTNE I 21GENERÁLNÍ
PARTNER



22 OBCHODNÍ PARTNEŘI GENERÁLNÍ
PARTNER

Z MEDIA
SPECIALISTA NA FIREMNÍ KOMUNIKACI A PR

zdeněk.zuntych@seznam.cz



23GENERÁLNÍ
PARTNER termínová listina gambrinus liga jaro 2009

25. kolo 
FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha
FC Baník Ostrava - FC Tescoma Zlín
1. FK Příbram - AC Sparta Praha
FK Teplice - FK Baumit Jablonec
SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec - SK Sigma Olomouc 
FK Viktoria Žižkov - SK Kladno
SK Dynamo Č. Budějovice - 1. FC Brno  
26. kolo 
SK Sigma Olomouc - FK Teplice
FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec
SK Kladno - 1. FK Příbram
FK Baumit Jablonec - FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava
FC Tescoma Zlín - Bohemians Praha
FK Viktoria Žižkov - SK Dynamo Č. Budějovice
1. FC Brno - SK Slavia Praha
27. kolo 
FC Tescoma Zlín - AC Sparta Praha
Bohemians Praha - FK Baumit Jablonec
FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav
1. FK Příbram - SK Sigma Olomouc
FK Teplice - SK Kladno
FC Viktoria Plzeň - 1. FC Brno
FC Slovan Liberec - FK Viktoria Žižkov
SK Slavia Praha - SK Dynamo Č. Budějovice

28. kolo 
1. FC Brno - FK Teplice
SK Kladno - FC Slovan Liberec
FK Baumit Jablonec - 1. FK Příbram
FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň
SK Dynamo Č. Budějovice - FC Baník Ostrava
AC Sparta Praha - Bohemians Praha
SK Sigma Olomouc - FC Tescoma Zlín
FK Viktoria Žižkov - SK Slavia Praha
29. kolo 
AC Sparta Praha - FK Baumit Jablonec
Bohemians Praha - FK Mladá Boleslav  
FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc
FC Viktoria Plzeň - SK Kladno
FC Tescoma Zlín - 1. FC Brno
1. FK Příbram - FK Viktoria Žižkov
FC Slovan Liberec - SK Dynamo České Budějovice
FK Teplice - SK Slavia Praha
30. kolo 
SK Dynamo České Budějovice - FK Teplice
SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec
1. FC Brno - 1. FK Příbram
FK Viktoria Žižkov - FC Viktoria Plzeň
SK Kladno - FC Baník Ostrava
SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha
FK Baumit Jablonec - FC Tescoma Zlín
FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha

25. 4. 2009  
25. 4. 2009  
25. 4. 2009  
26. 4. 2009  
26. 4. 2009  
25. 4. 2009  
26. 4. 2009  
26. 4. 2009  

3. 5. 2009  
3. 5. 2009  
3. 5. 2009  
3. 5. 2009  
2. 5. 2009  
2. 5. 2009  
3. 5. 2009  
3. 5. 2009  

9. 5. 2009  
10. 5. 2009  

9. 5. 2009  
9. 5. 2009  

10. 5. 2009  
9. 5. 2009  
9. 5. 2009  

10. 5. 2009  

17. 5. 2009  
17. 5. 2009  
17. 5. 2009  
17. 5. 2009  
17. 5. 2009  
16. 5. 2009  
17. 5. 2009  
17. 5. 2009  

23. 5. 2009  
23. 5. 2009  
23. 5. 2009  
23. 5. 2009  
23. 5. 2009  
23. 5. 2009  
23. 5. 2009  
23. 5. 2009  

30. 5. 2009  
30. 5. 2009  
30. 5. 2009  
30. 5. 2009  
30. 5. 2009  
30. 5. 2009  
30. 5. 2009  
30. 5. 2009  



Martin Leština
narozen 25. 4. 1981 výška 181 cm váha 66 kg post obránce




