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SK Dynamo ČB  - SK Slavia Praha

   4. kolo   4. kolo
         Gambrinus ligy         Gambrinus ligy

Slovenský bratr Marián Jarabica

Sezonu odstartoval také B-tým

Meszároš se uvedl góly

Ľubomír Meszároš (vlevo) se do české 
ligy uvedl výborně. Hned v prvním 

kole proti Jablonci vstřelil gól.
Foto František Panec
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jméno
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utkání
09/10

góly
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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         3          0            98             0 

 David  Homoláč    1973          3           0           224          11

 David Horejš                                 1977         0          0           166           6

 Tomáš Hunal                                 1973         2          0           333           4

 Marián Jarabica    1989         1          0             1              0

 Martin Leština                                 1981         3          0           114           0

 Michael Žižka                                 1981         3             0             74            1 

 Rastislav Bakala   1990          0             0             1              0

 Petr Benát                                1980          1             0           117          12

 Petr Dolejš                                1986          3             0             12            0

 Fernando Tobias Hudson   1986          3             0             43            3

 Pavel Mezlík                                1983          3             0           112            7

 Jan Riegel                                1980          3             0           165          12

 Petr Šíma                                1983          3             0            92             2

 Adam Klavík                                1990           0          0                2             0

 Ľubomír Meszároš   1979           3          2                3             2

 Zdeněk Ondrášek   1988           3          1              14             1

 Tomáš Sedláček   1980           3          0             116          18

 Tomáš Stráský                                1987           0          0              40             5

 Marián Timm                                1990           1          0               4              0

soupisky týmů
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Ing. Petr Skála
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MUDr. Martin Scheichl
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Radomil Procházka ml.
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fyzioterapeut Karel Jarolím
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MUDr. Martin Dvořák

MUDr. Petr Krejčí ml. 
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Ondřej Čelůstka

James Dens

Jan Hošek

David Hubáček

Josef Kaufmann

Matej Krajčík
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Milan Černý

Peter Grajciar
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Hocine Ragued

Vladimír Šmicer

Petr Trapp

Vitali Trubila

Dušan Vasiljevič

Ladislav Volešák

Riste Naumov

Tomáš Pekhart

Zdeněk Šenkeřík

Libor Tafat
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Jihočeši zahájili sezonu remízou

Trenér Dynama Pavel Tobiáš musel udělat před výkopem 

zápasu s Jabloncem hned několik změn. Vedle již avizovaných 

absencí Horejše a Stráského nemohl nastoupit ani Tomáš 

Hunal, jenž měl v průběhu týdne před zápasem problémy s 

achilovkou.

Jihočeši přesto vlétli do zápasu jako velká voda. Hned ve 2. 

minutě vybojoval Ľubomír Meszároš rohový kop a tentýž 

hráč následně po centru Šímy otevřel skóre zápasu - 1:0. Lepší 

začátek si domácí nemohli ani přát a vstřelená branka je hodně 

nabudila. I hosté následně chtěli odpovědět rohovým kopem, 

na pozornou obranu Dynama si ale nepřišli. Po vyrovnaném 

průběhu první čtvrthodiny, ve kterém si ani jedno z mužstev 

nevypracovalo žádnou vyloženější šanci, hosté ale udeřili. Na 

začátku 15. minuty přišel po samostatné akci Lafaty rohový 

kop, po kterém hlavou vyrovnal Tomáš Huber.

Hosté zvýšili úsilí a začali se tlačit do útoku. Nebezpečně 

zakončovali v krátkém sledu Lafata a následně Huber, ani 

jeden ale gólmana Kučeru nepřekonal. Ve 30. minutě předvedl 

rychlý sprint na pravé straně Hudson, jeho zpětný centr ale 

nenašel Meszároše v ideální pozici a ten v záklonu nezamířil 

přesně. O osm minut později se do dobré pozice probíjel 

Benát, v posledním okamžiku mu ale míč ukopl Zábojník, 

čímž nebezpečí pro hostující bránu zažehnal. Ve zbytku 

poločasu se oba celky přetahovaly v držení míče, výraznější 

šance se ale více než tři tisícovky diváků nedočkaly.

Do druhého poločasu vstoupili o poznání lépe Jablonečtí. 

Hned ve 48. minutě se do míče opřel na hranici vápna 

Vošáhlík a gólman Kučera pouze sledoval, jak se míč zastavil 

o tyč! Hodně práce měl Kučera také o dvě minuty později, 

kdy musel po střele Lafaty předvést refl exivní zákrok. Další 

nebezpečí před domácí bránou přišlo v minutě 54., Riegel 

skluzem zablokoval Haurdičův průnik na roh a následný 

centr našel hlavu Hubera, který ale nehlavičkoval přesně.

Fotbalisté Dynama čekali na šanci do 70. minuty, o to ale 

byla větší a gólovější. Po pěkné kombinaci Šímy a Benáta 

se ke střele dostal Meszároš a Špit měl co dělat, aby míč 

neskončil v bráně. Hned o čtyři minuty později bylo ale zle 

opět před Kučerou, Haurdičův centr našel Kovaříka, kterému 

pod nohy pro míč skočil Kučera. Závěr zápasu se odehrával v 

režii Dynama, blízko ke skórování měli Meszároš a následně 

také Riegel, gól ale nevstřelili a utkání skončilo zaslouženou 

dělbou bodů...

HLASY TRENÉRŮ
Pavel Tobiáš (Dynamo): Byl to dobrý ligový zápas, obě 

mužstva chtěla hrát. Remíza je naprosto spravedlivá, střetly 

se dva kvalitní týmy. Jablonec  hlavně ke konci první a na 

začátku druhé půle ukázal, že má obrovskou sílu v kombinaci. 

My jsme ale zápas odpracovali, odbojovali, nehráli jsme 

žádného zanďoura. Snažili jsme se i za stavu 1:1 dát gól. Co se 

týká našeho vstřeleného gólu, tak jsme to měli na Jablonec 

nachystané. Chtěli jsme standardky rozehrávat rychle, aby se 

jejich vysocí obránci nestihli postavit a zformovat.

František Komňacký (Jablonec): Na úvod sezony to mělo 

šťávu, tempo. Na obou týmech bylo vidět, že chtějí vyhrát. 

Chtěli jsme tři body, ale narazili jsme na kvalitního a dobře 

organizovaného soupeře. Výsledná remíza je z mého pohledu 

zasloužená. Z našeho pohledu bylo solidních hlavně prvních 

25 minut druhé půle, kdy jsme hráli, co bychom chtěli. 

Naopak se závěrem jsem spokojený nebyl.

SK DYNAMO ČB – FK BAUMIT JABLONEC

            

                           1:1 (1:1)   

26. 7. 2009, 1. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 3279
BRANKY: 2. Meszároš - 15. Huber,

ŽK: Leština, Dolejš, Šíma - Krejčí, Kovařík,

ROZHODČÍ: Drábek - Hojsík, Jiřík.

SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Žižka, Jarabica, 

Leština - Hudson (77. Mezlík), Homoláč, Benát (82. Dolejš), 

Šíma - Meszároš, Sedláček (89. Ondrášek)

SESTAVA JABLONCE: Špit - Zábojník, Huber, Drsek,

Krejčí - Haurdič, Loučka (63. Valenta), Pavlík, Kovařík 

- Lafata (83. Vukovič), Vošahlík

Jablonecký Jan KovaříkJablonecký Jan Kovařík
se snaží zastavit Petra Benáta. se snaží zastavit Petra Benáta. 
Foto František PanecFoto František Panec
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Ľubomír Meszároš:
Nad Jabloncem jsme chtěli vyhrát

Lepší start si třicetiletý fotbalista v dresu Dynama ani 
přát nemohl. Letní posila ze Slovanu Bratislava Ľubomír 

Meszároš vstřelil hned ve druhé minutě zápasu s Jabloncem 
vedoucí gól Dynama, který ale nakonec domácím přinesl 
pouze bod za remízu 1:1.

Vstřelená branka hned v prvním utkání, nic lepšího jste 
si asi přát nemohl?
Jsem rád, že to tam spadlo hned na začátku, protože to 
mužstvo nabudí. Škoda toho vyrovnávacího gólu, který přišel 
relativně brzo. Ten gól nás dost rozhodil, ale i tak tam bylo 
plno možností vstřelit další gól.

Představoval jste si, že dáte hned ve druhé minutě gól?
V minulém působišti v Turecku jsem dal za tři zápasy tři góly, 

takže by to bylo výborné to zopakovat (s úsměvem).

Na hřišti jste byl hodně aktivní. Bylo to tím, že jste si tak 
rozuměl se spoluhráči?
Je tu víc zkušených hráčů, kteří využívají kombinaci, a to mi 
vyhovuje. Měli jsme další šance, hlavně ve druhém poločase 
ta moje příležitost, kdy to brankář vyrážel konečky prstů, měla 
skončit gólem.

Občas to vypadalo, že Vám obrana soupeře tolik starostí 
nedělala?
Oni měli většinou v obraně vysoké hráče a pokud jsme to 
hráli po zemi, tak se nám dařilo a vyhovovalo nám to.

Bylo tam více šancí, která nejvíce mrzí? Byla to ta, kterou 
brankář vyrazil konečky prstů?
Ta mrzí hlavně proto, že jsem myslel, že to tam spadne. Větší 
šance byla, jak mě to Hudson přihrál a já to netrefi l tak, jak 
jsem chtěl, protože jsem měl špatnou stabilitu.

Není bod doma proti Jablonci málo?
Podle průběhu utkání jsem zklamaný, že jsme nezvítězili. Na 
úvod sezony jsme chtěli doma určitě vyhrát.

Po zápase s Jabloncem jedete dvakrát ven...
Věřím tomu, že přivezeme domů nějaké body, aby zavládla v 
mužstvu pohoda.

David Lafata:
Bod ze hřiště soupeře je vždy dobrý
Útočník s reprezentačními zkušenostmi David Lafata se vrátil 
na místu činu. V mládežnických kategoriích budějovického 
Dynama působil již od 11 let a i na ligových kolbištích toho 
za jihočeský celek odehrál mnoho. Jeho přítomnost na hřišti 
v nedělním zápase byla samozřejmě znát. 

Se ziskem bodu ze hřiště Dynama panovala spokojenost?
Tak je to remíza na půdě soupeře a každý bod z venku je 

dobrý bod. Chtěli jsme samozřejmě získat všechny tři body 

do tabulky, ale vzhledem k průběhu zápasu, kde byly šance 

na obou stranách, je bod na naše konto zasloužený.

Jak velká komplikace pro vás byl ten rychlý gól domácích?
Žádnému týmu nepřidá, když dostane takto brzký gól, 

myslím ale, že jsme na to dokázali bleskově odpovědět a 

vrátili jsme se do zápasu.

Dá se říci, že jste tu brankovou situaci Dynama podcenili?
Bylo to opravdu rychle zahraná standardní situace a bohužel 

jsme trošku zaspali.

Druhé dějství jste začali o poznání aktivněji...
Takhle jsme měli začít hned od začátku. Škoda nastřelené 

tyčky Honzy Vošahlíka v úvodu druhého poločasu.

Litujete nějaké své neproměněné příležitosti?
Zrovna v úvodu jsem střílel zpoza vápna, ale Kučera to 

refl exivně vyrazil. Možná jsem mohl jít ještě více do vápna a 

zachovat chladnou hlavu.

Cítil jste určitou nostalgii, když jste vyběhl na trávník 
Střeleckého ostrova?
Musím přiznat, že ano. Rád jsem se do Budějovic vrátil, 

stadion je určitě chloubou Dynama, i když pro mě je teď 

„domov“ Jablonec.

První gólová hlavička Ľubomíra První gólová hlavička Ľubomíra 
Meszároše.  Foto František PanecMeszároše.  Foto František Panec

Přetahovaná v podání dvojice Přetahovaná v podání dvojice 
David Lafata a Martin LeštinaDavid Lafata a Martin Leština
Autor František PanecAutor František Panec
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Dynamo zlomilo prokletí 
venkovních zápasů

Fotbalisté Dynama vstoupili do zápasu s uzdraveným 

Tomášem Hunalem a naopak bez Petra Benáta. Poloprázdné 

ochozy strahovského stadionu sledovaly za velkého horka a 

dusna opatrný vstup do zápasu, během kterého ani jedno z 

mužstev nechtělo udělat žádnou chybu. Oba týmy se podél 

lajn poměrně lehko dostávaly až na dostřel soupeřových 

branek, centry nebo střely postrádaly ale v úvodu přesnost a 

oba brankáři mohli být v klidu.

Až v 15. minutě se začala pro hosty rýsovat dobrá příležitost, 

ke střele se chystajícímu Meszárošovi balon odebral ale na 

poslední chvíli Mach. Oba celky se také dostaly k zahrávání 

dvou rohových kopů, ani v jednom případě ale centr do 

vápna nebezpečí před oběma brankáři nepřinesl. Na konci 

první půlhodiny se po rychlé akci Bohemians dostal k hlavičce 

Podaný, nezamířil ale přesně.

Poslední čtvrthodinu prvního poločasu začali Jihočeši 

výborně. Na hranici velkého vápna si míč potáhl Ľubomír 

Meszároš, na jeho tečovanou ránu si sice brankář Pižanowski 

sáhl, míč se ale přesto dokutálel až za brankovou čáru 

- 1:0. První vstřelená branka Jihočechy nakopla a v dalších 

minutách se častěji hrálo na polovině domácích. Právě ale 

střížkovští Bohemians měli ve zbytku poločasu několik 

možností vyrovnat. Demeterovu ránu ve 41. minutě bravurně 

vyrazil Kučera a při následné šanci stejného hráče musel 

budějovický brankář obětavým zákrokem skočit protihráči 

přímo pod nohy.

Druhý poločas, jehož start byl kvůli průtrži mračen posunut o 

deset minut, zastihl v lepší pohodě fotbalisty Dynama. Hned 

v 53. minutě se po přihrávce od Meszároše prodral do velké 

šance Mezlík, jeho rána z úhlu nadělala Pižanowskému velké 

problémy. Za stálého silného deště se hra ale začala pomalu 

přesouvat před bránu Dynama a Jihočeši se začali postupně 

dostávat pod tlak. Hru domácího celku oživil především 

střídající Hidetoshi Wakui, který brankáře Kučeru několikrát 

výrazně prověřil.

Zle bylo před budějovickou bránou v 83. minutě, kdy 

Kincl málem využil podklouznutí Pavla Kučery - sám před 

poloodkrytou bránou ale volil přihrávku na nabíhajícího 

Wakuiho, který ale míč nedoběhl. Budějovický gólman si 

reputaci zlepšil o necelou minutu později, kdy konečky prstů 

vyrazil gólovou střelu Očovana. V posledních minutách se 

tlak domácího celku stupňoval, Jihočeši ale odpověděli 

nejlepším možným způsobem. V 90. minutě vlétl do 

otevřené obrany střídající Zdeněk Ondrášek, který se téměř 

od poloviny hřiště řítil sám na Pižanowského. Místo kličky na 

podmáčeném terénu zvolil střelu podél brankáře a zvýšil na 

2:0. I ve čtyřminutovém nastavení byli Jihočeši velmi aktivní 

a po zásluze se tak mohli radovat z přerušení nelichotivé 

šestadvacetizápasové série bez výhry na hřištích soupeřů. 

HLASY TRENÉRŮ

Robert Žák (Bohemians): Kvalita zakončení akcí byla dnes 

na straně Dynama vlastně stoprocentní. Budějovice měly 

vlastně dvě velké šance a ty dokázaly proměnit. I my jsme 

měli dvě nebo tři úplně stoprocentní šance a když chcete 

nepříznivě se vyvíjející zápas otočit, musíte tyto šance 

proměňovat. V samém závěru jsme hráli do úplného rizika, 

kdy jsme dopředu poslali oba stopery, a toho dokázal soupeř 

z rychlého brejku využít

Pavel Tobiáš (Dynamo): Vzhledem k tomu, že Bohemka 

minulý týden doma prohrála, čekalo nás velmi těžké utkání. 

Na utkání jsme se velmi pečlivě připravovali, nic jsme 

nepodcenili a chtěli jsme uspět. Zápas se rozjížděl pomalu 

a příliš líbivý v úvodu asi nebyl. Domácí hráli svůj tradiční 

styl nakopávaných míčů na Kincla a to se nám dařilo pokrýt. 

Ve druhém poločase se hrál už lepší fotbal a díky dešti hra 

dostala tempo. Hrálo se nahoru dolů, domácí měli tlak a 

začal jsem se o naše vedení trochu obávat. Pak se nám ale 

podařilo proměnit Ondráškem protiútok a utkání jsme 

zvládli. Bohemka hrála poctivý fotbal, odpracovala to, ale 

kvalita v koncovce byla dnes na naší straně.

FC BOHEMIANS PRAHA - SK DYNAMO ČB

            

                             0:2 (0:1)   

2. 8. 2009, 2. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 1347
BRANKY: 33. Meszároš, 90. Ondrášek,

ŽK: Macháček - Sedláček,

ROZHODČÍ: Damková – Pospíšil, Moláček.

SESTAVA BOHEMIANS: Pižanowski - Macháček, 

Obermajer, Lencevič, Mach - Dittrich, R. Dobeš (65. Andronic), 

Demeter, Kwame (46. Očovan), Podaný (61. Wakui) – Kincl.

SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Žižka, Hunal, 

Leština - Hudson (74. Dolejš), Homoláč, Mezlík, Šíma

(46. Jasanský) - Meszároš, Sedláček (88. Ondrášek).

Fernando Hudson v loňském domácím zápase s Bohemians. Fernando Hudson v loňském domácím zápase s Bohemians. 
Foto František PanecFoto František Panec
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Na hřišti Teplic se Dynamo 
neprosadilo

Jihočeši museli hned od úvodních minut odolávat velkému 

tlaku domácího celku. Hned ve druhé minuty se po 

standardní situace ocitl na hranici vápna osamocený Stožický, 

jeho tvrdou ránu mířící doprostřed brány ale gólman Kučera 

výborně vyrazil. Hned o dvě minuty později se ale poprvé 

měnilo skóre. Na dlouhý nákop z hloubi pole si naběhl 

Vlastimil Stožický, jenž v rozhodujícím okamžiku přetlačil 

nedůrazného Hudsona, a bylo to 1:0.

Hosté se na polovinu soupeře dostávali jen velmi těžko. Když 

už se třiadvacet metrů od Grigarovy brány opřel do míče 

Dolejš, skočil mu do rány obětavě Ljevakovič. Jinak to byli ale 

především domácí, kteří v úvodu zápasu jasně dominovali 

a častěji se hrálo na polovině Dynama. Ofsajdovou past 

budějovického týmu přelstil ve 22. minutě Vachoušek, 

který krásnou kolmou přihrávkou vyslal do brejku Aidina 

Mahmutoviče, který tváří v tvář gólmanu Kučerovi nezaváhal 

a střelou podél vybíhajícího brankáře zvýšil na 2:0. Tímto 

gólem se domácí dostali do velké pohody a překvapení hráči 

Dynama se jen těžko dostávali na polovinu soupeře.

Jihočeši se sice ve zbytku první půle snažili, na gólmana 

Grigara ale přímou střelu nevyslali. Naopak další branky mohli 

přidat s chutí hrající domácí. Blízko ke gólu byl střelec druhé 

branky Mahmutovič a gól na 3:0 odmítl dvě minuty před 

koncem po centru Rosy zakončující Mareš, jenž v gólové 

pozici netrefi l Kučerovu bránu.

I ve druhém poločase sledovali čtyři tisícovky domácích 

fanoušků jednostrannou podívanou. Snaha se Jihočechům 

sice na Stínadlech odepřít nedala, proti účastníkovi Evropské 

ligy ale tahal tým Pavla Tobiáše za kratší konec provazu. 

Dynamo o sobě dalo poprvé vědět dalekonosnou ranou 

Mezlíka, ta ale mířila vysoko nad. Blízko k ohrožení domácí 

svatyně byl také v 67. minutě Dolejš, nejmenší hráč na hřišti 

ale v hlavičkové pozici na malém vápně zamířil také nad. 

Blízko ke snížení měl také v 78. minutě Šíma, jehož 

dalekonosná pumelice hodně protáhla domácího brankáře. 

Nakonec z toho byl ale jen odkop od brány. Z následného 

útoku domácích pak udeřilo na druhé straně. Vachoušek 

přihrál mezi obránce na Verbíře, který z pravého křídla poslal 

míč před branku. Hesek přepustil míč Vlastimilu Vidličkovi, 

který propálil Kučeru potřetí.

Spokojení domácí v závěru utkání polevili a také hostující 

fotbalisté se v poslední desetiminutovce dostali několikrát k 

zakončení. V posledních pěti minutách si hráči Dynama také 

připsali na konto jediné dvě přímé střely na bránu - s pokusy 

Ondráška a Šímy si ale gólman Grigar bez problémů poradil.

HLASY TRENÉRŮ

Jiří Plíšek (Teplice): První poločas jsme odehráli způsobem, 

jakým jsme chtěli. Nastoupili jsme s ofenzivní sestavou, 

spoléhali na dynamiku a rychlost. Celý poločas byl z naší 

strany aktivní. Dali jsme brzy branku, což pro nás bylo 

důležité. Pak jsme měli ještě dvě příležitosti, kdy jsme mohli 

vedení pojistit ve druhém poločase. Ale přesto jsem rád, že 

i když jsme druhý poločas nehráli v tak vysokém tempu, hru 

jsme kontrolovali.

Pavel Tobiáš (Dynamo): Dnes musím konstatovat, že 

Teplice vyhrály naprosto zaslouženě. Hrály vynikající zápas, 

hlavně v prvním poločase, kdy hráči byli agresivní, v pohybu, 

předčili nás v důrazu a šli hladově za vítězstvím. My jsme 

první poločas naopak promarnili, špatně odehráli hráči na 

krajích, tam nás soupeř přečísloval. Do druhé půle jsme 

udělali drobné změny, který byly určitě ku prospěchu věci. 

FK TEPLICE - SK DYNAMO ČB

            

                           3:0 (2:0)   

9. 8. 2009, 3. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 3956

BRANKY: 4. Stožický, 22. Mahmutovič, 79. Vidlička,

ŽK: Mezlík, Leština,

ROZHODČÍ: Příhoda – Večeřa, Pelikán

SESTAVA TEPLIC: Grigar - Vidlička, Lukáš, Klein, Rosa 

- Mareš, Ljevakovič, Vachoušek, Stožický (77. Hesek) 

- Vondrášek (68. Verbíř), Mahmutovič (86. Merzič).

SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Hunal, Žižka, Leština 

- Hudson (53. Šíma), Homoláč, Mezlík (79. Timm), Dolejš 

- Meszároš, Sedláček (28. Ondrášek).

Loni se do sítě Teplic trefi l Tomáš Sedláček, letos na severu Loni se do sítě Teplic trefi l Tomáš Sedláček, letos na severu 
Čech vyšel naprázdno.  Foto František PanecČech vyšel naprázdno.  Foto František Panec

poslední zápasy
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Zdeněk Ondrášek vstřelil
první ligový gól

Snad žádný ligový fotbalista nikdy nezapomene na svou 
první prvoligovou branku, kterou ve své kariéře vstřelí. 
Podobné to bude mít po zápase na hřišti Bohemians Praha i 
útočník Zdeněk Ondrášek, který po dvou minutách pobytu 
na hřišti zpečetil výhru Dynama gólem na 2:0. „Je to můj 
zatím nejdůležitější gól v kariéře,“ řekl po zápase šťastný 
střelec.

Zdeněk Ondrášek přišel v zápase na Strahově na hřiště dvě 
minuty před koncem normální hrací doby ve chvíli, kdy 
Jihočeši statečně odolávali náporu domácího celku. Pražené 
sice sahali po vyrovnání, nakonec ale prohráli 0:2, když právě 
mladý budějovický útočník v nastaveném čase defi nitivně 
rozhodl. „V závěru zápasu jsme byli pod tlakem a ten můj gól 
defi nitivně rozhodl a poslední minuty jsme dohrávali už v 
pohodě,“ přikyvoval spokojeně Zdeněk Ondrášek.

Se samotnou gólovou příležitostí naložil vytáhlý útočník 
jako zkušený mazák. „Je pravda, že jsem tu přihrávku ideálně 
nezpracoval, ale obránce byl už unavenější, v rozhodující 
chvíli podklouzl, já jsem byl čerstvější a předběhl jsem ho. 
Když jsem šel pak na gólmana, tak mi přišlo, že on je z mého 
pohledu více vpravo, tak jsem zkusil vystřelit na první tyč a 
vyšlo to super,“ culil se odchovanec Baníku Stříbro.

Během letní přípravy dostával Zdeněk Ondrášek na hřišti 
hodně prostoru, v úvodním kole proti Jablonci se ale na hřišti 
objevil jen na několik málo okamžiků. „Osobně mě trochu 
mrzelo, že jsem minule hrál jen pár vteřin, ale přesto jsem věřil, 
že dneska dostanu více prostoru. Ani jsem nesnil ale o tom, 
že by to mohlo dopadnout takhle a že dám gól. Nejdůležitější 
ale je, že jsme získali dnes tři body,“ dodal útočník, který 
bezprostředně po skončení zápasu ještě ani neznal cenu své 
první ligové branky. „To mě raději ani moc nezajímá. Levné to 
ale asi moc nebude,“ špitl s úsměvem mladý střelec.

Jihočeši mají za sebou úspěšný start do sezony a již nyní se těší 
na další zápas na půdě Teplic. „Samozřejmě bude nyní v kabině 
panovat spokojenost. My ale chceme teď všechno vyhrávat. 
V Teplicích nemáme co ztratit, ale zároveň si uvědomujeme, 
že ani Teplice nemají nyní nějakou extra formu a že se proti 
nim bude moci hrát. Proti Bohemce jsme potvrdili, že jsme 
připraveni dobře, takže v Teplicích se mají čeho bát,“ dodal 
Zdeněk Ondrášek, kterému udělalo také velkou radost, že 
díky jeho brance Dynamo přerušilo šestadvacetizápasovou 
sérii bez výhry na hřištích soupeřů. „Abych pravdu řekl, tak 
jsem o tom vůbec nevěděl. Jsem rád, že jsem přispěl k tomu, 
že to již nyní neplatí,“ řekl na závěr dobře naladěný fotbalista 
Dynama. 

Zdeněk Ondrášek v zápase rezervního týmu Dynama.Zdeněk Ondrášek v zápase rezervního týmu Dynama.
Foto František Panec Foto František Panec 
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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.

FK Mladá Boleslav  3  2  1 0  8:3  7  4

1. FC Brno  3  2  1  0  3:0  7  4 

FK Baumit Jablonec 3  2  1  0  5:3  7  4 

FC Baník Ostrava 3  2  1  0  3:1  7  1 

FK Teplice 3  1  2  0  5:2  5  -1 

1. FK Příbram  3  1  1  1  4:3  4  1 

FC Viktoria Plzeň  3  1  1  1  5:5  4  1 

SK Slavia Praha  3  1  1  1  4:4  4  -2 

SK Sigma Olomouc  3  1  1  1  2:2  4  1 

SK Dynamo Č. Budějovice  3  1  1  1  3:4  4  1 

1. FC Slovácko  3  1  0  2  6:6  3  -3 

AC Sparta Praha  3  0  3  0  1:1  3  0 

FC Bohemians Praha 3  0  2  1  0:1  2  -4 

FC Slovan Liberec 3  0  1 2  2:6  1  -5 

SK Kladno  3  0  1 2  2:6  1  -5 

Bohemians Praha  3  0  0  3  1:7  0  -6

Tabulka Gambrinus ligy



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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SK SLAVIA PRAVA
Rok založení: 1892

Klubové barvy: červená a bílá

B-tým: 3. liga (ČFL)

Stadion: Synot Tip Aréna, kapacita 20 800 míst

Nejlepší umístění: 1. místo (17x)

Nejvyšší výhra: 15:1 výhra nad SK České Budějovice 

(1947/48)

Nejvyšší prohra: 1:7 prohra s Baníkem Ostrava (1954) 

a Slovanem Nitra (1959/60)

Nejlepší střelec v historii: Josef Bican – 417 gólů

POSLEDNÍCH PĚT SEZON
2004/05 -  1. liga (2. místo)

2005/06 - 1. liga (3. místo)

2006/07 -  1. liga (2. místo)

2007/08 - 1. liga (1. místo)

2008/09 -  1. liga (1. místo)

POSLEDNÍCH PĚT ZÁPASŮ
25. 7. Slavia – Ml. Boleslav   1:1

29. 7. Tiraspol – Slavia         0:0

2. 8.   Brno – Slavia          2:0

5. 8.   Tiraspol – Slavia         1:1

9. 8.   Slavia – Bohemians    3:1

Poslední vzájemný zápas

K poslednímu měření sil obou soupeřů došlo v soutěžním 

zápase loni na jaře v Synot Tip Aréně, kde Jihočeši ve svém 

premiérovém duelu na tomto stadionu prohráli 0:2. Obhájce 

ligového titulu byl v celém průběhu utkání lepším celkem a 

dvoubrankové vítězství odpovídalo obrazu hry. Střelecky se 

prosadil dvougólový Pavel Fořt.

10. KVĚTNA 2009

SK SLAVIA PRAHA - SK DYNAMO 2:0 (1:0)

BRANKY: 10. a 77. (z pen.) Fořt

SESTAVA SLAVIE: Vaniak - Hubáček, Brabec, Suchý, Grajciar 

- Švento, J. Černý (88. Jarolím), M. Černý, Volešák, Janda (70. 

Ivana) - Fořt (88. Pekhart)

SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Horejš (30. Nitrianský), 

Žižka, Leština - Hudson, Benát, Hílek, Šíma (88. Jasanský) 

- Mezlík (87. Svátek), Sedláček

Vzájemná bilance soupeřů

V samostatné české lize se oba týmy střetly v nejvyšší soutěži 

celkem šestadvacetkrát. Výrazně lepší bilanci vzájemných 

zápasů mají fotbalisté Slavie, kteří šestnáctkrát vyhráli a pouze 

pětkrát prohráli. Dalších pět vzájemných duelů skončilo 

dělbou bodů. Sešívaným se daří i na Střeleckém ostrově, kde 

v posledních šesti duelech čtyřikrát vyhráli, jednou remízovali 

a jedno utkání skončilo výhrou domácího Dynama.

Po třech bodech sahali Pražané i ve vůbec posledním zápase 

hraném na jihu Čech. V rámci 13. kola loňského ročníku 

Gambrinus ligy vedla Slavie na Střeleckém ostrově po 

poločase 2:0 – Jihočeši ale zvládli lépe druhou půli, a kdyby 

Petr Šíma v závěru zápasu místo tyče trefi l brankový prostor, 

mohlo Dynamo dokonat úplný obrat v zápase. Po devadesáti 

minutách se ale oba celky rozešly smírně 2:2.
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Utrápené sešívané nakopl proti Bohemians Šenkeřík

Slavia neprožila ideální vstup do sezony. Po domácí remíze 

s Mladou Boleslaví (1:1) nedokázal tým skórovat na hřišti 

moldavského Tiraspolu a v dalším ligovém zápase pak tým 

Karla Jarolíma prohrál na hřišti Brna 0:2. Následně přišlo velké 

zklamání v Lize mistrů, kdy tým doma pouze remízoval s 

Tiraspolem 1:1, díky čemuž nepostoupil do další fáze této 

soutěže. Trenér Jarolím udělal před posledním zápasem 

s Boheminas Praha několik změn v základní sestavě a jako 

klíčové se ukázalo nasazení útočníka Zdeňka Šenkeříka, který 

se třemi góly podílel na výhře sešívaných 3:1. „V médiích 

se psalo o nějaké krizi. Tím, že se nepostoupilo do dalšího 

předkola Champions league, se to ještě násobilo. Viděli jste, že 

ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je opravdu strašně 

malý. Nemá cenu hovořit o tom, jestli byl dnešní soupeř 

těžký nebo lehký, nám za každých okolností povinnost velela 

zvítězit,“ řekl po zápase s Bohemians Praha pro www.slavia.cz 

šťastný střelec Zděněk Šenkeřík.

Sen o Lize mistrů se rozplynul  v poslední minutě

Když se fotbalová veřejnost dozvěděla informaci, že Slavii čeká 

ve třetím předkole Ligy mistrů moldavský celek Sheriff  Tiraspol, 

jen málokdo asi pochyboval, že by sešívaní nepostoupili do 

další fáze milionářské soutěže. Nevýrazně hrající pražský celek 

se spokojil i s bezbrankovou remízou na moldavské půdě 

a před domácí odvetou nikdo nepochyboval o postupu 

do čtvrtého předkola. Když pak v Synot Tip Aréně otevřel 

v odvetném zápase již v 15. minutě skóre Adam Hloušek, 

začalo se v Edenu pomalu slavit. Slávisté ale přes vytrvalou 

převahu nedokázali přidat druhý gól a trest přišel v 93. 

minutě hry, kdy hosté vyrovnali Ferreirou na konečných 1:1. 

Do další fáze soutěže tak postoupil moldavský celek. „Odveta 

se Sheriff em nebyla z naší strany špatná, z jejich jediné šance 

ale dostaneme gól. To je opravdu obrovská smůla. Musíme se 

co nejrychleji otřepat a soustředit se na další průběh sezony,“ 

řekl v den vyřazení pro klubový web Slavie Jaroslav Černý, 

který část své kariéry spojil s Dynamem Česká Budějovice. 

Slavia má nejširší kádr v lize

Tým pražské Slavie doznal před startem letošního ročníku 

Gambrinus ligy velkých změn. Trenér Karel Jarolím se rozloučil 

s celkem dvanácti fotbalisty a dalších čtrnáct naopak do 

týmu přišlo. Mezi hráči, kteří tým opustili, byli mimo jiné hráči 

základní sestavy Dušan Švento, Pavel Fořt, Milan Ivana a vůbec 

největší poprask přinesl odchod kapitána Ericha Brabce. 

Slavia ale také výrazně posilovala – sešívaný dres budou 

během letošní sezony oblékat například jablonecký Adam 

Hloušek, žižkovský střelec Riste Naumov, z Itálie se navrátivší 

Matej Krajčík a také velezkušený útočník a momentálně 

kapitán mužstva Stanislav Vlček. Kouč Jarolím si také hodně 

slibuje od tuniského středopolaře Hocine Ragueda, který 

by měl nahradit Mickaela Tavarese, jenž loni přestoupil do 

německého Hamburku. Před startem letošního ročníku měla 

Slavia na své soupisce rekordní počet třiceti fotbalistů.



rozhovor12

Marián Jarabica: Slovenský 
bratr ve službách Dynama

Stoper slovenské národnosti Marián Jarabica přišel v létě 
do Dynama s pověstí velkého talentu a hned v prvních 
přípravných zápasech začal svou kvalitu potvrzovat. 
Důrazný hráč přestoupil na jih Čech z Bánské Bystrice a v 
Českých Budějovicích podepsal dvouletý kontrakt.

Těsně po příchodu Jarabici do Dynama si mnul ruce nejen 
hlavní trenér Pavel Tobiáš, jenž ale zprvu nebyl vůbec 
spokojen s mladíkovou kondicí. „Je na něm vidět tréninkové 
manko, na kondici ještě musíme zapracovat,“ uvedl. 
Dvacetiletého stopera však omlouvá fakt, že před nedávnem 
prodělal poměrně závažné bakteriální onemocnění. 
„Bakterie streptokoku mi napadla lýtko na pravé noze a 
navíc jsem dostal zápal žil. Po opuchnutí cév jsem už musel 
být hospitalizován, v nemocnici jsem strávil deset dní. Další 
komplikace přišla po užívání silných antibiotik, která špatně 
působila na moje játra, a tak se pobyt na lůžku protáhl na celý 
měsíc,“ popisoval nepříjemné zkušenosti s nemocí.

Cesta z města
„V Banské Bystrici mi skončila smlouva a já se stal volným 
hráčem. Když mi můj manažer oznámil, že bych to mohl 
zkusit v Budějovicích, já na tu nabídku kývl.“ O nějakém čase 

na rozmyšlenou však rodák z Čadce u Žiliny ani neuvažoval. 
Na Slovensku studoval střední školu a stereotyp v podobě 
každodenního docházení do školy a následných tréninků v 
tamním mužstvu ho omrzel. „Cítil jsem, že tu změnu potřebuji,“ 
říká upřímně Jarabica. Teď už se však chce soustředit pouze 
na fotbal. Sám však nezastírá, že angažmá na jihu Čech by pro 
něho mělo být přestupní stanicí do evropské špičky. „Jsem 
ohromně rád, že můžu v Českých Budějovicích působit. Je 
tu hezký stadion a kvalitní tréninkové centrum,“ připomněl 
chloubu týmu z jihočeské metropole. Přiznává, že u našich 
sousedů na Slovensku jsou takové podmínky jen výjimečné.

Po adaptaci v budějovickém celku by se opět rád probojoval 
do kádru slovenské jedenadvacítky. Naposledy byl s jejím 
výběrem v Norsku na kvalifi kačním utkání. „Koncem jara mi 
přišla nominace na kvalifi kaci mistrovství Evropy do Norska. 
Vedli jsme tam 1:0 a 2:1, nakonec nám ale Norové v 92. minutě 
vyrovnali.“ Další plány mu však zhatila už zmiňovaná infekční 
choroba. Jarabica dodal, že v budoucnosti by se rád objevil i v 
reprezentačním týmu seniorů. Zavrhl však možnost, že by se 
mohl ocitnout v nominaci Vladimíra Weisse již na podzimní 
důležitý zápas proti České republice. „Tak to určitě zatím ne, 
i když člověk nikdy neví,“ zavtipkoval na závěr sympatický 
Slovák.

Na zkušené
Mladík, jehož provází pověst hráče s velkou budoucností, 
absolvoval před dvěma roky zahraniční stáž. A ne ledajakou. 
O jeho služby se zajímal londýnský West Ham United. „Jednalo 
se o zkoušku, kterou mi dojednal manažer. Původní teze byla 
ta, že zůstanu v Anglii od pondělí do soboty,“ popisoval. „Hned 
druhý den na tréninku mi řekl trenér rezervy, jestli s nimi chci 
hrát přátelské utkání proti tamnímu poloprofesionálnímu 
týmu, což jsem samozřejmě s radostí přijal.“ Jenomže v 
zápase si Marián již ve 30. minutě přivodil zranění. „Natrhl 
jsem si lýtkový sval a bylo po nadějích,“ říká smutně. „Šance 
je vždycky, když se jí hráč chopí. Ale co jsem měl možnost 
pozorovat ty kluky tam, to zázemí. Nedá se porovnávat,“ zasní 
se. I když o jeho služby stálo více zahraničních celků, nikde 
bohužel nedošlo na konkrétní jednání. Doufejme, že slovíčko 
bohužel nebudeme používat v souvislosti s působením 
Jarabici v Dynamu.

Liga se již rozjíždí
Týden před startem ligy nastoupil člen reprezentačního 
výběru Slovenska do 21 let proti jihlavskému béčku na postu 
pravého obránce. Ten mu však očividně neseděl. „Pravého 
beka jsem hrál naposledy v Banské Bystrici v rezervě. Ale 
pouze asi tři zápasy. Už tam jsem trenérovi tvrdil, že když tam 
nebude už mít vážně koho dát, že to tam můžu odehrát,“ 
hovoří s přílišnou skromností. „Kouč Tobiáš mě chtěl vidět, 
tak právě proti Jihlavě mě na tomto postu vyzkoušel,“ uzavřel 
celou věc. Jeho výkon ve druhém dějství i podle očitých 
svědků měl jiné parametry. Místo na stoperu je pro něj 
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to prvé ořechové. V budějovickém mančaftu je právě na 
tomto postu velké konkurence. „To vím, s tím jsem počítal. 
Nebude snadné se prosadit, ale na druhou stranu, právě 
od zkušených spoluhráčů se můžu něco přiučit.“ Zdá se, že 
jeho velkým učitelem bude „starý mazák“ Tomáš Hunal. „Jeho 
300 startů v nejvyšší soutěži je samozřejmě znát. Snažím se 
pozorovat jeho fotbalové návyky a chování na hřišti,“ dodává 
s velkým zaujetím.

Kulový blesk
Rád by akci podobného duchu ze stejnojmeného fi lmu 
provedl. „Stále bydlím v penzionu u Maxe a hledám si 
byt,“ říká s mírnou nespokojeností v hlase. Naskytlo se mu 
také více volného času, a tak se byl podívat například na 
náměstí Přemysla Otakara II. Typickou slovenštinou to 
náležitě zhodnotil: „Velmi pekné, naozaj!“ Informace o městě 
samotném hledal zejména na internetu. Připomněl, že také 
sledoval budějovický Mountfi eld v hokejové extralize a v 
zápasech Ligy mistrů proti bratislavkému Slovanu. „Doufám, 
že podobná atmosféra bude i na Střeleckém ostrově.“ Snad 
nezůstane jen u zbožného přání.

V kádru českobudějovického týmu najdete dost hráčů 
se slovenskou státní příslušností. Tento trend trvá již od 
devadesátých let a vyplácí se. „Je tu hodně mých krajanů, 
držíme při sobě ale celá parta. Jinak to ve fotbalovém světě 
ani nejde, nedosahovalo by se patřičných výsledků,“ míní 
Jarabica. Je zřejmé, že mladíci drží při sobě. „Bakala, Jasanský, 

Timm, Klavík, Ondrášek,“ snaží se doplnit jména na už tak 
naplněný seznam kolegů, se kterými si rozumí. „S nikým jsem 
ale zatím neměl problém,“ zdůrazňuje.

Marián si prožil těžkou nemoc i několik zranění. Zdá se, že by 
mohl být odolnější proti okolním vlivům a mentálně silnější. 
„Je to tak. Všechno zlé, je k něčemu dobré,“ poukazuje na 
pravdivé přísloví důrazný střední obránce Jarabica. Jeho 
cílem tedy zůstává být zdravý, fyzicky dobře připravený.“A být 
tady platným hráčem,“ konstatuje na závěr s úsměvem nová 
posila Dynama.      (Milan Džuba)

27. 4. 1989

193cm/83kg

Obránce

                      

1995 – 2004 FK Čadca 

2004 – 2009 FK Dukla Banská Bystrica 

2009 - ???? SK Dynamo České Budějovice

Narozen:
Výška / váha:
Post:

Hráčská kariéra:

Marián Jarabica                   #16

rozhovor
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Sezonu chceme zvládnout, říká 
nejzkušenější hráč B-týmu Jiří Peroutka

Loňská sezona byla pro šestadvacetiletého obránce Jiřího 
Peroutku hektická. V červnu dodělal vysokou školu a 
následně oblékal dres prvoligového A-týmu Dynama, 
třetiligové rezervy a na jaře pak ambiciózního Písku. Nyní před 
startem nové sezony se vrátil zpět do Budějovic, kde vedle 
fotbalu jako čerstvý inženýr začal pracovat v marketingovém 
oddělení klubu.

Loňskou sezonu jste začal jako hráč A-týmu Dynama, 
velkou část jste ale odehrál v Písku ve třetí lize. Jak 
sezonu hodnotíte?
Loňská sezona pro mne byla docela pestrá. Ze začátku jsem 
odehrál několik zápasů v 1. lize, poté dohrával podzim za B-
tým a jaře nakonec odehrál celý zbytek sezony za Písek. Takže 
se to hodnotí velice těžko jako celek. Ale nejvíc spokojen 
jsem byl asi s jarní částí v píseckém dresu, kdy jsme dlouho 
atakovali první místo a usilovali o postup, i když se to nakonec 
nepodařilo. Dařilo se nám herně i výsledkově. Jak A-tým i B-
tým Dynama odehrál nakonec celkem solidní sezonu, takže 
z mého pohledu se sezona dá uplynulý soutěžní ročník 
hodnotit pozitivně.

Loni jste navíc dodělal vysokou školu, že?
Ano, to je pravda. Na konci června roku 2008 jsem složil 
závěrečné státní zkoušky a zakončil pětileté studium na 
Jihočeské univerzitě, v provozně-podnikatelském oboru.

Právě díky dokončení vysoké školy jste dostal z Dynama 
nabídku pracovat v marketingovém oddělení. Jaká je 
vlastně vaše pozice v klubu a co je vaší náplní práce?

Po dokončení školy jsem se rok věnoval jenom fotbalu, ale pak 
jsem se začal poohlížet i po jiných pracovních možnostech. 
Jednou z nich byla nabídka pracovat v marketingovém 
oddělení Dynama a ta mě zaujala nejvíce. Mám na starosti 
komunikaci se stávající obchodními partnery i vyhledávání a 
oslovování nových, potencionálních partnerů, a při domácích 
zápasech A-týmu poločasový program.

Spolu s prací v marketingu klubu jste se vrátil do 
rezervního týmu Dynama.
Jednalo se nebo možná dosud jedná o možnosti, že bych 
pracoval v Dynamu a hrál za Písek, v rámci spolupráce mezi 
oběma kluby. Úplně první nabídka však byla hrát za B-tým a 
zároveň pracovat v Dynamu, protože kádr juniorky je hodně 
mladý a chyběli starší, zkušenější hráči.

Dají se obě tyto činnosti dohromady zvládat?
Do této doby jsem nevěřil, kolik je s chodem klubu i se 
zajištěním servisu kolem zápasů práce. Zvládat se to dá díky 
tomu, že nechodím na všechny dopolední tréninky a z práce 
odcházím na odpolední tréninky o chvíli dříve. Jinak bych to 
časově nestíhal. Vždy se domlouvám s trenérem Juráskem 
i s obchodním manažerem klubu Radimem Šupkou na 
nějakém přijatelném kompromisu.

V rezervním týmu jste teď vůbec nejzkušenějším 
hráčem. Už jste si dokázal na tuto pozici zvyknout?
Já to tolik nevnímám, i když si to samozřejmě uvědomuju. 
Někdy je to zvláštní pocit, v šestadvaceti letech být nejstarším 
hráčem, ale jinak je to v pohodě.

Během zimy došlo k velkému omlazení kádru juniorky, 
jaké budou podle vás ambice týmu v letošní sezoně?
Uhrát co nejvíce bodů a neřešit záchranářské starosti. Pro 
kluky z dorostu je třetí liga ideální pro nasbírání zkušeností 
a zvyknutí si na mužský fotbal. Zároveň juniorka bude sloužit 
jako servis pro A-tým, kde se budou rozehrávat hráči po 
zranění nebo udržovat v zápasovém rytmu ti, co pravidelně 
nenastupují v lize. Takže ambice budou celkem podobné 
těm, co každou sezonu.

Jiří Peroutka zahájil sezonu jako člen prvoligového týmu Jiří Peroutka zahájil sezonu jako člen prvoligového týmu 
Dynama. Foto František Panec Dynama. Foto František Panec 

Sezonu pak Jiří Peroutka dohrával v Písku. Na fotografi i Sezonu pak Jiří Peroutka dohrával v Písku. Na fotografi i 
v souboji s Hudsonem. Foto František Panec v souboji s Hudsonem. Foto František Panec 



16 soupiska B-tým

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

František Bambule

Michal Mácha

Pavel Novák

Jiří Peroutka

Josef Šimánek

Tomáš Leština

Michal Mašát

Michal Pliška

Zlatan Šibčič

Martin Tischler

Michal Kaňák

Ladislav Nekvinda

Jan Svátek

narozen

29. 3. 1989

15. 6. 1986

30. 11. 1989

31.12. 1982

3. 5. 1990

výška váha

185 cm

184 cm

186 cm

183 cm

180 cm

83 kg

81 kg

70 kg

77 kg

75 kg

jménočíslo

17. 3. 1988

29. 12. 1990

192 cm

190 cm

89 kg

85 kg

4. 7. 1990

22. 1. 1984

8. 2. 1989

17. 6. 1990

31. 5. 1988

184 cm

180 cm

185 cm

77 kg

71kg

79 kg

16. 7. 1988

24. 11. 1989

24. 5. 1983

174 cm

185 cm

183 cm

70 kg

78 kg

78 kg

Třetí místo v Pacově 
a tři další výhry

Fotbalisté rezervního týmu Dynama odehráli během letní 
pauzy celkem šest přípravných zápasů. Na turnaji v Pacově 
nejprve smolně podlehli na penalty Vysočině Jihlava a 
následně pak porazili Bohemians 1905. Těsně před startem 
nového ročníku ČFL v posílené sestavě rozstříleli divizního 
nováčka z Tábora 4:1.

SK Dynamo B – Vysočina Jihlava 0:1 na penalty
Penalty: Pliška, Tischler, nedali Peroutka, Mácha.
Sestava Dynama: Pešula – Peroutka, Mácha, Pejdah, Šimánek 
– Mašát, Tischler, Smolen, Pliška – Kučera, Bucan. Střídali Novák, 
Kecskeš, Nekvinda, Bujnovský, Kalášek, Hojdar.

SK Dynamo B – Bohemians 1905 3:2 (0:1)
Branky: 42. Svátek, 55. Šimánek, 61. Smolen
Sestava Dynama: Vršecký (36. Hulík) – Kalášek, Pejdah (36. 
Peroutka), Novák, Kecskéš – Pliška (36. Šimánek), Bujnovský, 
Svátek, Kaňák – Kučera (36. Mašát, 58. Smolen), Nekvinda (36. 
Hojdar).

SK Dynamo B – SK Dynamo dorost 2:0 (1:0)
Branky: 5. Peroutka, 51. Pliška.
Sestava Dynama: Hulík (31. Pešula) - Kecskéš (31. Mácha), 
Peroutka, Novák, Šimánek - Svátek, Bujnovský (31. Tischler), 
Smolen (31. Kalášek), Pliška - Kaňák (31. Nekvinda) , Kučera.

SK Dynamo B – Freistadt 7:0 (1:0)
Branky: 2. a 58. Klavík, 46. a 51. Mašát, 78. a 84. Nekvinda, 61. 
Svátek 
Sestava Dynama: Pešula (46. Hulík) - Bakala (65. Kalášek), 
Novák, Mácha (65. Šimánek), Peroutka - Pliška (46. Kaňák), 
Tischler (82. Bujnovský), Mašát (80. smolen), Šibčič (46. Svátek) 
- Klavík, Kučera (46. Nekvinda).

SK Dynamo B – Jihlava B 0:1 (0:0)
Sestava Dynama: Hulík (46. Vlk) - Bakala, Mácha, Novák, 
Peroutka - Pliška (60. Kaňák), Tischler, Mašát, Šibčič (70. Šimánek) 
- Klavík, Nekvinda (46. Svátek).

SK Dynamo B – Tábor 4:1 (1:0)
Branky: 26. Timm, 55. Kaňák, 58. Stráský, 81. Klavík
Sestava Dynama: Vlk – Novák, Jarabica, Bakala, Šimánek 
– Sibčič, Dolejš, Bujnovský, Jasanský – Ondrášek, Timm. Střídali: 
Pešula, Liška, Stráský, Svátek, Klavík, Kaňák.

O své místo v kádru rezervy
během léta bojoval i bosenský

fotbalista Zlatan Šibčič.
Foto František Panec 



17

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

Béčko zahájilo 
sezonu remízou na 

Arsenalu

Českobudějovičtí proti nováčkovi ČFL osmělovali pomalu, 
avšak jejich útoky byly nebezpečné. Ve 26. minutě si agilní 
Tischler narazil se Svátkem a jeho projektil jen těsně minul 
Meierovu branku. O 7 minut později se už hráči Dynama 
radovali. Po rohovém kopu pendla Jasanského doputoval 
míč až k nohám Michala Mašáta, jenž ranou z voleje vymetl 
pavučiny v domácí svatyni -0:1. Budějovičtí nadále pokračovali 
v ofenzivním snažení a dokonce svůj náskok navýšili. V minutě 
36. roh Mašáta zůstal ve skrumáži na malém vápně, kde se 
nejlépe zorientoval Adam Klavík a doklepl míč do branky - 
0:2. Jihočeši tak během tří minut vsítili dva góly a závěr prvního 
dějství se odehrával plně v jejich režii.
Ve druhém poločase měl branku na kopačce Brabec, proti stál 
hostující strážce tří tyčí. Brankář Vršecký však v 55. minutě lovil 
míč ze sítě. Už zmiňovaný Karel Brabec napřáhl z dobrých 
dvaceti metrů a nejen, že zkorigoval stav utkání na 1:2, ale vstřelil 
historicky první branku České Lípy ve třetí nejvyšší soutěži. Klid do 
řad budějovické rezervy mohla vnést utěšená rána Jana Svátka. 
Otřela se ale pouze o břevno brány Severočechů. V 67. minutě se 
potvrdilo známé pořekadlo nedáš-dostaneš a po rohovém kopu 
domácího Šafáře přidal druhý zářez na českolispkou pažbu svou 
dorážkou Kamil Podolský - 2:2. Jak rychle se celek z jihočeské 
metropole dostal do dvougólového trháku, tak bleskově o něj přišel.

ARSENAL ČESKÁ LÍPA - SK DYNAMO ČB 
 

                                              2:2 (0:2)

9. 8. 2009, 1. KOLO ČFL, POČET DIVÁKŮ: 1400

BRANKY: 55. Vrabec, 67. Podolský - 33. Mašát, 36. Klavík,

ŽK: Svátek

Rozhodčí: Moník - Langer, Šecová.

Sestava Č. Lípy: Meier - Podolský, Řehák, Silný, Šafář

(46. Holeček), Kubeš, Šimáček (86. Opočenský), Vrabec, 

Smola (61. Finklár), Breite, Novotný.

Sestava Dynama: Vršecký – Bakala, Novák, Mácha, 

Peroutka – Pliška (90. Šimánek), Tischler, Mašát, Jasanský

(72. Kaňák) – Svátek, Klavík.

Výsledek
2:2
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Starší žáci skončili na turnaji
v Přelouči třetí

Starší žáci Dynama České Budějovice si na konto připsali 
úspěch, když na konci června na největším žákovském 
mezinárodním turnaji v Přelouči obsadili konečnou třetí 
příčku a získali tak bronzové medaile. „Chtěli jsme celý turnaj 
vyhrát, ale samozřejmě i se třetím místem jsme spokojeni,“ 
říká kouč žáků kategorie U15 Ivan Novák.

Turnaj v Přelouči bývá poslední akcí mladých fotbalistů v 
žákovské kategorii a nejinak tomu bylo i letos. „My turnaj v 
Přelouči pojímáme tak, že se kluci loučí s žákovskou kategorií 
a přechází do dorostu. Jen letos to bude trochu jinak, protože 
já jako trenér s hráči přecházím do toho dorostu a to loučení 
tak nebylo tak hektické,“ řekl kouč žáků U15 Ivan Novák, který 
před turnajem v Přelouči svým svěřencům věřil a doufal v 
úspěšný výsledek. „Vím, že jako družstvo hrajeme dobře a 
naším nesmělým cílem bylo turnaj vyhrát. V buletinu turnaje 
jsem se také dočetl, že ho Dynamo vyhrálo v roce 1961 a pak 
v roce 1985. To je rozdíl čtyřiadvaceti let a letos je to také 
stejný počet let od toho roku 1985, takže i proto jsme chtěli 
vyhrát,“ dodal zajímavou souvislost zkušený trenér.

Ivan Novák se musel na turnaji obejít bez několika hráčů 
týmu, kteří jsou delší dobu mino hru kvůli zraněním. „Do 
Přelouče jsme odjeli pouze s šestnácti hráči, protože nám 
stále přetrvávají zdravotní problémy čtyř našich hráčů. Z 
kategorie U14 jsem si tak musel ještě půjčit alespoň Jenneho 
a Bednáře. Oba chlapci se na turnaji neztratili a podávali 
dobré výkony,“ pochválil Novák mladší fotbalisty.

V samotném turnaji pak svěřenci Ivana Nováka odehráli 
celkem šest utkání. „Vstup do turnaje nám nevyšel. V 
prvním zápase jsme prohráli s Frýdkem-Místkem 2:0 a nic 
nám nebyla velká převaha a tlak. Naší velkou bolestí bylo 
neproměňování šancí. Abychom postoupili do lepší fi nálové 
skupiny, museli jsme ve druhém zápase porazit slovenský 
ligový tým Loko Košice. Ten jsme nakonec jasně porazili 3:1, 
když se prosadili Kolář, Nebor a Fajtl,“ hodnotil Novák utkání 
v základní skupině. Do pamětí všech přítomných se pak vryl 
třetí gól budějovického týmu. „Poslední gól, který vstřelil 
Lukáš Fajtl sklidil velký úspěch a Lukáš byl dokonce přirovnán 
k ruskému útočníkovi Andreji Aršavinovi, když přesprintoval 

celou půlku hřiště, dostal se k zakončení až na malém vápně a 
nekompromisně zavěsil. Právě jako Aršavin v ligovém zápase 
s Liverpoolem,“ pochválil Novák jednoho ze svých svěřenců. 
Po základní skupině se Jihočeši tedy probojovali do silnější 
fi nálové skupiny, kde na ně čekaly týmy Vejprnic, Sparty 
a Motorletu. „První zápas jsme hráli s Vejprnicemi, které 
spadávají z žákovské ligy. V žákovské lize jsme je letos porazili 
5:0 a 4:0 a vyhrát jsme chtěli i na turnaji. Vejprniční to pojali 
tak, že dali vzpomenout na italské cattenacio, na celém turnaji 
bránili v devíti lidech, těžko se proti nim družstva prosazovala 
a nakonec o tom svědčí fakt, že my, Sparta ani Motorlet jsme 
jim nedali gól. Hráči Vejprnic pak byli překvapením turnaje, 
když skončili na pátém místě. Unikátní je, že za celý turnaj 
neobdrželi ani jeden gól,“ řekl kouč mladíků Dynama. 

Po remíze 0:0 s Vejprnicemi přišel na řadu souboj s pražskou 
Spartou. „Těžko se mi to hodnotí, prohráli jsme 2:0, ale v zápase 
na dvakrát pětadvacet minut jsme byli čtyřicet minut jasně 
lepší a pouze bych se opakoval, kdybych řekl, že jsme opět 
nedávali branky. Toto utkání bylo také potom vyhodnoceno 
jako jedno z nejlepších utkání na turnaji, mně osobně se ale 
líbilo i fi nálové utkání Sparta - Most, které vyhrál nakonec 
právě severočeský tým 2:0.

Před posledním zápasem ve fi nálové skupině tak museli žáci 
Dynama porazit pražský Motorlet, aby si zajistili alespoň utkání 
o bronzové medaile. „Po velké převaze jsme nakonec vyhráli 
1:0, kdy dal Čejka branku asi šest minut před koncem. Tím 
jsme obsadili druhé místo ve skupině a postoupili jsme do 
zápasu o třetí místo, ve kterém jsme se opět střetli s Frýdkem-
Místkem. Věřil jsem, že vyhrajeme, protože vždycky říkám, 
že na jednom turnaji nikdo nevyhraje dvakrát se stejným 
soupeřem. Po dobrém výkonu jsme nakonec vyhráli 2:0, když 
se prosadili Nebor a Kadula,“ řekl Novák, kterému udělalo také 
radost individuální ocenění pro jednoho z hráčů jeho týmu. 
„Moc mě potěšilo, že náš Radim Staněk byl vyhlášen nejlepším 
záložníkem turnaje. Celkově si pak myslím, že jsme v Přelouči 
zanechali velmi dobrý dojem a již nyní máme garantovanou 
pozvánku na příští 54. ročník tohoto největšího žákovského 
turnaje.“ 

VÝSLEDKY DYNAMA NA TURNAJI V PŘELOUČI
Základní skupina:
SK Dynamo - FOTBAL Frýdek-Místek 0:2 (0:1)
SK Dynamo - FC Lokomotíva Košice 3:1 (2:0) - branky: Kolář, 
Nebor, Fajtl
Finálová skupina:
SK Dynamo - SK Slavia Vejprnice 0:0
SK Dynamo - AC Sparta Praha 0:2 (0:0)
SK Dynamo - Motorlet Praha 1:0 (0:0) - branka: Čejka
Zápas o 3. místo:
SK Dynamo - FOTBAL Frýdek-Místek 2:0 (2:0) - branky: Nebor, 
Kadula
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Stevecamp 2009
sklidil velký úspěch

Poborského campu se zúčastnilo pětatřicet fotbalistů 
ve věku 8 až 15 let, kteří absolvovali týden plný zábavy. 
Vyzkoušeli si sporty jako baseball, plážový volejbal, 
aerobik, zábavnou formou si osvojovali techniku s míčem 
a během dne naplno využívali krásného areálu Hluboká 
Baseball a Softball Club o.s., kde byli hráči ubytováni.

„Počasí nám na začátku campu připravilo nemilé překvapení 
v podobě prudkých dešťů a zaplavení okolního golfového 
areálu, který jsme pro děti chtěli také využívat. Částečně byl 
zaplaven i náš areál, ale během dvou dní se podařilo vodu 
odčerpat a neměli jsme již větší problémy. Nakonec nám i 
celý týden počasí vyšlo výborně. Svítilo sluníčko, mohli jsme 
i na místní plovárnu a většinu tréninků jsme absolvovali na 
krásném přírodním trávníku fotbalového hřiště na Hluboké. 
Hlavně mě velmi mile překvapili kluci, kteří vytvořili výbornou 
partu, se kterou byla radost pracovat,“ hodnotí celý týden 
vedoucí projektu Stevcampu Mgr. Tomáš Maruška.

Den se skládal z dopoledního a odpoledního tréninku 
na hřišti, jednoho odpoledního - třiceti minutového 
kompenzačního cvičení pod vedením Petra Požárka na 
odbourávání a předcházení svalových dysbalancí a večer 
plných her (nohejbalový turnaj, plážový volejbal, skákání na 
trampolínách, pingpongový turnaj, společenských her atd.) 
„Nerad bych používal slova tréninku, protože k typickému 
tréninku to mělo hodně daleko. Cílem pobytu na hřišti 
bylo osvojit si zábavnou formou pomocí her fotbalové 
dovednosti a rozvíjet pohybové schopnosti, a to především 
těch koordinačních všech účastníků Stevcampu,“ doplňuje 
Tomáš Maruška. 

Zpestřením každého dne byly besedy s ligovými 
profesionálními hráči klubu SK Dynamo České Budějovice 

Milanem Nitrianským, Adamem Klavíkem, Martinem Leštinou 
a odchovanci klubu SK Dynamo ČB Martinem Vozábalem, 
Jiřím Kladrubským a v neposlední řadě samotným Karlem 
Poborským , který se osobně zúčastnil jednoho celého 
odpoledne a s hráči absolvoval besedu a trénink plný her. 
Během campu si hráči také osvojovali slovíčka cizích jazyků 
(útočník, obránce, záložník, velké vápno, branka, penalta, 
roh,….) němčiny a angličtiny, se kterými se ve škole určitě 
nesetkali, ale které jim jsou ve fotbale tak blízké.

„Celý camp předčil mé očekávání. Klukům se zde velmi 
líbilo, zájem byl obrovský a pro příští rok budeme určitě chtít 
připravit na začátku července dva termíny. Stačí sledovat 
webové stránky klubu na adrese www.dynamocb.cz a tam 
se vše o plánovaných aktivitách všichni dozví. Rád bych 
také poděkoval všem, kteří se na přípravě a celého průběhu 
campu podíleli. Od trenérů Petra a Pavla Požárků až po hráče, 
kteří přišli na jednotlivé besedy. Již nyní se těším na příští rok, 
který opět nabídne klukům možnost zatrénovat si během 
prázdnin s ligovými hráči a odchovanci klubu SK Dynamo 
České Budějovice a naučit se něco nového,“ dodal na úplný 
závěr Tomáš Maruška. 

Účastníci campu: Matyáš Bartoš, Michal Blažek, Matyáš 
Cempírek, Petr Čejka, Radek Fiala, Josef Fořtr, Jakub Gažík, 
Oliver Haumer, Jan Hoff man, Kryštof Kadlec, Rudolf Kadlec, 
Michal Kinčl, Tomáš Kodada, Tomáš Kubart, Marek Machula, 
Jan Marhoun, Roman Maršík, Jan Němec, Marek Pancíř, Matěj 
Polanský, Patrik Popovič, Dominik Samek, Lukáš Stoklasa, 
Kamil Šedivý, Jakub Štěpánek, Michal Štěrba, Lukáš Trávníček, 
Miroslav Tressl, Vít Tvrdík, Vojtěch Vacek, Lukáš Vácha, Matouš 
Varačka, Jan Vokřínek, Jan Vondruška a Jan Pátek z oddílů: SK 
Dynamo České Budějovice, AC Sparta Praha, Slavia Praha, 
Bohemians 1905, FC Háje S.O.S, FC ZVVZ Milevsko, FK Dukla 
Praha, FK Olympie Týn nad Vltavou, FK Slavoj Český Krumlov, 
FK Tábor, FK Vodňany, LOKO České Velenice, LOKO České 
Budějovice, SK Lišov, SKP České Budějovice, TJ Hraničář 
Malonty a TJ Nové Hrady.l 
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Složiště na začátku nové 
sezony

Tréninkové centrum Dynama České Budějovice patří mezi 
nejlepší v České republice. To je fakt, na který je celé Dynamo 
náležitě pyšné. Zdaleka to však neznamená, že stav Složiště 
je konečný a není třeba areál dál vylepšovat. O probíhajících 
změnách, novinkách, ale i výhledu do budoucna nás 
informoval technický ředitel areálu Roman Havel.

Co je na Složišti nového?
Tak předně během léta byly dokončeny některé úpravy 
v budově. Řešili jsme opravy stěn, na kterých se hodně 
podepsala vlhkost pronikající z prostorů regenerace. Spojili 
jsme příjemné s užitečným, či spíše nutným, a využili 
obkladové panely pro velkoplošné motivy připomínající 
slavné odchovance našeho klubu. Nové malby, nové 
polepy dveří, boardy na budově i na příjezdu do areálu by 
měly posílit v našich mladých hráčích hrdost na příslušnost 
k našemu klubu. Stav ještě není konečný, protože v brzké 
době se objeví i výloha s nabídkou našeho fan shopu.

Složiště ale v současné době připomíná staveniště. Bagry, 
nákladní vozy, hromady zeminy a štěrku. To je proč?
Díky grantu od Jihočeského kraje jsme se pustili do úprav 
hracích ploch 1 a 2, to jsou hřiště podél příjezdové cesty. 
Podél nich vznikla metrová opěrná zídka, která ponese 
sloupy se 4 metry vysokou ochrannou sítí. Vznikne i chodník 
podél příjezdové cesty. Smyslem tohoto opatření bylo jednak 
zvětšit plochu tréninkových hřišť (narostla celkem o 500 
metrů2) a druhou důležitou stránkou je zvýšení bezpečnosti 
v areálu. Právě tato hřiště využívají k tréninku nejmenší 
fotbalisté a neustálé dohánění míčů přes cestu přineslo už 
několika řidičům horkou chvilku. Kluci když trénují, nekoukají 
tak pozorně a hrozilo, že jednou někdo skutečně skončí pod 
autem. Tento problém a riziko zmizí. Navíc přibyla i nové 
drenáž ze strany hřiště.

A v jakém stavu budou tyto plochy při prvním 
mistrovském utkání na Složišti?
To je stav tohoto víkendu. Zcela hotovo pochopitelně 
není. Ale snažili jsme se dovést stavbu do stádia, kdy tolik 
problémy s ní spojené nebudou razantně omezovat hlavně 
parkovací plochy v areálu. Časový plán počítal s tím, že 
začneme v červnu, během přestávky a vše dokončíme do 
30. září. V současné době je jasné, že díky přístupu všech 
zainteresovaných bude hotovo do konce srpna. Všechny, 
kdo jezdí na Složiště, bych chtěl tímto poprosit o pochopení, 
protože dočasná omezení pominou a areál bude zase o něco 
lepší. Po sportovní stránce tyto úpravy již nikoho neomezují, 
protože na ploše, kde se pracovalo, už roste nová tráva.

A tím letos končíte?
Ani zdaleka. Začíná se pracovat na převlékárnách u přetlakové 
haly, dokončeny budou chodníky okolo minihřiště s umělou 
trávou. Řešíme úpravu příjezdové cesty, parkovacích ploch, 
přístupu do areálu. Těch už rozjetých věcí je hodně.

Existuje nějaký výhled do vzdálenější budoucnosti?
Existuje, to musí existovat. Pokud nemáte vizi, kam chcete 
vše dovést, nemáte šanci ani začít. Alespoň já si to myslím. 

Výhled existuje, nastíním snad jen základní body. Jde o novou 
provozní budovu Fotbalové akademie Karla Poborského, 
řešení energetické náročnosti areálu (jistě, že směrem dolů), 
nového příjezdu do areálu. Co se tréninkových ploch týká, 
v horizontu několika málo let budeme mít prostor pro stavbu 
nových ploch. Určitě bychom uvítali dvě travnatá, jednu 
umělku, rekonstrukci stávající umělky. Rádi bychom postavili 
beachfotbalovou arénu, uvažuje s o ještě jedné malé umělé 
trávě, atletickém prostoru, ploše pro přípravu brankářů. A to 
zdaleka není vše.

Čím jste limitováni?
Na to je celkem jednoduchá odpověď. Pokud si spočítáte 
náklady na všechno, co chcete, budete hrubě za sto miliony 
korun. Takže určitě není cesta taková, že nadiktujeme fi rmám, 
co chceme a ony nám vše dodají „na klíč“.  Jdeme a musíme 
jít postupně. Projekt po projektu. Plán, zajištění fi nancování, 
realizace. Snažíme se využít všechny možné zdroje. Granty, 
sponzorskou pomoc a investujeme maximum vlastní práce. 
Už hotové věci dokazují, že tato cesta je reálná a pro nás 
schůdná.

Pomíjíme ale běžný provoz.
V předchozích větách snad. V reálném fungování Složiště 
nikoliv. To vše, co se děje a ještě bude dít, funguje v souběhu 
s tréninkovým procesem a mistrovskými utkáními. Hřiště musí 
být připravena. Včetně alternativ pro špatné počasí (umělé 
trávy, hala). A že tuto stránku provozu nezanedbáváme, 
dokazuje i vysoké hodnocení technické komise ČMFS.  
Zázemí je skutečně v současné době dobré. Pro všechny 
zaměstnance Složiště je zajištění nejlepších tréninkových 
podmínek prioritou. Rozvoj a zlepšování přichází na řadu až 
poté, co jsou splněny tyto základní podmínky.

Jde to vůbec stihnout?
Jde. Je to občas náročné, ale jde. Musím ale dodat, že 
Složiště není záležitostí několika lidí tam zaměstnaných. 
Vše, o čem jsme mluvili, jde dělat díky souhře a spolupráci 
celého vedení a zázemí Dynama. Majitelé, generální manažer, 
obchodní i ekonomické oddělení. Každý na to má svůj podíl. 
A pochopitelně i naši partneři. Hodně nám pomáhají jak 
sponzoři, tak i město nebo kraj. Těm všem patří poděkování.
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DATUM

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

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

SO 15. 8.

SO 22. 8.

ÚT 25. 8.

SO 29. 8.

SO 5. 9.

NE 13. 9.

SO 19. 9.

SO 26. 9.

SO 3. 10.

SO 10.10.

SO 17. 10.

SO 24. 10.

SO 31. 10.

SO 7. 11.

PÁ 13. 11.

Teplice

SK Dynamo

Slavia

Most

SK Dynamo

Příbram

SK Dynamo

Slovácko

SK Dynamo

Hr. Králové

SK Dynamo

Zlín

SK Dynamo

Olomouc

SK Dynamo

14:00

11:00

11:00

13:00

11:00

11:00

12:00

10:15

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

10:15

CELOSTÁTNÍ LIGA DOROSTU

K

16:15

13:15

13:15

15:15

13:15

13:15

14:15

12:30

13:15

13:15

13:15

13:15

14:15

14:15

12:30

DOMÁCÍ HOSTÉ STARŠÍ MLADŠÍ

SK Dynamo

Plzeň

SK Dynamo

SK Dynamo

Sparta

SK Dynamo

Brno

SK Dynamo

Jihlava

SK Dynamo

Bohemians

SK Dynamo

Mladá Boleslav

SK Dynamo

Ostrava

DATUM

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

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

NE 16. 8.

ST 19. 8.

SO 22. 8.

NE 30. 8.

NE 6. 9.

SO 12. 9.

NE 20. 9.

NE 27. 9.

NE 4. 10.

NE 11. 10.

NE 18. 10.

NE 25. 10.

NE 1. 11.

NE 8. 11.

NE 15. 11.

14:00

14:45

10:15

14:45

11:00

10:15

11:00

11:00

11:00

12:00

11:00

10:15

11:00

11:00

11:00

ČESKÁ LIGA DOROSTU

K

16:15

17:00

12:30

12:30

13:15

12:30

13:15

13:15

13:15

14:15

13:15

12:30

13:15

13:15

13:15

DOMÁCÍ HOSTÉ STARŠÍ MLADŠÍ

SK Dynamo B

Jablonec

Pardubice

Slavia B

SK Dynamo B

Sez. Ústí

SK Dynamo B

Hradec B

SK Dynamo B

Teplice

SK Dynamo B

Bohemians 1905 B

SK Dynamo B

Ml. Boleslav B

SK Dynamo B

Liberec

SK Dynamo B

SK Dynamo B

SK Dynamo B

Dukla Praha

SK Dynamo B

Most B

SK Dynamo B

Sparta B

SK Dynamo B

Motorlet

SK Dynamo B

Plzeň B

SK Dynamo B

Meteor

DATUM

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

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

SO 15. 8.

NE 23. 8.

ST 26. 8.

NE 30. 8.

SO 5. 9.

NE 13. 9.

SO 19. 9.

NE 27. 9.

SO 3. 10.

NE 11. 10.

NE 18. 10.

NE 25. 10.

ST 28. 10.

NE 8. 11.

PÁ 13. 11.

Liberec

SK Dynamo

SK Dynamo

SK Dynamo

Most

SK Dynamo

Sparta

SK Dynamo

Teplice

SK Dynamo

Motorlet

SK Dynamo

Mladá Boleslav

SK Dynamo

Hr. Králové

12:00

11:00

11:00

14:00

11:00

14:00

10:00

14:00

14:15

14:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:30

ČESKÁ LIGA ŽÁKŮ

K

13:45

12:45

12:45

15:45

12:45

15:45

11:45

15:45

16:00

15:45

12:00

12:45

12:45

12:45

13:15

DOMÁCÍ HOSTÉ STARŠÍ MLADŠÍ

SK Dynamo

Slavia

Příbram

Pardubice

SK Dynamo

Plzeň

SK Dynamo

Jablonec

SK Dynamo

Sokolov

SK Dynamo

Bohemians

SK Dynamo

Chrudim

SK Dynamo

DATUM

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

10.
11.
12.
13.
1.

NE 16. 8.

NE 23. 8.

NE 30.8.

NE 6. 9.

NE 13. 9.

SO 19. 9.

NE 27. 9.

SO 3. 10.

NE 11. 10.

NE 18. 10.

SO 24. 10.

SO 31. 10.

SO 7. 11.

10:00

10:00

10:00

10:15

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

12:45

10:00

10:00

ČESKÁ DIVIZE ŽÁKŮ

K

11:45

11:45

11:45

12:15

11:45

11:45

11:45

11:45

11:45

11:45

14:15

11:45

11:45

DOMÁCÍ HOSTÉ STARŠÍ MLADŠÍ

SK Dynamo B

Podolí Praha

SK Dynamo B

Dukla Praha

SK Dynamo B

Vejprnice

SK Dynamo B

Tábor

SK Dynamo B

Prachatice

SK Dynamo B

Příbram B

Sušice

Hořovice

SK Dynamo B

Písek

SK Dynamo B

Plzeň B

SK Dynamo B

Tachov

SK Dynamo B

Doubravka

SK Dynamo B

Beroun

SK Dynamo B

SK Dynamo B

rozpisy mládeže
podzim 2009/2010





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

Čisté životní prostředí. Čistá budoucnost.
Vše z jedné ruky: sběr, zpracování, využití, odstranění.

Svoz a odstranění komunálního a 
živnostenského odpadu
Svoz a odstranění nebezpečného odpadu
Sběr a dotřídění separovaných odpadů
Výkup druhotných surovin
Pronájem velkoobjemových kontejnerů
Letní čištění a zimní údržba komunikací

Čištění a údržba provozních areálů
Údržba městské zeleně
Realizace a provoz sběrných dvorů
Bezpečná skartace datových nosičů
Sanace starých ekologických zátěží
Zpracování POH
Total Waste Management

I my hrajeme podle pravidel.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
T: 296 339 999 | F: 296 339 914 www.avecz.cz


