ročník XXI

Zpravodaj
ze Střeleckého ostrova
17. září 2006

číslo 4

10,- Kč

SK DYNAMO ČB - Fk jablonec 97

7. kolo
i. gambrinus ligy

Karel Poborský v souboji
s hostujícím Vrbou. Poborský
dal jedniný gól svého týmu
a jeho branka znamenala
vítězství. Nejméně do listopadu
bude vynikající středopolař
svému celku chybět. Stop mu
vystavila zákeřná choroba.
Foto: František Panec

karel
poborský
mimo hru

český pohár
Jihočeši
ve třetím kole

do prioru
pro tv!
soutěž pro diváky

Komplexní služby
v odpadovém hospodářství
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

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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fk jablonec 97
První zmínku o jablonecké kopané byla zaznamenána roku 1921, kdy byl založen první
fotbalový klub. Slavnější a významnější kapitoly se začaly psát až po osvobození, kdy na
sever proudili první osídlenci. Již 5. června
1945 se sešlo první zasedání NV, které mimo
jiné řešilo i sportovní budoucnost města. Byl
založen Český sportovní klub v čele s Maxem
Adamírou a místem pro fotbalový stadion se
stala dnešní „Střelnice“.
Dalším mezníkem se stal 25. říjen 1945, kdy
byl založen fotbalový klub SK Jablonec nad
Nisou pod vedením L. Čulíka a M. Adamíry.
Jablonecký fotbal kráčel historií až do roku
1963, v němž Čulíkova parta Jiskry Jablonec
vstoupila do ligové společnosti. Od roku 1969,
kdy vznikla II. celostátní liga a své jméno s
fotbalem spojil místní podnik LIAZ, usilovali
fotbalisté každoročně o postup mezi prvoligovou elitu. Úroveň jablonecké kopané měla pod
hlavičkou TJ LIAZ vzestupnou tendenci, která
vyvrcholila v roce 1974 postupem do I. celostátní fotbalové ligy pod vedením zasloužilého
mistra sportu Ladislava Nováka. O dva roky
dříve postoupili dorostenci do přeboru ČSR
a z tohoto silného kádru dosáhli největších
úspěchů hráči Latislav, Tupec, Petrtýl, Jarolím
, Tábor, Kouřil, Kopal. Dres Jablonce oblékala
celá řada internacionálů: Pluskal, Novák Láďa,
Havránek, Kvaček, Kraus, Dočkal. Z mladších
to byli Rudolf a Petr Svobodové, Jebavý, Vošta,
Čmarada, Patlejch, Jelínek, Frydrych, Šrejma,
Kopenec, Češek, Z. Klucký.
Bohužel I. liga vydržela v Jablonci pouze 2 roky
a návrat na vrchol nepřicházel tak rychle, aby
podpora LIAZu neochabla. A tak následovala
cesta dolů, až do třetí nejvyšší soutěže, kde
se zastavil klub v sezoně 1990/1991. V následující sezóně, kdy se do čela klubu postavil
mladý, odvážný a dynamický funkcionářský
tým v čele s M. Peltou, se podařilo jablonecký
fotbal doslova zachránit a výsledkem byl velmi rychlý postup do vyšší soutěže. V sezóně
1992/1993, která byla poznamenána rozdělením republiky a reorganizací I. ligy, unikl jabloneckému týmu postup do nejvyšší soutěže o
vlásek v baráži s Bohemians Praha. Následující fotbalový rok, jakoby načasovaný přesně
po 20 dlouhých letech, znamenal postup do
I. ligy kopané.
V současné době působí prvoligový tým v nejvyšší soutěži pod názvem FK Jablonec 97, a.s.,

v jejímž představenstvu a dozorčí radě stojí zástupci akcionářů a největších sponzorů klubu.
Samozřejmě, že největší pozornost je upřena
na „A“ mužstvo, ale ke klubovému životu patří i
mládežnický úsek, který má 4 družstva dorostu a 9 žákovských mužstev včetně přípravky.
(zdroj: www.fkjablonec.cz)

Kádr pro podzim
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25
26
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22
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14
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24
7
4
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BOBOK Jiří
ŠPIT Michal
FUKAL Milan
HROTEK Richard
JINDŘÍŠEK Josef
KUČERA Štěpán
LACIGA Jaroslav
LOUČKA Luboš
VRABEC Karel
ZÁBOJNÍK Petr
HLOUŠEK Adam
LAFATA David
NULÍČEK Dušan
SMÍŠEK Petr
ADAM Jakub
BARANEK Miroslav
ELIÁŠ Pavel
HUŠEK Luboš
KLAPKA Filip
KORDULA Michal
PATKA Pavel
PETRŽELA Milan
VALENTA Jiří
WEBER Jozef

1977
1975
1975
1974
1981
1984
1982
1982
1984
1980
1988
1981
1988
1978
1985
1973
1986
1984
1981
1978
1987
1983
1988
1970

Realizační tým
trenér
asistent trenéra
vedoucí mužstva
kustod
lékař
masér

RADA Petr
KLUCKÝ Zdeněk
MAJER Petr
ČEŠEK Aleš
MUDr. HANUŠ Libor
NOVOSAD Zdeněk

generální
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Soupiska

SK DYNAMO Č. Budějovice
Kádr pro podzim
1
30
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9
12
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FILIPKO Miroslav
KŘÍŽEK Zdeněk
BUREŠ Jakub
HOMOLÁČ David
PIVOŇKA Roman
ŽIŽKA Michael
KLADRUBSKÝ Jiří
HOREJŠ David
LEŠTINA Martin
SKÁLA Jiří
DVOŘÁK Ivan
POBORSKÝ Karel
HRBÁČ Jiří
ADAM Lukáš
PLOCEK Jaromír
VOLEŠÁK Ladislav
GRUBER Jan
JESLÍNEK Jiří
ADAMEC Jiří
BALÁŽ Libor
MRKVIČKA Václav
SVÁTEK Jan

23.09.1973
16.01.1983
26.05.1981
12.10.1973
23.10.1982
23.08.1981
19.11.1985
19.05.1977
25.04.1981
10.10.1973
23.04.1978
30.03.1972
22.02.1984
05.09.1980
14.12.1974
07.04.1984
13.01.1979
30.09.1987
21.03.1982
20.05.1982
07.08.1979
27.05.1983

Přišli:
Gruber Jan

návrat z hostování,
Příbram
Horejš David
návrat z hostování,
Brno
Adamec Jiří
hostování z Příbrami
Baláž Libor
hostování z Brna
Jeslínek Jiří
hostování
ze Sparty Praha
Volešák Ladislav hostování
ze Sparty Praha
Žižka Michael
přestup
ze Sparty Praha
Svátek Jan
hostování z Jablonce

Odešli:
Belej Michal
Dobrotka Martin
Mácha Michal
Mezlík Radek
Němec Josef
Penner Miloslav
Táborský Ivo
Vozábal Martin
Faldyna Petr
Schön Michal

Realizační tým
trenér
asistent trenéra
vedoucí mužstva
masér
kustod
lékař

CIPRO František
JURÁSEK Jiří
ŠVANTNER Pavol
ADAM Vladimír
KOLÁŘ Václav
MUDr. SCHEICHL Martin
MUDr. HELD Martin
MUDr. FRANC František

13.04.1947
28.08.1959
25.11.1966
14.11.1963
15.08.1947
18.01.1967
26.09.1965
21.09.1927

konec hostování,
Brno
hostování
– Slovan Bratislava
hostování Sokolov
konec hostování,
Brno
konec smlouvy
hostování - Příbram
konec hostování,
Slávia Praha
přestup
– 1. FC Slovácko
hostování FC Vysočina
hostování Prachatice
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STAVEBNÍ FIRMA

obchodní partneři

ČESKÉ BUDĚJOVICE
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KOMENTÁŘE

jihočeši bodovali počtvrté
v řadě. vítězný gól k. poborského
sk dynamo - 1. fc slovácko 1:0 (1:0)
Na Střelecký ostrov přijel soupeř, se kterým
mělo Dynamo lepší bilanci ve vzájemných
utkáních. Trenér Cipro však varoval před přílišným optimismem, byť posíleným po výhře
v Mostě. Slovácko potřebovalo po čtyřech
neúspěších zabrat, a tak se očekával velký
tlak ze strany soupeře. Byli to však domácí,
kteří se tlačili před brankáře Drobisze. Ten byl
vždy na místě. V době největšího tlaku Dynama se na druhé straně dostal přes tři hráče ,
ještě na jaře budějovický hráč, Martin Vozábal,
ale netrefil dobře balon. V Šestnácté minutě
zajásalo domácí hlediště. Z víc jak třiceti metrů centroval Karel Poborský před branku Slovácka. Brankář Drobisz sice vyběhl ven, míč
však netrefil on ani nikdo z domácích, a tak
centr Poborského skončil v síti překvapeného
soupeře. I když mělo dynamo několik dalších
vynikajících šancí, především Baláž, nikdo již

míč do branky nenasměroval. Byť je k tomu
Poborský svými centry neustále vybízel. „Je
to těžké dát v lize branku. Ani jinde jich moc
nepadá,” okomentoval šance svých spoluhráčů. K možnému penaltovému faulu se vyjádřil
lapidárně. „Rozhodčí nepískl, tak penalta nebyla.“ Po reprezentační pauze hraje Dynamo
na Kladně.
FAKTA: DYNAMO: Filipko – Kladrubský, Horejš, Homoláč, Žižka – Poborský, Dvořák, Volešák, Adamec (65. Plocek, 83. Bureš) – Svátek,
Jeslínek (9.Baláž).
TRENÉR: František Cipro.
BRANKY: 16. Poborský.
ROZHODČÍ: Čecháček.
ŽK: Baláž, Poborský, Svátek – Lysoněk, Zeher.
DIVÁCI: 4600.
(vit)

prohra za dvě minuty
hodně bolí
kladno - sk dynamo 2:1 (0:0)
Ještě sedm minut před koncem to vypadalo
na další výhru Dynama. V 67. minutě totiž dalekonosnou střelou překvapil Volešák všechny aktéry i diváky a Dynamo vedlo. Domácí,
kteří do té doby nebyli příliš nebezpeční pro
jihočeskou branku, na chvíli zkoprněli. Diváci
začali pomalu opouštět ochozy, protože se
domnívali, že další body jsou pryč. Jenže potom přišlo to co nikdo nečekal. Ke zteči zavelel
Kaciáň, který hlavou překonal Filipka a za další
dvě minuty kopal litevský borec ve službách
Středočechů Radzinevičius penaltu. A nemýlil
se. A tak se zrodilo nečekané vítězství domácích.
FAKTA: DYNAMO: Filipko – Kladrubský, Horejš (48.Skála), Homoláč, Žižka – Gruber, Dvo-

řák (86.Mrkvička), Volešák, Adamec – Svátek,
Baláž (62.Jeslínek).
TRENÉR: Frantiček Cipro.
BRANKY: 83. Kaciáň, 85. Radzinevičius (11)
– 67. Volešák.
ROZHODČÍ: Moudrý – Slavík, Handlíř.
ŽK: Kalina – Horejš, Adamec, Dvořák, Svátek,Žižka. ČK: 77. Veleba /(Kl).
DIVÁCI: 2450.
(vit)

NAŠI OSTROSTŘELCI
1.LIGA
ADAMEC, SVÁTEK, POBORSKÝ,
VOLEŠÁK – 1

generální
partner

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

Tým
Mladá Boleslav
Slovan Liberec
Brno
Viktoria Plzeň
Jablonec
Sparta Praha
Baník Ostrava
Slavia Praha
Dynamo Č. Budějovice
SIAD Most
Marila Příbram
Teplice
Kladno
Tescoma Zlín
Slovácko
Sigma Olomouc

STATISTIKA
Záp
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

+
5
5
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0

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

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

O radost z vítězství
se po utkání se Slováckem podělili hráči se svými příznivci.

Skóre
11: 2
8: 0
4: 1
7: 3
6: 5
5: 4
11: 9
8: 7
4: 5
9: 9
5: 7
8: 11
3: 8
4: 8
5: 10
2: 11

Body
16
16
12
11
11
11
9
9
8
6
5
5
5
4
3
1

9

(Prav)
( 7)
( 10)
( 3)
( 2)
( -1)
( 2)
( 0)
( 0)
( -1)
( -3)
( -7)
( -4)
( -4)
( -5)
( -6)
( -5)

Foto: Fr. Panec
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jihočeský fotbal je pojem,
říká hejtman jan zahradník
Mezi ty, kteří velmi bedlivě sledují výkony fotbalistů SK Dynamo České Budějovice,
patří také hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.
„Stále častěji si nacházím čas zajít na Střelecký ostrov, kde mám rád jak celé prostředí
momentálně velmi pěkného stadionu, tak
i společnost, která sem na každý domácí
zápas míří. Zdá se mi, že čím dál tím víc lidí
nejen z Českých Budějovic, ale i z celého kraje
považuje návštěvu prvoligového fotbalu za
příjemně strávený čas, čemuž pochopitelně
napomáhají i výkony našich fotbalistů,“ říká
Jan Zahradník.
Kladný vztah ke sportu má přitom jihočeský
hejtman již od mládí, kdy se snažil dělat různé
druhy sportů. Jako snad každý kluk hrával i
hokej a fotbal.
„Ale nikdy ne na takové úrovni, abych mohl
být dlouhodobým aktivním hráčem. Přesto
jsem vždy byl a stále jsem příznivcem sportu
a celý život podrobně sleduji český, jihočeský i
českobudějovický sport,“ vysvětluje.
Jihočeský hejtman však nesleduje fotbal pouze v roli diváka. V posledních dvou letech totiž
oblékl fotbalový dres v rámci zápasů mezi po-

litiky a úředníky Jihočeského kraje a Horních
Rakous.
„Považuji za čest si dres obléci a na každý takovýto zápas se pečlivě připravuji,“ dodává. A
není to příprava nárazová, protože Jan Zahradník dle svých slov dbá na udržování fyzické
kondice, a tak ke každodennímu chodu patří
krátký výběh i cvičení. „Snažím se zkrátka
udržet si tělo ve stavu schopném přežívání,“
říká s úsměvem.
Nejsou to však jen ligová fotbalová utkání, jimž
věnuje pozornost. Jihočeský kraj totiž finančně
podporuje občanské sdružení Jihočeský fotbal, což je instituce, která v sobě zahrnuje nemalé množství mládežnických mužstev v kraji.
„Jihočeský fotbal je pojem a patří k těm aktivitám, které vidíme v mnoha obcích našeho
regionu. Je to dobře, když takovéto aktivity
přivedou mladé lidi k fotbalu, protože ten je
vede ke zdravému pohybu a k odpovědnosti
za výkon s kolektivem, což mladí lidé potřebují,“ uzavírá Jan Zahradník.

Jihočeský hejtman Jan Zahradník sám několikrát
za rok obouvá kopačky. Při utkání s rakouskými kolegy – politiky
nechyběl na trávníku ani on. Pohár tentokrát zůstal i jeho zásluhou doma.

Foto: Arnošt Máče
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zprávy, komentář
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Karel
poborský
mimo hru
Nečekaná ztráta postihla DYNAMO těsně
před utkáním s Kladnem. Klíčový hráč Karel
Poborský, který zařídil výhru se Slováckem,
onemocněl boreliózou. Podle sdělení klubu
by měl exreprezentační záložník chybět Jihočechům až do listopadu. Všichni příznivci
přejí svému Karlovi co nejbližší uzdravení.
(vit)

do prioru
pro tv!

Partnerem dnešního utkání je akciová
společnost PRIOR Česká republika, která věnuje výherci divácké soutěže TV
přijímač s plazmovou obrazovkou. Cena
bude předána v českobudějovickém Prioru v pátek 29. září. V tento den budou
v Prioru platit 5% slevy na elektro zboží a
20% slevy na ostatní sortiment. O půl třetí
odpoledne zve Prior na autogramiádu
fotbalistů Dynama. Při té příležitosti bude
předána nejen dnešní výhra, ale také vylosované kupony za nákupy nad 500 korun
a reklamní předměty Dynama.
(gw)

Volešák vstřelil
jedinou branku DYNAMA na Kladně.
Foto: Fr. Panec

jihočeši jsou v třetím kole
českého poháru
vysočina jihlava - sk dynamo 1:2 (1:1)
S osmi změnami v sestavě vyběhlo Dynamo
na trávník Jihlavy.Trenér Cipro se rozhodl, tak
jak avizoval, vyzkoušet další adepty na ligový
dres. Se kterými byl spokojený více a se kterými méně, ale neprozradil.
První útočná akce sice patřila Jihočechům,
ale do branky se poprvé trefil hlavou domácí
Veselý. O pět minut později utekl Mrkvička,
jemuž nezištně “nahrál“ domácí bek Heide a
po zemi nedal Tulisovi v brance Jihlavy šanci.
Lukáš Adam si v téměř čtyřicetimetrové vzdálenosti od branky postavil míč na trestný kop a

jeho dělovka vymetla šibenici jihlavské branky.
Na tomto výsledku se nic nezměnilo ani v závěrečném tlaku domácích.
Ve třetím kole ČP hraje Dynamo v Praze proti
Meteoru 20.září.
FAKTA: DYNAMO: Křížek – Kladrubský, Skála,Žižka, Bureš-Adamec, Adam, Dvořák, Hrbáč
(46.Baláž) – Mrkvička (90.Horejš), Gruber.
TRENÉR: František Cipro.
ROZHODČÍ: Douda – Zelina, Fojt.
BRANKY: 13.Veselý – 18. Mrkvička, 57. Adam.
DIVÁCI: 1050.
(vit)
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Rybářství Hluboká a.s.
Tyršova 681
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel.: +420 387 789 411
Fax: +420 387 965 335
Chybí Jiří Jeslínek, který v době fotografování hájil barvy
reprezentace na MS U 19.
http://hluboka.rybarstvi.cz
Foto: František Panec
e-mail: hluboka@rybarstvi.cz
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z e.on stadionu, rozhovor
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na kladně zvítězil lepší tým,
všiml si záložník l. volešák
Nečekaným hrdinou zápasu na Kladně se mohl stát exsparťanský Ladislav Volešák,
který jedinou střelu Dynama přetavil v úvodní branku zápasu. Jihočeši dlouho jednogólový náskok drželi, avšak domácí díky hektickému závěru vývoj utkání otočili a do
ligové tabulky si tak připsali tři body za úvodní letošní výhru.
V 62. minutě zápasu jste vstřelil úvodní
branku. Nyní byste ji asi raději vyměnil za
bodový zisk, že?
„Každý vstřelený gól pochopitelně potěší, jenže
dnes to skutečně nebylo herně ono a abych
pravdu řekl, tak si myslím, že naše případné
vítězství by zasloužené asi nebylo. Na druhou
stranu je to ale určitě velká škoda, že jsme takto
dobře rozehraný zápas hloupě v závěru ztratili.”
Myslíte, že výkon týmu ovlivnila i nepřítomnost Karla Poborského?
„Rozhodně si myslím, že ano. Jedna věc je,
když je fotbalista mimo hru na čtrnáct dnů. My
ale víme, že Karel bude kvůli velmi nepříjemné
nemoci bez fotbalu dlouhou dobu a myslím,
že na nás padla určitá psychická deka. Už
jenom Karlova přítomnost na hrací ploše nám
hodně moc pomáhá.”
Nyní se téměř dva týdny kvůli reprezentační přestávce nehrálo. Mohlo to mít na
výkon týmu vliv?
„Těžko říci. My jsme ale v posledních ligových

utkáních a třeba i v pohárovém zápase v Jihlavě
měli dobrou formu, takže bychom určitě raději
hráli. Byla ale přestávka a my jsme se měli soustředit na dnešní zápas. To jsme ale nezvládli.”
Velkou smůlou také asi je, jakým způsobem jste o dobrý výsledek v zápase na
Kladně přišli…
„Určitě jsme po vedoucí brance a následném
vyloučení jejich hráče nečekali, že utkání takto
dopadne. Měli jsme to rozehrané výborně a
je to vážně neštěstí takto prohrát. Byla to ale
naše chyba, i proti oslabenému týmu jsme se
dostali pod tlak a smolně dvakrát inkasovali.”
Nyní vás čeká zápas s Jabloncem. Tam by
byla další bodová ztráta velmi nepříjemná…
„Do Budějovic se vrátí střelec David Lafata a
bude to především pro něj asi hodně prestižní utkání. My máme ale po šesti kolech osm
bodů a rozhodně budeme chtít tento stav vylepšit. Již dnes jsme mohli mít jedenáct, a tak
doufám, že jich budeme mít jedenáct aspoň
nyní v neděli.”
Aleš Strouha

fan shop dynama nabízí
Fotbalový klub Dynamo České Budějovice se
snaží vyjít vstříc svým fanouškům a v průběhu
minulého roku výrazně rozšířil sortiment suvenýrů. Aktuální nabídka čítá více než čtyřicet
propagačních předmětů, nechybí dresy, šály,
čepice, vlaječky, odznáčky...
Stále v prodeji je také exkluzivní publikace 100 let klubu.
Prakticky kdykoliv si mohou
fanoušci nabízené zboží prohlédnout a objednat pomocí
internetových stránek klubu
na adrese suvenyry.dynamocb.cz. Suvenýry se dají
objednávat také telefonicky
(724 648 801, paní Blanka

Cábová Nováková) nebo pomocí elektronické
pošty (suvenyry@dynamocb.cz). V průběhu
domácích zápasů jsou také otevřeny v blízkosti jižní a východní tribuny stánky, kde si mohou
fanoušci též upomínkové předměty Dynama
koupit. V nejbližší době se
také pracuje na obnovení
obchodu se suvenýry ve
sběrně Sazky na Lannově
třídě.
Změnou klubových barev
dojde k úpravě nabídky jednotlivých suvenýrů. Propagační předměty v nových
barvách budou postupně
dodávány.
Aleš Strouha
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1. dorostenecká liga

K.

zápas

dat.

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

SK Dynamo - Drnovice
SK Dynamo - Sigma Olomouc
Hr. Králové - Sk Dynamo
SK Dynamo - Baník Ostrava
Bohemians 1905 - SK Dynamo
SK Dynamo - Sparta Praha
Tescoma Zlín - SK Dynamo
SK Dynamo - Slavia Praha
Teplice - SK Dynamo
SK Dynamo - Viktoria Plzeň
Jihlava - SK Dynamo
SK Dynamo - Brno
Marila Příbram - SK Dynamo
SK Dynamo - Vítkovice
Slovácko - SK Dynamo

12.08.
19.08.
26.08.
02.09.
09.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.
05.11.
11.11.
18.11.

starší
čas výsl.
13:00
4:0
13:30
3:1
12:00
1:1
15:15
3:3
11:00
3:3
11:00
13:00
11:00
13:00
11:00
11:00
12:00
11:00
11:30
10:15

K mladým talentům Dynama patří i Václav Čadek.
Objektiv Fr. Pance jej zachytil v souboji se strakonickým gólmanem
Petrem Kalbáčem v utkání žákovské divize.

15

mladší
čas výsl.
15:15
3:1
15:45
1:4
14:15
1:0
12:30
1:3
13:15
3:1
13:15
15:15
13:15
15:15
13:15
13:15
14:15
13:15
13:45
12:30

Foto: Fr. Panec

16

rozhovor
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proti jablonci musíme zabrat,
uvědomuje si Ivan dvořák
Fotbalisté Dynama České Budějovice mají za sebou úvodní pětinu sezony a na řadu
tak může přijít první bilancování. Úvodní zápas ligového ročníku proti Liberci svěřenci
Františka Cipra sice nezvládli, avšak poté přišla šňůra čtyř zápasů bez prohry a Dynamo se začalo šplhat vzhůru do horních pater tabulky. Vzestup ale ukončila nešťastná
porážka na Kladně, kde Dynamo ještě deset minut před koncem vedlo 1:0. O hodnocení úvodu sezony jsme poprosili defenzivního záložníka Ivana Dvořáka, který se za
poslední roky stal neodmyslitelným členem základní sestavy.
Máte za sebou úvodních šest kol sezóny.
Jaká zatím panuje v týmu nálada?
„Momentálně po zápase s Kladnem jsme
hodně zklamaní a těžko se mi o tom mluví.
V úvodním kole sezony jsme sice prohráli
s Libercem, avšak poté jsme měli šňůru čtyř
zápasů bez prohry a v týmu byla cítit dobrá
pohoda. Teď jsme si to ale utkáním na Kladně
hodně pokazili.“
Právě zápas s Libercem asi nebyl ideálním
vstupem do sezony, že?
„To asi ne, ale je vidět, že Liberec má vynikající
mužstvo, které má nyní šestnáct bodů a ještě
nedostalo gól. Myslím si, že jsme s nimi nesehráli špatný zápas. Udělali jsme prostě dvě
chyby, za které nás potrestali.“
V dalším domácím duelu s Brnem už byl
herní projev o poznání lepší, ale opět to na
tři body nestačilo…
„Brno stejně jako my před tím nedostalo gól,
takže to taky nebude úplně slabý tým. Myslím
si, že v prvním poločase jsme je zatlačili, hráli
jsme na jednu branku, ale jak už to tak bývá,
druhý poločas už byl o něco horší. Nevím, jestli
nám už třeba nedocházely síly, protože první
poločas jsme opravdu hráli na doraz a chtěli
to rozhodnout.“
Ještě před tím jste hráli na půdě Olomouce. Někde jsem četl, že jste byli v zápase
lepším týmem než domácí, jinde napsali
opak. Jak vypadalo utkání z vašeho pohledu?
„Přivezli jsme bod a ten je rozhodně cenný. Zápas byl hodně srovnatelný právě s domácím
duelem s Brnem, akorát v opačném gardu. Ze
začátku si Sigma vytvořila docela velké šance
a většinu prvního poločasu byla lepší. Ke konci
půle už jsme si vtvořili šance i my, jednu ze

standardky a jednu ze hry. Druhý poločas už
byl naprosto vyrovnaný, Olomouc se k ničemu
nedostala a my jsme měli brejky, z nichž jsme
mohli při troše štěstí rozhodnout.“
V dalším utkání s Brnem jste měli v prvním
poločase jasnou převahu, řadu šancí, ale
gól nepřišel. Asi nejvyloženější příležitost
jste měl právě Vy, souhlasíte?
„Asi ano, netrefil jsem branku z jasné pozice,
když jsem to měl na hlavě. Před tím se Karel
perfektně prosadil, dal mi skvělý centr, ale já to
nedal. Ještě jsem si říkal, že takhle přesně to
udělá, odhadl jsem to dokonale, ale gól jsem
nedal, což byla veliká chyba. Pak měl ještě
dobrou příležitost Venca Mrkvička, když šel za
strany sám do vápna. Tam to asi chtělo někomu předložit. Byli tam dva hráči, kdyby jednoho trefil, možná by to bylo jinak. Ale jak říkám,
stejný průběh jako v Olomouci. Tam jsme to
přežili, tady jsme to zase neproměnili.“
Hned po prvním zápase s Libercem se
změnila stoperská dvojice. Namísto Jiřího
Skály hrál David Homoláč. To vy, jako defenzivní záložník, asi vnímáte, ne?
„Trochu to vnímám, ale oba to jsou zkušení
hráči, jak Houmr, tak Skalka, takže ve spolupráci by neměl být problém. Už v přípravě se
to hrálo tak, že se kluci v obraně točili, takže to
není nic hrozného, a i když Skalka teď nehrál,
tak je to kvalitní bek, který ji připraven naskočit
na kraj nebo doprostřed.“
Stejně jako obraně, nevyhnuly se drobné
úpravy ani záložní řadě, kde Karel Poborský začal v prvním kole ve středu a v dalších zápasech hrál spíše zprava, kde se mu
dařilo více…
„Vždycky je to věc trenéra. Já myslím, že to
konzultuje i s Karlem. Já to nějak zvlášť ne-

generální
partner

vnímám. Snažím se hrát to svoje, vybojovat
co nejvíc balonů a co nejmíň jich zkazit. To
druhé se mi příliš nedaří, ale snad to bude lepší. (úsměv) Jestli tam ale nastoupí Karel nebo
Láďa Volešák, tak já to nijak zvlášť neberu.
Karel je samozřejmě výjimečný hráč, ale myslím si, že ty zápasy, které odehrál na kraji, byly
lepší. Zvláště s Brnem bylo markantní, že se
dokáže prosadit jeden na jednoho a dát přesný centr před branku, což potřebujeme.“
Vzestup formy a dobrá pohoda v týmu byly
patrné i v pohárovém zápase s Jihlavou. O
to více asi mrzí prohra na Kladně, že?

rozhovor
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„Náš zkrat v zápase na Kladně si opravdu nedokáži vysvětlit. Pravda je, že domácí byli asi
lepším týmem. Na druhou stranu, když dal ale
Láďa Volešák gól na 1:0, všichni jsme věřili, že
bychom mohli získat tři body. Jenže domácím
šlo o hodně a v závěru dokázali zabojovat a
nakonec vývoj zápasu otočili.“
Navíc jste od stavu 1:0 hráli proti deseti.
Myslíte, že právě po vyloučení Veleby se
domácí semkli?
„Je pravda, že se to často říká a dnes se to
bohužel potvrdilo. Místo toho, abychom hráli
za stavu 1:0 daleko od naší brány, dostali jsme
se pod velký tlak, kterému
jsme nakonec nedokázali
odolat.“
V
posledních
zápasech jste jako tým hráli
výborně. Dnes to ale
rozhodně
nebylo
to
pravé a nemohli jste se
dostat do hry. Ovlivnila
to dlouhá reprezentační
přestávka?
„Těžko říci. Je pravda, že
třeba proti Slovácku jsme
hráli výborně a rozhodně bychom chtěli hrát.
Kladno se navíc posílilo o
tři hráče a ti také výkon
celého mužstva hodně
zlepšili.“
Nyní vás čeká doma
Jablonec. To asi také
nebude lehký zápas…
„Jablonec má také v poslední době dobrou formu
a pozor si budeme muset
dát hlavně na Davida
Lafatu, který má nyní výbornou formu. Na Kladně
jsme ale zbytečně ztratili a
tu porážku musíme prostě
v domácím zápase odčinit. Jednoznačným cílem
bude vyhrát.“

Ivo Dvořák v souboji
s Dragounem v utkání Dynama se Slováckem.

Díky za rozhovor a hodně
štěstí v dalších zápasech.
Foto: Fr. Panec

Tomáš Zetek, Aleš Strouha
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los / soupiska

1.kolo SK Dynamo „B“ – Slavia „B“
SO 05.08. - 10:15 hod.
1:0 (0:0)

Kádr pro podzim
brankář
obránci

2.kolo Jablonec „B“ - SK Dynamo „B“
SO 12.08. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

3.kolo SK Dynamo „B“- Varnsdorf
SO 19.08. - 10:15 hod.
0:2 (0:0)

záložníci

4.kolo SK Dynamo - Ml.Boleslav „B“
SO 26.08. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

5.kolo Příbram „B“ - SK Dynamo „B“
NE 03.09. - 10:15 hod.
1:1 (0:0)

6.kolo SK Dynamo „B“– Kolín
SO 09.09. - 10:15 hod.
0:1 (0:0)

17.kolo Náchod - SK Dynamo „B“
ST 13.09. - 17:00 hod.
0:0

7.kolo Ovčáry – SK Dynamo „B“
SO 16.09. - 17:00 hod.

8.kolo SK Dynamo „B“ – K.Vary
SO 23.09. - 10:15 hod.

9.kolo Bohemians - SK Dynamo „B“
SO 30.09. - 10:15 hod.

útočníci

SKÁLA Jakub
MARTÍNEK Petr
PEROUTKA Jiří
ŠVEHLA Vlastimil
KOSOBUD Ondřej
PICKA Pavel
PINTÉR Jan
PRŮŠA Jiří
SKOPALÍK Michal
MAŠÁT Michal
ČERVENKA Aleš
PŘÍHODA Josef
STRÁSKÝ Tomáš
MAŠEK Tomáš
POUZAR Radim
MYŠÁK Lubomír

Realizační tým
trenér
asist. trenéra,
vedoucí mužstva
asistent trenéra,
kustod
masér
lékař

MUSIL Karel
BERNÁT Ladislav
LERCH Jiří
PIER Tomáš
MUDr. POPÍLEK Jan

10.kolo SK Dynamo „B“- Krč
SO 07.10. - 10:15 hod.

11.kolo Prachatice - SK Dynamo „B“
SO 14.10. - 10:15 hod.

12.kolo SK Dynamo „B“ – H.Králové „B“
SO 21.10. - 10:15 hod.

13.kolo Teplice „B“ - SK Dynamo „B“

Přišli:
Myšák Lubomír
Skála Jakub
Pintér Jan
Kosobud Ondřej
Mašek Tomáš
Průša Jiří
Červenka Aleš

návrat z hostování z Prachatic
návrat z hostování z Břevnova
návrat z hostování z Tábora
dorost
dorost
dorost
dorost

Odešli:
Houška Jaroslav
Janoušek Jakub
Kursa Jakub
Matoušek Aleš
Kafka Jakub
Maruška Tomáš
Pronaj Pavol
Matoušek Libor
Kordík Marcel
Rožboud Stanislav

Spartak Kaplice
hostování Jankov
hostování Jankov
hostování Malše Roudné
hostování Malše Roudné
Pregarten (Rakousko)
Odra Opole (Polsko)
studijní pobyt (Holandsko)
v jednání
konec smlouvy

SO 28.10. - 10:15 hod.

14.kolo SK Dynamo „B“ – Plzeň „B“
SO 04.11. - 10:15 hod.

15.kolo Sparta „B“ - SK Dynamo „B“
NE 12.11. - 14:00 hod.

16.kolo SK Dynamo „B“ – Cheb
SO 18.11. - 10:15 hod.
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Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tým
Varnsdorf
Tatran Prachatice
Union Cheb 2001
Kolín
Slavia Praha B
Bohemians Praha
Jablonec 97 B
Viktoria Plzeň B
Sparta Krč
Náchod-Deštné
Příbram B
K. Vary-Dvory
České Budějovice B
Teplice B
Ovčáry
Sparta Praha B
Mladá Boleslav B
Hradec Králové B

SK DYNAMO „b”
Záp
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

+
5
4
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0

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

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

Skóre
11: 1
7: 4
7: 6
7: 4
6: 3
7: 4
8: 8
8: 8
6: 6
5: 5
6: 9
9: 10
3: 5
7: 11
5: 11
8: 7
4: 7
3: 8

Body
16
12
11
10
10
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
5
4
3
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(Prav)
( 7)
( 6)
( 2)
( 1)
( 1)
( 0)
( -3)
( -1)
( -1)
( -1)
( -1)
( -2)
( -5)
( 1)
( -3)
( -4)
( -8)
( -3)

chybí středeční utkání (13. 9. 2006)

Lukáš Adam občas účinně
vypomáhá záloze svého klubu v ČFL. V utkání s Kolínem však on ani další spoluhráči áčka své
záloze nepomohli. Na snímku bojuje Adam s hostujícím Svobodou.
Foto: Fr. Panec
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komentáře, tipy

myšák jediným střelcem
sk dynamo b - marila příbram B
Čerstvý sedmadvacátník, Lubomír Myšák, se
v třetí lize trefil letos potřetí a jeho jediná branka nakonec znamenala remizu zálohy Dynama. Jako vždy měl střelec Dynama již před
vstřelením branky téměř tutovou šanci. Nedal.
Nakonec se však on i jeho tým radoval. Až dvě
minuty před koncem utkání totiž domácí Podrázký vyrovnal na konečných 1:1.

1:1 (0:0)

FAKTA: DYNAMO B: Skála – Kosobud, Martínek, Peroutka,Průša (75.Picka) – Pouzar (61.
Janoušek), Červenka, Mašát, Hrbáč – Myšák,
Stráský.
TRENÉR: Karel Musil.
BRANKY: 88.Podrázký – 58.Myšák.
ROZHODČÍ: Zeman – Berka, Vlasjuk.
DIVÁCI: 60.
(vit)

prohra v prodloužení mrzí
sk dynamo b - ml. boleslav B 0:1 (0:0)
Hosté přijeli s pěticí prvoligových borců v čele
s výborným Mikulandou a na jejich hře to bylo
znát. Po celou první půli měli jasně navrch.
Do druhého dějství vtrhli svěřenci K. Musila
s velkou vervou, ale ani jim se nepodařilo ztéci
soupeřovo branku. To, co se nepovedlo jim,
dokázali hosté v 94. minutě.
FAKTA: DYNAMO B: Skála – Kosobud, Martínek, Peroutka, Picka – Gruber, Mašát, Skopalík, Hrbáč – Stráský (69. Pouzar), Myšák.
BRANKA: 90. Ordoš.

třetí prohra
sk dynamo b
- fk kolín 0:1 (0:0)
Třetí prohra doma v jedné šňůře poslala ligovou zálohu Dynama na třináctou příčku a dno
tabulky je najednou na dosah.
FAKTA: DYNAMO B: Křížek – Kosobud,
Peroutka, Martínek, Bureš – Stráský(62. Pouzar), Mašát (46. Mašek), Adam, Hrbáč (75.
Průša) - Mrkvička, Myšák.
BRANKA: 81.Hendrych.
ROZHODČÍ: Kaby – Černý, Bobro.
ŽK: Mašek – Hendrych, Tlučhoř.
DIVÁCI: 200.
(vit)

NAŠI OSTROSTŘELCI
ČFL
MYŠÁK - 3

ROZHODČÍ: Rožec – Wencl, Malák.
ŽK: Peroutka, Hrbáč, Gruber, Myšák, Skopalík,
Stráský – Krátký, Mrvík, Ordoš.
DIVÁCI: 300.
(vit)

JAK DNES TIPUJÍ ?
Martin Peschík
(dirigent Opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích):
„Fandím Dynamu a přeji mu, aby
potvrdilo dosavadní výsledky. Zdá
se, že kádr Dynama je vyrovnaný
a konsolidovaný. Tipuji 2:0 pro
domácí.”
Karel Peterka
(Peterka & spol., jednatel firmy
Česká muzika, autor hymny SK
Dynamo):
„Předpokládám, že padnou dva
góly do sítě Jablonce a jenom
jeden do branky Českobudějovických, takže vyhrajeme 2:1.”
Ing. Lubomír Nuc
(obchodní manažer firmy Grundfos, s. r. o.):
„Sezona začala pro Dynamo dobře, a proto věřím ve vítězství domácích barev. A konkrétně? Můj tip na
výsledek tohoto utkání je 2:0.”
Ptal se Jiří Glowacz
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obchodní partneři

R
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obchodní partneři
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lepší pohled na svět
le

R
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Rozlosování
zápasů
1. Gambrinus ligy
podzim 2006
1. kolo SK Dynamo – Liberec
NE 30.07. - 20:15 hod. TV
0:2 (0:1)

2. kolo Olomouc – SK Dynamo
NE 06.08 - 17:00 hod.
0:0

3. kolo SK Dynamo – Brno
NE 13.08. - 17:00 hod.
0:0

4. kolo Most – SK Dynamo
NE 20.08. - 17:00 hod.
1:2 (1:0)

5. kolo SK Dynamo – Slovácko
NE 27.08. - 17:00 hod.
1:0 (1:0)

6. kolo Kladno – SK Dynamo
NE 10.09. - 17:00 hod.
2:1 (0:0)

7. kolo SK Dynamo – Jablonec
NE 17.09. - 17:00 hod.

8. kolo Sparta – SK Dynamo
SO 23.09. - 17:00 hod.

9. kolo SK Dynamo – Plzeň
NE 01.10. - 17:00 hod.

Ladislav VOLEŠÁK

Foto: Aleš Motejl

10. kolo Ml.Boleslav – SK Dynamo
NE 15.10. - 15:00 hod.

11. kolo SK Dynamo – Příbram
NE 22.10. - 17:00 hod.

12. kolo Teplice – SK Dynamo
NE 29.10. - 17:00 hod.

13. kolo SK Dynamo – Zlín
NE 05.11. - 17:00 hod.

14. kolo SK Dynamo – Baník Ostrava
NE 12.11. - 17:00 hod.

15. kolo Slavia – SK Dynamo
NE 19.11. - 17:00 hod.

16. kolo SK Dynamo – Olomouc
NE 25.11. - 17:00 hod.

17.kolo Liberec – SK Dynamo
SO 03.12. - 17:00 hod.
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