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SK DYNAMO ČB - fc viktoria plzeň

9. kolo
i. gambrinus ligy

Miroslav Filipko udržel
ve čtyřech utkáních čisté konto.
Naposledy doma s Jabloncem.
Foto: František Panec
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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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hosté - historie / soupiska

fc viktoria plzeň
Dějiny plzeňské Viktorie se píší od roku 1911.
Od svého založení až do konce dvacátých let
téměř pravidelně vyhrávala Mistrovství Západočeské Župy Českého svazu. Na začátku
třicátých let postoupila do první profesionální
ligy a ihned se zařadila mezi nejsilnější celky
této soutěže, když postupně vybojovala jedno
třetí a dvě čtvrtá místa. Čtvrtou příčku obsadil
plzeňský tým i v pozdější soutěži protektorátního svazu.
V poválečném období se Viktorii v první lize
opět dařilo. V roce 1946 to bylo třetí místo a v
následujících dvou letech dokonce opakovaně
druhá příčka prvoligové tabulky. Následoval
únor 1948 a s ním i tragédie pro plzeňskou
Viktorii. V prvním případě to byla, na dlouhých
45 let, ztráta historického jména Viktoria. V
tom druhém, pro celý plzeňský fotbal ještě
horším, reorganizace soutěže a týmů dle zástupců dělnických, výrobních a vojenských
profesí. A tak v roce 1953, i přes umístění na
šestém místě v tehdejším Mistrovství Československa, zařazení plzeňského týmu pouze
do krajského přeboru! A právě tyto trvající
reorganizace soutěží v padesátých letech
způsobily, že se plzeňský klub vrátil do první
ligy až v roce 1960.
Až devadesátá léta přinesla opětovné oživení
plzeňské fotbalové tradice. V roce 1992 se
klub vrátil ke svému historickému názvu FC
VIKTORIA PLZEŇ a hned v následující sezóně
postoupil do první ligy. Mezi českou fotbalovou
elitou se Viktoria umisťovala v rozmezí pátého
a dvanáctého místa. Po ročním působení v nižší soutěži však FC Viktoria oslavila návrat zpět
mezi fotbalovou elitu. K velké škodě celého regionu však pouze na jednu, a to neúspěšnou
sezónu.
V následujících ročnících 2001/02 a 2002/03
se tak v Plzni hrála opět pouze II. fotbalová
liga. Ale i tak toto období přineslo plzeňskému fotbalovému klubu významné klady. FC
Viktoria Plzeň se transformovala na akciovou
společnost a hlavně získala 99% zahraničního
vlastníka - italskou společnost Fotball EAST
Ltd. Rovněž začala ve spolupráci s magistrátem města Plzně rozsáhlá rekonstrukce a
modernizace městského stadionu, který musí
splňovat přísná kritéria evropské fotbalové
federace - UEFA.
A tak v létě roku 2003 , kdy FC Viktoria Plzeň
a.s. slavila postup do nejvyšší fotbalové sou-

těže, byl jí po I. etapě rozsáhlé rekonstrukce
předán do užívání fotbalový stadion, který již
nyní odpovídá náročným bezpečnostním i
sportovním požadavkům.
Tradice v neúspěšném působení v I. lize se
opakovala i v sezóně 2003/2004. Hned v následujícím druholigovém ročníku obsadila Plzeň třetí příčku, která jí nakonec zajistila návrat
zpět mezi prvoligovou elitu.
(zdroj: www.fcviktoria.cz)

Kádr pro podzim
1
19
25
2
3
4
5
6
17
18
22
7
8
11
12
13
15
23
9
14
21
-

TICHÁČEK Martin
MUCHA Ján
DANĚK Michal
KNAKAL Martin
KNAKAL Petr
RADA Tomáš
MÜLLER Martin
PROCHÁZKA Václav
RAZÍM Jiří
ZAKOPAL Jan
SMOLA Marek
TRAPP Petr
LIMBERSKÝ David
FILLO Martin
PILAŘ Radek
JAROLÍM Marek
ŠÍMA Petr
BOREK Tomáš
KRBEČEK Tomáš
BEDNÁŘ Aleš
SMEJKAL Michal
MALÁR Vladimír

15.9.1981
20.6.1978
6.7.1983
17.4.1984
1.2.1983
15.2.1983
6.11.1970
8.5.1984
15.4.1986
22.10.1977
7.4.1975
6.12.1985
6.10.1983
7.2.1986
17.3.1981
21.5.1984
25.2.1983
4.4.1986
27.10.1985
8.10.1975
21.2.1986
12.2.1976

Realizační tým
trenér
asistent trenéra
vedoucí mužstva
kustod
lékař
masér

LEVÝ Stanislav
PETROUŠ Michal
KOŘÍNEK Václav
ZDRHA Milan
MUDr. HOSPODÁR Vladislav
ŠIMEČEK Miroslav
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partner

Soupiska

SK DYNAMO Č. Budějovice
Kádr pro podzim
1
30
2
4
5
11
15
3
19
23
7
8
22
17
13
14
6
18
20
9
12
16
26

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
ČERNÝ Jaroslav

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
18.01.1977
07.08.1979
27.05.1983
26.06.1979

Přišli:
Gruber Jan
Horejš David
Adamec Jiří
Baláž Libor
Jeslínek Jiří
Volešák Ladislav
Žižka Michael
Svátek Jan
Černý Jaroslav

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

návrat z hostování,
Příbram
návrat z hostování,
Brno
hostování z Příbrami
hostování z Brna
hostování
ze Sparty Praha
hostování
ze Sparty Praha
přestup
ze Sparty Praha
hostování z Jablonce
hostování z 1. FC Brno

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

lafata na jihu zlobil,
ale branku nedal
sk dynamo - fk jablonec 97
Excelentní střelec David Lafata, poprvé po
návratu z Řecka nastoupil na „svém“ trávníku
v Českých Budějovicích. Více jak tři tisícovky
diváků bylo zvědavo, zda-li reprezentační
útočník vyzraje i na domácí obránce. I když
David patřil k nečastěji střílejícím útočníkům
svého týmu, Miroslava Filipka on ani nikdo
z jeho spoluhráčů nepřekonal. Naopak Lafata
sám nepřímo zavinil branku ve vlastní síti. Při
trestném kopu Černého, předčasně vyběhl
a rozhodčí nechal střelu opakovat. K té se
tentokrát postavil místo Černého Volešák a
svojídruhou brankou v barvách Dynama nako-

1:0 (1:0)

nec rozhodl o osudu zápasu. Navzdory tomu,
že další šance na korekci výsledku měla obě
mužstva, na skóre se již nic nezměnilo, a tak si
Dynamo připsalo další tři body.
FAKTA: DYNAMO: Filipko – Kladrubský, Horejš, Homoláč, Žižka – Plocek (76. Baláž), Volešák, Dvořák, Černý – Adamec (90. Gruber),
Mrkvička (62. Adam).
TRENÉR: Frantiček Cipro.
ROZHODČÍ: Matějek – Wilczek, Ondo.
BRANKA: 7. Volešák.
DIVÁCI: 3557.
(vit)

historie se opakovala,
dynamo na letné neumí
ac sparta praha - sk dynamo
Fotbalisté Dynama nedokázali překonat dlouholetý přehnaný respekt z letenského stadionu a v zápase se Spartou prohráli vysoko 0:
3. Hned od úvodních minut utkání byli domácí
lepším týmem a když se ve velkých šancích
nedokázali prosadit Došek s Šimákem, zaúřadoval v 25. minutě střelec Lustrinelli, který po
rychlé akci Matušoviče překonal bezmocného
Filipka. Jihočeši gólmana Blažka prakticky neohrozili, když už ho po přímém kopu Černého
překonal Skála, zaúřadoval na brankové čáře
Pospěch, který s notnou dávkou štěstí vytěsnil
míč mimo brankový prostor. O poznání aktivnějším týmem byli ale stále domácí, kteří do
konce poločasu přidali další dvě branky – ve
42. minutě propálil Filipka Došek a o tři minuty
později vstřelil Mauro Lustrinelli svůj druhý gól
v zápase. Po změně stran fotbalisté Dynama
sice zlepšili obrannou hru, na dostřel Blažkovy
brány se ale prakticky nedostali. Když se již
netrefili ani domácí útočníci, skončilo utkání
spravedlivou výhrou Sparty 3:0. Po skončení
zápasu trenér Dynama František Cipro litoval
především chyb v obraně: „Do pětadvacáté

3:0 (3:0)

minuty bylo k vidění naprosto vyrovnané utkání a domácí se očividně dost trápili. Když ale
poté dali po naší chybě gól, byli lepším týmem.
I další dva naše obdržené góly padly po individuálních chybách.“
FAKTA: DYNAMO: Filipko – Kladrubský, Skála
(46. Adamec), Žižka, Bureš – Plocek, Dvořák,
Volešák, Černý – Jeslínek (62. Baláž), Svátek
(81. Gruber)
TRENÉR: František Cipro
BRANKY: 25. a 45. Lustrinelli, 42. L. Došek
ROZHODČÍ: Kocián
ŽK: Došek, Řepka, Homola – Dvořák, Adamec
ČK: 89. Dvořák (CEB)
DIVÁCI: 9402
(as)

NAŠI OSTROSTŘELCI
1.LIGA
VOLEŠÁK – 2
ADAMEC, SVÁTEK, POBORSKÝ - 1
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Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

STATISTIKA
Záp
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

+
7
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

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

0
0
1
3
1
2
2
3
4
3
3
4
5
5
5
6

Skóre
15:2
12:1
9:5
12:7
4:2
8:8
7:7
5:8
13:12
12:12
11:13
6:12
5:10
5:10
5:11
5:14

Body
22
20
15
13
13
12
12
11
10
9
9
8
7
5
5
4

Nová posila Dynama
Jaroslav Černý z Brna v souboji s Loučkou z Jablonce, se uvedl bojovným výkonem.
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(Prav)
-7
-11
-3
-1
-4
0
( -3)
( -1)
( -2)
( -3)
( -3)
( -4)
( -5)
( -7)
(-10)
( -5)

Foto: Fr. Panec
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„Sdružení Jihočeský fotbal
dělá velice záslužnou práci
pro mládež,”
tvrdí první náměstek
českobudějovického
primátora Juraj Thoma
„Sport je pro mě každodenní součástí života.
mo spojuji s další aktivitou a tou je sdružení JiSám upřednostňuji individuální sporty. Předehočeský fotbal a Akademie Karla Poborského.
vším cyklistiku. Asi proto, že neumím jezdit na
Malé děti, které chodí do Akademie a které se
bruslích, a tak nemohu okusit ani kolečkové
zúčastňují aktivit Jihočeského fotbalu, dostábrusle. Člověk si při jízdě na kole dokonale provají do vínku hodně dobrého. Zatímco na trávvětrá hlavu a navíc podívá se tam, kam chce.
níku Střeleckého ostrova vidí své vzory v příNa fotbal a hokej se dívám velice rád. I když
mé akci, sami pravidelně trénují, a tak se lepší
jsem je sám nikdy neprovozoval. Takže jako
ve svém sportu. Tohle je aktivita k nezaplacení.
pečlivý divák. Na fotbale obdivuji to, že musíte
Dětem je od útlého věku vštěpováno kolektivní
mít dokonale sehranou partu, kolektiv, který
myšlení, spolupráce a hlavně smysluplná čintáhne za jeden provaz. Je to něco vynikajícínost. Ta je právě pro mladé, začínající sportovho, tenhle kolektivní přístup. A to je podstatný
ce velice důležitá. Odborné vedení, které jim
rozdíl, například ve srovnání s politikou, kde
dává do celého života směr. A proto věřím, že
většinou jede každý sám za sebe. A to komnozí z dnešních žáků Akademie, programu
lektivní myšlení často postrádám. Výsledek
Jihočeský fotbal vyběhnou v budoucnu na
fotbalového utkání je vždy takový, v jaké jsou
prvoligový trávník právě v barvách svého
všichni formě, jak si dokáží nahrát. Jak jdou
Dynama. Tak jak je cílem projektu Jihočeský
společně za stejnou věcí. To je pro politika
(vit)
fotbal.
strašně inspirativní.“
A co říká přednímu politikovi
města
českobudějovické
fotbalové Dynamo?
„Tak jako patří k Budějovicím Černá věž, nádherné
náměstí, Budvar, tak k němu
neodmyslitelně již více jak
sto let patří fotbal v podání
SK Dynamo České Budějovice. To je tradiční známka Budějovic, která spojuje město
se sportem. Velice si cením
toho, že se městu ve spolupráci s SK Dynamo České
Budějovice podařilo dokončit
rekonstrukci stadionu. Ten je
potřebný k tomu, aby hráči
Dynama mohli předvádět
Juraj Thoma (uprostřed)
kvalitní výkony, čehož jsme
si letos sjel Čertovy proudy v raftu
zejména v poslední době
s olympionikem Jakubem Prüherem.
Foto: Zuzana Thomová
všichni svědky. Navíc Dyna-

generální
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rozhovor, zprávY

11

jaromír plocek klopil oči
Fotbalisté Dynama České Budějovice mají za sebou utkání na pražské Letné. A nebyl
to zrovna vydařený zápas. Jihočeši nastoupili proti věhlasnému soupeři sebevědomě a
v úvodní čtvrthodině měli dokonce častěji míč u nohy. Co je to ale platné, když záhy od
své aktivní hry upustili. Mezi 25. a 45. minutou domácí třikrát udeřili a bylo po zápase.
„Hodnocení je samozřejmě velice těžké,“ klopil zrak po utkání Jaromír Plocek.
Prohráli jste na horké sparťanské půdě 0:3. Proč myslíte, že se vám nepovedlo
uhrát lepší výsledek?
„Na Spartě se dalo hrát,
ale rozhodla naše tragická
patnáctiminutovka v prvním
poločase. Dostali jsme dva
góly ze standardek, na které
jsme se připravovali. Prostě
jsme to nezvládli, a proto
jsme neuspěli.“

a ve druhé půli už byli trochu
uvolněnější. Nutno ale říct, že
Sparta určitě při vedení 3:0
polevila. My jsme chtěli dát
nějaký gól, abychom na tom
třeba byli na konci lépe psychicky. To se nám nepovedlo,
ale nesmíme to brát jako nějakou tragédii.“

Souhlasíte s tím, že všechny tři branky padly po chybách obrany?
„Určitě. Dostali jsme vlastními
chybami Spartu na koně a její
diváky do varu. Ti jí pomohli
k tomu, aby si sebevědomě
hlídala hru.“
Jaromír Plocek
Tvrdil jste ale, že se Spartou se dalo hrát…
„Nechci říct, že jsme hráli dobře, ale rozhodně jsme hráli vyrovnanou partii a možná,
kdybychom dali gól, který mohl padnout ze
standardky, tak by to měla Sparta těžké nás
porazit.“
V druhé půli prvního poločasu jste dostali
tři branky, které rozhodly. Dalo se v tu chvíli
s výsledkem ještě něco dělat?
„V šatně jsme si řekli, že nemáme co ztratit,

Foto: Petr Vitoň

Může to zapůsobit na psychiku týmu? Je to přeci jen
prozatím nejvyšší porážka
v této sezoně…
„Nemělo by to nějak zapůsobit. Jak říkám, hráli jsme vyrovnanou partii, jen rozhodly naše
chyby. Teď hrajeme na Meteoru pohár a pak máme doma
Plzeň, a to jsou naše priority.
V lize musíme doma udělat tři
body a bude to dobré.“

Do utkání na Spartě jste nastoupil opět na
místě Karla Pohorského na pravé straně
zálohy. Po střídání Skály jste se ale posunul do obrany. O vás je známo, že dokážete
zahrát snad na všech postech v týmu, že?
(úsměv) „Jsem zvyklý hrát zprava i zleva, takže je mi to vcelku jedno. Důležité je pro mne
to, že nesedím na lavičce, ale můžu hrát. I kdybych chytal, tak pořád je to první liga, nejvyšší
soutěž u nás a já jsem rád, že ji mohu hrát.“
Tomáš Zetek

vozíčkáři konečně uvidí fotbal
Po dlouhých letech se pohledu na fotbalová
utkání na E.ON dočkali i vozíčkáři. Opustili
své tradiční místo pod západní tribunou, odkud neměli příliš dobrý výhled na celou hrací
plocha, a přestěhovali se na novou severní
tribunu. Od parkovacích stání vymezených
pro jejich vozy se pohodlně dostanou ke

vstupu na tribunu. Tam je vyveze výtahová
plošina a pod střechou mají přímo za brankou vymezena stání pro sebe. A tak mohou
konečně sledovat dění na celé ploše a ještě
z nadhledu. Přímo za zády pak najdou rychlé
občerstvení v bufetu.
(vit)
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Nováček Jaroslav Černý
se proti Jablonci předvedl
v dobrém světle
Fotbalový klub Dynamo České Budějovice pokračuje i v průběhu letošní sezony v dobré
spolupráci s prvoligovým týmem Brna a po Michalu Belejovi, Tomáši Belicovi a Liboru Balážovi přišel na jih Čech v krátké době další fotbalista. Sedmadvacetiletý levonohý záložník Jaroslav Černý se bezprostředně po svém příchodu do Českých Budějovic zabydlel
v základní sestavě a ve svém úvodním zápase proti Jablonci odehrál velmi dobrý zápas.
Zkušený fotbalista, který má na svém kontě více než sto ligových zápasů, bude na jihu
Čech hostovat minimálně do konce letošní sezony.
Váš příchod na jih Čech se uskutečnil velmi
rychle. Byli ve hře i jiné týmy a nebo mělo o
vaše služby zájem pouze Dynamo?
Ve hře bylo Kladno, ale také třeba Jablonec a
Slavia, ale já jsem s Dynamem byl v kontaktu
už před sezonou. Navíc
tu už znám nějaké kluky,
takže i tomto směru to
bylo jednodušší.
Co bylo pro vás důvodem, že jste se rozhodl
pro změnu působiště?
V Brně jsem odehrál tři
kola, pak jsem ale nějak
ze sestavy vypadl. Chtěl
jsem jít hlavně někam,
kde budu hrát. Doufám
tudíž, že se mi ten záměr
tady vyplní. Snad to dopadne dobře.

přišel přímý kop v náš prospěch. Nejprve
jsem to zkoušel já levačkou, když ale rozhodčí
nechal přímý kop kvůli předčasnému vyběhnuti protihráče ze zdi opakovat, zkusil to Láďa
Volešák a dal gól.
Gól hned v úvodu zápasu mužstvu většinou
pomůže. Nejinak tomu
bylo i v zápase s Jabloncem, že?
Tím prvním gólem jsme
se skutečně trochu uklidnili. Sice v prvním poločase
jsme toho po fotbalové
stránce moc nepředvedli,
ale hlavně bojovností a
dobrým přístupem jsme
nakonec soupeře udolali.
Hráli jsme jako tým. V
závěru nás navíc skvělým
zákrokem podržel Míra Filipko. Měli jsme také dobré
šance a kdybychom přidali
druhý gól, tak bychom byli
klidnější a mohli jsme hrát
třeba lepší fotbal.

Z kádru Dynama se
nejvíce znáte asi s Davidem Horejšem, že?
Jaroslava Černého
k jeho premiéře na E.ON stadionu
Ano, s Davidem jsme hrápřivedl mladičký fotbalista
vali v Brně a jezdil jsem za
Mikuláš Jáša
ním i sem, tak jsem mu ze
Foto: Fr. Panec
srandy říkával, ať mi tu drží
Především právě v závěmísto, protože v Brně bylo před sezonou řečeru zápasu vás Jablonec dost přehrával a
no, že to budou stavět na mladších hráčích.
utkání bylo velmi napjaté až do poslední
minuty…
Hned ve svém úvodním zápase za Dynamo
Možná nám trochu i docházely síly. Třeba já
jste se značnou měrou podílel na jediném
jsem byl od šedesáté minuty už hotový, braly
gólu zápasu…
mě křeče, ale nakonec jsme to všichni odV 8. minutě jsem z levé strany postupoval
makali a za tu naši bojovnost si ty tři body zasměrem do středu hřiště, byl jsem těsně před
sloužili. Před zápasem na Spartě jsme udělali
protihráčem a když jsem si posunul míč, tak
velmi dobrý krok k tomu, abychom mohli hrát
mě normálně nakopl. Jasný faul, po kterém
v klidu...
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.

Českobudějovický Janoušek
bojuje s obranou ligového dorostu Olomouce

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
0:0
13:00
1:0
11:00
13:00
11:00
11:00
12:00
11:00
11:30
10:15

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
0:2
15:15
5:0
13:15
15:15
13:15
13:15
14:15
13:15
13:45
12:30

Foto: Fr. Panec
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Zadání jsme splnili, peníze
ušetřili, prohlásila náměstkyně
primátora Č. Budějovic
Ivana Popelová
Tiskovou konferencí skončila další, podstatná část přestavby E.ON stadionu na Střeleckém ostrově. O shrnutí historie celého projektu, jsme požádali náměstkyni primátora statutárního města České Budějovice ing. Ivanu Popelovou.
Kdy a jak se začalo uvažovat o přestavbě
českobudějovického fotbalového stánku?
„S první myšlenkou a přípravou se začalo
v roce 2002. Definitivní rozhodnutí přišlo na
podzim téhož roku, na sklonku předchozího
volebního období. Rada v následujícím volebním období toto rozhodnutí respektovala a
rekonstrukci provedla.“

najdou v suterénu zázemí jak sportovci Orla,
tak tam vznikne i zázemí pro SK Dynamo. To
definitivně opustí budovu TJ Dynamo. Současně s novými tribunami jsme rekonstruovali
osvětlení a ozvučení na E.ON stadionu. Nové
je parkoviště u východní tribuny. Tam mají své
vyhrazené stání i vozíčkáři. Ti se z parkoviště
snadno dostanou k severní tribuně, kde mají
místo pouze pro sebe.“

Byla nějaká úskalí v průběhu rekonstrukce?
„Nejjednodušší by bylo zadat
úkol projektantovi, vybranému
v tomto případě ze soutěže
(A+U Design poz.aut.), ten by
stavbu navrhl a stavební dodavatel (Skanska pozn. aut.) by ji
postavil za dohodnutou částku. V našem případě jsme
vycházeli z požadavků ČMFS
pro stadiony určené pro první
a druhou ligu, velikost hrací
plochy, přístupy, pouze sedící
diváci, minimální kapacita
(současná kapacita 6708),
ale navíc se celý projekt měnil
podle stávajících požadavků
a vzniklých překážek v majtekoprávních vztazích s TJ
Dynamo a Orel, po celé čtyři
roky.“
Co vše jste v projektu řešili?
„Měli jsme předem postavenou západní tribunu. Ovšem
další tři tribuny, či spíše valy,
jsme museli odstranit a na
jejich místě vyrostly tři nové
zastřešené tribuny. Poslední
tribunou pak byla severní.
Tam místo původního valu

Náměstkyně primátora
Č. Budějovic ing. Ivana Popelová přestřihla za doprovodu
prezidenta klubu Mgr. Radomila Procházky symbolickou pásku
na znamení dokončení hlavní části rekonstrukce E.ON stadionu
před utkáním se Slováckem.
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Po dlouhých letech se dočkali kvalitního pohledu
na dění na fotbalovém stánku na Střeleckém ostrově i vozíčkáři. Plošina je vytáhne
do prvního podlaží, odkud mají přímo nad severní brankou výhled na celé hřiště.

Je tedy vše dokončeno, nebo ještě zbývá
nějaká část projektu dořešit?
„K tomu, aby byl projekt celý dokončen, nám
zbývá demolice starých objektů Orla a tím i
vytvoření prostoru k vybudování severního
vstupu do stadionu. Dalším vstupem bude jižní
vstupní brána. Protože nedošlo k dohodě s TJ
Dynamo, museli jsme řešit vstup jinak. Bude
na našem území. Dojde k určitému posunu, ale
oddělí se majetek a pozemek TJ Dynamo od
našeho pozemku. Vše bude řešeno i oplocením, tak jako jsme vybudovali oplocení kolem
celého areálu. Dostavba těchto částí by neměla
navýšit plánovanou částku na celou akci.“
Zmínila jste peníze. Na kolik celá rekonstrukce přijde?
„Před zahájením celého projektu jsme si stanovili částku 176 milionů korun včetně DPH.
Podle současných propočtů by celková částka neměla překročit 168 milionů. Takže sečteno to znamená, že jsme zadání ČMFS splnili a
ještě jsme ušetřili městu peníze.“

Je tím tedy definitivní konec rekonstrukci
na E.ON stadionu?
„Víme již o novém projektu ČMFS Stadiony
2012. Tam jde o další požadavky z centra evropské kopané UEFA. Jde jednak o monitoring diváků. Aby byli včas podchyceni škůdci
na fotbalových stadionech. Vzhledem k naší
poloze pak to budou vyhřívané stadiony pro
dvě nejvyšší soutěže. Hlavní přívod páry je
na stadion dokončen. Další část, položení
vyhřívání je závislé nejen na penězích, ale
také na vyřešení dalších majetkových poměrů. K tomu ještě přistupuje rekonstrukce
nejstarší, západní tribuny tak, aby i ona vyhovovala evropským normám (zázemí pro tisk
a televizi, bezpečná TV lávka a podobně). To
vše stojí další nemalé peníze. Ty bude muset
shánět i SK Dynamo. Zatím největší finanční
podíl na rekonstrukci na „svém“ stadionu má
firma E.ON, který se zavázal po dobu deseti
let splácet ročně 4 miliony korun za stávající
rekonstrukci.“
Text a foto Petr Vitoň
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los / výsledky / 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.
4:1 (4:0)

8.kolo SK Dynamo „B“ – K.Vary
SO 23.09. - 10:15 hod.
3:1 (2:0)

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“
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.

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

generální
partner

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

SK DYNAMO „b”
Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
7
6
5
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1

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

Dvakrát se Josef Příhoda (třetí zleva)
radoval ze vstřelené branky do sítě Buldoků z K. Varů

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

Skóre
14:3
13:7
13:8
10:6
16:9
11:10
10:8
8:6
14:19
12:13
12:15
7:10
13:16
9:12
8:11
8:11
6:13
5:12

Body
22
19
17
15
14
14
13
13
13
12
12
11
10
9
9
8
8
6
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(Prav)
( 10)
( 7)
( 2)
( 3)
( -1)
( -1)
( -2)
( 1)
( 1)
( -3)
( 0)
( -4)
( -2)
( -3)
( -6)
( -7)
( -7)
( -6)

Foto: Fr. Panec
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komentáře, tipy

hororový poločas
ovčáry - sk dynamo b 4:1 (4:0)
Pouze s jedním pendlem z áčka, Hrbáčem,
putovali do Ovčár svěřenci Karla Musila.
Ovšem takový výprask nečekal asi ani ten
největší pesimista. V první dvacetiminutovce
bylo prakticky rozhodnuto. Domácím vyšlo,
do čeho kopli a brzy vedli 2:0. V 11. minutě se
z trestného kopu trefil Kreuz a za pět minut po
samostatné kaci skóroval Hyka. Stejný byl i závěr poločasu. Po dalším sólu se trefil Maršner
a dílo zkázy dokončil o čtyři minuty později

Šimek. Až minutu před koncem kosmeticky
upravoval Martínek na 4:1.
FAKTA: DYNAMO B: Skála (46. Vršecký)
– Pintér (39. Skopalík), Kosobud, Martínek,
Průša – Mašek, Červenka (77. Picka), Příhoda,
Pouzar, Hrbáč – Myšák.
BRANKY: 11. Kreuz, 16. Hyka, 38. Maršner, 42.
Šimek – 89. Martínek.
ROZHODČÍ: Schroter.
DIVÁCI: 428.

(vit)

jihočeši přeskočili buldoky
sk dynamo b - buldoci k. vary 3:1 (2:0)
Po dlouhých šesti kolech bez výhry se konečně mladíci z týmu Karla Musila dočkali výhry.
V přímém souboji o lepší sodní třetinu tabulky přehráli svěřence exbudějovického kouče
Jindřicha Dejmala 3:1. Mužem zápasu se tentokrát stal Příhoda, který zasadil soupeři dvě
rány. Jednu přidal Luboš Myšák. Ten však
měl na kopačce ještě další šance. I tak je
stále nejlepším střelcem českobudějovické
zálohy. U dvou branek svého týmu byl i Lukáš
Adama, po jehož centrech první dvě branky
padly. Třetí byla patou kopačky Příhody. Čisté
konto Křížkovi zkazil z penalty Kostečka, který tak potrestal Kosobudův faul.
FAKTA: DYNAMO B: Křížek – Kosobud,
Martínek, Picka – Hrbáč, Skopalík, Příhoda,
Adam, Pouzar – Myšák, Mrkvička.
TRENÉR: Karel Musil.
BRANKY: 18. a 59. Příhoda, 35. Myšák – 83.
Kostečka (11).
ROZHODČÍ: Šedivý – Slavíček, Šob.
ŽK: Myšák, Skopalík, Příhoda.
DIVÁCI: 150.
(vit)

NAŠI OSTROSTŘELCI
ČFL
MYŠÁK - 4, PŘÍHODA - 2
MARTÍNEK - 1

JAK DNES TIPUJÍ ?
JUDr. Ivo LUBAS
(ředitel oddělení profesionálního
fotbalu ČMFS):
„Nerad tipuji. Udělám výjimku.
Oba týmy zatím hrají velice dobře.
Ale protože Dynamo hraje doma
s podporou diváků, myslím si, že
vyhraje.”
Josef DRÁB
(předseda komise pro výstavbu a
bezpečnost stadionů ČMFS):
„Dynamo i Plzeň jsou příjemným
překvapením tohoto ligového ročníku. Oba celky předvádějí dobrý
fotbal, ale domnívám se, že vyhraje
Dynamo 2:1.”

JUDr. Ladislav FAKTOR
(Hitrádio Faktor)
„Plzeňská Viktorka si zatím vede nad
očekávání a navíc se určitě bude
snažit napravit ten výprask od Slavie. Čekám těžké a nervózní utkání,
ale věřím ve vítězství Dynama 2:1.”
Ptal se Petr Vitoň a Roman Havel
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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.
1:0 (1:0)

8. kolo Sparta – SK Dynamo
SO 23.09. - 17:00 hod.
3:0 (3:0)

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

Jiří ADAMEC

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
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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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