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21. KOLO

cena 20 Kč

Michal Klesa má na jaře výbornou formu, vstřelil již tři góly.
Prosadí se střelecky i dnes proti Slovácku?

GAMBRINUS LIGY

SK DYNAMO ČB - 1. FC SLOVÁCKO
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jméno

BRANKÁŘI
Michal Daněk
Matej Delač
Zdeněk Křížek
OBRÁNCI
Miloš Brezinský
Matej Krajčík
Roman Lengyel
Jaroslav Machovec
Pavel Novák
Jan Riegel
Tomáš Řepka
Ondřej Sajtl
ZÁLOŽNÍCI
Rastislav Bakala
Marek Hovorka
Fernando Tobias Hudson
Petr Javorek
Jindřich Kadula
Michal Klesa
Rudolf Otepka
Filip Rýdel
Sandro Jose Ferreiro da Silva

ÚTOČNÍCI
Zdeněk Linhart
21 František Němec
13 Zdeněk Ondrášek
7 Jakub Řezníček
14 Tomáš Stráský

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
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František Cipro
Jiří Lerch
Martin Vozábal
Ing. Petr Skála
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

číslo

jméno

BRANKÁŘI
29 Miroslav Filipko
1 Milan Heča
Dušan Melichárek
OBRÁNCI
22 Tomáš Košút
3 Lukáš Kubáň
17 Martin Kuncl
19 Radek Mezlík
21 Petr Reinberk
26 Jan Trousil
ZÁLOŽNÍCI
2 Vlastimil Daníček
16 Lukáš Fujerik
8 Filip Hlúpik
5 Michal Kordula
18 David Pavelka
25 Vít Valenta
23 Ladislav Volešák
ÚTOČNÍCI
Josef Čtvrtníček
7 Libor Došek
10 Václav Ondřejka

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
trenér brankařů
kondiční trenér
lékař
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Miroslav Soukup
Jan Palinek
Jiří Dekař
Martin Juřička
Aleš Maňásek
MUDr. Vítězslav Veverka
Radek Smolčák
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SK Dynamo - 1. FC Slovácko

1.FC SLOVÁCKO

SK DYNAMO ČB

Reportáž ze zápasu

Jihočeši přesvědčivě porazili Bohemku
26. února 2012, 18. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3682

SK DYNAMO ČB - BOHEMIANS 1905
3:1 (2:0)
BRANKY: 4. a 78. Klesa, 24. Ondrášek - 88. Vyhnal
ŽK: Klesa, Němec, Machovec - Borek, Moravec, Lukáš, Šumský
ROZHODČÍ: Drábek - Santarius, Slavík
Moravec
Bartek

(60.Kraják)

Lukáš
Abraham

Sandro
Machovec

Řezníček

Hartig

(79. Vyhnal)

Ptáček

V úvodu druhé půle znovu zahrozilo Dynamo. Aktivní
Klesa centroval po rychlém protiútoku na nabíhajícího
Ondráška, který však na míč nedosáhl. Tato šance
byla na dlouho tím jediným, co oba celky fanouškům
nabídly. Jihočeši kontrolovali vývoj zápasu a nepouštěli
soupeře do výraznějších šancí.

(73. Šumský)

Otepka

Lengyel

Borek

Sňozík

Budínský ukázkově rozehrál na hlavu Lukáše Hartiga,
jehož přený pokus Daněk vyrazil. V nastaveném čase
zbytečně fauloval Machovec ve vápně Budínského a
kopala se penalta. Tu však o pár centimetrů neproměnil
Nešpor a nic tak nezměnil na poločasovém skóre 2:0.

(86. Novák)

Jindřišek

Nešpor
Ondrášek

Rýdel

(81. Němec)

Budinský

Daněk Řepka
Klesa

Krajčík

(84. Kadula)

V utkání s Bohemians 1905 si premiéru na Střeleckém
ostrově odbyl Tomáš Řepka. Jeho první start na jihu
Čech si nenechalo ujít přes tři a půl tisíce diváků. První
zahrozili hosté, ale střelu Bartka Daněk vyrazil. Po dvou
minutách hry se nad Českými Budějovicemi spustila
silná sněhová přeháňka, která jako by na chvíli zmrazila
klokany.
Filip Rýdel ve středu hřiště vyslal ukázkovou přihrávku na
rozběhnutého Michala Klesu, pro něhož nebyl problém
utéct obránci Jindřiškovi a křížnou střelou překonat
brankáře Sňozíka - 1:0. Po pár minutách hustého sněžení
se hrací plocha změnila v souvislou zasněženou plochu
a rozhodčí Drábek nařídil prohrnutí alespoň základních
čar. Na řadu přišel i speciální oranžový míč.

Nudu ve druhém poločase utnula až 78. minuta. Rychlý
útok Dynama založil Otepka, míč poslal na Sandra, který
nádherným centrem oslovil Michala Klesu, jenž neměl
problém hlavou vsítit svůj druhý gól v zápase - 3:0.
Čestnou branku klokanů vstřelil v závěru Vyhnal, ale na
vítězství českobudějovických to nemohlo nic změnit.
Trenér František Cipro po zápase s Bohemkou:
Samozřejmě nám hodně pomohl ten úvodní gól. Pak
jsme po dvaceti minutách přidali druhý. Další průběh
zápasu byl hodně ovlivněný počasím. Stav hrací plochy
nám nevyhovoval, v druhé dvacetiminutovce první
půle se nám nedařilo a výsledkem byla penalta, kterou
naštěstí hosté neproměnili. Přitom kdyby z toho byl gól,
tak druhý poločas možná vypadal úplně jinak. Ve druhém
poločase jsme hráli lépe, více jsme drželi míč a soupeře
jsme k ničemu nepustili. Vyhráli jsme zaslouženě a kvůli
Michalu Daňkovi mě mrzí ten inkasovaný gól, mohl mít
dneska druhý zápas s nulou v řadě.

Domácím příznivcům hodně zatrnulo po nedorozumění
v zadních řadách, když se do šance řítil Nešpor. Celou
situaci však zachránil Matej Krajčík. Druhý gól Jihočechů
přidal ve 24. minutě nejlepší střelec Dynama Zdeněk
Ondrášek. Po rohovém kopu se míč odrazil k Sandrovi,
ten si obhodil jednoho z beků, stříleným centrem
poslal míč do vápna, kde ho za Sňozíka usměrnil právě
Ondrášek – 2:0.
V dobrém světle se ukazovala zimní posila Jakub
Řezníček. Jeho střelu po pěkném uvolnění zlikvidoval
Sňozík. Bohemians mohli snížit po trestném kopu, který

Zápas s Bohemkou provázela málo vídaná sněhová vánice.

Ohlasy po zápase

Michal Klesa: Gól hlavou jsem dal poprvé v kariéře
Michal Klesa se po neúplně povedeném startu v
Dynamu rozehrává k výborným výkonům. Proti
Bohemians vstřelil dvě branky a výraznou měrou
přispěl k výhře 3:1. První gól dal po výborné
kolmici od Filipa Rýdela, ten druhý hlavou po
centru Sandra. „Byl to asi můj první v životě,“
říkal po utkání s úsměvem.
V důležitém utkání jste porazili klokany 3:1. Jak
hodnotíte tento povedený duel?
My víme, že doma musíme za každou cenu vyhrávat.
Stejně jako Duklou i Příbramí se nám povedl vstup do
zápasu. Vstřelili jsme rychlou branku a brzy na to přidali
další. V závěru první půle jsme přežili kritický moment,
což byla neproměněná penalta a druhý poločas jsme
hráli v klidu.

Vstřelil jste dva góly. Mohl byste je popsat?
Při tom prvním jsem dostal krásnou kolmici od Filipa
Rýdela. Snažil jsem se vystřelit křížně na zadní tyč a vyšlo
to. Při tom druhém mě krásně oslovil centrem Sandro a
já jsem překvapivě dal gól hlavou. Byl to asi můj první v
životě (usmívá se).
Hned se vám po výhře lépe dýchá, že?
Určitě. Je škoda, že v sobotu Olomouc vyhrála gólem
v nastavení na Slovácku, ale pořád máme náskok šesti
bodů. Tím, že jsme porazili Bohemku, tak jsme ji do boje
o záchranu také namočili.
Zvítězili jste doma počtvrté za sebou. Již jste se
dostali doma na vítěznou vlnu?
Na začátku sezony nás spousta lidí zatracovala, ale měli
jsme doma silné soupeře. Zápas, kterým jsme si start
hodně zkomplikovali, byl ten na Dukle, kde jsme měli
vyhrát. Od zápasu s Plzní, kdy jsme remizovali 0:0 se
naše výkony doma jenom lepší a je vidět, že fotbal hrát
umíme. Na Střeleckém ostrově nikdo lehce vyhrávat
nebude!
I vaše výkony se stále zlepšovaly…
Je pravda, že první půlrok nebyl z mé strany takový, jaký
se asi očekával. Ale musel jsem si zde zvyknout a sehrát
se s klukama. Teď jsem se zlepšil a doufám, že to bude
pokračovat.

Po pár minutách začalo hustě sněžit. Bylo těžké se
s tím vyrovnat?
Bylo to hodně nepříjemné. I míč se hodně zpomaloval,
jelikož sněhu napadlo dost. Já jsem naštěstí od začátku
hrál v kolíkách, takže jsem tolik neklouzal. Ale někteří kluci
nastoupili v lisovkách a o poločase se museli přezouvat.

PCO

hlídací služba
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Michal Klesa a jeho oslava gólu do sítě Bohemians.

Po výhře nad Bohemkou jste uhráli remízy v
Jablonci a na Baníku. Řeší především remíza na
Baníku něco v boji o záchranu?
Určitě ještě bude o co hrát. Kdybychom na Baníku
vyhráli a potvrdili to doma se Slováckem, tak mohlo být
asi už hotovo. Takhle si myslím, že když doma porazíme
Slovácko, což prostě za každou cenu musíme, tak za
předpokladu, že Baník nevyhraje na Spartě, budeme
mít náskok sedmi bodů. Pokud bychom pak doma
porazili i Hradec, tak by to mohlo být už dobré..

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

Ano, bylo vidět, že hrajete s velkou chutí a že se
vám daří herně i střelecky..
Cítím, že na začátku jarní části sezony jsem v dobré
pohodě a že se mi daří. Důležité ale je, aby se dařilo
nejen mě, ale celému týmu..

Reportáž ze zápasu

Na hřišti silného Jablonce Jihočeši uhráli remízu
4. března 2012, 19. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2865

FK BAUMIT JABLONEC - SK DYNAMO ČB
1:1 (1:1)
BRANKY: 28. Lafata - 36. Řezníček
ŽK: F. Novák, Haurdič - Řezníček, Krajčík
ROZHODČÍ: Matějek - Večeřa, Lakomý
Krajčík
F. Němec

(75.Hudson)

Rýdel

Kovařík

Řepka
Daněk

Javorek
F. Novák

(76. Třešňák)

Řezníček
Lafata (90. Novák)

Piták

Zábojník

Lengyel

Otepka

(88.Riegel)

Pavlík

Loučka

Úvod druhé půle znovu ovládli domácí, ale jejich
aktivita přinesla pouze střely vedle branky. Stejně
dopadl i rychlý brejk po hodině hry, který zakončoval
slabou ránou mimo tři tyče Lafata. Hrozilo i Dynamo.
Po zmatcích v obraně Jablonce centroval před branku
Krajčík a míč odvracel na roh za překonaným Špitem
jeden z obránců.

Machovec

M. Jarolím
Sandro

Špit

Otepku, který přesným centrem našel hlavu Jakuba
Řezníčka, jenž umístěnou hlavičkou zaznamenal první
trefu v dresu Dynama - 1:1. Zajímavý první poločas
skončil

Vošahlík

(60. Haurdič)

Eliáš

Trenér František Cipro musel vyřešit dvě ztráty z minulého
kola a to absence Klesy s Ondráškem. Na jejich místa se
postavil navrátivší Javorek a mladý František Němec,
který se postavil na pravý kraj zálohy.
Jablonec v utkání chtěl potvrdit roli favorita a od
začátku zatlačil svého soka na vlastní polovinu. Ale první
dvacetiminutovka nebyla pro obrannou čtveřici ani
Michala Daňka v brance vůbec nebezpečná, jelikož akce
domácích ukončovaly četné nepřesnosti. Jihočeši se
osmělovali pozvolna. Otepkův pokus z dálky ještě mezi
tři tyče nezamířil, ale po Sandrově střele z úhlu už musel
Špit zasahovat.

V 70. minutě se po Lengyelově dlouhém nákopu a
přiťuknutí Řezníčka tlačil do šance dobře hrající Němec,
ale svou tvrdou střelu opřel pouze do bloků jednoho
z obránců. Důraz naopak postrádal pokus střídajícího
Hudsona, který zakončil rychlý protiútok slabou
střelou do Špita. Fanouškům Dynama hodně zatrnulo
na startu poslední desetiminutovky, kdy na centr
Eliáše naskakovali Lafata s Jarolímem, ale ani jeden
nezakončil.
Trenér František Cipro po zápase v Jablonci:
Bod ze hřiště Jablonce je pro nás určitě cenný, protože z
Jablonce si moc týmy body nevozí. Myslím si, že to nebyl
špatný zápas. My jsme neměli rozhodně tolik držení
míče jako Jablonec, ale na druhou stranu jsme při troše
štěstí mohli tady i vyhrát, protože především ve druhém
poločase to Jablonec hodně otevřel a my jsme chodili
do přečíslení nebo brejkových situací. Neřešili jsme je
ale dobře, přesto ano, bod za remízu 1:1 bereme.

První vážnější šanci si Baumit vytvořil v 25. minutě.
Filip Novák nacentroval z levé strany a hlavička Marka
Jarolíma skončila těsně vedle levé tyče Daňkovy branky.
O tři minuty později se už fanoušci v Chance aréně mohli
radovat. Po dlouhém obléhání šestnáctky Dynama si
balon vzal David Lafata, míč mu po jeho zablokovaném
pokusu vrátil Piták a druhá střela jabloneckého kanonýra
už skončila po Řepkově teči za zády Daňka - 1:0
Navýšit vedení svého celku mohl Filip Novák, ale po
ukázkovém centru od Marka Jarolíma ho z bezprostřední
blízkosti vychytal českobudějovický gólman. Dynamo
se po inkasovaném gólu začalo tlačit více do ofenzivy,
což brzy přineslo ovoce. Sandro kolmicí vyslal do vápna

Jakub Řezníček v souboji s jabloneckým Pavlíkem.

Ohlasy po zápase

Stopeři Dynama ubránili ofenzivní Jablonec

Spolupráce stoperů Řepka - Lengyel funguje výborně.

Jediný hráč, který dokázal brankáře Michal Daňka
pokořit, byl ostrostřelec David Lafata. „David zase
ukázal svůj instinkt zabijáka. Dostal se do jedné
šance a hned jí proměnil. Jinak jsme ale celkově
Jablonec k ničemu nepustili, takže ten bod je z
mého pohledu zasloužený,“ řekl Lengyel, kterého
ani nepřekvapilo, že se prosadil právě nejlepší
ligový kanonýr. „Samozřejmě jsme si připomněli,

Fotbalisté Dynama získali ve třech jarních zápasech
pět bodů a v týmu tak panovala spokojenost.
Přesto by Jihočeši rádi už konečně zlomili prokletí
venkovních zápasů a po dlouhé době by rádi přivezl
plný bodový zisk. „I když samozřejmě se nám může
z Jablonce hodit i tenhle jeden bod. Nyní ale hned
v sobotu hrajeme obrovsky těžký zápas na Baníku
a následně nás pak doma čeká další klíčový zápas
se Slováckem, takže bod z Jabloncem je spíš dobrý
pouze pro sebevědomí a možná i jako plusový bod
do tabulky pravdy. Když ho nedokážeme v dalších
kolech potvrdit, tak nám bude k ničemu,“ doplnil.
Se vstupem do jarní části sezony je pochopitelně
spokojený i druhý stoper budějovického týmu
Tomáš Řepka. Ten potvrdil, že proti Jablonci
se na jeho hřišti hraje vždy velmi těžko. „Těžké to
nebylo nejen nyní s Dynamem. I když jsem hrál
za Spartu, tak v Jablonci to vždy byly vždy velmi
těžké zápasy,“ přikyvoval Řepka, který trochu litoval
toho, že Jihočeši nedokázali dotáhnout některou z
brejkových situací. „Mohli jsme v Jablonci i vyhrát,
šance na to byly. Je to trochu škoda, ale jak říkám,
bod z Jablonce je pro nás zlatý.“
Nejzkušenější hráč budějovického týmu nechtěl
spekulovat o tom, zda se remíza zrodila díky
dobrému výkonu Dynama a nebo špatné hře
Jablonce. „Nevím, zda to skončilo 1:1 kvůli tomu, že
se Jablonci nedařilo. Možná to bylo i tím, že jsme ho
nepustili do jeho hry tak, jak by si přáli. Přijeli jsme
s jasným cílem neprohrát a to se nám povedlo,“
pochvaloval si Řepka.
Ani jemu po skončení zápasu příliš nevadilo, že se do
střelecké listiny zapsal obávaný jablonecký střelec
David Lafata. „David je samozřejmě kanonýr a zase
dal gól. Ale tentokrát z té kategorie šťastnějších.
Nebyl to vyloženě jeho gól. Ale jsem rád, že nám to
opět vyšlo, že jsme neprohráli a prodloužili sérii naší
neporazitelnosti,“ dodal na závěr Tomáš Řepka.
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Jihočeši začali jarní část sezony velmi dobře a po
remíze v Olomouci a výhře nad Bohemians si připsali
další bodový zisk za remízu na hřišti ambiciózního
Jablonce. „Remíza v Jablonci je pro nás v naší situaci
výborná. Z Jablonce se často body nevozí a tahle
remíza má pro nás určitě svou cenu,“ řekl po zápase
kapitán Roman Lengyel, který byl především rád,
že jeho tým rychle zapomněl na nepovedenou
zimní přípravu: „Jsme rádi, že se nám na začátku
jara daří. Obzvlášť po tom nepovedeném podzimu,
kdy jsme dostávali strašně moc gólů, jsme si moc
nevěřili. Teď jsme ve třech kolech ale neprohráli,
dostali jsme zatím jen dva góly, takže z tohoto
pohledu panuje spokojenost.“

že nám v posledních čtyřech zápasech dal asi
deset gólů. Do zápasu jsme šli s tím, že nám nesmí
dát více než jeden gól, a to jsme splnili,“ dodal s
úsměvem Roman Lengyel.

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

Fotbalisté Dynama České Budějovice měli v
posledních zápasech s Jabloncem otřesnou
bilanci. Ve dvou posledních ligových zápasech
dostali deset branek. Naposledy dokonce i
doma na Střeleckém ostrově prohráli s tímto
soupeřem vysoko 1:5. Vše se ale změnilo v 19.
kole letošního ročníku Gambrinus ligy, když
tým Františka Cipra dokázal na půdě Jablonce
v Chance aréně uhrát remízu 1:1. Velký podíl
na výborném výsledku měli oba stopeři
Dynama Roman Lengyel a Tomáš Řepka.

Reportáž ze zápasu

Klíčový zápas na Bazalech Dynamo zvládlo!
10. března 2012, 20. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 8248

FC BANÍK OSTRAVA - SK DYNAMO ČB
1:1 (0:0)
BRANKY: 65. Droppa – 63. Javorek
ŽK: Cverna - Řezníček, Řepka, Klesa, Javorek, Němec
ROZHODČÍ: Zelinka – Pelikán, Dobrovolný
Krajčík
Klesa

Řepka

(89.Riegel)

Rýdel

Kukec

Cverna

(68. Fantiš)

Vomáčka

Magera

Vrťo

Daněk

Javorek
Řezníček
(90. Petráň)

Lengyel

Otepka

Machovec

Svěrkoš

Pietrzkiewicz Adámik

mělo často míč ve svém držení Dynamo, a to se nelíbilo
domácímu publiku, které to dávalo hlasitě najevo.
Skóre se poprvé měnilo v 63. minutě a k další nelibě
domácího publika šlo do vedení Dynamo. Po centru
Klesy poslal míč do sítě Petr Javorek! Jihočeši se ale
neradovali dlouho. Již o dvě minuty později přesně mířil
Lukáš Droppa! Situaci předcházela standardní situace a
odražený míč před pokutové území. Baník mohl otočit
skóre v 68. minutě. Do velké šance se dostal Svěrkoš a
svou dělovkou orazítkoval břevno! I České Budějovice
mohly jít znovu do vedení. O dvě minuty později poslal
hlavičkou míč za obranu Sandro a před brankářem pálil
Řezníček nad břevno.

Sandro

Marek

(82. Němec)

Droppa

(79. Greguš)

Zawada

(20. Frydrych)

Úvod do utkání patřil domácí Baníku. Hned ve druhé
minutě byl faulovaný Svěrkoš a přímý kop kopal Vomáčka.
Balon ale poslal hodně nepřesně až za branku hlídanou
brankářem Dynama Daňkem. Následovala pasáž hry,
která přinesla hodně nepřesností na kopačkách obou
týmů. V deváté minutě pálil špatně Magera. Dynamo
mohlo zahrozit po rohovém kopu, ze kterého ale nic
nevytěžilo. Brankáře Baníku Pietrzkiewice chtěl překvapit
ve 13. minutě útočník Řezníček. To se mu nepovedlo.
Po čtvrthodině hry střílel na druhé straně Kukec a
pořádně protáhl brankáře Daňka. Baník měl k dispozici
dva rohy. Oba ale nevyužil a zahrozit tak mohlo Dynamo.
Ani Jihočeši na obranu Baníku nevyzráli a následovala
další pasáž hry bez střeleckých šancí. První velká šance
utkání přišla ve 37. minutě a měl ji domácí tým. Fridrich
svým centrem našel Mageru, který sice vypálil nepřesně,
ale míč se dostal ke Kukcovi, který pořádně prověřil
brankáře Daňka.
Baník tato situace nakopla a další možnost měl o čtyři
minuty později opět Kukec. I tentokráte výborně zasáhl
Daněk a konečky prstů míč vyrazil mimo brankový
prostor. První poločas tak gól nenabídl a do kabin se šlo
za remízového stavu. Druhý poločas začal Baník tlakem
a výsledkem byla jedovatá střela Svěrkoše, která skončila
těsně vedle tyče. V 54. minutě fauloval Klesa a byla to
třetí žlutá karta pro Jihočechy. V následujících minutách

S blížícím se závěrem utkání stupňoval domácí Baník
tlak. Jihočeši ale pozorně bránili a Baník do střeleckých
pozic nepouštěli. Poslední šanci utkání měl domácí tým.
V 94. minutě vybojoval Magera standardní situaci a míč
si před vápnem postavil Svěrkoš.
Trenér František Cipro po zápase v Ostravě:
Samozřejmě jsem spokojený, protože do Ostravy
jsme jeli minimálně pro bod a ten máme. Důležité ale
také je, že jsme Ostravě dva body vzali a věřím, že ten
dnešní bod bude mít v konečném účtování svou váhu.
V první půli jsme měli trošičku štěstí, protože Ostrava
hrála dobře a vytvořila si dvě tři šance, kde nás podržel
brankář Daněk. Ve druhém poločase se možná opticky
zdálo, že měla Ostrava převahu, přesto si myslím, že
vyloženější šance jsme měli my. Když už jsme gól dali,
tak jsme bohužel hned inkasovali gól na 1:1. Přesto jsem
ale s bodem z Ostravy spokojený.

Petr Javorek vstřelil na hřišti Baníku svůj první ligový gól.

Informace o sezoně

Gambrinus liga 2011/2012

19. kolo: 3.3.2012
- Ostrava
Bohemians
- Slovácko
Dukla
- Dynamo ČB
Jablonec
Příbram
- Hr. Králové
- Liberec
Teplice
Ml. Boleslav - Slavia
Olomouc
- Žižkov
- Plzeň
Sparta
20. kolo: 10.3.2012
Ostrava
- Dynamo ČB
Slovácko
- Bohemians
Plzeň
- Olomouc
Hr. Králové
- Dukla
Slavia
- Jablonec
Žižkov
- Sparta
Liberec
- Ml. Boleslav
Příbram
- Teplice

21. kolo: 17.3.2012
Bohemians
- Hr. Králové
Dukla
- Slavia
Jablonec
- Plzeň
Dynamo ČB - Slovácko
Teplice
- Žižkov
Ml. Boleslav - Příbram
Olomouc
- Liberec
Sparta
- Ostrava

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

22. kolo: 24.3.2012
Slovácko
- Ostrava
Plzeň
- Dynamo ČB
Hr. Králové
- Ml. Boleslav
Slavia
- Sparta
Žižkov
- Jablonec
Liberec
- Bohemians
Příbram
- Dukla
Teplice
- Olomouc

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

23. kolo: 31.3.2012
- Žižkov
Bohemians
- Liberec
Dukla
- Slovácko
Jablonec
Dynamo ČB - Hr. Králové
- Plzeň
Ostrava
Ml. Boleslav - Teplice
Olomouc
- Slavia
- Příbram
Sparta

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

24. kolo: 7.4.2012
Dukla
- Bohemians
Plzeň
- Slovácko
Hr. Králové
- Ostrava
Slavia
- Žižkov
Liberec
- Sparta
- Jablonec
Příbram
Teplice
- Dynamo ČB
Ml. Boleslav - Olomouc

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

AC Sparta Praha
FC Slovan Liberec
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
FK Baumit Jablonec
FK Dukla Praha
1.FK Příbram
FK Teplice
1.FC Slovácko
SK Slavia Praha
FC Hradec Králové
SK Dynamo ČB
Bohemians 1905
SK Sigma Olomouc
FC Baník Ostrava
FK Viktoria Žižkov

ZÁP

V

R

P

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
13
11
11
9
8
9
8
8
5
6
4
5
6
3
2

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

4
3
5
5
5
6
8
7
10
7
9
9
11
6
11
17

18.3. 17:00
19.3. 17:00
17.3. 15:50
18.3. 15:00
17.3. 17:30
18.3. 16:00
17.3. 16:00
16.3. 20:15

24.3. 17:00
26.3. 17:00
26.3. 17:00
24.3. 15:50
25.3. 17:00
24.3. 16:00
24.3. 16:00
25.3. 17:00

1.4. 17:00
30.3. 18:00
1.4. 15:00
1.4. 17:00
31.3. 17:00
1.4. 17:00
1.4. 17:00
31.3. 18:00

6.4. 18:00
8.4. 17:00
8.4. 17:00
8.4. 17:00
7.4. 16:00
7.4. 16:00
8.4. 17:00
8.4. 17:00

25. kolo: 14.4.2012
Bohemians
- Ml. Boleslav
Jablonec
- Dukla
Dynamo ČB - Slavia
Ostrava
- Liberec
Slovácko
- Hr. Králové
Žižkov
- Plzeň
Olomouc
- Příbram
Sparta
- Teplice
26. kolo: 21.4.2012
Dukla
- Ostrava
Hr. Králové
- Plzeň
Slavia
- Slovácko
Liberec
- Žižkov
Příbram
- Dynamo ČB
Teplice
- Jablonec
Ml. Boleslav - Sparta
Olomouc
- Bohemians
27. kolo: 28.4.2012
- Příbram
Bohemians
Dukla
- Ml. Boleslav
- Hr. Králové
Jablonec
Dynamo ČB - Liberec
Ostrava
- Žižkov
Slovácko
- Teplice
Plzeň
- Slavia
Sparta
- Olomouc
28. kolo: 5.5.2012
Slavia
- Hr. Králové
Žižkov
- Dynamo ČB
Liberec
- Slovácko
Příbram
- Ostrava
- Dukla
Teplice
Ml. Boleslav - Plzeň
- Jablonec
Olomouc
Sparta
- Bohemians

SKÓRE BODY
37:16
45:22
46:31
35:23
43:22
28:21
28:30
22:23
19:24
17:23
15:25
22:35
16:36
22:21
17:32
12:40

46
43
37
37
33
30
30
29
26
23
23
19
19
17
15
7

+/19
13
4
10
3
3
0
2
-7
-7
-10
-11
-11
-1
-18
-26

15.4. 17:00
15.4. 15:00
15.4. 17:00
14.4. 17:00
14.4. 19:00
15.4. 10:15
15.4. 17:00
14.4. 18:00

20.4. 18:00
22.4. 17:00
22.4. 17:00
21.4. 16:00
21.4. 16:00
22.4. 17:00
22.4. 17:00
22.4. 17:00

29. kolo: 9.5.2012
Bohemians - Teplice
Dukla
- Sparta
Jablonec
- Liberec
Dynamo ČB - Ml. Boleslav
Ostrava
- Slavia
Slovácko
- Žižkov
Plzeň
- Příbram
Hr. Králové - Olomouc
30. kolo: 13.5.2012
Slavia
- Bohemians
Žižkov
- Hr. Králové
Liberec
- Plzeň
Příbram
- Slovácko
Teplice
- Ostrava
Ml. Boleslav - Jablonec
Olomouc
- Dukla
Sparta
- Dynamo ČB

9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00
9.5. 17:00

13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00
13.5. 17:00

29.4. 17:00
27.4. 18:00
29.4. 15:00
29.4. 17:00
28.4. 17:00
28.4. 17:00
29.4. 17:00
28.4. 18:00

6.5. 17:00
6.5. 10:15
5.5. 16:00
5.5. 16:00
6.5. 17:00
6.5. 17:00
6.5. 17:00
5.5. 18:00

Nejlepší střelci
20 - Lafata (Jablonec)
12 - Bakos (Plzeň)
11 - Štajner(Liberec)
10 - Breznanik (Liberec)
Žluté karty
8 - Žižka (Bohemians)
7 - Kubáň, Latka, Mahmutovič, Ščuk, Šťastný
6 - Otepka (ČB), Šťastný (Žižkov), Vácha (Liberec),
Gedeon (Dukla), L. Jarolím (Slavia), Šírl (Boleslav)
Červené karty
2 - Bodeček (Žižkov)
1 - Novák (ČB), Plašil, Nezmar, Kulič, Kysela,
Janíček, Malcharek, Svěrkoš, Čišovský, Bakoš,
Ricka, Paprčiak, Pavelka, Bartl, Kubáň, Horejš
Brankáři s čistými konty
10 - Švenger (Sparta)
9 - Grigar (Teplice)
7 - Filipko (Slovácko), Špit (Jablonec), Hruška
(Příbram), Čontofalský (Slavia)

8/9

18. kolo: 25.2.2012
Dynamo ČB - Bohemians
Ostrava
- Jablonec
Slovácko
- Olomouc
Plzeň
- Dukla
Hr. Králové
- Sparta
Slavia
- Teplice
Žižkov
- Ml. Boleslav
Liberec
- Příbram

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

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

17. kolo: 18.2.2012
Bohemians
- Jablonec
Dukla Praha - Žižkov
Liberec
- Hr. Králové
Příbram
- Slavia
Teplice
- Plzeň
Ml. Boleslav - Ostrava
Olomouc
- Dynamo ČB
Sparta
- Slovácko

O soupeři

1.FC SLOVÁCKO
Rok založení: 		
Klubové barvy: 		
Stadion: 			
Webové stránky: 		
Nejlepší ligové umístění:
Nejvyšší výhra: 		
Nejvyšší prohra: 		
Nejlepší střelec v historii:
Bilance v české lize

9 sezón

270 zápasů

82 výher

1894
bílá a modrá
Městský fotbalový stadion (8.121)
www.fcslovacko.cz
5. místo (2003/04)

Posledních pět let

12.místo
14.místo

5:0 nad Viktorií Plzeň a SK Hradec Králové
2.liga

2:6 s Baníkem Ostrava
Jiří Kowalík - 34 gólů
77 remíz

111 proher

2.liga 2.liga

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

294:324

341 bodů

14. místo

Pohled do historie
Fotbal v Uherském Hradišti se začal hrát kolem roku
1894, první organizovaný klub, Český fotbalový klub
Uherské Hradiště, byl založen na začátku století. Ke
vzniku týmu. Současný klub 1. FC Slovácko vznikl 1.
července 2000 jako 1. FC Synot sloučením odvěkých
rivalů 1. FC Synot ze Starého Města a FC Synot Slovácká
Slavia Uherské Hradiště z Uherského Hradiště. Hned
první sezónu po postupu do první ligy nový klub 1.
FC Synot vybojoval místo v Intertoto Cupu, v němž
došel do 2. kola.
Synot měl ambice bojovat o nejvyšší příčky v lize. V
říjnu roku 2003 byl otevřen nový stadion (Městský
fotbalový stadion Miroslava Valenty) s kapacitou 8
121 (6 371 krytých) míst. Moderní stadion v Uherském
Hradišti tak nahradil malý zastaralý stadion Širůch, na
kterém se hrálo ve Starém Městě.
Po korupční aféře v českém fotbale v sezóně 2003/04
ale klub opustila firma Synot, ten se přejmenoval
na 1. FC Slovácko a s finančními problémy v sezóně
2006/07 sestoupil z 1. Gambrinus ligy. Ihned po
sestupu, v červnu 2007, klub znovu změnil majitele.
V červnu roku 2009 klub koupil licenci na 1. ligu od
Čáslavi a po dvou sezónách se tak znovu vrátil mezi
českou fotbalovou elitu. Sezoně 2009/2010 skončil
tým v tabulce na čtrnáctém místě, loni byl ještě o dvě
příčky v tabulce výše.

Oblékli dres soupeře
Hráli za Slovácko: nikdo
Hráli za Dynamo: Miroslav Filipko (2004-2007),
Ladialav Volešák (2006-2007, 2010)

V posledním zápase na Střeleckém ostrově se neprosadil ani
kanonýr Zdeněk Ondrášek, zápas skončil 0:0.

Novinky u soupeře
Slovácko mělo po podzimní části sezony na svém
kontě příjemných třiadvacet bodů a přezimovalo v
klidném středu tabulky. Během zimy nedošlo v kádru
týmu trenéra Miroslava Soukupa k žádným výrazným
změnám a kostra mužstva zůstala pohromadě.
Úvod jarní poloviny sezony ale Slovácku ideálně
nevyšel. V úvodním jarním zápase prohrálo smolně
na hřišti Sparty 0:1, poté stejným výsledkem prohrálo i
doma s Olomoucí a gólu ani bodu se nedočkalo ani v
dalším kole s Duklou Praha (0:2). Až ve čtvrtém jarním
zápase tým zabral, střelecky procitl a navíc získal tři
body, když na domácím hřišti přetlačil Bohemians v
poměru 3:2.

prodej a pokládka
podlahových
krytin

O soupeři
Vzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

Pohled do historie vzájemných zápasů

Od vzniku samostatné české ligy se týmy Dynama
a Slovácka (tehdejšího Synotu) střetly celkem
sedmnáctkrát. Dva z těchto soubojů byly ve druhé
lize. Lepší bilanci mají hráči z Uherského Hradiště, kteří
nad budějovickým celkem vyhráli sedmkrát. Dalších
sedm soubojů skončilo nerozhodně a pouze třikrát se
během vzájemných střetnutí radovali Jihočeši.

4. října 1998: SK Dynamo - Synot
Branky: Jinach 2 - Lysáček

2:2 (1:1)

1. května 1999: Synot - SK Dynamo
Branky: Kowalík, Holomek - Janda, Povišer

2:2 (2:0)

Poslední dva souboje na Střeleckém ostrově branku a
ani vítěze nepřinesly, z poslední výhry nad Slováckem
se fotbalisté Dynama radovali v srpnu roku 2006,
kdy v rámci ligové sezony 2006/07 vyhráli nad svým
soupeřem díky brance Karla Poborského 1:0.

27. května 2001: Synot - SK Dynamo
Branky: Soldán 2

2:0 (1:0)

1. září 2002: Synot - SK Dynamo
Branky: Polách, Malár

2:0 (2:0)

23. březen 2003: SK Dynamo - Synot
Branky: Vozábal, L. Sedláček - Kowalík

2:1 (2:1)

4. října 2003: SK Dynamo - Synot
Branky: Lafata, Kulič - Meduna, Činčala

2:2 (1:0)

10. duben 2004: Synot - SK Dynamo
Branky: Kostka, Polách, Abrahám

3:0 (1:0)

16. října 2004: Slovácko - SK Dynamo

0:0 (0:0)

Poslední vzájemný zápas
Vůbec poslední vzájemný soutěžní zápas odehrály
oba týmy v září loňského roku, kdy v zápase 7. kola
Gambrinus ligy vyhrálo Slovácko nad Dynamem 2:0. O
góly vítězů se tehdy postarali Došek a Pavelka.
1.FC SLOVÁCKO - SK DYNAMO ČB 2:0 (0:0)
Branky: 50. Došek, 72. Pavelka
Sestava Slovácka: Filipko - Kubáň, Košút, Trousil,
Reinberk - Pavelka (90. Jeleček), Kordula, Valenta, Kerbr
(66. Daníček) – Lukáš (82. Ondřejka), Došek.
Sestava Dynama: Křížek – Novák, Horejš, Lengyel,
Machovec - Klesa, Otepka (67. Hudson), Čirkin, Bakala,
Sandro (80. Pecka) – Ondrášek (45. Stráský).

19. listopadu 2000: SK Dynamo - Synot 1:1 (1:0)
Branky: Klinka - Kowalík

16. duben 2005: SK Dynamo - Slovácko 0:2 (0:0)
Branky: Ordoš, Čoupek
27. srpen 2006: SK Dynamo - Slovácko
Branka: Poborský

1:0 (1:0)

31. březen 2007: Slovácko - SK Dynamo 0:1 (0:1)
Branka: Černý
20. září 2009: SK Dynamo - Slovácko

0:0 (0:0)

2:0 (1:0)

3. dubna 2011: SK Dynamo - Slovácko

0:0 (0:0)

17. září 2011: Slovácko - SK Dynamo
Branky: Došek, Pavelka

2:0 (0:0)

- kurzívou jsou zápasy ve druhé lize

Rudolf Otepka mezi dvojicí protihráčů při loňském zápase.
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11. září 2010: Slovácko - SK Dynamo
Branky: Nestorovski, Volešák

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

28. březen 2010: Slovácko - SK Dynamo 1:0 (0:0)
Branka: Ondřejka

Bojovník Zdeněk Ondrášek

Zdeněk Ondrášek: Geniální gól i s tříštivou
zlomeninou prstu
Jako správný fotbalový bojovník se v zápase
18. kola Gambrinus ligy prezentoval útočník
Dynama Zdeněk Ondrášek. Nejlepší ligový střelec
budějovického týmu si hned v úvodu utkání s
Bohemians přivodil po souboji s protihráčem
nepříjemnou tříštivou zlomeninu prstu na ruce,
přesto vydržel na hřišti prakticky až do konce
utkání a navíc vstřelil vítězný gól Jihočechů!
Řeklo by se, že utkání s Bohemians 1905 bylo jako
každé jiné. Pro elitního
budějovického střelce bylo
ale přesto hned v několika
ohledech výjimečné. Po
úvodním hvizdu začali
aktivněji hosté, přesto na
konci první pětiminutovky
hry mohli být výrazněji
spokojenější Jihočeši. V
probíhající třetí minutě totiž
ideálním pasem vyslal Filip
Rýdel do úniku Michala
Klesu, ten s lehkostí sobě
vlastní proběhl mezi obránci
Bohemians a křížnou střelou
k pravé tyči otevřel skóre
zápasu. „Rychle vstřelená
branka nás pochopitelně hodně nabudila a dodala nám
sebevědomí. Když tým vede od třetí minuty 1:0, hned
se samozřejmě hraje lépe a soupeře naopak inkasovaná
branka srazí do kolen,“ vzpomíná na snový úvod zápasu
Zdeněk Ondrášek.
Důležitost vstřelené branky se zvětšila o pár desítek
vteřin později. Nad Střeleckým ostrovem se z ničeho
nic zatáhla obloha a následně přišla nevídaná sněhová
bouře, která hráčům na pár chvil prakticky znemožnila
pokračovat v zápase. „Nejhorší byl takový ten první
nápor vichru a sněhu. Ten drobný sníh byl jak malé
jehličky, které píchaly člověka do obličeje a do rukou.
V takovém počasí se prakticky nedalo na hřišti ani
stát, což potom běhat a hrát fotbal,“ vzpomíná na
nepříjemné chvilky. Podobný nečas nikdy nezažil: „Snad
ani v osobním životě jsem se v takovém počasí venku
nepohyboval.“

V dalším průběhu utkání si Zdeněk Ondrášek
připsal jeden faul a jeden odpískaný ofsajd. Další
faul v utkání se pro něj stal ale téměř osudným. V
probíhající 19. minutě šel již na polovině Dynama
do souboje s hostující Jiřím Ptáčkem. Důrazný
souboj o balon skončil srážkou obou borců, po
kterém spoluhráči přezdívaný „Kobra“ neudržel
rovnováhu a na kluzkém terénu upadl. Naneštěstí
tak nešikovně, že si pochroumal prsteníček na pravé
ruce.
„V první chvíli jsem slyšel
takové prasknutí, jako
když se zlomí tužka. Nic
mě nebolelo, tak jsem si
říkal, že se možná něco
stalo soupeři. Pak jsem
se ale jen tak podíval na
ruku a viděl jsem, že mám
jeden z prstů nějak divně
ohnutý. V tu chvíli jsem už
věděl, že je něco špatně.
Doktor Held mi to ale za
lajnou hned zatejpoval
a hrálo se dál,“ popisuje
budějovický střelec, který
i v dalším průběhu zápasu
tušil, že s prstem bude možná trochu větší problém:
„Při každém dalším pohybu toho prstu jsem cítil, že
asi bude zlomený.“
V následujících minutách na to ale fotbalový
bojovník nemyslel a snažil se dál naplno makat
pro tým. A vyplatilo se. Pět minut po nepříjemném
zranění totiž vstřelil gól na 2:0, který se nakonec
ukázal jako vítězný. A nebyl to gól ledajaký. „Na
levé straně to k vápnu parádně zatáhnul Sandro
a následně zamířil takovou střílenou přihrávku na
přední tyč, kde jsem byl zrovna já. Byl jsem zády
k bráně a navíc šel už balon trochu za mně, tak
jsem ho levou nohou patou chtěl tečnou. Snažil
jsem se ho usměrnit na bránu nebo prostě alespoň
nějak změnit směr,“ popisuje skromně svůj gólový
moment budějovický kanonýr, pro kterého to byl již
osmý gól v probíhající sezoně.

Bojovník Zdeněk Ondrášek
Byla z toho krásná branka, kterou naneštěstí pro
Zdeňka Ondráška detailněji nezachytila žádná
televizní kamera. Pokud podobný gól vstřelí nějaký
hráč v západní Evropě, okamžitě se videa zachycující
tento moment stávají hitem internetu. To v případě
budějovického střelce platit asi nebude. „Když jsem
viděl po zápase televizní záběry, tak jsem si všiml, že
to tam není moc vidět. Vůbec mě to ale nemrzí, byl
jsem hrozně moc šťastný, že jsem ten důležitý gól na
2:0 vstřelil,“ dodává s další porcí skromnosti.

doktoři hned v den utkání řekli, tak se i stalo. V úterý
po zápase se Zdeněk Ondrášek hlásil v nemocnici a po
obědě podstoupil pod celkovou narkózou operativní
zákrok.
Na začátku března měl budějovický ostrostřelec
volné víkendy. Zápasy v Jablonci a Ostravě pro něj
nebyly na programu dne a vzhlížet může až k dalším
ligovým bojům. Pokud vše půjde podle plánu, měl
by být trenéru Ciprovi k dispozici v druhé polovině
března. „Pevně věřím tomu, že si ještě v březnu ligu
zahraji,“ řekl Zdeněk Ondrášek jen pár dní po operaci
prsteníčku.
V kalendáři si musí v průběhu března zakroužkovat ale
ještě jedno důležité datum. Ve čtvrtek 29. března je
totiž pozván do Prahy, kde by měl od Českého klubu
Fair play obdržet cenu za čestný čit v rámci ligového
utkání. „Je pravda, že když se mi pozvánka dostala do
ruky, tak jsem si v první chvíli nebyl jistý, za co mám tu
cenu dostat. Až pak jsem se bavil se se Stráďou (Tomáš
Stráský, pozn. autora), že by to mohlo být ze jarní
zápas Gambrinus ligy, ve kterém se tehdy on zranil,“
vzpomíná Ondrášek na utkání z poloviny dubna, kdy
Jihočeši hráli doma s Ústím nad Labem.
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Jen málokdo dokáže posoudit, co musel Zdeněk
Ondrášek během utkání protrpět. „Při podobném
poranění lidi bolestí často kolabují. Je to velmi
nepříjemné a bolestivé zranění a je až s podivem, že
Zdeněk dokázal odehrát prakticky celé utkání a navíc
vstřelil v zápase branku,“ řekl na téma Ondráškova
zlomeného prstu klubový lékař Martin Held. Jak

Pro jeho čin neměli pochopení ale domácí fanoušci
na hlavní tribuně. „Hned na mně začali řvát, co to
dělám a proč neútočím. Chápu, že asi chtěli vidět gól,
ale vůbec jsem toho rozhodnutí nelitoval. Stráďa měl
celou hlavu od krve a pokud se nepletu, tak v tom
utkání následně musel i střídat,“ doplňuje Ondrášek.
Fanoušci přesto tehdy odcházeli ze Střeleckého
ostrova spokojeni, Dynamo dokázalo vyhrát 2:0,
druhý gól vstřelil tehdy právě také Zdeněk Ondrášek a
Dynamo udělalo důležitý krok k záchraně v lize.

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

Zápas nakonec Jihočeši dotáhli do vítězného konce,
jenže pro Zdeňka Ondráška večer zdaleka nekončil.
Pár minut po vystřídání a konci zápasu putoval
do nemocnice, kde se měl definitivně určit stav
pochroumaného prsteníčku. Diagnóza nebyla pro
letos osmigólového útočníka příliš milosrdná. Z úst
klubového lékaře Martina Helda slyšel informaci o
tom, že má komplikovanou tříštivou zlomeninu a že
musí hned v nejbližších dnech podstoupit operaci.
„Ještě před operací hovořily první prognózy o tom,
že nebudu moci trénovat tak dva až tři týdny,“ říká s
mírným smutkem v hlase bojovník Dynama.

A trefil se přesně. V úvodu utkání za stavu 0:0 šel Tomáš
Stráský do souboje s protihráčem, po kterém zůstal s
krvavým šrámem na hlavě ležet na hrací ploše. Stráský
souboj o míč přesto vyhrál a vzhledem k tomu, že se
hra nepřerušila, mohl jít Zdeněk Ondrášek z úhlu sám
na brankáře. Když ale viděl zraněného spoluhráče,
okamžitě zakopl míč do zámezí. „Stráďa se na první
pohled hodně ošklivě srazil s tím protihráčem. Byla to
opravdu velká morda a vůbec mě v tu chvíli nenapadlo,
že bych pokračoval ve hře. Úplně automaticky jsem se
snažil přerušit hru,“ vzpomíná.

www.obchod-adidas.cz

OFICIÁLNÍ DODAVATEL SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

Suvenýry s Tomášem Řepkou ve fanshopu!
Ve fanshopu SK Dynamo České Budějovice, který je během ligových zápasů otevřený v jižní tribuně, naleznete široký sortiment reklamních předmětů klubu a spoustu dalších výrobků jako jsou dresy, trička, mikiny, ručníky, župany, přívěsky na klíče,
vlajky, hrnky a mnoho dalšího zboží. Na začátku jarní části sezony 2011/2012
byl významně rozšířený sortiment o suvenýry z edice Tomáše Řepky (dresy,
šály, minidresy, kniha Rebel apod.)
Veškeré zboží lze nakupovat a objednávat také v našem elektronickém eShopu.
Nově byl také pro fanoušky otevřen fanshop v prodejně Adidas v nákupním centru
IGY na Pražské třídě.

eShop: www.dynamocb.cz/katalog.asp
email: suvenyry@dynamocb.cz
telefon: 724 648 801 (Lenka Fialová)

10 Kč

180 Kč

690 Kč

250 Kč

199 Kč

299 Kč

Každý, kdo v restauraci McDonald's
předloží kupón z této stránky, získá
k zakoupenému Výhodnému menu

dezert zdarma
Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonická ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55
Písek, Hradišťská ulice

SK DYNAMO
1.FC SLOVÁCKO
Platnost kupónu
do 1. 4. 2012

Sociální sítě

Podpořte Dynamo na Facebooku, Twitteru a Google+
Jste fanouškem Dynama České Budějovice a
chce mít informace o dění v klubu z první ruky?
Rozhodně neváhejte a propojte se s klubem
prostřednictvím nejznámějších sociálních sítí.
Již delší dobu je v provozu facebooková stránka
Dynama, nyní informace z klubu naleznete nově
i na Twitteru a Google+.
Profil budějovického klubu na sociální síti facebook má
již velkou tradici. Informace z Dynama touto cestou
sleduje více než 3000 fanoušků, kteří se navíc aktivně
zapojují do diskuze o svém klubu. Aby nabídka využívání základních sociálních sítí byla kompletní, registroval si klub také svůj profil na twitteru a stále častěji
využívaném Googlu+.
Každá ze sociálních sítí má své výhody a přednosti. V České republice
nejpopulárnější Facebook bude
i v budoucnu fungovat stejně tak,
jako fungoval nyní. Vedle základního zpravodajství, které se najde i na
klubovém webu, mohou fanoušci
na facebooku sledovat online informace i fotografie
z aktuálně hraných domácích a venkovních zápasů,
zajímavá videa vztahující se k Dynamu a zároveň se
mohou účastnit soutěží o nejrůznější ceny. Oproti klubovému webu, který má být objektivní a spíše konzervativní, se na facebooku mohou objevovat i informace
o nejrůznějších nefotbalových věcech vztahujících se k
budějovickému klubu.
Na podobném principu pracuje také
stále oblíbenější Google+. Ten má ale
jednu velice zajímavou funkci, kterou
by klub rád fanouškům nabídl k využívání. Prostřednictvím Google+ je možné uspořádat videokonference, kterých
se může zúčastnit až deset lidí najednou.
Tuto funkci žádný podobný server nenabízí a právě proto se Dynamo rozhodlo, že tuto funkci nabídne fanouškům k dispozici tak, že jednou za čas pozve některého z
fotbalistů (nebo případně i trenéra) k PC a uspořádá pro
fanoušky videokonferenci, během které se budou moci
příznivci klubu moci ptát osobně přímo zástupce klubu
z očí do očí. Svůj profil na sociální síti Google+ má v ČR
nyní více než 300 tisíc uživatelů.

Celosvětově druhou nejpoužívanější
sociální sítí je Twitter, který má po
světě celkem více než 500 milionů
uživatelů (facebook má ještě o tři
sta milionů uživatelů více). Stále více
uživatelů má twitter také po České republice a právě proto se budějovický klub také
rozhodl rozjet svůj profil na této síti. Twitter je oproti
facebooku a Google+ přeci jen trochu jiný a klubový
profil Dynama tak bude především v krátkých zprávách informovat o nejdůležitějších novinkách v klubu
a zároveň bude přinášet online informace z probíhajících zápasů.
Cíle fungování jednotlivých profilů jsou jasné. V poslední době se výraznou měrou zvýšil zájem o Dynamo a zástupci klubu se snaží touto cestou podpořit
zvýšení fanouškovské základny. „Naším současným
největším cílem je pokusit se v dohledné době uspořádat videokonferenci s některým z hráčů Dynama na
síti Google+. K tomu ale potřebujeme co možná největší počet registrovaných fanoušků,“ říká obchodní a
marketingový manažer Dynama Radim Šupka. Pokud
máte zájem se zúčastnit historicky prvního videorozhovoru s hráčem Dynama, tak neváhejte a registrujte
se na Google+ nebo přidejte již svůj vytvořený profil
do kruhu SK Dynamo České Budějovice.
Jednotlivé profily budějovického Dynama na sociálních
sítích jsou snadno vyhledavatelné, pokud si chcete ale
svou práci ulehčit, stačí vstoupit na oficiální klubový
web www.dynamocb.cz a tam bez problémů najdete
odkazy na všechny tři zmiňované sociální weby.
V posledních dnech a týdnech došlo
také úpravě Youtube kanálu Dynama České Budějovice, na kterém
běží populární TV Dynamu. Na tomto youtube kanálu mohou fanoušci
Dynama sledovat aktuální videoreportáže vztahující se k jednotlivých
domácím i venkovním zápasům. Nechybí ani sestřihy
ze zápasů na Střeleckém ostrově nebo videa z tiskových konferencí. V následujícím kalendářním roce by
měla i TV Dynamo doznat dalších změn a ke shlédnutí
budou i další videa o Dynamu nejen s vyloženě fotbalovou tématikou..

PODLAHY Hyka - Melmer

www.podlahy.com

Strakonická farma

Strakonice začaly remízou v Měcholupech 0:0
Farma Dynama České Budějovice v úvodním
jarním kole remizovala v Horních Měcholupech
0:0. Sestavu Jihočechů vyztužilo několik hráčů z
A-týmu, konkrétně Křížek, Novák, Riegel, Petráň
a Sajtl. Utkání probíhalo bez větších šancí.
Tu největší měl v závěru Cihlář, když hlavou
umisťoval centr Repy, ale brankář Kudrna jeho
pokus vyrazil na roh.

Zdeněk Procházka (trenér Strakonic): „Myslím
si, že se jednalo o bojovné a důrazné utkání. Nebyl
to žádný velký fotbal. Důležité bylo, že jsme celkem
zvládli úvodní nápor domácích. První poločas celkově
vyzněl vyrovnaně. Po změně stran nás soupeř zatlačil,
přidal na aktivitě, ale až na jednu dvě šance jsme to
zvládli. Pak jsme zahrozili i my. Myslím si, že remíza je
nakonec spravedlivá.“

SK Horní Měcholupy - SK Strakonice 0:0
ŽK: Jíša - Křížek.
Rozhodčí: Houdek.
Diváci: 130.
Sestava Strakonic: Křížek – Sláma, Novák, Holub,
Leština – Sajtl (90. Dvořák), Riegel, Janů, Koutný –
Petráň (75. Repa), Rein (61. Cihlář).
Duel dvou farmářských klubů sledoval nejen současný
trenér Žižkova Roman Nádvorník, ale také jeho
předchůdce Martin Pulpit. V obou sestavách se to
hráči z ligových kádru jenom hemžilo. Za Strakonice
nastoupili Křížek, Novák, Riegel, Petráň, Sajtl a z dorostu
byli na lavičce brankář Trnka, do hry zasáhl útočník
Cihlář.
Domácí se podle slov trenéra Jindřich Trpišovský posílili
o J. Procházku, Jurču, Kotyzu, Tusjaka a T. Procházku. Ze
samostatného měcholupského kádru se ve druhé půli
proběhli pouze dva hráči, Birma a Klír.
V úvodu utkání byli lepší hosté, kteří se mohli navíc
spolehnout na perfektně pracující defenzivu. První
šanci měli ve 12. minutě, kdy se po Reinově rohovém
kopu pověsil do vzduchu Janů, ale hlavou mířil vedle.
Další vážná příležitost byla k vidění až po změně
stran. Ve 46. minutě se dostal do úniku Jurčo, snažil se
přehodit gólmana Křížka, ale s tím u něj neuspěl. Tentýž
hráč měl i další šanci. V 62. minutě pálil po centru Jíši,
tentokrát však vedle.
O osudu utkání mohl deset minut před koncem
rozhodnout strakonický Cihlář, který působil velmi
aktivně, ale Kudrna předvedl parádní zákrok a
jeho střelu pod břevno vyškrábl nad. Jednalo se o
spravedlivou dělbu bodů.
Text a foto na stránce: Jan Škrle

Centrum Bazalka

Fanoušci, pojďme proměnit šanci
Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice podporuje od sezony 2009/2010
budějovické Centrum BAZALKA prostřednictvím charitativního projektu „Pojďme
proměnit šanci!“

CENTRUM

O projektu „Pojďme proměnit šanci!“
SK Dynamo České Budějovice se rozhodlo pro dlouhodobou podporu budějovického Centra
BAZALKA, které se ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje. V rámci projektu jsou shromažďovány finance na vybavení stacionáře či na řadu konkrétních speciálních pomůcek ke zkvalitnění života postižených dětí
– např. pomůcky pro rozvoj jemné motoriky. Část výtěžku je věnována přímo na provoz této nestátní
neziskové organizace, která tuto pomoc potřebuje.
„Centrum BAZALKA jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly o podporu a to především proto, že
je to místní jihočeský projekt a také proto, že nemá dostatek partnerů pro podporu pro svoje menší
marketingové využití,“ říká obchodní manažer Dynama Radim Šupka. Slova díků znějí i z úst zástupců
Centra BAZALKA. „Jako nestátní nezisková organizace jsme závislí na podpoře lidí s dobrým srdcem.
Podpora z řad ligových fotbalistů, hráčů velmi populárního sportu, nás velmi těší a je nám další vzpruhou v naší činnosti.“ dodává ředitelka Centra BAZALKA, Vanda Polívková.

tel.: 381 282 125
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Centrum BAZALKA, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, která se ve svém denním a týdenním
stacionáři stará o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje.
Posláním Centra BAZALKA je začlenění klientů do hlavního proudu společnosti, poskytnutí péče v
odpovídajícím zařízení v rodinné atmosféře a ulehčení životní situace rodinám klientů. Více informací
nalezneta na www.CentrumBAZALKA.cz.

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

Jak můžeme pomoci?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto Centra BAZALKA 1.000,-Kč
2. Klub SK Dynamo České Budějovice věnuje z každé prodané vstupenky 1,-Kč
3. Vy, jako naši příznivci, se této akce zúčastníte již zakoupením vstupenky.

Dorost U19 v lize

Starší dorostenci mají za sebou dva zápasy
Fotbalisté staršího dorostu Dynama mají za
sebou první dva jarní zápasy. V tom úvodním
remízovali doma na Složišti 2:2 s Baníkem Most
a o týden později po boji nestačili na pražskou
Spartu, které podlehli v Praze 1:2. V ligové tabulce
se tým drží stále v horní polovině, momentálně
je sedmý.
SK Dynamo U19 - FK Baník Most U19 2:2 (1:1)
Branka: 14. Linhart, 84. Cihlář - 34. a 57. Koudelka.
Sestava: Vokatý - Fajtl, J. Novotný (K), Kabele, Malý
- Wermke (55. Cihlář), Radouch (55. Vaněk), Čadek,
Staněk (62. Jenne), Kadula (87. Dvořák) - Linhart.
Jan Dvořák (trenér): Utkání s Mostem jsme začali
výborně a prvních patnáct minut jsme byli jasně
lepším týmem. Dali jsme krásný gól, kdy po akci
Staňka hlavičkoval Linhart, který svou šanci suverénně
proměnil. Branka nám bohužel uškodila, protože
jsme přestali hrát. Někteří hráči si mysleli, že je po
zápase. Vypadli jsme ze hry, Most přebral iniciativu
a do konce prvního poločasu zaslouženě vyrovnal.
Druhá inkasovaná branka byla po naší chybě, kdy se
mostecký hráč dokázal prosadit přes tři naše hráče.
Naše hra nebyla dobrá a reagovali jsme střídáním.
Hru se podařilo oživit a výsledkem byla vyrovnávající
branka. Měli jsme spoustu standardních situací, ze
kterých jsme se měli prosadit a dát vítězný gól.
Úvod do utkání patřil domácímu týmu, který diktoval
tempo hry. Avšak poprvé zahrozili hosté. V 5. a v 6.
minutě kopal Most dva rohové kopy, ze kterých se
neprosadil. Z protiútoku se o průnik mezi beky pokusil
Wermke. Ani on ale nebyl úspěšný. Po deseti minutách
hry kopalo Dynamo roh. Malý poslal dobrý centr, na
který si ale nejvýše vyskočil hostující Levý. O minutu
později fauloval Fajtl Karause a sám postižený zkusil z

nabídnuté standardní situace otevřít skóre utkání. Jeho
střelu v pohodě lapil domácí brankář Vokatý.
Dynamo sice mělo převahu, ale do zakončení se
nemohlo dostat. Až ve 13. minutě Jihočeši poprvé
vystřelili na branku. A byla to střela gólová. Po levé
lajně utekl obránci Staněk a poslal nadýchaný centr
na Zdeňka Linharta, který hlavou nekompromisně
poslal balon do sítě – 1:0. Na rozdíl dvou branek mohl
po ose Radouch – Malý – Kadula zvýšit opět Linhart.
Na přihrávku před brankáře ale nedosáhl. V 18. minutě
mohl jít Linhart sám na branku avšak zastavil ho
hraniční ofsajd. Podobná situace vznikla i na druhé
straně o tři minuty později. Most sice dokázal gólově
vystřelit, ale proti byl zdvižený praporek postranního
sudího.
Ve 25. minutě měl velkou šanci Wermke. Gólman
jeho pokus vyrazil na roh, ze kterého se Jihočeši
neprosadili. Z protiútoku měl do té doby největší šanci
na vyrovnání Most. Z malého vápna střílel Karaus a
naštěstí pro Dynamo branku překopl. Následovala
pasáž hry, ve které si ani jeden tým nedokázal vytvořit
střeleckou pozici. Most vyrovnal ve 34. minutě po akci
Pátka. Ten zatáhl míč a přihrál před malé vápno na
Adama Koudelku, pro kterého nebyl problém vystřelit
mimo dosah domácího brankáře – 1:1. Jihočeši si před
koncem poločasu v rozmezí dvou minut vybojovali
čtyři rohové kopy. Ani jeden nevyužili.
Úvod do druhého poločasu přinesl dvě šance pro
hostující celek. Karaus a ani Soukup na brankáře
Vokatého nevyzráli. Most se dostal do vedení v 57.
minutě, kdy využil zmatku v obraně Dynama Pavel
Soukup a proti přesile dokázal dorazit míč do branky
– 1:2. Jihočeši po inkasované brance začali hrát jako
v úvodu utkání a Most postupně dostávali pod tlak.

Dorost U19 v lize

Velkou šanci na vyrovnání měl po hodině hry střídající
Vaněk. Před prázdnou brankou mu chyběl k míči necelý
metr. Hned o minutu později Kadula ve spolupráci s
Linhartem vysunuli do šance Cihláře, který sám před
brankářem poslal míč trestuhodně do něj. Ani další
šance, které měl Malý, Cihlář nebo Novotný se neujaly.
Až šest minut před koncem utkání napřáhl tři metry
před vápnem Adam Cihlář a nádhernou střelou poslal
míč pod břevno – 2:2.

Ligoví střelci dorostu U19:
6 - Radouch, 5 - Vaněk, Linhart, 4 - Čadek, Malý, 3 - Kabele,
2 - Kadula, 1 - Mravec, Slavík, Čejka, Wermke, Cihlář.

Sparta Praha U19 - K Dynamo U19 2:1 (0:0)
Branka Dynama: 74. Radouch
Sestava: Vokatý - Fajtl (65. Wermke), J. Novotný, Kabele,
Malý - Kadula, Čadek (85. Dvořák), Radouch (88. Slavík),
Jenne (55. Cihlář) - Linhart, Staněk (76. Vaněk).
Jihočeši stíhají sparťana Holase v souboji ligových týmů U19.

Celostátní liga staršího dorostu
TÝM
SK Sigma Olomouc
AC Sparta Praha
FC Viktoria Plzeň
1.FC Slovácko
FC Hradec Králové
FC Baník Ostrava
SK Dynamo ČB
FK Mladá Boleslav
FC Zbrojovka Brno
FC Hlučín
FC Vysočina Jihlava
SK Slavia Praha
FK Baník Most
Bohemians 1905
SFC Opava
FK Teplice
FK Pardubice
FC Tescoma Zlín

Záp.
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20

V
17
11
12
11
11
9
8
8
8
8
8
7
7
5
5
4
4
2

R
1
7
1
3
1
5
8
6
3
3
1
4
3
4
3
4
3
8

P Skóre Body
52
2 77:24
40
2 45:21
37
7 56:38
36
6 50:29
34
7 33:37
32
6 40:28
4 34:27 32
30
6 40:27
27
9 45:39
27
9 40:49
25
10 43:41
25
9 33:36
24
10 31:57
19
11 32:42
18
12 27:57
16
12 27:48
13 24:47
15
10 16:46
14
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

SK Dynamo - 1. FC Slovácko

Pavel Tobiáš (trenér): Před utkáním na Spartě jsme
měli respekt. Soupeř v minulém kole nastřílel v Plzni
šest branek a potvrdil roli favorita dorostenecké ligy. Do
utkání vstoupila Sparta aktivně, ale její útoky se odrážely
od dobře postaveného bloku našich dorostenců.
Postupem času se hra srovnávala a Linhart s Kadulou
se dostali do velkých příležitostí.Poločas skončil
spravedlivě 0:0. Do druhé půle jsme šli se stejnou
taktikou, ale bohužel, v 55. minutě jsme inkasovali
po pěkné kombinační akci Sparty. Naši dorostenci
přidali a vytvořili si tlak. Po jedné neproměněné šanci
přišel protiútok Sparty a zvýšení na 2:0. Ani to náš tým
nezlomilo a opět Spartu přehrával. Patnáct minut před
koncem po pěkné akci Linharta snížil Radouch na 1:2
a pro Spartu začaly perné chvilky. Ze závěrečného
velkého tlaku se vyrovnat nepodařilo, ale hra našeho
dorostu byla tentokrát nadprůměrná. Potěšující byly
hlavně výkony hráčů širších výběrů reprezentace
Kaduly, Linharta a mladičkého Jenneho. Před očima
reprezentačních trenérů se prezentovali velmi dobře.
Z utkání na Spartě jsme měli všichni dobrý pocit.

Fotbal na školách

FAČR podporuje fotbal na školách
Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak
trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme
na každém hřišti viděli několik spontánně hrajících
si dětí, pro které by byl sport a pohyb hlavní náplní
jejich volného času. Stále častěji naše děti vidíme u
počítačů, televizí, herních konzolí, případně bezcílně
se potulující a těžko hledající zábavu a naplnění. Díky
těmto sociálním změnám v dětském světě se čím dál
častěji setkáváme u dětí s civilizačními chorobami a
problémy, jako je obezita, kouření, v nejhorším případě
i prvními kontakty s drogami.

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) se proti
těmto problémům snaží již několik let aktivně bojovat
výraznou podporou a propagací akcí v rámci programu
Grassroots – fotbal pro všechny. Myšlenkou tohoto
programu je dát možnost hrát fotbal všem bez výjimky,
bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav
- Grassroots je opravdu FOTBAL PRO VŠECHNY. FAČR
proto nabízí širokou nabídku fotbalových turnajů a
akcí v rámci základních a středních škol a je velmi
potěšitelné, že každým rokem se těchto akcí účastní
stále větší počet školní mládeže.
Významnou roli v této oblasti hraje vynikající spolupráce
FAČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
FAČR dále úzce spolupracuje s mnoha tuzemskými i
nadnárodními společnostmi, např. Česká spořitelna,
McDonald, Coca Cola, Danone, E.on, které se výrazným
způsobem podílejí na organizaci pestré škály turnajů
pro školní mládež.
Bojovat za správnou věc, budoucnost našich dětí, se
rozhodlo i mnoho našich fotbalových reprezentantů,
kteří se stali tvářemi těchto turnajů, tzv. ambasadory.
Hráči jako Tomáš Rosický, Petr Čech, Jan Koller, Václav
Kadlec, Pavel Hortváth, Tomáš Necid, Roman Hubník,
Tomáš Ujfaluši, Stanislav Vlček, Ondřej Mazuch či
Vladimír Šmicer…. tito všichni se pravidelně osobně
účastní těchto skvělých akcí, na kterých v mnoha
případech ve svých dětských letech také hráli a jsou
pro mladé fotbalisty reálným důkazem, že i na těchto

turnajích vyrůstají velké hvězdy, pro které je fotbal
životní náplní.
Ale nejde pouze o těch pár vyvolených, kteří se jednou
dostanou do vrcholového fotbalu. Vítězstvím všech,
kteří se na organizaci těchto akcí podílejí, je každé dítě,
které bude sport a pohyb provázet po celý život, ať už
na jakékoli úrovni. Ti nejlepší jsou už pro všechny jen
velikou třešničkou na dortu.
McDonalds Cup – 1. stupeň ZŠ
Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol.
Letos se koná jubilejní 15. ročník. Ve dvou věkových
kategoriích nastupuje do turnaje téměř 85 tisíc chlapců
a děvčat ve věku 6-11 let. McDonald‘s Cup se hraje na
3 589 základních školách České republiky a stále se
zapojují další.
Coca Cola školský pohár – 2. stupeň ZŠ
Po krátkém přerušení startuje na jaře 2012 už 10. ročník
populárního školního fotbalového turnaje Coca-Cola
Školský pohár. A na rozdíl od minulých let budou mít
ve školním roce 2011/2012 děvčata a chlapci každý
svou vlastní soutěž! Pohár je určený pro žáky a žačky
druhého stupně základních škol, gymnázií s víceletým
vzdělávacím programem
Pohár Josefa Masopusta – střední školy
Pod záštitou držitele Zlatého míče pro nejlepšího
fotbalistu světa, Josefa Masopusta, se každým rokem
pořádá fotbalový turnaj středních škol. Soutěž je
určena pro chlapce i dívky, kteří/které jsou studenty
denního studia příslušné školy. Hrát se bude podle
pravidel FAČR platných od 1.7.2005. Za školní tým
mohou nastoupit studenti denního studia. Organizace
jednotlivých turnajů se odvíjí od počtu zúčastněných
týmů. Pohár je putovní.
Školská futsalová liga – 7. a 9. třídy
Pod hlavičkou „Fotbal ano - drogy ne!“ nabízí ŠFL
šanci desetitisícům chlapců a děvčat, registrovaných
i neregistrovaných ve FAČR! Školská soutěž ve futsalu,
určená zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky (paralelní
soutěže), kteří/které jsou studenty denního studia
příslušné školy.
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