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V posledním ligovém zápase se Dynamu nedařilo
a prohrálo na hřišti Viktorie Žižkov 2:0.
Foto: hladik-foto.cz
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SK DYNAMO ČB - FK MLADÁ BOLESLAV
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Rudolf Otepka
Filip Rýdel
Sandro Jose Ferreiro da Silva
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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
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Miroslav Koubek
Milan Pechanec
Boris Kočí
Filip Toncar
MUDr. Josef Horák
MUDr. Miroslav Sinkule
Václav Kubíček
Pavel Uhlíř
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SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

FK MLADÁ BOLESLAV

SK DYNAMO ČB

Reportáž ze zápasu

Na Liberec Dynamo nestačilo a vysoko prohrálo
28. dubna 2012, 27. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 3337

SK DYNAMO ČB - FC SLOVAN LIBEREC
0:4 (0:1)
BRANKY: 60. a 68. Bosančič, 22. Štajner z pen., 85. Hadaščok
ŽK: Řezníček, Javorek, Machovec - Breznaník.
ROZ
ROZHODČÍ:
O HOD
HO
O ČÍ
ČÍ:: Drábek - Wilc
ČÍ:
Wilczek,
czek, Páral.
Gebre Selassie

Šural
Němec

Jan
anů
nů
Janů

N
Nezmar

Jako starý lišák se v 68. minutě ukázal Miloš Bosančič,
když si všiml povylezlého brankáře Daňka a citlivým
obloučkem poslal svůj tým do tříbrankového vedení.
Třetí branka utkání definitivně rozhodla, oba celky
věděly, na čem jsou. Liberec měl další šance, ale
definitivní pojistku přidal až v 84. minutě Vojtěch
Hadaščok, když se dostal do samostatného úniku
a mezi nohy prostřelil Daňka. V závěru mohl snížit
Řezníček, ale z otočky zamířil těsně nad branku.

Bičík

(58. Hudson)

Bosančić

Machovec

(86.Ndemen)

Rýdel
(72. Petráň)

Brezinský

Řezníček

Kelić
K
lliić

Rabušic
(87.Musiol)

Štajner

Fleišman

Liberec tak na Střeleckém ostrově potvrdil svou sílu a
zvítězil přesvědčivě a velmi vysoko 4:0.

Sandro
Breznaník
ík
(77. Hadaščok)

Daněk Řepka

Javorek
Klesa
(84. Wermke)

Krajčík

Do utkání s lídrem tabulky vyrukovali Jihočeši s prakticky
obdobnou sestavou jako v Příbrami, pouze Brezinský
nahradil Lengyela. Vstup do utkání se Dynamu povedl.
Svého soupeře nepouštělo k větším šancí a samo se
dralo do zakončení. Po čtvrthodině hry posílal Machovec
střílený centr do vápna, kde ho před osamoceným
Klesou odklízel na roh obránce Kelič.

Trenér František Cipro po zápase s Libercem:
Poprvé nás Liberec překonal z penalty, to se prostě
stává. Ale potom jsme dostali laciné góly, kterým
bychom se měli dokázat vyvarovat. Taková vysoká
domácí porážka nás samozřejmě hodně mrzí, je to
škoda a trošku to kazí dojem ze závěru sezony. Do
konce ligového ročníku chybí ještě tři zápasy a my
chceme sezonu určitě dohrát se ctí. Ani ve zbývajících
zápasech nebudeme nic vypouštět a přestože nás
čekají těžká utkání, budeme chtít ještě nějaké body
získat.

Obrat přišel ve 21. minutě, kdy Tomáš Řepka ve vápně
sestřelil Breznanika a rozhodčí Drábek nařídil penaltu.
Tu proměnil Jiří Štajner, i když si Michal Daněk na míč
sáhl. Vedoucí branka vlila Liberci do žil čerstvou krev a
domácí se museli bránit. Svěřenci Jaroslava Šilhavého
často stříleli z dálky. V této disciplíně byli aktivní zejména
Breznanik, Bosančič a Štajner. Do konce poločasu se stav
nezměnil, Liberec vedl po pětačtyřiceti minutách 1:0.
Ani start do druhé půle nebyl ze strany Jihočechů špatný.
Ze série tří rohů nevytěžili domácí nic. A tak přišel trest.
V 58. minutě Františka Němce vystřídal Brazilec Hudson
a pobyl na trávníku sotva pár vteřin, když Slovan udeřil
podruhé. Trestný kop ze 30 metrů náramně zahrál
Miloš Bosančič a Michal Daněk po dlouhém letu musel
podruhé vytahovat míč ze sítě.
Za nedlouho mohl navýšit vedení svého týmu Šural, ale
když se prodral až do šestnáctky, trefil pouze břevno.
Hosté nemuseli nad tímto nezdarem smutnit dlouho.

Brazilec Sandro v souboji s libereckým Janů.

Ohlasy po zápase

Brezinský si zahrál proti bývalým spoluhráčům
Nastoupil poprvé na jaře v základu a nebyla
to pro něho lehká premiéra. Miloš Brezinský
ve stoperské dvojici s Tomášem Řepkou v
sobotu stáli proti nejlepší ofenzivě soutěže - té
liberecké v čele s Jiřím Štajnerem. Zastavit tažení
Severočechů za titulem nedokázali. „Liberečtí
byli všude o krok dřív,“ smutnil po utkání důrazný
stoper, který nahradil Romana Lengyela, jenž se
podrobil operaci kolena.

Jak jste viděl ten penaltový zákrok?
Stál jsem na penaltě a nemohu posoudit, jestli ke
kontaktu došlo nebo ne. Víc se k tomu vyjadřovat
nebudu.

Prohrát doma 0:4, to je dost vysoká porážka, že?
To je jasné. Ten zápas jsme si představovali úplně
jinak, prohrát doma 0:4, to je opravdu moc. Prvních
patnáct minut bylo z naší strany dobrých, ale poté
soupeř převzal iniciativu a po zbytek zápasu byl lepším
mužstvem.

První gól jste dal z přímého kopu, před kterým
jste mluvil s Jiřím Štajnerem. Co vám v tu chvíli
říkal?
Ať to tam zkusím. Naštěstí se mi to povedlo a trefil jsem
se přesně k tyči.

Mnohem lepší náladu měl po skončení zápasu
liberecký Miloš Bosančić, který do sítě Dynama
vstřelil dva povedené góly a výraznou měrou tak
Severočechy nasměroval k tříbodovému zisku.

Byl rozhodující ten druhý gól z trestného kopu po
hodině hry?
I za stavu 0:1 se to dá otočit, ale my jsme si nevypracovali
za celý zápas velkou šanci. Soupeř nás poté potrestal
tou zmiňovanou střelou z přímého kopu a z 0:2 už je
to opravdu těžké.
Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do utkání v
základní sestavě místo Lengyela, který je po
operaci?
Dozvěděl jsem se to týden před utkáním a klasicky
jsem se připravoval na zápas.

Nepokazí vám tento výsledek trošku renomé z
jarní části?
To nevím. Každé mužstvo chce být v tabulce co nejvýš
a my se pokusíme v dalším kole tuto prohru napravit a
získat do konce sezony ještě nějaké body.

Myslíte si, že jste teď dostali Spartu pod ještě
větší tlak?
„Já ji nesleduju, chodím každý den na trénink a o tohle
se nestarám. Zásadní věcí je u nás super parta, máme
na tréninku dobrou náladu.“
Jak blízko je podle vás titul?
„My chceme v každém zápase vyhrát a budeme takhle
dál pracovat. Duel s Českými Budějovicemi už je pro
nás pryč a chceme se připravit na Slovácko.“

PCO

hlídací služba
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Neuškodilo vám paradoxně, že jste již
zachráněni?
To určitě ne! V kabině jsme si říkali, že i když jsme
zachráněni, tak chceme uhrát co nejvíce bodů. Věděli
jsme, že proti mužstvu jako je Liberec, se můžeme
jenom vytáhnout.

Při druhé trefě jste gólmana přehodil. To bylo
taky natrénované?
„Jo. Bavil jsem se s naším trenérem gólmanů Milanem
Veselým a říkal mi, že ten gólman chodí ven z branky,
tak jsem si na to vzpomněl a zkusil to takhle. Na výhře
má ale zásluhu celý tým, nejenom já.“

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

Čím vás Severočeši tolik předčili?
Liberec se lépe pohyboval, byli všude o krok napřed.
Hráči bez míče se pořád nabízeli a o tom je ten fotbal.

Liberecký Bosančić hlídá svou bránu před Matejem Krajčíkem.

Reportáž ze zápasu

Dynamo prokletí žižkovského stadionu nezlomilo
6. května 2012, 28. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 1128

FK VIKTORIA ŽIŽKOV - SK DYNAMO ČB
2:0 (1:0)

Tento gól srazil Dynamo definitivně do kolen. V závěru
však ještě zahrozil nejprve Wermke střelou do boční
sítě. Za nedlouho předvedl pěknou akci Sandro, ale
jeho následnou střelu vyrazil brankář Boháč. Duel tak
skončil výsledkem 2:0 pro Žižkov.

BRANKY: 27. J. Valenta, 73. Sivrič
ŽK
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ve středu hřiště krásnou kolmicí našel rozběhlého
Mateje Sivriče, který přesprintoval Řepku a drzým
obloučkem pokořil Křížka.

Kiidron
Velenta
Šťastný
Š
Šť
ť t ý

V brance Dynama se poprvé na jaře představil
Zdeněk Křížek. V úvodu zahrozili domácí, ale Kalod
po centru Čermáka v těžké pozici přestřelil. V další
šanci se octil po pasu Čermáka Milosavljev, ale po
obhození Brezinského mu míč ukopl Tomáš Řepka. Z
následného rohu hlavičkoval důrazný Kiidron mimo
branku.

Trenér František Cipro po zápase na Žižkově:
Přestože domácí měli již jistotu sestupu, k utkání
přistoupili jinak než my. Z naší strany to byl především
v prvním poločase hrůzostrašný výkon, po hřišti běhal
snad jediný hráč. Ve druhé půli se to sice zlepšilo, ale
stále to nebylo vůbec dobré. Když už jsme se vraceli
do zápasu, udělal Javorek velkou chybu, po které jsme
dostali gól na 2:0 a bylo rozhodnuto. Hráči podali velmi
špatný výkon a nic na tom nemění ani skutečnost,
že jsme už tři kola zachráněni. Tento náš výkon nebyl
důstojný první lize a vyvodím z něj důsledky..

Žižkovští byli aktivnější a tvořili si zajímavé situace
před Křížkovou brankou. Nejprve vykopával míč z
brankové čáry po Kalodově střele Novák, zanedlouho
vytáhl českobudějovický brankář Hílkovu tvrdou
střelu na roh. Zasloužené první branky se domácí
dočkali v 27. minutě. Sloboda na půlce obral o míč
Rýdela, balon zavezl až k pokutovému území, kde
ho převzal Jiří Valenta a přesnou střelou překonal
Křížka.
Zvýšit vedení domácích mohl v závěru první půle
Sloboda, ale po nepochopitelné malé domů od
Rýdela trefil pouze Pavla Nováka, který míč vykopl na
tyč. V poločasové přestávce se trenér Cipro rozhodl
pro změnu. Mateje Krajčíka vystřídal Jan Riegel.
I nadále měla Viktorka převahu, pěknou střelu Sivriče
vyrazil na roh Křížek. Žižkov si v poklidu hlídal náskok
a Jihočechy do nebezpečných pozic nepouštěl.
Naopak v 73. minutě přidali domácí další gól. Valenta

Petr Javorek v souboji s exbudějovickým středopolařem
Jaroslavem Hílkem, který nyní hájí barvy Viktorie Žižkov.
Foto: hladik-foto.cz

Ohlasy po zápase

Pavel Novák: Náš výkon nebyl hodný první ligy
Fotbalistům Dynama se na hřišti Viktorie
Žižkov nedaří. V samostatné české lize Jihočeši
hráli na stadionu pod žižkovským vysílačem
jedenáctkrát a ani jednou tam nevyhráli.
Nejinak tomu bylo i v neděli dopoledne, kdy
tým Františka Cipra herně zklamal a prohrál
0:2. Hodně byl vidět na levém kraji obrany
Pavel Novák, který svými defenzivními zákroky
zabránil dalším dvěma gólům v budějovické
síti.

Hodně zklamaný byl po zápapase také trenér Dynama
František Cipro, pro kterého bylo utkání na Žižkově
250. zápasem v nejvyšší soutěži na pozici hlavního
trenéra. „Budu dělat vše pro to, aby se podobný
výkon již neopakoval a abychom do konce sezony
nějaké body ještě uhráli. Máme ale těžký los, čeká nás
doma Boleslav a pak jedeme na Spartu, která bude
možná hrát o všechno. S podobným přístupem jako
dnes tyto dva poslední zápasy rozhodně odehrát
nemůžeme,“ řekl Cipro, který si všiml, že jeho tým
hraje lépe, když hraje pod tlakem: „Je to zvláštní, ale
je to tak. Když musíme, tak hrajeme i dobrý fotbal.
Pak přijde ale takováhle situace a hrajeme špatně.“

Foto: hladik-foto.cz

Paradoxně to byli domácí fotbalisté, kteří i s vidinou
sestupu do druhé ligy nastoupili k zápasu 28. kola
s velkou chutí a Jihočechy ve všech směrech jasně
předčili. „Chtěli jsme vyhrát i s tím, co jsme věděli.
Skleslost v nás byla, ale to se do zápasu promítnout
nesmělo. Jsme rádi, že se zápas zvládl,“ řekl po zápase
střelec první branky Jiří Valenta.
Ještě v průběhu týdne věřili svěřenci kouče Nádvorníka
v malý zázrak, ten se ale nakonec nekonal. „Řekli jsme
si, spadnout musíme se vztyčenou hlavou. Rozhodující
byl už zápas v Ostravě, ale pokud i tak malá naděje
byla, tak někde v koutku duše jsme doufali. Až v
sobotu odpoledne jsme po zápase Baníku v Příbrami
s určitostí věděli, že sestoupíme. Velkou škodou byly
především domácí zápasy. V některých jsme hráli moc
dobře, ale nedokázali jsme je dotáhnout do vítězného
konce,“ dodal Jiří Valenta.
Žižkovský záložník podotkl, že i přes sestup do druhé ligy
měli se spoluhráči dostatečnou touhu uspět: „Motivace
musí být v každém hráči a něco vypouštět nepřipadá v
úvahu. Nechceme, aby se na nás vzpomínalo, že jsme
sestoupili a zároveň hráli strašný fotbal.“
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Ten vedle defenzivní činnosti hned dvakrát zastoupil
již překonaného brankáře Zdeňka Křížka. Jeho
odkopy prakticky z brankové čáry ale k bodovému
zisku nakonec nevedly. „Nic to ale nyní neznamená.
Ty moje zákroky by byly klíčovými momenty, pokud
bychom dokázali na Žižkově uhrát nějaký bod. Góly
jsme ale dostali z jiných šancí a nakonec jsme stejně
prohráli, takže ty moje zákroky nic neřešily a je to k
ničemu,“ dodal mladý budějovický obránce.

Pavel Novák a Matej Sivrič.

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

Dvaadvacetiletý obránce Pavel Novák se v sestavě
Dynama objevil poprvé od 26. března, kdy nastoupil
v základní jedenáctce v utkání proti Plzni. Spolu se
svými spoluhráči prožíval hned od úvodních minut
perné chvilky a často musel jen přihlížet útočnému
koncertu domácího Žižkova. „Náš výkon na Žižkově
byl prachbídný a asi nebyl vůbec hodný první
ligy. Jako tým jsme nehráli vůbec dobře a také to
tak výsledkově dopadlo,“ mračil se po zápase po
Františku Němcovi druhý nejmladší hráč základní
sestavy v zápase na Žižkově.

Návštěva na Dynamu

Děti z dětských domovů sledovali trénink
A-týmu Dynama
Ve čtvrtek 26. dubna proběhla na stadionu
na Střeleckém ostrově mimořádná událost.
Zázemí stadionu a trénink A-týmu Dynama
České Budějovice si přijeli prohlédnout více
než dvě desítky dětí z dětských domovů
z Šindlových Dvorů a Boršova. V průběhu
návštěvy nechybětala ani autogramiáda
vybraných hráčů A-týmu.
Návštěva stadionu na Střeleckém ostrově byla
rozdělena na několik částí. Děti pod vedením svých
paní učitelek si nejprve prohlédly zázemí A-týmu
Dynama včetně kabin a rehabilitace. Informace
o fungování kabiny podali návštěvníkům kustod
Radomil Procházka a masér A-týmu Vladimír
Adam.
Následně si děti prohlédli celé okolí stadionu a
z hlavní tribuny sledovali tréninkovou jednotku
prvního mužstva pod vedením trenéra Františka
Cipra. Za krásného slunečného počasí se bylo
určitě na co dívat a všichni si trénink A-týmu moc
pochvalovali a vydrželi ho sledovat celou hodinu a
půl.
Po skončení tréninku pak proběhla přímo u
hrací plochy autogramiáda hráčů A-týmu, kteří
se velmi ochotně dlouze podepisovali všem
účastníkům návštěvy na stadionu. Největší zájem
byl pochopitelně o největší hvězdu Dynama
Tomáše Řepku, se kterým se chtěl každý vyfotit.
Autogramiády se za Dynamu zúčastnili také Petr
Javorek, Michal Daněk, Sandro da Silva a Jakub
Řezníček. Celá návštěva na Střeleckém ostrově
trvala více než dvě hodiny a hráči Dynama byli moc
rádi, že mohli potěšit nejmladší fotbalové fanoušky.

Informace o sezoně

Gambrinus liga 2011/2012
0:3
0:2
1:0
1:3
0:3
0:0
4:4
2:2

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

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

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

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

30. kolo: 12.5.2012
Slavia
- Bohemians
Žižkov
- Hr. Králové
Liberec
- Plzeň
Příbram
- Slovácko
Teplice
- Ostrava
Ml. Boleslav - Jablonec
Olomouc
- Dukla
Sparta
- Dynamo ČB

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
Jablonec
- Slovácko
Dynamo ČB - Hr. Králové
Ostrava
- Plzeň
Ml. Boleslav - Teplice
Olomouc
- Slavia
Sparta
- Příbram

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

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

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

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

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

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

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

5:0
2:0
0:0
1:2
4:0
0:1
1:1
1:0

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

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

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

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

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

ZÁP

V

R

P

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

19
19
18
14
12
11
11
11
10
8
7
8
9
6
6
5

5
3
5
5
8
8
7
6
5
8
10
6
10
5
6
3

4
6
5
9
8
9
10
11
13
12
11
14
9
16
17
20

0:0
0:0
0:2
2:2
0:0
2:2
2:4
2:0

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

SKÓRE BODY
66:29
47:24
61:33
46:33
35:29
40:32
54:38
44:47
23:31
29:48
25:30
20:35
38:36
27:47
19:51
21:52

62
60
59
47
44
41
40
39
35
32
31
30
28
24
23
18

+/20
18
17
5
2
-1
-2
-3
-7
-10
-11
-12
-5
-18
-29
-24

9.5. 18:00
9.5. 18:00
9.5. 18:00
9.5. 18:00
9.5. 18:00
9.5. 18:00
9.5. 18:00
9.5. 18:00

12.5. 17:30
12.5. 17:30
12.5. 17:30
12.5. 17:30
12.5. 17:30
12.5. 17:30
12.5. 17:30
12.5. 17:30

Nejlepší střelci
25 - Lafata (Jablonec)
15 - Bakoš (Plzeň), Štajner(Liberec)
12 - Breznanik (Liberec)
11 - Rabušic (Liberec), Kweuke (Sparta)
Žluté karty
10 - Šťastný (Žižkov)
9 - Žižka (Bohemians), Latka (Slavia), Kubáň
8 - Otepka (ČB), Ščuk (Boleslav), Vácha
(Liberec) + 5 dalších hráčů
Červené karty
2 - Bodeček (Žižkov)
1 - Novák (ČB) + dalších 36 hráčů

Brankáři s čistými konty
12 - Grigar (Teplice)
10 - Švenger (Sparta),
9 - Špit (Jablonec)
8 - Hruška (Příbram), Čontofalský (Slavia), Bičík,
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1:2
3:0
3:1
0:0
3:4
2:1
0:0
1:0

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

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

FK MLADÁ BOLESLAV
Rok založení:
Klubové barvy:
Stadion:
Webové stránky:
Nejlepší ligové umístění:
Nejvyšší výhra:
Nejvyšší prohra:
Nejlepší střelec v historii:
Bilance v české lize

7 sezón

210 zápasů

86 výher

1902

Posledních pět let

bílá a modrá
Městský stadion (5.000 diváků)
www.fkmb.cz
2. místo (2005/2006)

3.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo

4:0 nad 1.FC Brno, Jihlavou a Libercem

1:4 se Spartou Praha, Libercem
Marek Kulič - 35 gólů
58 remíz

66 proher

296:253

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

316 bodů

17. místo

Pohled do historie
Mladoboleslavský fotbalový klub byl založen roku 1902.
Dlouhé roky hrál především v nižších soutěžích a dlouho to
vypadalo, že si Mladá Boleslav snad nikdy nezahraje nejvyšší
soutěž.
Po Sametové revoluci klub v roce 1996 dokonce sestoupil
do divize, s příchodem nového manažera a trenéra se hned
ale následující rok podařilo postoupit zpátky do ČFL a další
rok rovnou zpátky do 2. ligy. V roce 2004 pak přišel historický
postup do první ligy. V prvním roce svého působení skončila
Mladá Boleslav 14. a jen o šest bodů unikla sestupu.
V další sezóně, 2005/06, dosáhl klub díky lepším vzájemným
zápasům se Slavií Praha překvapivého druhého místa a
vybojoval si tím účast v 2. předkole Ligy mistrů. Po vypadnutí
v 3. předkole došla Mladá Boleslav přes Olympique Marseille,
který senzačně porazila dvěma góly až v posledních pěti
minutách, do základní skupiny Poháru UEFA. V další sezóně
skončila Mladá Boleslav na 3. místě a zopakovala si účast v
Poháru UEFA.
V posledních letech ale Středočeši tak úspěšní již nejsou,
na kontě mají postupně sedmé, šesté a osmé místo. Lépe
jim vyšla pouze poslední ligová sezony 2010/2011, ve které
obsadili konečné páté místo. Přesto měli Středočeši možnost
zabojovat o evropské poháry, když se jim podařilo vyhrát
pohár Ondrášovka Cup. Tam se ale týmu nedařilo, když
hned ve 3. předkole nestačil na kyperský tým AEK Larnaca,
se kterým vypadl po výsledcích 0:3 a 2:2.

Oblékli dres soupeře
Hráli za Boleslav: Miloš Brezinský (2006-2007), Jan Riegel
(2006-2008), Jakub Řezníček (2007-2011).
Hráli za Dynamo: Ivo Táborský (2005-2006), Marek Kulič
(2003-2005).

Roman Lengyel (vpravo) proti Boleslavi kvůli operaci kolene
nenastoupí. Hrát by mohl ale fanouškům dobře známý Marek Kulič.

Novinky u soupeře
Tým Mladé Boleslavi sice již nemůže dosáhnout na třetí příčku
tabulky, která by automaticky zajišťovala možnost bojovat
o Evropskou ligu, přesto tým trenéra Miroslava Koubka po
prestižní evropské soutěži pokukuje. Za určitých okolností
by se totiž mohlo stát, že UEFA nedovolí vítězi Poháru České
pošty, týmu Sigmy Olomouc, do Evropské ligy nastoupit a
v takovém případě by příležitost dostal čtvrtý tým tabulky,
kterým je nyní právě Mladá Boleslav.
Možnosti zahrát si Evropskou ligu ale nevěří ani představitelé
mladoboleslavského klubu. „Náš názor je, že by Evropu měli
hrát ti kluci z Olomouce, co si to na hřišti vykopali,“ řekl pro
idnes.cz sympaticky generální ředitel FK Mladá Boleslav
Jaromír Šeterle.

prodej a pokládka
podlahových
krytin

O soupeři
Vzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

Pohled do historie vzájemných zápasů

Po rozdělení Československa se oba týmy střetly v
soutěžních ligových zápasech celkem sedmnáctkrát.
V sezonách 1998/99 a 2001/2002 se ve druhé lize
dařilo Dynamu, které vyhrálo všechny čtyři vzájemné
souboje. Od roku 2004 hraje Boleslav Gambrinus ligu
a v té se Jihočechům již proti tomuto soupeři nedaří.
Ve třinácti vzájemných zápasech Dynamo vyhrálo
pouze dvakrát - v říjnu 2004 doma 3:0 a v květnu 2010
v Boleslavi 0:1.

13. září 1998: SK Dynamo - Ml. Boleslav 4:1 (2:0)
Branky: Janda, Fujdiar, Povišer, Ryšavý - Leitner

Doma na Střeleckém ostrově je bilance Dynama značně
nepříznivá. Jihočeši vyhráli jen jednou, v posledních
pěti zápasech uhráli dokonce jen dva body.

Poslední vzájemný zápas
Podzimní zápas na stadionu v Mladé Boleslavi
vyzněl jednoznačně pro domácí, kteří díky brankám
Zahustela (2) a vlastního gólu Čirkina vyhráli 3:1.
Jediný zásah Dynama zaznamenal Luboš Pecka.
MLADÁ BOLESLAV - SK DYNAMO ČB 3:1 (2:0)
Sestava Boleslavi: Miller - Šírl, Johana, Rolko,
Kysela - Štohanzl, Procházka (61. Kúdela), Ščuk - Kulič,
Chramosta (89. Synek), Zahustel.
Sestava Dynama: Křížek - Machovec (25. P. Novák),
Brezinský, Lengyel, Čirkin - Sandro (83. Horejš),
Javorek, Rýdel, Klesa, Pecka - Linhart (64. Němec).

9. dubna 1999: Ml. Boleslav - SK Dynamo 1:3 (0:2)
Branky: Putík - Janda, Fujdiar 2
21. října 2001: Ml. Boleslav - SK Dynamo 1:2 (1:0)
Branky: Hodan - Sivok, Klinka
19. května 2002: SK Dynamo - Ml. Boleslav 2:0 (2:0)
Branky: Plocek, Lafata
29. srpna 2004: SK Dynamo - Ml. Boleslav 3:0 (0:0)
Branky: Kulič, Lafata, Vozábal
29. března 2005: Ml. Boleslav - SK Dynamo 1:0 (0:0)
Branka: Palát
15. října 2006: Ml. Boleslav - SK Dynamo 4:2 (2:1)
Branky: Pecka 2, Kysela, Rajnoch - Volešák, Táborský
29. dubna 2007: SK Dynamo - Ml. Boleslav 0:3 (0:1)
Branky: Pecka 2, Kysela
2. září 2007: SK Dynamo - Ml. Boleslav 2:2 (1:1)
Branky: Voříšek vl., Horejš - Kysela, Rajnoch
2. března 2008: Ml. Boleslav - SK Dynamo 2:1 (2:1)
Branky: Řezníček 2 - Mrkvička
14. září 2008: SK Dynamo - Ml. Boleslav 1:1 (1:0)
Branky: Kalina vl. - Mendy
15. března 2009: Ml. Boleslav - SK Dynamo 0:0 (0:0)
8. listopadu 2009: SK Dynamo - Ml. Boleslav 1:3 (1:1)
Branky: Ondrášek - Kulič 2, Fabián
5. května 2010: Ml. Boleslav- SK Dynamo
Branka: Volešák

0:1 (0:1)

23. července 2010: Ml. Boleslav- SK Dynamo 1:1 (1:0)
Branky: Táborský - Benát

- zápasy kurzívou jsou ve 2. lize
Rudolf Otepka v obležení protihráčů v posledním zápase v ČB.
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27. listopadu 2011: Ml. Boleslav - SK Dynamo 3:1 (2:0)
Branky: Zahustel 2, Čirkin vl. - Pecka

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

15. listopadu 2010: SK Dynamo - Ml. Boleslav 1:3 (0:2)
Branky: Otepka - Kulič 2, Opiela

Rozhovor: Petr Javorek

V Dynamu se mi líbí a rád bych se tady usadil,
říká středopolař Petr Javorek
Úvod podzimu se Dynamu nevydařil a na
konci přestupního termínu sáhlo pro posilu do
druholigového Sezimova Ústí. Odtud se pod
Černou věž přesunul Petr Javorek. Výborným
výkonem proti mistrovi z Plzně si vybojoval místo
v základní sestavě, které až na jeden zápas, kdy
absentoval kvůli žlutým kartám, nepustil. Tento
mladý středopolař se v Dynamu uchytil a jak sám
říká, rád by se zde zůstal i nadále.
Petře,
svoji
opravdovou
fotbalovou kariéru jste začal
v Příbrami. Jaké byly vaše
fotbalové začátky?
K fotbalu mě přivedl můj táta,
když mě spolu s mým o čtyři roky
starším bratrem vzal na trénink
u nás na vesnici v Novém Kníně.
Poté jsem v devíti odešel do
Příbrami, kde jsem vydržel do
svých devatenácti let. Zde jsem
také debutoval v první lize.
V Příbrami jste zůstal deset let
a přes Xaverov jste se dostal do
Slavie. Jak se zrodil přesun?
Když jsem se nedohodl v Příbrami,
přestoupil jsem do Xaverova, kde
se hrála druhá liga. I když tento
klub z finančních důvodů po půl roce mého působení
zanikl, vzpomínám na tuto štaci velmi rád, zejména kvůli
trenérovi Klusáčkovi, který mě v Xaverově vedl a vzal si
mě sebou do Slovácka. Přes Slovácko jsem se dostal do
Kolína, který v té době hrál ČFL. Další rok se ale sestoupilo
a já řešil další svojí budoucnost, protože jsem chtěl hrát
vyšší soutěž než divizi. Měl jsem nabídku z Čáslavi, jež
hrála druhou ligu. Dokonce mi osobně volal i nynější
trenér Mladé Boleslavi pan Koubek, že má o mě zájem.
Jenomže vztah mezi Kolínem a Čáslaví nebyl zrovna
optimální a z přesunu sešlo. Takže mi můj manažer pan
Stejskal, který se dobře znal s tehdejším sportovním
ředitelem Slavie Šrámkem, dohodl juniorku Slavie.
Do A-týmu jste se ve Slavii nedostal. Měl jste
nějakou šanci, že byste si mohl zahrát za sešívané

českou nejvyšší soutěž?
Za juniorku Slavie jsem v prvním půlroce v mistrovských
zápasech nechyběl ani minutu a vypadalo to, že bych
mohl nastoupit do zimní přípravy s A-týmem. Ale
bohužel jsem si poranil koleno a musel na operaci,
která moji kariéru přibrzdila.
Pomohlo vám všech 30 zápasů za Hlučín, na farmě
sešívaných, ve druhé lize v další kariéře?
Pokud nastupujete v základu a odehrajete všechny
zápasy, tak vám to jenom
pomůže. I když na druhou stranu
musím přiznat, že vzdálenost od
domova byla někdy problémem.
Ale okusil jsem druhou nejvyšší
soutěž u nás, tak se to dalo vydržet
a rozhodně mi to pomohlo v
kariéře.
Pak jste se přesunul do
Sezimova Ústí. Jak jste se
tenkrát dostal na Soukeník?
Jak jsem už zmiňoval tu
vzdálenost, tak ta hrála velkou
roli v tom, že už jsem dál působit
v Hlučíně nechtěl. Dostal jsem
nějaké nabídky z druhé ligy a ta
nejzajímavější byla ze Sezimova
Ústí, kterou jsem nakonec přijal a
myslím si, že to byla správná volba.
Po více než roce v Sezimáku jste zamířil do
Dynama. Cítil jste, že byste se mohl v Budějovicích
uchytit a hrát pravidelně Gambrinus ligu?
Kdybych si nevěřil, tak nemá vůbec cenu do Budějovic
chodit a hrát fotbal. Budějovicím jsem vděčný, že mi
daly šanci hrát první ligu.
Váš začátek byl hodně těžký. Dynamu se nevedlo
a hostilo úřadujícího mistra z Plzně. Vy jste
ale předvedl výborný výkon a byl jste jedním
z nejlepších hráčů na hřišti. Myslíte, že právě
tento zápas vám zajistil pevné místo v základní
sestavě?
Tak nevím, jestli zrovna tento zápas mi zajistil základní

Petr Javorek

sestavu, ale neříkám, že mi nepomohl do dalších
zápasu. Ale pokud bych svojí kvalitu neprokazoval jak
na trénincích, tak v zápase, asi bych těžko nastupoval.
Od přestupu do Dynama jste kromě jednoho
duelu, kdy jste pykal za žluté karty, nevynechal
ani minutu. Znamená to pro vás, že jste pro
trenéra Cipra základním stavebním kamenem?
Určitě je to příjemné, že jsem odehrál kromě toho
jednoho utkání všechny zápasy. Ale jestli jsem základní
stavební kamen, na to se musíte zeptat trenéra.

jarních zápasů byl klíčový?
Dá se říci, že když hrajete o záchranu, tak je pro vás
každý zápas klíčový. Jdete do utkání s tím, že ho
musíte zvládnou a urvat nějaké body. A obzvlášť
domácí zápasy jsou hodně důležité a mělo by se v
nich bodovat naplno. A nám se to většinou dařilo, a
proto jsme už v klidu.

V této sezoně jste vstřelil i dvě branky, jednu
Baníku a druhou Slavii. Dokážete zpětně říci,
která z nich byla důležitější?
Já osobně obě branky řadím na stejnou úroveň. V
Ostravě znamenala cennou remízu s naším přímým
konkurentem o záchranu. A se Slavií sice znamenala
tři body, ale v té době se dá říct, že už jsme byli
zachráněni.

V tomto duelu jste přišel o zub. V jakém to bylo
souboji a bylo hodně náročné zápas dohrát?
Bylo to v prvním poločase, kdy mě domácí Kraus ve
vzdušném souboji trefil loktem do pusy a vyrazil mi
zub. V prvním okamžiku to docela bolelo, poté to
ustoupilo a zápas se dal v pohodě dohrát. Nejsem
žádná panenka. (usmívá se)
Ligovou záchranu jste si zajistili již čtyři kola
před koncem. Dá se říci, který z tich především

Vy osobně byste v černobílém dresu rád
pokračoval?
Jak už jsem se zmínil, chtěl bych se někdy usadit na
delší čas a proč ne zrovna v Českých Budějovicích.
Jsme tu spokojený, klub pro nás vytváří ideální
podmínky, vše je tu na vysoké úrovni. Takže když budu
mít tu možnost, rád bych v Dynamu pokračoval.
Do Budějovic dojíždíte každý den z Příbrami.
Nepřemýšlel jste o tom, že byste se na jih Čech
přesunul?
Po sezoně bude dost času nad tímto přemýšlet. Teď se
soustředím na poslední kola, ve kterých budeme chtít
uspět a udělat co nejvíce bodů. Co se týče města, tak
je určitě hezké, je zde mnoho památek a míst, kam by
se dalo chodit. Takže by se mi tu líbilo (zakončuje opět
s úsměvem).
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Skórovat jste mohl i proti vašemu mateřskému
klubu – Příbrami. Ale hned v úvodu jste velkou
šanci zahodil. Hodně vás to mrzelo?
To mě hodně mrzí. Na tento zápas jsem měl ještě větší
motivaci, než proti Slavii. Z Příbrami jsem neodcházel
zrovna v dobrém a moc jsem si přál Na Litavce vyhrát.
Nakonec se nám to povedlo a jsem za to velmi rád.

Ze Sezimova Ústí jste v Dynamu na hostování.
Už víte, co bude v příští sezoně?
Hostování mám až do konce kalendářního roku 2012
a je ve smlouvě zanesena i opce. Ale uvidíme, co bude
poté.

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

Bral jste gól v síti Slavie trošku jako
zadostiučinění, že jste tenkrát zde nedostal
příliš šancí?
Určitě jsem měl o trochu zvýšenou motivaci, chtěl
jsem podat co nejlepší výkon. Ale že bych ten gól bral
jako zadostiučinění, to určitě ne. A kromě toho, ve
Slavii se od mého ochodu hodně změnilo, takže jsem
to ani tak nebral.

www.obchod-adidas.cz

Obchodní partneři vs. novináři

Tradiční souboj s novináři ovládli pošesté
obchodní partneři
Příjemnou tradicí se staly na hlavním stadionu
na Střeleckém ostrově fotbalové souboje mezi
obchodními partnery Dynama a členy Syndikátu
jihočeských novinářů. Již osmý vzájemný souboj
týmů vyzněl tentokrát zcela jednoznačně pro
obchodní partnery klubu, kteří vyhráli drtivým
výsledekm 12:2!
Obchodní partneři se s novináři v tradičních zápasech
střetávají vždy dvakrát za sezonu. Od roku 2008 se
sehrálo již sedm zápasů a lepší bilanci měli partneři,
kteří pětkrát vyhráli a pouze dvakrát odešli jako
poraženi. Jejich poslední porážka (1:3) se zrodila v
říjnu loňského rohu a květnové utkání tak mělo být
odvetou. Ta vyšla obchodním partnerům na jedničku.
V celém průběhu zápasu byli výrazně aktivnější a zcela
po zásluze se dočkali vysokého vítězství. Díky této
výhře se tak bilance vzájemných zápasů změnila na
šest výher obchodních partnerů a dvou výher členů
Syndikátu jihočeských novinářů.

Obchodní partneři - Syndikát novinářů 12:2 (5:0)
Branky: F. Klíma 4, Žalud, Šupka, Junek, Šváb, Vobr,
Chlasták, Kubeš, Poláček - Toman, Pancer
Za krásného slunečného počasí se hrál na Střeleckém
ostrově hned od úvodních minut velice zajímavý,
fyzicky náročný fotbal. Zatímco během podzimního
zápasu měli především novináři problémy se složením
základní jedenáctky a museli si dokonce několik
hráčů vypůjčit od partnerů, tentokrát se sešli ve
velmi početném složení. Herní formu ale načasovat
nedokázali a hned od úvodních minut tahali za kratší
konec provazu. Po poločase prohrávali už 5:0, když se
dvakrát prosadil Filip Klíma a po jedné brance přidali
Žalud, Šupka a Junek.
Ve druhé části sice novináři Tomanem a Pancerem
zápas krátce zdramatizovali, po krásné šibenici Matěje
Chlastáka a samostatném úniku Daniela Kubeše bylo
rozhodnutu. Střelcem zápasu byl Filip Klíma, který
zaznamenal čtyři branky!

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
FK MLADÁ BOLESLAV
Platnost kupónu
do 20. 5. 2012

Milan Nitrianský: Na zápas proti Dynamu se těším
Byl jedním z největších talentů, který českobudějovické Dynamo v poslední době vychovalo.
Jednadvacetiletý Milan Nitrianský se prakticky
během půlroku stal cenným zbožím na fotbalovém trhu a po třech zápasech na startu letošní
sezony Gambrinus ligy si ho vyhlédla pražská
Slavia, kde se okamžitě dostal do základní sestavy. Dnes ho čeká premiéra ve „velkém“ fotbale proti Dynamu na Střeleckém ostrově a sám
Nitrianský se na ni moc těší.
Dnes nastoupíte poprvé na jihu Čech proti
Dynamu. Jak se těšíte
na tuto premiéru?
Těším se hodně, to je jasné. V Dynamu jsem prožil krásné chvíle, dostal
jsem možnost zahrát si
ligu. Navíc mám zde stále
spoustu kamarádů.
Trefíte před utkáním
vůbec do šatny hostů?
Cestu do kabiny hostů
si moc dobře pamatuji ještě z dob, kdy jsme
tam proti A-týmu hrávali
s dorostem, takže to pro
mě neznámé samozřejmě
nebude.
Jak vzpomínáte na vaše relativně krátké působení v A-týmu Českých Budějovicích?
Vzpomínám na to jenom v tom nejlepším, nikdy jsem
neměl důvod vzpomínat jinak. Všem trenérům, kteří se o mne “starali,“ patří obrovský dík. Byl jsem tam
doma a už když jsem poprvé přišel do žáků, tak A-tým
byl můj sen, který se mi nakonec splnil.
Jste v kontaktu s některými bývalými spoluhráči?
Ano jsem, často si volám s Tomášem Stráským, který
je teď bohužel zraněný. Když se do Budějovic dostanu, tak ho rád vidím. Také si často volám s Martinem
Vozábalem. Kdyby nebyl on, tak se snad v životě ani
nezasměju (usmívá se). Lidí, jako je on, by mělo být
na světě více.

Ve Slavii už jste nějaký čas. Dají se tyto dva kluby vůbec srovnávat?
Ve Slavii se vše pomalu zvedá tam, kam to patří. Nicméně co se týče velikosti klubu, zázemí a fanouškovské základny, tak je Slavie někde jinde. Nedávno se v
Edenu hrálo derby a to mi znovu potvrdilo, jak lidem
na Slavii záleží. Ještě si občas ani neuvědomuji, že ve
Slavii jsem. Ale Dynamo je největší klub v jihočeském
kraji a ty rozdíly v ligových klubech už nejsou tak velké.
Vašemu mužstvu se v lize příliš nedaří. Berete tuto sezonu již jako přípravnou pro nadcházející ročník?
To je těžká otázka. Samozřejmě se nám
nedaří tak, jak bychom si to my i fanoušci
představovali. Každopádně věřím, že další
sezona bude úplně o něčem jiném a budeme bojovat o titul. Všichni si to ve Slavii
přejeme.
Po příchodu trenéra Poustky jste se
posunul do zálohy. Je to pro vás zásadní změna?
Změna to velká není. Stále se pohybuji na
kraji, z postu záložníka se dostanu více do
zakončení. Velké rozdíly v obou postech
nejsou, ale hlavně hraji tam, kde trenér
řekne a víc nad tím nepřemýšlím. Už delší
dobu tyhle dva posty střídám, takže to pro
mě velká změna není.
Má váš trenér dostatečný respekt vzhledem k
jeho nízkému věku?
Jak jsem již řekl, trenér od všech hráčů respekt určitě
cítí a vše má pod kontrolou. Hráči mu věří a to je nejdůležitější. Je dobře, že jsou v kabině hráči jako Standa Vlček, Martin Latka, David Hubáček nebo Lukáš
Jarolím, kteří mu kdykoliv můžou pomoci. A nesmím
zapomenout ani na Martina Vaniaka, který je v kabině
také dost znát.
Budete pomáhat trenérovi s taktikou na Dynamo?
Asi se mě na pár věcí zeptá, ale hlavní slovo v taktice
a dalších věcech okol zápasu on. Všichni hráči sledují
ligu, takže i Dynamo ví, na koho se má zaměřit.

www.obchod-adidas.cz

Historický úspěch mládeže

Největšímu úspěchu mládežnického fotbalu
na jihu Čech je už 40 let!
Byla sobota 17. června 1972, když v 17. 30 hod. zahájil
na Střeleckém ostrově mez. rozhodčí Kopcio první
finálové utkání o mistra Československa v dorostu mezi
Slovanem Bratislava, mistrem Slovenské republiky
a „domácí“ Iglou České Budějovice, mistrem České
republiky.
Na utkání dorostu přišla v Č. Budějovicích nevídaná návštěva.
Připravených 3 000 lístků (na III. ligu zde tehdy chodilo 1500
– 1800 diváků) z pokladen velmi rychle zmizelo a tak další
stovky zájemců šly na utkání již bez nich.
Bratislavský Slovan s řadou reprezentantů byl jednoznačným
favoritem. Však se také představitelé českého fotbalu notně
obávali ostudy a blamáže českého fotbalu. Českým mistrem
se podle jejich očekávání měl stát favorizovaný Baník Ostrava
nebo Sklo Union Teplice. Ale mistrem se stal neznámý
nováček dorostenecké ligy z jihu Čech!
Diváci viděli nejen výborný fotbal, ale také velmi překvapivý
průběh utkání. Na hřišti to rozhodně žádná blamáž ze
strany Igly nebyla. Ta svým nadšením, bojovností, ale určitě i
nespornou fotbalovou kvalitou, dávala Slovanu řádnou lekci
z fotbalové moderny a efektivity.

Krátce po zahájení 2. poločasu zvyšoval Jiří Malkus již na 3:0.
Diváci byli v euforii, trenéři hostů na infarkt. Bohužel tahle
situace až do konce utkání nevydržela. Čtvrt hodiny před
koncem Slovan snížil na 3:1 a v poslední minutě dokázal
dokonce vyrovnat.
Všichni tušili, že na Tehelném poli bude odveta hodně těžká.
Průběh prvního utkání ale ukázal, že by to nemuselo být
úplně beznadějné. Druhé finálové utkání Igla hned v úvodu
nastřelila břevno, ale pak se spíše bránila. Na vině nebyly jen
nezvyklé rozměry hřiště (největší v Československu), úsilí
mnohem zkušenějších domácích hráčů, ale také výrazná
snaha rozhodčího Roxera z Rožňavy.
Domácí nakonec ten kýžený gól dali a stali se po vítězství
1:0 mistry Československa. Na neznámé hráče z neznámého
týmu tak „zbylo“ 2. místo. Z fotografií z předávání stříbrných
medailí lze z tváří jejích hráčů vyčíst nejen únavu, ale také
zklamání. Tenkrát nikdo netušil, že dosažený výsledek zůstane
nejvýznamnějším úspěchem mládežnického fotbalu na jihu
Čech i po dalších 40 let.
Dnes si tento úspěch připomínáme, abychom vzdali hold
hráčům a realizačnímu týmu, kteří jej dosáhli.

Horní řada: trenér Jan MOLKUP, Zdeněk PROKEŠ, Bohuslav VOJTA, Jiří MALKUS, Jiří KRAUSKOPF, Jiří FILISTEIN, Jan ŠAFRÁNEK,
Zdeněk ŠPILAUER, vedoucí týmu Miroslav MUSIL
Dolní řada: Jiří LEITERMAN, Bohuslav TŮMA, Ladislav BERNÁT, Jaroslav HOŠNA, Miloslav PELLAR, Václav ADAM, Zdeněk MIKOLÁŠ (na snímku chybí Miroslav DUBSKÝ a Petr ŠVARC, který 1. 4. 1972 narukoval na zákl. voj. službu)

Strakonická farma

Strakonice na jaře jedou, opět dvakrát vyhrály
Fotbalisté Strakonic potvrzují v závěru divizní
sezony výbornou formu. Pět posledních zápasů
vyhráli a vedle deseti vstřelených gólů pouze
jednou inkasovali. V posledních čtrnácti dnech
vyhráli doma nad Voticemi 2:0 a následně
porazili i rezervu Slavie Praha 3:0!
SK Strakonice - SK Marila Votice 2:0 (1:0)
Branky: 42. Hudson, 59. Rein z penalty
Rozhodčí: Kubr - Tereba, Vilhelm
Sestava Strakonic: Křížek - Dvořák, Sláma, Riegel,
Koutný - Sajtl (81. Janů), Repa (88. Holý), Otepka, Rein Káník (75. Vujmilovič), Hudson.
Ve strakonickém dresu se představil Rudolf Otepka,
který měl stop karty za osm žlutých v lize. Do branky
opět nastoupil Zdeněk Křížek, ale moc práce neměl.
Pouze ve druhém poločase zlikvidoval střelu Papšyse.
Do středu obrany nastoupil zkušený Jan Riegel a
spolu se Slámou toho příliš hostujicímu Bernardovi
nedovolili. Hosté utrpěli v minulém utkání debakl
na rezervě Slavie 6:1, a tak se chtěli rehabilitovat a
nakonec uhráli přijatelný výsledek.
Ve 42. minutě zahrával trestný kop Otepka, nalevo
našel Riegela, ten hlavou prodloužil před brankou
na Hudsona, jehož první střelu Novák vyrazil, ale na
dorážku byl již krátký - 1:0. V 55. minutě měl z levé
strany šanci Papšys, ale Křížek nohou vyrazil na roh. To
byla první vážnější akce Votic v zápase. V téže minutě
po levém křídle unikl Otepka a jeho střelu z úhlu
Novák vyrazil na roh. O minutu později také z leva unikl
Hudson a jeho střela skončila na tyči Novákovy branky.
V 59. minutě unikl Husdon, udělal kličku Novákovi, ten
ho podrazil a uviděl žlutou kartu a byla penalta. Míč si
vzal Rein a střelou do prostřed branky získal vedení 2:0.
Novák risknul a padl na druhou stranu. V 69. minutě po
levém křídle unikl Hudson, šel sám na branku a vpravo
viděl zcela volného Sajtla, který měl prázdnou branku,
ale bombou nastřelil břevno.
Zdeněk Procházka (trenér Strakonic): „Bylo to z
naší strany vydařené utkání, akorát mám výhrady k
tomu, že jsme neproměnili několik velkých šancí. To
by se mělo dávat. V posledních deseti minutách jsme
trošku vypadli z rytmu a utkání se už jen dohrávalo.“

SK Slavia Praha B - SK Strakonice 0:3 (0:2)
Branky: 27. a 69. Řezníček, 11. Rein
Rozhodčí: Vitner – Šifalda, Jedlička
Sestava Strakonic: Křížek – Dvořák, Sláma, Riegel,
Koutný – Hovorka, Otepka (74. Repa), Petráň, Rein,
Káník (79. Janů) – Řezníček (85. Vujmilovič).
Strakoničtí odehráli první poločas jak z partesu. Sice
první příležitost měli Slávisté, ale Křížek včas vyběhl
a Veselého střelu vyrazil. To hosté hned ze své první
šance udeřili. V jedenácté minutě sehráli krásnou akci,
na jejíž konci stál Rein – 0:1. Po necelé půlhodině už
to bylo 0:2. Otepka našel přihrávkou přes celé vápno
volného Řezníčka a ten hlavou nedal gólmanovi
Malinovi sebemenší šanci 0:2. Na konci první půle
si ještě domácí gólman dal málem vlastní gól po
Řezníčkově střele.
Do druhého poločasu trenér Michal Petrouš poslal
místo Paprčiaka odchovance FC Písek Martina Voráčka
a ten měl hned v 53. minutě šanci hlavou ale spolehlivá
Zdeněk Křížek ji bravurně zlikvidoval. V 61.minutě
centroval Otepka na Petráně a jeho hlavička skončila
těsně nad břevnem. Třetí branku přidali Srakoničtí
v 69. minutě. Káník po levém křídle uvolnil obránce
Koutného a jeho centr proměnil střelec Jakub Řezníček
a stanovil na konečných 0:3 pro Strakonice.
Text a foto na stránce Jan Škrle

Centrum Bazalka

Centrum BAZALKA – nové jméno pro organizaci
známou jako Sociální služby Světluška
Organizace známá pod jménem Sociální služby Světluška, kterou SK Dynamo dlouhodobě podporuje v
rámci projektu „pojďme proměnit šanci“, oznámila
změnu jména. Tento denní a týdenní stacionář, ve
kterém se již od roku 2004 starají o děti a mládež s
těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje, se rozhodl pro nové jméno Centrum BAZALKA. Jaké k tomu vedly důvody?

CENTRUM

Vanda Polívková, ředitelka Centra BAZALKA, o.p.s.:
Od té doby, co jsme stacionář založili, se snažíme rozšiřovat a prohlubovat nabídku služeb tak, aby co nejlépe pokrývala
potřeby našich klientů a my tak skutečně pomáhali jejich rodinám. Věříme, že nové jméno Centrum BAZALKA navazuje na
tento vývoj a velmi dobře vystihuje podstatu naší činnosti.
Dynamo: Jaké sdělení v sobě tedy nese nové jméno?
VP: Jméno Centrum BAZALKA navazuje na jedinečný koncept ošetřovatelské péče, ve kterém pracujeme - Bazální stimulace®. Odvolává se také na naše poslání – pomáháme rodinám s péčí o děti s postižením a snažíme se tak podpořit jejich
zdravý chod. Právě rodina je základ – bazál – společnosti. V neposlední řadě se ztotožňujeme také s bylinkou samotnou,
bazalka je znamením lásky, zdraví a moudrosti.
Dynamo: Můžete naše fanoušky ujistit, že, byť pod novým jménem, podporují stále tu samou organizaci, stále
tu samou myšlenku?
VP: Vaši fanoušci a naši dárci nemusejí mít strach, se změnou jména se nemění činnost ani zaměření naší organizace. I nadále se v denním a týdenním stacionáři odborně staráme o děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením. Klademe
důraz na individuální přístup ke každému klientovi a snažíme se rozšiřovat jeho schopnosti a možnosti také v rámci ZŠ
speciální a MŠ speciální. V rámci poskytovaných fyzioterapií a dalších doprovodných terapií usilujeme o zkvalitnění života
našich klientů.

Číslo účtu Centra BAZALKA pro finanční pomoc je: 7000017242/8040. Více informací nalezneta na www.CentrumBAZALKA.cz.

tel.: 381 282 125
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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.

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

Dynamo: Nezbývá než popřát Vám mnoho úspěchů!
VP: Děkujeme moc SK Dynamu a jeho fanouškům! Pomáhat rodinám s péčí o jejich děti můžeme jen díky podpoře dárců
s dobrým srdcem.

Souhrn mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(23. dubna - 29. dubna 2012)
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U17 - Domácí prohra s Teplicemi
SK Dynamo U17 - FK Teplice 0:1 (0:0)
Sestava: Coufal - Podráský, Šumský, Vít - Pěnka, Held
J., Horák, Funda (55. Jenne) - Schertler, Hála, Held M.
(71. Pasecký).
Hodnocení: „Pro nás to bylo velmi smolné utkání, ve
kterém jsme celé utkání byli lepším týmem, bohužel
se nám nepodařilo dát branku, ani z jasných příležitostí.
Soupeř nás navíc necelých osm minut před koncem
potrestal po rohovém kopu, když vstřelil jediný gól
zápasu,“ řekl trenér Kamil Tobiáš.

U16 - Těsná výhra nad Teplicemi
SK Dynamo U16 - FK Teplice U16 2:1 (1:1)
Branky: Tušer, Tomášek. Sestava: Hřebejk - Máca,
Tušer, Tomášek (72. Květoň), Zajíc, Řezáč (75. Kočí),
Janoch, Rytíř, Bálek, Pasecký (60. Dědič), Vaněk.
Hodnocení: „Rozhodnutí zápasu přišlo v 70. minutě,
kdy roh zahrávaný Zajícem vrátil výborný Tomášek
přes celou branku do sítě. V hektickém závěru mohl
několikrát zvýšit Dědič, ale netrefil se. Vítězství se
zrodilo po nadšeném výkonu celého mužstva,“ řekl
spokojený trenér Jiří Vlček.

U15 - Starší žáci nestačili na Prachatice
Tatran Prachatice U15 - SK Dynamo U15 2:1 (1:0)
Branka: Matas. Sestava: Rotbauer - Škoda, Kándl,
Vacek, Blažek - Vymětal (62´Vávra), Kadlec, Matas, Tesař
- Mácha, Markytán
Hodnocení: „Byl to zápas, ve kterém se naši hráči
špatně pohybovali. Tím pádem i špatně kombinovali.
Mírné zlepšení nastalo ve druhém poločase, ale
vytvořili jsme si pouze mírnou platonickou územní
převahu. Soupeři stačila bojovnost a využití standartek
k tomu, aby zvítězili,“ hodnotil utkání trenér Martin
Wohlgemuth.

U14 - Vysoká výhra v Prachaticích
Tatran Prachatice U14 - SK Dynamo U14 0:5 (0:2)
Branky: Ayong 2, Tomek, Štifter, Chylík
Sestava: Vacl - Doležal (42. Brtna), Jáša, Hric, Novák (40.
Vávra) - Tomek, Pfeifer, Chylík - Macák (36. Rottenborn),
Ayong, Štifter.
Hodnocení: „Dnešní utkání se hrálo za obrovského
horka. Obě mužstva se snažila hrát fotbal, ale šance
si vytvářeli jen naši hráči. O poločase jsme vedli 2:0 a
ve druhém jsme přidali ještě 3 branky a zaslouženě
zvítězili,“ řek po zápase spokojený trenér týmu U14
Radim Pouzar.

U13 - Žáci si s Táborskem hravě poradili
SK Dynamo U13 - FK Táborsko U13 18:3 (5:3)
Branky: Drchal 4, Lorenc 4, Hüttner 3, Collin
2,Hofmann 2, Kalousek 2, Zachař. Sestava: A: Hodr Dolejšek, Sekyra, Švec - Tůma, Collin, Kalousek - Drchal
(Zachař) B: Višvader -Horák, Kočí, Marhoun - Hüttner,
Pileček, Hofmann - Lorenc (Votava, Míka).
Hodnocení: „V krásném letním počasí se hrál zajímavý
zápas, kde se hra přelévala z jedné strany na druhou. My
jsme byli lepší v kombibnační hře, soupeř v defenzivě,
ale snažil se i o rychlé protiútoky. Zápas se musel líbit i
divákům obou klubů,“ řekl trenér Miroslav Šenkýř.

U12 - Sedmnáct branek do sítě Táborska
SK Dynamo U12 - FK Táborsko U12 17:3 (9:2)
Branky: Trachta 3, Jiran 3, Míča 2, Hezoučký 2, Hucek 2,
Daňhel, Malecha, Cepák, Penner, Šuga.
Sestava: A: Havlíček - Cepák, Hladík - Daňhel, Hucek,
Rolínek - Weber, Jiran B: Hanus - Penner, Havel - Jiránek,
Hezoučký, Kadlec - Míča, Trachta. (Ardamica, Malecha,
Michalko, Šuga).
Hodnocení: „Od začátku utkání jsme měli herní převahu,
kterou jsme dokázali zhodnotit i gólově,“ řekl v krátkosti k
jednoznačnému zápasu s Táborskem trenér týmu U12
Pavel Pulec.

8/13/09 9:29:46 AM
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U19: Dorost se drží v horní polovině tabulky
V posledních třech kolech se starším
dorostencům Dynama tolik nedařilo. Tým pod
vedením trenérské dvojice Pavel Tobiáš - Jan
Dvořák nejprve remízoval s Hradcem Králové 0:0,
následně ve vloženém kole prohrál v Pardubicích
0:2 a další ztrátu si připsal o víkendu, kdy doma
na Složišti pouze remízoval se Zlínem 1:1. Nic to
ale nemění na tom, že dorostenecký tým prožívá
dobrou sezonu a pět kol před koncem se drží na
pátém místě tabulky!

zranění v prvním poločase a vynucená střídání, Kaduly a
Jenneho. Po druhé vstřelené brance se utkání dohrávalo
setrvačností a zápas nakonec skončil výhrou domácícho
týmu v poměru 2:0.

SK Dynamo U19 - FC Hradec Králové U19 0:0
Sestava: Vokatý - Fajtl, J. Novotný, Kabele, Malý (30.
Mravec) - Wermke (46. M. Held), Čadek, Staněk (65. Slavík),
Jenne -Vaněk (80. Šergl), Cihlář (70. Dvořák).

Jan Dvořák (trenér): Ve 2. minutě hry jsme se dostali
šťastně do vedení, když si hosté vstřelili vlastní gól. Druhý
poločas byl z naší strany kvalitnější. Naše hra byla dobrá,
kombinovali jsme a drželi balon. Po jednom nevydařeném
odkopu se ale hostům podařilo vyrovnat, když střelu před
Trnkou nešťastně tečoval jeden z obránců. V závěru jsme
měli tlak, ale nedokázali jsme proměnit ani velké šance.

Pavel Tobiáš (trenér): V Pardubicích sehrál náš tým
nepovedený zápas. Ve velkém vedru, v pravé poledne,
se hrál průměrný fotbal. Domácí bojovali o důležité body
a hra byla hodně rozkouskovaná. První gól padl v 17.
minutě po nádherné střele z dálky. Pak se hrálo převážně
ve středu hřiště. Kvalitu výkonu hodně ovlivnila dvě

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

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

Záp.
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29

V
23
15
16
13
12
13
14
12
12
10
11
11
10
9
9
7
5
7

R
2
9
2
10
10
6
2
6
5
9
5
4
4
6
3
5
10
4

P
4
5
11
6
7
10
12
11
12
10
13
14
15
14
17
17
13
18

Skóre Body
100:30
61:32
74:50
58:40
47:37
64:45

45:55
56:49
63:56

52:42
45:55
51:71
42:77
47:54
52:57
35:82
29:58
30:61

71
54
50
49
46
45
44
42
41
39
38
37
34
33
30
26
25
25
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FK Pardubice U19 - SK Dynamo U19 2:0 (1:0)
Sestava: Vokatý - Fajtl (79. Dvořák), Novotný, Kabele,
Mravec -Kadula (20. Jenne, 46. Staněk), Čadek, Slavík,
Wermke - Linhart (70. Vaněk), Cihlář (60. Šergl)

Celostátní liga staršího dorostu

SK Dynamo - FK Mladá Boleslav

Pavel Tobiáš (trenér): Nastoupili jsme bez tradičních
opor Kaduly (repre sraz), Linharta, Radoucha (zranění)
a druhý poločas bez Wermkeho, který byl nominován
za A -tým. Ke všem zlému se v prvním poločase zranil
Malý. To byly velké zásahy do sestavy našeho ligového
dorostu. Přesto jsme se s tím velice slušně vyrovnali.
Hrál se kvalitní, kombinační, fotbal a celé utkání bylo
o gólu. Ten nepadl, přestože šancí bylo dost. S bodem
byli evidentně spokojenější hosté.

SK Dynamo U19 - FC Tescoma Zlín 1:1 (1:0)
Branky: oba týmy si daly vlastní gól
Sestava: Trnka - Fajtl, Novotný, Kabele, Mravec - Wermke
(76. Šergl), Čadek, Slavík, Jenne (82. Dvořák) - Staněk,
Linhart (64. Vaněk)

8/13/09 9:29:46 AM
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Jindřich Kadula

Radost a velký smutek Jindřicha Kaduly
Nadějný českobudějovický hráč a reprezentant
do 18 let Jindřich Kadula vyhrál s národním
týmem turnaj Slovakia Cup, kde nastoupil ve
všech zápasech. Radost ale vystřídala velká
beznaděj. Hned po turnaji se při utkání ligového
dorostu v Pardubicích zranil a od fotbalu si
dlouhou dobu odpočine.
Máte za sebou Slovakia Cup. Turnaj jste vyhráli,
takže hodnocení je asi dobré, že?
Slovakia Cup je velice prestižní turnaj, který se hraje
už plno let. To se potvrdilo a kvalita soupeřů byla znát.
Nám tenhle turnaj vyšel a zaslouženě jsme ho vyhráli.
Turnaj jsem si užíval, včetně pěkného města, kde jsme
byli ubytováni. Hotel byl také pěkný a
nabízel nám veškerý komfort včetně
regenerace, což bylo naprosté nezbytné
v zatížení, které jsme absolvovali.
Ve skupině jste hráli proti Polsku,
Japonsku a Norsku. Ve finále jste
hráli s Dánskem a vyhráli jste 1:0.
Jak finále s Dánskem hodnotíte?
Byl to soupeř, který byl stejně jako my
na ME i MS, což nás motivovalo a finále
jsme si šli užít. Chtěli jsme je porazit. Do
zápasu jsem nenastoupil od začátku, ale
trenér mi říkal, že do zápasu zasáhnu.
Dali jsme gól v prvním poločase, byl to krásný zápas.
Dánové byli urostlí a výborně technicky vybavení. Já
nastoupil asi 30 minut před koncem. Dánové nás ke
konci přehrávali a tvořili si příležitosti, ale gólman nás
podržel a z brejků jsme mohli zápas rozhodnout. To se
nestalo a zápas byl napínavý do poslední minuty.
Jak vaše vystoupení hodnotil trenér Csaplár?
Pan Csaplár se mnou mluvil po zápase s Norskem.
Hodnotil moje vystoupení velmi pozitivně, jako jedno
z nejlepších, co jsem předvedl. Řekl mi na čem mám
pracovat. Nám hráčům to moc pomůže, když s námi
trenér dokáže komunikovat. Pan Csaplár tohle přesně
umí a mě dodal sebevědomí.
V mládežnických reprezentacích toho máte již
hodně za sebou. Co vám dal tento turnaj?
Každý zápas mi něco nového přinese a ty na
mezinárodní úrovni jsou ty nejlepší. Zahrát si poprvé s
Japonci a Dány je úžasné. Zajímavá byla komunikace

Japonců. Při rozcvičce jsme se s klukama museli smát.
Velké poučení pro mě je, že hrát se dá opravdu s
každým a porazit můžeme kohokoliv. (s úsměvem)
Nyní k té horší věci, vašemu zranění. Co se vám stalo?
Prvního května v úterý jsme hráli s dorostem v
Pardubicích. Hrálo se okolo poledne a teploty byly
dost vysoké. Já měl v 19. minutě balon na noze,
protihráč byl ode mě daleko a já si balon zasekl. Když
jsem se chtěl z nohy odrazit do protisměru, tak se
mi celé koleno hnulo do vnější strany a slyšel jsem
křupnutí. V tu chvíli jsem se skácel k zemi a křičel
bolestí. Bylo to hrozné, hned jsem věděl, že je něco
v nepořádku.
Byl jste na rezonanci. Co odhalila?
Ještě v úterý večer jsem jel do
nemocnice k panu doktorovi Heldovi,
který je na kolena specializovaný a
navíc je to doktor nároďáku i Dynama.
Řekl mi, že to vypadá na přetržený
křížový vaz v koleni. Nemohl jsem
na nohu ani stoupnout. Ještě večer
mě poslal na rentgen, který toho ale
moc neukázal a třetího května jsem
absolvoval magnetickou rezonanci.
Bohužel to nedopadlo dobře a
potvrdilo se přetržení křížového vazu.
Na další výsledky zatím čekám, protože mám něco i s
postranními vazy.
Na jak dlouho je odhadnutá léčba a co vás v
příštích týdnech čeká?
V tuhle chvíli toho moc nevím. Každopádně budu mít
ty nejlepší podmínky a udělá se všechno pro to, aby
se mi koleno uzdravilo co nejdříve. Klub je ve spojení s
mým manažerem a spolu se domlouvají na nejlepším
řešení. Chci těmto lidem moc poděkovat, kdyby jich
nebylo, tak čekám jen na magnetickou rezonanci
minimálně měsíc.
Můžete vůbec alespoň nějak posilovat nebo
máte absolutní klid?
Mám nařízený klid. Mám ortézu přes celou nohu a
berle. Na nohu nemám vůbec šlapat. Je to docela
čerstvé takže mě každý pohyb bez ortézy bolí.
Snad budou příští týdny lepší a začnu se dávat
dohromady.
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