ročník XXIV
24. března 2010

číslo 12

cena 15 Kč

Dynamo šokovalo v Ostravě
cestovatel Ľubomír Meszároš
B-tým: Dvě remízy na úvod jara

Své místo v základní sestavě
Dynama si vybojoval i
sparťanský mladík Jan Krob.

21. kolo
Gambrinus ligy

SK DYNAMO ČB - Bohemians 1905

2

PARTNEŘI

Generální partner

Oficiální dodavatel
sportovního zboží

Oficiální dodavatel
pro evidenci reklam
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soupisky týmů

SK DYNAMO ČB
jméno

30
1
3
2
16
11
4
20
19
22
12
7
21
18
6
10
9
15
25
23
17
13
28
14

BRANKÁŘI
Zdeněk Křížek
Pavel Kučera
OBRÁNCI
David Horejš
Tomáš Hunal
Marián Jarabica
Radim Koutný
Jan Krob
Josef Laštovka
Martin Leština
Everson Alen De Lima
Michael Žižka
ZÁLOŽNÍCI
Petr Benát
Peter Černák
Fernando Tobias Hudson
Martin Jasanský
Pavel Mezlík
Rudolf Otepka
Jan Riegel
Petr Šíma
Ladislav Volešák
ÚTOČNÍCI
Ľubomír Meszároš
Zdeněk Ondrášek
Tomáš Sedláček
Tomáš Stráský

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
lékař
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

BOHEMIANS 1905
góly
celkem

1983
1976

0
20

0
0

17
115

0
0

1977
1973
1989
1991
1987
1982
1981
1986
1981

7
13
14
0
12
1
13
3
19

1
0
0
0
0
0
1
0
0

173
344
14
0
29
120
124
3
90

7
4
0
0
1
3
1
0
1

1980
1976
1986
1989
1983
1973
1980
1983
1984

8
13
18
1
14
4
19
9
3

0
1
1
0
1
1
0
0
0

124
13
58
9
123
353
181
98
73

12
1
4
0
8
55
12
2
10

1979
1988
1980
1987

18
19
13
9

3
4
0
2

18
30
126
49

3
4
18
7

Jaroslav Šilhavý
Zdeněk Procházka
Ing. Petr Skála
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

jméno

BRANKÁŘI
28 Václav Marek
1 Radek Snozík
OBRÁNCI
27 Martin Cseh
4 Josef Jindřišek
3 Pavel Lukáš
7 Marek Nikl
24 MIchal Pávek
9 Jiří Rychlík
ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek
20 Amadou Cissé
33 Michal Dian
15 Jiří Kaufman
25 Martin Kotyza
16 Jan Moravec
11 Ferenc Róth
6 Jan Štohanzl
26 Rastislav Vdovjak
ÚTOČNÍCI
31 Vladimír Bálek
12 Lukáš Hartig
22 Aziz Ibragimov
14 Martin Nešpor
10 Dalibor Slezák
21 Milan Škoda

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
trenér brankařů
lékař
masér
masér a kustod

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

1981
1975

0
20

0
0

2
107

0
0

1978
1981
1975
1976
1985
1977

14
18
12
20
10
19

0
0
0
0
0
0

14
109
63
61
15
201

0
4
2
2
0
7

1988
1985
1981
1979
1984
1987
1979
1985
1990

14
3
9
15
2
0
13
18
0

0
0
0
4
0
0
0
5
0

53
4
16
51
21
24
64
82
0

2
0
1
8
2
0
3
7
0

1981
1976
1986
1990
1970
1986

4
12
15
3
4
16

0
0
0
0
1
2

19
94
15
3
210
40

0
15
0
0
23
6

Pavel Hoftych
Václav Hradecký
Pavel Medynský
Pavel Švantner
MUDr. Luboš Ptáček
Vladimír Hric
Miroslav Šimeček
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POSLEDNÍ ZÁPASY

domácí souboj s Libercem
přinesl dynamu pouze bod
14. března 2010, 19. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2554

SK DYNAMO ČB - FC SLOVAN LIBEREC

1:1 (0:0)

Až po inkasované brance domácí výrazně zvýšili úsilí a v
krátkém sledu se do gólových šancí dostali Žižka s Ondráškem.
Vyrovnání ale přišlo až v 77. minutě, kdy po faulu na Rudolfa
Otepku sám postižený z hranice vápna propálil zeď a vyrovnal
na 1:1. Ve zbytku zápasu Jihočeši sice moc chtěli, na druhý gól
znamenající zisk tří bodů ale již nedosáhli..

BRANKY: 77. Otepka - 68. Vulin
ŽK: Hunal - Vulin.
ROZHODČÍ: Damková - Mencl, Košec.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Leština, Hunal, Žižka, Krob
- Stráský (71. Meszároš), Černák, Otepka, Riegel, Mezlík (60.
Hudson) - Ondrášek (90. Volešák).
SESTAVA LIBERCE: Hauzr - Vácha, Kelič, Dejmek, Janů
- Frejlach (86. Dočkal), Gecov, Bosančič, Vulin (90. Polák) Nezmar (81. Smetana), Kerič
Před startem nedělního zápasu s Libercem udělal trenér Jaroslav
Šilhavý v základní sestavě několik změn. Místo kapitána Davida
Horejše se na post stopera postavil Michael Žižka a na levém
kraji zálohy se po zranění objevil Pavel Mezlík. Oběma týmům
šlo o hodně a tomu také odpovídal úvod zápasu, kdy se žádné
z mužstev nikam nehnalo. Aktivnější byli překvapivě hosté, kteří
byli častěji u míče. Jihočechům se nedařili kombinace a dlouhé
minuty spoléhali na nakopávané míče, se kterými si pozorná
obrana Liberce dokázala poradit.
První a hned naprosto gólovou šanci viděli diváci na Střeleckém
ostrově v 16. minutě, kdy po rohovém kopu Frejlacha překonal
hlavičkou gólmana Kučeru kanonýr Nezmar, míč ale naštěstí pro
domácí na brankové čáře vykopl u tyče stojící Rudolf Otepka. Po
půlhodině hry se v další slibné šanci ocitl Vulin a hned vzápětí
se z úhlu na druhé straně řítil do zakončení Mezlík, ani jeden ale
nedokázal vyzrát na pozorné brankaře. Pavel Mezlík měl další
šanci v minutě 33., po centru Ondráška ale zcela osamocený na
malém vápně nezamířil hlavou přesně.
Přestože byli v dalším průběhu prvního poločasu u míče častěji
hosté, mohl ve 42. minutě poslat domácí do vedení Ondrášek.
Po přihrávce Riegela sice pěkně obelstil jednoho z bránících
hráčů, do zakončení mu ale na poslední chvíli skočil Vácha.
Zbytek poločasu se pak odehrál okolo půlící čáry a do kabin se
tak odcházelo za stavu 0:0.
Druhý poločas dlouhé minuty přinášel velmi podobnou
podívanou jako ten první. Oba celky se přetahovaly o držení
míče, do šancí se ale nedostávaly. Přesně po hodině hry
předvedli hosté ze severu krásnou kombinaci, na jejímž konci
byl Kerič, s jehož ranou si poradil bravurně Kučera. Ani tato
výstraha domácí fotbalisty nevyburcovala ke zvýšení aktivity a
trest přišel velmi záhy. V probíhající 68. minutě prchl po pravé
straně Frejlach, do jeho přetaženého centru se krásně položil
Lovre Vulin a bylo to 0:1.

Jindøichùv Hradec

Liberecký útočník Kerič tísněn Martinem Leštinou.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „V prvním poločase
nás Liberec zaskočil velice aktivní hrou, hodně vysoko
napadal naše obránce. My jsme hodně nakopávali a ani
to nebyly žádné cílené nákopy. Liberec byl u všeho první,
o krok dříve před našimi hráči a lehce získával míče. Celý
první poločas jsme odehráli bez pohybu a z naší strany
to bylo velmi špatné. Ve druhém poločase to bylo z naší
strany sice lepší, ale Liberec se svou kvalitou dostal do
jednobrankového vedení a po průběhu utkání jsem rád, že
se nám utkání podařilo alespoň vyrovnat.“
Josef Petřík (trenér Liberce): „Po dvou nevydařených
výsledcích z úvodních dvou kol jsme se dostali pod tlak, ale
já si myslím, že i když nás čeká hodně práce, tak mužstvo
podalo obětavý výkon s velkým nasazením a vytvořili
jsme si i šance. Když už jsme vstřelili gól, tak domácí zvýšili
úsilí a díky nakopávaným balonům se dostávali k našemu
pokutovému území a vyrovnali. S nasazením, bojovností a
celkovým výkonem našich hráčů jsem dnes ale spokojen.
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Tomáš Hunal: Za bod s libercem
musíme být rádi
Třetí jarní utkání o šancích Dynama na záchranu či o možnostech
sestupu moc nenapovědělo a po remíze se Slovanem Liberec
jsou ve hře stále obě tyto varianty. Vše podstatné se událo
během druhé půle. První gól vsítil po Frejlachově dobrém
centru Vulin a až po inkasované brance se domácí fotbalisté
začali dostávat do ohrožení hostující brány. Vyrovnat se jim
podařilo ze standardní situace, kterou dokázal proměnit po
faulu na jeho osobu Rudolf Otepka.
SK Dynamo České Budějovice má za sebou další remízový
zápas, který lze tentokrát vzhledem k průběhu utkání označit
za šťastný. Liberec dostal do vedení v šestašedesáté minutě
Vulin, který si chytře zaběhl za obranu a nikým neatakován
poslal svůj volej za bezmocného Kučeru. Alespoň bod
Dynamu vystřelil špílmachr Rudolf Otepka. „Vzhledem k
našemu dnešnímu výkonu jsme za ten bod rádi, protože
jsme svým výkonem o záchranu moc nebojovali. Doma se
takto hrát nemůže, navíc, když hrajeme o záchranu. Naštěstí
dnes při nás stál fotbalový bůh.“

to tam padlo. Když se míč pošle pumelenicí na gólmana, tak
ten má těžkou práci, protože ten míč plandá a těžko s tím
může něco udělat.“
I přes to, že si Slovan přes zápas vytvořil herní převahu, tak
nedokázal své šance proměnit v další gólový úspěch. Největší
šance přišla hned po čtvrthodině hry, když si na Frejlachův
rohový kop nejlépe vyskočil aktivní Nezmar a svou hlavičku
poslal přesně do míst, kam nemohl brankář Kučera doskočit.
Naštěstí pro Dynamo ale v místě, kam Nezmarův pokus
směřoval, stál odchovanec Želechovic a polonůžkami míč
zázračně vykopl mimo. „Tam jsme měli veliké štěstí, že jsem ten
míč vůbec trefil,“ říká skromně Rudolf Otepka.

Jihočeši si poprvé na jaře mohli na Střeleckém ostrově
pořádně zakřičet gól poté, co na hranici pokutového území
si postavil míč Rudolf Otepka a svou dělovkou ze standardní
situace propálil vše, co mu stálo v cestě. „Na šestnáctce nejde
nic vymýšlet, jde jen zavřít oči a napálit to. Kdybych zkusil
technickou střelu, tak by to muselo být obrovské štěstí, aby

Tomáš Hunal
Už tradičně byl velkou defenzivní oporou kapitán Dynama
Tomáš Hunal, který proti Liberci předvedl své umění jak při
hlavičkách nebo rozehrávce, ale také při skluzech, kterými
několikrát připravil liberecké útočníky o míč. „Za ten bod
dneska musíme být rádi. Já ani nevím, proč se nám dneska nic
nepovedlo. Když to nejde, tak to prostě nejde. Naštěstí pro nás
to Ruda (Rudolf Otepka- pozn. autora) parádně trefil a ten bod
jsme už vybojovali.“
Kaňkou na výkonu Tomáše Hunala byla inkasovaná žlutá karta
v samém závěru zápasu, která je jeho čtvrtá a tím pádem
znamená stop na jeden zápas. „Pani rozhodčí jsem asi moc
napadl. Já jsem reklamoval souboj v brankovišti, po kterém
tam zůstali oba hráči ležet, že se musí pískat hned a asi jsem
to přehnal, padly tam ostřejší slova a tu kartu jsem viděl po
právu.“

Rudolf Otepka

Domácímu Dynamu se proti Liberci moc nevedly ani vzdušné
souboje, které většinou vyhrávali hráči hostujícího Slovanu.
„Ono se s Honzou Nezmarem chodí do soubojů těžko, ale že
těch soubojů vyhráli tolik, tak to asi proto, že byli o něco lehčí,“
dodává s úsměvem českobudějovický kapitán Tomáš Hunal.
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Jihočeši šokovali v ostravě,
porazili baník 1:0
20. března 2010, 20. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 9317

FC BANÍK OSTRAVA - SK DYNAMO ČB

0:1 (0:1)
BRANKY: 22. Horejš.
ŽK: Tchuř, Neves, Bolf - Laštovka.
ROZHODČÍ: Královec - Zlámal, Vysloužil.
SESTAVA OSTRAVY: Baránek - Řezník, Neves, Bolf, Tchuř Lička, Marek, Lukeš - Varadi (77. Wojnar), Mičola (66. Strnad),
Zeher (46. Vydra).
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Laštovka, Horejš, Žižka, Krob
- Hudson (69. Stráský), Otepka (90. Sedláček), Černák, Riegel,
Volešák - Meszároš (81. Ondrášek).
Lodivod budějovického Dynama Jaroslav Šilhavý se musel při
skládání základní sestavy obejít bez svého nejzkušenějšího
hráče Tomáše Hunala, jenž si odpykával trest za čtyři žluté
karty. Navíc právě Hunal patří k pilířům defenzivy a po minulém
duelu s Libercem byl vybrán novináři do sestavy kola. Základní
jedenáctka Jihočechů byla oproti posledním zápasům notně
obměněná a šanci tak dostal vůbec poprvé v dresu Dynama bek
Josef Laštovka. Ve středu pole nastoupil i v českobudějovické
metropoli hostující Ladislav Volešák.
Úvodních dvacet minut střetnutí se neslo v očekávaném duchu.
Ostravští svého soka přišpendlili na jeho polovinu a snažili se
ho přelstít kombinacemi a rychlými rotacemi hráčů ve svých
řadách. Úvodní mírný tlak však neměl žádnou gradaci, i díky
tomu že Budějovičtí zastavovali akce domácí již v jejich zárodku
na polovině hřiště. Ve žlutých dresech hrající Dynamo o sobě
dalo poprvé vědět v 16. minutě sérií čtyř po sobě jdoucích
rohových kopů, z nichž ale nic nevytěžilo. Náznak šance na
straně Baníku byl zaznamenán po lahůdkovém centru Lukeše
do vápna. Ten však pozorná budějovická obrana odvrátila.
Ve minutě 22. zažil městský stadion ve Vítkovicích šok. Po
rohovém kopu Otepky se ve skrumáži před brankou nejlépe
zorientoval David Horejš a poslal míč přesným volejem za
Baránkova záda. Domácí chtěli samozřejmě ihned odpovědět a
vystupňovali svůj tlak. Obrovský závar před svatyní Pavla Kučery
ve 28. minutě nedokázal žádný z ostravských hráčů zužitkovat
a když ani Řezník nepotrestal nedorozumění v jihočeské
defenzivě, vrátila se hra spíše do středu hřiště. Z ní vybočila
nebezpečná Mičolova rána, která rozvlinila pouze boční síť.
Poločasový hvizd sudího Královce tak poslal oba celky do kabin
za stavu 0:1.
Do druhé pětačtyřicetiminutovky poslal domácí trenér Koubek
na hřiště mladíka Vydru, jenž měl pomoci k aktivní hře směrem
dopředu. Ta se ale Baníku do zhuštěného prostoru v blízkosti

budějovického vápna vůbec nedařila. Domácí tak hrozili jen
ze standardních situací. Po jedné z nich se k hlavičce dostal
zadák Neves, ale nezamířil přesně. Do zajímavé pozice na rohu
šestnáctky dostal balón Lukeš, jeho projektil by však netrefil
ani branku na americký fotbal. 9317 diváků sledovalo i nadále
marné snažení Ostravských o prolomení českobudějovického
valu. Pověstné bušení do zdi však nepřineslo domácím
žádnou výraznější příležitost, nepomohla ani střídání v útočné
fázi. Právě střídající Strnad se perfektním náběhem dostal k
centrovanému míči od Řezníka, ale nedokázal ho usměrnit
mezi tři tyče. Zle nedobře bylo Budějovickým v poslední
minutě duelu, kdy Tchuře našel odražený kulatý nesmysl na
hranici vápna, domácí obránce však v rozhodujícím momentu
poslal svou střelu nad hostujcící branku.
Příjemné překvapení tak připravili svým fanouškům fotbalisté
Dynama, když dokázali uhlídat jak svůj hubený náskok z
prvního dějství, tak útočné ataky Ostravy. Nesmírně cenné tři
body z půdy akutálně čtvrtého Baníku jsou důležitým faktorem
v boji o zachování ligové příslušnosti.

Tomáš Hunal si kvůli čtyřem žlutým
kartám na Baníku nezahrál.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav Koubek (trenér Baníku): „Jsem zklamaný,
mužstvo taky. Ač neradi, musíme výsledek přijmout, takový
je fotbal. Častokrát jsem si vzpomněl na pohárový zápas s
Příbramí, kdy to bylo hodně podobné. Bylo jasné, že hosté
se mohou prosadit jedině po standardce nebo z brejku, což
se navíc stalo ve chvíli, kdy hráč, který měl hlídat Horejše,
zřejmě zaspal. Mužstvo nezatracuji, projevilo maximální
snahu, ale pak už jsme se dostávali do křeče.“
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Výsledek je
překvapivý, toho jsme si samozřejmě vědomi. Chtěli jsme
vycházet více ze středního a obranného pásma, pomohl
nám gól a odehráli jsme povedený první poločas. Ve
druhém už to bylo horší i takticky. Hráčům jsme neříkali, že
mají bránit ve vlastní šestnáctce, ale Baník nás tam zatlačil.
Čekal jsem, jestli se nepovede nějaký brejk, ale i tak jsem
moc šťastný, protože jsme udělali velký krok k záchraně.“
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Nesmírně cenné tři body,
pochvaloval si David Horejš
Dlouhých patnáct let čekali fotbalisté Dynama na výhru v
Ostravě, kde vítězstvím 1:0 na vítkovickém stadionu překvapili
v zápase 20. kola Gambrinus domácí Baník. Klíčovou postavou
vítězného utkání byl stoper David Horejš, který vstřelil
jednou branku zápasu.
Davide, s jakým cílem vlastně Dynamo na hřišti v
Ostravě proti Baníku nastupovalo?
Moc dobře jsme věděli, že má Baník velmi rychlý přechod do
útoku, a proto jsme chtěli hlavně zahustit střed hřiště. Myslím,
že se nám to celkem dařilo a navíc jsme dokázali v prvním
poločase i velmi dobře kombinovat.
Domácí fanoušci vám spílali, že jste hráli příliš
defenzivně..
Určitě jsme nehráli ale žádného zanďoura. Podali jsme velmi
dobrý týmový výkon a odjezdili jsme to po zadku. Pokud
budeme takto hrát i další zápasy, tak budeme dále bodovat.
Důležité ale bude, abychom nyní porazili Bohemku a abychom
se odpoutali ze sestupového pásma.
Vy osobně jste vstřelil jedinou branku zápasu, můžete
jí popsat?
Popravdě jsem mohl gól dát chvilku předtím, kdy jsem šel
do hlavičky s Mesim, který
ale nakonec zakončoval
těsně mimo. Následný roh,
který zahrával výborně Ruda
Otepka, prolétl až ke mně, já
se do toho položil a hlavou
jsem to trefil k tyči.
Do konce zápasu chybělo
ještě mnoho času..
Jak už to bývá, tak nás
vedoucí
gól
hodně
povzbudil a celkově nás to
hodně nakoplo. Celou první
půli jsme odehráli hodně
dobře, výborně jsme bránili
a míč jsme drželi daleko od
naší brány. Baník se vůbec
nedostal k žádné šanci a
my jsme moc dobře věděli,
že čím déle nedokáže
vstřelit gól, tím více bude
nervóznější. Věděli jsme, že
čas hraje pro nás, a to se také
vyplnilo. Ze zisku tří bodů
jsme nadšení, ale určitě je to
zasloužený zisk.

Referáty ze zápasu hovořily o tom, že se Baník nedostal
prakticky do šance..
Přesně tak to bylo. Domácí neměli vůbec žádnou šanci, což
jasně hovoří o naší výborné defenzivě. Rozhodně to ale nebylo
jednoduché. Baník se prakticky celý zápas tlačil dopředu a
jeho výborní útočníci byli často u míče. My jsme je ale dobře
zajišťovali a do vyložené gólové šance jsme je nepustili.
Byl zápas poznamenaný tím, že se hrálo ve Vítkovicích?
Myslím, že pro hráče obou týmů to nebyla žádná výraznější
změna. Zápas sledovalo skoro deset tisíc diváků a od úvodu
byla parádní atmosféra. Když jsme vstřelili gól, tak samozřejmě
fanoušci Baníku trochu zklidnili, ale i tak se hrálo před dobrou
kulisou.
Nyní bude chtít výhru z Baníku potvrdit doma s
Bohemians, že?
To jednoznačně. Osobně ale pevně věřím v to, že pokud k tomu
zápasu přistoupíme stejně jako nyní ve Vítkovicích, kde jsme
to všichni, všech jedenáct hráčů, poctivě odmakali, že diváky
potěšíme více než minule proti Liberci. Naším cílem nemůže být
nic jiného než zisk tří bodů. Jen v takovém případě potvrdíme
výhru z Baníku a zároveň se opět o něco přiblížíme našemu cílu,
kterým je samozřejmě záchrana v první lize.

David Horejš
Foto František Panec
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rozpis gAmbrinus ligy, tabulka

Gambrinus liga 2009/2010
17. kolo: 27.2.2010
Bohemians Pr. - Slavia
Dynamo ČB - Teplice
Sparta
- Příbram
Ml. Boleslav
- Kladno
Olomouc
- Slovácko
Jablonec
- Bohemians 1905
- Ostrava
Plzeň
- Liberec
Brno

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

21. kolo: 24.3.2010
Bohemians Praha - Ostrava
Dynamo ČB
- Bohemians
- Liberec
Slavia
- Slovácko
Teplice
- Ml. Boleslav
Olomouc
- Sparta
Jablonec
- Příbram
Plzeň
- Kladno
Brno

24. 3. 17:30
24. 3. 17:30
25. 3. 17:30
25. 3. 17:30
24. 3. 17:30
24. 3. 20:00
24. 3. 17:30
24. 3. 17:30

25. kolo: 17.4.2010
Bohemians Pr. - Ml. Boleslav 18. 4. 17:00
18. 4. 17:00
Dynamo ČB - Sparta
18. 4. 17:00
Slavia
- Kladno
18. 4. 17:00
Teplice
- Příbram
Slovácko
- Bohemians 1905 17. 4. 20:00
17. 4. 16:00
- Ostrava
Liberec
17. 4. 16:00
- Jablonec
Plzeň
17. 4. 20:00
- Olomouc
Brno

29. kolo: 8.5.2010
Bohemians Pr. - Plzeň
- Brno
Dynamo ČB
- Jablonec
Slavia
- Olomouc
Teplice
- Příbram
Slovácko
- Sparta
Liberec
- Ml. Boleslav
Ostrava
Bohemians 1905 - Kladno

26. kolo: 24.4.2010
25. 4. 17:00
Bohemians 1905 - Ostrava
24. 4. 16:00
Příbram
- Liberec
25. 4. 17:00
Kladno
- Slovácko
Sparta
- Bohemians Pr. 24. 4. 16:00
25. 4. 17:00
Ml. Boleslav - Teplice
25. 4. 17:00
- Slavia
Olomouc
25. 4. 17:00
- Brno
Jablonec
- Dynamo ČB 24. 4. 16:00
Plzeň

30. kolo: 15.5.2010
15. 5. 17:00
Příbram
- Ostrava
15. 5. 17:00
Kladno
- Liberec
15. 5. 17:00
Sparta
- Teplice
15. 5. 17:00
Ml. Boleslav
- Slavia
Olomouc
- Bohemians Pr. 15. 5. 17:00
- Dynamo ČB 15. 5. 17:00
Jablonec
15. 5. 17:00
- Slovácko
Plzeň
- Bohemians 1905 15. 5. 17:00
Brno

18. kolo: 6.3.2010
Slavia
- Dynamo ČB
3:2
- Bohemians Pr.
Teplice
2:1
- Brno
Slovácko
0:2
- Plzeň
Liberec
0:2
- Jablonec
Ostrava
4:1
Bohemians 1905- Olomouc
2:0
- Ml. Boleslav 14.4. 17:30
Příbram
- Sparta
Kladno
0:1

22. kolo: 27.3.2010
Slovácko
- Dynamo ČB
- Jablonec
Liberec
- Slavia
Ostrava
Bohemians 1905- Teplice
- Bohemians Pr.
Příbram
- Olomouc
Kladno
- Brno
Sparta
- Plzeň
Ml. Boleslav

19. kolo: 13.3.2010
Bohemians Pr. - Slovácko
Dynamo ČB - Liberec
Slavia
- Teplice
Ml. Boleslav
- Sparta
Olomouc
- Příbram
Jablonec
- Kladno
Plzeň
- Bohemians 1905
- Ostrava
Brno

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

23. kolo: 3.4.2010
Bohemians Praha - Kladno
4. 4. 17:00
Dynamo ČB
4. 4. 17:00
- Příbram
Slavia
- Bohemians 1905 5. 4. 19:30
Teplice
5. 4. 15:30
- Ostrava
Slovácko
3. 4. 18:00
- Liberec
Jablonec
- Olomouc 3. 4. 15:45
Plzeň
5. 4. 17:30
- Sparta
Brno
- Ml. Boleslav 3. 4. 18:00

27. kolo: 1.5.2010
Bohemians Pr. - Jablonec
Dynamo ČB - Olomouc
Slavia
- Příbram
Teplice
- Kladno
Slovácko
- Ml. Boleslav
Liberec
- Bohemians 1905
- Sparta
Ostrava
- Plzeň
Brno

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

24. kolo: 10.4.2010
11. 4. 17:00
Liberec
- Teplice
- Slovácko 10. 4. 18:00
Ostrava
Bohemians 1905 - Bohemians Pr. 10. 4. 15:45
11 4. 17:00
Příbram
- Brno
Kladno
- Dynamo ČB 11. 4. 15:00
12 4. 17:30
Sparta
- Slavia
Ml. Boleslav
- Jablonec 11. 4. 17:00
11. 4. 17:00
Olomouc
- Plzeň

28. kolo: 5.5.2010
Příbram
- Bohemians 1905
- Ostrava
Kladno
- Slovácko
Sparta
Ml. Boleslav - Dynamo ČB
- Liberec
Olomouc
- Teplice
Jablonec
- Slavia
Plzeň
- Bohemians Pr.
Brno

20. kolo: 20.3.2010
- Brno
Teplice
- Slavia
Slovácko
- Bohemians
Liberec
- Dynamo ČB
Ostrava
Bohemians 1905- Ml. Boleslav
Příbram
- Jablonec
Kladno
- Plzeň
Sparta
- Olomouc

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

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

28. 3. 17:00
28. 3. 15:00
29. 3. 17:30
28. 3. 17:00
28. 3. 17:00
28. 3. 17:00
28. 3. 17:00
27 3. 15:45

ZÁP

V

R

P

SKÓRE BODY

+/-

20
20
20
20
20
19
20
20
19
19
20
20
20
19
20
20

11
11
12
10
10
8
8
7
7
7
6
6
4
4
4
4

9
7
4
6
6
7
4
6
4
3
5
3
7
3
2
2

0
2
4
4
4
4
8
7
8
9
9
11
9
12
14
14

27:9
33:19
24:17
28:18
26:16
25:16
31:24
18:23
29:26
20:23
13:19
21:29
17:25
15:27
20:38
14:32

12
10
10
3
9
1
-2
0
-5
-3
-10
-9
-11
-12
-16
-16

42
40
40
36
36
31
28
27
25
24
23
21
19
15
14
14

8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00
8. 5. 17:00

2. 5. 17:00
2. 5. 17:00
2. 5. 17:00
2. 5. 17:00
1. 5. 20:00
1. 5. 16:00
1. 5. 16:00
1. 5. 20:00

5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30
5. 5. 17:30

Nejlepší střelci Gambrinus ligy
10 - Kulič (Ml. Boleslav),
9 - Ordoš (Olomouc),
7 - Lička (Ostrava), Šultes (Olomouc)
6 - T. Došek (Brno), Mahmutovič
(Teplice), Wilfried (Sparta)
5 - Mareš (Teplice), Švancara (Ostrava),
4 - Šenkeřík (Slavia), Holenda (Sparta),
Blažek (Liberec), Jeslínek (Bohemians),
Sylvestre (Boleslav), Pavlík (Jablonec),
Ondrášek (Budějovice), Stožický
(Teplice)
Brankáři s čistými konty
11 - Blažek (Sparta)
9 - Daněk (Plzeň)
8 - Grigar (Teplice), Kučera (Budějovice),
Bureš (Brno), Špit (Jablonec), Sňozík
(Bohemians 1905)
5 - Krbeček (Příbram), Baránek (Ostrava)
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o soupeři

Představujeme našeho dnešního soupeře

BOHEMIANS 1905
Posledních pět sezon
Rok založení: 1905
Klubové barvy: zelená a bílá
Stadion: Ďolíček (7.500 diváků)
Webové stránky: www.bohemians1905.cz
Nejlepší umístění: 1. místo (1983)
15.místo
Nejvyšší výhra: 10:0 nad Meteorem (1931) a SONP Kladno (1949)
2.liga
2.liga
2.liga
Nejvyšší prohra: 1.11 se Slavií Praha (1942/43)
ČFL
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Nejlepší střelec v historii: Ladislav Kareš - 86 gólů

Posledních pět zápasů v Gambinus lize
28.11.
28.2.
6.3.
14.3.
21.3.

Bohemians
Jablonec
Bohemians
Plzeň
Bohemians

-

Sparta
Bohemians
Olomouc
Bohemians
Ml. Boleslav

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

Střelci týmu v letošní sezoně
5 - Jan Štohanzl
4 - Jiří Kaufman
2 - Milan Škoda
1 - Dalibor Slezák

Fotbalisté Bohemians se na jihu Čech představili naposledy před dvěma lety,
Dynamo tehdy vyhrálo 2:0
Foto František Panec
Vzájemná bilance soupeřů
Tým Bohemians patří k oblíbeným soupeřům
budějovického klubu. Jihočeši se s týmem z Vršovic
potkali v první a druhé lize od vzniku samostatné české
ligy sedmnáctkrát a hned osmnkrát se z vítězství radovali
hráči Dynama. Pět zápasů skončilo nerozhodně a pouze
čtyřikrát se z vítězství radovali Pražané.
Nejlepší vzpomínky na zápasy s Bohemians mají útočník
Tomáš Janda a záložník Lumír Sedláček, kteří jako hráči
Dynama dokázali konto Bohemians zatížit ve vzájemných
zápasech třemi góly. Především pak druhý jmenovaný rád
vzpomíná na sezonu 2002/03, kdy všechny tři své branky
zaznamenal během jediného zápasu, a to dokonce na
hřišti ve Vršovicích. Díky jeho třem brankám tehdy Dynamo
vyhrálo 3:2.
V současném kádru budějovického týmu není žádný z
fotbalistů, který by jako hráč Dynama zaznamenal do sítě
Bohemians 1905 gól. Gólové vzpomínky na Bohemians má
například ale Rudolf Otepka, který tomuto soupeři vstřelil
gól jako hráč Příbrami v sezoně 2002/2003 při výhře 4:1.

Poslední vzájemný zápas
K poslednímu měření sil dnešních soupeřů došlo v polovině
září loňského roku, kdy se tým Dynama v rámci 7. kola
Gambrinus ligy představil ve vršovickém Ďolíčku.
Na horké půdě před téměř sedmi tisícovkami diváků tým
Pavla Tobiáše držel soupeře dlouhé minuty na distanc, jenže
domácí bojovníci v průběhu druhého poločasu postupně
skórovali Škodou a v zábvěru Kaufmanem a o výsledku tak
bylo rozhodnuto. Budějovický tým za celý zápas nevystřelil ani
jednou na bránou soupeře a výsledek 2:0 tak byl pro domácí
více než zasloužený.
13. září 2009
BOHEMIANS 1905 - SK DYNAMO ČB 2:0 (0:0)
Branky: 63. Škoda, 86. Kaufman
Sestava Bohemians: Sňozík - Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík
- Štohanzl, Hrdlička, Róth (90. Hašek), Janek - Ibragimov (85.
Kaufman), Škoda (71. Hartig).
Sestava Dynama: Kučera - Leština, Horejš, Jarabica, Žižka
- Stráský, Homoláč (70. Hudson), Riegel, Benát (83. Dolejš) Sedláček (63. Ondrášek), Meszároš.

prodej a pokládka
podlahových
krytin

o soupeři
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Osobnost v dresu Bohemians 1905

MAREK
NIKL
Marek Nikl (20. února 1976) začal s fotbalem v osmi letech, kdy poprvé oblékl dres pražských Bohemians. Za klokany z Vršovic hrál
do roku 1998 s jednou krátkou pauzou, během které nastupoval za jiný pražský klub Spartu Krč. Přestože nikdy nehrál za Spartu
nebo Slavii, dočkal se v roce 1998 přestupu do zahraničí, a to hned do uznávaného německého týmu 1.FC Norimberk.
V zemi našeho západního souseda působil téměř devět let, během kterých si na své konto v nejvyšší německé soutěži připsal 232
ligových startů, během nichž nastřílel sedmnáct branek. V letech 1999 a 2000 také krátce nakoukl do reprezentace, kde nastřádal
pět startů v dresu se lvíčkem na prsou.
Po úspěšném německém angažmá se rozhodl v roce 2007 pro návrat zpět domů. Okamžitě se stal opět oporou defenzivních řad
vršovického týmu. Ani on ale nedokázal zabránit v sezoně 2007/08 sestupu do druhé ligy. Klokani z Ďolíčku se ale hned následující
ročník vrátili zpět mezi ligovou elitu a Marek Nikl byl opět u toho. K dnešnímu dni má na svém kontě 61 zápasu v české první lize
a dvě vstřelené branky.
Foto František Panec

12

Fotbalový cestovatel

FOTBALOVÝ CESTOVATEL ĽUBOMÍR
MESZÁROŠ NEJEN O DYNAMU
Fanouškům českobudějovického Dynama se slovenský
útočník Ľubomír Meszároš poprvé představil v
letním přípravném období při utkání s rumunskou
Pandurií, které Dynamo odehrálo v rámci rakouského
soustředění. Příznivce největšího jihočeského města
si hráč, kterému spoluhráči neřeknou jinak než „Mesi“,
získal hned v prvním utkání v české nejvyšší soutěži. V
úvodním utkání s Jabloncem dokázal z rohového kopu
Petra Šímy vytěžit první
gól, díky kterému si
Dynamo připsalo první
ligový bod sezony. Na
svou první ligovou
trefu v Gambrinus lize
Ľubomír navázal o týden
později na pražském
Strahově
proti
FC
Bohemians Praha. „Úvod
sezóny se mi povedl, ve
dvou zápasech jsem
dal dva góly a trochu
jsem navázal na své
působení v Turecku, kde
jsem dokázal skórovat v
úvodních třech kolech
po sobě,“ vzpomíná
zkušený útočník.
Výborný vstup do sezóny trochu opadl s přibývajícími
zápasy, kde jedenatřicetiletý Slovák vsítil už pouze
jednu branku, kterou dal opět týmu FC Bohemians
Praha. Jarní vstup do sezóny Jihočechům přinesl
jeden bod proti podzimnímu mistrovi z Teplic. O tom,
že tři body mohly zůstat na Střeleckém ostrově, mohl
rozhodnout právě českobudějovický Messi, to by ale
jeho tvrdou střelu z hranice pokutového území nesměl
brankář žlutomodrých Slavík rybičkou vyrazit mimo tři
tyče. Do druhého jarního kola, které Dynamo zavedlo na
nejnovější stadion v České republice, Ľubomír Meszároš
nezasáhl. „Týden před zápasem jsem měl problémy s
přitahovačem. Před zápasem v Praze jsem dva dny měl
nucenou pauzu, potom jsem sice zkusil potrénovat, ale
po konzultaci s lékařem a trenérem jsme se dohodli, že
bude lepší tomu dát více času. Po dalších dvou dnech
volna jsem konečně začal s tréninkem naplno a začal
jsem se připravovat na Liberec. Samozřejmě mě trochu
mrzí, že jsem si nezahrál. Stadion tam je opravdu krásný,“
nešetří útočník chválou na slávistickou chloubu.
Remízové utkání se Slovanem Liberec označili domácí
fotbalisté za dobré. Tři body z tohoto zápasu mohly na

jihu Čech zůstat poté, co se Ľubomír odvážně pustil
do trojice protihráčů. „Šel jsem do souboje s tím, že je
zkusím překvapit svým průnikem. Když jsem běžel na
ty dva obránce, tak mi přišlo, že ani moc nečekali, že
bych mohl zkusit samostatný průnik. V podstatě mi to
vyšlo, ale bohužel v poslední fázi mi jeden z obránců
míč odkopl. Byla to škoda, chybělo tam z mojí strany
asi jenom půl kroku, abych tam byl dřív. Možná jsem
taky mohl být v útoku
agresivnější.“
Ačkoli je Ľubomír
na jihu Čech už více
než půl roku, tak
svou manželku zatím
nechává
v
rodné
zemi a v Českých
Budějovicích zůstává
sám. „Manželku
s
rodinou mám doma
na Slovensku. Zatím
to zvládáme takhle
na dálku. Já jsem
většinu času tady v
Budějovicích a ona je
doma. Já se snažím
tam dojíždět vždy,
když je to možné. Bohužel problém nastává v momentu,
kdy máme často zápasy a tréninky. To se domu moc
nepodívám a potom je to pro nás oba takové těžké.
Věřím, že to ale zvládneme i nadále.“
Už jen kvůli výbornému vstupu do jihočeského angažmá
bude Ľubomír Meszároš na své působení pod Černou
věží vzpomínat v dobrém. „Doposud jsem v Českých
Budějovicích maximálně spokojený. Hráčský kolektiv je tu
výborný, s klukama si rozumíme. I lidi, kteří se kolem fotbalu
tady pohybují, mají pohodový přístup. Všichni se snaží pro
nás fotbalisty připravit zázemí tak, aby tu panovaly velmi
pěkné podmínky pro hru. Já bych ale byl ještě šťastnější,
kdyby se nám podařilo v zápasech uhrát ještě více bodů.
Jak v utkání s Teplicemi, tak i s Libercem jsme ty tři body
vybojovat mohli. Kdyby se to povedlo, byla by tu ještě lepší
atmosféra, než je teď. Stěžovat si na ní rozhodně nemůžu,
kluci jsou super, ale v případě většího bodového zisku by se
hrálo ještě líp. Bohužel se pohybujeme v té špatné polovině
tabulky, v té spodní části a kvůli tomu jsou občas znatelné
na spoluhráčích stresy. Každý to bere jinak, ale ten tlak na
svou osobu se nezapře a od něj se pak odvíjí tlak na celý
tým. V situaci, v jaké jsme, je ten tlak na záchranu větší a
větší, aby se Dynamo v nejvyšší soutěži zachránilo.“
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Ľubomír Meszároš

Do Českých Budějovic Ľubomír přestoupil ze Slovanu
Bratislava, kde se pod trenérem Uhrinem, který aplikoval
styl hry na jednoho útočníka, tolik nedostával v silné
konkurenci několika útočníků na hřiště, i když za Slovan
dokázal vstřelit jedenapadesát branek. Přitom právě
Slovan je tým, ve kterém slovenský útočník začínal se
svou fotbalovou kariérou. „Na své působení ve Slovanu
Bratislava budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Ve Slovanu
jsem vyrůstal, prošel jsem tam všemi kategoriemi, co se
od mládeže až po dospělé týče. Navždy zůstane jako můj
domovský klub, na který si vždy rád vzpomenu. Když jsem
tam působil, bydlel jsem jen několik metrů od stadionu.
Bylo tam výborné zázemí, které doplňoval perfektní
kolektiv lidí. Nyní jsem však spjatý s českobudějovickým
Dynamem a jsem tady spokojený. Co bude dále, až se
bude blížit můj konec kariéry, to zatím neřeším. Dokud
to půjde, tak chci hrát fotbal a jestli to bude tady na jihu
Čech nebo někde jinde, tak to v současné době opravdu
nevím.“

Jako jeden z vyvolených fotbalistů dostal možnost
reprezentovat slovenský národní tým při mezinárodních
utkáních. Za možnost reprezentovat dvojramenný kříž se
odvděčil i jedním gólem. „Svého reprezentačního gólu jsem
dosáhl v zápase proti národnímu týmu Ázerbájdžánu. Bylo
to po rohovém kopu, který jsem zakončoval hlavou.“
V jedenatřiceti letech by mohl zkušený ostřelovač o
svých zážitcích dlouho vyprávět. Kromě reprezentačních
startů si zkusil i pocit z olympijského postupu. „Nejvíce
vzpomínek mám hlavně ze Slovanu, když jsem se dostával
do reprezentačního áčka. To bylo moc pěkné období.
Potom se nedá zapomenout na angažmá v Turecku. Vůbec
největší zážitek je ale kolektivní, když jsme se slovenskou
jedenadvacítkou postoupili na olympiádu,“ dodává se
zamyšleným úsměvem ve tváři Ľubomír Meszároš.
Michal Heřman

Svými výkony ve všech věkových kategoriích Slovanu
Bratislava na sebe upozornil natolik, že po naskočení do
nejvyšší slovenské soutěže dostal ocenění pro nejlepšího
hráče do jedenadvaceti let, tzv. cena Petra Dubovského.
„Když jsem získal toto ocenění, tak jsem měl hodně
úspěšnou sezónu. Celá kariéra se mi tenkrát rozebíhala.
Už je to deset let, ale určitě jsem za tuto cenu vděčný.“
Kromě české a slovenské ligy si držitel titulu nejlepšího
hráče do jedenadvaceti let z roku 2000 připsal starty i v
zahraničních soutěžích. Ze Slovanu se v sezóně 2002/2003
vydal do tureckého Elazigsporu. V něm si připsal nejlepší
období v zahraničí, když dokázal v odehraných třiatřiceti
zápasech devětkrát skórovat. Po roce se ale stěhoval do
Adanasporu, kde už dokázal jen dvakrát rozjásat bouřlivé
turecké tribuny.
„Svoje první turecké období hodnotím velmi kladně. V
Elazigsporu to byla velká novinka, šel jsem z Bratislavy do
zcela neznámého prostředí a země. Pojetí fotbalu je tam
úplně někde jinde, hraje se tam mnohem ofenzivněji
než jsme zvyklí. To samozřejmě pro nás útočníky bylo
jen dobře, protože jsme se často dostávali do šancí. Co
se týče atmosféry, tak na každém zápase byly stadiony
plné. Lidi tam fotbalem žijí, snaží se svůj tým mohutně
podporovat, ať už se daří nebo ne. Snaží se svůj tým
vyhecovat a vytáhnout ho co nejvýše. “
Celkem sedmnáct zápasů odehrál v řeckém Panionisu, ve
kterém dokázal dvakrát zamířit do černého. „V Řecku to
bylo něco úplně jiného, ve stylu hry, života i okolí. Je tam
velký rozdíl od toho, na co jsem byl zvyklý. Musel jsem
si zvykat na nový život. Šel jsem tam ve svých dvaceti
letech a určitě to pro mě byla velká životní zkušenost.“

Ľubomír MESZÁROŠ
Narozen:
Výška / váha:
Post:

13. 3. 1979
183 cm / 80 kg
Útočník

Ligová kariéra:

1997 - 2003
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2009
2009 - ????

Slovan Bratislava /SVK/
Elazigspor /TUR/
Adanaspor /TUR/
Panionios Athény /GRE/
Slovan Bratislava /SVK/
Dynamo České Budějovice

#17

utkání

góly

148
33
22
17
63
18

39
9
2
2
12
3

14

Místo na střídačce

Klub SK Dynamo éeské Budøjovice pĆipravil ve spolupráci s DENÍKEM
soutøž pro fanoušky o místo na stĆídaêce prvoligového týmu bøhem domácích mistrovských utkání.

Chceš se podívat na fotbal z netradiêního pohledu?
Nasát atmosféru zápasu pĆímo u hĆištø?
Být v tøsném kontaktu trenérĎ, hráêĎ i realizaêního týmu?
Okusit radost z gólu pĆímo na stĆídaêce?
Staêí opravdu málo a mĎže se štøstí usmát i na Tebe.
Vždy od pondølí do pátku pĆed domácím ligovým utkáním pošli SMS
zprávu na tel. êíslo +420 777 88 06 88 se svým tipem na pĆesný
výsledek domácího utkání Dynama spolu s tipem na poêet divákĎ,
kteĆí pĆijdou na stadion na dané utkání ve tvaru: TIP X:X XXXX, kde X:X
je výsledek utkání a XXXX poêet divákĎ (napĆ.: TIP 5:0 6854)

Více o soutøži na: www.dynamocb.cz
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AKCE PRO FANOUŠKY

Dynamo chystá akce pro své bývalé hráče!

Na svém lednovém jednání se členové Síně slávy Dynama vedle návrhů na uvedení dalších zasloužilých
hráčů či funkcionářů mezi klubové legendy zabývali i myšlenkou, jak zapojit do činnosti klubu i další
bývalé hráče. „Byli bychom rádi, kdyby se bývalí fotbalisté, kteří v minulosti úspěšně hájili barvy Dynama,
mohli pravidelně scházet, popovídat si a třeba si i zahrát fotbálek,“ zdůvodnil marketinkový manažer
Dynama Radim Šupka záměr dát bývalé budějovické fotbalisty dohromady.
První jejich setkání je na stadionu Dynama nachystáno ve VIP prostorech na 7. dubna od 17h. V případě
zájmu neváhejte kontaktovat pana Františka Tobiáše na tel. 775 256 240 nebo rovnou přijďte na
setkání.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!

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

druhé zdarma
Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonice ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55

SK DYNAMO ČB
BOHEMIANS 1905
Platnost kupónu
do 7. 4. 2010
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Juniorka v ČFL

Na úvod jara remíza s
Českou Lípou

Béčko remízovalo na
hřišti Lídra tabulky

13. března 2010, 18. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 100

20. března 2010, 19. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 529

SK DYNAMO „B“ - ČESKÁ LÍPA

SEZIMOVO ÚSTÍ - SK DYNAMO „B“

1:1 (1:1)
BRANKY: 1. Jasanský - 44. Mičkal
SESTAVA DYNAMA: Pešula - Laštovka, Homoláč, Novák,
Šimánek - Šibčič, Lima (84. Bambule), Rakovan, Jasanský Kaňák (79. Timm), Klavík.
SESTAVA Č. LÍPY: Meier - Novotný, Silný, Řehák, Šafář
- Runt, Vrabec, Breite - Mičkal (81. Bednář), Kučera (65.
Věchet), Holeček (90. Slabashevich)
Trenér juniorského týmu Jiří Lerch mohl v úvodním zápase
jarní části sezony na umělé trávě v Hluboké nad Vltavou využít
trojice hráčů A-týmu Laštovka, Lima a Jasanský. Poslední
jmenovaný Martin Jasanský se za důvěru odvděčil hned po
padesáti vteřinách hry, kdy po dlouhém nákopu elegantně
přehodil vybíhajícího brankáře
Meiera a Dynamo vedlo 1:0.
Naneštěstí pro příchozí fanoušky
to byla jedna z mála fotbalových
akcí, kterou Jihočeši proti České
Lípě předvedli. Ještě ve 24. minutě
našel Kaňák ideálním pasem před
poloprázdnou bránou Adama
Klavíka, ten ale v rozhodujícím
okamžiku zamířil mimo.

0:0 (0:0)
SESTAVA SEZ.ÚSTÍ: Jakubov - Mašek, Kochlöfl, Martínek,
Endl (61. Schön) - Kočí, Janů, Barteska (79. Předota), Horka
(68. Kostečka), Rožboud - Mach.
SESTAVA DYNAMA: Pešula - Peroutka, Homoláč, Novák
P., Koutný (89. Klavík) - Šibčič (75. Rein), Benát, Bambule,
Rakovan, Jasanský - Kaňák (65. Timm).
Ve svém druhém jarním zápase zavítali svěřenci Jiřího Lercha
na hřiště aktuálně vedoucího týmu tabulky ze Sezimova Ústí.
Za Dynamo se poprvé v soutěžním zápase po dlouhodobém
zranění objevil hráč A-týmu Petr Benát, který vydržel na
hrací ploše celých devadesát minut. Jihočeské derby bylo
od úvodních minut
velmi
vyrovnanou
podívanou a ani jedno z
mužstev si nevytvářelo
vyloženější příležitosti.
Aktivnější
byli
sice
domácí fotbalisté, jejich
nakopávaný styl fotbalu
sice zaměstnal hlavičkáře
Dynama, přesto se
ale hráči Spartaku na
dostřel Pešulovy brány
nedostávali.

V dalším průběhu prvního
poločasu to byli hlavně hosté, kteří
udávali tempo hry. Ve 28. minutě
zahrával přímý kop Šafář, jeho
Naopak to byli fotbalisté
Zlatan Šibčič v zápase juniorky na hřišti Sezimova
zakončení se ale také mezi tři tyče
Dynama, kteří měli ve
Ústí v souboji se Stanislavem Rožboudem.
nevešlo. O dvě minuty později se
20. minutě jedinečnou
Foto František Panec
v gólové pozici ocitl Novotný, s
možnost dostat se do
přesně mířenou hlavičkou k tyči si
vedení. Precizní exekutor
ale poradil gólman Pešula. K dalšímu ohrožení domácí brány
přímých kopů Martin Jasanský poslal na domácího brankáře
došlo v minutě 33., kdy se do zakončení dostal středopolař
Jakubova z pětadvaceti metrů parádní ránu, gólman jeho
Breite. Parádní střelou hodně vystrašil celou budějovickou
pokus s vypětím všech sil vyrazil na tyč, odkud se balon odrazil
defenzivu, míč ale naštěstí zamířil těsně mimo spojnici tyče
do zámezí. Technicky hrající budějovičtí fotbalisté dělali svému
a břevna. Jihočeši se přesto nepoučili a před odchodem
soupeři svým pohybem problémy, žádnou další ošemetnou
do kabin přišlo vyrovnání. Ve 41. minutě se při závaru v
situaci ale Jakubov řešit již nemusel. Mnoho práce neměl
pokutovém území nejlépe zorientoval Jakub Mičkal, který
ani budějovický gólman, před kterým výborně operovala
nekompromisně poslal míč za záda bezmocného Pešuly.
defenzivní formace v čele s veteránem Davidem Homoláčem.
I na začátku druhého poločasu byli výrazně aktivnější hosté a
domácí fotbalisté spíše bránili nerozhodný výsledek. Největší
nebezpečí pro bránu Dynama znamenal v 67. minutě Runt,
jehož střela skončila na tyči Pešulovy brány. V poslední
desetiminutovce pak sice Jihočeši trochu přidali a měli více ze
hry, žádnou vyloženou šanci si ale nevypracovali a utkání tak
skončilo spravedlivou dělbou bodů za remízu 1:1.

Dvanáct minut před koncem měli naopak jedinečnou šanci
vstřelit gól domácí fotbalisté. Po nezaviněném podklouznutí
útočníka Schöna v pokutovém území odpískal rozhodčí
Řezáč pokutový kop. Míč si na penaltový puntík postavil Kočí,
jehož střelu ale bravurně zneškodnil brankář Pešula. Ve zbytku
zápasu si ani jedno z mužstev žádnou další šanci nevytvořilo a
souboj dvou jihočeských týmů tak skončil smírně 0:0.

tel.: 381 282 125
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JUNIORKA V ČFL

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2009/2010
ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL
Kolo

Termín

Zápas

Podzim

Jaro

18. kolo

Sobota, 13. 3. 2010 SK Dynamo ČB B - Česká Lípa

2:2 1:1

19. kolo

Sobota, 20. 3. 2010 Sezimovo Ústí - SK Dynamo ČB B

1:0 0:0

20. kolo

Sobota, 27. 3. 2010 SK Dynamo ČB B - Králův Dvůr

1:3

-:-

21. kolo

Sobota 3. 4. 2010 Loko Vltavín - SK Dynamo ČB B

0:2

-:-

22. kolo

Sobota 10. 4. 2010 SK Dynamo ČB B - Karlovy Vary

1:1

-:-

23. kolo

Sobota, 17. 4. 2010 Ovčáry - SK Dynamo ČB B

1:0

-:-

33. kolo

Středa, 21. 4. 2010 SK Dynamo ČB B – Liberec B

0:0

-:-

24. kolo

Neděle, 25. 4. 2010 SK Dynamo ČB B - Varnsdorf

1:3

-:-

25. kolo

Neděle, 2. 5. 2010 Viktoria Žižkov B - SK Dynamo ČB B

1:2

-:-

26. kolo

Sobota, 8. 5. 2010 SK Dynamo ČB B - Vyšehrad

0:3

-:-

Středa, 12. 5. 2010 Písek - SK Dynamo ČB B

0:3

-:-

27. kolo

Sobota, 15. 5. 2010 Jablonec B - SK Dynamo ČB B

2:2

-:-

28. kolo

Sobota, 22. 5. 2010 SK Dynamo ČB B – Motorlet

1:4

-:-

29. kolo

Sobota, 29. 5. 2010 Ml. Boleslav B - SK Dynamo ČB B

0:2

-:-

34. kolo

32. kolo

Středa, 2. 6. 2010 Slavia B - SK Dynamo ČB B

1:2

-:-

30. kolo

Sobota, 5. 6. 2010 SK Dynamo ČB B - Plzeň B

1:2

-:-

0:3

-:-

31. kolo

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

Sobota, 12. 6. 2010 SK Dynamo ČB B - Hlavice

TÝM
FK Spartak MAS Sez.Ústí
TJ Sokol Ovčáry
SK Hlavice
SK Slavia Praha B
SK Slovan Varnsdorf
Loko Vltavín
FK Králův Dvůr
FC Písek
Arsenal Česká Lípa
1.FK Karlovy Vary
FC Viktoria Plzeň B
FC Mladá Boleslav B
FK BAUMIT Jablonec B
SK Dynamo ČB B
FC Slovan Liberec B
FK Viktoria Žižkov B
SK Motorlet Praha
FK Slavoj Vyšehrad

ZÁP.
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

V
9
8
9
8
8
8
7
7
6
6
7
7
7
6
6
6
6
5

R P SKÓRE BODY +/3
33
6 4 29:18
3
33
9 2 22:13
6
30
3 6 27:21
1
28
4 7 30:21
-2
28
4 7 27:22
-2
28
4 7 19:22
-3
27
6 6 29:31
-3
27
6 6 24:27
-4
26
8 5 26:22
-4
26
8 5 30:26
-1
26
5 7 24:21
-2
25
4 8 23:29
-4
23
2 10 27:25
-4
5 8 21:26 23
-4
23
5 7 20:26
-8
22
4 9 23:30
-5
22
4 9 24:34
-11
16
1 13 21:32

jméno
BRANKÁŘI
Vít Pešula
Jakub Vlk
OBRÁNCI
Radislav Bakala
František Bambule
Pavel Novák
Jiří Peroutka
Karel Sláma
Josef Šimánek
ZÁLOŽNÍCI
David Homoláč
Michal Pliška
Michal Rakovan
Filip Rein
Zlatan Šibčič
ÚTOČNÍCI
Michal Kaňák
Adam Klavík
Marián Timm

hlavní trenér
asistent trenéra
hrající asistent
kustod
masér
lékař

narozen

výška

váha

17. 3. 1988 192 cm 89 kg
29. 12. 1990 190 cm 85 kg
22. 4. 1990
29. 3. 1989
30. 11. 1989
31. 12. 1982
25. 7. 1991
3. 5. 1990

181 cm
185 cm
186 cm
183 cm
190 cm
180 cm

73 kg
83 kg
70 kg
77 kg
77 kg
75 kg

12. 10. 1973
8. 2. 1989
15. 4. 1989
15. 1. 1991
17. 6. 1990

181 cm
180 cm
184 cm
170 cm
181 cm

76 kg
71 kg
77 kg
70 kg
74 kg

16. 7. 1988 174 cm 70 kg
16. 4. 1990 185 cm 85 kg
7.1. 1990 181 cm 72 kg

Jiří Lerch
Zdeněk Čadek ml.
David Homoláč
Jan Dvořák
Václav Kolář
MUDr. František Franc

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
3 - Michal Mašát
Martin Jasanský
2 - Pavel Mezlík
Jan Svátek
Michal Kaňák
Zdeněk Ondrášek
1 - Adam Klavík
Rastislav Bakala
Michal Pliška
Michal Kaňák
Michal Mácha
Jiří Peroutka
Everson Alan De Lima
Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
8 - Svátek
2 - Nekvinda, Mašát, Tischler, Timm,
Bakala, Peroutka
1 - Pliška, Lima, Mácha, Křížek, Novák, Bakala
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AKCE PRO DĚVČATA

I Holky hrají fotbal!
V sobotu 10. dubna 2010 proběhne na fotbalovém hřišti Vysokých škol Jihočeské univerzity na Dlouhé louce
akce určená především pro děvčata, která by si ráda vyzkoušela zahrát si fotbal.
Celé sobotní odpoledne budě věnované především děvčatům ve věku 8 až 14 let a jejich rodinám či přátelům,
které mají zájem sportovat. V době od 13:15 do 15:45 hod bude probíhat hlavní část programu – turnaj smíšených
trojic v kopané. Trojici musí tvořit 2 věkově neomezení hráči jakéhokoliv pohlaví a minimálně jedna dívka ve věku
od 8 do 14 let. (Ideální pro rodinu).
Do turnaje se mohou přihlásit rovnou domluvená mužstva (trojice) nebo se na místě vytvoří mužstvo z příchozích
jednotlivců (děvčat nebo chlapců). Mužstva či jednotlivci přihlášení předem získají malý fotbalový dárek.
Během tohoto sportovního dopoledne budou probíhat fotbalové dovednostní soutěže o ceny klubu SK Dynamo
České Budějovice a rádia Faktor. Pro všechny účastníky a příchozí diváky bude připraven „Zdravotní koutek“ a pro
nejmenší diváky „Dětský koutek“.

Program:
12:30 – 13:00 Přihlášení do turnaje (jednotlivci / družstva - trojice)
13:15 – 15:45 Turnaj trojic
13:30 – 15:45 Dovednostní soutěže
16:00 Vyhlášení výsledků – předávání cen
16:15 Autogramiáda prvoligových fotbalistů SK Dynamo ČB

Doprovodný program během celého odpoledne:
- Dětský koutek
- Zdravotní koutek (měření tuku, zdravá výživa, měření zdatnosti)
- Soutěže rádia Faktor

Přihlášení do turnaje:
Do turnaje můžete přihlásit
celý tříčlenný tým a nebo
pouze jednotlivce. Přihlášky
prosím zasílejte na email
tmaruska@dynamocb.cz
a nezapomeňte vždy uvést
jméno a příjmení přihlášených
fotbalistů/fotbalistek, datum
narození, kontaktní mobilní
telefon a v případě přihlášení
celého týmu i název tohoto
týmu.
Do turnaje se mohou jednotlivci
i celé týmy přihlásit až v den
turnaje přímo na místě, tím
však přijdou o možnost získat
malý fotbalový dárek..

PARTNER SK DYNAMO
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SOUHRN ZÁPASŮ MLÁDEŽE

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(8. března - 14. března 2010)

U19 - Na Slavii starší dorost nestačil
SK Dynamo U19 - Slavia Praha U19 0:2 (0:1)
Sestava: Liška - Koutný, Polák, Král (60. Poláček), Sajtl Svoboda, Vokatý, Repa, Petráň - Němec (82. Krejčí), Novák
Hodnocení: Starší dorostenci Dynama si nedokázali poradit
se stejně starými hráči Slavie a na domácím hřišti v Hluboké
nad Vltavou prohráli 0:2. „Viděli jsme zápas dvou rozdílných
poločasů. První, který byl z naší strany katastrofální a to i
přes to, že jsme měli tři vyložené šance! A druhý, který měl z
naší strany kvalitu směrem dopředu, bohužel bez efektivity,“
hodnotil asistent trenéra Martin Frantík.
U18 - Remízový vstup do sezony
SK Dynamo U18 - Jablonec U19 0:0
Sestava:Vokatý - Dvořák, Průcha, Rozhoň,
Hájek - Prášek, Tlustý, Poláček, Benda Chytrý (38. Jindra), Vlk (75. Němec)
Hodnocení: V České lize dorostu
zachraňující se Jihočeši začali jarní
část sezony domácím utkáním s
Jabloncem, které skončilo dělbou
bodů za remízu 0:0. „Byl to zápas
dvou rozdílných poločasů. V tom
prvním hosté platili důrazem, po
našich ztrátách měli vyložené šance
a brankář Vokatý nás výrazně podržel.
Do druhého poločasu jsme zvýšili
aktivitu, podařilo se nám hru vyrovnat,
ale bohužel jsme trestuhodně zahodili
hned čtyři tutovky,“ řekl o zápase kouč
týmu Miroslav Jirkal.

Dorostenec František Němec v souboji
se slávistou Mrázem v utkání U19.
Foto František Panec

U15 - Žáci uhráli bod v Příbrami
Příbram U15 - SK Dynamo U15 1:1 (1:0)
Branka Dynama: Kocar. Sestava:
Coufal - Křiváček (70. Vopleka), Šumský, Kocar, Podráský Svoboda, J. Held, Funda, Jenne - Horák (35. M. Held), Schertler
Hodnocení: Přestože byli starší žáci Dynama na hřišti Příbrami
lepším týmem, domů se vrátili pouze s jedním bodem za
remízu 1:1. „Zpočátku to byl spíše boj než fotbal. Postupně
jsme si vytvořili územní převahu, ale pouze po vápno soupeře.
Soupeř na naši bránu v prvním poločase vystřelil jenom jednou,
ale stačilo to na vedení po prvním poločase. Ve druhém jsme
si vytvořili tlak, ale z několika dobrých šancí jsme vytěžili jenom
jednu branku,“ řekl o zápase trenér Martin Wohlgemuth.
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U17 - Ani mladší dorost na Slavii nevyzrál
SK Dynamo U17 - Slavia Praha U17 0:2 (0:1)
Sestava: Trnka - Kabele (68. Kodras), Novotný J., Dvořák, Malý,
Minář (60.Vaněk), Novotný R., Čadek, Petráň (40.Radouch),
Cihlář, Šergl.
Hodnocení: Podobně jako starší dorostenci nestačili ani ti
mladší na ambiciózní tým pražské Slavie, se kterým prohráli o
dva góly 0:2.„Soupeř má výbornou bilanci na hřišti soupeřů, ze
celý podzim prohráli venku pouze jednou. Tuto sílu potvrdili
i v tomto utkání,“ řekl po zápase trenér Jiří Vlček, jehož tým
klesl v tabulce první ligy na jedenáctou příčku.
U16 - Na starší protihráče nestačili
SK Dynamo U16 - Jablonec U17
0:2 (0:1)
Sestava: Hajdušek - Žyla, Hrabík,
Schloff, Fajtl - Wermke, Heller (55.
Kolář), Kebl, Růžička (41.Čejka) Staněk, Nebor
Hodnocení: V prvním jarním
zápase přivítali mladší dorostenci
Dynama kategorie U16 na
domácím hřišti silný celek dorostu
Jablonce, se kterým tým Ivana
Nováka nakonec prohrál 0:2.
„Naším soupeřem byl vedoucí celek
soutěže, který potvrdil své kvality.
Hosté dokonale využili své fyzické
převahy. Kluci se snažili, ale na
soupeře tentokrát nestačili,“ řekl po
zápase trenér budějovického týmu.

U13 - Příbram nastřílela
mladším žákům tři góly
Příbram - SK Dynamo U13 3:0
Sestava: Vejsada - Hevel (25. Štěpánek), Vacek, Němec,
Blažek - Bartoš, Kándl, Fořter (30. Pancíř) - Kadlec, Týnavský
(30. Chylík), Matas
Hodnocení: „Vzhledem k odehraným zápasům během
přípravu je pro mě první mistrovské utkání velkým
zklamáním. Velmi málo jsme se chtěli zapojit do hry. Hráči
byli asi myšlenkami ještě na velmi úspěšném přátelském
utkání v Linzi proti Paschingu. Pevně věřím, že to bude pro
nás ponaučení,“ řekl po zápase trenér Tomáš Maruška.
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SOUHRN ZÁPASŮ MLÁDEŽE

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(15. března - 21. března 2010)

U19 - Starší dorost rozstřílel Teplice
SK Dynamo U19 - Teplice U19 3:0 (1:0)
Branky: 45. Král, 63. Novák, 80. Holub. Sestava: Liška Pösinger, Polák, Holub, Sajtl (80. Vokatý) - Svoboda (61. Vlk),
Král, Repa, Petráň - Němec, Novák
Hodnocení: Po dvou prohrách z úvodu jarní části sezony
si tým Pavla Tobiáše v lize dorostu připsal první přesvědčivé
vítězství, když na domácím hřišti na přírodní trávě na Složišti
porazil Teplice 3:0. „Právě po dvou porážkách bylo vítězství
nad Teplicemi velice důležité. Je také nutno ale dodat, že bylo
naprosto zasloužené,“ řekl asistent trenéra Martin Frantík.
U18 - Prohra na hřišti Liberce
Liberec U18 - SK Dynamo U18 4:2 (3:1)
Branky Dynama: Poláček, Krejčí.
Sestava: Vokatý - Dvořák (46. Chytrý),
Průcha, Rozhoň, Benda - Prášek (75.
Černoch), Poláček, Tlustý, Troup Krejčí, Němec
Hodnocení: Zachraňující se starší
dorost B odehrál zápas na hřišti
Slovanu Liberce, který skončil výhrou
domácícho celku 4:2. „Proti favoritu
utkání a celé soutěže jsme začali
velmi aktivně, paradoxně jsme z
nevinně vyhlížejících akcí dostali
do pětadvacáté minuty tři velmi
laciné branky, které ovlivnily celkový
výsledek,“ řekl o nepovedeném startu
do utkání trenér dorosteneckého
týmu Miroslav Jirkal.

U17 - Nad Teplicemi uspěl i mladší dorost
SK Dynamo U17 - Teplice U17 2:0 (2:0)
Branky: 33. Čadek z pen., 40. Dvořák. Sestava: Přibyl Kodras, Novotný J., Dvořák, Malý, Minář (65. Petráň), Čadek,
Šergl, Radouch (60. Novotný R.), Cihlář, Vaněk (70. Mravec)
Hodnocení: První jarní bodový zisk si na své konto připsali
mladší dorostenci Dynama, kteří doma porazili díky brankám
Čadka a Dvořáka Teplice 2:0. „Vyrovnané utkání, které rozhodly
proměněné standartní situace. Hosté je měli nebezpečnější,
ale naše obranná činnost byla v tomto utkání stoprocentní,“
pochvaloval si dobrou defenzivu kouč Jiří Vlček.

Budějovický Funda v souboji s Broschinským v
zápase žákovských týmů.
Foto František Panec

U15 - Domácí remíza s Libercem
SK Dynamo U15 - Liberec U15 0:0
Sestava: Coufal - Křiváček, Šumský,
Kocar, Podráský - Svoboda, J. Held, Funda, Jenne - Horák,
Schertler.
Hodnocení: I po zápase s týmem Liberce se starší žáci Dynama
udrželi v horní polovině tabulky, když s třetím týmem tabulky
uhráli doma remízu 0:0. Tým Martina Wohlgemutha si připsal
třetí remízu v sezoně a s celkovým počtem sedmadvaceti bodů
zůstává na sympatickém šestém místě tabulky. O další ligové
body budou žákovské ligové týmy usilovat příští víkend na horké
půdě vedoucího týmu tabulky - Slavie Praha.

U16 - Výprask na severu Čech
Dynamo U16 - Liberec U16 5:2
Branky: Nebor, Linhart. Sestava:
Maruška - Kolář (65.Straka), Schloff,
Kebl, Fajtl - Čejka (70. Bubeník),
Heller, Staněk, Wermke - Nebor (67.
Růžička) Linhart.
Hodnocení: Nejmladší budějovičtí
dorostenci chtěli na severu Čech proti
silnému soupeři zabojovat o body, což
se jim ale nakonec nepodařilo. Domácí
tým jasně dominoval a po zásluze
zvítězil 5:2. „Po dobrém výkonu přišla
porážka, která mrzí. Domácí trestali naše
zbytečné chyby. Přitom jsme měli více
příležitostí než domácí,“ krčil rameny
trenér hostujícího týmu Ivan Novák.
Mladším dorostencům Dynama patří v
české lize třinácté místo tabulky.

U13 - Vyrovnání před koncem
Dynamo U13 - Liberec U13 1:1
Branka: 48. Něměc. Sestava: Vejsada
- Havel, Vacek, Němec, Blažek - Bartoš (35. Pancíř), Matas, Škoda (35.
Štěpánek), Fořter (35. Kándl) - Kadlec K., Chylík (50. Týnavský)
Hodnocení: Po teřch bodech sahali v zápase s Libercem
mladší žáci Dynama, kteří nakonec ale v samém závěru přišli
o vítězství. „Remíza je pro mě v tomto utkání ztráta. Nejen
to, že jsme si nechali vyrovnat pět minut před koncem, ale
rozhodně jsme nepředvedli to, na co tým má,“ řekl po zápase
trenér nejmledších ligových žáků Tomáš Maruška, jehož
týmu patří po sedmnácti odehraných kolech sedmá příčka
tabulky.
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Rozhovor Tomáš Maruška

Tomáš Maruška: Pro naše kluky chystáme
stále něco nového
Jarní polovina letošní sezony se pomalu rozjíždí a ke slovu se
také dostávají žákovské týmy, které v průběhu března čekají
první zápase. O tom, že se nejmenší budějovičtí fotbalisté mají
stále na co těšit, nás přesvědčil i Tomáš Maruška.„Samozřejmě
se pro kluky snažíme vymýšlet stále něco nového,“ říká šéftrenér
žákovských týmů.
Jaká byla zimní příprava žákovské kategorie a co bylo
její náplní?
Základem zimní přípravy žákovských mužstev byl dlouhodobě
nastavený systém práce s mládeží zaměřený na rozvoj jejich
pohybových dovedností a herních činností jednotlivce.
Primární cíl v žádném případě nebylo rozvíjet vytrvalostní
schopnosti. Všechny naše kategorie absolvovaly zimní
soustředění v Penzionu u Hudečků na Zadově. Sice zde hráči z
90% především trávili čas na běžkách, ale hlavním cílem nebylo
získání obecné vytrvalosti jako v seniorských kategoriích, nýbrž
naučit se také jinému sportu než je fotbal, naučit hráče režimu
na horách a rozvíjet u nich pomocí běžek všestrannost. Lze to
také chápat jako servis klubu jednotlivým hráčům a rodičům,
protože naši trenéři žákovských kategorií jsou nejen trenéry, ale
také výborní pedagogičtí pracovníci, kteří jsou schopni naučit
lyžovat.

o sestavu atd.), protože jedině tak si v sobě vybudují vlastnost
nevzdávat se a naučí se překovávat i nepříjemnosti. Samozřejmě
je to vlastnost nejen sportovní, ale velmi jim to dá i v osobním
životě. Proto je třeba být na kluky hlavně v tomto věku přísný,
spravedlivý a nekompromisní. Pro veřejnost připravuji mnoho
projektů a programů, při kterých mají možnost vyzkoušet si
naše tréninky a ztotožnit se s klubem.
O jaké projekty jde?
Na začátek prázdnin je již připraven fotbalový kemp pod
záštitou Karla Poborského nazvaný Stevcamp. Během několika
dnů přihlášení hráči zažijí mnoho zábavy: vyzkouší si sporty
jako je golf, plážový volejbal, baseball, adrenalinový lanový
park. Samozřejmě si denně na hřišti potkají opět zábavnou
formou s fotbalovým míčem při rozvíjení jejich fotbalových
dovedností pod dohledem profesionálních trenérů a večer
budou mít možnost seznámit se na besedách i s ligovými
hráči a samotným patronem kempu Karlem Poborským.
Během jarní části dále budu objíždět s ligovými hráči A-tým
tréninky žákovských kategorií po mužstev po jihočeském kraji
a společně si s nimi zatrénujeme. Pro nejmenší připravujeme
na sobotu 10. dubna nábor do našich nejmenších kategorií
a chceme se také rozšířit o kategorie dívek (více na straně 18
tohoto zpravodaje nebo na www.dynamocb.cz).

Jste spokojen s průběhem zimní přípravy?
To, co jsme měli v plánu, se nám podařilo splnit. Jsem
maximálně spokojen s podmínky pro
tréninky v zimním období, a to díky
našemu tréninkovému areálu SCM
Mladé. Samozřejmě je neustále co
zlepšovat, ale pokud mám srovnat
podmínky ostatních, i třeba ligových
mužstev, nemohu si stěžovat.
Mohou se hráči těšit na něco
nového nebo budou počítat se
zaběhnutým plánem jarní části?
Naši hráči mohou počítat i nadále s
pestrým programem. Navíc pro ně
připravujeme vylepšení zázemí a
atd. I když si myslím, že jak jsem řekl,
mají podmínky maximální a někdy
se jim snaží rodiče dělat servis jak
prvoligovým hráčů. Ti hráči ve svém
vývoji musí překonávat určité překážky,
musí chtít něčeho dosáhnout i za cenu
nepříjemností (ranního vstávání, boje

Šéftrenér žákovských týmů Tomáš Maruška
Foto František Panec
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