ročník XXII
24. února 2008

číslo 11

15 Kč (10 Kč permanentky)

Hráčský kádr pro jaro
2008
Jarní los SK Dynamo
Zaměřujeme se
na výchovu
mládeže

17. kolo
1. Gambrinus ligy

SK Dynamo ČB - FK Jablonec 97

Komplexní služby

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

výkup druhotných surovin
velkoobjemové kontejnery

total waste management

Rumunská 1, 120 00 Praha 2
tel: +420 222 074 401 fax: +420 222 074 403

tel: +420 386 110 911 fax: +420 386 110 910

avecz@avecz.cz
www.avecz.cz
800 118 800
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Jiří Kotrba:

Zaměřujeme se na výchovu mládeže
Je pasován mezi skutečné fotbalové odborníky. Jako hlavní trenér už vedl několik prvoligových klubů. Nyní pracuje
v českobudějovickém Dynamu na poli funkcionářském.
Spolu se svými kolegy se mu postupně daří z A-mužstva tvořit konsolidovaný a stabilizovaný tým.
Pane Kotrbo, v současné době v kádru prvního
mužstva prakticky není
žádný hráč na hostování, což je asi dlouhodobý
záměr klubu, že?
„Je to tak. V minulosti to tak
nebývalo a každý půlrok
jsme stavěli nové mužstvo.
Po dohodě s trenérem
Strakou jsme se toho chtěli
vyvarovat a udělat maximum pro to, aby všichni členové nakonec právě
vě
ě díky tomu,
mu že js
jsme
kádru byli našimi kmenovými hrá- od tohoto snažení
naažení ustoupili, tak
či.“
jsme z Plzně zí
získali
ískali Petra Šímu i za
velmi příznivou
ou
u cenu.
u. Petr je levole
To se poměrně podařilo splnit, ne? nohý fotbalista
taa a i kdyžž jje odlišným
dliš
„Ano. V zimní přestávce jsme při- typem hráče n
než Jaroslav Černý,
vedli tři nové hráče na přestup a mohl by být možnou
mo
ožnou alternativou
jediné hostování Pavla Mezlíka za něj.“
je s opcí na přestup. Navíc jsme
nechtěli jít do žádného rizika. Z divizních Strakonic
rak
akonic tým
ým dále
dá
Útočník Jan Svátek je z minulosti posílil ofenzivní
ní fotbalista
f
ista Petr
Pettr
Budějovicemi již dobře prověřený. Dolejš.
Pavla Mezlíka jsem já znal osob- „Petr je mladý, talentovaný
ent
ntovaný hráč a
ně z Brna, takže jsem jej trenérovi určitě dostane šanci.
ci. Na
N jeho
ho p
přídoporučil a ten má teď půl roku kladě jsme chtěli dát naje
najevo
ajevo i všem
m
na to, aby si ověřil jeho kvality. hráčům z menších klubů
bů
ů po
p celém
ém
A bude-li o něj poté mít zájem, kraji, že když pravidelně
ě prokáží
p
může k nám v létě přijít na pře- svou dobrou výkonnost, neza
nezapoezapostup.“
mínáme na ně a budeme si jich
jic
všímat.“
Rovnou na přestup z Plzně přišel
Petr Šíma, jak se jeho příchod Dalo by se říct, že vám některý
vyvíjel?
hráč v poslední době proklouzl
„Bylo to mírně složitější. Díky již mezi prsty?
dřívějšímu přestupu Kladrubské- „Určitě jich bylo několik. Ale my
ho do Sparty máme při výběru jsme se rozhodli jít cestou stabilijejích hráčů na hostování právo zace mužstva, aby u nás hráči byli
první volby. Spolu s Plzní jsme delší dobu a také musíme vycháměli zájem o záložníka Petrželu. A zet z našich konkrétních podmí-

nek.
ek. Navíc práce trenérů
nérů a hráčů
čů
byla
na podzim
natolik
úspěšná,
b
pod
atolik úsp
á
že nejsme
bezprostředně
ohroženi
sme bez
dně oh
sestupem.
em. Proto doufáme,
fám že
e se
nám podaří co nejrychleji
n
eji zajistit
za
zajisti
další dostatečný
tat ný poče
počet
po bodů,
b
abychom pak
dávat
ak mohli
m
d
příležitost
ost i našim vlastním
vlastn
tním
talentovaným
odchovantalentov
tova
vaným
odchova
vancům.“
m.“
Zvláště,
Zvláště, kdyžž ji
Zv
jich na šanci
ci
čeká
če celá řada,
ada, že?
ž
„Trenér o nich do
dobře ví a tu
šanci jim dává. N
Na Kypru
třeba s týmem byl na soustředění dorostenec Jasanský.
ý. Dá se říct, že jsme klub
klu
zaměřený
mladých
zaměřený na výchovu mla
za
hráčů.
hráčů. Ale
e je si třeba také u
uvědomit,
rozhodují
m že u mladých hráčů rozh
i další
d
faktory,
ktory, jako například školní
hlavě
ní prospěch.
pěch. Mnohdy mají v h
avě
představu
často
představu pouze fotbalu
pře
balu
u a ča
čas
často
máme
máme potíže
má
e s tím
tím,
ím, že oni si to v
té hlavě
nejdříve
srovh vě vše
vš n
nejdří
říve musejí sro
ovnat.
mladí,
t. P
Pouhá deviza,, že jsem mlad
dí,
nemůže
nemů
můž
ůže rozhodnout
rozhodnou
ut o tom, že
e
budou
u hrát
h v A-týmu.“
A-týmu
u.“
Z to
všeho
vyplývá,
toho všeh
vše
eho vyplývá
vá, že Dynamo se
skutečně
rozhodlo
s skute
tečn
ečně rozho
odlo vydat
cestou sázky
ky na
n své
vé vlastní
odchovance
a kmenové
odchova
km
kme
menov
vé hráče.
Lze
říct?
ze to tak
k říc
„Samozřejmě.
„Samozřejmě.
řejm Je to tak.
k. Situace,
Sit
Situac
kdy
dy u nás
ás například
na říklad hostuje hráčč
půl roku
u bez
be žádné následné
násled opce
pro
p nás opravdu
op avdu není moc výhodná.
Kladrubskéá. Součástí
S
í přestupu Kla
Klad
drubskéubsk
ho do
o Sparty
S
je i nadá
nadále možnost
ožno
hostování
vání
ní několika
ně
jejích
j hráčů.
áčů To
my ale nechceme
chceme
ceme a rádi bychom
h
ta hostování buď
uď převedli
převed na přestup některého fotbalisty,
isty, o něhož
bychom měli zájem, nebo finanční
nční
náhradu.“
(pap)
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NOVÝ SPORTOVNÍ MANAŽER

Roman Rogoz:

Na jihu Čech jsem doma
Během zimní přestávky se novým sportovním manažerem
SK Dynamo České Budějovice stal Roman Rogoz, který na
stejné pozici posledních šest let pracoval v Příbrami. „Jinak
jsem ale rodilý Jihočech, pocházím z Vimperku a k našemu
regionu mám opravdu velice blízký vztah,“ říká Roman
Rogoz, jenž právě včera oslavil své devětatřicáté narozeniny.
Na funkcionářském poli se Roman
Rogoz pohybuje od roku 1996,
kdy v Prachaticích nastoupil na
post sportovního manažera. „Na
své působení v klubu vzpomínám
velice rád. Dařilo se nám a byli jsme
úspěšní. Jako tehdy průměrný celek
divize jsme dokázali postoupit až
do druhé ligy, což bylo na klub z tak
malého města, jakým Prachatice
jsou, velký úspěch.“
Po zdařilém působení v Prachaticích dostal na jaře 2002 nabídku
od Příbrami, aby se stal jejím pracovníkem. U Litavky strávil celých
šest let. „To určitě není vůbec krátká
doba,“ konstatuje Roman Rogoz.
„Na své působení v Příbrami mám
opět v převážné části jen ty hezké
vzpomínky. Příbram byla hlavně
prvním klubem, který mi dal příležitost pracovat v naší nejvyšší soutěži,“ vzpomíná.
Během loňského jara v Marile jako
sportovní manažer spolupracoval
i s tehdejším trenérem Příbrami
Jiřím Kotrbou. S ním se potkává
nyní i v českobudějovickém klubu, když po usednutí Jiřího Kotrby
do křesla generálního manažera
jej nahradil na postu sportovního manažera. „Chtěl bych navázat
na výbornou práci Jirky Kotrby a
pokračovat v jím nastolené cestě,“
tvrdí. „Doufám, že se mi to podaří,“
dodává Roman Rogoz.
„Angažmá v Dynamu je pro mě
obrovskou výzvou. Jsem totiž Jihočech a jsem tak tady doma. Jsem veli-

ce rád, že můžu pracovat pro prvoligový klub ve svém rodném regionu,“ uvádí Roman Rogoz.
„Musím říct, že co jsem už za tak
krátkou dobu měl možnost poznat,
tak Dynamo jako klub je velice
dobře fungující organizací. Ve srovnání s jinými českými oddíly je na
velice dobré úrovni,“ je přesvědčen.
Vedle funkce sportovního manažera se Roman Rogoz stal i
vedoucím mužstva u A-týmu. „Je
to věc, která mě určitě zajímá a
navíc budu přímo uprostřed dění
během zápasů, což určitě není nikdy
na škodu,“ myslí si nový člen realizačního týmu. „Uvidím, jak hráči
reagují na různé situace, když se
například vyhrává nebo i prohrává.
Budu i v kontaktu s trenéry, což je
vždy cenné.“
Stejně jako většina odborníků
vidí absenci druholigového klubu v kraji jako velkou nevýhodu.
„O výhodě ve smyslu, že tím ubývá
konkurence na přestupovém trhu,
Roman Rogoz se narodil 23. února
1969 ve Vimperku.
Je ženatý a s manželkou Martinou
vychovává děti Anetu (15)
a Romana (7). Rodina je vedle
sportu i jeho největším koníčkem.
Funkcionářská kariéra v roli
sportovního manažera:
1996 – 2001 Prachatice
2002 – 2007 Příbram
od 1. 2. 2008 České Budějovice

určitě mluvit nelze. O dobrém hráči
se dnes už totiž ví po celé republice,“ podotýká. Třetí ligu pak pro
rezervu Dynama spatřuje jako
plně dostačující soutěž. „Česká
fotbalová liga je bezesporu kvalitní soutěž a pro naše mladé hráče
vyhovující. A teprve někteří z nich
by pak měli postupně odcházet
do druholigových klubů, což se ale
ostatně děje samozřejmě už nyní,“
říká.
Roman Rogoz se připojuje i k obdivovatelům Sportovního centra
mládeže na Složišti. „Toto centrum
nám jistě závidí kluby z celé republiky,“ míní. „Za jeho vybudování
si všichni dotyční zaslouží velké
uznání.“
Ke Složišti se velmi úzce váže i
projekt E.ON Fotbalová akademie Karla Poborského. „Projekt
je to určitě velmi zdařilý. Sdružuje
mladé hráče z celého regionu,
nezabývá se tedy jen výchovou
mládežníků pro Dynamo, ale zvyšuje kvalitu a úroveň mládežnické
kopané v celém jihočeském kraji.
Ti nejlepší, kteří projdou akademií, zůstanou v Dynamu a ostatní
se rozptýlí do klubů po celých jižních Čechách,“ poukazuje na jeden ze smyslů projektu. „A tím
rozptýlením hráčů se po nějaké
době zákonitě musí zvednout
úroveň fotbalu v celém kraji.
Což je přesně to, co si všichni přejeme, abychom měli první, druhou, několik třetích lig
a v těchto soutěžích hráli významnou roli,“ připojuje. „Je třeba ještě
zdůraznit, že toto všechno se může
dít díky patronaci Karla Poborského a významné spolupráci s
firmou E.ON,“ zdůrazňuje Roman
Rogoz.
(pap)
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soupiska hosté
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FK JABLONEC 97

Brankáři:
1 Michal Špit
20 Jiří Bobok
30 Ondřej Bočok
Obránci:
26 Jaroslav Laciga
18 Jiří Krejčí
5 Petr Zábojník
22 Jiří Homola
25 Tomáš Huber
27 Milan Fukal
9 Josef Hamouz
2 Jakub Adam

09. 04. 1975
01. 03. 1977
12. 07. 1988

Záložníci:
23 Tomáš Michálek
11 Miroslav Baranek
16 Igor Žofčák
15 Luboš Loučka
13 Pavel Eliáš
12 Filip Klapka
7 Jiří Valenta
3 Anes Haurdič
10 Adam Hloušek

24. 09. 1982
22. 03. 1986
03. 10. 1980
02. 07. 1980
29. 08. 1985
16. 05. 1975 Útočníci:
08. 04. 1980
19 Dušan Nulíček
07. 02. 1985
8 Lukáš Fujerik
28 Muris Mešanovič
Příchody:
21 Tomáš Necid
Tomáš Michálek (Wisla Plock) přestup, Lukáš Fujerik
14 Pavol Straka
(Tescoma Zlín) přestup, Igor Žofčák (AC Sparta Praha)
17 Jan Vošahlík
hostování, Tomáš Necid (SK Slavia Praha) hostování,
Pavol Straka (Antalyaspor Kulübü) hostování,
Anes Haurdič (FK Sarajevo – Bosna a Hercegovina),
Muris Mešanovič (FK Rudnik – Bosna a Hercegovina). Realizační tým
Odchody:
František Komňacký
Luděk Zelenka (FC Kärnten) hostování, Jan Svátek Josef Weber
(SK Dynamo Č. Budějovice) přestup, Miroslav Hozda Radim Straka
(Zenit Čáslav) hostování, Jan Flachbart (Sparta Krč) Petr Majer
přestup, Vlastimil Stožický (FK SIAD Most) hostování Libor Hanuš
Zdeněk Novosad
Jakub Mickal (Bohemians Praha) hostování.

27. 11. 1977
10. 11. 1973
10. 04. 1983
25. 08. 1982
26. 11. 1986
20. 06. 1981
14. 02. 1986
01. 03. 1990
20. 12. 1988

02. 06. 1988
09. 12. 1983
06. 07. 1990
13. 08. 1989
13. 12. 1980
08. 03. 1980

trenér
asistent trenéra
trenér brankařů
vedoucí týmu
lékař
masér

GENERÁLNÍ
PARTNER

soupiska DOMÁCÍ
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SK DYNAMO ČB

Brankáři:
1 Pavel Kučera
30 Zdeněk Křížek

02. 07. 1976
16. 01. 1983

Obránci:
4 David Homoláč
3 David Horejš
2 Tomáš Hunal
24 Jiří Peroutka
5 Roman Pivoňka
11 Michael Žižka
19 Martin Leština
23 Michal Šmíd

12. 10. 1973
19. 05. 1977
01. 06. 1973
31. 12. 1982
23. 10. 1982
23. 05. 1981
25. 04. 1981
20. 10. 1986

Odešli:
Jaroslav Černý, přestup do Slavie Praha; Karel Zelinka,
konec hostování ze Slavie Praha; Marek Jungr, konec
hostování ze Sparty Praha; Daniel Rehák, konec
hostování ze Slovanu Liberec; Tomas Radzinevičius,
konec hostování z Slovanu Liberec; Jiří Adamec, Jiří
Hrbáč, Martin Tischler, přeřazeni do „B“ mužstva.
Přišli:
Petr Šíma, přestup z FC Viktorie Plzeň; Pavel Mezlík,
hostování s opcí z 1. FC Brno; Jan Svátek, přestup
z FK Jablonec 97; Petr Dolejš, přestup z SK Strakonice 1908; Michal Mašát, Martin Leština, přeřazeni
z „B“ mužstva; Roman Pivoňka, návrat po zranění.

Záložníci:
21 Petr Dolejš
7 Michal Mašát
9 Jaroslav Hílek (SK)
6 Petr Šíma
13 Jaromír Plocek
20 Martin Vozábal
10 Pavel Mezlík

01. 04. 1986
22. 01. 1984
06. 06. 1978
25. 02. 1983
14. 12. 1974
08. 11. 1978
25. 06. 1983

Útočníci:
18 Marek Plichta (SK)
12 Václav Mrkvička
16 Jan Svátek
14 Tomáš Stráský

27. 07. 1983
07. 08. 1979
27. 05. 1983
15. 04. 1987

Realizační tým
František Straka
Pavol Švantner
Karel Vácha
Roman Rogoz
Vladimír Adam
Václav Kolář
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
MUDr. František Franc

trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
vedoucí mužstva
masér
kustod
lékař
lékař
lékař
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Podzimní vstup do jara svěřencům Fr. Straky vyšel

SK DYNAMO ČB-TESCOMA
MA
A ZLÍN 1
1:0 (1:0)
Posledním podzimním utkáním, které však bylo prvním jarním kolem tohoto ligového ročníku, svěřencům Františky
Straky stoprocentně vyšel. Poprvé od roku 2004 se mohli Jihočeši opět radovat z vítězství nad soupeřem, kterého
nemusejí potkávat.
Jediným gólem, který padl těsně
před poločasem, oplatili svému
soupeři prohru ze startu ligy. Tehdy také na Moravě prohráli 1:0.
Výhru na domácím trávníku zařídil
při své derniéře Tomas Radzinevičius z penalty. Shodou okolností
první, kterou Dynamo na podzim
kopalo. Po poradě (na tréninku)
s vlastním brankářem Kučerou,
napálil míč doprostřed branky a
výhra byla na světě. Před pokutovým kopem byl v penaltovém území nekompromisně sražen další
hráč, který se s českobudějovickým dresem loučil, Jaroslav Černý.
„Penalta byla naprosto spravedlivá“, byl přesvědčen střelec, který

stejně tak jako Černý vsítil na podzim čtyři branky.
Zprvu měl více ze hry soupeř, který ovládal střed hřiště. První střelu na branku však vyslal domácí
Mrkvička, ale netrefil.
Stejně neúspěšný byl po
Vozábalově střele Radzinevičius. Do čisté šance se
nečekaně dostal soupeř.
Vyskočil poslal dlouhým
míčem dopředu Baču.
Ten přelomoval brankáře
Kučeru, ale míč naštěstí o
milimetry minul branku
Budějovic. To byl možná
nejdůležitější
moment
utkání. V závěru poločasu

Šest minut chybělo k úspěchu

přišla ona zmiňovaná penalta znamenající vítězství Jihočechů.
FAKTA:
DYNAMO: Kučera – Leština, Horejš,
Hunal, Žižka – Plocek ( 79. Plichta),
Hílek, Vozábal, Černý – Radzinevičius, Mrkvička (86. Stráský). Trenér:
Fr. Straka. BRANKA: 45. Radzinevičius (11).ROZHODČÍ: Matějek
– Lhoták, Jiřík. ŽK: Horejš, Plichta Kroča, Zapletal. DIVÁCI: 2531. (vit)

Tomáš Hunal byl rychlejší než Libor
Žůrek.
Foto Fr. PANEC

SLAVIA PRAHA-SK DYNAMO ČB 1:0 (0:0)
– Mezlík (78. Pivoňka), Hílek, Vozábal, Šíma – Stráský, Mrkvička (86.
Svátek). Trenér: František Straka.
BRANKA: 84. Černý. ROZHODČÍ:
Jech – Wilczek, Slavík. ŽK: Toleski
Toleski se snažila, ale na podzim – Homoláč, Kučera. DIVÁCI: 2339.
největší zbraň Mostu vždy ztros(vit)
kotala na výborném Kučerovi. Až
přišla zmiňovaná 84. minuta utkání. Kalivoda pálil, Kučera vyráží
míč, jenže k levačce Černého…
Bod z hřiště celku usilujícího o titul
by byl vynikající. Důležitější však
bude dnešní výsledek utkání s Jab1. GAMBRINUS LIGA
loncem. Podaří se třeba Svátkovi
Černý, Radzinevičius – 4; Mrkvička
to, co Černému před týdnem?
– 3; Vozábal, Plocek, Horejš – 2;
FAKTA:
Homoláč, Stráský, Peroutka, vlastní
DYNAMO: Kučera – Peroutka,
(Voříšek - M. B.) –1.
Hunal, Homoláč, Žižka (82. Šmíd)

Šest minut chybělo do konce utkání, když přišel rozhodující
úder. Ještě na podzim levonohý záložník a střelec Jaroslav
Černý si dokonale naběhl a svoji pověstnou levačkou poslal
míč na Kučerova záda. A bylo rozhodnuto.
O to větší škodou pro houževnaté
hosty je nevyužitá superšance v
75.minutě. Martin Vozábal vyslal
jedovatou střelu na Vaniaka. Ten
stačil jen vyrazit před sebe a hbitý útočník Stráský měl před sebou
míč a prázdnou bránu. „Střílel jsem
sice placírem, ale byla to rána. Měl
jsem víc mířit bez razance a bylo to
tam.“ Vyhodnotil nabídnutou šanci
mladý útočník. Možná, že by jeho
gól mohl určit jiný vývoj utkání.
Od začátku měla více šancí přeci
jenom Slavia. Především její posila

Naši ostrostřelci

GENERÁLNÍ
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novinky
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Událo se v zimní přestávce

V tradiční anketě Sportovec roku Jihočeského kraje obsadil tým SK Dynamo
Č. Budějovice 3. místo. Cenu a pohár přebíral kapitán týmu David Horejš.

4. ledna – Fotbalisté Dynama se
poprvé v novém roce scházejí
k zahajovacímu tréninku přípravy
na jarní část. Nechybí na něm ani
nový asistent trenéra Františka
Straky, kterým se ještě před Vánoci stal Karel Vácha. Realizační tým
dále jako kondiční trenérka rozšířila Helena Fuchsová.
7. ledna – První posilou Jihočechů se stává útočník Jan Svátek,
který do Českých Budějovic přichází z Jablonce. Čtyřiadvacetiletý fotbalista pod Černou věží
působil již na podzim 2006 během
půlročního hostování. Nyní se s
vedením jihočeského klubu dohodl na čtyřleté smlouvě.
9. ledna – Záložník Jaroslav Černý
definitivně přestupuje do Slavie
Praha, která o něj měla dlouhodobý zájem. V dresu Dynama rodák
z Bruntálu působil rok a půl, když z
Brna nejdříve v září 2006 přišel na
roční hostování, které bylo změněno v přestup. Za Dynamo nastoupil k 37 prvoligovým utkáním, v
nichž vstřelil 8 branek.
12. ledna – Prvním utkáním Dynamo vstupuje do Tipsport ligy. V
pražském Edenu prohrává s Příbramí 2:4.

17. ledna – Ve druhém utkání
Tipsport ligy Jihočeši i navzdory
celkem podařenému výkonu prohrávají se Slavií Praha 0:2.
18. ledna – Po úspěšné zkoušce
z divizních Strakonic se hráčem
Dynama stává Petr Dolejš. Jednadvacetiletý ofenzivní fotbalista
se před šesti dny dokonce zapsal
proti Příbrami výstavní trefou i
mezi střelce, což možná i přispělo k tomu, že si jej kouč František
Straka vybral do svého týmu.
19. ledna – Z náročné fyzické přípravy pod vedením Heleny Fuchsové si fotbalisté odskakují opět
do Prahy, kde se přátelsky střetli se
Spartou. Prohráli 0:2.
20. ledna – Účast v základní skupině Tipsport ligy Dynamo zakončuje prohrou 1:6, když příležitost
v zápase dostali zejména hráči
širšího kádru. Proti Klokanům si
trenér Straka otestoval kvality
i několika dorostenců.
21. ledna – Na půlroční hostování s možnou opcí na přestup
na jih Čech přichází Pavel Mezlík. Ofenzivní fotbalista, který je
kmenovým hráčem Brna, hrál na
podzim druhou ligu za Vysočinu
Jihlava. Nyní čtyřiadvacetiletý

Mezlík dosud drží primát nejmladšího hráče, který kdy nastoupil v
první lize. Bylo mu necelých 16 let,
když za Brno v sezoně 1998/1999
nastoupil proti Karviné.
22. ledna – Na rodné Slovensko odjíždí Marek Plichta, aby se
podrobil chirurgickému zákroku.
V utkání se Spartou si totiž způsobil vážné zranění, když si zpřetrhal
vazy v koleně.
23. ledna – Vedení Dynama do
svého prvoligového kádru v zimní
přestávce získává již čtvrtou posilu. Z plzeňské Viktorie na jih Čech
přestupuje levonohý záložník Petr
Šíma.
26. ledna – V přípravném utkání
na Složišti Dynamo poráží divizní
Strakonice 4:0. Na trávníku se také
objevuje stoper Roman Pivoňka,
který pro zranění kolena poslední
rok a půl nuceně pauzíroval.
28. ledna – Fotbalisté Dynama odjíždějí na desetidenní soustředění
na Kypr. Že první mužstvo cestuje
v zimní přestávce za teplem, se
děje poprvé v historii klubu.
3. února – Herní přípravu v kyperském letovisku Ayia Napa obohacuje i první přípravné utkání, v
němž Jihočeši změřili síly s rumunským celkem Steaua Bukurešť.
Věhlasnému soupeři podlehli 1:2.
3. února – Zimní liga na Složišti je
již dávno v plném proudu. V nejvíce očekávaném utkání celého
turnaje rezerva Dynama poráží
Sezimovo Ústí 1:0.
5. února – Na závěr pobytu ve
Středomoří se svěřenci Františka
Straky utkali s Levski Sofia, dalším
týmem zvučného jména. S Bulhary hráli 0:1.
9. února – K jarní generálce Jihočeši cestují do Vídně, kde s místní Austrií prohrávají 0:1. Ovšem
zejména ve druhém poločase byli
na hřišti jasně lepším týmem.
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zimní příprava

Ve víru novinek

Říká se, že zimní příprava je vždy podobná těm předcházejícím. Jenže toto klišé na jihu Čech letos neplatilo. V první fázi
přípravy se o fotbalisty Dynama starala kondiční trenérka
Helena Fuchsová a v dalším bloku Jihočeši vyrazili na Kypr.
Ani jedno z uvedených českobudějovičtí fotbalisté až do letošní
zimy nepoznali. Pokaždé se zatím
připravovali pouze v domácích
podmínkách. Za teplem dosud
necestovali.
Vše je ovšem jednou poprvé a ke
konci ledna tak Dynamo odletělo na desetidenní soustředění
na Kypr. V destinaci Ayia Napa,
během zimy vyhledávanou mnohými evropskými kluby, Jihočeši
našli perfektní zázemí pro svou
přípravu. „Kousek od hotelu jsme
měli možnost trénovat na přírodních hřištích velmi dobré úrovně,“
pochvaloval si František Straka.
„Dále jsme odehráli utkání proti
kvalitním soupeřům, které bychom u nás doma jen těžko hledali,“ narážel kouč na konfrontaci
s velkokluby jako Steaua Bukurešť
nebo Levski Sofia.
Pobyt ve Středomoří v příjemných
klimatických podmínkách by Jihočechům jistě měl hodně prospět.
„Přes hotel, stravu, podmínky k
tréninku až po soupeře, vše bylo
opravdu na vynikající úrovni a já
nyní věřím, že nám to vše pomohlo k tomu, abychom podávali na

hřišti co nejlepší výkony,“ pověděl
kapitán týmu David Horejš.
Herní přípravě však předcházela
také část kondiční. A na ní kouč
František Straka poprosil o pomoc
Helenu Fuchsovou, bývalou vynikající atletku. „Ve svých různých
působištích jsem vždy pracoval s
kondičními trenéry, protože každý rozhodně nejsme odborník na
vše,“ řekl na začátku přípravy hlavní stratég Jihočechů, když své svěřence předal do rukou Fuchsové.
Helena Fuchsová tak pod svou taktovku převzala třítýdenní kondiční
blok, kdy se fotbalisté zaměřovali
na zlepšení své fyzické připravenosti. Tréninky s ní si hráči jen a
jen pochvalovali. „Bylo to něco
nového, Helča do toho přinesla
velké zpestření a i když příprava
byla samozřejmě hodně náročná,
celkem rychle to celé uteklo,“ shodovali se jednotně všichni hráči.
Bývalá běžkyně na osm set a čtyři
sta metrů fotbalisty seznámila s
pro ně dosud neznámými cviky,
důkladným strečinkem a spoustou dalšího. „Bylo znát, že vše mělo
hlavu a patu,“ poznamenal záložník Martin Vozábal.
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Přípravná utkání
12. 1. 2008 (Tipsport liga - Praha
Eden)
SK Dynamo-Příbram 2:4 (2:1)
Branky: 24. Plichta, 43. Dolejš.
Sestava: Křížek - Leština, Marcin,
Homoláč, Šmíd - Pouzar (46. Peroutka),
Tischler, Mašát, Pravda - Plichta (46.
Stráský), Dolejš.
17. 1. 2008 (Tipsport liga - Praha
Eden)
Slavia Praha-SK Dynamo 2:0 (1:0)
Branky: 7. Střihavka, 49. Šenkeřík.
Sestava: Křížek - Leština, Hunal (75. Marcin), Homoláč, Žižka - Plocek, Vozábal
(75. Tischler), Hílek, Dolejš (52. Jasanský)
- Svátek (56. Bucan), Mrkvička.
20. 1. 2008 (Tipsport liga - Praha
Eden)
Bohemians 1905-SK Dynamo 6:1 (3:1)
Branky: 8. a 10. Ordoš, 30. Hašek (pen.),
61. Rada, 74. Hašek, 87. Adam - 15.
Šmíd.
Sestava: Pešula (46. Vršecký) - Peroutka,
Marcin (46. Bambule), Tischler, Pravda (43. Mácha) - Pouzar, Mašát, Šmíd,
Jasanský - Stráský, Dolejš (46. Ondrášek).
3. 2. 2008 (přátelské utkání - Larnaca,
Alpha Center)
SK Dynamo-FC Steaua Bukurešt 1:2
(0:1)
Branky: 33. Goian, 66. Jose Moreno - 73.
Peroutka.
Sestava: Kučera - Peroutka, Pivoňka (46.
Horejš), Hunal (46. Homoláč), Žižka Plocek (65. Mašát), Vozábal (55. Dolejš),
Hílek, Šíma - Svátek (46. Stráský), Mrkvička (46. Mezlík).
5. 2. 2008 (přátelské utkání - Kypr)
SK Dynamo-Levski Sofia 0:1 (0:0)
Branka: 62. Jean Carlos.
Sestava: Křížek - Leština, Hunal (65.
Pivoňka), Horejš (46. Homoláč), Žižka Dolejš (65. Mezlík), Vozábal (65. Mašát),
Mezlík (45. Hílek), Jasanský (65. Šíma) Stráský (46. Mrkvička), Svátek.
9. 2. 2008 (přátelské utkání - Vídeň,
Franz Horr Stadion)
Austria Vídeň-SK Dynamo 1:0 (0:0)
Branka: 82. Blanchard.
Sestava: Kučera - Peroutka, Hunal (56.
Pivoňka), Homoláč, Šmíd - Dolejš (46.
Mezlík), Hílek, Vozábal, Šíma - Stráský,
Svátek (56. Mrkvička)
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Tipovačka 18. kolo Výsledky a jarní los SK Dynamo ČB

Martin Vozábal

16. kolo neděle 9. 12. 2007 SK Dynamo ČB-Tescoma Zlín
na podzim předehrávané jarní kolo
1:0
0:1
20.15 h
K l a d n o - 17. kolo neděle 17. 2. 2008 SK Slavia Praha-SK Dynamo ČB
M l a d á
0:1
1:2
B o l e s l a v 18. kolo neděle 24. 2. 2008 SK Dynamo ČB-FK Jablonec 97
17.00 h
Tip: 0
0:1
„Boleslav by 19. kolo neděle 2. 3. 2008 FK Mladá Boleslav-SK Dynamo
17.00 h
podle
mě
2:2
měla
být 20. kolo neděle 9. 3. 2008 SK Dynamo-SK Kladno
17.00 h
oproti pod1:5
zimu lepším
21. kolo neděle 16. 3. 2008 FK Viktoria Žižkov-SK Dynamo ČB 10.15 h
t ý m e m .
1:1
Kladno ale
22.
kolo
neděle
23.
3.
2008
FK
SIAD
Most-SK
Dynamo
ČB
17.00
h
bude doma
0:1
určitě hodně
17.00 h
bojovat a utkání by tak mohlo skončit 23. kolo neděle 30. 3. 2008 SK Dynamo-Bohemians 1905
2:0
remízou.“
Baník Ostrava-Tescoma Zlín
Tip: 1 24. kolo sobota 5. 4. 2008 AC Sparta Praha-SK Dynamo ČB 17.00 h
„Ostrava by doma asi měla vyhrát. Zlín je
1:1
sice velmi nepříjemný soupeř, má dobře 25. kolo neděle 13. 4. 2008 SK Dynamo-1. FC Brno
17.00 h
organizovanou hru, ovšem Baník i přes1:2
to doma o jeden gól vyhraje.“
26. kolo sobota 19. 4. 2008 FC Baník Ostrava-SK Dynamo ČB 19.00 h
Bohemians 1905-Viktoria Plzeň Tip: 0
0:3
„Pro Bohemku to bude určitě velmi 27. kolo neděle 27. 4. 2008 SK Dynamo-FK Teplice
17.00 h
důležité utkání. Zdálo se, že Plzeň přes
2:4
zimu oslabila, ale příchodem Sylvestre28.
kolo
sobota
3.
5.
2008
FC
Slovan
Liberec-SK
Dynamo
ČB
17.00
h
ho ze Sparty ty ztráty nakonec mírně
0:2
dorovnala. Mužstva pohybující se v dol17.00 h
ních patrech tabulky by mohla uspokojit 29. kolo sobota 10. 5. 2008 SK Dynamo-FC Viktoria Plzeň
1:1
remíza.“
Slovan Liberec-Teplice
Tip: 0 30. kolo sobota 17. 5. 2008 SK Sigma Olomouc-SK Dynamo 17.00 h
0:2
„To je na tipování opět velmi složité utkání. Liberec podle mě i přes špatný podzim nemá vůbec špatné mužstvo. Teplice ovšem také mají svou kvalitu, hrají
nahoře, což jim dodává pohodu. Těžko
soudit, ale tipnul bych remízu.“
SIAD Most-Sigma Olomouc
Tip: 0
„Most potřebuje sbírat každý bod a
zvláště doma. Olomouc se zase netají
tím, že by chtěla hrát Intertoto cup, kdy
účast v něm zaručuje páté šesté místo v
tabulce. Sice dávám skoro samou remízu, ale zkusil bych ji i tentokrát.“
Sparta Praha-Viktoria Žižkov Tip: 1
„V tomto případě platí, že Sparta prostě
musí vyhrát, pokud chce přemýšlet o
titulu. Proto volím jedničku.“
Brno-Slavia Praha
Tip: 2
„Bude to určitě pěkné utkání. Brno si
vyhlašuje poměrně vysoké cíle. Myslí si
na hodně, chtějí se dostat do pohárů.
Podle mě ale zase nejsou tolik silní a Slavia v Brně vyhraje.“

Pozn.: Změna termínů a začátku utkání vyhrazena.
V rámečku jsou uvedeny výsledky prvních zápasů z podzimního kola.

Tabulka 1. fotbalové Gambrinus ligy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
FK Teplice
FC Baník Ostrava
FK Viktoria Plzeň
1. FC Brno
FC Tescoma Zlín
SK Dynamo Č. Budějovice
SK Sigma Olomouc
FK Mladá Boleslav
FK Viktoria Žižkov
FC Slovan Liberec
SK Kladno
FK Jablonec 97
FC Bohemians 1905
FK SIAD Most

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
10
10
7
8
7
6
6
4
4
5
4
4
3
3
2

5
3
3
7
4
5
5
4
9
8
4
6
4
6
5
6

1
4
4
3
5
5
6
7
4
5
8
7
9
8
9
9

27:9
31:15
25:13
25:18
19:16
26:24
16:20
21:21
11:14
19:19
22:29
14:18
22:29
11:18
10:22
19:33

38
33
33
27
28
26
23
22
21
20
19
18
16
15
14
12

11
9
9
4
4
-1
-1
-5
-3
-7
-8
-6
-11
-12
-10
-15
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UDÁLOSTI

Fanklub Dynama
zahajuje svou činnost
Pokusů o vznik fanklubu Dynama bylo v historii klubu už
několik. Zatím nikdy tato aktivita neměla dlouhé trvání.
Proč do toho jít znovu? Protože Dynamo má dost věrných
fanoušků, kteří jsou schopní udělat o něco víc, než pouze
mentorovat, jak něco nejde (nebo nejde podle jejich představ), protože stojí za to chtít mít lepší atmosféru na stadionu, protože hráči cítí podporu fanoušků a není jim
jedno, jak to vypadá v ochozech.

yn
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.
w
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Za fanklubem stojí zatím parta fanoušků, kteří se
ujali koordinace aktivit
kolem jeho vzniku. Za
fanklubem stojí i vedení Dynama, které má zájem, aby
fanklub fungoval a bude spolupracovat na jednotlivých aktivitách. Vznik
fanklubu můžeme v
této fázi označit za
společnou
aktivitu
fanoušků a vedení
Dynama. Do budoucna by fanklub měl mít
vedení své, své stanovy, své rozhodovací
mechanismy. Fanklub
si o svých záměrech a
postupech bude rozhodovat sám,
s vedením Dynama konzultovat a
hledat řešení, v žádném případě
nebude ve vztahu podřízeném.
A protože je vše třeba uvést do
života, tady je „startovací balíček“
pro jaro 2008.

Ta trocha práce je známkou toho,
že to myslíte vážně a chcete něco
dělat. Nechceme borce, kteří vyplní registraci na webu a počkají, co
jim přijde zadarmo domů.
- První schůzka bude cca koncem
února. Včas se dozvíte konkrétní
datum a mimo organizace fanklubu bude její náplní i setkání s hráči, trenéry a manažery Dynama.
- Tím, že vyplníte a zašlete registraci, dáváte souhlas
s archivací svých osobních
údajů. Ty nebudou poskytnuty žádnému dalšímu
subjektu.
- Členství je zatím bezplatné,
o dalším vývoji okolo případných poplatků si rozhodne sám
fanklub.
Startovací výhody jsou tyto:
• zdarma registrační karta fanklubu
• 15% sleva na permanentku na jaro
• jednotná cena nové
permanentky 99 Kč do
„kotle“ na jaro 2008
• 15% sleva ve fanshopu
• zdarma slevová karta
Městského informačního systému (jinak stojí
80 Kč).

b.cz
c
o
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Čleství ve fanklubu:
- Jde o první registraci, přihláška
do fanklubu k ničemu nezavazuje. Na první společné schůzce

bude teprve rozhodnuto o dalším
postupu. Vyplňte registrační list
a pošlete poštou nebo osobně
doneste na uvedenou adresu. Tento možná pro někoho složitý a v
době e-komunikace zastaralý způsob byl zvolen z jediného důvodu.

Máte chuť vstoupit do fanklubu?
Registrační formulář naleznete
na webových stránkách klubu
www.dynamocb.cz nebo vám jej
rádi předáme v sekretariátu klubu.
A poté vzhůru do toho!

STATISTIKY HRÁČŮ V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ 2008
Jméno
Zdeněk Křížek
Vít Pešula (B-tým)
Vladan Vršecký (B-tým)
Pavel Kučera
František Bambule (U19)
David Homoláč
David Horejš
Tomáš Hunal

zápasy
4
1
1
3
1
7
4
6

minuty
360
45
45
270
45
450
225
331

góly
0
0
0
0
0
0
0
0

Jméno
Martin Leština
Ján Marcin (test)
Jiří Peroutka
Roman Pivoňka
Jiří Pravda
Michal Šmíd
Martin Tischler (B-tým)
Michael Žižka

zápasy
5
3
5
4
2
4
4
5

minuty
360
150
360
149
133
315
240
405

góly
0
0
1
0
0
1
0
1
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v Prachaticích a posledních šest
let v Příbrami. „Roman se zároveň také stává vedoucím mužstva
u A-týmu. Pavol Švantner, který tuto roli zastával doposud, se
tak nyní bude moci plně věnoJeště před samotným zahájením druhé poloviny sezony se vat práci asistenta trenéra se spena Střeleckém ostrově uskutečnila tradiční tisková konfe- cializací pro brankáře,“ uvedl Jiří
rence. S plány pro jarní část Gambrinus ligy před noviná- Kotrba.

Cíl pro jaro?
Udržet laťku z podzimu

ře předstoupili hlavní trenér A-mužstva František Straka a
generální manažer klubu Jiří Kotrba, který přítomné novináře informoval i o dalších změnách na E.ON Stadionu.
Na E.ON Stadionu v současné

Vyhřívaný trávník

době také probíhají
Po podzimní sezoně
další stavební úpravy
Jihočechům v tabulce
v rámci rekonstrukce
patřila se ziskem 22 bostadionu. „Práce se nám
dů osmá příčka. „Toto
bohužel do začátku jara
postavení bychom si
nepodařilo
dodělat.
chtěli udržet i na konci
Tímto bychom se přísezony,“ řekl na úvod
chozím divákům, kteří
tiskové konference Jiří
by například při příjezdu
Kotrba. „Dále bychom
na stadion pocítili určitá
chtěli navázat na předomezení, chtěli omluvit.
váděné výkony z druhé
Víme, že ten stav není
třetiny podzimu, se kteideální.“
rými jsme byli spokojení,“
K dokončení všech
uvedl za vedení klubu
úprav by mělo dojít v
Jiří Kotrba.
průběhu jara a během
„Nechtěli bychom mít Dramatická situace z přípravného utkání se Strakonicemi.
Foto Fr. PANEC letního období pak
určitě žádné starosti se
záchranou. Věřím, že se budeme krátce informoval také o změ- také dojde k vybudování vyhřípohybovat v těch patrech tabulky, ně klubového loga. „Udělali jsme vaného trávníku. „Hned po devěkteré nám budou dávat jakési bez- jednu malou kosmetickou změnu tadvacátém kole, kdy letos doma
pečí,“ pravil František Straka, hlavní v tom, že jsme se vrátili k původní- hrajeme naposledy jedenáctého
kouč Jihočechů. „Kdybychom obháji- mu černobílému logu,“ sdělil. „Klu- května s Plzní, dojde k zahájení
li osmé místo, bylo by vše v pořádku.“ bovými barvami nadále zůstávají všech potřebných prací. Tak, aby
černá, bílá a purpurová,“ dodal dva a půl měsíce stačilo k tomu,
generální manažer SK Dynamo.
abychom na novou sezonu mohli
Sportovním manažerem se místo mít na našem stadionu připravený
Po vyřčení sportovních cílů pro Jiřího Kotrby stal Roman Rogoz, nový vyhřívaný trávník,“ uvedl Jiří
jarní část první ligy Jiří Kotrba který tuto funkci vykonával už Kotrba.

Klubové barvy

STATISTIKY HRÁČŮ V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ 2008
Jméno
Petr Dolejš
Jaroslav Hílek
Martin Jasanský (U19)
Michal Mácha (B-tým)
Michal Mašát (B-tým)
Pavel Mezlík
Jaromír Plocek
Radim Pouzar (B-tým)

zápasy
8
6
4
1
5
4
4
2

minuty
382
450
238
47
275
260
290
135

góly
1
0
0
0
0
0
1
0

Jméno
zápasy
Martin Vozábal
6
Petr Šíma
4
Armin Bucan (test)
1
Václav Mrkvička
6
Zdeněk Ondrášek (B-tým)
1
Marek Plichta
2
Tomáš Stráský
6
Jan Svátek
6

minuty
330
250
34
349
45
85
360
382

góly
1
0
0
0
0
1
0
1
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UDÁLOSTI

Měl nabídku z Německa,
rozhodl se ale pro Dynamo
Necelý týden před začátkem fotbalového jara médii probleskla zpráva, že o trenéra Českých Budějovic Františka
Straku se uchází německý Kaiserslautern. Klub s velkou tradicí, který momentálně hraje druhou nejvyšší německou
soutěž, měl o kouče Dynama eminentní zájem. František
Straka ovšem, i přestože si nabídky velice váží, se rozhodl
minimálně do konce právě probíhající sezony zůstat na jihu
Čech.
U západních sousedů má František Straka velice dobré jméno.
Renomé si v Německu vydobyl
už jako hráč a později i jako trenér. Při posledním německém
angažmá v Ahlenu spolupracoval
i s Fritzem Fuchsem. A ten jej zhruba týden před premiérovým utkáním Jihočechů na Slavii oslovil už
jako zástupce jiného klubu, když
mu nabídl post trenéra Kaiserslauternu.
„Nabídku jsem opravdu zvažoval,“ přiznal František Straka.
„Ta jednání byla velice intenzivní,“
řekl impulzivní kouč. Kaiserslautern se momentálně nachází
v dolních patrech druholigové
tabulky a František Straka v minulosti dokázal například dovést
k záchraně už zmíněný LR Ahlen.
A Ďáblové z Kaiserslauternu si
jej hodlali vybrat pro stejný
účel.

Trenér vysvětluje taktiku.

bylo velkou výzvou. „Je to opravdu
dobrý klub a ta nabídka byla velice
lákavá,“ nechal se slyšet Straka.
„Kdyby přišla hned po skončení
podzimní sezony a nikoli těsně před
začátkem jara, asi bych na ni kývnul,“ nezastírá František Straka.
„Zájmu Kaiserslauternu, který byl
opravdu veliký, si velice vážím, ale
nakonec jsem pouze poděkoval
a tím to pro mě skončilo,“ pravil
vyrovnaným hlasem.
Svůj letní odchod z jihu Čech však
František Straka nijak nevyloučil.
„Uvidíme, co bude,“ pronesl šibal-

František Straka v zajetí televizních kamer a reportérky Lindy Petrové.
Foto: Petr VITOŇ

V případě svého rozhodnutí mohl
František Straka z Dynama odejít,
jak vyplývá z jeho smlouvy s českobudějovickým klubem. „Nedokáži si ale představit, že
bych šest dní před ligou
přišel do kabiny a řekl
klukům, že tady končím
a odcházím jinam.
Je to i otázka určitého charakteru,“ uvedl.
„V Dynamu jsem něco
načal a chtěl bych to
dotáhnout do konce,“
dodal devětačtyřicetiletý kouč.
Angažmá v KaisersFoto Fr. PANEC lauternu by pro něj ale

sky. „Na to se nyní nedá odpovědět.
Může se to pohnout úplně někam
jinam a nemusí to být jen Německo,“ uvažuje. „Dnes je svobodná
volba zaměstnání, což platí i pro
nás, jak pro hráče, tak trenéry.
Takže jestli člověk bude působit
v České republice nebo někde jinde,
to záleží na určitých okolnostech
a faktorech, které pak budou
rozhodovat,“ předeslal František
Straka.
Na podzim dovedl Dynamo na
osmou příčku prvoligové tabulky.
„Kdybychom toto postavení udrželi i
na konci sezony, myslím, že bychom
mohli být spokojeni,“ neklade si rozhodně žádné přehnané ambice.
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fotoreportáž

DYNAMO-ZLÍN 1:0

Horejš eliminoval nebezpečného Žůrka.

Do sestavy
Dynama se
vrátil
Martin
Leština.

Žižka utíká Šmahejovi.

Elšík se snaž

í zastavit út
očníka Plic

l na Baču.

ti
ozábal pla
Zkušený V

Snímky na stránce: František PANEC

Neúnavný

bojovník

Mrkvička

.

htu.
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představujeme soupeře

FK JABLONEC 97
Rok založení:
Klubové barvy:
Stadion:

1945
zelená a bílá
Chance aréna,
kapacita 6 280 míst k sezení
Vedení klubu:
Aleš Pangrác (ředitel klubu),
Petr Flodrman (sportovní
ředitel)
Úspěchy:
1x vítěz Českého poháru
(1998)
Účast v české nejvyšší soutěži:
14x (z celkem patnácti
možných)
Nejlepší umístění:
3. místo (1995/1996,
1996/1997)
Nejvyšší výhra:
8:0 nad Č. Budějovicemi
(1997/1998)
Nejvyšší prohra:
1:10 s Lokomotivou Košice
(1975/1976)
Realizační tým:
František Komňacký (hlavní trenér),
Josef Weber (asistent trenéra)

V loňské sezoně Jablonec skončil
na devátém místě. V létě pak na
severu Čech došlo k jedné velké
změně. Klub totiž po téměř čtyřletém působení opustil kouč Petr
Rada, který zamířil do ambiciózních Teplic. Jako náhradu na tre-

nérský post si v Jablonci vybrali
Luboše Kozla, oproti zkušenému
Radovi mezi prvoligovými trenéry
teprve začínajícího benjamínka.
Kozlovo první prvoligové angažmá však pro něj skončilo předčasně, když jej po devátém kole

vedení klubu z důvodů neuspokojivých výsledků propustilo.
Severočeši do té doby vyhráli
pouze jediné utkání nad Českými
Budějovicemi. V následujícím kole
na lavičku už usedl renomovaný
kouč František Komňacký, který
v sezoně 2003/2004 získal
s Baníkem Ostrava český titul. Ani
Komňackému se však mátožné
Severočechy vzkřísit nepodařilo.
Do konce podzimu si jeho svěřenci na své konto připsali dvě vítězství, dvě remízy a tři porážky. V celkovém součtu tak Jablonci patřila
až čtrnáctá příčka, což se ambicím
klubu před startem ročníku rozhodně neblížilo.
Kouč Komňacký se tak rozhodl
s ničím nelenit a na jarní část se
mužstvo začalo připravovat ihned
po vánočních svátcích. Se začátkem přípravy se na Střelnici prohnal i poměrně silný průvan hráčskou kabinou. Tým opustili zkušení
borci Flachbart se Zelenkou, se
kterými trenér už příliš nepočítal.
A kromě návratu tří hráčů z hostování Jablonec dále opustil i se
třemi brankami jeho nejlepší podzimní střelec Jan Svátek, který projevil zájem přestoupit do Dynama
České Budějovice. Z vlastních řad
pak mužstvo z rezervy rozšířili
Haurdič a Mešanovič. Do útoku
přišel frýdeckomístecký Fujerik a
do zálohy Michálek, jenž se vrátil
z polské Wisly Plock. Zelenobílý
dres také nově obléká slovenský
útočník Pavol Straka, který naposledy hrál za turecký Antalyaspor.
Z pražských klubů v Jablonci
hostují Sparťan Žofčák a Slávista
Necid.
Posledních pět sezon soupeře:
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03

1. liga (9. místo)
1. liga (8. místo)
1. liga (6. místo)
1. liga (10. místo)
1. liga (12. místo)
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Zajímavosti z kabiny soupeře
Nejstarší hráč: Miroslav Baranek
– 34 let
Nejmladší hráč: Tomáš Necid – 18
let
Osobnost soupeře – Michal Špit
V kádru Jablonce je hned několik
velezkušených hráčů. Ať už třeba
obránci Jiří Homola s Milanem
Fukalem, nebo kapitán Miroslav
Baranek. Ovšem výraznou postavou týmu Františka Komňackého
je také brankář Michal Špit.
Dvaatřicetiletý gólman na severu
Čech působí již čtyři roky. Do Jablonce přišel v lednu 2004 ze Sparty Praha, jejímž je odchovancem. V
letenské brance se ale nikdy stabilně neprosadil. Epizodně se stal jedničkou pouze v sezoně 2002/2003
po přestupu jeho konkurenta Petra
Čecha do francouzského Rennes.
Michal Špit ale v lize odchytal pouhých pět zápasů, než jej z branky
vystrnadil další výborný gólman
Jaromír Blažek. Na Špitově osudu se možná neblaze podepsalo
i vyřazení Sparty v kvalifikaci
o Ligu mistrů, kdy Pražané nestačili na belgický Genk. Trenér Jarabinský pak totiž začal sázet na
Blažka a ten si své místo v sestavě
pronajal na dlouhou dobu dopředu a ze Špita se stal opět náhradník.

představujeme soupeře

V zimě 2004 tak přišel jeho již
zmíněný přestup do jabloneckého klubu. Tam se stal okamžitou
jedničkou mezi třemi tyčemi. Tuto
roli si ovšem vyzkoušel také už
v ročníku 2000/2001, kdy hostoval v Příbrami. Na severu Čech
se Michal Špit usadil. Důkazem
budiž fakt, že klubu zůstal věrný
až dosud. A i ve svých dvaatřiceti
letech má ještě jistě mnoho sezon
před sebou.
Oblékali dres soupeře
Dynamo - Jan Svátek (podzim
2006)
Jablonec - nikdo
Vzájemná bilance soupeřů
Historická bilance nadcházejících soupeřů vyznívá lépe pro
Severočechy. Z celkem 21 zápasů
v samostatné české nejvyšší soutěži jich Jablonec 10 dokázal přetavit ve své vítězství. Ve 3 případech se soupeři rozešli smírně a v
8 utkáních se na jejich konci radovali Českobudějovičtí.
Poslední výhra Dynama v historii
sahá do podzimu loňské sezony.
O domácí výhře 1:0 rozhodl už
v osmé minutě bravurně kopnutým přímým kopem Ladislav
Volešák. Při dosud 21 odehraných
zápasech má Dynamo s Jabloncem při bilanci 8-3-10 skóre 23:26.
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Poslední vzájemný zápas nadcházejících soupeřů:
Dnešní soupeři se letos spolu
potkali již ve čtvrtém kole. Jihočechy na Střelnici ve hře dlouho
držel skvělý brankář Kučera, když
domácímu Fukalovi chytil i penaltu. Na hlavičku téhož hráče ze závěru utkání už ale českobudějovický
gólman nedosáhl.„Druhá půle byla
z naší strany lepší, po vyloučení
Hunala se nám tlak domácích ale
nakonec nepodařilo ustát,“ uvedl
po utkání František Cipro, když ještě ani nevěděl, že na lavičce Jihočechů také tehdy seděl naposledy.
Po porážce Dynama na severu
Čech byl totiž od prvního týmu
odvolán a ve funkci hlavního trenéra jej nahradil František Straka.
26. 8. 2007 FK Jablonec-SK Dynamo ČB 1:0 (0:0). Branka: 83. Fukal.
ŽK: Zelenka, Baranek - Vozábal, Hílek, Plichta, Hunal, Bíro, Plocek.
ČK: 73. Hunal (CEB). Rozhodčí:
Paták - Hojsík, Bureš. Diváci: 4820.
Jablonec: Špit - Fukal, Zábojník,
Homola, Flachbart (68. Rilke) Baranek, Kordula (60. Valenta),
Vácha, Hamouz - Svátek (87. Eliáš),
Zelenka.
Dynamo: Kučera - Plocek, Hunal,
Homoláč, Šmíd - Plichta (80. Leština), Hílek, Vozábal, Černý (74. Žižka) - Radzinevičius, Zelinka (46.
Bíro).
(pap)
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nové tváře

Představujeme
zimní posily
Jan Svátek
Narozen: 24. 5. 1983
Post: útočník
Číslo dresu: 16
Výška: 183 cm
Váha: 78 kg
Předchozí působiště:
FK Jablonec 97
Ligová bilance:
74 zápasů / 10 gólů
Řekl o Dynamu: „Věřím, že do týmu
dobře zapadnu a budu na hřišti
něco platný. Podzim 2006, kdy jsem
v Dynamu hostoval, bylo zatím
moje nejlepší období v kariéře. Doufám tedy, že nyní na něj opět úspěšně naváži.“

Pavel Mezlík
Narozen: 25. 6. 1983
Post: záložník, útočník
Číslo dresu: 10
Výška: 178 cm
Váha: 72 kg
Předchozí působiště:
1. FC Brno (podzim host. Jihlava)
Ligová bilance:
73 zápasů / 5 gólů
Řekl o Dynamu: „Nabídkou Budějovic jsem byl příjemně překvapený.
Moc si jí vážím a jsem rád, že jsem
dostal příležitost hrát za Dynamo. Doufám, že se mi bude dařit
a pomůžu mužstvu k ještě lepším
výsledkům.“

Petr Šíma
Narozen: 25. 2. 1983
Post: záložník
Číslo dresu: 6
Výška: 180 cm
Váha: 76 kg
Předchozí působiště:
FC Viktoria Plzeň

Nejlepší střelci
8 – Došek (Sparta)
7 – Toleski (Most-Slavia), Vlček (Slavia),
Fenin (Teplice)
6 – Slepička (Sparta), Rajnoch (M.B.)
5 – Došek (Brno), Kalouda (Brno),
Jeslínek (Kladno), Zeher (Ostrava),
Fillo (Plzeň), Jarolím (Plzeň),
Kisel (Sparta), Doležal (Teplice),
Žůrek (Zlín), Černý (Dynamo-Slavia)

Ligová bilance: 51 zápasů / 1 gól
Řekl o Dynamu: „Po deseti letech
strávených v Plzni jsem chtěl změnit prostředí a s Budějovicemi jsme
byli rychle domluvení. Chtěl bych se
prosadit trvale do základní sestavy
a aby se dařilo mně osobně i celému 8 – Vaniak (Slavia)
mužstvu.“
7 – Baránek (Zlín)

Brankáři s nulou

Petr Dolejš

Drobisz (Olomouc)
6 – Daněk (Plzeň)
Vašek (Ostrava)
Slavík (Teplice)
Sňozík (Bohemians 1905)
Kučera (DYNAMO)
4 – Poštulka (Sparta)
3 – Miller (M.B.)
Špit (Jablonec)
Bartalský ( Žižkov)

Narozen: 1. 4. 1986
Post: záložník, útočník
Číslo dresu: 21
Výška: 170 cm
Váha: 61 kg
Předchozí působiště:
SK Strakonice 1908
Ligová bilance: 0 zápasů / 0 gólů
Řekl o Dynamu: „Dosud jsme hrál
divizi a přestup do Dynama je tak MEDIÁLNÍ
pro mě něco naprosto úžasného. PARTNEŘI
Budějovické angažmá je pro mě
obrovskou výzvou, chci se té šance
chopit a využít jí. Vím, že jestli se
mi to povede, záleží už teď jen na
mně.“

Roman Pivoňka
Narozen: 23. 10. 1982
Post: obránce
Číslo dresu: 5
Výška: 190 cm
Váha: 80 kg
Předchozí působiště:
návrat po zranění
Ligová bilance:
12 zápasů / 1 gól
Řekl o Dynamu: „Rok a půl jsem
nehrál kvůli zranění kolena a nebylo to pro mě jednoduché. Proto nyní
hlavně doufám, že mi zdraví vydrží.
Přípravu jsme absolvoval celou bez
problémů, takže by vše mělo být
snad už v pořádku.“
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Chcete to někam dotáhnout?
Přidejte se k energickému týmu.

www.kariera.eon.cz

Jan
SVÁTEK
Narozen: 24. 5. 1983 •• Výška: 183 cm • Váha: 78 kg • Post: útočník
Klubová příslušnost: Sparta Praha (1989 až 2003), Siad Most (2003-2004), Sparta Praha (20042005), Opava (2005), Viktoria Plzeň (2005), Jablonec (2006), Dynamo Č. Budějovice (2006),
Jablonec (2007), Dynamo Č. Budějovice (2008-?)
Debut v první lize: 12. 3. 2005, Opava-Brno 2:0
První ligový gól: 2. 4. 2005, Opava-Slovácko 2:2
Debut za SK Dynamo: 30. 7. 2006, SK Dynamo Č. Budějovice-Liberec 0:2
První gól za SK Dynamo: 20. 8. 2006, Most-SK Dynamo Č. Budějovice 1:2

Statistiky před jarem sezony 2007/2008
Ligová bilance: 73 zápasů / 10 gólů • Bilance za SK Dynamo: 16 zápasů / 4 góly
Letošní bilance: 14 zápasů / 3 góly (Jablonec)

