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Komplexní služby
v odpadovém hospodářství
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabízí tyto služby:
• svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
• svoz a odstranění nebezpečného odpadu
• sběr a dotřídění separovaných odpadů
• výkup druhotných surovin
• velkoobjemové kontejnery
• letní čištění a zimní údržba komunikací
• údržba městské zeleně
• údržba osvětlení a městského mobiliáře
• sanace starých ekologických zátěží
• total waste management

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Rumunská 1, 120 00 Praha 2
tel: +420 222 074 401 fax: +420 222 074 403

Provozovna České Budějovice
Boženy Němcové 38/4, 370 80 České Budějovice
tel: +420 386 110 911 fax: +420 386 110 910

avecz@avecz.cz
www.avecz.cz
800 118 800
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Tipovačka 8. kolo

Tomáš Sedláček

tipovačka, los, tabulka

Podzimní los SK Dynamo ČB

17,00 4:0

FK Teplice – SK Dynamo

2. kolo neděle 10. 8. 2008

SK Dynamo – Bohemians Praha 17,00 0:0

3. kolo neděle 17. 8. 2008

FK Marila Příbram – SK Dynamo 17,00 3:0

4. kolo pátek 22. 8. 2008

SK Dynamo – AC Sparta Praha 19,00 1:4

5. kolo sobota 30. 8. 2008

FC Tescoma Zlín – SK Dynamo 19,00 0:0

6. kolo neděle 14. 9. 2008

SK Dynamo – FK Ml.Boleslav

7. kolo sobota 20. 9. 2008

FC Viktoria Plzeň – SK Dynamo 17,00 1:1

8. kolo neděle 28. 9. 2008

SK Dynamo – FK Baumit Jablonec 15,00

9. kolo neděle 5. 10. 2008

SK Kladno – SK Dynamo

17,00 1:1

17,00

10. kolo neděle 19. 10. 2008 SK Dynamo – SK SIGMA Olomouc 17,00

12. kolo neděle 2. 11. 2008

SK Dynamo – FK Viktoria Žižkov 17,00

Liberec – Sparta
Tip:2
To bude podle mě docela zajímavý
zápas, ale Sparta má velmi silné
mužstvo a i na hřišti Liberce potvrdí své
ambice a vyhraje.

13. kolo neděle 9. 11. 2008

SK Dynamo – SK Slavia Praha

Příbram - Bohemians
Tip:0
Tady spíš tipnu tak, aby to bylo co
nejlepší pro nás. Z hlediska vývoje
tabulky bude nejlepší, když zápas
skončí remízou a já věřím, že by to tak
mohlo skutečně být.

16. kolo neděle 30. 11. 2008 Bohemians Praha – SK Dynamo 17,00

Brno – Kladno
Tip:0
Myslím, že tenhle zápas bude mít
jednoznačný průběh. Brno chce také
bojovat o poháry a doma proti Kladnu
nezaváhá a vyhraje.
Žižkov – Ml. Boleslav
Tip:2
Tady dávám jednoznačně dvojku,
jelikož jsem z Mladé Boleslavi a
samozřejmě Boleslavi stále fandím.
Slavia - Olomouc
Tip:1
Tenhle zápas podle mě vyhrají domácí
fotbalisté. Slavii se v posledních
zápasech daří, má nový stadion a podle
mě určitě doma proti Olomouci
nezaváhá. Domácí vyhrají..

výsledky
zápasů

1. kolo neděle 3. 8. 2008

Teplice - Zlín
Tip:1
Tam bych to viděl na jasnou jedničku,
protože si myslím, že Teplice mají silné
mužstvo a že doma budou určitě
vyhrávat. Se Zlínem by si měly poradit.

Plzeň – Ostrava
Tip:0
Tohle bude taky asi hodně těžký zápas.
Plzeň už potřebuje vyhrávat, Baník má
ale také silný tým a bude chtít v Plzni
naplno bodovat. Oba chtějí hrát o
poháry a já myslím, že zápas skončí
šestou remízou Plzně v řadě.
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11. kolo neděle 26. 10. 2008 1. FC Brno – SK Dynamo

15,00

17,00

14. kolo sobota 15. 11. 2008 FC Baník Ostrava – SK Dynamo 17,00
15. kolo neděle 23. 11 .2008 SK Dynamo – FC Slovan Liberec 17,00

Pozn.: Změna termínů a času začátku utkání vyhrazena

Tabulka fotbalové Gambrinus ligy
RK.

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

TÝM

AC Sparta Praha
SK Slávia Praha
FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec
FK Baumit Jablonec
FC Brno
FC Baník Ostrava
FK Teplice
SK Sigma Olomouc
FC Viktoria Plzeň
Bohemians Praha
FK Viktoria Žižkov
1. FK Příbram
SK Kladno
FC Tescoma Zlín
SK Dynamo Č. Budějovice

ZÁP

+

O

-

SKÓRE BODY (PRAV)

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

12:2
16:5
9:5
9:10
8:6
8:7
9:6
6:5
8:9
10:10
9:14
9:13
6:8
6:10
3:8
3:13

17
16
14
13
12
11
10
9
9
8
7
6
5
5
5
4

+5
+7
+5
1
0
+2
-2
0
0
-4
-5
-3
-7
-4
-7
-5
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FK BAUMIT JABLONEC
Rok založení: 1945
Klubové barvy: zelená a bílá
B-tým: 3. liga (ČFL)
Stadion: Chance Arena, kapacita 6 216 míst
Nejlepší umístění: 3. místo (1995/96 a 1996/97)
Nejvyšší výhra: 8:0 nad Českými Budějovicemi (1997/98)
Nejvyšší prohra: 1:10 s Lokomotivou Košice (1975/76)
Nejlepší střelec v historii: Rudolf Svoboda – 29 gólů

Posledních pět sezon

2003/04 - 1. liga (10. místo)
2004/05 - 1. liga (6. místo)
2005/06 - 1. liga (8. místo)
2006/07 - 1. liga (9. místo)
2007/08 - 1. liga (12. místo)

Posledních pět zápasů
24. 8.
31. 8.
03. 9.
15. 9.
21. 9.

Olomouc - Jablonec
Jablonec – Kladno
Letohrad – Jablonec
Slavia – Jablonec
Jablonec – Žižkov

1:1
1:1
2:2, 3:4 na pen.
2:0
2:0

První zmínka o jablonecké kopané byla zaznamenána roku 1921, kdy byl založen první fotbalový klub. Slavnější a
významnější kapitoly se začaly psát až po osvobození, kdy na sever proudili první osídlenci. Již 5. června 1945 se sešlo
první zasedání NV, které mimo jiné řešilo i sportovní budoucnost města. Byl založen Český sportovní klub v čele s Maxem
Adamírou a novým azylem kopané se stala dnešní "Střelnice". Od roku 1969, kdy vznikla II. celostátní liga a své jméno s
fotbalem spojil místní podnik LIAZ, usilovali fotbalisté každoročně o postup do elity.
Úroveň jablonecké kopané měla pod
hlavičkou TJ LIAZ vzestupnou tendenci,
která vyvrcholila v roce 1974 postupem
do I. celostátní fotbalové ligy pod
vedením zasloužilého mistra sportu
Ladislava Nováka. O dva roky dříve
postoupili dorostenci do přeboru ČSR a
z tohoto silného kádru dosáhli největších úspěchů hráči Latislav, Tupec,
Petrtýl, Jarolím, Tábor, Kouřil, Kopal. Dres
Jablonce oblékala celá řada internacionálů: Pluskal, Novák Láďa, Havránek,
Kvaček, Kraus, Dočkal. Z mladších to byli
Rudolf a Petr Svobodové, Jebavý, Vošta,
Čmarada, Patlejch, Jelínek, Frydrych,
Šrejma, Kopenec, Češek, Z. Klucký.
Bohužel I. liga vydržela v Jablonci pouze
2 roky a návrat na vrchol nepřicházel tak
rychle, aby podpora LIAZu neochabla. A
tak následovala cesta dolů, až do III.
nejvyšší soutěže, kde se zastavil klub v
sezoně 1990/1991.
V následující sezóně, kdy se do čela
klubu postavil mladý, odvážný a
dynamický funkcionářský tým v čele s

M. Peltou, se podařilo jablonecký fotbal
doslova zachránit a výsledkem byl velmi
rychlý postup do vyšší soutěže. V
sezóně 1992/1993, která byla poznamenána rozdělením republiky a reorganizací I. ligy, unikl jabloneckému týmu
postup do nejvyšší soutěže o vlásek v
baráži s Bohemians Praha. Následující
fotbalový rok, jakoby načasovaný
přesně po 20 dlouhých letech, znamenal postup do I. ligy kopané.
V současné době působí prvoligový
tým v nejvyšší soutěži pod názvem FK
Baumit Jablonec, v jejímž představenstvu a dozorčí radě stojí zástupci
akcionářů a největších sponzorů klubu.
Samozřejmě, že největší pozornost je
upřena na "A" mužstvo, ale ke klubovému životu patří i mládežnický úsek,
který má 4 družstva dorostu a 9
žákovských mužstev včetně přípravky.
Zajímavosti z kabiny soupeře:
Nejstarší hráč: Michal Špit – 33 let
Nejmladší hráč: Anes Haurdič – 18 let
Nejvyšší hráč: Michal Špit – 197 cm

Nejvíce startů v lize: Michal Špit – 171
Nejvíce gólů v lize: David Lafata - 39
Osobnost soupeře – David Lafata
Po třech sezonách v jihočeském Olešníku odešel talentovaný útočník do
Dynama České Budějovice. Vždy platil
za vynikajícího střelce, a proto se od něj
čekaly góly. Ten první vstřelil trochu
překvapivě až v sezoně 2002/2003, kdy
se dvakrát treﬁl do sítě Ostravy. Jeho
talent nerozpoznal pouze na jaře roku
2002 Milan Bokša, který ho poslal na
hostování do Jihlavy. Tam ale dlouho
nezůstal, protože navrátivší se trenér
Tobiáš povolal Davida okamžitě zpět.
Na podzim roku 2005 se dostal do
konﬂiktu s vedením a následně se
rozhodl, že neprodlouží smlouvu. V
zimě byl vyřazen z týmu a na počátku
ledna podepsal smlouvu v řeckém
Xanthi. Po příchodu trenéra Františka
Cipra se Lafata vrátil zpět do A-týmu a
odehrál většinu jarní části sezony.
Po sestupu Dynama do druhé ligy
opustil klub a novou sezonu zahájil v
Řecku. Ani tam se ale příliš dlouho
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neohřál a po návratu do Čech po něm
okamžitě sáhl Jablonec. Tam střelecky
velmi pookřál a díky skvělé formě se
podíval do reprezentace, kde během
svého debutu proti Walesu vstřelil
dokonce dvě branky! Následovalo
angažmá v rakouské Austrii Vídeň, kde
již tolik příležitostí nedostásval a rád se
tak vrátil zpět do severočeského Jablonce.
Oblékali dres soupeře
Dynamo: David Lafata (1992-2005)
FK Jablonec: Jan Svátek (2006, 2007)
Vzájemná bilance soupeřů
V samostatné české lize se oba týmy
střetly od roku 1993 v nejvyšší soutěži
celkem dvaadvacetkrát. Mírně lepší
bilanci mají fotbalisté Jablonce, kteří z
těchto duelů hned deset vyhráli, čtyři
zápasy skončily remízou a osmkrát se
radovali Jihočeši. Dynamu se na domácím
stadionu na Jablonec celkem daří, z
jedenácti vzájemných soubojů svěřenci
kouče Tobiáše prohráli pouze dvakrát.

Brankář Pavel Kučera vychytal
proti Jablonci v únoru letošního
roku bezbrankovou remizu.
Foto Fr. Panec
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Poslední vzájemný zápas
V posledním vzájemném zápase si oba
celky rozdělily po jednom bodu, když
utkání skončilo na budějovickém E.ON
stadionu nerozhodně 0:0. Jihočeši byli v
průběhu utkání sice mírně aktivnější a
vytvořili si více střeleckých pozic, avšak
gólu se nedočkali a podobně si počínali
i hosté.
Jak zápas viděli trenéři?
František Straka (trenér Dynama): "My
jsme chtěli hrát první poločas agresivně,
jenže právě Jablonec začal kontrolovat
hru. Byli jsme daleko od hráčů, nechali
jsme hosty kombinovat a tím pádem
jsme se nedokázali dostat do hry a
chybělo nám tempo. Druhý poločas
jsme začali daleko agresivněji. Byly tam
určité fáze, kdy jsme mohli dát branku a
ústilo to v situaci, kdy měl David Horejš
tutovku z penalty než přišla ta akce
Jablonce, kdy nás podržel ve famózní
formě chytající Pavel Kučera."

František Komňacký (trenér Jablonce):
"První půle moc fotbalové krásy ani
kvality nepřinesla. Ve druhém poločase
to bylo již takové rušnější před oběma
brankami. Musím ale říci, že jsme
tentokrát nezopakovali ten solidní
výkon z Boleslavi a že jsme po takovém
výkonu nemohli počítat s více než
bodem. Ten jsme uhráli, samozřejmě ale
přiznám, že jsme dnes před zápasem
mysleli na více než jen ten bod."
24.2.2008, SK Dynamo Č. Budějovice
– FK Jablonec 0:0
ŽK: Svátek – Valenta, Hamouz, Žofčák
Rozhodčí: Kovařík – Filípek, Mencl
Dynamo: Kučera - Peroutka, Horejš, Hunal,
Žižka - Plocek, Hílek, Vozábal (69. Mezlík),
Šíma - Stráský, Svátek (61. Mrkvička).
Jablonec: Špit - Zábojník, Homola, Huber,
Hamouz (62. Krejčí) - Eliáš (79. Baranek) Žofčák, Valenta, Hloušek - Klapka (57.
Necid) - P. Straka.
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FK BAUMIT JABLONEC
Rok založení: 1945
Klubové barvy: zelená a bílá
B-tým: 3. liga (ČFL)
Stadion: Chance Arena, kapacita 6 216 míst
Nejlepší umístění: 3. místo (1995/96 a 1996/97)
Nejvyšší výhra: 8:0 nad Českými Budějovicemi (1997/98)
Nejvyšší prohra: 1:10 s Lokomotivou Košice (1975/76)
Nejlepší střelec v historii: Rudolf Svoboda – 29 gólů

Posledních pět sezon

2003/04 - 1. liga (10. místo)
2004/05 - 1. liga (6. místo)
2005/06 - 1. liga (8. místo)
2006/07 - 1. liga (9. místo)
2007/08 - 1. liga (12. místo)

Posledních pět zápasů
24. 8.
31. 8.
03. 9.
15. 9.
21. 9.

Olomouc - Jablonec
Jablonec – Kladno
Letohrad – Jablonec
Slavia – Jablonec
Jablonec – Žižkov

1:1
1:1
2:2, 3:4 na pen.
2:0
2:0

První zmínka o jablonecké kopané byla zaznamenána roku 1921, kdy byl založen první fotbalový klub. Slavnější a
významnější kapitoly se začaly psát až po osvobození, kdy na sever proudili první osídlenci. Již 5. června 1945 se sešlo
první zasedání NV, které mimo jiné řešilo i sportovní budoucnost města. Byl založen Český sportovní klub v čele s Maxem
Adamírou a novým azylem kopané se stala dnešní "Střelnice". Od roku 1969, kdy vznikla II. celostátní liga a své jméno s
fotbalem spojil místní podnik LIAZ, usilovali fotbalisté každoročně o postup do elity.
Úroveň jablonecké kopané měla pod
hlavičkou TJ LIAZ vzestupnou tendenci,
která vyvrcholila v roce 1974 postupem
do I. celostátní fotbalové ligy pod
vedením zasloužilého mistra sportu
Ladislava Nováka. O dva roky dříve
postoupili dorostenci do přeboru ČSR a
z tohoto silného kádru dosáhli největších úspěchů hráči Latislav, Tupec,
Petrtýl, Jarolím, Tábor, Kouřil, Kopal. Dres
Jablonce oblékala celá řada internacionálů: Pluskal, Novák Láďa, Havránek,
Kvaček, Kraus, Dočkal. Z mladších to byli
Rudolf a Petr Svobodové, Jebavý, Vošta,
Čmarada, Patlejch, Jelínek, Frydrych,
Šrejma, Kopenec, Češek, Z. Klucký.
Bohužel I. liga vydržela v Jablonci pouze
2 roky a návrat na vrchol nepřicházel tak
rychle, aby podpora LIAZu neochabla. A
tak následovala cesta dolů, až do III.
nejvyšší soutěže, kde se zastavil klub v
sezoně 1990/1991.
V následující sezóně, kdy se do čela
klubu postavil mladý, odvážný a
dynamický funkcionářský tým v čele s

M. Peltou, se podařilo jablonecký fotbal
doslova zachránit a výsledkem byl velmi
rychlý postup do vyšší soutěže. V
sezóně 1992/1993, která byla poznamenána rozdělením republiky a reorganizací I. ligy, unikl jabloneckému týmu
postup do nejvyšší soutěže o vlásek v
baráži s Bohemians Praha. Následující
fotbalový rok, jakoby načasovaný
přesně po 20 dlouhých letech, znamenal postup do I. ligy kopané.
V současné době působí prvoligový
tým v nejvyšší soutěži pod názvem FK
Baumit Jablonec, v jejímž představenstvu a dozorčí radě stojí zástupci
akcionářů a největších sponzorů klubu.
Samozřejmě, že největší pozornost je
upřena na "A" mužstvo, ale ke klubovému životu patří i mládežnický úsek,
který má 4 družstva dorostu a 9
žákovských mužstev včetně přípravky.
Zajímavosti z kabiny soupeře:
Nejstarší hráč: Michal Špit – 33 let
Nejmladší hráč: Anes Haurdič – 18 let
Nejvyšší hráč: Michal Špit – 197 cm

Nejvíce startů v lize: Michal Špit – 171
Nejvíce gólů v lize: David Lafata - 39
Osobnost soupeře – David Lafata
Po třech sezonách v jihočeském Olešníku odešel talentovaný útočník do
Dynama České Budějovice. Vždy platil
za vynikajícího střelce, a proto se od něj
čekaly góly. Ten první vstřelil trochu
překvapivě až v sezoně 2002/2003, kdy
se dvakrát treﬁl do sítě Ostravy. Jeho
talent nerozpoznal pouze na jaře roku
2002 Milan Bokša, který ho poslal na
hostování do Jihlavy. Tam ale dlouho
nezůstal, protože navrátivší se trenér
Tobiáš povolal Davida okamžitě zpět.
Na podzim roku 2005 se dostal do
konﬂiktu s vedením a následně se
rozhodl, že neprodlouží smlouvu. V
zimě byl vyřazen z týmu a na počátku
ledna podepsal smlouvu v řeckém
Xanthi. Po příchodu trenéra Františka
Cipra se Lafata vrátil zpět do A-týmu a
odehrál většinu jarní části sezony.
Po sestupu Dynama do druhé ligy
opustil klub a novou sezonu zahájil v
Řecku. Ani tam se ale příliš dlouho
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neohřál a po návratu do Čech po něm
okamžitě sáhl Jablonec. Tam střelecky
velmi pookřál a díky skvělé formě se
podíval do reprezentace, kde během
svého debutu proti Walesu vstřelil
dokonce dvě branky! Následovalo
angažmá v rakouské Austrii Vídeň, kde
již tolik příležitostí nedostásval a rád se
tak vrátil zpět do severočeského Jablonce.
Oblékali dres soupeře
Dynamo: David Lafata (1992-2005)
FK Jablonec: Jan Svátek (2006, 2007)
Vzájemná bilance soupeřů
V samostatné české lize se oba týmy
střetly od roku 1993 v nejvyšší soutěži
celkem dvaadvacetkrát. Mírně lepší
bilanci mají fotbalisté Jablonce, kteří z
těchto duelů hned deset vyhráli, čtyři
zápasy skončily remízou a osmkrát se
radovali Jihočeši. Dynamu se na domácím
stadionu na Jablonec celkem daří, z
jedenácti vzájemných soubojů svěřenci
kouče Tobiáše prohráli pouze dvakrát.

Brankář Pavel Kučera vychytal
proti Jablonci v únoru letošního
roku bezbrankovou remizu.
Foto Fr. Panec
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Poslední vzájemný zápas
V posledním vzájemném zápase si oba
celky rozdělily po jednom bodu, když
utkání skončilo na budějovickém E.ON
stadionu nerozhodně 0:0. Jihočeši byli v
průběhu utkání sice mírně aktivnější a
vytvořili si více střeleckých pozic, avšak
gólu se nedočkali a podobně si počínali
i hosté.
Jak zápas viděli trenéři?
František Straka (trenér Dynama): "My
jsme chtěli hrát první poločas agresivně,
jenže právě Jablonec začal kontrolovat
hru. Byli jsme daleko od hráčů, nechali
jsme hosty kombinovat a tím pádem
jsme se nedokázali dostat do hry a
chybělo nám tempo. Druhý poločas
jsme začali daleko agresivněji. Byly tam
určité fáze, kdy jsme mohli dát branku a
ústilo to v situaci, kdy měl David Horejš
tutovku z penalty než přišla ta akce
Jablonce, kdy nás podržel ve famózní
formě chytající Pavel Kučera."

František Komňacký (trenér Jablonce):
"První půle moc fotbalové krásy ani
kvality nepřinesla. Ve druhém poločase
to bylo již takové rušnější před oběma
brankami. Musím ale říci, že jsme
tentokrát nezopakovali ten solidní
výkon z Boleslavi a že jsme po takovém
výkonu nemohli počítat s více než
bodem. Ten jsme uhráli, samozřejmě ale
přiznám, že jsme dnes před zápasem
mysleli na více než jen ten bod."
24.2.2008, SK Dynamo Č. Budějovice
– FK Jablonec 0:0
ŽK: Svátek – Valenta, Hamouz, Žofčák
Rozhodčí: Kovařík – Filípek, Mencl
Dynamo: Kučera - Peroutka, Horejš, Hunal,
Žižka - Plocek, Hílek, Vozábal (69. Mezlík),
Šíma - Stráský, Svátek (61. Mrkvička).
Jablonec: Špit - Zábojník, Homola, Huber,
Hamouz (62. Krejčí) - Eliáš (79. Baranek) Žofčák, Valenta, Hloušek - Klapka (57.
Necid) - P. Straka.

