ročník XXIV
14. března 2010

číslo 11

cena 15 Kč

Remízový vstup do jarní části
Talent Dynama: Tomáš Stráský
Dorosteneckým týmům začala sezona

18. kolo

V dresu Dynama České Budějovice se v
zápase proti Teplicím po téměř třech letech
objevil i Ladislav Volešák.

Gambrinus ligy

SK DYNAMO ČB - FC SLOVAN LIBEREC

2

PARTNEŘI

Generální partner

Oficiální dodavatel
sportovního zboží

Oficiální dodavatel
pro evidenci reklam

3

soupisky týmů

FC SLOVAN LIBEREC

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

góly
celkem

jméno

1983
1976

0
18

0
0

17
113

0
0

1
31

1977
1973
1989
1991
1987
1982
1981
1986
1981

6
12
14
0
10
0
12
3
17

0
0
0
0
0
0
1
0
0

172
343
14
0
27
119
123
3
88

6
4
0
0
1
3
1
0
1

21
32
11
17
2
8
13
19

1980
1976
1986
1989
1983
1973
1980
1983
1984

8
11
16
1
13
2
17
9
1

0
1
1
0
1
0
0
0
0

124
11
56
9
122
351
179
98
71

12
1
4
0
8
54
12
2
10

1979
1988
1980
1987

16
17
12
7

3
4
0
2

16
28
125
47

3
4
18
7

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

12
22
18
20
10
23
6
14
15
7
9
3

BRANKÁŘI
Zbyněk Hauzr
Lukáš Zich
OBRÁNCI
Radek Dejmek
Theodor Gebre Selassie
Miroslav Holeňák
Tomáš Janů
Renáto Kelić
Jiří Liška
Jan Polák
Lovre Vulin
ZÁLOŽNÍCI
Milos Bosančić
Josip Ćorić
Bořek Dočkal
Tomáš Frejlach
Marcel Gecov
Petr Papošek
Lukáš Vácha
ÚTOČNÍCI
Jaroslav Diviš
Andrej Kerić
Jan Nezmar
Ondřej Smetana
Jakub Vojta

hlavní trenér
asistent trenéra
trenér brankařů
lékař
lékař
masér
kustod

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

1973
1985

15
1

0
0

129
17

0
0

1988
1986
1976
1973
1991
1982
1989
1984

14
17
16
11
9
9
6
7

0
2
0
0
1
0
0
0

22
49
374
284
9
61
41
21

1
3
21
3
1
0
0
0

1988
1988
1988
1985
1988
1977
1989

13
6
17
10
14
12
13

2
2
1
0
1
0
1

13
6
78
75
47
276
32

2
2
10
7
2
33
1

1986
1986
1977
1982
1991

9
16
14
3
0

0
1
3
0
0

10
55
238
46
0

0
22
65
7
0

Josef Petřík
Petr Myslivec
Milan Veselý
MUDr. Ladislav Dzan
MUDr. Pavel Buchvald
Václav Brendl
Petr Ulihrach
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POSLEDNÍ ZÁPASY

Start do jarní části sezony
přinesl remízu s Lídrem
28. února 2010, 17. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2886

SK DYNAMO ČB - FK TEPLICE

0:0 (0:0)

desítek vteřin později mohl střeleckou smůlu protrhnout opět
Stráský, jenže ani on míč za skvělého Slavíka neprotlačil. Všichni
svatí a především gólman Kučera stáli při Dynamu v minutě
90., kdy se do zakončení dostali Došek s Vondráškem. Ani oni
ale míč za budějovického gólmana neprotlačili a zápas tak
skončil dělbou bodů.

ŽK: Volešák - Vachoušek, Stožický.
ROZHODČÍ: Adam - Kubáň, Teuber.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Hunal, Horejš, Krob, Leština Riegel, Černák, Otepka, Volešák (73. Šíma) - Stráský, Meszároš
(64. Hudson).
SESTAVA TEPLIC: Slavík - Siva, Klein, Vidlička, Matula
- Ljevakovič, Vachoušek, Verbíř (78. Kalivoda), Stožický Vondrášek (74. Došek), Mahmutovič (89. Veverka).
Jihočeši do zápasu vstoupili v očekávané sestavě s nováčky
v týmu Rudolfem Otepkou a Ladislavem Volešákem. První
jmenovaný ve svém prvním zápase za Dynamo nastoupil ke
svému 350. ligovému utkání v kariéře. Přestože oba celky začaly
velmi opatrně, hned ve 4. minutě se mohlo poprvé měnit
skóre, jenže před hlavičkujícím Meszárošem poslal míč vysoko
nad Černák. V 25. minutě si stoprocentní gólovou šanci vytvořili
hosté. Po rychlém kontru Tepličtí zcela rozebrali budějovickou
obranu a Ljevakovičovi ke vstřelení gólu zabránil jeden z jeho
spoluhráčů.
Na druhé straně o sobě dali vědět v 35. minutě opět domácí,
po kombinaci Leštiny se Stráským zakončoval těsně mimo
Otepka. Tři minuty před koncem poločasu to byli opět domácí,
kteří sahali po první gólu v zápase. Stráský po brankové čáře
pádil směrem k bráně, míč předal Rieglovi, který svou střelu
pokazil, míč se ale odrazil k Meszárošovi, který svou dělovku
poslal k tyči, ale brankář Slavík rybičkou míč vyrazil! V samém
závěru poločasu se do velké šance dral hostující Mahmutovič,
domácí stoper Hunal ale precizním skluzem jeho únik bravurně
zastavil.
Vstup do druhého poločasu vyšel lépe hostujícímu celku a
akcie Dynama v nedělním zápase držel především bezchybný
a skvěle chytající Kučera. V 58. minutě si nejprve budějovický
gólman poradil s lehkou hlavičkou Matuly, a to byl jen začátek
galakoncertu budějovického gólmana. Vůbec nejlepší zákrok si
budějovický brankář schoval na 76. minutu, kdy konečky prstů
vyrazil do šibenice směřující ránu veterána Verbíře. Hned vzápětí
odpověděli domácí další velkou šancí, agilní Stráský se sice
prodral přes tři protihráče, gólmana Slavíka ale nepřekonal.
Jihočeši byli u míče i v dalších minutách a stoprocentní gólovou
šanci měl v 79. minutě Hudson, který si zcela nehlídaný uvnitř
pokutového území zpracoval balon a tvrdě vypálil. Jeho
zakončení bylo ale velice zbrklé a míč skončil v zámezí. O pár

Jindøichùv Hradec

Teplický Matej Siva marně stíhá
útočníka Tomáše Stráského.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Přiznám se, že bod
bereme. Teplice jsou silné mužstvo, mají ambice na titul,
navíc se v zimním období posílily. Každý jejich brejk smrděl.
Hrajeme o záchranu, ale i když jsme hráli doma, jsme za ten
bod rádi. Myslím, že druhý poločas se musel líbit. Šance
byly na obou stranách, gólmani měli dneska svůj den. Pavel
Kučera dnes předvedl podobný výkon jako na podzim s
Plzní, kdy chytil pět, šest gólových šancí.“
Jiří Plíšek (trenér Teplic): „Vzhledem k situaci, v jaké
České Budějovice jsou, jsme očekávali těžké utkání. Myslím,
že se to potvrdilo. Bodu si vážíme, myslím, že se moc bodů
odsud vozit nebude. Chci věřit, že pro nás bude mít tenhle
bod v celkovém součtu velký význam. Brankáři podali
skvělý výkon. Šance byly na obou stranách, my jsme se
ocitli především při šanci Hudsona takřka v klinické smrti.
Na druhou stranu jsme se z toho dokázali dostat a v závěru
jsme měli čtyři slibné příležitosti. Je velká škoda, že jsme je
neproměnili, vítězství by bylo cenné.“
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Ohlasy po zápase

Rudolf Otepka bod za remízu
s Teplicemi bral
Zápasem proti Teplicím si odbyl v dresu Dynama premiéru
záložník Rudolf Otepka. Velezkušený špílmachr si kromě
získaného bodu za bezbrankovou remízu ze zápasu odnesl i
velmi příjemné jubileum. Přestože většinu své kariéry strávil v
konkurenční Příbrami, tak právě za Dynamo v utkání s Teplicemi
oslavil 350. prvoligový zápas!

Nyní šestatřicetiletý záložník se postavil vedle dalšího novice
Volešáka do středové řady a svými pokusy hledal mezery
v teplické obraně. Svoje půlroční hostování na jihu Čech
si odchovanec Želechovic chce náležitě užít. „Určitě bych
nelitoval svého příchodu do Českých Budějovic. Byla to
moje volba sem jít, nikdo mě nenutil. Já jsem se svobodně
rozhodl pro Dynamo a jsem rád, že jsem tady. Mančaft je více
než kvalitní a pevně věřím , že se velmi brzy odpoutáme z
dolních pater tabulky.“

Dynamo vyhlásilo před startem jarní části Gambrinus
ligy útok na znovu přejmenování Střeleckého ostrova na
„nedobytnou tvrz“, která v letech minulých jen sporadicky
rozdávala prvoligové body na cestu hostujících týmů domu.
„S Teplicemi to byl první jarní zápas a bod z tohoto klání má
svou hodnotu. Může se zdát, že výsledek 0:0 není dobrý, ale
každý bod se počítá.“ Aby všechny body zůstaly na jihu Čech,
museli by fotbalisté domácího Dynama proměnit některou ze
svých tutovek. „Nemůžeme vyhrát, když neproměníme šance,
které máme. Je to fotbal, šance jsme měli jak my, tak i Teplice.
Popravdě si ale myslím, že my jsme měli ty šance větší. Na
druhou stranu ale oni také svoje pokusy neproměnili, takže ta
remíza tomu zápasu odpovídá.“
Současná situace Dynama nenechává fanoušky klidnými,
možnost sestupu je stále reálná a také proto jihočeský lodivod
Jaroslav Šilhavý postavil sestavu na zabezpečené obraně a jen
s jediným útočníkem, kterého doplňovala záložní řada. „Každý
bod je dobrý a do konečného součtu se počítá. Na druhou
stranu jsme ale dva body ztratili, protože jsme hráli doma a ty
body tu prostě musí zůstat.“ Největší šanci domácích zahodil
Brazilec Hudson, který nikým neatakovaný v pokutovém
území poslal svou dělovku mimo. „My jsme ty největší šance
měli kolem sedmdesáté minuty. Tam jsme ten zápas mohli
rozhodnout, mohli jsme být v zakončení klidnější. Teplice
by to pak museli víc otevřít a mohlo to dopadnout jinak,
ale jak říkám, máme bod a ten je dobrý,“ říká oslavenec 350.
prvoligového utkání Rudolf Otepka.

Rudolf Otepka přišel do Dynama s jasným cílem. Místo
zraněného Petra Benáta převzít úlohu tvořitele hry a pomoci
Jihočechům v bojích o setrvání v Gambrinus lize. Stejně jako
v přípravných zápasech, tak i s Teplicemi tuto roli potvrdil
a několika chytrými přihrávkami posílal své spoluhráče
do zajímavých akcí. „Současný kádr má kvalitu na to, aby
se v pohodě zachránil. Musíme ale pořád pracovat,“ říká
střelec, který v nejvyšší soutěži za svou kariéru nastřílel
sedmapadesát gólů.
Jihočeši mají v úvodních čtyřech kolech těžký los, který
otevřely Teplice. Ty se staly podzimním mistrem, a kdyby
to tak zůstalo i po jarní části, slavily by historický úspěch. I
předsezónní zprávy z tábora žlutomodrých vyhlašovaly útok
na evropské poháry. „Samozřejmě Teplice jsou velmi silný
protivník. Mají zkušený a hodně kvalitní mančaft. My jsme ale
strašně moc chtěli vyhrát, což se nám bohužel nepodařilo.
Když se ale podívám na ten závěr zápasu, tak si myslím, že za
ten bod jsme rádi.“

Rudolf Otepka vs. Štěpán Vachoušek
Foto František Panec
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poslední zápasy

Jihočeši v edenu bojovali,
přesto ale odjeli s prázdnou
8. března 2010, 18. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 7334

SK SLAVIA PRAHA - SK DYNAMO ČB

3:2 (3:2)
BRANKY: 2. a 44. Vlček, 33. Janda - 26. Černák, 39. Ondrášek
ŽK: Grajciar – Čermák, Stráský, Horejš
ROZHODČÍ: Franěk - Novák, Moudrý
SESTAVA SLAVIE: Senecký - Krajčík, Kopic, Lafrance,
Hubáček - Grajciar, Janda (46. Milan Černý), Trapp, Trubila –
Vlček (86. Šenkeřík), Naumov (87. Ivanovski)
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Leština, Horejš (46. Žižka),
Hunal, Krob - Černák – Šíma (82. Mezlík), Riegel, Otepka,
Stráský – Ondrášek (64. Hudson)
Předzápasové plány Dynama hrát ze zabezpečené obrany byly
vyvráceny již ve druhé minutě hry, kdy stoperská dvojice Horejš
– Hunal nezvládla odvrátit centrovaný míč a po velkém zmatku v
českobudějovické obraně se kulatý nesmysl po špatném odkopu
Tomáše Hunala odrazil k zcela volnému Stanislavu Vlčkovi, který
už jen uklidil míč do prázdné brány. Domácí fanoušky mohl během
úvodní desetiminutovky podruhé rozveselit opět Stanislav Vlček,
který po samostatném úniku obstřelil vyběhnutého Pavla Kučeru,
ale míč místo do brány zamířil jen do obou tyčí a následnou
dorážku včasným zakleknutím vytěsnil Krob mimo.

Kučera. Následný protiútok dokázal dokonale využít aktivní
Zdeněk Ondrášek, když nejprve vybojoval míč proti dvojici
domácích a poté prostřelil nejistého Seneckého. Další laciný gól
padl minutu před koncem prvního poločasu. Na centrovaný
míč nedosáhl brankář Kučera, čehož dokonale využil Stanislav
Vlček. Ten si nejlépe vyskočil na centr Grajciara a potřetí poslal
Slavii do vedení.
Pavel Kučera si reputaci napravil v třiapadesáté minutě, když
rybičkou vyrazil Grajciarovu technickou střelu. Po hodině hry
zahrávala domácí Slavia standardní situaci, kterou po velkém
zmatku v obraně Dynamo s trochou štěstí zvládlo. Delší pauzu
bez vážnější akce přerušila osmašedesátá minuta, když se po
Otepkově chybě dostal do malého úniku Vlček, ten ale ztroskotal
na výborném Kučerovi. Minutu před koncem mohl alespoň bod
pro Jihočechy vybojovat Krob, ale jeho bomba šla metr nad
domácí břevno. Vše podstatné se tedy odehrálo již v prvním
poločase a tři body tak zůstaly v pražském Edenu.

V sedmnácté minutě se po Trubilově centru odrazil míč na
Horejšovu ruku, ale i přes mohutné pískání domácího kotle se
penalta nepískala. O dvě minuty později vybojoval Zdeněk
Ondrášek na polovině Slavie míč, který následným centrem poslal
na hranici malého vápna, ale bohužel pro českobudějovické na
centr nedosáhl Tomáš Stráský.

Matej Krajčík a Petr Šíma
v loňském zápase
Dynama se Slavií.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Z ničeho nic dokázalo Dynamo vyrovnat v šestadvacáté minutě
hry, kdy po Otepkově přihrávce z dobrých třiceti metrů napřáhl
Peter Černák a jeho bomba skončila v síti. Slavia mohla jít
znovu do vedení hned o minutu později, ale Naumovovu
hlavičku bravurně vyrazil Kučera mimo. O další minutu později
se k hlavičce dostal Janda, ale svůj pokus poslal mimo tři tyče.
Janda si střeleckou radost vychutnal ve třiatřicáté minutě, kdy
Trubila poslal svou dalekonosnou hlavičku z velkého vápna do
břevna, která se následně odrazila k volnému Petru Jandovi, a
ten pohodlně poslal Slavii znovu do vedení.
Dynamo mohlo vyrovnat v šestatřicáté minutě, kdy Riegel
vybojoval v pokutovém území Slavie míč, nahrál Stráskému,
který ale svou těžkou střelu poslal jen do dobře postaveného
Seneckého. Následný rohový kop rozehrál Otepka na Kroba, ale
ani ten svou střelu nedokázal propasírovat do domácí sítě. Do
dalšího samostatného úniku se pět minut před koncem dostal
Naumov, kterého včasným vyběhnutím skvěle vychytal Pavel

Karel Jarolím (trenér Slavie): „Já jsem celkově spokojen až
na to, že jsme dvakrát takto inkasovali. Budějovice nevyslaly
velký počet střel na bránu, ale dvakrát skončil míč v síti. My
jsme naopak vedle gólů měli i další šance, Vlček a Naumov šli
sami na branku, ale góly nedali. Hlavně, že jsme do poločasu
vstřelili třetí gól, který byl nakonec rozhodujícícm. Pro nás
jsou určitě důležité tři body, ale mrzí mě obdržené branky.
Vítězství mohlo být mnohem přesvědčivější.“
Jaroslav Šilhavý (trenér Dynama): „Před zápasem jsme
jen na obranu nemysleli, ale takové chyby nás srazily. Slavia
mimo gólů měla tři čtyři jasné šance. Naopak dopředu
se nám dařilo, dali jsme dva góly, ale k bodům to přesto
nevedlo. Ve druhém poločase jsme byli v obraně pozornější
a v samém závěru měli ještě touhu po vyrovnání. Bohužel
se to nepodařilo. Přesto si myslím, že hráči zaslouží hlavně
za útočnou snahu pochvalu. O obraně to ale říci nelze, na té
musíme hodně zapracovat.“
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K bodu Na Slavii chybělo málo,
viděl střelec Peter Černák
Televizní zápas pražské Slavie s budějovickým Dynamem se
musel divákům rozhodně líbit. Především v prvním poločase
byl k vidění gólový koncert, který nakonec vyzněl lépe pro
domácí sešívané. Jihočeši začali v pražském Edenu špatně a
již ve druhé minutě prohrávali, když zaváhání obrany využil
ve svém čtyřstém ligovém zápase jubilant Vlček. Statečně
bojující Jihočeši ale dokázali ve 26. minutě vyrovnat, když se
ranou z dobrých třiceti metrů prosadil Peter Černák: „Bylo
to opravdu dost daleko, nikdo ale proti mně nevystoupil, tak
jsem se snažil vystřelit a překvapivě to tam spadlo.“
Přestože vstup do zápasu Jihočechům vůbec nevyšel,
především v průběhu první půle svěřenci Jaroslava Šilhavého
mysleli určitě na lepší výsledek, než kterým nakonec byla
porážka 2:3. „Je to určitě velká škoda, když dáme na Slavii dva
góly a nevezeme si ani bod. V útoku jsme sice hráli efektivně,
ale vzadu jsme naopak dělali hodně chyb. Dostat tři góly za
poločas je skutečně dost,“ hodnotil se zasmušilým výrazem ve
tváře utkání střelec první budějovické branky Peter Černák.
Diváci v pražském Edenu i u televizních obrazovek sledovali
strhující podívanou plnou zvratů a gólových šancí. Fotbalisté
Dynama sice tahali v celém průběhu utkání za kratší konec
provazu, s trochou štěstí si ale mohli z hlavního města
odvést více než porážku o jednu branku. „K lepšímu výsledku
chybělo skutečně málo, asi opravdu ten jeden vstřelený gól. I
když je pravda, že ve druhém poločase jsme pro soupeře už
nebyli nebezpeční a prakticky jsme se do žádných gólových
příležitostí nedostávali,“ krčil rameny středopolař
Dynama, který jako tradičně odehrál zápas na
postu defenzivního štítu.

tak jsem zkusil vystřelit a možná trochu překvapivě to tam padlo,“
popisoval Černák slastné okamžiky znamenající první ligový
gól v české nejvyšší soutěži. Zkušený záložník Dynama navíc
svým zásahem nachytal na švestkách svého krajana Štefana
Seneckého, který do Slavie přišel před startem jara na hostování
z tureckého Ankaragücu: „Samozřejmě se od vidění ze slovenské
ligy známe, ale abych si nějak speciálně před tou střelou říkal, že
tam v bráně zrovna stojí on, tak to určitě ne.“
Fotbalisté Dynama odehráli v novém Edenu historicky teprve
druhý zápas a ač v loňské sezoně Peter Černák za jihočeský klub
ještě nehrál, i pro něj to bylo druhé utkání v novém slavistickém
svatostánku. „Už jsem si tady jednou se Slovanem Bratislava
zahrál přípravný zápas, ale samozřejmě nyní liga je prostě liga.
I když zde nebylo příliš fanoušků, tak stadion i atmosféra byly
super,“ přikyvoval uznale odchovanec Baníku Handlové.
Jihočechy čekal na úvod jara těžký los, ve kterém nejprve doma
přivítali vedoucí Teplice a nyní nastoupili na Slavii. Hned v neděli
je pak čeká další zápas, ve kterém již půjde o hodně. Na jihu
Čech se totiž představí severočeský Liberec, který se od konce
podzimu herně i výsledkově velmi trápí. „My se samozřejmě
musíme v první řadě dívat na sebe, ale ten zápas proti Liberci
bude důležitý i z toho hlediska, že kdyby u nás Liberec prohrál,
tak bychom se mu hodně přiblížili a určitě bychom ho namočili
do boje o záchranu. Nám ale o Liberec nejde, my se musíme
ale stále ohlížet na naší hru a naše výsledky,“ dodal rozhodným
hlasem Peter Černák.

Peter Černák se mohl navíc hned ve 3. minutě
zapsat do střelecké listiny, když se k němu dostal
čtyři metry za hranicí velkého vápna odražený
míč, který se snažil okamžitě vyslat směrem k
soupeřovo bráně. „Při té první střele jsem byl v
těžké pozici, šel proti mně obránce a v poslední
chvíli mi tam strčil nohu. Myslím, že ta moje
střela byla pak navíc tečovaná a měl z toho být
roh. To je teď po skončení zápasu ale už jedno,“
mluvil o svém prvním střeleckém pokusu v
zápase čtyřiatřicetiletý záložník Dynama.
Přestože si domácí fotbalisté v průběhu první
půle vytvořili hned několik gólových příležitostí,
jako opaření pak ale v 26. minutě sledovali
dalekonosnou pumelici, kterou Černák poslal za
záda chybujícího gólmana. „Střílel jsem z velké
dálky, takže to byl určitě šťastný gól. Dlouho ale
proti mně nikdo z obranné formace nevystoupil,

Peter Černák
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
18. kolo: 6.3.2010
Slavia
- Dynamo ČB
- Bohemians Pr.
Teplice
- Brno
Slovácko
- Plzeň
Liberec
- Jablonec
Ostrava
Bohemians 1905- Olomouc
- Ml. Boleslav
Příbram
- Sparta
Kladno

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

3:2
2:1
0:2
0:2
4:1
2:0
odl.
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

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

27. 3. 16:00
27. 3. 16:00
27. 3. 16:00
28. 3. 17:00
27. 3. 16:00
28. 3. 17:00
27. 3. 16:00
28. 3. 17:00

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

19. kolo: 13.3.2010
14. 3. 17:00
Bohemians Pr. - Slovácko
14. 3. 15:00
Dynamo ČB - Liberec
13. 3. 18:20
Slavia
- Teplice
14. 3. 17:00
Ml. Boleslav
- Sparta
14. 3. 17:00
Olomouc
- Příbram
14. 3. 15:00
Jablonec
- Kladno
Plzeň
- Bohemians 1905 14. 3. 15:00
15. 3. 17:30
- Ostrava
Brno

23. kolo: 3.4.2010
Bohemians Praha - Kladno
4. 4. 17:00
Dynamo ČB
4. 4. 17:00
- Příbram
Slavia
- Bohemians 1905 4. 4. 17:00
Teplice
4. 4. 17:00
- Ostrava
Slovácko
3. 4. 16:00
- Liberec
Jablonec
- Olomouc 4. 4. 17:00
Plzeň
3. 4. 16:00
- Sparta
Brno
- Ml. Boleslav 3. 4. 20:00

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

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

24. kolo: 10.4.2010
10. 4. 16:00
Liberec
- Teplice
- Slovácko 10. 4. 16:00
Ostrava
Bohemians 1905 - Bohemians Pr. 11. 4. 17:00
10. 4. 16:00
Příbram
- Brno
Kladno
- Dynamo ČB 11. 4. 17:00
10. 4. 16:00
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. 3. 18:00
22. 3. 17:30
20. 3. 18:00
20. 3. 18:00
21. 3. 17:00
20. 3. 18:00
20. 3. 13:30
20. 3. 15:45

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

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

ZÁP

V

R

P

SKÓRE BODY

+/-

17
18
18
18
18
17
18
17
17
18
18
18
18
18
18
18

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

6
9
5
4
6
6
4
4
3
5
5
2
6
2
2
1

1
0
3
4
4
3
7
6
7
7
8
10
9
12
12
14

31:17
21:8
27:16
21:16
25:16
19:13
28:19
28:22
18:18
16:22
11:16
18:25
15:24
14:26
13:28
16:35

12
9
5
7
3
6
-2
-2
0
-1
-10
-7
-12
-13
-13
-17

36
36
35
34
30
30
25
25
24
23
20
20
15
14
14
10

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
9 - Kulič (Ml. Boleslav), Ordoš (Olomouc)
7 - Lička (Ostrava),
6 - T. Došek (Brno), Mahmutovič
(Teplice)
5 - Mareš (Teplice), Švancara (Ostrava),
Šultes (Olomouc), Wilfried (Sparta)
4 - Šenkeřík (Slavia), Holenda (Sparta),
Blažek (Liberec), Jeslínek (Bohemians),
Sylvestre (Boleslav), Pavlík (Jablonec),
Ondrášek (Budějovice), Stožický
(Teplice)
Brankáři s čistými konty
10 - Blažek (Sparta)
8 - Grigar (Teplice), Daněk (Plzeň)
7 - Špit (Jablonec), Kučera (Budějovice)
Sňozík (Bohemians 1905), Bureš (Brno)
5 - Krbeček (Příbram), Baránek (Ostrava)
4 - Hauzr (Liberec), Lovásik (Olomouc)
3 - Buček (Ostrava), Vašek (Slovácko),
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Představujeme našeho dnešního soupeře

FC SLOVAN LIBEREC
Rok založení: 1958
Klubové barvy: modrá a bílá
Stadion: U Nisy (9.900 diváků)
Webové stránky: www.fcslovanliberec.cz
Nejlepší umístění: 1. místo (2002 a 2006)
Nejvyšší výhra: 5:0 nad Švarcem Benešov (1994/95)
Nejvyšší prohra: 1:7 se Spartou Praha (1994/95)
Nejlepší střelec v historii: Jan Nezmar - 41

Posledních pět sezon
1.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Posledních pět zápasů v Gambinus lize
7.11.
21.11.
28.11.
27.2.
6.3.

Liberec
Sparta
Liberec
Brno
Liberec

-

Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Liberec
Plzeň

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

Střelci týmu v letošní sezoně

Nejlepší podzimní střelec Liberce Jan Blažek se na jihu Čech nepředstaví, odešel v
zimě totiž do řecké Larissy.
Foto František Panec
Vzájemná bilance soupeřů
Po rozdělení Československa se týmy Liberce a Dynama
střetly v nejvyšší soutěži celkem sedmadvacetkrát, výrazně
lepší bilanci vzájemných zápasů mají Severočeši, kteří
hned čtrnáctkrát vyhráli a pouze šestkrát odešli poraženi.
Síla Liberce je především na domácím hřišti, kde Dynamo
dokázalo pouze dvakrát naplno bodovat a dvakrát uhrát
alespoň bod za remízu.
Dva poslední zápasy na Střeleckém ostrově v Českých
Budějovicích vyšly lépe Dynamu, které v listopadu roku
2007 vyhrálo díky brankám Černého a Stráského 2:0.
Přesně o rok později zaznamenali Jihočeši stejný výsledek,
o oba góly se tehdy podepsal Petr Benát.
Ve vzájemných zápasech nastříleli Jihočeši do sítě svého
soupeře celkem pětadvacet branek. Nejpilnějšími střelci
byli v minulosti útočníci Vácha, Saidl a Fujdiar, kteří dokázali
zaznamenat po dvou brankách. Ze současných aktivních
hráčů Dynama se do černého dokázali trefit již zmiňovaní
Petr Benát (2) s Tomášem Stráským.

4 - Jan Blažek
3 - Jan Nezmar
2 - Miloš Bosančič
Josip Čorič
Theodor Gebre Selassie
1 - Renato Kelić
Lukáš Vácha
Bořek Dočkal
Marcel Gecov
Andrej Kerič

Poslední vzájemný zápas
Poslední vzájemný zápas na stadionu U Nisy vyzněl jasně pro
domácí tým. V utkání 5. kola letošního ročníku Gambrinus ligy
vyhrál tým pod vedením Ladislava Škorpila nad Dynamem
vysoko 3:0, když bylo o výsledku rozhodnuto již v prvním
poločase.
Hned ve 12. minutě zaznamenal první branku Lukáš Vácha,
jehož nepovedená rána šťastně přelétla brankáře Pavla
Kučeru. Na 2:0 zvýšil přízemní ranou Bořek Dočkal a pět
minut před koncem první půle uzavřel gólový účet přesnou
hlavičkou Jan Nezmar.
23. srpna 2009
SK SLOVAN LIBEREC - SK DYNAMO ČB 3:0 (3:0)
Branky: 12. Vácha, 31. Dočkal, 39. Nezmar
Sestava Liberce: Hauzr - Gebre Selassie, Holeňák, Dejmek,
Vulin - Liška, Gecov, Dočkal (81. Martan), Vácha - Nezmar (67.
Bosančič), Blažek (56. Kerič).
Sestava Dynama: Kučera - Riegel, Hunal (60. Leština), Jarabica,
Žižka - Hudson, Benát, Homoláč (46. Lima), Šíma - Meszároš,
Ondrášek (46. Mezlík).

prodej a pokládka
podlahových
krytin
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Osobnost v dresu FC Slovan Liberec

JAN
NEZMAR

Jan Nezmar (* 5. července 1977) se narodil v Opavě. S fotbalem začínal v TJ Družba Hlavnice, následně hrál v Dolním Benešově a
první ligu si zahrál poprvé v dresu Opavy, odkud v létě 2000 přestoupil do Liberce. Díky skvělé spolupráci se záložníkem Václavem
Kolouškem a útočníkem Janem Nezmarem pomohl čtrnácti góly k zisku prvního historického titulu pro Liberec.
Po začátku ligového ročníku 2003/04 přestoupil do Slovácka, kde vydržel dvě sezony. V létě 2005 překvapivě odešel do slovenského
Ružomberoku. Velmi rychle se stal oporou, střílel hodně gólů a stal se základním kamenem týmu, který v roce 2006 oslavil zisk
ligového titulu. V lednu 2007 se vrátil do Liberce, kde působí až do současné chvíle.
Ve dvaatřiceti letech je jedním z nejlepších aktivních střelců v Gambrinus lize. Na kontě má 238 prvoligových startů, během nichž
nastřádal celkem 65 ligových branek. S jednačtyřiceti góly za Liberec je historicky nejlepším ligovým střelcem tohoto klubu.
Foto www.fcslovanliberec.cz
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Talent Dynama

PŘEDSTAVUJEME TALENT:
Tomáš Stráský
Jasným důkazem toho, že fotbalový klub Dynamo České
Budějovice dokáže vyprodukovat díky Sportovnímu centru
mládeže na Složišti výrazný fotbalový talent, je útočník Tomáš
Stráský. Dvaadvacetiletý fotbalista je ryzím odchovancem
Dynama, který během celé své dosavadní kariéry oblékal
prakticky pouze dres největšího jihočeského klubu. Dnes je
považován za největší současný talent klubu a pomalu kolem
něj začínají se zájmem kroužit nejsilnější české ligové týmy.
Tomáš Stráský již od dětství
tíhnul k fotbalu a nebylo
tak divu, že se již v sedmi
letech poprvé podíval
na trénink nejmenších
českobudějovických
fotbalistů a fotbal ho velmi
rychle ještě více okouzlil.
„Ještě teď si pamatuji, když
mě rodiče poprvé vzali na
trénink. Samozřejmě to
byly tenkrát teprve jenom
začátky, ale už tenkrát
jsem byl strašně moc rád,
že mohu být v Dynamu,“
vypráví Tomáš Stráský
svůj fotbalový příběh.
Jako hráč přípravky si
také následně velmi brzy
zahrál svůj první zápas za
budějovický tým: „Na ten
první zápas si popravdě už nevzpomínám, ale je mi jasné,
že to muselo být tak, jak to v těchto nejmenších kategoriích
bývá. Prostě všichni hurá za míčem,“ říká s úsměvem talent
budějovického klubu.
Přestože to Tomáš Stráský postupně dotáhl až na výslunní
první ligy, jako malý fotbalista v nejnižších kategoriích své
vrstevníky nijak výrazně nepřevyšoval. „Nemyslím si, že
bych při trénincích a zápasech byl na první pohled nějak
výjimečný. V tak nízkém věku se nějaký velký talent objevuje
těžko a navíc do vrcholového fotbalu je to vždy velmi dlouhá
cesta. Jako každý malý kluk jsem měl samozřejmě velké sny
zahrát si nějakou špičkovou evropskou soutěž ve slavném
klubu,“ zavzpomíná na dětství.
Jak šel čas, tak se mladý budějovický fotbalista postupně
prokousával přes jednotlivé mládežnické kategorie až do
starších žáků. Místo do dorostu Dynama pak ale v patnácti
letech zamířil do Kamenného Újezda, kde působil jednu
sezonu. „Jako hráč Dynama jsem si zlomil ruku a trenéři mě
chtěli poslat na hostování do nějakého klubu, kde bych se v

klidu rozehrál. Já jsem si vybral Kameňák a určitě tohoto kroku
vůbec nelituji. Hrál jsem tam moc rád a myslím, že mi tam ta
jedna sezona hodně pomohla, protože jsem hrál většinou
proti dospělým chlapům a mně bylo tenkrát patnáct let, což
byl po fyzické stránce velký rozdíl a určitě mi to hodně moc
prospělo,“ říká sympaticky fotbalista, jenž se po jedné sezoně
v nižší soutěži mužů vrátil zpět do dorostu Dynama.
Skutečnosti, že prakticky celou svojí kariéru strávil až na
jednu krátkou výjimku
v
Dynamu
České
Budějovice, rozhodně
nelituje: „Určitě je to
lepší, protože jsem
prošel všemi kategoriemi
a kde jinde bych měl
mít lepší podmínky, než
v prvoligovém klubu.“
Kromě pozice brankáře si
Tomáš Stráský vyzkoušel
prakticky všechny herní
posty a pozice. „Když
jsem začínal v Dynamu,
tak jsem spíš hrával v
obraně. Postupem času
jsem se ale posouval
pořád dopředu, kde
jsem nakonec i skončil,“
dodává.
Jak plynul čas, tak o sobě dával Tomáš Stráský stále více
a více vědět, až se přes dorostenecké týmy a třetiligovou
juniorku dostal na práh prvoligového A-týmu. Jako
dvacetiletý si také následně odbyl debut v nejvyšší soutěži,
který pro něj byl ohromným zážitkem: „Na ten zápas si
pamatuju moc dobře. Bylo to na Baníku a já šel na hřiště
ve 26. minutě za stavu 3:0 pro domácí. Nakonec zápas sice
skončil 5:1, ale já měl stejně velkou radost, že jsem mohl
nastoupit,“ vzpomíná na slastné prvoligové okamžiky,
které většině fotbalistů zůstanou navždy zapovězené.
Po ligovém debutu si samozřejmě začal talentovaný
fotbalista klást další postupné cíle. Další metou byl
pochopitelně první ligový gól, kterého se dočkal přesně
půl roku po prvním ligovém startu. „Ani na takové okamžiky
člověk samozřejmě nezapomene. Gól jsem tehdy vstřelil
během domácího zápasu s Libercem, bylo to po centru
ze strany a trefil jsem se hlavou. Navíc si pamatuji, že to
byl tehdy zápas, ve kterém jsem vůbec poprvé nastoupil v
základní sestavě,“ popisuje dnes dvaadvacetiletý útočník.
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Tomáš Stráský

Zahrát si první ligu je privilegiem těch nejlepších
fotbalistů, jen část z nich se dočká vstřelení gólu a jen
výjimečným hráčům se podaří zaznamenat tři góly.
Tomáš Stráský patří mezi ty, kteří pověstný hattrick
zaznamenali a navždy se tak zapsali do fotbalových
dějin. „Vstřelit tři góly v jednom zápase je opravdu
neskutečný zážitek. Večer po zápase jsem nemohl
dlouho usnout a pořád jsem si v duchu říkal, že je
neuvěřitelné, že jsem dokázal vstřelit hattrick,“ zasní se
na pár okamžiků mladý útočník Dynama.
V nejvyšší české
soutěži
má
na
kontě téměř pět
desítek startů a má
tedy již ledacos za
sebou. Snu z dětství
se ale nezbavil a
stále sní o tom, že
si jednou zahraje
nějakou uznávanou
evropskou soutěž.
„Stejně asi jako
každý
fotbalista
bych si chtěl zahrát
nějakou zahraniční
soutěž. To je můj
největší cíl ve fotbale. Mým vysněným klubem je
Barcelona, ale tam už se asi nedostanu,“ říká s úsměvem
hráči i fanoušky přezdívaný Stráďa.
Aby těch radostí nebylo příliš, trápí v poslední době
Tomáše v pravidelných intervalech lehčí či těžší
zranění, kvůli kterým musel několik zápasu v loňském
roce vynechat. „V poslední době se toho na mě nalepilo
opravdu hodně. Minulou sezonu jsem kvůli zranění
nehrál snad půl roku. Myslím, že to byla trošku i smůla,
protože obě vážnější zranění se mi stala v souboji s
protihráči,“ popisuje a jedním dechem dodává, jak se v
dnešní době bránit jakýmkoliv nepříjemným zraněním:
„Bojovat se proti nim dá správným tréninkem, dobrým
strečinkem a v neposlední řadě životosprávou.“
Fotbalistou by chtěl být asi každý, protože pod životem
profesionálního sportovce si kdekdo představuje
pohodový život bez starostí. Co fotbal Tomáši Stráskému
ale vzal? „Vzal mi hlavně čas, protože fotbalista nemůže
říct, že chce prostě teď zrovna dovolenou a jentak si
odjede.“ Přesto si ale nestěžuje. I když mu fotbal něco
vzal, hodně mu také dal. „Jsem moc rád, že jsem už jako
malý kluk začal s fotbalem a že ze mne nevyrostl nějaký
sígr, který by vysedával někde v hospodě a jentak se
poflakoval,“ culí se.

Když už se ale zrovna nevěnuje fotbalu, rád si oddychne
například doma u televize nebo v kině. „Rád se dívám na
nejrůznější filmy a když je v kině nějaká zajímavá novinka,
tak si jí určitě nenechám ujít,“ popisuje a dodává, že
nejraději má filmy, u kterých je zábava a legrace: „Určitě
většinou preferuji komedie.“ Rád si po večerech sedne k
počítači a mezi oblíbené činnosti patří také herní konzole.
A co jiného než fotbal by měl fotbalista na konzili hrát.
Nikdo tedy nemůže od mladého dvaadvacetiletého kluka
čekat nějaké převratné záliby. Možným překvapením
pak možná bude, že Tomáš Stráský patří mezi náruživé
čtenáře. „V poslední době opravdu hodně čtu. Mezi moje
nejoblíbenější autory patří třeba Dan Brown, který je
autorem knihy Šifra mistra Leonarda,“ popisuje a dodává,
že aktuálně nejoblíbenějším nápojem, který při čtení
popíjí je hit posledního roku, Aloe Vera drink. „Ale rád si
občas zajdu i normálně na pivo, ale jenom tak pro chuť,
ne žádné zuřivé chlastání,“ dodává s úsměvem od ucha
k uchu.
Když se mu podaří zápas v lize, může se doma těšit
na ovocné knedlíky, které mu chystá jeho přítelkyně.
Fanoušci Dynama tak mohou doufat, že mu tento oblíbený
pokrm bude přítelkyně na stůl servírovat v pravidelných
týdenních intervalech..

Tomáš STRÁSKÝ
Narozen:
Výška / váha:
Post:

15. 4. 1987
185 cm / 77 kg
Záložník, Útočník

Ligová kariéra:

2006 - ???? Dynamo České Budějovice

Trenér Šilhavý o Tomáši Stráském:
Tomáš je velice inteligentní kluk, který
je ve svém věku velice talentovaný a
ambiciózní. Má výbornou techniku,
krytí míče a fotbalovou chytrost.
Svým důrazem a rychlostí se navíc
dokáže tlačit do zakončení a pro
každou obranu soupeře znamená
velké nebezpečí.
Díky své inteligenci se s ním skvěle
pracuje i při tréninku a určitě je
budoucností našeho klubu.

#14

utkání

góly

47

7
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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 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

zdarma dezert

ovocná taštička, zmrzlinový pohár, shake 0,25 l, ledová káva

Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonická ulice
České Budějovice, Lannova třída
Tábor, silnice E55

SK DYNAMO ČB
SLOVAN LIBEREC
Platnost kupónu
do 28. 3. 2010
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Juniorka v přípravě

Béčko v generálce
vyhrálo nad Hlubokou

Zimní příprava Juniorky
na fotografiích

6. března 2010, příprava na Českou fotbalovou ligu, počet diváků: 50

SK HLAVICE - SK DYNAMO „B“

0:3 (0:1)
BRANKY: 39. Benát z pen., 52. Kaňák, 70. Timm.
SESTAVA DYNAMA: Vlk (60. Liška) - Lima, Homoláč,
Novák, Šimánek - Šibčič, Rakovan, Benát (55. Bambule),
Rein (46. Volešák) - Klavík (55. Timm), Kaňák (70. Rein)
Poslední zápas před startem jarní části ČFL odehráli fotbalisté
juniorského týmu Dynama na umělé trávě na Hluboké nad
Vltavou proti domácímu účastníkovi krajského přeboru.
Českobudějovičtí fotbalisté byli od úvodních minut výrazně
aktivnější a rychle si vytvářeli brankové příležitosti. Jako první
se do šance dostal Šibčič, jeho rána z voleje ale postrádala
přesnost. Skóre se poprvé měnilo po půlhodině hry, kdy byl v
pokutovém území faulován velmi dobře hrající Brazilec Lima
a následný pokutový kop s přehledem proměnil špílmachr
Petr Benát, jenž zápasem proti Hluboké pokračoval v
rekonvalescenci po dlouhodobém zranění kolene.
Celý druhý poločas pak za Dynamo odehrál také Ladislav
Volešák, který nemohl v pondělí nastoupit v lize proti Slavii,
a tak dostal příležitost zahrát si alespoň za béčko. Hned v 52.
minutě se podruhé měnilo skóre - aktivní Šibčič přihrál z pravé
strany Michalu Kaňákovi, který se drze z velkého úhlu prodral
až před bránu, kde ranou na přední tyč překvapil nepozorného
hlubockého brankáře - 0:2. Následně mohl třetí gól Dynama
přidat i Volešák, jeho individuální akce vyšperkovaná
pohledným lobem přes brankáře ale v síti neskončila, protože
míč z brankové čáry odvrátil poslední vracející se obránce.

V přípravě se juniorka Dynama střetla mimo jiné se Strakonicemi.

V Praze na Strahově se rezerva Dynama střetla také s ligovou Spartou.

Třetí gól v hlubocké síti ale na sebe nenechal dlouho čekat.
V 70. minutě našel Šibčič na pravé straně Mariána Timma,
který z bezprostřední blízkosti zvýšil na rozdíl tří branek. S
chutí hrající fotbalisté Dynama mohli další branky přidat i v
závěrečné dvacetiminutovce. Nejblíže ke gólu byl mladík
Filip Rein, jenž sice efektivně obešel tři protihráče, skórovat
mu ale nebylo přáno a utkání tak skončilo výsledkem 3:0 pro
budějovický tým.
Zdeněk Čadek (asistent trenéra B-týmu): „Na umělé trávě
na Hluboké, kde odehrajeme i první zápas jarní části sezony,
jsme proti účastníku krajského přeboru odehráli dobrý
zápas a byla to pro nás dobrá poslední herní prověrka před
vstupem do ČFL. Celý zápas jsme měli převahu, vytvořili jsme
si řadu šancí a předvedli jsme několik pohledných kombinací.
Souhra nám docela fungovala a věřím, že nám to vydrží i do
soutěžních zápasů.“

Pavel Novák v zápase proti diviznímu Táboru.
Fotografie na stránce Jan Škrle, Aleš Strouha a František Panec.
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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

-:-

19. kolo

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

1:0

-:-

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

ZÁP.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
7
9
8
7
7
7
7
6
7
6
6
7
6
6
5
5
5
4

R P
9 1
3 5
5 4
6 4
5 5
4 6
3 7
6 5
3 7
6 5
6 5
1 9
3 8
3 8
5 7
4 8
3 9
1 12

SKÓRE BODY +/20:10
27:20
28:18
24:24
23:18
18:20
26:19
28:24
25:21
23:19
26:28
25:22
20:25
23:32
19:26

30
30
29
27
26
25
24
24
24
24
24
22
21
21
20

19:28

19

22:30
18:30

18
13

3
6
2
0
2
-2
0
-3
-3
-3
-3
-2
-3
-3
-7
-5
-6
-11

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
2 - Pavel Mezlík
Jan Svátek
Michal Kaňák
Zdeněk Ondrášek
Martin Jasanský
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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Zkušenost v B-týmU

David Homoláč rozjíždí v béčku
trenérskou kariéru
Ještě na začátku letošní sezony patřil David Homoláč
k pevným členům sestavy prvoligového A-týmu. Po
nepovedeném startu do ligové soutěže došlo ke
změnám v týmu a na zkušeného defenzivního fotbalistu
místo v prvním místě nezbylo. Šestatřicetiletý záložník
či obránce se tak přesunul do rezervního týmu, kde se
vedle nejzkušenějšího
hráče stal také hrajícím
asistentem
trenéra
Jiřího Lercha.
David Homoláč, jenž
má na svém kontě
více než dvě stovky
prvoligových
startů,
během nichž nastřílel
jedenáct
ligových
branek,
absolvoval
s
juniorkou
zimní
přípravu,
během
které se tým chystal
na
náročné
jarní
boje o udržení České
fotbalové ligy. „Příprava
byla určitě dobrá,
ale o tom, zda nás
dostatečně připravila
na jarní část sezony,
se uvidí až po několika
odehraných
kolech,“
říká
velezkušený
fotbalista.
Juniorka
Dynama
prošla
během
posledního roku velkou
obměnou a celý tým
byl výrazně omlazen.
V týmu zůstali pouze
dva zkušenější hráči
Homoláč s Peroutkou,
ostatní hráči mají věk okolo dvaceti let. Celkový věkový
průměr týmu je před startem jarní části 21 let a postavit
takový tým pro třetí nejvyšší soutěž znamenal ze strany
klubu velký risk. „To všechno ukáže čas a výsledky. Až po
nějaké době budeme moci říci, zda tato změna byla ku
prospěchu věci nebo ne. Já klukům ale věřím a doufám,
že i když jsou všichni vesměs hodně mladí, tak se dokáží
s Českou fotbalovou ligou poprat dobře,“ dodává před
startem soutěže Homoláč.

Přestože se David Homoláč přesunul do rezervního
týmu nečekaně rychle během podzimní části sezony, s
nějakou výraznější aklimatizací na nové prostředí neměl
žádný problém. „V klubu působím už hodně dlouho,
takže všechny kluky i v béčku samozřejmě znám. Když
jsem přišel do béčka, tak s nějakým seznamováním nebyl
žádný
problém.
Takový přesun v
rámci jednoho klubu
je něco úplně jiného
než když člověk
přestoupí do jiného
klubu,“
dodává
zkušený mazák.
Před startem jarní
části sezony vedení
klubu také netrpělivě
očekává,
jak
se
týmu bude dařit.
Juniorka
zimovala
na třináctém místě
tabulky s minimálním
náskokem
na
sestupové příčky. Na
jaře tak bude tým
bojovat o udržení
třetí ligy. „Naším
cílem na jaře bude
hrát kvalitní fotbal,
snažit se vyhrávat a
prožít tak poklidnou
druhou
polovinu
sezony,“ krčí rameny
Homoláč, který by
měl do týmu přinést
přehled a zkušenost.
David Homoláč v akci.
Foto Aleš Strouha

Vedle
povinností
hráče na hřišti dostal
David Homoláč také
novou funkci asistenta trenéra. „Mám funkci hrajícího
asistenta a vykonávám tedy funkce, jaké dělá běžně
asistent trenéra a zároveň hraji,“ říká odchovanec
královehradeckého fotbalu, který zatím nemá problémy
hrát a zároveň trénovat: „Na hřišti se k tomu snažím
přistupovat tak, jako by to byla liga. I když jsem tu
nejstarší, chci být stále platným hráčem týmu.“

PARTNER SK DYNAMO

Televize RTA informuje o dění v jižních Čechách
Vaše denní starosti. Vaše malé radosti. Vaše příběhy, zážitky, chlouba či trápení. Váš region. To je televizní zpravodajství RTA. To je
denní přísun informací, které vás budou zajímat a kterým budete
rozumět. To jsou reportáže o vás.
Regionální televize RTA Jižní Čechy vám každý všední den od 17:40
na Primě nabízí aktuální zpravodajství s tématy, které se jinde nedozvíte, reportážemi, které jinde neuvidíte. Zaměřujeme se na to,
co se děje u vás doma, ve vaší ulici, ve vaší obci nebo vašem sídlišti.
Vysvětlujeme vám, co znamenají rozhodnutí v regionální politice,
pomáháme vám vyřešit problémy z oblasti ekonomiky, bavíme vás
reportážemi ze společenských akcí a dostáváme vás do varu u
sportovních výsledků. Každý den vyrážíme do malých jihočeských
obcí a v nich pátráme po zajímavých příbězích a událostech, které
vás někdy rozesmějí, někdy inspirují, někdy varují.
RTA Jižní Čechy je jediná regionální televize, která vám nabídne
přesně to, co potřebujete - přehled o tom, co se děje okolo vás.
RTA Jižní Čechy - denně 17:40 - 18:00 na vysílání TV Prima nebo
na stránkách www.rta.cz
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SOUHRN ZÁPASŮ MLÁDEŽE

Jaro zahájily Dorosty prohrami v Ostravě
Po zimní pauze jako první mládežnické celky zahájily jarní část sezonu prvoligové dorosty Dynama. V předehrávce
30. kola se týmům U19 a ani U17 ale nedařilo, jak starší dorost vedený Pavlem Tobiášem, tak mladší dorost Jiřího
Vlčka prohrály na půdě Baníku Ostrava shodně 0:1.

90526_banner_3x1m_fotbal_final.indd 1

U19 - Starší dorost byl v Ostravě lepší, nemá ale ani bod
FC Baník Ostrava U19 - SK Dynamo ČB U19 1:0 (1:0)
Sestava: Liška - Koutný, Polák, Poláček, Pösinger - Svoboda
(68. Kapias), Král, Vokatý, Repa (78´ D. Němec), F. Němec Novák

U17 - Mladší dorost prohrál gólem z penalty
FC Baník Ostrava U17 - SK Dynamo ČB U17 1:0 (0:0)
Sestava: Trnka - Kabele (66. Kodras), Novotný J., Dvořák,
Malý, Minář, Radouch (60. Staněk), Novotný R., Čadek, (70.
Mertl), Cihlář (70. Vaněk), Šergl.

Hodnocení asistenta trenéra Martina Frantíka: Prvním
zápasem jara pro nás byla předehrávka 30. kola s Baníkem
na umělé trávě. Sešly se dva týmy z horní poloviny tabulky
a my jsme do Ostravy odcestovali s alternativní obranou,
kdy jsme doma museli nechat vykartovaného Sajtla,
stopera Holuba, který z předzápasového tréninku odkulhal
kvůli problémům s kolenem, zraněného brankaře Schopfa
a zároveň bez posunutých hráčů do juniorky (Slámy a
Reina).

Hodnocení trenéra Jiřího Vlčka: Domácí začali utkání
náporem a hned ve druhé ninutě šel Jurčo sám na
Trnku, ten jeho střelu vytěsnil na roh. Nedařilo se nám
ve středu hřiště, kde jsme prohrávali většinu soubojů.
Přehodili jsme Čadka s Radouchem a hra se postupně
vyrovnala. Po rohovém kopu Malého ve 32. minutě
hlavičkoval R. Novotný do prázdné branky Baníku, ale
nakonec v poslední možné chvilce zasáhl obránce a míč
vyhlavičkoval.

I bez těchto hráčů jsme v Ostravě rozhodně nezklamali
a naopak jsme to byli my, kdo od začátku zápasu udával
tempo hry. Bohužel nás zmrazila ve 14. minutě nenápadná
standardní situace z půlky hřiště, kdy Ostrava nakopla
dlouhý balón do našeho vápna, kde se míč nešťastně
odrazil za Liškova záda. My jsme se z toho oklepali a
dobrým pohybem a kombinační hrou jsme si vytvořili tlak.
Bohužel se neujala jak střela Svobody, tak hlavička Nováka.
Půle tak byla 1:0.

I ve druhé části utkání měli domácí více ze hry, ale naše
dobře pracující defenziva je do vyložených příležitostí
nepouštěla. A co prošlo zlikvidoval spolehlivý Trnka.
V 56. minutě mu navíc po střele Viktory pomohla tyč.
Vzápětí na druhé straně trefil Šergl z úhlu břevno domácí
branky. Rozhodnutí přinesla 64. minutě, Kabeleho
bombu zdálky Leskovjan v brance Ostravy pouze vyrazil
a dobíhajcí Malý sice přehodil Leskovjana, jenže míč
poslal mimo.

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil a míč byl hlavně
díky středové dvojici Král – Vokatý na našich kopačkách.
Vytvořili jsme si i několik příležitostí, Koutného přímý kop
těsně minul tyčku, do dvou dobrých příležitostí se dostal
střídající Kapias, bohužel neproměnil. V závěru jsme si
vytvořili drtivý tlak, který bohužel brankou neskončil.
Samozřejmě jsme hodně zklamaní z výsledku utkání,
ale zároveň nás potěšilo, že herně jsme Baník přehráli a
navázali tak na dobré výkony ze závěru přípravy.

Z protiútoku jsme faulovali na polovině hřiště, domácí
kopali trestný kop, Kabele ve snaze odhlavičkovat zahrál
míč rukou a z nařízeného pokutového kopu vstřelil Jurčo
jedinou branku utkání. Na vedoucí branku Baníku jsme
i přes změny v sestavě nedokázali odpovědět a naopak
v závěru musel dvakrát zachraňovat náš brankář Trnka.
Baník se v ligové tabulce drží na nejvyšších místech,
přesto nás porážka na jeho hřišti hodně mrzí a doufáme,
že si reputaci napravíme na vlastní půdě zápasem se
Slavií, který nás čeká hned další víkend.

8/13/09 9:29:46 AM
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Dynamo vs. Linec

Dorostenecké týmy se střetly s Akademií Linz
Předposlední únorový den Dynamo uspořádalo dvě
přátelská mezinárodní utkání proti Fotbalové akademii Linz v
rámci projektu Česko-rakouská fotbalová výchova mládeže,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj s motem „Gemeinsam mehr erreichen
– Společně dosáhneme více“.

Ve tři hodiny odpoledne se sehrál zápas kategorie U19.
SK Dynamo U19 - Fotbalová akademie Linz 1:1 (1:0)
Branka Dynama: Radim Koutný.
„Skvělá konfrontace, výborný fotbalový i agresivní soupeř
a kvalitní zasloužený výsledek. Jen více takových utkání,“
hodnotil utkání trenér U19 Pavel Tobiáš.

Proti sobě nastoupila na nové umělé trávě třetí generace v
Třeboni u Sportoní haly mužstva kategorií U19 a U17 klubu
SK Dynamo České Budějovice a Fotbalové akademii Linz.
V 11:00 hod proběhlo slavnostní uvítání všech hráčů a
realizačních týmů obou klubů v hotelu Bohemia v Třeboni.
Pak následoval společný oběd mužstev U19 obou klubů.
Během tohoto společenského posezení proběhla i vzájemná
konzultace rozdílů fotbalové přípravy v jednotlivých zemích
samotnými trenéry a vzájemné seznámení jednotlivých
hráčů obou klubů.
SK Dynamo U17 - Fotbalová akademie Linz 2:1 (1:1)
Branky Dynama: Daniel Malý, Zdeněk Šergl.
„Projevila se již dva roky viditelná soupeřova převaha
v dynamické technice. Díky brankáře se tato převaha
neprojevila na výsledku a zápas jsme vyhráli. V tomto ohledu
máme co dohánět,“ řekl o zápase trenér U17 Jiří Vlček. Po
odehraném zápase byla připravena i pro kategorii U17
společenské posezení se pozdním obědem.

8/13/09 9:29:46 AM
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Pavel Tobiáš o SCM

Pavel Tobiáš: Naším cílem je vychovávat
konkurenceschopné ligové fotbalisty
Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice má ve
Sportovním centru mládeže na Složišti výjimečné tréninkové
podmínky a tomu se také snaží přizpůsobit práci s mládeží.
Velkou posilou týmu se stal bezpochyby nejzkušenější
českobudějovický prvoligový trenér Pavel Tobiáš, který se v
průběhu podzimu stal vedoucím celého areálu a zodpovídá
tak za výchovu jihočeských fotbalových nadějí. „Díky tomu, že
na Složišti působí velké množství našich týmů, máme všichni
každý den plné ruce práce,“ říká vedoucí SCM Pavel Tobiáš.
Zkušený ligový trenér zahájil letošní sezonu na pozici hlavního
kouče prvoligového A-týmu, se svou nynější funkcí v SCM
Složiště ale nedokáže post trenéra srovnávat. „Jsou to skutečně
dvě naprosto odlišné funkce. Na Složišti toho mám daleko více
a celkově bych řekl, že pracuji tak třikrát více než jako trenér.
Každý den musím řešit řadu administrativních a organizačních
věcí, protože náš tréninkový areál zaštiťuje velké množství
jednotlivých mužstev. Vedle toho navíc vedu ligový starší
dorost a celkově toho je opravdu hodně. Je to taková práce
od rána do večera, domu chodím víceméně pravidelně v osm
hodin večer,“ říká Pavel Tobiáš, který platí za velkého srdcaře
Dynama.
Mladí fotbalisté českobudějovického Dynama mají skutečně
mimořádné podmínky, kvůli kterým jsou ale na ně kladené
také mimořádné nároky. Každý má samozřejmě tendenci
sledovat výsledky a umístění v tabulkách, tyto faktory ale
pro Pavla Tobiáše rozhodující nejsou. „Ještě před samotnými
výsledky nás hlavně zajímá to, kolik máme
v každém týmu talentovaných hráčů.
Naším prioritním cílem je vychovávat
hráče pro první ligu, a to je vždy daleko
před jakýmkoliv umístěním v tabulce,“
říká bez servítek šéf SCM, pod které začal
nově spadávat také třetiligový rezervní
tým. „Juniorku jsme v posledním roce
také výrazně omladili a ta má nyní ve
svém kádru hned několik mladých velmi
šikovných kluků, kteří podle mého názoru
budou v dohledné době připraveni na
první ligu mužů. Podobně to máme v
ligovém dorostu, kde je také řada velmi
nadějných fotbalistů, kteří mají před sebou
určitě velmi dobrou budoucnost.“

mládeží. Jasným důkazem toho, že i ryzí odchovanci Dynama
mají šanci probojovat se až do ligového A-týmu jsou například
Martin Leština nebo Tomáš Stráský. Svou cestu sportovním
centrem mládeže na Složišti si prošel nyní i nejlepší střelec
prvního týmu, jednadvacetiletý útočník Zdeněk Ondrášek. „Je
to taková schodišťovitá práce, na jejímž vrcholu by měl být
konkurenceschopný ligový fotbalista. Chceme vychovávat
hráče, kteří budou moci okamžitě nastoupit do sestavy A-týmu
a budou hned stálým článkem sestavy,“ dodává Pavel Tobiáš,
který má díky své pozici zmapované všechny hráče Dynama
České Budějocvice: „Talenty v klubu vidím, to je úplně jasné. Je
to ale všechno jenom otázkou času a postupné práce, aby se
mladí odchovanci dostali do té nejvyšší soutěže.“
Vedle pozice vedoucího SCM působí Pavel Tobiáš také jako
hlavní trenér prvoligového staršího dorostu. Zkušený ligový
kouč navíc bedlivě sleduje i ostatní dorostenecké týmy, které
v zimní pauze prošly částečnou obměnou. „Během zimy došlo
k určitým posunům hráčů do vyšších kategorií, ale zase jsme
zbytečně nechtěli posouvat moc hráčů, kteří by byli o rok
mladší. Je to dáno tím, že dorost kategorie U18 má určité
problémy a na jaře bude bojovat o záchranu. My tu soutěž
chceme určitě zachránit, a proto jsme se rozhodli poskládat
silný tým, který bude mít co možná největší kvalitu. Zimní
příprava týmu vyšla skvěle, takže věříme, že kluci tu druhou ligu
na jaře udrží. Ostatní týmy jsou v pohodě. Starší i mladší ligové
dorosty jsou v klidném středu tabulky a podobně jsou na tom i
mladší dorostenci kategorie U16,“ dodává na závěr Tobiáš.

Budějovický fotbalový klub se chce
soustředit na dlouhodobou práci s
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