ročník XXIII
XXII

22. března 2009

číslo 11

Cena 15 Kč

- Vychovávat hráče pro
prvoligový dres
- sportovní dny pro mš
- Hala na Složišti opět v provozu

Petr Benát oklamal Ondřeje Čelůstku a
ohrožuje branku Zlína. Nakonec se jedna
z jeho střel ujala a Dynamo vyhrálo nad
Moiravany 1:0.
Foto František PANEC

21. kolo
Gambrinus ligy

SK Dynamo ČB - FC viktoria plzeň

Čisté životní prostředí. Čistá budoucnost.
Vše z jedné ruky: sběr, zpracování, využití, odstranění.

I my hrajeme podle pravidel.
Svoz a odstranění komunálního a
živnostenského odpadu
Svoz a odstranění nebezpečného odpadu
Sběr a dotřídění separovaných odpadů
Výkup druhotných surovin
Pronájem velkoobjemových kontejnerů
Letní čištění a zimní údržba komunikací
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
T: 296 339 999 | F: 296 339 914

Čištění a údržba provozních areálů
Údržba městské zeleně
Realizace a provoz sběrných dvorů
Bezpečná skartace datových nosičů
Sanace starých ekologických zátěží
Zpracování POH
Total Waste Management

www.avecz.cz
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FC VIKTORIA PLZEŇ

KÁDR PRO PODZIM
BRANKÁŘI
19 Dan Houdek
25 Michal Daněk
30 Martin Ticháček
OBRÁNCI
3 Tomáš Hájovský
4 Tomáš Rada
8 David Limberský
12 Jan Halama
13 Jan Lecjaks
21 Jakub Navrátil
22 Marek Smola
Marek Bauer
ZÁLOŽNÍCI
6 Paul da Silva Rodrigues
10 Pavel Horváth
11 Milan Petržela
20 Petr Jiráček
26 Daniel Kolář
Jakub Blažek
ÚTOČNÍCI
9 Tomáš Krbeček
14 Adam Varadi
17 Jan Rezek
18 Dimitrij Tatanašvili
23 Jiří Mlika
28 Ondřej Vrzal

Rok narození
1989
1983
1981
1982
1983
1983
1988
1990
1984
1975
1990
1986
1975
1983
1986
1985
1989
1985
1985
1982
1983
1980
1987

SESTAVA TÝMU:
Horní řada zleva: Adam Varadi, Tomáš Krbeček, Jan Halama, Jan Polák, Tomáš
Hájovský, Jakub Navrátil, František Ševinský, Tomáš Rada, Dimitrij Tatanašvili
Prostřední řada zleva: Zdeněk Sláma (masér), Marek Bauer, Jakub Dvořák, Paolo
Rodrigues, Milan Petržela, David Limberský, Daniel Kolář, Pavel Horváth, Jan Rezek, Jiří
Mlika, Petr Jiráček, Jan Lecjaks, Václav Rada (kustod)
Spodní řada zleva: Radek Brožek (fyzioterapeut) Tomáš Poštulka, Martin Ticháček,
Josef Čaloun (trenér brankařů), Pavel Vrba (hlavní trenér), Adolf Šádek (předseda představenstva), Karel Krejčí (asistent trenéra), Petr Houdek (sportovní sekretář), Michal Daněk,
Dan Houdek, MUDr. Petr Nepraš (lékař týmu)

REALIZAČNÍ TÝM
trenér:
asistenti trenéra:
vedoucí mužstva:
masér:
kustod:
lékaři:

Pavel Vrba
Josef Čaloun
Karel Krejčí
Petr Houdek
Zdeněk Sláma
Václav Rada
MUDr. Petr ZemanMUDr.
MUDr. Jaroslav Zeman
MUDr. Petr Nepraš

Přišli: Daněk (Teplice - NH), Hájovský (Sokolov)
Odešli: Brožík (Příbram - H), Hochmeister (Liberec - NH),
Poštulka (bez angažmá), Šmejkal (Příbram - H), Vaculík (Žižkov)

GENERÁLNÍ
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soupiska DOMÁCÍ
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SK DYNAMO ČB

KÁDR PRO PODZIM
BRANKÁŘI
30 Zdeněk Křížek
1 Pavel Kučera
OBRÁNCI
4 David Homoláč
3 David Horejš
2 Tomáš Hunal
19 Martin Leština
24 Milan Nitrianský
15 Jan Riegel
12 Michael Žižka
13 Martin Laurinc
23 Tomáš Mrva
ZÁLOŽNÍCI
7 Petr Benát
9 Jaroslav Hílek
18 Fernando Tobias Hudson
6 Martin Jasanský
10 Pavel Mezlík
20 Rastislav Bakala
25 Petr Šíma
ÚTOČNÍCI
14 Tomáš Stráský
28 Tomáš Sedláček
11 Jan Svátek
21 Adam Klavík

Rok narození
1983
1976
1973
1977
1973
1981
1990
1980
1981
1978
1989
1980
1978
1986
1989
1983
1990
1983
1987
1980
1983
1990

SESTAVA TÝMU:
Horní řada zleva: Jiří Lerch – kustod, Martin Jasanský, Petr Šíma, Tomáš Sedláček, Jan
Riegel, Tomáš Stráský, Jaroslav Hílek, Michael Žižka, Vladimír Adam - masér.
Prostřední řada zleva: Ing. Petr Skála - asistent, Jan Kovařík, Petr Benát, David
Homoláč, Jiří Peroutka, Martin Laurinc, Fernando Tobias Hudson, Pavel Mezlík, MUDr.
Martin Scheichl - lékař.
Dolní řada zleva: Pavel Kučera, Jan Svátek, David Horejš, Pavel Tobiáš - trenér, Karel
Musil - asistent trenéra, Tomáš Hunal, Martin Leština, Zdeněk Křížek.

REALIZAČNÍ TÝM
vedoucí mužstva
hlavní trenér
asist. tren., trenér brankářů
kustod
masér
fyzioterapeut
lékař
lékař
lékař

Roman Rogoz
Pavel Tobiáš
Ing. Petr Skála
Jiří Lerch
Vladimír Adam
Tomáš Skrbek
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
MUDr. František Franc

Odešli:
Jan Kovařík – ukončení hostování ze Slavie Praha, Zdeněk
Ondrášek – hostování FC Zenit Čáslav, Michal Šmíd – hostování FC Dukla Praha, Michal Skopalík – hledá angažmá, Václav
Mrkvička – hostování SK Strakonice 1908, Marek Plichta – hledá
angažmá, Vladimír Dobal - přeřazen do „B“ mužstva
Přišli:
Adam Klavík – přestup ze Slavie Praha, Tomáš Mrva – přestup
z IF Bröndby Kodaň, Rastislav Bakala – přeřazen z „B“ mužstva,
Milan Nitrianský – přeřazen z „B“ mužstva
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Poslední zápasy

Kučera vychytal sedmou nulu, Benát dal 5. gól

SK DYNAMO ČB
FC TESCOMA ZLÍN
1:0 (0:0)

když už se zdálo že zapadne do jeho sítě a i další
šanci nebezpečného střelce stačil zlikvidovat. A tak
tři cenné body zůstaly doma. Libor Žůrek po utkání
hodně litoval svých nevyužitých šancí.
Dynamo tentokrát nastoupilo bez zkušeného Hunala, jehož nahradil Žižka a také hned do začátku

Ï Pavel Kučera v závěru utkání dvakrát za sebou vychytal střelce Libora Žůrka.

Ani v hektickém závěru dalšího z důležitých utkání
na Střeleckém ostrově soupeř ze Zlína neuspěl, a tak
kromě tří bodů zůstala na jihu Čech mnohem větší
naděje na záchranu, než tomu bylo u soupeře. Ten
zůstal na jedenácti bodech a poslední příčce, zatímco třiadvacet bodů posunulo Jihočechy na minimálně jeden týden na desátou příčku ligové tabulky.
Jediný gól utkání zařídil současný nejlepší střelec
Dynama Petr Benát. U všeho byl na začátku rychlonohý Hudson. Ten zatáhl míč do vápna, posunul
ho na Šímu, ale jeho střelu Baránek vyrazil na roh.
Z rozehraného rohu se míč dostal k Benátovi a ten
prostřelil houštinu těl před sebou. Hosté, kteří do
té doby hrozili především z nebezpečných brejků,
začali ještě více útočit, ale domácí nedokázali využít
odkrytou obranu. Sedláček ani Stráský nedopravili
podruhé míč do branky. A tak závěr duelu byl hodně
hektický a v něm se opět vyznamenal brankář Pavel
Kučera. Ten vytáhl i střelu Libora Žůrka na břevno,

Foto Petr Vitoň

nastoupil žolík Stráský. Hudson tradičně vbíhal do
druhé půle. Tentokrát s tříminutovým zpožděním,
protože rozhodčímu se nepozdávaly jeho návleky.
FAKTA:
DYNAMO: Kučera - Riegel, Horejš, Žižka, Leština - Benát, Homoláč, Hílek (46.Hudson), Šíma (89. Mezlík)
- Sedláček, Stráský (76. Svátek). Trenér Pavel Tobiáš.
ROZHODČÍ: Bílek – Chytil, Košec. ŽK : Žižka, Homoláč
- Zbožíček, Čelůstka, Rýdel, Trubila. DIVÁCI: 2427,
platících, ženy a děti do 15 let měly vstup zdarma.
(vit)

OSTROSTŘELCI SK DYNAMO ČB
V GAMBRINUS LIZE
Benát – 5, Sedláček – 3, Hudson – 2, Šíma, Mezlík, Žižka, Stráský, Homoláč, vlastní Ml. Boleslav,
vlastní Slavia Praha – 1.

GENERÁLNÍ
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POSLEDNÍ ZÁPASY
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Ani Pecka a spol. na Jihočechy nevyzráli

FK ML. BOLESLAV
SK DYNAMO ČB
0:0
Aspirant na pohárovou Evropu, fotbalová Mladá
Boleslav, nezahájil start do jarní části ligy nejlépe
a v nepřesvědčivém výkonu pokračoval i v dalším
domácím duelu s Dynamem.
Svěřenci Pavla Tobiáše dobře věděli, že bojují
s mužstvem, které pokukuje po medailovém postu
v konečném účtování ligy. Ale také věděli, že na jaře
to není ta Boleslav z podzimu. Diváci, kteří se domnívali, že po domácích ztrátách to tentokrát odnesou
Jihočeši, byli hodně zklamaní. Jejich tým si totiž
v první půli nevynutil žádný tlak. Defenziva Dynama
pracovala stoprocentně spolehlivě, stejně tak jako
strážce branky Pavel Kučera.
Naopak ve druhé půli překvapil všechny střelec ze
Střeleckého ostrova Pavel Benát. Jeho pumelice však

jen orazítkovala tyč. A tak ke smůle domácích, ale
zato k velké radosti hostů, dospělo utkání k bezbrankové remize. Na té nic nezměnila ani šance Sedláčka
v posledních minutách hry. Jeho střela se utopila
v houštině těl před brankou hostí. Pavel Tobiáš se
netajil radostí: „Věděli jsme o přednostech soupeře
a podařilo se nám je eliminovat. Myslím si, že v některých fázích první půle jsme byli i fotbalovější. Na hráčích Boleslavi bylo vidět, že jsou nervózní. Já jsem ale
spokojený.“
Dvanáctá remíza již vynesla Dynamo na příjemnou dvanáctou příčku. Nyní by to chtělo potvrdit
s Plzní, která se na jaře stejně tak jako Boleslavští
hledá. Bylo by dobře, kdyby se na jihu ještě nenašla.
FAKTA:
DYNAMO: Kučera – Horejš, Homoláč, Žižka (42.
Mezlík, 90. Klavík), Leština – Benát, Hílek, Riegel,
Šíma – Stráský (77. Hudson), Sedláček. Trenér Pavel
Tobiáš. DIVÁCI: 3624. ROZHODČÍ: Kovařík – Novák,
T. Kovařík. ŽK: Kúdela – Hílek, Kučera.
(vit)

V 21. kole spolu hrají
SK DYNAMO – FC VIKTORIA PLZEŇ
1.FK Příbram – FC Baník Ostrava
FC Slovan Liberec – Bohemians Praha
SK Slavia Praha – FC Tescoma Zlín

FK Teplice – AC Sparta Praha
FK Viktoria Žižkov – FK Baumit Jablonec
SK Kladno – FK Mladá Boleslav
1.FC Brno – SK Sigma Olomouc

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
FC VIKTORIA PLZEŇ
Platnost kupónu
do 22. 4. 2009
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BENÁT V SESTAVĚ KOLA
Petr Benát se již potřetí dostal do
sestavy kola podle Deníku. TentoBRANKÁŘI S NULOU
Po vítězství Dynama nad Zlínem s krát v 19. kole v utkání se Zlínem.
nulou na kontě a další vychytanou
nulou v Mladé Boleslavi se gólman FANDOVÉ V BASE
Pavel Kučera posunul na pomysl- Sedm příznivců fotbalu. Čtyři ze
OSTROSTŘELCI
nou stříbrnou příčku mezi ligovými Slavie a tři z Jablonce skončili pro
rvačku po utkání v rukou policie.
Navzdory tomu, že Necid již střílí góly brankáři.
v Rusku, stále vede tabulku. Po utká- Vaniak (Slavia) – 10, Belic (Teplice), Za výtržnictví jim hrozí až dva roky
ní se Zlínem si polepšil Petr BENÁT Vašek (Ostrava), KUČERA (DYNA- vězení. Utkání Jablonec–Slavia bylo
označeno za rizikové.
z Dynama.
MO) – 8, Beláň (Bohemians) - 7.
Necid (Slavia) – 11, Huňa (Příbram),
PADNE REKORD?
Kerič (Liberec) - 10, Belaid (Slavia) GÓL BYL UZNÁN SPRÁVNĚ
– 8, Kincl (Bohemians), Svěrkoš Branka, kterou docílil v utkání se Podle Deníku má fotbalové Dyna(Ostrava), Papadopulos (Boleslav) Zlínem Petr Benát, byla podle mo nakročeno k překonání rekordu
Lafata (Jablonec) -7, Lička, Střihav- experta na fotbalová pravidla Jiří- v remizách. Chybí mu k tomu „jen“
ka, Otepka (všichni Ostrava), Sle- ho Kureše uznána správně podle pět dalších remizových duelů. I tak
pička (Sparta), Naumov (Žižkov), současného výkladu pravidel. Sed- s dvanácti remízami z dosavadních
BENÁT (DYNAMO), Mahmutovič láček střele Benáta uhýbal a do hry 20 kol bezpečně vede v souboji
o remizového krále.
(Teplice), M. Jarolím (Slavia) - 5.
nezasáhl.
(vit)

Statistiky SK Dynamo České Budějovice - sezona 2008/09
Hráč
Kučera Pavel
Stráský Tomáš
Sedláček Tomáš
Svátek Jan
Klavík Adam
Ondrášek Zdeněk
Benát Petr
Šíma Petr
Hudson Fernando Tobias
Hílek Jaroslav
Riegel Jan
Mezlík Pavel
Skopalík Michal
Kovařík Jan
Peroutka Jiří
Žižka Michal
Homoláč David
Šmíd Michal
Laurinc Martin
Hunal Tomáš
Leština Martin
Horejš David

Post
brankář
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce

Zápasy
20
15
19
17
2
5
20
19
17
18
14
16
3
5
5
12
15
1
4
16
16
18

Minuty
1800
430
1699
984
6
62
1757
1496
718
1485
1063
499
91
267
446
901
1320
90
310
1289
1421
1581

Góly
0
1
3
0
0
0
5
1
2
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

ŽK
3
1
0
2
0
0
2
1
3
8
0
3
1
0
0
3
5
0
0
2
1
4

ČK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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1. gambrinus liga

Jarní los SK Dynamo ČB
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výsledky
zápasů
podzim

jaro

16. kolo

NE 30. 11. 2008 17.00 Bohemians Praha–SK Dynamo

0:0

2:0

17. kolo

NE 22. 2. 2009 15.00 SK Dynamo–1. FK Příbram

0:3

2:2

18. kolo

SO 28. 2. 2009 17.00 AC Sparta Praha–SK Dynamo

1:4

0:0

19. kolo

NE 8. 3. 2009 15.00 SK Dynamo–FC Tescoma Zlín

0:0

1:0

20. kolo

NE 15. 3. 2009 17.00 FK Ml. Boleslav–SK Dynamo

1:1

0:0

21. kolo

NE 22. 3. 2009 15.00 SK Dynamo–FC Viktoria Plzeň

1:1

22. kolo

NE 5. 4. 2009 15.00 FK Baumit Jablonec–SK Dynamo

1:2

Tipovačka 21. kolo

23. kolo

NE 12. 4. 2009 17.00 SK Dynamo–SK Kladno

Petr Šíma

0:0

24. kolo

NE 19. 4. 2009 17.00 SK Sigma Olomouc–SK Dynamo

1:1

25. kolo

NE 26. 4. 2009 17.00 SK Dynamo–1. FC Brno

1:1

26. kolo

NE 3. 5. 2009 10.15 FK Viktoria Žižkov –SK Dynamo

2:3

27. kolo

NE 10. 5. 2009 17.00 SK Slavia Praha –SK Dynamo

2:2

28. kolo

NE 17. 5. 2009 17.00 SK Dynamo–FC Baník Ostrava

0:0

29. kolo

SO 23. 5. 2009 15.00 FC Slovan Liberec –SK Dynamo

0:2

30. kolo

SO 30. 5. 2009 15.00 SK Dynamo–FK Teplice

0:4

Příbram-Ostrava
tip: 0
Nastoupí proti sobě dva týmy z opačných
pólů tabulky. Myslím, že Baník se teď trochu zvednul a na půdě Příbrami uhraje
remízu.
Liberec-Bohemians
tip: 1
Liberec doma moc body nerozdává a naopak venku je o dost slabší než na domácí
půdě. Většinu bodů Severočeši získávají
právě doma a Bohemku porazí.
Slavia-Zlín
tip: 1
Slavia doma na novém stadionu v Edenu
body neztrácí a proti poslednímu týmu
tabulky nebude chtít ani tentokrát zaváhat. Tipuji jedničku.
Teplice-Sparta
tip: 0
Teplice nedostávají doma moc gólů a celkově mají v lize jednu z nejlepších obran.
Sparta jim tedy moc gólů asi nedá a oni
naopak určitě nějaký mohou vstřelit. Vidím
to na remízu.
Žižkov-Jablonec
tip: 0
To by také mohla být remíza. Žižkov je
v tabulce pod námi a remíza by nám také
pomohla. Navíc Jablonec vstoupil do sezony výborně, a i když naposledy prohrál
se Slavií, tak podává výborné výkony.
Kladno-Mladá Boleslav
tip: 0
Opět bych to asi viděl na remízu. Opět
hraje tým ze spodní části tabulky s týmem, který je nahoře. Boleslavi se sice
teď moc nedaří, potřebuje se někde ale
už chytit a minimálně bod na Kladně asi
získá.
Brno-Olomouc
tip: 1
Tady bych to viděl na jedničku, výhru
domácích. Brno je doma hodně silné a
taky má na jaře pod trenérem Beránkem
dobrou fazonu.

Pozn.: Změna termínů a času začátku utkání vyhrazena

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

Slavia Praha
Sparta Praha
Baník Ostrava
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Jablonec
Teplice
Brno
Sigma Olomouc
České Budějovice
Viktoria Plzeň
Bohemians Praha
Příbram
Kladno
Viktoria Žižkov
Tescoma Zlín

ZÁP. +
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19
20
20
20

0

-

14 5 1
11 4 5
10 4 6
9 6 5
9 6 5
9 4 7
8 4 7
7 6 7
7 6 7
4 12 4
5 8 7
6 4 10
5 5 9
5 5 10
3 5 12
2 6 12

SKÓRE BODY PRAV.
43:14
34:18
31:19
27:21
28:24
22:24
21:15
23:22
24:28
17:24
25:27
23:30
19:24
14:30
18:29
12:32

47
37
34
33
33
31
28
27
27
24
23
22
20
20
14
12

+17
+7
+1
+3
+3
+1
-2
0
-3
-6
-10
-11
-7
-7
-13
-18
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představujeme soupeře

FC VIKTORIA PLZEŇ
Rok založení: 1911
Klubové barvy: červená a modrá
B-tým: ČFL
Stadion: Městský stadion (7 425 diváků)
Nejlepší umístění: 2. místo 1948
Nejvyšší výhra: 9:0 nad ČSD Plzeň (1950)
Nejvyšší prohra: 1:10 se Spartou Praha (1935/36)
Nejlepší střelec v historii: Vladimír Perk – 80 gólů
Posledních pět sezon
2003/04 - 1. liga (16. místo)
2004/05 - 2. liga (3. místo)
2005/06 - 1. liga (14. místo)
2006/07 - 1. liga (6. místo)
2007/08 - 1. liga (9. místo)
Dějiny plzeňské Viktorie se píší od
roku 1911. Touto svojí dlouholetou tradicí se tak Viktoria Plzeň
řadí mezi nejstarší a nejslavnější
české fotbalové kluby, hned po
boku pražských týmů Sparty, Slavie a Žižkova.
Během svého působení na české
fotbalové scéně, nasbírala Viktoria Plzeň řadu úspěchů. Od svého
založení až do konce dvacátých let
téměř pravidelně vyhrávala Mistrovství Západočeské Župy Českého svazu. Na začátku třicátých let
postoupila do první profesionální
ligy a ihned se zařadila mezi nejsilnější celky této soutěže, když
postupně vybojovala jedno třetí
a dvě čtvrtá místa. Čtvrtou příčku
obsadil plzeňský tým i v pozdější
lize protektorátního svazu.
V poválečném období se Viktorii
v první lize opět dařilo. V roce
1946 to bylo třetí místo a v následujících dvou letech dokonce
opakovaně druhá příčka prvoligové tabulky. Následoval únor 1948
a s ním i tragédie pro plzeňskou
Viktorii. V prvním případě to byla,

Poslední ligové zápasy
29. 11. Plzeň - Olomouc
23. 2. Slavia – Plzeň
28. 2. Plzeň - Liberec
8. 3. Teplice - Plzeň
14. 3. Plzeň - Příbram

na dlouhých 45 let, ztráta historického jména Viktoria. V tom druhém, pro celý plzeňský fotbal ještě horším, reorganizace soutěže
a týmů dle zástupců dělnických,
výrobních a vojenských profesí.
A tak v roce 1953, i přes umístění
na šestém místě v tehdejším Mistrovství Československa, byl plzeňský tým zařazen pouze do krajského přeboru! A právě tyto trvající
reorganizace soutěží v padesátých
letech způsobily, že se plzeňský
klub vrátil do první ligy až v roce
1960. Období šedesátých let poté
bylo ve znamení pravidelného
střídání první a druhé soutěže
Dlouhodobé účinkování v nejvyšší soutěži nastalo opět v letech
sedmdesátých. Celé toto desetiletí patřil plzeňský tým ke stálým
účastníkům první ligy.
Jestliže se v sedmdesátých letech
ještě plzeňský sport držel trochu
nad vodou, v následujícím desetiletí, stejně jako celé město Plzeň,
postupně upadal. A tak kromě
dvou prvoligových ročníků, 86/87
a 88/89, hrál plzeňský tým pouze

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

druhou fotbalovou ligu. Až devadesátá léta přinesla opětovné
oživení plzeňské fotbalové tradice.
V roce 1992 se klub vrátil ke svému
historickému názvu FC VIKTORIA
PLZEŇ a hned v následující sezóně postoupil do první ligy. Mezi
českou fotbalovou elitou se Viktoria umisťovala v rozmezí pátého
a dvanáctého místa. V roce 1999,
v nejvyrovnanějším ročníku české
prvoligové historie, však plzeňský
klub obsadil až patnácté místo
a sestoupil do druhé ligy. Po ročním působení v nižší soutěži však
FC Viktoria oslavila návrat zpět
mezi fotbalovou elitu. K velké škodě celého regionu však pouze na
jednu, a to neúspěšnou sezónu.
V následujících ročnících 2001/02
a 2002/03 se tak v Plzni hrála opět
pouze II. fotbalová liga. Ale i toto
období přineslo plzeňskému fotbalovému klubu významné klady.
FC Viktoria Plzeň se transformovala na akciovou společnost a hlavně získala 99% zahraničního vlastníka - italskou společnost Fotball
EAST Ltd. Rovněž začala ve spolu-

GENERÁLNÍ
PARTNER

práci s magistrátem města Plzně
rozsáhlá rekonstrukce a modernizace městského stadionu, který musí splňovat přísná kritéria evropské
fotbalové federace - UEFA.
A tak v létě roku 2003, kdy FC Viktoria Plzeň a.s. slavila postup do
nejvyšší fotbalové soutěže, byl jí
po I. etapě rozsáhlé rekonstrukce
předán do užívání fotbalový stadion, který již odpovídá náročným bezpečnostním i sportovním
požadavkům pro zápasy jak nejvyšší domácí české fotbalové soutěže, tak i pro mezinárodní utkání.
Tradice v neúspěšném působení
v I. lize se opakovala i v sezóně
2003/2004. Po vydařeném startu
do soutěže nastal ve druhé polovině podzimní části útlum, ze kterého mužstvo nevystoupilo ani
v jarní části. FC Viktoria Plzeň nenavázala na své úspěšné výsledky
z 90. let a po umístění na posledním místě prvoligové tabulky byla
opět odsouzena k sestupu. Hned
v následujícím druholigovém ročníku obsadila Plzeň třetí příčku,
která jí nakonec zajistila návrat
zpět mezi prvoligovou elitu. V následující sezoně pak Plzenští urputně až do posledního kola bojovali
o zachování prvoligové příslušnosti a až díky překvapivé výhře
na Spartě 3:1 vybojovali čtrnáctou příčku zajišťující záchranu.
V dalších letech si v nějvyšší soutěži počínali daleko lépe. V sezoně
2006/07 tým obsadil šestou příčku a v poslední skončené sezoně
figuroval v konečném účtování na
devátém místě..
Zajímavosti z kabiny soupeřeNejstarší hráč:
Marek Smola – 33 let
Nejmladší hráč:
Lukáš Nový – 18 let
Nejvyšší hráč:
Tomáš Hájovský – 196 cm
Nejvíce startů v lize:
Tomáš Poštulka - 310
Nejvíce gólů v lize:
Pavel Horváth - 52

představujeme soupeře

Osobnost soupeře –
PAVEL HORVÁTH
Odchovanec pražské Sparty paradoxně oblékal dříve v mužské kategorii dres velkého rivala ze Slavie.
Během své kariéry tento kreativní
záložník nastupoval v první lize
také v Jablonci a Teplicích. Vyzkoušel si také zahraniční angažmá v Portugalsku, Turecku a dokonce v Japonsku. Na sklonku
kariéry se vrátil zpět do Sparty,
kde ale nakonec nečekaně skončil a od loňské sezony je hráčem
Plzně. Má velmi nebezpečnou levou nohu a hrozit dokáže především z precizně zahrávaných přímých kopů.
Oblékali dres soupeře
Dynamo: nikdo
Plzeň: Petr Šíma (1997-2007), Jan
Svátek (2005)
Vzájemná bilance soupeřů
Fotbalisté Dynama mají se svým
západočeským sokem velice příjemnou bilanci. Od vzniku samostatné české ligy se oba týmy
střetly v nejvyšší soutěži celkem
devatenáctkrát a lepší bilanci mají
Jihočeši, kteří vyhráli pět zápasů
a jedenáct remízovali. Poslední čtyři utkání obou soupeřů ale
skončila nerozhodně.
Poslední vzájemný zápas
Tým z jihu Čech s Viktorií prohrál
naposledy v březnu roku 1998
a úctyhodnou sérii na podzim prodloužil, když remízoval ve Štruncových sadech 1:1. Jihočeši byli
lepší především v prvním poločase,
avšak skórovat nedokázali a ve
druhé pětačtyřicetiminutovce museli dotahovat vedení domácího
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celku. To se jim bleskově podařilo,
když se o vyrovnání postaral v
72. minutě Tomáš Sedláček.
Jak zápas viděli trenéři?
Jaroslav Šilhavý (bývalý trenér Plzně): „Je to naše pátá remíza v řadě
a s bodem tedy spokojeni být určitě nemůžeme. Remíza je dnes skutečně asi spravedlivá, protože oba
týmy si vytvořily stejné množství
vyložených šancí. My jsme především zklamáni z toho prvního poločasu, protože jsme se připravovali na úplně jinou hru. Ve druhém
poločase jsme sice dali gól, ale díky nekoncentrovanosti jsme v krátké době inkasovali, čímž jsme soupeře sami vrátili do zápasu.“
Pavel Tobiáš (trenér Dynama):
„Bylo to velmi bojovné utkání a my
sem do Plzně přijeli s cílem vyhrát.
Vyhrát chtěli pochopitelně i domácí, protože oba týmy ty body
potřebují. V prvním poločase jsme
byli aktivnější my a ve druhém
zase domácí. I na šance to bylo asi
vyrovnané, takže ta remíza byla
spravedlivá a jsme spokojeni s
bodem.“
20. 9. 2008, FC Viktoria Plzeň - SK
Dynamo Č. Budějovice 1:1 (0:0)
Branky: 68. Petržela - 72. Sedláček
ŽK: Navrátil, Trapp - Hunal
Rozhodčí: Adam - Košec, Novák.
Plzeň: Poštulka - Limberský, Hochmeister (23. Rada), Navrátil, Smola
(82. Tatanašvili) - Petržela, Trapp,
Horváth (74. Krbeček), Jiráček Varadi, Rezek.
Dynamo: Kučera - Peroutka, Horejš (51. Žižka), Hunal, Leština Benát (89. Stráský), Hílek, Homoláč,
Šíma - Svátek (69. Mezlík), Sedláček.
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Benát svoji střelu popsal jako šmudlu,
Kučera přiznal, že statistiky brankářů sleduje,
ale nezakládá si na nich
Těsné vedení 1:0 udrželo Dynamo až do závěrečného
Souboj dvanáctého Dynama s posledním celkem
hvizdu, ale vítězství mu zadarmo do klína nespadlo.
tabulky Zlínem příliš oku diváka nelahodil - spíše
„Zlín má vysoké hráče, kteří to hodně nakopávali do
byl přehlídkou fotbalové nedokonalosti s prakticvápna a z jejich akcí šel chvílemi strach. Měli spoustu
kými ukázkami, jak se řada věcí na ligovém trávnínepříjemných náznaků, naštěstí jim tam nic nespadlo,“
ku nemá dělat. Oboustranná nemohoucnost chaulevil si Petr Benát.
rakterizovala hlavně první poločas. „Uvědomovali
Nepříjemná chvíle nastala v 82. mijsme si, že výhra by znamenala pro nás
nutě. Domácím hráčům i fanouškům
odskok z pásma sestupu. V opačném
se zatajil dech po střele zlínského
případě by se Zlín k nám přiblížil, takže
Žůrka, kterou brankář Kučera zázraččástečná nervozita byla ve hře patrně vytěsnil na břevno. „Zlínští kopli
ná. V první půli jsme si vytvořili nějaké
dlouhý balon a nějak to k nám prošance, ale neproměnili je. Kdyby to bylo
padlo,“ líčil kritickou událost budějo1:0, byli bychom klidnější,“ vysvětloval
vický muž číslo jedna. „Žůrkovi šel míč
domácí špílmachr Petr Benát, proč se
na dlouhou nohu a tím pádem střejeho tým trápil.
Rozpačitý výkon naštěstí Jihočeši Ï Petr Benát se po utkání ocitl la postrádala větší razanci. Byl jsem
skrčený a letělo to nade mnou, více
kompenzovali neutuchající vůlí po v zajetí novinářů.
Snímek František PANEC méně reflexivně jsem to třemi čtyřmi
vítězství. „Během přestávky jsme to
prsty nadzvedl. Stálo při mně štěstí,“ vysypal do dikv kabině probrali a navzájem se hecovali. Bylo nám
tafonů.
všem jasné, že výhra nás může posunout úplně někam
Pavel Kučera předvedl klíčový zákrok, ale zachoval
jinam a soupeř určitě nebyl neporazitelný. Ve druhém
si skromnost. „V bráně jsem od toho, abych mužstvo
poločase jsme zvládli pár akcí a také diváci se chytli.
nějak podržel. Kluci sehráli dobrý zápas, ze tří nebo
Dali jsme gól a dýchalo se nám líp,“ těšil se budějovicčtyř šancí, které jsme měli, se nám podařilo dát gól,
ký středopolař z příznivého vývoje.
na vítězství má zásluhu celý tým,“ řekl vyrovnaným
O výsledku rozhodla standardní situace v 52. minuhlasem. „Výhrou nad Zlínem jsme se dostali z pásma
tě. Po rohovém kopu to byl právě Petr Benát, který
bezprostředního ohrožení, ale já jsem již před sezonou
ze skrumáže propálil hradbu těl a nedal zlínském
věřil, že nebudeme mít problémy se sestupem. Liga je
brankáři Baránkovi šanci dosáhnout na míč, letící
v každém případě vyrovnaná a dnešní tři body nám
k levé tyči. „Chtěl jsem si to hodit na penaltu a nahodně pomohly,“ oddechoval spokojeně.
přáhl jsem levou nohou,“ popisoval situaci momenSkutečnost, že Střelecký ostrov nebyl svědkem zrovtálně nejlepší střelec Dynama. „Přes chumel hráčů
na výstavního fotbalu, vnímal i budějovický gólman.
jsem toho moc neviděl a v první chvíli se mi zdálo, že
„Víte, jak to je,“ hledal vysvětlení. „Souboj se Zlínem
gólman úspěšně zasáhne. Moje střela byla spíše takoasi nebyl hezký pro oko diváka. Hosté tady hráli o bytí
vá šmudla, ale podstatné je, že to tam spadlo,“ culil se
a nebytí, snažili se o zajištěnou obranu. My museli tvosměrem k novinářům.
řit, což nám taky přímo nevoní, potom je z toho takový
Hostující hráče zachvátila hysterie a zprudka žádali
zápas. Hrálo se o šest bodů a ty jsou naše,“ vypíchl to
odpískání ofsajdu, ve kterém stál domácí útočník
nejpodstatnější z druhé březnové neděle.
Sedláček. Zlínští ogaři na sudího Bílka prskali, ale
Dvaatřicetiletý Kučera vychytal sedmou nulu v leten se nenechal ovlivnit a uznání gólu ani na chvítošní Gambrinus lize. Stejně úspěšný v tu chvíli byl
li nezpochybnil. „Ze svého pohledu jsem to nemohl
ostravský Vašek, lepší bilancí se chlubil pouze teplicposoudit,“ vyjádřil se šťastný střelec. „Sedlo tam byl
ký Belic s osmi a slávista Vaniak s deseti nulami. „Lhal
a počítal jsem, že bude míč tečovat. Jestli to bylo probych, kdybych řekl, že tyhle věci nesleduji,“ přiznal
ti pravidlům, těžko říct,“ nevěděl Benát, co víc dodat
bezelstně. „V pondělí se vždycky podívám do novin na
k postavení svého spoluhráče, které podle televiznístránky se statistikami, ale abych byl upřímný, vyloženě
ho záznamu bylo skutečně ofsajdové. Tomáš Sedlási na tom nezakládám,“ usmíval se.
(lho)
ček se však míče nedotkl a proto gól platil.

MILUJEME FOTBAL VE VŠECH JEHO PODOBÁCH
Od stolního přes žáky, firemní fotbálky až po českou a první fotbalovou ligu.
Přejeme kopané hodně talentů, fair play, radost ze hry a dostatek sponzorů.
Je nám potěšením, že můžeme být jedním z nich.

KOČÍ a.s. – partner SK DYNAMO České Budějovice
KOČÍ a.s. – RADOST DOBŘE STAVĚT, RADOST DOBŘE HRÁT
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KRČMA V ŠATLAVSKÉ ULICI
Rekonstruovaná renesanční stavba s kapacitou 70-80 osob se nachází v centru
Českého Krumlova v Šatlavské ulici.
V tomto unikátním prostředí jsme schopni pro vás i vaše klienty připravit:
- stylové pohoštění ve formě středověké hostiny
- roštovaná jídla – speciality připravované
na otevřeném ohni přímo před vámi
(možnost rožnění selat, zvěřiny, kuřat)
- výběr z kvalitních moravských
přívlastkových a sudových vín
- pivo značky Budějovický Budvar
- nabízíme zajištění živé hudby
(romská kapela, renesanční kytara,
dobová hudba a heligonka)
tel./fax + 420 380713344, mobil: +420
608973797, +420 608973707
www.satlava.cz
e-mail: info@satlava.cz

RESTAURACE MAŠTAL
V naší restauraci nabízíme tradiční jídla české kuchyně.
Specializujeme se na přípravu převážně hovězích steaků
z Angusu, ale i steaků kuřecích, vepřových a rybích
specialit.
Čepujeme Budějovické pivo Budvar
světlé i tmavé.
Nabízíme roštovaná jídla připravovaná na
otevřeném ohni.
Svou kapacitou 80 míst uvnitř
a 30 míst na terase je restaurace vhodná
ke stravování zájezdů, k pořádání oslav
i rautů.
tel./fax : + 420 380 713 770, mobil:
+420 608973797, +420 773973798
www.satlava.cz, e-mail: mastalck@seznam.cz
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Vychovávat hráče pro prvoligový dres a uchovat
v Dynamo Celostátní dorosteneckou ligu
Do jarní části ligového ročníku 2008/09 vstoupil i ligový dorost Dynama. Před zahájením soutěže jsme si povídali s trenérem dorostu, bývalým obávaným ligovým kanonýrem Dynama i Sparty Praha, Zdeňkem Procházkou.
Nejdříve se vraťme
na podzim k vašemu příchodu zpět
do Dynama, kam
jste se po několika
letech strávených
v Prachaticích a
naposledy v Chebu
opět vrátil.
„Po nevydařeném
vstupu Dynama do
první ligy a angažování trenéra Pavla
Tobiáše u prvního
mužstva jsem dostal nabídku k vedení
ligových dorostenců
a tu jsem velice rád přijal. Takže od prvního září působím u dorostu Dynama.“
Jak jste viděl podzimní část dorostenecké ligy?
„Po podzimu jsme v tabulce ne sice blízko k sestupu ani ne daleko od čela. Ovšem je to velice ošidné.
Tak jako máme minimální odstup od pátého, čtvrtého místa, tak máme i velice blízko k sestupovým
vodám. Stačí dvě tři vydařená utkání a všechno může
být jinak. Ale zatím po podzimu můžeme hovořit
o tom, že bojujeme o záchranu. Z tohoto pohledu
mě velice mrzí, že jsme nemohli odstartovat do jara
v plánovaném termínu s Teplicemi (utkání odloženo na
15. 4. - pozn. red.). Na zápas jsme se pečlivě připravovali a byli patřičně nabuzení. O to víc to mrzí. Teď jedeme
opět ven, a to do Hradce Králové. Tam by se stoprocentně mělo hrát. Hradec vstoupil sice do jara úspěšně výhrou venku v Příbrami, ale my chceme uspět.
A uspět v našem případě znamená neprohrát.“

Jaká byla zimní příprava a jak jste s ní spokojený?
„Zimní příprava byla rozhodně náročná, ale jsem přesvědčen, že jsme trénovali hodně a především kvalitně. Měli jsme výborné podmínky u nás doma na
Složišti a rovněž tak na soustředění v Nové Včelnici.
A měli jsme výborné soupeře na zimním turnaji v Písku. Tam se sešly výborné mančafty, navíc je tam vynikající umělka. Hráli jsme tam střídavě výborně i hůř,
ale tenhle turnaj určitě splnil naše očekávání. Příprava
tedy jako celek rozhodně splnila, to co jsme od ní očekávali.“
Jak je to u vás s odchody a příchody v zimním
období?
„Co se týká našeho vlastního kádru, tam došlo k minimálním přesunům. Nepočítáme-li přesun Nitranského a Bakaly, kteří již hráli v béčku, do áčka. K nám přišli
další mladí kluci (a to mohou být jaksi v záloze) Timm
a Ometák, kteří nastoupili jako dorostenci do béčka,
a vlastně i Klavík, který je u áčka. Věkově to jsou ještě dorostenci, a tak by nám v případě potřeby mohli
i pomoci. Věřím ale, že si vystačíme vlastními silami,
navážeme na podzim a ligu udržíme.“
Cíle pro jaro?
„Prvotním cílem je nejvyšší dorosteneckou soutěž
pro Dynamo uchovat. Máme hodně těžký los. Vždyť
z prvních čtyř utkání hrajeme třikrát venku. Jak v nich
dopadneme, od toho se potom budou odvíjet další
cíle. Těžko předjímat dopředu. Jak říkám, los máme
velice těžký. Teď je třeba zvládnout vstup do soutěže.
Ovšem posláním dorostu je především vychovávat
adepty pro prvoligový dres. Je důležité, aby z každého
ročníku se někdo dokázal prosadit do áčka. Že je to
možné, dokazují těm mladým jejich vrstevníci Bakala
a Nitranský nebo Klavík. A o to se budeme snažit především.“
Text a foto Petr Vitoň

Sportovní dny pro mateřské školy
Již počtvrté pořádá Občanské sdružení Jihočeský fotbal ve spolupráci s Fotbalovou akademií Karla Poborského Sportovní
dny pro mateřské školy. Zájemci o fotbal starší pěti let se mohou zapojit do akce v devíti blocích. První proběhl již 25. února a
poslední je na programu 23. dubna. Nejbližším termínem sportovní akce pro mladé adepty fotbalu je 26. březen, ale blok pro
maximálně 40 dětí je již plně obsazen MŠ Neplachov a MŠ Jana Opletala. Ovšem pro 2. dubna je volných ještě dvacet míst a
rovněž poslední sportovní den pro mateřinky, 23. duben, nabízí ještě 25 volných míst.
Pro přihlášené školky zajišťuje dopravu ze školky a zpět autobus SK Dynamo Č. Budějovice. Místem konání je vytápěná nafukovací hala na Složišti. Celou akci řídí Tomáš Maruška, trenér mládežnických celků SK Dynamo.
(vit)
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V Praze se na úvod soutěže nedařilo

VIKTORIA ŽIŽKOV B
SK DYNAMO ČB B
2:0 (0:0)
Do utkání vlétli jako uragán domácí a jejich nejnebezpečnější hráč Turek třikrát ohrozil Pešulovu
branku. Poprvé ve 4. minutě mířil nad branku jihočeských mladíků. V osmé minutě bravurně jeho
střelu zneškodnil Pešula a v největší šanci ve 36. minutě tentýž hráč mířil nepřesně. Hosté se osmělili
pouze Tischlerem, ale Boháč jeho střelu v 38. minutě
kryl.
Zápas se obrátil ve druhé půli. Již minutu po zahajovacím hvizdu sudího Navary fauloval Mrva a domácí
Hotek z penalty nezaváhal. Hostům nezbylo nic jiného než přidat v útočné fázi a v 57. minutě krásnou
střelu Dobala zastavila spojnice břevna a tyče. Škoda, protože tahle akce volala po gólu. Naopak gólu
se dočkali pět minut před koncem utkání domácí.

Novák jim druhým gólem vystřílel jistotu tří bodů
v zahajovacím duelu jara.
FAKTA:
DYNAMO B: Pešula – Tischler, Bakala, Novák, Mrva
(66.Plichta) – Rakovan, Dobal (88. Pliška)Mašát,
Japanský – Kučera, Nekvinda (77. Pouzar). Trenér
Jiří Jurásek. BRANKY: 46. Hotek (11), 85. Novák. ŽK:
Dobal. DIVÁCI: 200. Rozhodčí: Navara.
(vit)

Tréninkové střely ze Složiště na Žižkově tentokrát neplatily.
Foto Petr Vitoň

Hala na Složišti je opět v plném provozu
Ten páteční večer na konci listopadu nesliboval nic
výjimečného. Zima, vítr, brzká tma. Rozhodně nic
nenasvědčovalo tomu, že na Složišti nabere rozměry lokální apokalypsy. A přece. Jedna z největších přetlakových hal v republice nevydržela náraz
vichřice (o které většina města neměla ani ponětí).
Že je to zlé, bylo jasné hned. Jak moc, se ukázalo až
s východem slunce.
Plášť haly byl totálně zničený, poškozené byly i další
komponenty jako přítlačný rám, oboje dveře i část
vzduchotechniky. Před Dynamem stál zásadní úkol.
Dostat halu co nejrychleji opět do provozu, protože
v zimních měsících je to pro přípravu fotbalistů
našeho klubu od A týmu po přípravky klíčové místo. Začala jednání s několika firmami, ve kterých šlo
hlavně o čas (o kvalitní práci nikdo nepochyboval).
Z nich jako vítěz vzešla společnost Techtex, kterou
kromě rychlosti realizace a naprosto bezvadného
jednání jejich manažera zvýhodňovaly i reference
jejich dalších zákazníků.
A jak vše probíhalo v následujících týdnech? Zaměstnanci Techtexu nejprve halu rozebrali, odstranili zničené součásti a souběžně s tím ve svých výrobních
halách svařovali nové části pláště. Mimochdem, plocha pláště haly je přes 4800 čtverčních metrů, vrst-

vy pláště jsou čtyři. Proběhla revize a oprava všech
dalších poškozených komponent. Hned po novém
roce začala montáž a kompletace haly. To je práce,
při které vám žádné stroje nepomohou. Tři desítky
montérů za několik dnů natáhly a srovnaly plachty
na místo, natáhly ocelovou síť haly a zkompletovaly
přítlačný rám. To vše ve dnech, kdy nejvyšší denní
teplota byla pět stupňů pod nulou.
V polovině ledna byla hala opět připravena k plnému provozu. To, co se zdálo nemožné – hlavně
v rámci časového plánu, se povedlo. Společnosti
Techtex patří velké poděkování za bezvadně odvedenou práci.
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los dynamo B

Los SK Dynamo ČB „B“
ČFL - jaro 2009
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
33. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
34. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
31. kolo
32. kolo

NE 15.03.2009 14:30 Viktoria Žižkov B-Č. Budějovice B
SO 22.03.2009 15:00 České Budějovice B-Vyšehrad
NE 29.03.2009 15:00 Králův Dvůr-České Budějovice B
SO 05.04.2009 10:15 České Budějovice B-Sez. Ústí
NE 12.04.2009 10:15 Viktoria Plzeň B-Č. Budějovice B
SO 19.04.2009 10:15 České Budějovice B-Sparta Krč
ST 22.04.2009 17:00 České Budějovice B-Letohrad
SO 26.04.2009 17:00 Hlavice-České Budějovice B
SO 03.05.2009 10:15 Č. Budějovice B-Slavia Praha B
NE 10.05.2009 10:15 Liberec B-České Budějovice B
SO 17.05.2009 10:15 České Budějovice B-Písek
ST 20.05.2009 17:00 Varnsdorf-České Budějovice B
NE 24.05.2009 10:15 Ml. Boleslav B-Č. Budějovice B
SO 31.05.2009 10:15 České Budějovice B-Jablonec B
SO 07.06.2009 17:00 Vlašim-České Budějovice B
SO 14.06.2009 10:15 Č. Budějovice B-Náchod-Deštné
ST 21.06.2009 17:00 Karlovy Vary-České Budějovice B

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

výsledky
zápasů

FC GRAFFIN Vlašim
SK Sparta Krč
FC Písek
SK Slavia Praha B
FC Viktoria Plzeň B
SK Dynamo Č. Budějovice B
FK Viktoria Žižkov B
SK Hlavice
FC Buldoci Karlovy Vary
FK Spartak MAS Sez.
FK Mladá Boleslav B
FK Slavoj Vyšehrad
SK Slovan Varnsdorf
FK Jablonec 97 B
FK Náchod-Deštné
FC Slovan Liberec B
FK Králův Dvůr
FK OEZ Letohrad

ZÁP. +
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
19

12
9
10
9
8
8
8
8
7
7
5
4
4
5
5
3
3
1

0

-

4
8
4
6
5
5
5
4
6
2
6
8
7
3
3
6
3
7

2
1
4
3
5
5
5
6
5
9
7
5
7
10
10
9
12
11

podzim

jaro

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

2:0

40
35
34
33
29
29
29
28
27
23
21
20
19
18
18
15
12
10

Hráčský kádr SK Dynamo
České Budějovice B
ČFL - jaro 2009
brankáři
Pešula Vít

17. 03. 1988

obránci
Tischler Martin
Bambule František
Novák Pavel
Kalášek Jakub

31. 05. 1988
29. 03. 1989
30. 11. 1989
09. 08. 1989

záložníci
Rakovan Michal
Pouzar Radim
Mašát Michal
Ometák Mário
Dobal Vladimír
Pliška Michal

15. 04. 1989
16. 03. 1983
22. 12. 1984
29. 06. 1990
06. 12. 1987
08. 02. 1989

útočníci
Kučera Miroslav
Nekvinda Ladislav
Timm Marián

22. 10. 1989
24. 11. 1989
07. 01. 1990

Realizační tým

SKÓRE BODY PRAV.
37:11
27:12
25:18
16:6
25:16
24:16
22:15
22:22
20:20
20:25
26:25
21:23
21:23
21:31
22:39
20:32
21:41
21:36

19

+26
+15
+7
+10
+9
+8
+7
0
0
-5
+1
-2
-2
-10
-17
-12
-20
-15

trenér
Jiří Jurásek
28. 08.1959
asistent trenéra a vedoucí mužstva
Ladislav Bernát
02. 06. 1954
asistent trenéra
Radim Pouzar
16. 03. 1983
masér
Václav Capl
kustod
Jan Dvořák
27. 02. 1981

zpravodaj číslo 11
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hráči k utkání sE ZLÍNEM

tel.: +420 387 313 770
fax: +420 387 319 024
e-mail: bmservis@bmservis.cz
http://www.bm.cz

Školní 2235
370 10 České Budějovice

BM Servis s.r.o.
Společnost BM Servis s.r.o. působí na trhu od roku 1992 v oboru tvorby a poskytování firemních
informačních systémů. Profesní způsobilost prokazuje certifikací řízení jakosti tvorby a poskytování IS
dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ekonomickou stabilitu Osvědčením podnikatele od NBÚ.
Je členem a partnerem profesních sdružení a institucí.

NABÍDKA: firemní informační systém Bílý Motýl®
www.bilymotyl.cz
BM Servis s.r.o. poskytuje informační systém typu ERP, který je určen na informační podporu
procesního chování podniku a manažerského řízení. Jeho konkurenční výhodu na trhu jsme postavili
na modulární komponentové architektuře, která umožňuje reagovat na změny vnějšího prostředí
průběžným modelováním a jeho okamžitou adaptaci k měnícím se podnikatelským záměrům.
EKONOMIKA-VÝROBA-OBCHOD-SKLAD-CRM-PROJEKTY-MZDY-PERSONALISTIKA
Procesní pojetí IS Bílý Motýl® jako celopodnikové aplikace a jako nástroje pro návrh a modelování
nových podnikových procesů vytváří předpoklad jeho provozování v dlouhodobém horizontu.
Aplikace informačního systému Bílý Motýl® je směrována na podnikatelskou sféru a to zejména
na podniky výrobní, obchodní a poskytující služby, kterým je umožněna komplexní informační podpora
v procesní i manažerské rovině.
BM Servis s.r.o. ke svému produktu poskytuje pro své zákazníky komplexní služby na úrovni
systémové integrace, tj. krom zavedení IS též dodávky HW, systémového SW apod.
VYBRANÉ REFERENCE: Tecnocap s.r.o. Střížovice, Nakladatelství Fragment s.r.o. Praha,
Moeller elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí, FG Forrest a.s. Praha, HB Beton s.r.o. Horní Žďář,
Jindřichův Hradec, Akuterm sklo a.s. České Budějovice, SK Dynamo České Budějovice,
Škoda výzkum s.r.o. Plzeň, Corax s.r.o. České Budějovice.

NABÍDKA: partnerům SK Dynamo
prezentace IS Bílý Motýl® zdarma
bezplatná úvodní konzultace o informačních potřebách

Software, který se vyplatí!
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obchodní partneři

urbanismus / architektura / projekce / inženýring
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obchodní partneři
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Z - MEDIA

SPECIALISTA NA FIREMNÍ KOMUNIKACI A PR
zdenek.zuntych@seznam.cz

IRO-stavební.cz
ZEMNÍ PRÁCE - AUTODOPRAVA
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naše fotoreportáž
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SK DYNAMO - fc tescoma zlín
1:0

Fernando Hudson oklamal jak Čelůstku, tak i Vyskočila,
a pádí na branku Zlína.

Tomáš Stráský utíká Pavlu Malchárkovi.

Jan Riegel přehlavičkoval Martina Vyskočila.

Zlínskému střelci Liboru Žůrkovi, který to na Dynamo vždy
uměl tentokrát jeho střely nesedly a vyšel naprázdno.
Snímky na stránce František PANEC

12

Michael Žižka
narozen

23. 5. 1981 •

výška 182 cm

•

váha 75 kg

•

post

obránce

