ročník XXIV
25. října 2009

cena 15 Kč

číslo 7

tobiáše vystřídal Jaroslav Šilhavý
DynamO šokovalo na letné
Starší žáci atakují čelo tabulky

12. kolo

Michael Žižka v pohárovém souboji se
sparťanem Bony Wilfriedem.
Foto František Panec

Gambrinus ligy

SK DYNAMO ČB - FC VIKTORIA PLZEŇ

2

PARTNEŘI

Generální partner

Oficiální dodavatel
sportovního zboží

Oficiální dodavatel
pro evidenci reklam

3

soupisky týmů

SK DYNAMO ČB
jméno

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

BRANKÁŘI
Zdeněk Křížek
Pavel Kučera
OBRÁNCI
David Horejš
Tomáš Hunal
Marián Jarabica
Martin Leština
Everson Alen De Lima
Jan Riegel
Ronald Šiklič
Michael Žižka
ZÁLOŽNÍCI
Petr Benát
Peter Černák
Petr Dolejš
Michal Doležal
Fernando Tobias Hudson
Pavel Mezlík
Jan Krob
Petr Šíma
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

FC VIKTORIA PLZEŇ
góly
celkem

1983
1976

0
11

0
0

17
106

0
0

1977
1973
1989
1981
1986
1980
1980
1981

4
6
9
7
2
10
1
11

0
0
0
0
0
0
0
0

170
337
9
118
2
18
6
82

6
4
0
0
0
12
0
1

1980
1976
1986
1977
1986
1983
1987
1983

8
4
7
4
11
9
3
5

0
0
0
0
1
0
0
0

124
4
16
284
51
118
20
94

12
0
0
20
4
7
1
2

1979
1988
1980
1987

10
11
8
3

2
2
0
1

10
22
121
43

2
2
18
6

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

jméno

25
1
30
16
18
3
13
8
21
4
15
10
20
26
11
27
24
6
23
17
7

BRANKÁŘI
Michal Daněk
Tomáš Poštulka
Martin Ticháček
OBRÁNCI
Marek Bauer
David Bystroň
Tomáš Hájovský
Jan Lecjaks
David Limberský
Jakub Navrátil
Tomáš Rada
František Ševinský
ZÁLOŽNÍCI
Pavel Horváth
Petr Jiráček
Daniel Kolář
Milan Petržela
František Rajtoral
Filip Rýdel
ÚTOČNÍCI
Marek Bakoš
Jiří Mlika
Jan Rezek
David Střihavka

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
lékař
lékař
lékař
masér
kustod

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

1983
1974
1981

9
0
2

0
0
0

78
310
40

0
0
0

1989
1982
1982
1990
1983
1984
1983
1979

0
6
8
7
10
9
8
5

0
0
0
1
0
0
0
0

0
189
19
44
106
115
103
119

0
8
4
2
10
6
1
6

1975
1986
1985
1983
1986
1984

11
11
8
11
11
8

2
1
0
1
1
1

293
40
111
142
126
80

58
2
16
12
14
5

1983
1980
1982
1983

9
4
5
11

2
0
0
2

9
40
124
105

2
5
14
27

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

Jihočeši nevstřelili gól ani
kladnu a remízovali 0:0
4. října 2009, 10. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2587

SK DYNAMO ČB – SK KLADNO

0:0 (0:0)
ŽK: Žižka - Holub.
ROZHODČÍ: Damková - Drastík, Szarowski.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Doležal, Horejš, Jarabica,
Žižka (79. Šiklič) - Hudson, Benát (84. Mezlík), Černák, Krob
(66. Meszároš) - Sedláček, Ondrášek.
SESTAVA KLADNA: Pavlík - Bartoš, Beneš, Procházka,
Mráz (68. Hajník) - Zoubele (85. Zachariáš), Szabo, Strnad,
Holub - Tatanašvili, Klinka.
Trenér Pavel Tobiáš udělal před zápasem proti Kladnu několik
zásahů do sestavy. Ani na lavičce se neobjevil zraněný Jan
Riegel, místo v sestavě nezbylo ani na Meszároše a v základní
sestavě dostal naopak příležitost Fernando Hudson, díky
kterému se na post pravého obránce posunul Michal Doležal.
Od prvních minut hrál navíc také vedle mladíka Ondráška
druhý útočník Tomáš Sedláček.

ráně skvěle zasahovat vybíhající brankář Kučera. Neuběhla
ani minuta a blízko ke gólu byli i domácí. Meszároš na hranici
vápna pěkně přešel přes protihráče a parádní ranou levou
nohou trefil břevno kladenské brány!
Další šance domácích následovaly. Hned v 76. minutě poslal
agilní Hudson centr do vápna na neobsazeného Benáta, jeho
hlavička ale zamířila těsně mimo. V závěrečných minutách
domácí stupňovali svůj tlak a hosté se chvílemi dostali pod
drtivý tlak. V samém závěru nejednomu z fanoušků muselo
zatrnout, když se v souboji o míč srazili Černák s Benešem.
Zatímco domácím záložník ze střetu vyšel „pouze“ s tržnou
ranou na hlavě, kladenský stoper upadl na několik desítek
vteřin se zapadlým jazykem do bezvědomí a jeho život mu
museli zachraňovat kluboví lékaři. Spasit Dynamo mohl v
nastaveném čase Meszároš, který postupoval sám na Pavlíka.
Kladenský gólman vytáhl další skvělý zákrok. O pár okamžiků
později sudí Damková ukončila zápas..

Jihočeši začali velmi zostra a přibližně po dvaceti vteřinách hry
se do obrovské šance po centru Žižky dostal na malém vápně
zakončující Ondrášek, jeho ránu ale bravurně vyrazil brankář
Pavlík. V dalších minutách byla k vidění partie plná nepřesností,
ze které vybočila pěkná rána Černáka, která ale mířila metr nad
břevno. Stejně jako v minulém zápase se Slováckem Dynamo
zahrávalo několik rohových kopů, ani jeden ale nebyl pro
brankáře hostů nebezpečným.
Ve druhé polovině poločasu se sice Jihočeši tlačili do zakončení,
proti pozorně hrajícímu soupeři se jim ale nedařilo. O střelecké
pokusy se pokoušeli Benát, Hudson nebo z přímého kopu
Doležal, střela ani jednoho z nich si ale cestu mezi tři tyče
nenašla.

V základní sestavě Dynama se proti
Kladnu objevil Zdeněk Ondrášek.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Druhý poločas přinesl ze strany Dynama daleko živější fotbal
a více šancí. Hned ve 48. minutě měl podobně jako v úvodu
zápasu gól na kopačce Ondrášek, na výborného Pavlíka si ale
nepřišel. Další střelu vyslal směrem k hostující bráně o několik
desítek vteřin později Doležal, ani jeho pokus ale nebyl pro
soupeřovu bránu nebezpečný. Hosté se i ve druhém poločase
soustředili především na defenzivu a jejich hlavním cílem bylo
držet míč dostatečně daleko od vlastní brány.
Největší šance byly k vidění až v poslední dvacetiminutovce.
V 74. minutě, kdy Dynamo už vše vsadilo na ofenzivu, unikali
tři Kladenští na jediného obránce domácího celku. Celou
situaci ale hosté nevyřešili dobře, i když musel proti Klinkově

Pavel Tobiáš (Dynamo): Vůle týmu po vítězství byla velká.
Šli jsme do rizika a vytvořili si šance, bohužel jsme nedali góly.
Chybí nám klid v koncovce, jako bychom se báli. Po herní stránce
nemám co vytknout, všichni to odpracovali. Kdybychom každé
utkání, které jsme letos hráli, odehráli takhle, určitě nejsme,
tam kde nyní. Bojím se o pozici Dynama, která je dnešním
výsledkem ohrožena. Tři body se měly uhrát, je to chyba.
Martin Hřídel (Kladno): Musím říct, že jsme velmi rádi za
zisk jednoho bodu. Herně jsme nenavázali na naše výkony
z minulého měsíce, kdy se nám podařilo pětkrát za sebou
zvítězit. Každá série jednou končí. Nedařilo se nám herně a
několikrát jsme měli i štěstí.

ohlasy po zápase
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Nálada v kabině není ideální, řEKL PO
KLADNU s lítostí v hlase Meszároš
Před sezonou přišel ze Slovanu Bratislava a úvod měl doslova
famózní. Bilance dva zápasy – dva góly hovoří za vše. Poté
však rozjetý vlak jménem Ľubomír Meszároš začal pomalu
brzdit a v utkání 10. kola Gambrinus ligy proti Kladnu, které
mělo přívlastek existenční, se neobjevil ani v základní sestavě.
Jeho příchod na hřiště v 66. minutě ale přinesl pro ofenzivu
Dynama výrazné oživení, a kdyby jeho projektil místo spojnice
trefil prostor mezi třemi tyčemi, tak by měl nedělní zápas pro
slovenského útočníka šťastnou tečku.
Bod z utkání proti Kladnuje pro vás asi málo, že?
Samozřejmě. My už potřebujeme to kýžené vítězství, které se
nedostavilo jak proti Slovácku, tak dnes. Stále se nám nedaří
zužitkovat nabídnuté šance, i když jsme zlepšili důraz ve
vápně soupeře, tak je to bez efektu.
Vy osobně jste měl v nastaveném čase velkou příležitost.
Snažil jste se hostující brankáře Pavlíka přehodit?
Ano, je to tak. Na šestnáctce se mi podařilo vybojovat míč, který
se ke mně odrazil, a zdálo se, že zcela ideálně k přelobování
gólmana. Teď už jsem si celou situaci vyhodnotil a variant jak
zakončit bylo několik. Mohl jsem například udělat kličku, ale v
tom inkriminovaném momentu mi míč odskočil a nedokázal
jsem ho dostatečně zvednout.
Chybí zřejmě i štěstí. Vaše rána zpoza vápna, jež trefila
spojnici tyče a břevna, zaváněla gólem, že?
Co dodat. Někdy o osudu duelu rozhoduje několik centimetrů
a bohužel to tam nepadlo. S kolegy z útoku jsme si už před
startem střetnutí říkali, že když se budeme tlačit do branky
a budeme aktivně napadat rozehrávku, že se nám přece
musí podařit vstřelit branku. Období bez vstřeleného gólu v
domácím prostředí i venku je opravdu dlouhé.

Štírek v útoku Středočechů Tomáš Klinka se mohl stát katem
budějovického celku. Jeho vyloženou šanci mu však tygřím
skokem pod nohy zhatil brankář Dynama Pavel Kučera. Fanoušci
Jihočechů si jistě pamatují doby, kdy na Střeleckém ostrově
nastupoval nyní dvaatřicetiletý mrštný forvard v barvách
Českých Budějovic.
Tomáši, jak byste zhodnotil dnešní zápas?
Hlavně ve druhé půli měly Budějovice více šancí, měly více
ze hry a daly i břevno. My jsme si moc šancí nevytvořili, a tu
jedinou, kterou jsem měl já, jsem neproměnil.
Přijeli jste pro bod, takže asi spokojenost?
Tak to určitě ne, my chceme vždycky vyhrát. Ale samozřejmě
vzhledem k průběhu hry jsme za ten bod rádi.
Překvapilo vás Dynamo něčím, třeba ve složení týmu?
Nezaskočilo, dneska určitě ne. My jsme se na utkání připravovali,
protože minulou sezónu se Budějovicím proti nám dařilo.
Myslím si, že jsme se připravili dobře, ale i tak jsme tam měli
tmavší chvilky, kdy nás domácí přehrávali, takže ten bodík je pro
nás dobrý a bereme ho všemi deseti.
Vy sám jste měl velkou šanci, jak jste ji viděl?
Domácí brankář Kučera proti mně dobře vyběhl, já jsem ho
chtěl přehodit, ale bohužel jsem to dal moc málo.
Je to pro Vás jiný zápas hrát s Budějovicemi? Přeci jen jste
tu svého času také něco odehrál.
Mám tady plno kamarádů, ale spíš z toho mimofotbalového
prostředí. Po těch šesti až sedmi letech, kdy jsem tu hrál, už to
nemá takový náboj. Znám tady jenom Davida Horejše a Tomáše
Hunala.

Očekával jste vy osobně po zdařilém začátku, že se
postupně propadnete až na samé dno tabulky?
Vůbec. Úvodní dva zápasy jsme zvládli a i přes těžký los v
dalších kolech jsme si jako tým věřili. Nikdo nečekal, že nás
utkání s těžšími soupeři tak ubijí. Pak přišla fáze, kde jsme hráli
s relativně slabšími soupeři, ale ani v nich jsme nebyli schopní
bodovat.
Jaká je momentálně nálada v kabině?
Nálada v kabině není ideální, ale není to kvůli tomu, že tam
je nějaká rivalita. Každý bojuje o svůj flek, což je naprosto
normální a správně. Vztahy mezi jednotlivými hráči jsou také v
pořádku, řekl bych, že jsou dokonce až velmi dobré. Důvodem
té špatné atmosféry v kabině je jednoznačně momentální
situace. Stále se motáme na chvostu tabulky, což nikomu
nepřidá.

Ľubomír Meszároš
Tomás
Stráskývev druhém
souboji spoločase
Janem Šimáčkem
hru Dynama
zápasu s
Fotohodně
na stránce
František
Panec
Kladnem
oživil,
gól ale nedal.
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JIHOČEŠI ŠOKOVALI V PRAZE,
bodovali na Spartě!
17. října 2009, 11. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 5522

SPARTA PRAHA - SK DYNAMO ČB

1:1 (1:0)
BRANKY: 12. Wilfried - 80. Hudson.
ŽK: Kalouda, Kucka - Doležal, Hunal, Jarabica.
ROZHODČÍ: Franěk - Ubias, Vysloužil.
SESTAVA SPARTY: Blažek - Kušnír, Řepka, Hubník, Pamić
- Kalouda, Kucka, Vacek, Zeman (77. Prudnikov) - Wilfried,
Holenda (46. Kadlec).
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Jarabica, Hunal
(74. Krob), Žižka - Mezlík (78. Hudson), Doležal, Černák,
Dolejš - Meszároš - Ondrášek (49. Sedláček).
Nový trenér Dynama Jaroslav Šilhavý udělal před zápasem
na Letné několik předpokládaných změn. Největším
překvapením bylo patrně zařazení Tomáše Hunala, který pod
trenérem Tobiášem již nedostával tolik příležitostí. Hunalovým
parťákem byl Marián Jarabica, který se v průběhu týdne vrátil z
reprezentačního srazu slovenské jednadvacítky.

S přibývajícími minutami začali domácí hráči svůj tlak
stupňovat a před budějovickou bránou bylo stále větší a
větší horko. V 75. minutě se v gólové pozici zjevil i střídající
Kadlec, na míč ale v rozhodujícím okamžiku nedosáhl. Pět
tisícovek sparťanských fanoušků zmrazil v 80. minutě střídající
Fernando Hudson. Po Řepkou odhlavičkovaném přímém
kopu vyslal z hranice vápna parádní křížnou přízemní ránu,
která s pomocí tyče zapadla za záda bezmocného Blažka - 1:1.
Inkasovaná branka přinutila domácí fotbalisty ještě výrazněji
zvýšit své úsilí, které přineslo v závěrečné desetiminutovce
několik dalších gólových šancí.
Ty vůbec největší příležitosti měli nejprve z dálky pálící Kucka
a následně také hlavičkující Kadlec - oba sparťané ale zamířili
těsně mimo. Se zoufalým náporem domácího celku si Jihočeši
v samém závěru i tříminutovém nastavení poradili a domů si
tak odvezli bod za remízu 1:1, který pro ně má bezesporu cenu
zlata..

Oproti předcházejícímu pohárovému zápasu nezačali Sparťané
tak ofenzivně a v úvodních minutách se hrálo převážně
ve středu pole. První vážnější akce Sparty ale skončila hned
gólem. Podobným způsobem jako v pohárovém utkání si při
rohovém kopu naběhl mezi obránce Bony Wilfried, jehož
tvrdá hlavička znamenala úvodní branku zápasu - 1:0. O pár
minut později se zastřeloval z dálky Pamić, jeho dělovka ale
zamířila vysoko nad. K dalšímu zakončení se pak dostal ve 21.
minutě hlavičkující Holenda, když se ale ani jeho pokus mezi tři
tyče nevešel, začal úvodní nápor Sparty pomalu opadat.
Fotbalisté Dynama sice působili živějším dojmem než
v poháru na domácím hřišti, na polovinu soupeře se však
dostávali velmi sporadicky. Necelých deset minut před koncem
měl blízko ke gólu na 2:0 Kušnír, jeho křížná rána ale zamířila
těsně mimo. Ve zbytku poločasu se fotbalisté z jihu Čech sice
několikrát osmělili a přiblížili k bráně Sparty, gólman Blažek si
ale za celý poločas nepřipsal ani jeden zákrok.
Domácí fotbalisté si uvědomovali, že jednobrankové vedení
není ideální a ve druhém poločase se snažili svůj náskok
navýšit. Jihočeši se ale trpělivě spoléhali na defenzivu a
sparťané se do zakončení v úvodu druhé půle dostávali jen
velmi sporadicky. První obrovská šance Sparty přišla až v 69.
minutě, kdy Zemanovu jedovku vyrazil Kučera k Vackovi, který
z výborné pozice nezamířil přesně. Kamil Vacek měl další
možnost skórovat v 71. minutě, ani napodruhé ale Kučeru
nepřekonal.

Zdeňka Ondráška stíhá kapitán Sparty Tomáš Řepka.
Foto Jan Škrle

HLASY TRENÉRŮ
Jozef Chovanec (Sparta): Opět jsme viděli zápas, v němž
defenziva měla navrch nad ofenzivou, což je v naší lize
poměrně častý jev. Naše realizace šancí nebyla tak efektivní
jako v minulých zápasech a ztrátu jsme si zavinili sami. Po
vedoucí brance mi chyběla větší agresivita, abychom zápas
definitivně zlomili. No a když pak nevyužijeme obrovské šance,
nemůžeme se divit, že soupeř jediné naše zaváhání využije.
Jaroslav Šilhavý (Dynamo): Všechno se seběhlo v týdnu
tak rychle, že jsem nevěřil, že bych mohl s týmem zažít hned
takovou radost. Je třeba vidět, že bod na Spartě se nedělá
každý den, zvlášť při současné sparťanské formě. Zdálo se
ale, že nám paradoxně pomohla pohárová prohra a snad to
bude první vlaštovka na naší cestě za záchranou.
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OHLASY PO ZÁPASE

Snad nám remíza na Spartě
pomůže, doufá Hudson
Jen málokdo asi očekával, že v sobotním souboji Sparty
Praha s Dynamem České Budějovice budou klást fotbalisté
z jihu Čech výraznější odpor. Nejenže hráči posledního celku
tabulky statečně vzdorovali náporu Letenských, Jihočeši se
dokonce mohli radovat z bodového zisku, který jim výstavní
trefou zařídil deset minut před koncem Fernando Tobias
Hudson. „Důležitý je pro nás především ten bod,“ řekl po
zápase šťastný střelec budějovického gólu.

Naposledy 30. srpna odehrál ligový zápas v dresu Dynama
velezkušený stoper Tomáš Hunal. Od té doby vysedával
pouze na lavičce náhradníků nebo dokonce na tribuně. Nový
trenér Jaroslav Šilhavý dal ale šestatřicetiletému stoperovi opět
důvěru a ten se mu na Spartě odvděčil spolehlivým a kvalitním
výkonem. „V zápase se Spartou jsme samozřejmě měli dost
štěstí, ale podle mě jsme si remízu dneska zasloužili,“ řekl
po zápase nejzkušenější hráč týmu.

Mnout ruce si mohl také trenér Šilhavý, kterému se náramně
podařilo střídání. Brazilského středopolaře poslal na hřiště v
78. minutě a ten se do střelecké listiny zapsal hned o necelé
dvě minuty později. „Dnes mi to ani nevadilo, že jsem nebyl
v základu. Přišel nový trenér, který mi řekl, že dostanu šanci
ve druhém poločase. Byl jsem tedy rád, že jsem nastoupil
a vstřelil gól. Musím se teď hodně snažit v tréninku a když
budu dobrý, tak budu zase v základní sestavě,“ řekl po zápase
Hudson.

Přestože chyběl Tomáši Hunalovi zápasový rytmus, téměř
dvouměsíční herní výpadek na jeho výkonu nijak znát
nebyl. „Samozřejmě bude záležet na tom, jak můj výkon
bude hodnotit trenér, ale osobně se mi hrálo celkem dobře.
V první poločase jsem
si tam ale při jednom
ze soubojů asi přisedl
sval, to snad ale
bude dobré a dám
se brzy dohromady.
Jinak bylo na fotbal
dobré počasí, takže
se mi hrálo dobře (s
úsměvem),“ hodnotil
zápas
kapitán
týmu, který převzal
kapitánskou
pásku
po zraněném Davidu
Horejšovi.

Jihoamerický fotbalista má snad patent na krásné góly.
V loňské sezoně zaznamenal tři branky a jednu krásnější než
druhou. Ve stejném duchu začal svou střeleckou bilanci i
letos, na jeho povedenou ránu přesně k tyči byl gólman
Jaromír Blažek krátký. „Jsem rád, za tak důležitý a pěkný gól.
Trefil jsem to přímo do tyče a od ní se to odrazilo do brány.
Musím ale více a častěji střílet. Gól to byl sice hezký, ale pro
nás je důležitý především ten bod. Pro Spartu je to doma
špatný výsledek, pro nás ale určitě dobrý. Určitě teď pro nás
bude dobrá motivace další domácí zápas, který musíme
vyhrát,“ dodal tradiční lámanou češtinou třiadvacetiletý
záložník.
Remíza na Spartě se nerodila vůbec jednoduše. Domácí
fotbalisté byli prakticky v celém průběhu zápasu výrazně
aktivnější a vypracovali si velké množství šancí. Naopak hosté
z jihu Čech se mohli naopak chlubit vysokou produktivitou.
„Ztráta je to samozřejmě především pro Spartu. Určitě chtěli
doma vyhrát. Nám tenhle bod může hodně pomoci,“ doufá
Brazilec Hudson, který se spoluhráči vymazal úterní debakl
rychle z paměti: „Pohárový zápas rozhodla ta pětiminutovka,
kdy jsme dostali čtyři góly. Pohár pro nás skončil a musíme
se soustředit na Gambrinus ligu. Ta je pro nás nyní nesmírně
důležitá.“

Fernando Hudson
Foto František Panec

O tom, že bod z
letenského stadionu
bude pro Jihočechy
přínosem, snad nikdo
nezapochyboval
a
podobně to viděl i
Hunal. „V téhle naší situaci je pro nás každý bod dobrý.
Naším cílem ale teď bude, abychom tenhle bodový zisk
potvrdili v následujícím domácím zápase s Plzní. Do konce
podzimu už moc zápasů nezbývá a my potřebujeme
sbírat další body, aby nám soupeři neodskočili a naopak,
abychom se na ně dotáhli,“ řekl odchovanec pražské Slavie,
který věří, že bod ze Sparty bude pro celý tým znamenat
tolik potřebnou vzpruhu: „S tím bodem nikdo nepočítal a
po té dlouhé šňůře, kdy se nám nedařilo, jsme zase zjistili,
že můžeme hrát s každým.“
Zklamaní fotbalisté domácího celku tak mohli pouze
přes zdi letenského stadionu poslouchat radostné
pokřiky budějovických hráčů, které se rozléhaly útrobami
Generali Areny. „No, už ani nepamatuji, kdy jsme si mohli
v kabině radostně zakřičet. Tohle je ale pouze jeden krůček
z mnoha a já bych byl rozhodně raději, kdybychom stejně
radostně mohli křičet i na konci sezony. Zajíci se počítají
až po honu a podobně tomu je i v lize, kde je rozhodující
až konečné umístění v tabulce,“ dodal na závěr zkušený
ligový harcovník.
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ONDRÁŠOVKA CUP

POHÁROVÝ KOLAPS SE SPARTOU
13. října 2009, Osmifinále Ondrášovka Cupu (1.zápas), počet diváků: 685

SK DYNAMO ČB – SPARTA PRAHA

0:5 (0:4)
BRANKY: 27., 28. a 54. Kalouda, 23. Wilfried, 24. Holenda.
ŽK: Horejš, Lima (oba CEB).
ROZHODČÍ: Adam - Kovařík, Urban.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Šiklić, Žižka, Horejš, Lima
- Krob (46. Mezlík), Doležal, Riegel, Hudson (85. Dolejš) Sedláček, Meszároš (46. Ondrášek).
SESTAVA SPARTY: Kozáčik - Pamić, Řepka, Hejda,
Hoheneder - Zeman (61. Vacek), Kucka (72. Sus), Hušek,
Kalouda - Wilfried (68. Kadlec), Holenda.
V pohárovém zápase Dynama se Spartou bylo ale k vidění
něco, co si žádný hráč ani trenér nedokáže představit ani v
nejčernějším snu. Vše začalo ve 24. minutě, kdy po krásné
kombinaci Sparty poslal do vápna míč Zeman a nabíhající
Bony Wilfried bez problémů otevřel skóre zápasu - 1:0.
Než domácí dokázali zkonsolidovat obranu, prohrávali o dvě
branky. Prakticky po rozehrání poslal Wilfried kolmou přihrávku
mezi budějovické stopery a unikající Jan Holenda překonal
budějovického brankáře podruhé.
To ale nebylo zdaleka všechno. Za další minutu fauloval Horejš
na hranici vápna Wilfrieda a z nařízeného přímého kopu zvýšil
Luboš Kalouda na 0:3. Zdrcení Jihočeši byli rázem zralí na
ručník a další ránu jim dorážkou po Wilfriedově střele zasadil
opět Luboš Kalouda - to běžela 29. minuta. První a čtvrtý gól
tak dělilo necelých pět minut! Na vlně hrající hosté v dalších
minutách nepolevovali a před bránou Dynama bylo stále velké
rušno. Do konce poločasu měl další gól na hlavě Holenda,
jen těsně ale minul. V samém závěru poločasu pak mohl stav
alespoň zkorigovat Doležel, jeho pokus ale zneškodnil před
bránou stojící Hejda.

Takhle to nejde, musíme se sebrat,
řekl po poháru David Horejš

Kapitán budějovického týmu David Horejš prožil v pohárovém
zápase proti Spartě podvečer hrůzy. Se svými spoluhráči na
rozjetého soupeře nestačil a bezmocně sledoval, jak Dynamo
během pěti minut inkasovalo neuvěřitelné čtyři branky.„Tohle
se už nikdy nesmí stát, abychom dostali v tak krátkém sledu
tolik branek,“ řekl po zápase tahoun budějovického A-týmu.
Jihočeši, kteří byli po špatných výkonech v Gambrinus lize
psychicky nalomení, nezačali pohárový zápas proti Spartě
dobře a hned od úvodních minut se dostali pod trvalý tlak
soupeře. „O Spartě jsme věděli, že je silná ve středu hřiště a
že dokáže dobře kombinovat, a proto jsme chtěli mít střed
hřiště zahuštěný. Během pěti minut nám ale dokázali vstřelit
čtyři góly a to rozhodlo o konečném výsledku. My jsme se
po té gólové smršti položili a pak už jsme na ně neměli,“ řekl
upřímně očividně zničený David Horejš.
Fotbalisté Dynama dopadli na samé dno psychických sil.
V tabulce Gambrinus ligy jim po třetině soutěže patřilo
poslední příčka a z kola ven jsou i v poháru Ondrášovka, kde
odvetné utkání na Spartě bude pouze formalitou. „Takhle
jako proti Spartě ale nemůžeme hrát. Nesmí se nikdy stát,
abychom dostali pět branek. A je úplně jedno, že se jedná o
Spartu. V lize podobné výkony už předvést do konce sezony
nesmíme, jinak s námi bude zle,“ dodal se sklopeným zrakem
kapitán mužstva.
Po shlédnutí pohárového utkání nezbylo hráčům i vedení
klubu než konstatovat, že hůře už snad ani být nemůže.
Pohárový souboj připomínal hru kočky s myší a chvílemi se
zdálo, že fotbalisté Dynama snad na hřišti ani nejsou. „Sparta
byla neustále u míče, hrnul se na nás jeden útok za druhým a
z toho pramenily chyby v obraně. Pokud chceme hrát první
ligu i příští rok, tak musíme začít hrát hodně rychle úplně
jinak,“ upozorňuje Horejš na to, že i když se do konce sezony
odehraje ještě dvacet zápasů, není na co čekat.

Druhý poločas se odvíjel od výsledku první půle. Hostující
fotbalisté ve velké pohodě kontrolovali hru a deprimovaní
Jihočeši se nezmohli na větší odpor. Alespoň do náznaku šance
se sice ve 48. minutě dostal Mezlík, na Kozáčika ale nevyzrál. Na
druhé straně byl daleko produktivnější Luboš Kalouda, který
potrestal špatnou rozehrávku domácího celku, čímž dovršil
hattrick v zápase.

HODNOCENÍ TRENÉRA
Pavel Tobiáš (Dynamo): To, že byla Sparta lepší, mě moc
nepřekvapilo. Překvapilo mě ale to, že jsme dokázali inkasovat
čtyři branky za pět minut. Musím říci, že naši hráči nás v letošní
sezoně opravdu překvapují. Tohle je věc, kterou jsem jako
trenér nikdy nezažil.

Ani David Horejš nedokázal zastavit
výborného Bonyho Wilfrieda.
Foto František Panec
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rozpis gAmbrinus ligy, tabulka

Gambrinus liga 2009/2010
1. kolo: 25.7.2009
Bohemians Pr.
- Olomouc
Dynamo ČB
- Jablonec
Slavia
- Ml. Boleslav
Teplice
- Sparta
Slovácko
- Plzeň
Liberec
- Kladno
Ostrava
- Příbram
Bohemians 1905 - Brno

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

5. kolo: 23.8.2009
Teplice
- Slavia
Slovácko
- Bohemians Pr.
Liberec
- Dynamo ČB
Ostrava
- Brno
Bohemians 1905 - Plzeň
Příbram
- Olomouc
Kladno
- Jablonec
Sparta
- Ml. Boleslav

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

9. kolo: 26.9.2009
Liberec
- Slovácko
Ostrava
- Teplice
Bohemians 1905 - Slavia
Příbram
- Dynamo ČB
Kladno
- Bohemians Pr.
Sparta
- Plzeň
Ml. Boleslav
- Brno
Olomouc
- Jablonec

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

13. kolo: 31.10.2009
1.11. 17:00
Bohemians 1905- Liberec
31.10. 16:00
Příbram
- Slavia
1.11. 17:00
Kladno
- Teplice
31.10. 18:00
Sparta
- Ostrava
1.11. 17:00
Ml. Boleslav
- Slovácko
Olomouc
- Dynamo ČB 1.11. 17:00
Jablonec
- Bohemians Pr. 1.11. 15:00
- Brno
Plzeň
31.10. 16:00

2. kolo: 1.8.2009
Bohemians Praha - Dynamo ČB 0:2
Kladno
- Příbram
0:2
Sparta
- Bohemians1905 0:0
- Liberec
Ml. Boleslav
4:1
- Ostrava
Olomouc
0:0
- Slovácko
Jablonec
3:2
- Teplice
Plzeň
2:2
- Slavia
Brno
2:0

6. kolo: 29.8.2009
Bohemians Praha - Liberec
2:1
Dynamo ČB
- Ostrava
1:2
Slavia
- Slovácko
3:0
Ml. Boleslav
- Bohemians 1905 0:1
- Sparta
Olomouc
1:1
- Příbram
Jablonec
0:0
- Kladno
Plzeň
1:0
- Teplice
Brno
2:3

10. kolo: 3.10.2009
Bohemians Pr. - Bohemians 1905 0:0
- Kladno
Dynamo ČB
0:0
- Sparta
Slavia
0:1
- Liberec
Teplice
2:0
- Ostrava
Slovácko
0:2
- Ml. Boleslav
Jablonec
1:0
- Olomouc
Plzeň
1:0
- Příbram
Brno
2:1

14. kolo: 7.11.2009
Bohemians Pr. - Brno
- Ml. Boleslav
Dynamo ČB
- Plzeň
Slavia
- Jablonec
Teplice
- Sparta
Slovácko
- Olomouc
Liberec
- Kladno
Ostrava
Bohemians 1905- Příbram

3. kolo: 9.8.2009
Slavia
- Bohemians Pr.
Teplice
- Dynamo ČB
Slovácko
- Olomouc
Liberec
- Brno
Ostrava
- Plzeň
Bohemians 1905 - Jablonec
Příbram
- Sparta
Kladno
- Ml. Boleslav

7. kolo: 12.9.2009
Slovácko
- Teplice
Liberec
- Slavia
Ostrava
- Bohemians Pr.
Bohemians 1905 - Dynamo ČB
Příbram
- Plzeň
Kladno
- Brno
Sparta
- Jablonec
Ml. Boleslav
- Olomouc

11. kolo: 17.10.2009
- Liberec
Ostrava
Bohemians 1905 - Slovácko
Příbram
- Teplice
Kladno
- Slavia
Sparta
- Dynamo ČB
Ml. Boleslav
- Bohemians Pr.
Olomouc
- Brno
Jablonec
- Plzeň

15. kolo: 21.11.2009
21.11. 16:00
Příbram
- Slovácko
Kladno
- Bohemians 1905 22.11. 17:00
21.11. 18:00
- Liberec
Sparta
22.11. 17:00
- Ostrava
Ml. Boleslav
22.11. 17:00
- Teplice
Olomouc
- Slavia
Jablonec
22.11. 15:00
- Bohemians Pr. 21.11. 16:00
Plzeň
- Dynamo ČB 22.11. 15:00
Brno

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

4. kolo: 16.8.2009
Bohemians Praha - Teplice
1:3
Dynamo ČB
- Slavia
0:1
Sparta
- Kladno
2:0
Ml. Boleslav
- Příbram
2:0
Olomouc
- Bohemians 1905 1:1
- Ostrava
Jablonec
2:1
- Liberec
Plzeň
2:3
- Slovácko
Brno
1:0

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

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

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

8. kolo: 20.9.2009
Bohemians Pr.
- Příbram
1:0
Dynamo ČB
- Slovácko
0:0
Slavia
- Ostrava
3:1
Teplice
- Bohemians 1905 1:0
- Kladno
Olomouc
1:2
- Liberec
Jablonec
2:1
- Ml. Boleslav 2:1
Plzeň
- Sparta
Brno
1:1

ZÁP

V

R

P

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
6
6
5
4
4
4
4
2
3
3
2
3
1
2

4
2
3
2
4
7
4
3
2
5
2
2
4
1
4
1

0
2
2
3
2
0
3
4
5
4
6
6
5
7
6
8

12. kolo: 24.10.2009
Bohemians Pr. - Sparta
Dynamo ČB
- Plzeň
Slavia
- Olomouc
Teplice
- Ml.Boleslav
Slovácko
- Kladno
Liberec
- Příbram
Ostrava
- Bohemins
Brno
- Jablonec

SKÓRE BODY
22:8
13:9
14:10
13:10
16:9
10:4
10:12
17:12
11:13
5:6
13:16
9:16
13:12
9:16
6:16
9:21

25
23
21
20
19
19
16
15
14
11
11
11
10
10
7
7

+/10
5
3
5
4
1
1
-3
-1
-7
-4
-7
-8
-5
-8
-11

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

25.10. 17:00
25.10. 15:00
26.10. 17:30
24.10. 18:15
24.10. 16:00
24.10. 16:00
24.10. 16:00
24.10. 16:00

8.11. 17:00
8.11. 15:00
8.11. 17:00
8.11. 15:00
7.11. 16:00
7.11. 16:00
7.11. 16:00
8.11. 17:00

16. kolo: 27.11.2009
- Bohemians Pr. 28.11. 15:00
Dynamo ČB
28.11. 17:00
- Brno
Slavia
27.11. 15:00
- Plzeň
Teplice
27.11. 16:00
- Jablonec
Slovácko
- Ml. Boleslav 27.11. 16:00
Liberec
- Olomouc 27.11. 16:00
Ostrava
Bohemians 1905 - Sparta
28.11. 17:00
- Kladno
Příbram
27.11. 16:00

Nejlepší střelci Gambrinus ligy
5 - T. Došek (Brno), Kulič (Příbram), Lička
(Ostrava), Švancara (Ostrava)
4 - Wilfried (Sparta), Mahmutovič, Mareš
(Teplice), Šenkeřík (Slavia)
3 - Blažek (Liberec), Dos Santos (Příbram),
Drsek (Jablonec), Kincl (Bohemians Pr.),
Rabušic (Brno), Štohanzl (Bohemians
1905), Vidlička (Teplice), Hloušek (Slavia)
2 - Ondrášek, Meszároš (oba Dynamo),
dalších 32 hráčů
Brankáři s čistými konty
6 - Grigar (Teplice)
5 - Blažek (Sparta), Bureš (Brno), Sňozík
(Bohemians 1905), Daněk (Plzeň)
4 - Špit (Jablonec)
3 - Buček (Ostrava), Krbeček (Příbram),
Belaň (Bohemians P.), Kučera (Dynamo)
2 - Drobisz (Olomouc), Filipko (Slovácko),
Hauzr (Liberec), Pavlík (Kladno)
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o soupeři

Představujeme našeho dnešního soupeře

FC VIKTORIA PLZEŇ
Posledních pět let

Rok založení: 1911
Klubové barvy: modrá a červená
Stadion: Městský stadion Štruncovy sady (7788 diváků)
Webové stránky: www.fcviktoria.cz
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

6.místo
8.místo
9.místo

14.místo

2.liga
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Posledních pět zápasů v Gambinus lize
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.
19.10.

Příbram
Plzeň
Sparta
Plzeň
Jablonec

-

Plzeň
Ml. Boleslav
Plzeň
Olomouc
Plzeň

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

Střelci týmu v letošní sezoně
2 - David Střihavka
Marek Bakoš
Pavel Horváth
1 - Milan Petržela
Jan Lecjaks
Filip Rýdel
Petr Jiráček
František Rajtoral
V loňském ligovém souboji proti Plzni nastoupil i Petr Šíma, který na jih Čech
přišel právě ze západočeské metropole. Letos ale nenastoupí, doléčuje zranění.
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 dvacetkrát
a lepší bilanci mají Jihočeši, kteří vyhráli pět zápasů a
jedenáct remízovali. Právě remízou skončilo i posledních
pět vzájemných utkání obou soupeřů. Nic to ale nemění
na skutečnosti, že Západočeši na vítězství proti Dynamu
čekají již sezony 1997/98!
Oba celky se od té doby v první a druhé lize střetly hned
dvanáctkrát a spokojenější mohli být častěji Jihočeši.
Fotbalisté Dynama rádi vzpomínají především na sezonu
2003/04, kdy s Plzní v lize dvakrát vyhráli. Nejprve na
podzim doma 1:0 (gól dával Chlebek) a poté na jaře při
odvetě na hřišti soupeře dokonce 4:2 (hattrick zaznamenal
David Lafata).
Loni na podzim se na hřišti Plzně dostali do vedení v 68.
minutě domácí, když se po standardní situaci prosadil
Petržela a za Dynamo vyrovnával hned o čtyři minuty
později Tomáš Sedláček.

Poslední vzájemný zápas
Dobrou pohodu proti Plzni potvrzovali Jihočeši i v průběhu
jarního zápasu sezony 2008/09. Hned ve 13. minutě hry
neudržel trestuhodně balon v ruce brankář Daněk a dorážející
Tomáš Sedláček neměl problém poslat Dynamo do vedení.
Ve druhé části hry se ale dění na hřišti začalo vyrovnávat a
hned v 53. minutě se srovnalo také skóre, když se po signálu
při přímém kopu prosadil krásnou ranou Jan Lecjaks. Ve
zbytku utkání měli sice více ze hry Jihočeši, druhou branku
ale vstřelit nedokázali a utkání tak skončilo nerozhodně 1:1.
22. března 2009
SK DYNAMO ČB - FC VIKTORIA PLZEŇ 1:1 (1:0)
BRANKY: 13. Sedláček - 53. Lecjaks
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Riegel, Horejš, Žižka, Leština
- Mezlík (82. Svátek), Homoláč, Benát (90. Kučera), Šíma Stráský (58. Hudson), Sedláček.
SESTAVA PLZNĚ: Daněk - Ševinský, Hájovský, Halama, Lecjaks
- Varadi (82. Rezek), Krbeček, Horváth, Jiráček (72. Limberský) Kolář - Presl (36. Tatanašvili).

o soupeři

11

Osobnost v dresu FC Viktoria Plzeň

PAVEL
HORVÁTH

Pavel Horváth (* 22. dubna 1975) začal s fotbalem v pražském Břevnově. V sedmi letech se dostal do Sparty Praha, za kterou však
před přestupem do Jablonce v roce 1994 odehrál v lize pouze jeden zápas. Po několika letech na severu Čech se vrátil do Prahy,
ovšem do Slavie, odkud se do dostal i do reprezentace.
V roce 2000 odešel do portugalského Sportingu Lisabon, o rok později do tureckého Galatasaraye. Ani v jednom z klubů příliš
neuspěl, a tak se v roce 2002 vrátil do Česka, do Teplic. O dva roky později potom odešel znovu do ciziny, tentokrát do japonského
Vissel Kóbe, kde se stal velmi populární a vysloužil si přezdívku Horvy. V září 2006 přijal nabídku od Sparty a znovu se vrátil do české
ligy. Po incidentu se sparťanskými fanoušky se rozhodl Spartu po sezóně 2007/08 opustit a přestoupil do Plzně.
V celku západočeského klubu se stal okamžitě velkou oporou a tvůrcem hry. V průběhu loňské sezony stihl Pavel Horvátr v dresu
Plzně nastřílet v sedmadvaceti zápasech osm branek. V průběhu letošní sezony se do střeleckých statistik zapsal zatím dvakrát,
když se trefil do sítě Liberce a Mladé Boleslavi.
Pavel Horváth v dosavadní kariéře nastoupil v nejvyšší soutěži v 292 zápasech, během nichž zaznamenal osmapadesát gólů.
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NOVÝ TRENÉR

Dynamo má nového trenéra tobiáše nahradil Jaroslav Šilhavý

Premiéra Jaroslava Šilhavého (vpravo) na lavičce Dynama byla úspěšná.
Dynamo uhrálo na Spartě bod za remízu 1:1.
Foto Jan Škrle
Vedení klubu SK Dynamo České Budějovice ve středu
14. října odvolalo hlavního trenéra Pavla Tobiáše,
kterého na této pozici nahradil naposledy asistent
reprezentačního mužstva, pan Jaroslav Šilhavý, který
v minulých letech vedl Kladno nebo Plzeň.

si všimli v Plzni, kde získal angažmá před sezonou 2008/09.
Západočechům se ale start do sezony nepovedl a po devíti
kolech u týmu skončil. Až do dubna roku 2009 působil ještě
jako asistent u reprezentace.

Profil Jaroslava Šilhavého
Jaroslav Šilhavý jako fotbalista strávil největší část své kariéry
v tehdy prvoligovém Chebu. Za deset let v tomto klubu stihl
nastřádat úctyhodných 249 zápasů. Už jako hráč Slavie Praha
se pak dokázal prosadit i do reprezentačního týmu, v jehož
dresu nastoupil ke čtyřem zápasům.
Po čtyřech letech v pražském celku, kde Jaroslav Šilhavý
pravidelně nastupoval, přestoupil do týmu Drnovic a kariéru
ukončil v sezoně 1999 jako hráč Viktorie Žižkov. Za celou
svou kariéru odehrál 457 prvoligových zápasů, čímž se řadí
na první místo v historické tabulce startů v první lize!
Ve své trenérské kariéře na sebe poprvé upoutal na Spartě,
kde v roce 2005 převzal rezervní tým Sparty Praha, se kterým
si zahrál druhou nejvyšší soutěž. První ligu trénoval poprvé od
sezony 2007/08, kdy přijal nabídku odepisovaného Kladna.
S týmem bez ambicí dokázal udržet nejvyšší soutěž, čehož

Datum narození: 3. listopadu 1961
Místo narození: Plzeň
Pozice: hlavní trenér
Hráčská kariéra: TJ Chotěšov (1967-1975), ČSAD Plzeň
(1975-1978), Škoda Plzeň (1978-1980), RH Cheb (1980-1990),
SK Slavia Praha (1990-1994), Petra Drnovice (1994-1997),
Viktoria Žižkov (1997-1999)
Hráčská bilance v první české lize: 457 zápasy/25 gólů
Hráčská bilance v národním týmu: 4 zápasy/0 gólů
Trenérská kariéra: AC Sparta Praha B (2005-2007),
SK Kladno (2007-2008), FC Viktoria Plzeň (2008-2009)
Trenérská bilance v první české lize:
39 zápasů - 7 výher, 14 remíz, 18 proher

NOVÝ TRENÉR

Hned po svém nástupu na pozici hlavního trenéra
se Jaroslav Šilhavý ujal ve středu 14. října dopoledne
prvního tréninku, kde se narychlo začal seznamovat
s jednotlivými hráči a prostředím budějovického
fotbalu.
Kdy vás Dynamo České Budějovice poprvé oslovilo?
Popravdě to bylo hodně narychlo. K prvnímu kontaktu došlo
v průběhu prvního říjnového týdne. Na takovou víceméně
přátelskou návštěvu za mnou přijel Jirka Kotrba a ptal se
mě, jak se mám, co dělám, jestli jsem někde vázaný a jaké
mám plány do budoucna. Když se pak vrátil Karel Poborský z
mistrovství světa z Egypta, tak mi volal, zda bychom se mohli
sejít. Potkali jsme se před pohárovým zápasem Budějovic se
Spartou a Karel se mě ptal, zda bych byl ochotný to vzít. Večer
po tom nepovedeném
zápase mi pak ještě volal
a chtěl po mě definitivní
rozhodnutí, zda to vezmu
nebo ne. Řekl jsem mu,
že ano a hned dnes jsem
přijel na první trénink.
Dynamo je ve složité
situaci. Jak těžké bylo
to rozhodování, zda
nabídku přijmete?
Bylo to hlavně rychlé
rozhodování.
Na
rozmyšlenou jsem měl
vlastně půl dne. Z toho
ligového kolotoče jsem
byl ale už nějakou dobu,
takže jsem nabídku
Budějovic docela uvítal.
Samozřejmě je tady
značné riziko, ale v riziku
je trenér prakticky pořád.
Když jsem nabídku přijal,
tak jsem toho v noci už
moc nenaspal. Hlavou se
mi promítaly už nějaké varianty sestavy a další věci ohledně
trénování.
Naznačilo vám vedení, jaké jsou cíle klubu? Je to bráno
tak, že vaším cílem je udržet ligu?
Úplně konkrétně mi nikdo žádné cíle nedal. Všichni
samozřejmě ale vnímáme, že momentálně hrajeme a
budeme hrát o záchranu. Je za námi třetina ligy a naším
cílem je, abychom do konce tohoto kalendářního roku
udělali co nejvíce bodů, abychom se udrželi v kontaktu s
ostatními týmy ze spodní části tabulky. V zimní pauze se pak
dá něco dělat s hráčským kádrem a v tu dobu se přehodnotí,
zda bude třeba tým nějak doplnit.
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Co jste hráčům řekl ve chvíli, kdy jste byl představován
týmu?
Snažil jsem se jim říct, že ne vždycky je chyba v trenérovi a že se
na špatných výsledcích týmu podílí celé mužstvo. Každý hráč si
musí teď sáhnout do svědomí a všichni si musí uvědomit, že se
na aktuálním postavení v tabulce podílejí velkým dílem. Jedině
tak se můžeme odrazit ode dna tabulky a dostat se někam
výše.
Jak bude vypadat váš realizační tým?
Realizační tým se bude skládat z domácích lidí. Za asistenty
budu mít Zdeňka Procházku a také Petra Skálu a Jiřího Lercha,
který zároveň bude pokračovat u béčka. Ostatní členové
realizačního týmu zůstanou jako doteď. Víceméně se všichni
známe z dřívějška.
Na čem budete nyní
s týmem pracovat?
Na psychice, která
není momentálně
optimální?
Psychika je velmi
složitá věc. Hráčům
jsem před prvním
tréninkem řekl, že si
nebudeme
hledat
žádné alibi. Za nějakou
psychiku
se
lidi
mohou lehko schovat,
ale to já od nich určitě
chtít nebudu. Řekl
jsem jim, že i když
jsme poslední, musí
všechny pochybnosti
hodit za hlavu. Musíme
se zbavit předsudků,
protože pokud by je
někdo měl, tak je to
moc špatné. To sem
nepatří.
Budeme
bojovat,
budeme
pracovat a v první řadě musí ale pracovat i hráči. Každý musí
začít sám u sebe.
Asi jste zaregistroval, že se týmu nedaří střelecky. Co
udělat pro to, aby se to změnilo?
Je to všechno dáno určitou situací. V tréninku hráč třeba
proměňuje bez problémů šance, ale v zápase se mu už pak
nedaří, protože je pod tlakem toho utkání. Řeší to třeba zbrkle
a na hřišti při lize se chová jinak než při tréninku. Musíme hrát
tak, abychom se dostávali do více šancí, abychom měli šanci,
že nějakou proměníme a zlepšíme svojí procentuální úspěšnost
zakončení. Určitě není žádný recept na to, aby nějaký střelec z
ničeho nic obživl a začal dávat góly. Musí to vzejít od celého
mužstva, které si musí vytvářet větší tlak a více šancí.
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ZÁPASY B-TÝMU

Na vyšehradě se béčku
nedařilo, dostalo tři góly

Výhru juniorky režírovali
Mezlík se Svátkem

4. října 2009, 9. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 356

10. října 2009, 10. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 150

SLAVOJ VYŠEHRAD - SK DYNAMO „B“

SK DYNAMO „B“ – FK JABLONEC „B“

3:0 (0:0)
BRANKY: 49. Matuszny, 53. Budějský, 85. Kubík
ŽK: Pospíšil - Svátek.
ROZHODČÍ: Zeman - Vlasjuk, Váňa.
SESTAVA VYŠEHRADU: Víšek - Budějský, Pospíšil, Janda,
Hendrych, Pechar, Matuszny, Jurčík, Frohna (74. Nosek),
Nadrchal (90. Sobíšek), Kubík (90. Haluška).
SESTAVA DYNAMA: Pešula – Tischler, Novák, Peroutka,
Jasanský – Šibčič (58. Kaňák), Mácha, Homoláč, Timm
(72. Nekvinda)– Svátek (86. Klavík), Mašát.
Jihočeši na hřišti posledního Vyšehradu začali dobře a
v úvodním poločase byli domácímu celku vyrovnaným
soupeřem. Tým Jiřího Lercha si navíc vypracoval i dvě dobré
příležitosti, ani jednu z nich ale nedokázal přetavit v gól.
Marián Timm a stejně tak Jan Svátek své střely z dobrých
pozic nasměrovali jen do boční sítě. Domácím fotbalistům
šlo sice o hodně, v prvním poločase se ale proti Jihočechům
prakticky neprosadili.
Druhý poločas se ale hrál zcela v režii domácího Vyšehradu.
Hned ve 49. minutě neudržel Pešula tvrdou ránu Budějského
a dorážející veterán Kamil Matuszny neměl problém poslat
domácí celek do vedení - 1:0. Druhý gól domácích na sebe
nenechal dlouho čekat. Čtyři minuty po úvodní brance
napřáhl zpoza vápna Lukáš Budějský a míč z jeho kopačky
putoval přesně k tyči budějovické brány.
V 70. minutě mohl třetí gól Vyšehradu přidat po akci
Matusznyho hlavou zakončující Kubík, míč ale poslal těsně
mimo. Tentýž hráč, Jiří Kubík, si ale chuť spravil v 85. minutě,
kdy vstřelil třetí branku domácích - na jeho přesně mířenou
ránu byl brankář Pešula krátký. Utkání tak skončilo vítězstvím
domácího celku 3:0.

Pavel Mezlík se střelecky prosadil
proti béčku Jablonce.
Foto František Panec

2:0 (1:0)
BRANKY: 35. Mezlík, 81. Svátek.
ŽK: Kulhánek (JBB)
ROZHODČÍ: Kříž - Zadinová, Drahotusská.
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Leština, Peroutka, Novák,
Jasanský - Dolejš (44. Kaňák), Homoláč, Mašát, Timm
(80. Mácha) - Svátek (89. Klavík), Mezlík.
SESTAVA JABLONCE: Bočok - Kuželka, Patka, Rathauz,
Parys - Novotný (69. Kopecký), Šisler, Bíro, Kulhánek
(86. Šulc) - Valenta, Steiner (81. Zeman).
Hned od úvodních minut bylo na Složišti k vidění
nadprůměrné utkání. Oba celky působily velmi aktivním
dojmem, hrálo se ve vysokém tempu a fotbal měl
celkově dobrý spád. V prvních minutách byli častěji u
míče hostující fotbalisté, jejich střely zpoza vápna ale
brankáře Křížka příliš nezaměstnali. První opravdovou
šanci tak měli na konci první půlhodiny domácí fotbalisté
- Svátkovu střelu z hranice vápna brankář Bočok vyrazil
reflexivně pouze k Dolejšovi, jenž ale jabloneckého
gólmana nepřekonal. Hned vzápětí kopalo Dynamo
rohový kop a hlavičkující Novák zamířil z dobrá pozice
hlavou jen těsně nad.
V druhé části prvního poločasu byli domácí hráči
aktivnější a horko bylo několikrát právě před hostujícím
gólmanem Bočokem. V 35. minutě se Jihočeši dostali
do vedení, když se po akci po pravé straně dostal po
přízemním centru k zakončení Pavel Mezlík, jenž
zkušeně otevřel skóre zápasu. Fotbalisté Dynama byli
nebezpeční i v závěrečné desetiminutovce první půle,
ke změně skóre ale již nedošlo.
I ve druhém poločase bylo k vidění hned několik
zajímavých šancí. V 52. minutě se k zakončení dostal až
na malém vápně Valenta, v gólové pozici ale nezamířil
mezi tři tyče. V 66. minutě pak poslal do vápna Jablonce
nadýchaný centr Svátek a mezi stopery nabíhající Mezlík
poslal míč hlavou těsně nad. Ani hosté ale nezůstávali
pozadu a vyrovnat mohl necelých patnáct minut před
koncem Bíro, jenž se zcela sám zjevil před Křížkem. Ani
on ale nedokázal balon nasměrovat do brankového
prostoru a o pět minut později pak přišel trest z kopačky
Jana Svátka, jehož povedenou střelu si za záda svého
brankáře ztečoval jeden z obránců - 2:0. Ve zbytku zápasu
si fotbalisté Dynama dvoubrankové vedení pohlídali a
zaslouženě si tak připsali tři body.
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AKCE PRO FANOUŠKY

1000 Kč

GÓLOVÁ TREFA!
Pro naše fanoušky jsme připravili další zajímavou soutěž „Gólová trefa“
Při vstřelení branky našeho mužstva, vylosujeme číslo Zpravodaje a jeho majitel obdrží poukázku na odběr
zboží v hodnotě 1.000 Kč od Partnera „Gólové trefy“ - Boutique Peter´s Room.
Fanděte Dynamu a radujte se z gólu dvakrát!

Držitelé permanentek mají 20% slevu na dámské kadeřnické služby v
kadeřnickém studiu Fabio Salsa. Najdete nás v Nákupním centru IGY - vchod
z Pražské ulice 1247, každý všední den od 8.00 hod do 14.00 hod. Akce platí
po celou dobu platnosti permanentky!

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 8. 11. 2009
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ZÁPASY B-TÝMU

Béčko si přivezlo ze hřiště
motorletu čtyři góly
17. října 2009, 11. kolo České fotbalové ligy, počet diváků: 126

SK MOTORLET - SK DYNAMO „B“

4:1 (1:0)
BRANKY: 6. a 84. Brodský, 50. Hoareau, 65. Prošek - 58. Jasanský
ŽK: Musil - Novák, Svátek.
ROZHODČÍ: Šedivka - Hock, Šob.
SESTAVA MOTORLETU: Kučera - Jirec, Jeníček, Pinkas,
Machurka - Prošek (89. Chaloupka), Musil, Čmejla, Brodský
- Hoareau (82. Vincenc), Pyšek (86. Kučera).
SESTAVA DYNAMA: Pešula - Lima, Peroutka, Novák,
Jasanský - Tischler (72. Šibčič), Mácha, Homoláč, Mašát Kaňák (59. Timm), Svátek (88. Klavík).

Hlavičkující Michal Mácha

Juniorka Dynama nezačala na hřišti Motorletu špatně.
Hned ve 4. minutě měl možnost zahrávat přímý kop
Jasanský, na jeho centrovaný míč ale nedosáhl Novák.
Domácí fotbalisté byli naopak vysoce produktivní a hned
v 6. minutě se dostali do vedení, když se do odraženého
míče opřel Josef Brodský, který ranou z hranice vápna
propálil vše, co mu stálo v cestě - 1:0. Vstřelenou brankou
se domácí hráči dostali do pohody a v průběhu celé první
půle bez větších problémů kontrolovali své vedení.
Do druhého poločasu vstoupili o poznání lépe Jihočeši
a hned ve 49. minutě to po zpětné přihrávce Jasanského
zkoušel technicky Svátek, míč poslal ale těsně mimo. Hned
z protiútoku ale udeřili opět Pražané, když se k dorážce
z bezprostřední blízkosti dostal Stephane Hoareau.
Mladíci Dynama nesložili zbraně a i za nepříznivého
stavu stále přebírali iniciativu. Díky zlepšené hře se
dočkali také snížení na 2:1 po přímém kopu Martina
Jasanského, který potrestal faul na Kaňáka na hranici
velkého vápna. V dalších minutách se hrálo výhradně
před bránou Motorletu a domácí hráči se dostávali stále
pod větší a větší tlak.
Ze sevření Jihočechů je ale vysvobodil Ladislav Prošek,
který nadvakrát zakončil přesně k tyči přímý kop po
nedovoleném zákroku Nováka. Za stavu 3:1 pro domácí
tlak hostujícího celku trochu povadl, přesto byli ale
svěřenci Jiřího Lercha stále aktivnější. Poslední slovo
měli opět domácí. Po standardní situaci z poloviny
hřiště se po dlouhém nákopu dostal k míči uvnitř vápna
Josef Brodský a hlavou počtvrté velmi lacino překonal
brankáře Pešulu - 4:1. V samém závěru mohl stav
zkorigovat střídající Klavík, jeho postavení při zakončení
bylo ale označeno jako ofsajdové a vstřelená branka
tak nebyla uznána. Přestože fotbalisté Dynama nebyli
rozhodně horším týmem, prohráli na půdě Motorletu
vysokým tříbrankovým rozdílem..

V zápase s Motorletem
za Dynamo nastoupil
i Brazilec Everson Lima.

Jan Svátek na Motorletu.
Foto na stránce Aleš Strouha
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JUNIORKA V ČFL

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA 2009/10
ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL
Kolo

1. kolo

Termín

Zápas

Výsledek

Neděle, 9. 8. 2009 Česká Lípa - SK Dynamo ČB B

2:2

2. kolo

Sobota, 15. 8. 2009 SK Dynamo ČB B – Sezimovo Ústí

0:1

3. kolo

Neděle, 23. 8. 2009 Králův Dvůr – SK Dynamo ČB B

3:1

4. kolo

Sobota 29. 8. 2009 SK Dynamo ČB B - Loko Vltavín

2:0

Sobota 5. 9. 2009 Karlovy Vary - SK Dynamo ČB B

1:1

5. kolo
6. kolo

Sobota, 12. 9. 2009 SK Dynamo ČB B - Ovčáry

0:1

Středa, 16. 9. 2009 SK Dynamo ČB B – Písek

3:0

7. kolo

Neděle, 20. 9. 2009 Varnsdorf – SK Dynamo ČB B

3:1

8. kolo

Sobota, 26. 9. 2009 SK Dynamo ČB B – Viktoria Žižkov B

2:1

9. kolo

Neděle, 4. 10. 2009 Vyšehrad - SK Dynamo ČB B

3:0

10. kolo

Sobota, 10. 10. 2009 SK Dynamo ČB B – Jablonec B

2:0

11. kolo

Sobota, 17. 10. 2009 Motorlet Praha - SK Dynamo ČB B

4:1

12. kolo

Sobota, 24. 10. 2009 SK Dynamo ČB B – Mladá Boleslav B

13. kolo

Neděle, 1. 11. 2009 Viktoria Plzeň B - SK Dynamo ČB B

17. kolo

14. kolo

Sobota, 7. 11. 2009 Hlavice - SK Dynamo ČB B

15. kolo

Sobota, 14. 11. 2009 SK Dynamo ČB B - Slavia Praha B

16. kolo

Neděle 22. 11. 2009 Liberec B – SK Dynamo ČB B

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

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

ZÁP.
12
12
11
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
6
7
6
5
6
5
5
6
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3

R
6
2
1
4
1
4
4
0
4
3
5
2
5
2
4
3
0
2

P SKÓRE BODY +/6
24
0 16:6
8
23
3 22:14
1
19
4 20:12
1
19
3 17:12
-2
19
5 21:17
1
19
3 18:14
1
19
3 23:20
3
18
5 23:15
-2
16
4 15:14
-3
15
5 15:20
-4
14
4 20:23
-4
6 15:19 14
-4
14
4 14:19
-4
14
6 16:23
-5
13
5 15:20
-6
12
6 13:19
-6
12
8 15:23
-7
11
7 13:21

jméno
BRANKÁŘI
Vít Pešula
Jakub Vlk
OBRÁNCI
Radislav Bakala
David Homoláč
Martin Jasanský
Michal Mácha
Pavel Novák
Jiří Peroutka
ZÁLOŽNÍCI
Michal Mašát
Michal Pliška
Zlatan Šibčič
Martin Tischler
ÚTOČNÍCI
Michal Kaňák
Adam Klavík
Ladislav Nekvinda
Jan Svátek
Marián Timm

hlavní trenér
asistent trenéra
kustod
masér
lékař

narozen

výška

váha

17. 3. 1988 192 cm 89 kg
29. 12. 1990 190 cm 85 kg
22. 4. 1990
12. 10. 1973
4. 8. 1989
15. 6. 1986
30. 11. 1989
31. 12. 1982

181 cm
181 cm
174 cm
184 cm
186 cm
183 cm

73 kg
76 kg
68 kg
81 kg
70 kg
77 kg

22. 1. 1984
8. 2. 1989
17. 6. 1990
31. 5. 1988

184 cm
180 cm
181 cm
185 cm

77 kg
71 kg
74 kg
79 kg

16. 7. 1988
16. 4. 1990
24. 11. 1989
24. 5. 1983
7.1. 1990

174 cm
185 cm
185 cm
183 cm
181 cm

70 kg
85 kg
78 kg
78 kg
72 kg

Jiří Lerch
Zdeněk Čadek ml.
Jan Dvořák
Filip Mičan
MUDr. František Franc

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
3 - Michal Mašát
2 - Pavel Mezlík
Jan Svátek
1 - Adam Klavík
Rastislav Bakala
Michal Pliška
Martin Jasanský
Michal Kaňák
Michal Mácha
Zdeněk Ondrášek
vlastní
Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
7 - Svátek
2 - Nekvinda, Mašát, Tischler, Timm,
Bakala, Peroutka
1 - Pliška, Lima, Mácha, Křížek, Novák
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STAVEBNA NEJEDLÝ PODPORUJE SK DYNAMO

zateplování
fasád objektů
rekonstrukce
bytových jader
bytová a občanská
výstavba
stavební opravy
a údržba
autodoprava

Firma vznikla zápisem do rejstříku Okresního živnostenského úřadu v Českém
Krumlově 4.10.1993 pod názvem
"GLOBALSTAV Český Krumlov". V té době
má firma 7 zaměstanců a provádí spíše
subdodávky a drobné stavby, které
odpovídají jejímu profesnímu složení
(4 zedníci a 3 vodoinstalatéři). V roce
1996 byla majitelem zakoupena stavební
firma v Českých Budějovicích a dále firma
nese název "STAVEBNA NEJEDLÝ České
Budějovice". V tomto období přesídlilo
vedení firmy do Českých Budějovic a v Českém Krumlově zůstalo středisko. Firma
zaměstnávala cca 36 zaměstnanců a její

nosné činnosti byly - stavební činnost,
autodoprava a truhláma.
Na přelomu roků 1997 a 1998 se firma
vrací zpět do Českého Krumlova. Její nový
název je "STAVEBNA NEJEDLÝ Český
Krumlov". Počet zaměstnanců se od této
doby pohybuje kolem 50. Odborná
působnost firmy se postupně mění na
specializaci realizace zateplování budov,
z počátku rodinných domků a postupně
pak panelové, bytové a průmyslové
objekty.
V současné době firma realizuje stavební
zakázky převážně zaměřené na zateplování rodinných, bytových a panelových
domů. O kvalitě naší prace svědčí získání
certifikátů kvality jakosti 9001 a životního
prostředí 14001.

Václav Nejedlý
STAVEBNA NEJEDLÝ
Domoradice 120
Český Krumlov
tel.: 602 408 973
www.stavebna.cz

zelená úsporám - poradenský servis zdarma

zabojujte o místo na STŘÍDAČCE
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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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SOUHRN ZÁPASŮ MLÁDEŽE

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(28. října - 4. Října 2009)

U19 - Doma s Jihlavou za jeden bod

U17 - Domácí porážka s Jihlavou

SK Dynamo U19 - Vysočina Jihlava U19 2:2 (1:1)
Branky Dynama: Král, Kapias. Sestava: Schopf - Sajtl (74.
Pösinger), Sláma, Holub, Koutný, Repa, Rein, Král, Svoboda ,
Novák (84´ Paldan), Němec (28. Kapias).
Hodnocení: Zajímavý vyrovnaný zápas odehráli starší
dorostenci doma na Složišti s Jihlavou, která si z jihu Čech
odvezla bod za remízu 2:2. „I když jsme měli více šancí, tak je
remíza asi spravedlivá, ani jedno mužstvo si za předvedenou
hru nezasloužilo prohrát,“ řekl asistent trenéra Martin Frantík.

SK Dynamo U17 - Vysočina Jihlava U17 0:2 (0:1)
Sestava: Beránek - Kabele, J. Novotný, Čadek, Malý - Radouch,
Dvořák, Slavík (73. Kodras), Mravec (65. Lerch) - Nebeský (54.
Šergl), Minář (61. Šuba).
Hodnocení: Přestože mladší ligoví dorostenci doma prohráli s
Jihlavou 0:2, byl trenér Jiří Vlček s předvedenou hrou svého týmu
spokojený. „Jihlava vytěžila v tomto zápase z minima maximum,
přesto náš předvedený výkon je příslibem do dalších utkání,“ řekl
trenér týmu, kterého mrzeli především neproměněné šance.

U18 - Béčko dorostu nestačilo na Spartu

U16 - Pod výhru se podepsal Straka

SK Dynamo U18 - Sparta Praha U18 0:2 (0:2)
Sestava: Liška – Dvořák, Paldan, Průcha, Posinger (59. Hájek)
– Šťastný (46. Prášek), Černoch, Chytrý (66. Wohlgemuth),
Němec F., Benda, Němec D. (66. Jindra).
Hodnocení: Budějovická „osmnáctka“ na domácím hřišti
na Spartu nestačila a po dvou inkasovaných brankách v
průběhu první půle prohrála 0:2. „Do poločasu jsme dvakrát
inkasovali a ve druhé půli už jsme nedokázali tohle manko
dohnat, i když šance byly,“ hodnotil zápas trenér mladíků
Dynama Kamil Tobiáš.

SK Dynamo U16 - Sparta Praha U16 1:0 (1:0)
Branka Dynama: Straka. Sestava: Maruška - Fajtl, Kebl,
Schloff, Straka - Kadula, Staněk (68. Nebor), Žyla (77. Heller),
Völfel (59. Kolafa) - Linhart (66. Wermke), Čejka.
Hodnocení: Po smolné porážce na hřišti Hradce Králové se
na nejmladší dorostence Dynama usmálo v zápase se Spartou
štěstí. Díky Davidu Strakovi totiž Jihočeši vyhráli 1:0. „Konečně
stál na naší straně i fotbalový bůh. Sparta byla sice fotbalovější,
ale kluci šli koncentrovaným výkonem pro body,“ řekl po
zápase spokojený Ivan Novák.

U15 - Starší žáci stále ve formě

U13 - Teplice nad síly Jihočechů

Teplice U15 - SK Dynamo U15 0:2 (0:0)
Branky Dynama: Kocar, Horák. Sestava: Coufal (58. Sobolík)
- Vít (Vopelka), Kocar, Šumský, Křiváček - Svoboda, J. Held,
Funda, Jenne - Horák (69. Vávra), M. Held (65. Vopelka)
Hodnocení: Zápas dvou rozdílných poločasů odehrál nejlepší
tým Dynama na půdě Teplic. Zatímco první poločas skončil
0:0, ve druhé části hry Jihočeši dvakrát skórovali a zaslouženě
si tak připsali tři body. „Po špatném prvním poločase jsme se
ve druhém zlepšili. Soupeř byl v koncovce bezzubý, a proto je
naše výhra zasloužená,“ hodnotil utkání Martin Wohlgemuth.

Teplice U13 - SK Dynamo U13 3:1 (1:0)
Branka Dynama: Vacek. Sestava: Rotbauer - Fořtr (40.
Štěpánek), Škoda, Blažek, Němec (40. Havel) - Pancíř (25. Bartoš),
K. Kadlec, Vacek, Krejčí (35. Pancíř) - Chylík (55. Bauer), Matas.
Hodnocení: Tým trenéra Tomáše Marušky sice sahal v
žákovské lize na hřišti Teplic po bodu, po dvou inkasovaných
brankách v závěru se ale ze severu Čech vrátil s prázdnou.
„Rozhodně jsme si však za druhý poločas prohrát nezasloužili,
ale pro nás je to alespoň ponaučení, že musíme bojovat od
začátku zápasu,“ hodnotil po zápase zklamaný trenér.

U14 - Z Tábora se třemi body

U12 - Dvougólová prohra v Táboře

FK Tábor U15 - SK Dynamo U14 0:2 (0:1)
Branky Dynama: Hála, Švantner Sestava: Pavelec Hrachovec, Mlýnek, Havel, Zajíc - Houra (68. Hlaváč), Hála,
Janoch, Máca - Švantner (65. Přibyl), Steinocher (60. Tomášek).
Hodnocení: Vyrovnaný zápas se šťastným koncem rozhodli
ve prospěch Dynama Hála se Švantnerem, kteří skórovali
po jednom gólu v každém poločase. „Vítězství jsme si bez
větších problémů na hřišti Tábora pohlídali a naše výhra byla
zasloužená,“ řekl po skončení utkání trenér starším divizních
žáků U14 Pavel Pulec.

FK Tábor U13 - SK Dynamo U12 2:0 (1:0)
Sestava: Luksch - Řehoř (47. Kořínek), Kroutil, Malý (54.
Soukup), Hric (50. Novák) - Tomek, Procházka, Rottenborn (40.
Samek), Štifter - Brtna (42. Matoušek), Macák
Hodnocení: S o rok staršími soupeři, kteří se drží v divizní
tabulce na druhém místě odehráli nejmladší žáci Dynama
důstojný zápas, který ale nakonec prohráli 0:2. „Kluky i přes
prohru musím pochválit, protože na hřišti nechali vše a byli
Táboru rovnocenným soupeřem,“ řekl trenér týmu Radim
Pouzar.
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Souhrn zápasů mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(5. října - 11. října 2009)

U19 - Z Hradce Králové bez bodů

U17 - Bod ze hřiště Hradce Králové

SK Hradec Králové U19 - SK Dynamo U19 2:0 (0:0)
Sestava: Schopf - Sajtl, Sláma, Holub, Koutný, Kapias (64.
Němec), Repa, Rein, Král, Svoboda, Novák (75. Vokatý).
Hodnocení: Starší dorostenci Dynama podali na hřišti
Hradce Králové velmi dobrý výkon a v celém průběhu
utkání byli lepším týmem. Gól se jim ale vstřelit nepodařilo
a protože domácí naopak dvakrát skórovali, skončilo utkání
výhrou „votroků“ 2:0. „Po první půli jsme mohli vést minimálně
3:0, všechny naše akce však vychytal brankař domácích , který
chvilkami působil jako magnet,“ smutnil po zápase asistent
trenéra Martin Frantík.

SK Hradec Králové U17 - SK Dynamo U17 2:2 (0:1)
Branky Dynama: Minář, Malý. Sestava: Trnka - Kabele, J.
Novotný, Čadek, Malý - Radouch (65. Šergl), Dvořák, Slavík,
Mravec (70. Šuba) - Nebeský (65. Cihlář), Minář (75. Lerch).
Hodnocení: Po dvou porážkách v řadě si fotbalisté Dynama U17
připsali na své konto bod za remízu 2:2. „Hradec si přivezl bod
se Slavie a chtěl to doma potvrdit. Ale narazil. Dobře pracující
defenziva všech našich hráčů jim to nedovolila. Naopak převaha
byla na naší straně. Škoda, že šance, které jsme si vytvořili,
nedokázali většinou proměnit.,“ řekl po zápase trenér Jiří Vlček,
který litoval inkasované branky v závěru utkání.

U18 - Nešťastná prohra v Teplicích

U16 - Na Teplice nejmladší dorostenci nestačili

FK Teplice U18 - SK Dynamo U18 4:3 (0:3)
Branky Dynama: Hájek, Jindra, Prášek. Sestava: Liška
– Posinger, Průcha, Dvořák, Benda – Prášek (66. Vlk),
Černoch, Schmidt, Šťastný (66. Chytrý), Hájek – Jindra (81.
Wohlgemuth)
Hodnocení: Nevídanou smůlu měli fotbalisté staršího
B-dorostu, kteří na hřišti Teplic sice vedli po poločase 3:0,
avšak nakonec prohráli 4:3. „V úvodních minutách druhého
poločasu přišel nepochopitelný výpadek našeho mužstva
a domácí dokázali vyrovnat na 3:3. Když už to vypadalo na
remízu, dostali jsme v poslední minutě branku po naší hrubé
chybě,“ zlobil se trenér týmu Kamil Tobiáš.

FK Teplice U16 - SK Dynamo U16 2:0 (1:0)
Sestava: Hajdušek - Fajtl, Kebl, Schloff, Straka - Wermke (53.
Růžička), Heller, Cettl (64. Nebor), Völfel (70. Žyla), Kolafa Linhart.
Hodnocení: Mladší B-dorostenci nedokázali na půdě Teplic
navázat na domácí vítězství nad Pražskou Spartou a po
boji padli na hřišti ambiciózních Teplic.„Věděli jsme, že nás
čeká těžký zápas. Domácí byli v minulé sezóně přeborníky
republiky starších žáků. I přesto jsme dali příležitost širšímu
kádru. Myslím si, že kluci nezklamali a podali solidní výkon,“
řekl po prohře 0:2 trenér Ivan Novák.

U15 - Výhra nad posledním týmem tabulky

U13 - Souboj se Sokolovem pro Dynamo

SK Dynamo U15 - Baník Sokolov U13 3:0 (1:0)
Branky Dynama: M. Held 2, Bednář. Sestava: Coufal - Vít
(Vopelka), Kocar, Šumský, Křiváček
- Svoboda, J. Held, Funda (13.
Bednář), Jenne (67. Schertler) Horák (55. Podráský), M. Held
Hodnocení: S posledním týmem
tabulky, který za celou sezonu
uhrál pouhý jediný bod, si starší
žáci Dynama bez větších problémů
poradili a vyhráli 3:0. „V tomto
zápase se nám podařilo získat
tři body, i když se nám nedařila
kombinace po zemi. Skóre mohlo
být i výraznější, ale v cestě nám v
prvním poločase stála čtyřikrát
branková konstrukce,“ hodnotil
utkání trenér Martin Wohlgemuth.

SK Dynamo U13 - Baník Sokolov U13 3:2 (2:2)
Branky Dynama: Matas 2, Vacek. Sestava: Rotbauer - Fořtr
(40. Štěpánek), Škoda, Blažek, Němec
(40. Havel) - Pancíř (25. Bartoš), K. Kadlec,
Vacek, Týnavský (40. Krejčí) - Chylík (55.
Bauer), Matas
Hodnocení: Další tři body do ligové
tabulky si na své konto připsali mladší
ligoví žáci Dynama v kategorii U13,
když na domácím hřišti vyhráli nad
Sokolovem 3:2. „Zápas byl velmi
vyrovnaný, soupeř hrozil z brejkových
situací, které se nám až na dvě situace v
prvním poločase dařilo dobře eliminovat
čtením hry. Jsem rád, že jsme zápas
zvládli a můžeme se soustředit na další
utkání,“ přikyvoval po zápase spokojený
trenér týmu Tomáš Maruška.

U14 - Na Doubravku starší žáci nestačili

U12 - Divizní žáci porazili plzeňskou Doubravku

SK Dynamo U14 - SK Senco Doubravka U15 0:3 (0:3)
Sestava: Pavelec - Mlýnek, Hála, Havel (50. Havel), Zajíc Máca (35. Hlaváč), Rytíř, Janoch, Houra - Tomášek, Švantner
Hodnocení: O rok starší hráči Doubravky potvrdili v zápase
s Dynamem své kvality a ač nebyli výrazně lepší, po zásluze
zvítězili o tři branky 3:0. „Bohužel, toto utkání jsme si prohráli
sami. Doubravka v poli nebyla lepším týmem, ale doplatili
jsme na individuální chyby, které soupeř dokázal trestat,“
řekl po zápase trenér Pavel Pulec. Fotbalisté Doubravky se
posunuli na druhé místo tabulky, žákům Dynama patřila po
zápase pátá příčka.

SK Dynamo U12 - SK Senco Doubravka U13 2:0 (1:0)
Branky Dynama: Macák, Rottenborn. Sestava: Vanýsek
- Řehoř, Kroutil (31. Rottenborn), Hric, Novák (40. Samek)
- Tomek (42. Matoušek), Procházka, Malý, Štifter - Brtna (50.
Soukup), Macák (49. Kořínek)
Hodnocení: „Po prohře v minulém utkání jsme chtěli opět
navázat na vítěznou vlnu a porazit Doubravku a získat 3 body.
V prvním poločase byla hra hodně vyrovnaná, ale po vstřelení
druhé branky, kterou zaznamenal Rottenborn, jsme hru zcela
kontrolovali a mohli vstřelit i další branky,“ řekl po zápase
trenér týmu Radim Pouzar, jehož tým se v divizní tabulce
posunul na sympatické páté místo.

Platnost kuponu
do 13. 9. 2009
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souhrn zápasů mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(12. října - 18. října 2009)

U19 - Vysoká výhra staršího dorostu
SK Dynamo U19 - Bohemians 1905 U19 4:0 (2:0)
Branky Dynama: Rein, Svoboda, Repa, Novák. Sestava: Schopf
- Pösinger, Sláma, Holub, Koutný, Svoboda (69. Kapias), Král, Repa,
Rein (88. Vokatý), Sajtl, Novák (78. Němec).
Hodnocení: Prvoligový dorost na domácím hřišti neponechal
nic náhodě a v zápase s Bohemians 1905 vyhrál vysoko 4:0, když se
prosadili Rein, Svoboda, Repa a Novák.„Kluci předvedli velmi kvalitní
výkon podpořený mnoha pohlednými akcemi. Celé mužstvo
si sáhlo na dno a hrálo jako celek. Tři body tak zůstaly zaslouženě
doma,“ řekl po zápase asistent trenéra Martin Frantík.

U17 - O výhru se postaral Radouch
SK Dynamo U17 - Bohemians 1905 U17 1:0 (0:0)
Branka Dynama: Radouch. Sestava: Beránek - Kabele, Novotný,
Čadek, Malý - Radouch, Slavík, Dvořák, Mravec - Minář (78. Kodras),
Nebeský (40. Cihlář, 78. Lerch).
Hodnocení: Velmi vyrovnaný zápas se šťastným koncem odehráli
fotbalisté mladšího dorostu U17 na domácím hřišti s Motorletem.
„Utkání se sousedem v tabulce bylo jako den a noc. Zatímco první
poločas se hrál plně v režii Bohemky, druhý poločas se hrál podle
našich not,“ hodnotil zápas trenér Vlček, jenž mohl být nakonec
spokojen - jeho tým po gólu Radoucha vyhrál nad Motorletem 1:0.

U18 - Jindrův zápas a tři body pro Dynamo
SK Dynamo U18 - Motorlet Praha U19 2:1 (1:0)
Branky Dynama: Jindra 2. Sestava: Liška (53. J. Vokatý) –
Dvořák, Průcha, T. Vokatý, Benda – D. Němec (84. Prášek), Černoch,
F. Němec, Kapias, Hájek (69. Chytrý) – Jindra (90. Vlk)
Hodnocení: Po vítězství na hřišti Slavie si fotbalisté staršího divozního
dorostu připsali další vítězství, když doma na Složišti porazili o rok starší
hráčeMotorletu2:1.StřelcemzápasubylTadeášJindra,kterýzaznamenal
dvě branky.„Bylo to velmi bojovné a tvrdé utkání na těžkém terénu, ale
naši hráči si s tím dokázali poradit a myslím si, že za nasazení a bojovnost,
jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl po zápase trenér Kamil Tobiáš.

U16 - Motorlet o gól lepší než Dynamo
SK Dynamo U16 - Motorlet Praha U17 1:2 (1:1)
Branka Dynama: Čejka. Sestava: Maruška - Fajtl, Kebl, Schloff,
Straka (69. Macho) - Růžička (41. Kolafa), Heller (65. Hrabík), Staněk,
Cettl (41. Nebor), Čejka - Wermke
Hodnocení: Smolný zápas odehráli hráči mladšího dorostu U16,
kteří na domácím hřišti v české lize dorostu prohráli s Motorletem
1:2.„Sehráli jsme celkem nešťastný zápas. Zaspali jsme začátky obou
poločasů, ve kterých soupeř skóroval. My nevyužili ke konci velkou
možnost k vyrovnání. Soupeř dal o jeden gól více a tak vyhrál asi
zaslouženě,“ řekl po zápase trenér Ivan Novák.

U15 - Starší žáci zaváhali na Motorletu
Motorlet Praha U15 - SK Dynamo U15 2:0 (1:0)
Sestava: Coufal - Vít (Vopelka), Bednář, Kocar, Křiváček - Svoboda, J.
Held, Šumský (68. Mišák), Jenne - Funda, M. Held (Podráský).
Hodnocení: Osmizápasová šňůra bez prohry starších žáků skončila
na hřišti Motorletu, kde tým pod vedením Martina Wohlgemutha
prohrál 0:2. „V tomto zápase se nám proti důraznému soupeři příliš
nedařilo. Domácí využívali svoji výškovou převahu a přehrávali
nás hlavně při standardních situacích,“ řekl po zápase trenér, jehož
svěřenci si i přes porážku udrželi druhé místo ligové tabulky.

U13 - Čtyřgólová porážka v Praze
Motorlet Praha U13 - SK Dynamo U13 4:0 (2:0)
Sestava: Luksch – Havel (50. R. Kadlec), Němec, Blažek (20. Škoda),
Fořeter (30. Štěpánek) – Bartoš, K. Kadlec, Vacek, Krejčí (30. Týnavský)
– Matas (50. Bauer), Chylík
Hodnocení: Prvoligoví mladší žáci zápas na hřišti jednoho z
nejhorších týmů týmů soutěže překvapivě propadli a prohráli vysoko
4:0. Jihočeši byli sice lepší v úvodu obou poločasů, v dalším průběhu
hry ale za svým soupeřem zaostávali a čtyřikrát inkasovali. Předvedená
hra i výsledek byly pro všechny v okolí týmu velkým zklamáním.

U14 - Jihočeské derby vyhrálo Dynamo
Tatran Prachatice U15 - SK Dynamo U14 2:3 (0:2)
Branky Dynama: Janoch, Švantner, Hála. Sestava: Pavelec Řehák, Tomášek, Hlaváč (55. Hlaváč), Zajíc - Hrachovec (48. Máca),
Rytíř (35. Přibyl), Janoch, Houra (35. Říha) - Hála, Švantner
Hodnocení: Velmi dobrou první polovinu utkání odehráli fotbalisté
Dynama na hřišti Prachatic, kde v úvodu druhého poločasu vedli
po trefách Janocha, Švantnera a Hály již 3:0. „Posledních dvacet
minut nás ovšem soupeř přitlačil a jen těžko jsme se dostávali z
naší poloviny. Prachatice si ze svého tlaku dokázaly vytvořit několik
brankových příležitostí. Nakonec jsme ale se štěstím vítězství uhájili,“
řekl po zápase trenér Pavel Pulec.

U12 - Vysoká porážka divizních žáků
Tatran Prachatice U13 - SK Dynamo U12 6:1 (4:0)
Branky Dynama: Macák. Sestava: Vanýsek - Řehoř (40.
Soukup), Malý (31. Kroutil), Jáša, Hric - Samek (40. Tomek), Procházka,
Rottenborn (40. Novák), Štifter - Brtna (31. Macák), Matoušek
Hodnocení: Přestože mladší divizní žáci utrpěli na hřišti
vedoucího týmu tabulky vysoký debakl 1:6, byl trenér s výkonem
svých svěřenců spokojený. „Výsledek vypadá hrozivě, ale kluky jsem
po utkání pochválil, protože jsme hráli fotbal, o který se snažíme po
celou sezónu, ale vyspělejší a starší soupeř nám vždy dokázal míč
sebrat nebo ukopnout,“ řekl po zápase trenér žáků Radim Pouzar.

Nejlepší střelci mládežnických týmů:
U19: 4 - Novák, 3 - F. Němec, Rein, 2 - Vokatý, 1 - šest dalších hráčů
U18: 5 - Jindra, 4 - D. Němec, Šťastný, 1 - Benda, Chytrý, Hájek
U17: 2 - Minář, 1 - devět dalších hráčů
U16: 3 - Wermke, Linhart, Čejka, 2 - Straka, 1 - Kadula, Žyla
U15: 7 - M. Held, 3 - Svoboda, Horák, Bednář, 1 - Šumský, Funda, Kocar
U14: 9 - Hála, 4 - Švantner, 2 - Rytíř, Říha, 1 - pět dalších hráčů
U13: 10 - Matas, 5 - Chylík, 4 - Vacek, 1 - šest dalších hráčů
U12: 7 - Macák, 3 - Brtna, Tomek 2 - Hryc, Rottenborn, 1 - tři další hráči
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narozen

25. 6. 1983 •

výška 180 cm

•

váha 79 kg

•

post

záložník

