ročník XXIV
20. září 2009

číslo 4

cena 15 Kč

300. zápas Pavla Tobiáše!
Dynamo jde v poháru do 3. kola
Ligovým týmům mládeže se daří

Slovenský stoper Marián Jarabica (vlevo) se
rychle probojoval do základní sestavy Dynama.
Foto František Panec

8. kolo
Gambrinus ligy

SK DYNAMO ČB - 1.FC Slovácko

2

PARTNEŘI

Generální partner

Oficiální dodavatel
sportovního zboží

Oficiální dodavatel
pro evidenci reklam
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soupisky týmů

SK DYNAMO ČB
jméno

30
1
4
3
2
16
19
22
12
6
7
9
18
10
15
25
17
13
28
14
11

BRANKÁŘI
Zdeněk Křížek
Pavel Kučera
OBRÁNCI
David Homoláč
David Horejš
Tomáš Hunal
Marián Jarabica
Martin Leština
Everson Alen De Lima
Michael Žižka
ZÁLOŽNÍCI
Martin Jasanský
Petr Benát
Petr Dolejš
Fernando Tobias Hudson
Pavel Mezlík
Jan Riegel
Petr Šíma
ÚTOČNÍCI
Ľubomír Meszároš
Zdeněk Ondrášek
Tomáš Sedláček
Tomáš Stráský
Marián Timm

hlavní trenér
asistent trenéra
asistent trenéra
lékař
lékař
masér
kustod
fyzioterapeut

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

1.FC SLOVÁCKO
góly
celkem

1983
1976

0
7

0
0

17
102

0
0

1973
1977
1973
1989
1981
1986
1981

6
1
5
5
6
2
7

0
0
0
0
0
0
0

227
167
336
5
117
2
78

11
6
4
0
0
0
1

1989
1980
1986
1986
1983
1980
1983

1
5
5
7
6
7
5

0
0
0
0
0
0
0

9
121
14
47
115
169
94

0
12
0
3
7
12
2

1979
1988
1980
1987
1990

7
7
5
2
2

2
1
0
1
0

7
18
118
42
5

2
1
18
6
0

Pavel Tobiáš
Ing. Petr Skála
Jiří Lerch
MUDr. Martin Scheichl
MUDr. Martin Held
Vladimír Adam
Radomil Procházka ml.
Tomáš Skrbek

jméno

BRANKÁŘI
29 Miroslav Filipko
Josef Kubásek
30 Petr Vašek
OBRÁNCI
13 René Formánek
3 Lukáš Kubáň
12 Pavel Němčický
24 Tomáš Randa
17 Peter Struhár
23 Jan Šimáček
21 Aleš Urbánek
ZÁLOŽNÍCI
6 Tomáš Abrahám
4 Nascimento Silva Cleber
6 Lukáš Fujerik
10 Michal Gonda
5 Michal Kordula
15 Jiří Perůtka
2 Vít Valenta
ÚTOČNÍCI
19 Aleš Chmelíček
16 Václav Ondřejka
14 Ondřej Smetana
15 Petr Švancara

hlavní trenér
asistent trenéra
trenér brankařů
masér
lékař
lékař
masér

rok
narození

utkání
09/10

góly
09/10

utkání
celkem

góly
celkem

1973
1985
1979

5
1
1

0
0
0

45
2
127

0
0
0

1975
1987
1977
1974
1984
1982
1980

4
5
4
3
5
2
7

0
0
0
0
0
0
0

192
36
204
192
5
17
158

7
0
4
8
0
1
13

1979
1986
1983
1982
1978
1988
1984

4
7
4
4
4
3
7

0
0
0
0
0
0
0

70
7
14
4
118
3
7

2
0
1
0
1
0
0

1980
1988
1982
1977

7
6
4
5

2
1
0
5

24
8
38
226

5
1
5
41

Josef Mazura
Jan Palinek
Jiří Dekař
Martin Juřička
MUDr. Petr Šnajdr
MUDr. Martin Žiška
Radek Smolčák
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poslední zápasy

P r o ti B a níku p ři šl o Dyn a mo
o body v samém závěru
SK DYNAMO ČB – FC BANÍK OSTRAVA

1:2 (1:0)
30.8.2009, 6. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 3872
BRANKY: 22. Stráský - 84. Mičola, 89. Lička
ŽK: Lima, Meszároš - Varadi, Lukeš, Neuwirth
ROZHODČÍ: Mikel - Lhoták, Ubias.
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Lima (74. Leština), Jarabica,
Hunal, Žižka - Stráský (64. Hudson), Riegel, Benát, Mezlík Ondrášek (76. Sedláček), Meszároš.
SESTAVA BANÍKU: Baránek - Zawada, Neuwirth, Bolf,
Tomašák - Mičola (90. Kraut), Lukeš, Řezník, Lička, Varadi Zeher (65. Strnad)

První varování hostů přišlo v 82. minutě, kdy nebyl gól
Neuwirtha uznán kvůli milimetrovému ofsajdu. Jihočechy
to ale nechalo chladnými a trest přišel záhy. Na začátku 84.
minuty poslali hosté do vápna Dynama dlouhý a vysoký balon,
Jarabica s Hunalem si následně dávali tak dlouho přednost, až
je o míč obral štírek Tomáš Mičola, jenž bez větších problémů
poslal míč za záda Kučery - 1:1. Inkasovaná branka fotbalisty
Dynama srazila do kolen a pět minut před koncem byl zápas
stále otevřený. Oba celky chtěly vyhrát, momentální herní
pohoda byla ale na straně hostů. To potvrdil v 89. minutě
Mario Lička, jenž se krásně položil do rohového kopu Lukeše
a nechytatelnou střelou dokonal obrat v zápase. Přestože se
následně nastavovaly ještě tři minuty, fotbalisté Dynama
nenašli dostatek sil k vyrovnání a utkání tak skončilo výhrou
hostů 2:1.

První a hned opravdu gólovou šanci v zápase si připsali
v 10. minutě fotbalisté Baníku. Přes Varadiho a Mičolu se
skrz nepozornou obranu Dynama dostal míč až ke zcela
osamocenému Zeherovi, jenž ale v gólové pozici trefil
trestuhodně pouze tyč Kučerovy brány. Úvod zápasu patřil
hostujícím fotbalistům, kteří se snažili dlouhé minuty proniknout
přes dobře zformovanou defenzivu Dynama. Jihočeši byli v
úvodu hry maximálně produktivní. Ve 22. minutě zahrával Benát
přímý kop z pravé strany a nejlépe postavený Tomáš Stráský
zamířil hlavou přesně na zadní tyč - 1:0. Málo vídaná situace pak
nastala v zápětí, radostně juchající fotbalisté Dynama zapomněli
na protihráče, kteří bleskově rozehráli a kvapem se hrnuli na v
bráně osamoceného Kučeru. Jihočechům ale nebylo souzeno z
této akce inkasovat, především obránci se dokázali rychle vrátit
do svých pozic a zažehnat tak rodící se nebezpečí.
Po vstřelené brance se ale hráčům Dynama očividně ulevilo a
druhý gól mohl ve 30. minutě zaznamenat Stráský, jeho výstavní
pokus levou nohou se ale odrazil pouze od tyče zpět do hry.
Mladý budějovický útočník hrající na postu pravého záložníka
měl následně možnost střelu si zopakovat, na již pozorného
Baránka si ale nepřišel. I v samotném závěru poločasu se děly na
Střeleckém ostrově věci. Mezlíkovu střelu ze střední vzdálenosti
sice hostující gólman v pohodě chytil, následná akce Stráského,
jenž směřoval míč na zakopnuvšího Meszároše, ale již volala po
gólu.
V úvodu druhé půle se několik dlouhých minut zdálo, že si
fotbalisté Dynama jednobrankové vedení v pohodě pohlídají
a dokráčí za druhým vítězstvím v sezoně. V 56. a následně 59.
minutě se v téměř identických akcích ocitli Stráský a Meszároš,
oba ale svůj pokus na zadní tyč nedokázali nasměrovat do
brány. Aktivitu začali následně ale přebírat hosté. Se střeleckým
pokusem Lukeše si sice Kučera v 63. minutě poradil, tlak Baníku
ale začínal být v posledních dvaceti minutách neudržitelný.

Ľubomír Meszároš v souboji s
ostravským Zawadou
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Pavel Tobiáš (Dynamo): Ve druhé půli za stavu 1:0 jsme ze dvou
protiútoků, ze dvou jasných gólových šancí měli dát gól. Stačilo
trefit jen bránu. V závěru pak soupeř získal navrch, přehrál nás a
dal dva góly. Pro nás je to hodně kruté. Ten zápas jsme až do těch
momentů, kdy jsme dostali ty branky, odpracovali hodně poctivě.
Miroslav Koubek (Ostrava): Mně se dneska líbilo mužstvo,
jak jsem ho ještě neviděl, jak se hráči v poločase vnitřně
semkli, co si řekli. Že to prostě dokážou otočit. Bylo vidět, jak
strašně chtěli. Samozřejmě jsme věděli, že standardky jsou asi
největší zbraní Budějovic, přesto hned první z nich skončila
gólem. To bylo docela pěkné K.O. Naše vítězství považuji za
zasloužené, i když se rodilo velice komplikovaně.
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ohlasy po zápase

Prohráli jsme vyhraný zápas,
klopil zrak Marián Jarabica
Větší pech fotbalisté Dynama České Budějovice na domácím
hřišti dlouho nezažili. Necelých deset minut před koncem
Jihočeši nad Baníkem Ostrava vedli 1:0, nakonec ale nemají
ani bod. „Tenhle zápas jsme prohrát neměli,“ řekl po zápase
očividně velmi zklamaný stoper Dynama Marián Jarabica.

O poznání lepší pocity měl po skončení zápasu ostravský záložník
Mario Lička, který gólem v samém závěru výrazně přispěl k
vítězství hostujících hráčů. „Již v prvním poločase jsme měli šance.
Bohužel srazil nás první gól, který jsme dostali ze standardky.
Když jsme ve druhém poločase vyrovnali a vzápětí na to měli
roh, věřil jsem, že vyhrajeme,“ řekl po zápase zkušený středopolař.

Právě mladý slovenský obránce byl u první smolné branky,
kterou Jihočeši v 84. minutě inkasovali. Po dlouhém nákopu
Martina Lukeše se míč dostal až do vápna Dynama, kde se
maličkému Tomáši Mičolovi podařilo přetlačit oba budějovické
stopery Jarabicu i Hunala. „V rozhodující chvíli jsme se s
Tomášem Hunalem nedohodli. Bylo to nejhorší řešení, co jsem
mohl udělat. Následně jsme dostali gól a všichni viděli, jak to
nakonec dopadlo,“ popisoval nepříjemné pocity Jarabica.
Inkasovaná branka domácím mužstvem výrazně zatřásla
a Jihočeši v samém závěru inkasovali podruhé a nakonec
prohráli 1:2. „Samozřejmě hodně mrzí, když necelých deset
minut před koncem dostanete gól na 1:1. Bohužel jsme
potom dostali ještě jeden,“ mračil se mladý obránce, který
moc dobře věděl, že takto zápas skončit neměl: „Trenér nám
také po zápase řekl, že jsme prohráli vyhraný zápas. A měl
pravdu.“

Mario Lička
Hostující fotbalisté podali proti Dynamu velmi koncentrovaný
výkon a ani za stavu 1:0 pro Dynamo se rozhodně nevzdali. Co
víc, ve druhém poločase svůj tlak stupňovali a dokonali obrat.
„Určitě jsme hodně šťastní a spokojení. Za stavu 1:0 jsme si říkali,
že ještě zabojujeme a alespoň bod si odvezeme,“ podotkl Lička,
kterému udělalo radost především vítězství na hřišti soupeře:
„Jsme rádi, že jsme venku konečně vyhráli. Nyní máme v tabulce
jedenáct bodů a určitě se posuneme v tabulce výše.“

Marián Jarabica
Jihočeši přitom odehráli dobrý zápas. Baník byl velmi
kvalitním soupeřem, přesto to byli hráči Dynama, kteří si
vytvořili více brankových příležitostí a dokonce se dostali do
vedení. Vrtkavost fotbalu se ale potvrdila v samém závěru,
kdy domácím tři body proklouzly mezi prsty. „Ty poslední
minuty jsme měli nějak odkopat, nějak odbojovat a pohlídat
si vedení 1:0. Jenže jsme hráli až příliš pasivně, a to se nám
vymstilo,“ dodal na závěr odchovanec slovenského Čadca.

Radost po gólu Tomáše Stráského
Foto na stránce František Panec
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Dynamo V Praze Nestačilo ani
na vršovické klokany
BOHEMIANS 1905 - SK DYNAMO ČB

2:0 (0:0)
13.9.2009, 7. KOLO GL, POČET DIVÁKŮ: 6538
BRANKY: 63. Škoda, 86. Kaufman
ŽK: Janek, Štohanzl - Sedláček, Benát, Meszároš
ROZHODČÍ: Bílek - Chytil, Vysloužil.
SESTAVA LIBERCE: Sňozík - Jindřišek, Nikl, Cseh, Rychlík
- Štohanzl, Hrdlička, Róth (90. Hašek), Janek - Ibragimov
(85. Kaufman), Škoda (71. Hartig)
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Leština, Horejš, Jarabica,
Žižka - Stráský, Homoláč (70. Hudson), Riegel, Benát (83.
Dolejš) - Sedláček (63. Ondrášek), Meszároš
Domácí začali velmi agresivně a během úvodních čtyř minut
vyprodukovali pět faulů, čehož se snažili využít hráči Dynama
- žádnou z nabídnutých standardek ale svěřenci Pavla Tobiáše
ve větší šanci nepřetavili. Na druhé straně se penalty dožadoval
po pádu ve vápně Škoda, sudí Bílek ale zůstal v klidu a nechal
pokračovat ve hře. V úvodních minutách zápasu měli více ze
hry Jihočeši, kteří se s míčem na kopačkách pohybovali v klidu
ve středu hřiště, nedokázali si ale připravit lepší předfinální
přihrávku a k blízkosti Sňozíkovy brány se dostávali pouze díky
již zmiňovaným standardním situacím.
Vůbec největší šanci prvního poločasu si vytvořili v 25. minutě
hráči domácího celku a paradoxně se o ní postaral David
Homoláč, který po lehkém přistrčení protihráčem hlavičkoval
do vlastní brány - na čáře ale překonaného Kučeru zastoupil u
tyče stojící Michael Žižka. Ten míč vyrazil pouze ke Štohanzlovi,
jenž ale ani na podruhé hostujícího obránce na čáře nepřekonal.
Ve zbytku poločasu se hostující fotbalisté soustředili především
na defenzivu a tlak domácího celku sílil. Tým Pavla Hoftycha se
ale zmohl pouze na několik centrů do vápna Jihočechů, se
kterými si ve spolupráci s obránci poradil brankář Kučera.
I druhý poločas začali výrazně aktivněji domácí fotbalisté,
kteří se hned od úvodních minut tlačili na polovinu Dynama.
Jihočeši se ale opět prezentovali precizní defenzivou a „klokani“
se k zakončení jen velmi těžko. Před bránu domácího celku
se Jihočeši dostali v 53. minutě, kdy měli možnost zahrávání
rohového kopu. Benátův centr byl ale zblokován prvním
obráncem a následný pokus směřující do vápna nikoho ze
spoluhráčů nenašel. O dvě minuty později mohlo být zle
před Kučerou, zakončující Róth ale nechal vyniknout pouze
budějovického gólmana.
Tlak domácího celku stále rostl a probudilo se i publikum, které
začalo své miláčky hnát do útoku. Šest a půl tisícovek diváků
si gól zakřičelo v 63. minutě, kdy Ibragimov ideálním pasem
našel Milana Škodu, který životní ranou přímo pod břevno
Kučerovy brány otevřel skóre zápasu - 1:0. Hosté byli rázem

jako opaření a nedokázali si přihrát na dva metry. Domácí hráči
se naopak dostali do velké pohody a na bránu Dynama se řítil
jeden útok za druhým.
V 69. minutě měl dobrou příležitost snížit Benát, který ale
dvakrát pohrdl opakovaným přímým kopem a balon se tak
rychle vrátil zpět na polovinu budějovického celku. Necelých
patnáct minut před koncem byl po centru z pravé strany
blízko ke gólu Ferenc Róth, jenž se prosadil přes nedůrazného
Hudsona - svou hlavičku z malého vápna ale nasměroval metr
nad. Hráči Bohemians si i v dalších minutách vytvářeli díky
standardním situacím zajímavé šance, gólman Dynama ale
zasahovat nemusel.
Na začátku poslední desetiminutovky se dostali hosté k
rychlému brejku, kdy se míč po ose Stráský - Meszároš - Benát
dostal až k Žižkovi, jehož povedený centr do pokutového
území ale nedokázal Ondrášek přetavit v nebezpečné
zakončení. Vysokou produktivitu na druhé straně prokázali
domácí, za které z přímého kopu po faulu Horejše zvýšil na
2:0 přes děravou zeď střídající Jiří Kaufman. V samém závěru
si domácí vedení pohlídali a bez větších problémů dokráčeli k
zisku tří bodů.

Michael Žižka v posledním zápase
Dynama s Bohemians 1905 na
Střeleckém ostrově z roku 2008.
Foto František Panec

HLASY TRENÉRŮ
Pavel Hoftych (Bohemians): Pro nás je to kolikrát boj s
vlastní psychikou. Dlouho jsme doma nevstřelili branku, což
se do hlav hráčů promítne. Očekávání fanoušků jsou velká,
nebylo to jednoduché. Jsem rád, že jsme to dneska ze sebe
shodili a zbourali další takový sloup v sezoně. Věřím, že to
hráčům v dalších domácích zápasech pomůže.
Pavel Tobiáš (Dynamo): Bylo to takové utkání, jaké se dalo
očekávat. Bohemka hraje poctivý fotbal, který jí přinesl v
minulém kole výhru v Boleslavi, a dnes to zopakovala. Zápas
přinesl hodně soubojů, fotbal trochu bolel, žádná super hra
to nebyla. My jsme začali dobře, ale pak jsme se vytratili a
zase začali hrát až po obdržené brance.
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Pavel Kučera: Na Bohemce jsme
Byli neškodní, nejde nám to
Po hodině nezáživné hry ve vršovickém Ďolíčku najednou
jen bezmocně sledoval, jak do jeho sítě zasvištěla dělovka
domácího Škody. Z čista jasna jako záblesk pohromy. „Ten
borec to trefil nádherně a rozhodl celé utkání,“ pravil zjevně
zklamaný gólman Pavel Kučera.

Přesně po dvou měsících se v sestavě Dynama objevil kapitán
David Horejš, jenž byl od letního přípravného zápasu s
Lechem Poznań ve stavu zraněných hráčů. Svou premiéru v
letošním ročníku Gambrinus ligy si ale bojovník týmu určitě
představoval úplně jinak.
Zápas se pro budějovický tým přitom nevyvíjel vůbec špatně.
Cílem Jihočechů bylo v hlavním městě bodovat a po úvodní
pětačtyřicetiminutovce rozhodně nevypadalo, že by domácí
Bohemka mohla proti dobře bánícímu Dynamu skórovat.
„V prvním poločase jsme Bohemku nepustili do žádné šance a
celkově moc šancí k vidění nebylo. Věděli jsme, že to bude zápas
o jedné chybě a nakonec to dopadlo tak, že Bohemka dala gól
a díky tomu vyhrála. My jsme naopak nebyli nebezpeční a když
někde nevystřelíme na bránu, tak těžko můžeme pomýšlet na
úspěch,“ zlobil se David Horejš.

Zklamaný gólman Pavel Kučera
Foto František Panec
Utkání proti Bohemce se mu hodnotilo velmi špatně. „Přijeli
jsme s cílem bojovat. Ale co se týče ofenzivy, tak jsme
prakticky nevystřelili na branku. Byli jsme naprosto neškodní,“
povzdychl si Pavel Kučera. Hráči Dynama opravdu za celý
zápas na domácího Sňozíka nevyslali ani jednu přímou
střelu. V součtu s touto bilancí tak nemohli myslet na více než
bod. K němu ale také nedošli. Dvakrát inkasovali a odjížděli s
prohrou 0:2. „Prostě nám to nejde. Děláme individuální chyby
i v obraně,“ lamentoval Kučera.
Ve Vršovicích se v prvním poločase hrál vyrovnaný fotbal.
Hra příliš krásy nepobrala a přihlížející diváci se spíš mohli
bavit atmosférou na stadionu než děním na hřišti. „Dlouho se
nedělo nic před žádnou brankou, ale pak to trefil ten borec
(Škoda – pozn. autora) nádherně a rozhodl celé utkání,“ našel
gólman Dynama zlomový moment duelu. „Poté už jsme byli
zaskočení, nedokázali se uklidnit, vzchopit se a zápas ještě
zdramatizovat,“ vyjmenovával Kučera příčiny porážky. „První
poločas jsme ještě zvládali, ale pak dostali ten nádherný gól,“
doplnil.
„Odklonilo se od nás štěstí, které jsme dříve mívali. Neumíme
převést věci z tréninku do zápasu. Je radost se podívat na
některé hráče v tréninku co předvádějí. V zápase to ale
nejsme schopní bohužel zvládat,“ povzdychne si Kučera.
Dynamo nyní prožívá těžké období. Navzdory dobrému
startu do sezony. „Vstup jsme měli opravdu dobrý. Po dvou
kolech jsme získali čtyři body. Nyní jsme však svázaní pěti
prohrami. Liga je ale dlouhá a musíme se z toho vzpamatovat
hned v dalším kole,“ burcuje Pavel Kučera. Recept k úspěchu
hledá v poctivé práci celého týmu. „Se Synotem musíme
prostě už vyhrát, nic jiného nám nezbývá. Já to vnímám jako
zápas podzimu pro nás. Protože po prohraném zápase na
Bohemce jsme se dostali do velmi špatné situace a příště
musíme opravdu bodovat naplno.“

Jihočechům se utkání proti vršovickému týmu skutečně vůbec
nepovedlo. Obrana sice nezklamala, ale v útoku byli svěřenci
Pavla Tobiáše zcela bezzubí. „Nemůžeme spoléhat na to, že
všechno uhrajeme na 0:0. Když jsme dostali půl hodiny před
koncem zápasu gól, tak jsme pak vůbec nedokázali jejich
bránu nijak ohrozit. Pokud si nedokážeme vytvořit proti týmu,
jako je Bohemka, žádnou šanci, tak netuším, co budeme dělat,
až budeme hrát s nějakým lepším mančaftem,“ krčil rameny
tahoun týmu.

Zápas proti Lechu Poznań byl pro Davida
Horejše na dlouhou dobu posledním.
Foto Aleš Strouha
David Horejš se do kolotoče první ligy vrátil po dlouhých dvou
měsících, s aklimatizací na zápasové tempo ale problémy
neměl. „Moje pocity jsou opravdu hodně smíšené. Samozřejmě
jsem byl moc rád, že jsem si mohl po dlouhé době zahrát ligu,
ale strašně mě mrzí ta druhá půle, ve které jsme chtěli za stavu
1:0 pro domácí hrát, ale bylo to naprosto bez efektu,“ dodal
Horejš.
Jihočeši ale nemohou plakat nad rozlitým mlékem. Týden po
prohře na Bohemians je hned čeká další domácí boj, který se
jeví jako existenční. „Každý zápas pro nás bude důležitý, ale
samozřejmě ten se Slováckem se dá nazvat zápasem podzimu.
Musíme je doma prostě přejet a vyhrát,“ burcuje Horejš.
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ONDRÁŠOVKA CUP

V poháru do třetího kola
SEZIMOVO ÚSTÍ - SK DYNAMO ČB

0:2 (0:1)
2.9.2009, ONDRÁŠOVKA CUP, DIVÁCI: 736
BRANKY: 13. Riegel, 50. Žižka
ŽK: Předota, Endl - Dolejš
ROZHODČÍ: Kovařík L. - Kovařík T., Koval.
SESTAVA SEZIMOVA ÚSTÍ: Ducheček – Mašek,
Martínek, Kochlöfl, Endl – Lalik (61. Barteska), Kostečka (70.
Mach), Předota, Janů, Kočí (61. Rožboud) – Schön
SESTAVA DYNAMA: Kučera - Lima, Homoláč, Žižka,
Leština - Dolejš (73. Hudson), Riegel, Benát, Mezlík (80.
Jasanský) - Meszároš (69. Timm), Sedláček
Na první gól zápasu se na Soukeníku nečekalo dlouho. Hned ve
13. minutě si na centr z pravé strany naskočil Jan Riegel, který
nadvakrát překonal domácí obranu i brankáře - 0:1. Gólová
odpověď domácího celku přišla málem o pět minut později, z
přímého kopu střílející Kochlöfl ale otřel technickým pokusem
míč pouze o břevno Kučerovy brány. Ve zbytku prvního
poločasu se do slibných pozic dostali ještě Žižka s Benátem,
ani jeden ale nedokázal míč nasměrovat mezi tři tyče.
I vstup do druhého poločasu vyšel lépe favorizovaných
ligistům. Již v 50. minutě se po standardní situace opřel do
odraženého míče pravou nohou Michael Žižka, který propálil
vše, co mu stálo v cestě - 0:2. Po hodině hry následně na další
šanci v podání Mezlíka zkoušel odpovědět Michal Schön, skóre
se ale přesto stále neměnilo.
V určitých fázích druhého poločasu měli častěji míč na
kopačkách hráči domácího týmu, jejichž hru oživil především
zkušený záložník Milan Barteska. Fotbalisté Sezimova Ústí se
přesto jen velmi složitě dostávali k ohrožení Kučerovy brány a
vůbec nejtěžší zákrok v zápase si budějovický gólman připsal
na začátku 86. minuty, kdy bravurním zákrokem vyrazil střelu
Předoty. V samém závěru se svěřenci Pavla Tobiáše nadechli k
rychlému brejku, zakončující Timm ale zamířil vysoko nad.

HLASY TRENÉRŮ
Luboš Zákostelský (Sez. Ústí): Zápas se mi samozřejmě
nehodnotí dobře. Připravovali jsme se na to, že můžeme proti
Dynamu uspět nebo zápas dotáhnout alespoň do penaltového
rozstřelu. Nakonec jsme ale zaváhali při dvou standardních
situacích a to ligová mužstva tvrdě a nekompromisně trestají.
Pavel Tobiáš (Dynamo): Byl to bojovný zápas a z naší
strany především splněná povinnost. Navíc jsme ušetřili ještě
Stráského, Ondráška a Horejše, nehrál ani Jarabica, který je
se slovenskou jednadvacítkou. Dál asi není co hodnotit,
postoupili jsme, a to byl náš cíl.

Michael Žižka: Splnili jsme
pouze povinnost
Kdo čekal ve 2. kole poháru Ondrášovka Cup na hřišti Sezimova
Ústí ofenzivní koncert Dynama České Budějovice, musel být
asi trochu zklamán. Prvoligový tým proti účastníkovi České
fotbalové ligy odehrál víceméně vyrovnaný zápas, přesto ale
nakonec postoupil do další fáze soutěže. „Z naší strany to bylo
ale pouze splnění povinnosti,“ řekl po zápase budějovický
stoper Michael Žižka, jenž se také zapsal do střelecké listiny.
Zápas týmů, které dělí tři soutěže, přinesl velmi vyrovnanou
podívanou a domácí účastník třetí ligy rozhodně nezklamal.
Ba naopak, proti Dynamu odehrál velmi povedení utkání.
„Sezimovo Ústí hrálo velice dobře kombinačně po zemi a
v průběhu zápasu se několikrát dostali až k naší bráně, kde
bylo několik závarů. Naše defenziva ale pracovala spolehlivě
a soupeře jsme nepustili k tomu, aby dal gól,“ všiml si
Michael Žižka, který ocenil právě výbornou defenzivní hru
svého týmu: „Vzadu celý mančaft pracoval naplno, i záložníci
vypomáhali defenzivě a dokázali jsme eliminovat jejich
útočníky. Sezimovo Ústí ale odehrálo velmi dobrý zápas.“
Michael Žižka se také jako sváteční střelec zapsal do gólové
listiny, když na začátku druhé půle vstřelil uklidňující gól
na 2:0. „Ten gól byl hodně o štěstí. Po standardce se nějaký
domácí hráč na přední tyči snažil odrazit míč mimo velké
vápno, ale dostalo se to
ke mně nějak mezi hranici
velkého vápna a penalty.
Neměl jsem vůbec čas
si to nějak zpracovat,
protože na mě už doráželi
hráči soupeře, tak jsem
to napálil pravačkou a
nějak to tam doklopýtalo,“
usmíval se po zápase
osmadvacetiletý stoper,
který sám přiznal, že to
byla
pravděpodobně
rozhodující
branka
zápasu: „Byl to takový gól
do klidu. Věděli jsme, že
je výsledek v našich rukou. Jsme moc rádi, že jsme to bez
větších problémů zvládli a postoupili do třetího kola.“
Kvůli velké marodce týmu trenér Dynama Pavel Tobiáš letos
hodně improvizuje v defenzivě a právě Michael Žižka je jeden
z mála hráčů, který v obraně nastupuje pravidelně. „V první
řadě jsem moc rád, že pravidelně nastupuji. Myslím, že to
není zas až tak velký problém, když se v obraně točí víc hráčů.
S většinou hráčů spolu hrajeme už delší dobu a i s nováčky v
týmu jsme už odehráli několik zápasů v přípravě a teď v lize,“
dodal na úplný závěr odchovanec Tempo Praha.
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rozpis gAmbrinus ligy, tabulka

Rozlosování SK Dynamo ČB
GAMBRINUS LIGA - PODZIM 2009/2010
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

Neděle, 26. 7. 2009
Neděle, 2. 8. 2009
Neděle, 9. 8. 2009
Sobota, 15. 8. 2009
Sobota, 22. 8. 2009
Neděle, 30. 8. 2009
Neděle, 13. 9. 2009
Neděle, 20. 9. 2009
Neděle, 27. 9. 2009
Neděle, 4. 10. 2009
Sobota, 17. 10. 2009
Neděle, 25. 10. 2009
Neděle, 1. 11. 2009
Neděle, 8. 11. 2009
Neděle, 15. 11. 2009
Neděle, 22.11. 2009

Výsledek
SK Dynamo ČB - FK Baumit Jablonec 1:1
FK Bohemians Praha - SK Dynamo ČB 0:2
FK Teplice - SK Dynamo ČB
3:0
SK Dynamo ČB - SK Slavia Praha
0:1
FC Slovan Liberec - SK Dynamo ČB
3:0
SK Dynamo ČB - FC Baník Ostrava
1:2
Bohemians 1905 - SK Dynamo ČB
2:0
SK Dynamo ČB - 1.FC Slovácko
1.FK Příbram - SK Dynamo ČB
SK Dynamo ČB - SK Kladno
AC Sparta Praha - SK Dynamo ČB
SK Dynamo ČB - FC Viktoria Plzeň
SK Sigma Olomouc - SK Dynamo ČB
SK Dynamo ČB - FK Mladá Boleslav
1.FC Brno - SK Dynamo ČB
SK Dynamo ČB - FK Bohemians Praha

17:00
17:00
17:00
18:15
20:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00

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

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

ZÁP. V

R

P

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1

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

0
1
1
0
1
2
2
2
3
2
3
2
5
5
5
6

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

SKÓRE BODY
14:6
8:5
9:7
7:2
10:6
12:7
7:5
7:6
9:9
4:3
10:11
7:8
8:12
4:11
4:12
4:14

15
14
14
13
12
11
11
11
10
9
8
7
6
4
4
3

+/6
2
5
1
3
-1
2
2
1
-3
-4
-2
-6
-8
-5
-9
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1.FC SLOVÁCKO
Rok založení: 2000
Klubové barvy: bílá a modrá
B-tým: Divize D
Stadion: Městský fotbalový stadion, 8121 diváků
Nejlepší umístění: 5. místo (2003/04)
Nejvyšší výhra: 5:0 nad Viktorií Plzeň (2000)
Nejvyšší prohra: 2:6 s Baníkem Ostrava (2004)
Nejlepší střelec v historii: Jiří Kowalík - 34

POSLEDNÍCH PĚT SEZON
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 -

1.liga (12.místo)
1.liga (7.místo)
1.liga (16.místo)
2.liga (5.místo)
2.liga (10.místo)

POSLEDNÍCH PĚT ZÁPASŮ
9.8.
14.8.
22.8.
31.8.
8.9.

Slovácko
Brno
Slovácko
Slavia
Třebíč

-

Olomouc
Slovácko
Bohemians
Slovácko
Slovácko

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

David Horejš a Váslav Ondřejka v posledním zápase se Slováckem ze sezony 2006/2007.
Foto František Panec
Vzájemná bilance soupeřů
V samostatné české lize se fotbalisté Dynama střetli s
týmem Slovácka (dříve Synotem Staré Město) celkem
desetkrát. Lepší bilanci vzájemných utkání mají hráči
moravského týmu, kteří čtyřikrát vyhráli a třikrát prohráli.
Tři utkání skončily nerozhodně.
V soutěžních zápasech se Dynamo potkalo se Slováckem
naposledy v sezoně 2006/07, kdy nejprve Jihočeši doma
vyhráli díky brance Poborského 1:0 a stejným výsledkem
také následně uspěli v Uherském Hradišti, kde o výhře 1:0
rozhodl Jaroslav Černý.
Dynamu se proti Slovácku ve zmiňované sezoně 2006/07
dařilo i v poháru ČMFS. Čtvrtfinálový souboj vyzněl lépe
pro Jihočechy, kteří na domácí půdě zvítězili 2:0, když se
dvakrát do střelecké listiny zapsal Ivo Táborský.

Poslední vzájemný zápas
Poslední soutěžní zápas se mezi Dynamem a Slováckem
odehrál v rámci Gambrinus ligy na konci března roku 2007.
Ve výborné formě hrající Jihočeši tehdy proti zachraňujícímu
se Slovácku zápas zvládli na výbornou a na jeho hřišti vyhráli
1:0, když se do střelecké listiny zapsal ve 13. minutě hry
krásnou rano z pětadvaceti metrů Jaroslav Černý. Domácí
fotbalisté byli ve zbytku zápasu aktivnější, avšak výraznější
šance si vytvářeli z rychlých protiútoků především Jihočeši.
31. března 2007
1.FC SLOVÁCKO - SK DYNAMO 0:1 (0:1)
BRANKA: 13. Černý
SESTAVA BANÍKU: Drobisz - Němčický, Šuškavčevič ,
Ineman, Lysoněk (73. Kubáň) - Mareš, Kúdela (63. Šimáček),
Görner, Racko (46. Kaspřák) - Ivana, Brožík
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Plocek, Skála, Kladrubský,
Peroutka - Poborský, Žižka (79. Dvořák), Volešák, Černý - Holenda,
Táborský (90. Adamec).
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Slovácko bez potrestaného Švancary
Symbolem fotbalového klubu z Uherského Hradiště se hned
od úvodních kol letošní sezony stal jednatřicetiletý útočník
Petr Švancara, který se v úvodních pěti zápasech hned pětkrát
zapsal do střelecké listiny. Fanoušky Slovácka velmi oblíbený
fotbalista ale v domácím zápase s Bohemians Praha tvrdě
atakoval hostujícího obránce Heidenreicha a ač rozhodčí
zápasu tento přestupek proti pravidlům nezaznamenali,
fotbalový svaz vydal o několik dnů později nakompromisní
rozhodnutí - trest na šest ligových zápasů. „Rozhodnutí svazu
musím ale respektovat a nic s tím nenadělám,“ řekl pro klubový
web Švancara, který svému týmu bude chybět více než měsíc.
Příznivci Dynama mohli Petra Švancaru spatřit v loňské
sezoně na Střeleckém ostrově, když tento zkušený ligový
střelec ještě oblékal dres Viktorie Žižkov. Přestože Pražané
vedli na jihu Čech necelých patnáct minut před koncem 2:0,
nakonec si z Budějovic neodvezli ani bod. Tým Dynama totiž
předvedl málovídaný obrat a utkání díky gólům v samém
závěru otočil. To už ale Švancara na hřišti nebyl, tehdejší
trenér Josef Csaplár ho totiž tehdy v 68. minutě stáhl ze hry.
Miroslav Filipko

Petr Švancara ještě jako hráč Viktorie
Žižkov stíhá Michaela Žižku.
I desáté místo ve druhé lize stačilo na postup výše
Fotbalový klub z Uherského Hradiště neprožíval v nedávné
minulosti příjemné období. Po velké korupční aféře, která v
sezoně 2003/2004 zasáhla celý český fotbal, opustila klub
firma Synot a po finančních problémech v sezoně 2006/2007
sestoupilo Slovácko do druhé ligy. Tam v následující sezoně
skončilo na pátém místě a o postupu mezi elitu si mohlo
nechat jen zdát. Ani v následujícím ročníku 2008/2009
nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl klub vrátit mezi
ligovou elitu. Po matných výkonech skončil A-tým
Slovácka ve druhé lize na desátém místě a neúspěšnou
sezonu navíc podtrhl sestup rezervního týmu z třetí ligy
do divize. Vše se ale k lepšímu obrátilo v červnu roku 2009,
kdy klub koupil prvoligovou licenci od Zenitu Čáslav.

Gólman Filipko se na Střeleckém ostrově nepředstaví
Fanoušci Dynama České Budějovice určitě rádi vzpomínají
na brankáře Miroslava Filipka, který od léta roku 2004 střežil
bránu jihočeského klubu v první a druhé lize. Již tehdy
velmi zkušený ligový brankář sice nečekaně v lednu roku
2007 přestoupil do Iraklisu Soluň, přesto po něm na jihu
Čech zůstala velmi výrazná stopa a fanoušci klubu na něj
vzpomínali jen v dobrém. Velkým překvapením pak byl v
průběhu roku 2008 Filipkův návrat zpět do České republiky,
když nyní pětatřicetiletý gólman přestoupil právě do 1.FC
Slovácko. Tam se stal okamžitě ve druhé lize neotřesitelnou
jedničkou a českou fotbalovou veřejnost upoutal především
v poháru ČMFS, kde se výraznou měrou podílel na postupu
Slovácka přes Slavii Praha až do finále. Na jihu Čech se ale
slovenský gólman s největší pravděpodobností neobjeví.
Stop mu vystavila zlomenina malíčku, kterou si přivodil v
srpnovém zápase svého týmu proti Bohemians Praha.

V posledním vzájemném zápase
Dynama se Slováckem se na hřišti
objevil i Karel Poborský (vpravo).
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Pavel Tobiáš: 300. Utkání za Dynamo
mužstvo nějaký pevný a sebevědomý
moc nebyl. Na druhou stranu mi ale
pomohl právě hned ten úvod, který
byl do jisté míry ale hodně strastiplný.
Dokonce bych řekl, že byl strašidelný (s
úsměvem). V létě roku 1993 totiž hráči
zrovna nějakým způsobem stávkovali,
protože neměli vyplacené nějaké
finanční prostředky a můj začátek tedy
nebyl vůbec jednoduchý. Mým prvním
krokem bylo to, že jsem z týmu vyhodil
tehdejšího kapitána týmu Vaška Radu.
Když se na to podívám teď zpětně, tak
to byl možná ten okamžik, který mi ve
skutečnosti nastartoval mou kariéru.

Trenér Pavel Tobiáš se za svou trenérskou kariéru
stal jednou z neodmyslitelných ikon budějovického
fotbalového klubu. Velezkušený trenér drtivou část
své kariéry spojil s Dynamem České Budějovice,
kterému zůstal navždy věrný. „Vždy jsem byl a
budu Dynamákem, to se nikdy nezmění,“ říká s
jiskrou v oku čtyřiapadesátiletý trenér, jenž minulý
týden proti Bohemians 1905 vedl Dynamo ke
svému třístému utkání v pozici hlavního trenéra..
S trénováním jste začal poměrně brzy, již ve svých
třiceti letech. Měl jste už tehdy ambice stát se
prvoligovým trenérem?
Je pravda, že trenérem jsem se stal ještě o něco dříve, když
jsem tady v Budějovicích již někdy v roce 1982 začal trénovat
přípravku, a to bylo vlastně poprvé, kdy jsem vedl tým, který
hrál nějakou oficiální soutěž. V roce 1985 jsem začal trénovat
ligové žáky a následně přes asistenta u dorostu, hlavního
trenéra dorostu, trenéra béčka a asistenta u áčka jsem se
dostal až na pozici hlavního trenéra mužů. V Dynamu jsem
tedy vlastně prošel po všech těch schodech od nejmenších
přípravek až po muže.
Když jste se v roce 1993 dověděl, že budete hlavním
trenérem u áčka, jaké jste měl pocity?
Moc do smíchu mi v tom létě 1993 tedy nebylo. Hodně
dobře si vzpomínám, že jsem si tehdy trémou nemohl
pomalu ani zavázat tkaničku u bot. Dělal jsem v té době
první trenérskou licenci, bylo mi tehdy osmatřicet let a
měl jsem v té době ještě takové ty hráčské návyky. Fotbal
jsem hrál do pětatřiceti let, takže jsem při nástupu před

Vzpomenete si na svůj první zápas
z pozice hlavního trenéra?
Na ten zápas si samozřejmě pamatuji
moc dobře. V sezoně 1993/94 se hrála
vlastně poprvé samostatná česká liga a
my jsme v prvním kole doma přivítali
Vítkovice. Celkově v sezoně chodilo na
fotbal hodně lidí a i tento první zápas sledovalo okolo pěti tisíc
diváků. Utkání to bylo velmi bojovné a s velkým nasazením.
Hodně se to hrálo srdcem, a to se divákům samozřejmě líbilo.
Zápas byl 0:0 a já ten bod určitě bral. V nastaveném čase
vstřelil ale nakonec Wohlegemuth hlavou gól na 1:0 a tím
nastartoval naší dlouhou sérii zápasů bez prohry. Odehráli
jsme několik úžasných zápasů se zázračnými bodovými
zisky. Byla tu opravdu velmi dobrá parta a tým šlapal na sto
procent. Po podzimu jsme byli na skvělém druhém místě
tabulky za Spartou a když jsme nakonec skončili jako šestí v
tabulce, tak jsme to trochu brali jako neúspěch.
U týmu jste vydržel více než čtyři roky. To se v českých
luzích a hájích moc nenosí, že?
Byl to i na tehdejší dobu opravdu husarský kousek. Myslím, že
ani Karel Brückner v Olomouci nevydržel tak dlouho jako já tady
v Budějovicích. Nutno ale říci, že to nebyla určitě moje zásluha.
Byla to spíše zásluha hráčů, kteří tu byli v tu dobu opravdu
vynikající a navíc tady byla skvělá parta. Svou kvalitu pak tihle
hráči ukázali v budoucnosti, kdy se prosadili ve špičkových
klubech. Ne vždy se nám také dařilo, ale tehdejší vedení
klubu mi tenkrát věřilo a když bylo potřeba, tak mě podrželo.
V průběhu sezony 1997/1998 jste se přesunul do
pražské Slavie..
Dalo by se říci, že jsem byl víceméně do Slavie z Dynama
vyhozen. V té době jsme totiž v Budějovicích narazili na
období, kdy nám to nešlo. Na Žižkově jsme tehdy kopali
penaltu v devadesáté minutě, kterou jsme ale nedali, když
Penner trefil jen břevno. Nakonec jsme tam prohráli a nervozita
mezi námi už byla hodně velká. Ta nabídka Slavie tak přišla v
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rozhovor

pravý čas, protože já i klub jsme již potřebovali nějako změnu.
Ve Slavii to byla pro mě drobná epizoda, protože jsem tam
nedokončil ani tu první sezonu. Bylo to paradoxní v tom, že
jsem byl ze Slavie vyhozen v době, kdy jsme měli sérii vítězství.
Necelý rok po odchodu z Dynama jste se do klubu opět
vrátil. Bylo to ve chvíli, kdy vás Budějovice nejvíce
potřebovaly..
Vrátil jsem se proto, že Dynamo sestoupilo do druhé ligy.
Pro všechny v Budějovicích to byl velký šok a naším cílem
bylo vybudovat nový tým, který by se okamžitě mohl vrátit
zpět do první ligy. V tom roce 1998 přišli do týmu hráči
jako Švantner, Drahorád, Penner, Krejčí, Janda, prostě hráči,
kteří měli svou kvalitu. Ti se rychle zařadili mezi zbytek
týmu, který tady po sestupu zůstal. Utvořili jsme nové
mužstvo, které bylo ale dost odlišné než to první ze sezony
1993/94. Vyrovnané zápasy jsme dokázali o gól vyhrát a
bez větších problémů jsme se vrátili zpět do první ligy.

V následující sezoně se ale tým začal opět trochu měnit..
Je to pravda, začátek nám sice vyšel, ale ve druhé polovině
sezony jsme začali pociťovat jistý generační problém. V závěru
sezony jsme zkoušeli do týmu zabudovávat mladé nadějné
hráče, prostor dostávali osmnáctiletí odchovanci a poprvé se
v lize objevili hráči jako Leština nebo Vozábal. To mužstvo se
přebudovávalo v průběhu sezony a bohužel se nedostavovaly
výsledky. Ligu v Budějovicích jsme nijak neohrozili, přesto
jsme ale nakonec skončili až čtrnáctí. U týmu jsem po sezoně
tak skončil a vrátil jsem se opět ve chvíli, kdy Dynamo hrálo
druhou ligu a bojovalo zpět o postup mezi elitu.
Postoupit jste dokázali a v první lize prožíval klub opět
velmi vydařené roky, že?
Byla to éra hráčů jako byl Horejš, Vozábal, Leština, Lafata,
což byli odchovanci klubu, kteří svou kvalitu jednoznačně
prokázali. Klubu se také podařil skvělý nákup v podobě Marka
Kuliče a mužstvo mělo velikou sílu. Na konci sezony 2004
jsme v první lize uhráli osmé místo a po podzimu jsme byli
dokonce šestí. To byla již doba, kdy měla liga svou velkou

kvalitu. Na čele tabulky byla Sparta, Slavie, Ostrava a mezi nimi
jsme se již pohybovali i my. To bylo opět nádherné období a
dělalo mi velkou radost.
Tento tým měl velké ambice i pro sezonu 2004/05, ta ale
pro klub dopadla katastrofálně. Co se přihodilo?
Je pravda, že jsme měli tehdy velmi silný tým a všichni pomýšleli
na horní patra tabulky. Mužstvo bylo před začátkem ligy ještě
posíleno a sezona začala s velkým očekáváním. Jak již to ale ve
fotbale bývá, týmu se nepovedlo několik úvodních kol a když
jsme pak doma prohráli s Jabloncem 0:1, bylo jasné, že u týmu
skončím. Mužstvo se mělo nastartovat k lepším zítřkům, což se
ale nepovedlo. Dynamo opět sestoupilo do druhé ligy.
Poté jste na delší dobu zmizel z očí budějovických
fanoušků a k prvnímu mužstvu Dynama jste se vrátil až
v průběhu sezony 2008/09, kdy jste střídal po pěti kolech
neúspěšného trenéra Jana Kmocha.
Tento můj příchod byl velkým překvapením pro všechny lidi,
ale i pro mě samotného. Já jsem byl předtím vyzván panem
Kotrbou, abych šéfoval na Složišti mládeže. Já jsem to bez
váhání vzal, protože jsem Budějčák, Dynamák a chtěl jsem
být určitě tady. Plánoval jsem si, že u mládeže Dynama budu
pracovat dlouhodobě a že tuhle práci neberu jen jako nějakou
přestupní stanici před dalším ligovým angažmá. Po odvolání
pana Kmocha se klubu nedařilo sehnat náhradu, a když jsem pak
byl osloven, zda bych se nechtěl prvního týmu ujmout, tak jsem
také neváhal a na nabídku jsem kývl. Věřil jsem, že je mužstvo
silné a že bude získávat body. Stejně jako je bude získávat i tohle
mužstvo, které vedu teď.
Třikrát jste se vracel do Dynama, abyste klubu pomohl
z pořádné šlamastiky, kdy to bylo z vašeho pohledu
nejsložitější?
Postup z druhé ligy do první je vždy mnohem složitější než boj
o záchranu. Ve druhé lize nesmíte nikdy klopýtnout a musíte
pořád vyhrávat, když chcete postoupit. Naopak v lize když
hrajete o záchranu, tak nejste pod tak velkým tlakem a nemusíte
za každou cenu vyhrávat. Ve druhé lize třeba jedete ven na hřiště
nějakého silného týmu a musíte tam vyhrát. Každá prohra ve
druhé lize vám oddaluje šanci postoupit do nejvyšší soutěže.
(kompletní znění rozhovoru najdete na www.dynamocb.cz)

Pavel Tobiáš
Narozen:
Pozice:

10. 1. 1955
hlavní trenér

Trenérská kariéra:

1984 – 1985
1986 – 1990
1990 – 1993
1993 – 1997
1997 – 1998
1998 – 2000
2000 – 2001
2002 – 2004
2004 – 2006
2008 – ????

zápasy

SK Dynamo Č. Budějovice - žáci
SK Dynamo Č. Budějovice - dorost
SK Dynamo Č. Budějovice - asistent
SK Dynamo Č. Budějovice
SK Slavia Praha
SK Dynamo Č. Budějovice
Stavo Artikel Brno
SK Dynamo Č. Budějovice
Marila Příbram
SK Dynamo Č. Budějovice

127
17
60
25
80
52
31
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ZÁPASY B-TÝMU

BOD V KARLOVÝCH VARECH ZAJISTIL

Nepovedená premiéra

MICHAL MAŠÁT

Jiřího lercha

KARLOVY VARY

SK DYNAMO ČB „B“

1:1 (0:0)

SK DYNAMO ČB „B“

SOKOL OVČÁRY

0:1 (0:1)

5.9.2009, 5. KOLO ČFL, POČET DIVÁKŮ: 93
BRANKY: 64. Vondráček - 53. Mašát
ŽK: Vůjtěch - Svátek, Peroutka, Nekvinda, Tischler
ROZHODČÍ: Černý - Chládek, Aubrecht.
SESTAVA K. VARŮ: Četverik - Vůjtěch, Oslovič,
Kubice, Hrubý, Tichota, Janáček, Vondráček, Kotáb,
Psohlavec (66. Blažek), Geňo.
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Bakala, Novák, Jasanský,
Peroutka, Svátek, Timm (60. Nekvinda), Dolejš,
Šimánek, Mácha (64. Tischler), Mašát (90. Klavík)

12.9.2009, 6. KOLO ČFL, POČET DIVÁKŮ: 200
BRANKY: 45. Dido
ŽK: Pliška - Studený
ROZHODČÍ: Berka - Svatík, Melničuk
SESTAVA DYNAMA: Křížek - Bakala, Peroutka,
Novák, Šimánek (76. Nekvinda) - Pliška (62. Kaňák),
Mácha, Mašát, Jasanský - Timm, Klavík
SESTAVA OVČÁR: Straka - Matějček, Ondrák,
Studený, Horák - Štefan (46. Krejcar), Martínek,
Kovařík, Jeník (83. Chalupa) - Hyka, Dido (67. Petr)

Zápas 5. kola ČFL mezi Karlovými Vary a juniorkou Dynama
začaly oba celky velmi opatrně a v úvodních minutách
nebyla k vidění žádná vážnější příležitost. Balon se nejčastěji
pohyboval v okolí půlící čáry a tam
ani pro jednoho brankáře nebezpečí
nehrozilo. První ostrý zákrok si
připsal ve 32. minutě hostující
gólman Křížek, který si poradil s
nepříjemnou Tichotovo ranou.
Největší šanci prvního poločasu měl
ale ve 40. minutě Jan Svátek, jehož
gólovou hlavičku na brankové
čáře vyrazil obránce Hrubý. Jiných
šancí se necelá stovka fanoušků
v Karlových Varech nedočka a do
kabin se tak odcházelo za stavu 0:0.

Nový hlavní trenér Jiří Lerch neprožil úspěšný start na
lavičce juniorky Dynama. Soubor budějovických mladíků
nebyl pro Ovčáry vůbec nebezpečný a Jihočeši za celé
utkání soupeřovu bránu prakticky
neohrozili. V permanenci musel být
naopak domácí brankář Zdeněk
Křížek, který si od úvodních minut
připisoval jeden zákrok za druhým.
Hned v 10. minutě se ve velké šanci
ocitl Martínek, s jeho zakončením
si ale pozorný Křížek bravurně
poradil.

Po půlhodině hry se málem hostující
nováček ČFL dostal do vedení,
když směrem k budějovické bráně
vyslal nepříjemný pokus Jeník, jeho
Do druhého poločasu vstoupili lépe
rána se za překonaným Křížkem
fotbalisté Dynama, kteří se hned v Michal Mácha odehrává míč
odrazila od spojnice břevna a
53. minutě ujali vedení. Na přesný před Patrikem Dido z Ovčár.
křížný pas Petra Dolejše si naběhl Autor František Panec
tyče! Ani tato situace nedokázala
kapitán týmu Michal Mašát, jenž
Jihočechy nakopnout a v samém
střelou k levé tyči nedal Četverikovi sebemenší šanci - 0:1.
závěru poločasu tak přišel trest, když se po zmatcích v obraně
Z vedení se ale Jihočeši příliš dlouho neradovali. O jedenáct
prosadil Patrik Dido - 0:1.
minut později se k zakončení dostal na druhé straně Zbyněk
Vondráček a bylo to 1:1. I v dalších minutách byl k vidění
Ani druhý poločas nezastihl domácí fotbalisty v optimální
zajímavý fotbal a oba celky měly velmi blízko ke skórování. Na
pohodě. Tým Jiřího Lercha si sice dokázal vytvořit územní
straně domácích na Křížka nevyzrál Geňo a na druhé straně
převahu, do žádné vyloženější šance se ale nedostal.
pak vyhořel i Jan Svátek.
Naopak na druhé straně hřiště se musel opět několikrát
činit gólman Křížek, který postupně zlikvidoval dvě nebo tři
Dvacet minut před koncem vystrašil hostujícího brankáře
gólové příležitosti hostujícího týmu. Stav zápasu se již ale
ještě Hrubý, Zdeněk Křížek byl ale na svém místě. V samém
dále neměnil a utkání tak skončilo vítězstvím hostů 0:1. Po
závěru měli domácí jedinečnou možnost dokonat obrat
dvou povedených zápasech tak fotbalisté Dynama nečekaně
v zápase, když byl proti Dynamu nařízený pokutový kop!
zaváhali na domácím hřišti a v tabulce České fotbalové ligy
Domácí útočník Geňo ale brankáře Křížka nepřekonal a utkání
klesli na šestnácté místo tabulky.
tak skončilo nerozhodně 1:1.
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AKCE PRO FANOUŠKY

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
1.FC SLOVÁCKO
Platnost kupónu
do 4. 10. 2009
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soupiska B-tým

KÁDR B-MUŽSTVA SK DYNAMO
Česká fotbalová liga - Podzim 2009

číslo jméno

BRANKÁŘI
Vít Pešula
Jakub Vlk
OBRÁNCI
Radislav Bakala
František Bambule
Michal Mácha
Pavel Novák
Jiří Peroutka
Josef Šimánek
ZÁLOŽNÍCI

Tomáš Leština
Michal Mašát
Michal Pliška
Zlatan Šibčič
Martin Tischler
ÚTOČNÍCI
Michal Kaňák
Adam Klavík
Ladislav Nekvinda
Jan Svátek

hlavní trenér
asis. trenéra a ved. mužstva
kustod
masér
lékař

narozen

výška

váha

17. 3. 1988 192 cm 89 kg
29. 12. 1990 190 cm 85 kg
22. 4. 1990
29. 3. 1989
15. 6. 1986
30. 11. 1989
31.12. 1982
3. 5. 1990

181 cm
185 cm
184 cm
186 cm
183 cm
180 cm

73 kg
83 kg
81 kg
70 kg
77 kg
75 kg

4.7.1990
22.1.1984
8. 2.1989
17. 6. 1990
31. 51988

185 cm
184 cm
180 cm
181cm
185 cm

85 kg
77 kg
71 kg
74 kg
79 kg

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

174 cm
185 cm
185 cm
183cm

70 kg
85 kg
78 kg
78 kg

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

Juniorka má nového trenéra,
tým povede Jiří Lerch
V průběhu týdne došlo ke změně na trenérském postu
u třetiligového rezervního týmu Dynama. Hlavním
koučem týmu se po Jiřím Juráskovi stal dosavadní
asistent u A-týmu Jiří Lerch. Spolu s Juráskem skončil
také asistent a vedoucí mužstva Ladislav Bernát.
Dosavadní trenér juniorky Jiří Jurásek tým neopustil
z výkonnostních důvodů. Mužstvo sice sezonu oslnivě
nezahájilo, v posledních dvou kolech ale získalo čtyři body,
díky čemuž se posunulo do středu tabulky. „Trenér Jurásek
skončil u týmu na vlastní žádost. I když u nás v klubu působil
jako profesionální trenér, dal přednost jiné nabídce,“ řekl šéf
klubu Jiří Kotrba, který zároveň podotkl, že Jurásek neodešel
do jiného fotbalového klubu - přednost dal normálnímu
civilnímu zaměstnání.
Zároveň s Juráskem skončil u mužstva první asistent a
vedoucí mužstva Ladislav Bernát. „Nedohodli jsme se
na podmínkách nové smlouvy, a proto skončil u týmu,“ dodal
Kotrba. Jisté nyní je, že hlavním trenérem třetiligové juniorky

Adam Klavík v souboji s
Matějčkem z Ovčár.
Foto František Panec

Nový trenér juniorky Jiří Lerch (vlevo)
spolu se Zdeňkem Čadkem.
Foto František Panec
bude bývalý výborný fotbalista a v současné době asistent
trenéra u A-týmu Jiří Lerch. „Realizační tým juniorky musíme
ještě doplnit, vše je ale zatím v jednání a jasno chceme mít
do konce příštího týdne,“ dodal generální manažer klubu.
Spolu se změnou realizačního týmu dojde k dalším změnám
v rezervním celku. Nebude se zatím jednat o personální
změny, ale o změny v systému chodu junio týmu. „Fotbalisté
béčka by měli být hráči, kteří by potenciálně měli jednou
hrát první ligu. Chceme, aby kostra týmu byla složena z hráčů
od devatenácti do jednadvaceti let. Právě v tomto věku by
měli hráči dokázat, zda na první ligu budou mít nebo ne,“
dodal Kotrba, který zároveň naznačil, že právě hráči juniorky
budou muset o svou budoucnost tvrdě bojovat. „Bude je
čekat pořádná vojna,“ říká s úsměvem šéf klubu. Hráči budou
každý den absolvovat dvou až třífázové tréninky a právě
v tomto období se ukáže jejich vůle a odhodlání něčeho
dosáhnout..
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rozlosování SK DYNAMO ČB "B"
Česká fotblová liga - podzim 2009/2010
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
17. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

Neděle, 9. 8. 2009
Sobota, 15. 8. 2009
Neděle, 23. 8. 2009
Sobota, 29. 8. 2009
Sobota, 5. 9. 2009
Sobota, 12. 9. 2009
Středa, 16. 9. 2009
Neděle, 20. 9. 2009
Sobota, 26. 9. 2009
Neděle, 4. 10. 2009
Sobota, 10. 10. 2009
Neděle, 17. 10. 2009
Sobota, 24. 10. 2009
Neděle, 1. 11. 2009
Sobota, 7. 11. 2009
Sobota, 14. 11. 2009
Neděle, 22. 11. 2009

Výsledek
2:2
Česká Lípa - SK Dynamo ČB B
SK Dynamo ČB B – Sezimovo Ústí 0:1
3:1
Králův Dvůr – SK Dynamo ČB B
2:0
SK Dynamo ČB B - Loko Vltavín
1:1
Karlovy Vary - SK Dynamo ČB B
SK Dynamo ČB B - Ovčáry
0:1
SK Dynamo ČB B – Písek
Varnsdorf – SK Dynamo ČB B
SK Dynamo ČB B – Viktoria Žižkov B
Vyšehrad - SK Dynamo ČB B
SK Dynamo ČB B – Jablonec B
Motorlet Praha - SK Dynamo ČB B
SK Dynamo ČB B – Mladá Boleslav B
Viktoria Plzeň B - SK Dynamo ČB B
Hlavice - SK Dynamo ČB B
SK Dynamo ČB B - Slavia Praha B
Liberec B – SK Dynamo ČB B

17:00
10:15
17:00
10:15
15:30
10:15
16:30
16:30
10:15
10:15
10:15
10:15
17:00
10:15
14:00
10:15
10:15

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

TÝM
ZÁP. V
SK Hlavice
6 4
TJ Sokol Ovčáry
6 3
SK Slovan Varnsdorf
6 4
Arsenal Česká Lípa
6 3
FC Písek
6 2
FC Viktoria Plzeň B
6 2
FK Králův Dvůr
6 2
FK Spartak MAS Sez.Ústí 6 2
FC Mladá Boleslav B
6 2
Loko Vltavín
6 2
1.FK Karlovy Vary
6 2
SK Slavia Praha B
6 2
SK Motorlet Praha
6 2
FK BAUMIT Jablonec B 6 2
FK Viktoria Žižkov B
6 2
SK Dynamo ČB B
6 1
FC Slovan Liberec B
6 0
FK Slavoj Vyšehrad
6 1

R
1
3
0
2
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0
2
3
0

P SKÓRE BODY +/4
13
1 13:6
3
12
0 11:5
3
12
2 12:7
8:6
-1
11
1
-2
10
0 11:8
9:5
0
9
1
0
9
1 10:9
7:6
0
9
1
7:7
-1
8
2
5:7
-1
8
2
-1
8
2 10:13
8:6
-2
7
3
-2
7
3 9:11
0
6
4 10:12
0
6
4 9:14
-4
5
3 6:8
-9
3
3 7:13
-3
3
5 5:14
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fanoušci, pojďme proměnit šanci

SK Dynamo České Budějovice, a. s. v nové
sezóně 2009/2010 připravilo ve spolupráci
DS Světluška velký charitativní projekt
"Pojďme proměnit šanci!" Cílem projektu je
zakoupení speciálního polohovacího kočárku
v hodnotě cca 50.000,- Kč a dalších speciálních
pomůcek ke zkvalitnění života postižených dětí.
O projektu „Pojďme proměnit šanci!“
S novou sezónou 2009/2010 se SK Dynamo České Budějovice rozhodlo pro dlouhodobou charitativní podporu
místního jihočeského projektu Dětského stacionáře
Světluška o.p.s.
„DS Světluška jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly
o podporu a to především proto, že je to místní jihočeský
projekt a také proto, že nemá dostatek partnerů pro
podporu pro svoje menší marektingové využití,“ říká
obchodní manažer Dynama Radim Šupka. Slova díků znějí
i z úst zástupců DS Světluška. „Jsme vděčni za jakoukoli
podporu a je-li to z řad ligových fotbalistů, jako velmi
populárního sportu, tak je to pro nás ještě lepší,“ dodává

zástupce DS Světluška Věra Srdečná.
„Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce o
podpoře a v první fázi chceme pomoci získat pro děti z DS
speciální polohovací kočárek v hodnotě přibližně 50.000,Kč a mnoha dalších speciálních pomůcek ke zkvalitnění
života postižených dětí,“ doplňuje Radim Šupka.
Jedním z prvních, kdo o podobný projekt usiloval, byl
předseda představenstva Dynama Karel Poborský. „O
dlouhodobou spolupráci s nějakým charitativním projektem jsme usilovali již dlouho, proto jsme velmi rádi, že jsme
se domluvili s Dětským stacionářem Světluška a i oni jsou s
naší podporou spokojeni, protože oboustranná spokojenost je pro dlouhodobý úspěch nejdůležitější,“ říká šéf
budějovického klubu.
Do samotného projektu se i velmi ochotně zapojili
fotbalisté prvního týmu, kteří za každý vstřelený ligový gól
přispějí částkou 1.000,- „Určitě rádi podpoříme dobrou věc
a budeme se snažit v sezoně nastřílet co nejvíce branek,
abychom co největší částkou přispěli,“ říká kapitán fotbalistů prvního týmu David Horejš.

Jak můžeme pomoci?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto DS Světluška 1.000,-Kč
2. klub SK Dynamo České Budějovice věnuje z každé prodané vstupenky 1,-Kč
3. Vy, jako naši příznivci, se této akce zúčastníte již zakoupením vstupenky.
Ale navíc máte možnost přispět i do kasiček, které budou umístěné u pokladen.
Doufáme, že nezůstanou prázdné.

zabojujte o místo na lavičce
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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
(31. srpna - 6. září 2009)

U19 - Sparta nad síly staršího dorostu

U17 - Mladší dorost přestřílel Spartu!

SK Dynamo U19 - Sparta Praha U19 1:2 (0:0)
Branka Dynama: Rein z pen.
Sestava: Schopf - Sajt (33. Macek), Sláma, Holub, Koutný,
Repa, Rein, Král, Kapias (46. Svoboda), Novák, Němec F. (72.
Vokatý)
Hodnocení: Starší dorostenci Dynama v zajímavém utkání
na Složišti se Spartou nezklamali, přesto nakonec nezískali
ani bod, když prohráli 1:2. „Myslím si, že jsme odehráli velmi
kvalitní utkání plné nasazení a dobrých momentů. Bohužel
pro nás se špatným koncem,“ řekl o zápase asistent trenéra
Martin Frantík.

SK Dynamo U17 - Sparta Praha U17 3:1 (2:1)
Branky Dynama: Cihlář, Slavík, R. Novotný,
Sestava: Beránek - Kabele, Vrátil, J. Novotný, Malý - Minář
(78. Šoba), R. Novotný, Slavík (76. Kodras), Mravec - Cihlář (44.
Radouch), Šergl (61. Lerch)
Hodnocení: Skvělého výsledku s ambiciózní Spartou dosáhli
fotbalisté mladšího dorostu, kteří díky brankám Cihláře, Slavíka
a R. Novotného vyhráli 3:1. „Sehráli jsme velmi dobrý zápas.
Soupeře, který má ve svém mužstvu tři zahraniční posily, jsme
od úvodních minut předčili v nasazení, ale přehráli jsme ho
tentokrát i fotbalově,“ řekl po zápase spokojený trenér Vlček.

U18 - Proti Dukle se starší B-dorost neprosadil

U16 - Proti Dukle za jeden bod

SK Dynamo U18 - Dukla Praha U19 0:2 (0:1)
Sestava: Vokatý (20. Hanus) – Dvořák, Průcha, Rozhoň (80.
Prášek), Possinger– Troup, Šíma (65. Schmidt), Chytrý (60.
Černoch), Benda, – Němec D., Jindra
Hodnocení: Čtvrtou porážku v sezoně si připsali fotbalisté
staršího dorostu U18, kteří na domácím hřišti v České lize
dorostu nestačili na o rok starší fotbality Dukly Praha. „Po celé
utkání jsme měli převahu, ale bez golů se nedá vyhrát,“ krčil
po zápase rameny kouč Zdeněk Čadek ml.

SK Dynamo U16 - Dukla Praha U17 1:1 (0:1)
Branka Dynama: Wermke, Sestava: Maruška - Fajtl, Kebl,
Schloff, Macho - Kadula, Staněk (41. Cettl), Žyla, Heller (41.
Völfel) - Čejka , Wermke (60. Linhart)
Hodnocení: Proti silnému o rok staršímu dorostu Dukly Praha
odehráli fotbalisté Dynama U16 dobrý zápas, který nakonec
dovedli k remíze 1:1. „Myslím si, že za předvedený výkon si
kluci bod zasloužili,“ řekl o zápase trenér týmu Ivan Novák.

U15 - Žáci uspěli na hřišti Mostu

U13 - Mladší žáci z Mostu s bodem

FK Baník Most U15 - SK Dynamo U15 0:2 (0:1)
Branky Dynama: M. Held, Svoboda,
Sestava: Coufal - Vít, Bednář, Šumský, Podráský - Svoboda
(68. Mišák), Held J., Funda, Jenne - Horák (65. Kocar), Held M.
(60. Křiváček)
Hodnocení: Velmi spokojený byl s výkonem svého týmu
trenér týmu U15 Martin Wohlgemuth, jehož svěřenci vyhráli
na půdě Mostu 2:0. „Po výborném výkonu jsme zaslouženě
získali tři body, když jsme soupeře nepustili prakticky do
žádné brankové příležitosti,“ přikyvoval spokojený kouč.

FK Baník Most U13 - SK Dynamo U12 2:2 (2:2)
Branky Dynama: Chylík, Štěpánek. Sestava: Rotbauer Štěpánek, Němec, Blažek, Havel - Blažek (40. Fořtr), Vacek
(40. Týnavský), K. Kadlec, Škoda - Matas (14. Kándl), Chylík
Hodnocení: Mladší žáci Dynama na hřišti Mostu vedli rychle
2:0, do konce poločasu ale domácí stihli vyrovnat a když
nepadl žádný další gól ani ve druhém poločase, skončilo
utkání dělbou bodů. „Remíza byla spravedlivá a pro nás bude
průběh utkání velkým ponaučením pro další boje,“ řekl po
zápase trenér týmu Tomáš Maruška.

U14 - Béčko žáků si přivezlo z Dukly debakl

U12 - Nejmladší žáci bodovali na Dukle

Dukla Praha U15 - SK Dynamo U14 8:0 (6:0)
Sestava: Pavelec - Řehák, Tomášek (20. Hrachovec), Havel,
Mlýnek - Houra (48. Máca), Rytíř, Janoch (20. Zajíc), Říha (30.
Přibyl) - Hála, Švantner.
Hodnocení: Starším žákům U14 se utkání na hřišti Dukly
Praha nepovedlo. Tým pod vedením Pavla Pulce na hřišti
pražského týmu zkolaboval již v prvním poločase, který
prohrál vysoko 6:0. Konečné skóre bylo ještě o dvě branky
hrozivější, Dynamo prohrálo nakonec 8:0.

Dukla Praha U13 - SK Dynamo U12 0:0
Sestava: Luksch - Řehoř, Malý, Kroutil (40. Rottenborn), Hric
(45. Novák) - Tomek (50. Matoušek), Procházka, Jáša, Stifter Brtna (35. Samek), Macák
Hodnocení: Proti silné Dukle Praha uhráli mladší žáci
Dynama kategorie U12 remízu 0:0. S výkonem svých svěřenců
byl trenér Radim Pouzar velmi spokojený. „Kluci podali moc
dobrý výkon a z bodu máme všichni radost,“ řekl po zápase
kouč týmu.
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Souhrn zápasů mládeže

Výsledky mládežnických celků SK Dynamo
(7. září - 13. září 2009)

U19 - Dorost vyhrál na hřišti Příbrami

U17 - Mladší dorost remízoval

1. FK Příbram U19 - SK Dynamo U19 0:1 (0:0)
Branka Dynama: Novák. Sestava: Schopf - Sajt, Sláma,
Holub, Koutný, Repa, Rein (88. Pösinger), Král, Svoboda,
Novák, Vokatý.
Hodnocení: Po domácí prohře se Spartou si starší dorostenci
vylepšili náladu na hřišti Příbrami, kde gólem Nováka ze
samého závěru utkání vyhráli 1:0. „Opět jsme si dokázali, že se
vyplatí hrát až do poslední minuty,“ řekl po zápase spokojený
asistent trenéra Martin Frantík.

1. FK Příbram U17 - SK Dynamo U17 1:1 (0:0)
Branka Dynama: Mravec. Sestava: Trnka - Šuba, Vrátil, J.
Novotný, Malý - Minář, R. Novotný (68. Kabele), Lerch (41.
Mravec) - Slavík (70. Čadek) - Cihlář, Šergl.
Hodnocení: Další bod do prvoligové tabulky si na své
konto připsali hráči mladšího dorostu, kteří venku remízovali
s Příbramí 1:1. „Domácí Příbram překvapivě v minulém
kole vyhrála nad Slavií Praha, v zápase s námi se ale moc
nepředvedla,“ řekl trenér týmu Jiří Vlček.

U18 - B-dorost zabral a porazil Sezimák

U16 - Jihočeské derby pro Sezimovo Ústí.

Sezimovo Ústí U19 - SK Dynamo U18 1:4 (0:2)
Branky Dynama: Benda, Jindra, Chytrý, D. Němec
Sestava: Beránek - Dvořák, Paldan, Průcha, Macek - Troup
(75. Černoch), Šíma (46. Prášek), Tlapák (38. Chytrý), Benda Jindra (90. Schmidt), D. Němec.
Hodnocení: V jihočeském derby se dařilo fotbalistům
Dynama U18, kteří vůbec poprvé v sezoně vyhráli, když na
půdě Sezimova Ústí vyhráli 4:1. „Ze Sezimáku jsme si odvezli
zasloužené tři body,“ řekl po zápase trenér týmu Kamil
Tobiáš.

Sezimovo Ústí U17 - SK Dynamo U16 2:1 (1:1)
Branka Dynama: Wermke. Sestava: Hajdušek - Kolář (41.
Fajtl), Kebl (41. Völfel) , Schloff, Straka - Kadula, Staněk (53.
Cettl), Žyla, Čejka - Linhart, Wermke (57. Kolafa).
Hodnocení: Proti o rok starším dorostencům Sezimova Ústí
se budějovičtí hráči U16 neprosadili. „Na neděli 13. bych
nejraději co nejdříve zapomněl. Tentokrát se nám zápas vůbec
nepovedl a stačila na nás jen bojovnost domácích střelec
obou branek Daniel Vaněk,“ smutnil trenér Ivan Novák.

U15 - Úspěšné tažení starších žáků

U13 - Čtyři góly do sítě Plzně

SK Dynamo U15 - Viktoria Plzeň U15 1:0 (1:0)
Branka Dynama: Šumský. Sestava: Coufal - Vít, Bednář
(62. Kocar), Šumský, Podráský - Svoboda, J. Held, Funda,
Jenne (66. Mišák) - Horák (68. Vávra), M. Held (64. Křiváček).
Hodnocení: Plný bodový zisk si na své konto připsali starší
žáci, kteří doma udolali Plzeň díky brance Šumského 1:0.
„Vytvořili jsme si daleko více brankových příležitostí, ale
bohužel jsme proměnili janom jednu. Přesto jsme vyhráli
zcela zaslouženě,“ řekl trenér týmu Martin Wohlgemuth.

SK Dynamo U13 - Viktoria Plzeň U13 4:2 (2:1)
Branka Dynama: Chylík 2, Matas 2. Sestava: Vejsada Pancíř (40. Štěpánek), Blažek, Škoda (30. Havel), Kándl - Fořt
(55. R. Kadlec), Vacek, K. Kadlec, Krejčí (40. Týnavský) - Chylík
(40. Rotbauer), Matas.
Hodnocení: S vítězstvím i předvedenou hrou byl trenér
Tomáš Maruška velmi spokojený. „Velmi mě těší, že se na hřišti
nebojíme pokusit i o nějakou tu parádičku a kořeníme fotbal
pěknou individuální technikou,“ řekl po zápase trenér.

U14 - Starší B-žáci rozstříleli Plzeň

U12 - Výprask dostali i mladší B-žáci Plzně

SK Dynamo U14 - Viktoria Plzeň U14 4:0 (2:0)
Branka Dynama: Hála 2, Švantner, Havel
Sestava: Pavelec - Řehák, Mlýnek (67. Tomášek), Havel
(70. Hlaváč), Říha - Rytíř, Hála, Janoch, Zajíc (45. Houra) Steinocher (52. Hrachovec), Švantner (61. Přibyl).
Hodnocení: Starší B-žáci Dynama vysoko porazili stejně
staré háče Plzně vysoko 4:0. Přestože druhý poločas hráli
Jihočeši v početní nevýhodě, vítězství si v pohodě pohlídali.
„Několikrát nás ale podržel brankář Pavelec. Kluci i v deseti
bojovali a zaslouženě si připsali tři body,“ řekl po zápase
Pavel Pulec.

SK Dynamo U12 - Viktoria Plzeň U12 4:0 (2:0)
Branky Dynama: Macák 2, Brtna, Tomek. Sestava: Vanýsek
- Řehoř (50. Soukup), Malý, Kroutil (40. Rottenborn), Hric (44.
Novák) - Tomek, Procházka, Jáša, Štefter (42. Samek) - Brtna
(46. Kořínek), Macák.
Hodnocení: Po poločase 1:0 se tým Radima Pouzera prosadil
i ve druhé části hry a zaslouženě vysoko zvítězil. „Do druhého
poločasu jsme vstoupili hodně vlažně a měli v některých
momentech i štěstí. Ve 45. minutě si na centr Hrice naběhl
Brtna a zvýšil na 2:0. Poté jsme už soupeře do ničeho nepustili
a ještě po brankách Macáka a Tomka zvýšili na konečných
4:0,“ řekl po zápase spokojený trenér týmu.

Nejlepší střelci týmů:
U19: 3 - F. Němec, Novák, 2 - Rein, 1 - Koutný, Sajtl
U18: 2 - D. Němec, 1 - Benda, Jindra, Chytrý
U17: 1 - Kabele, Minář, Vergl, Cihlář, Slabík, R. Novotný, Mravec
U16: 3 - Wermke, 1 - Straka, Čejka, Kadula
U15: 4 - M. Held, 2 - Horák, 1 - Šumský, Funda, Bednář, Svoboda
U14: 5 - Hála, 2 - Rytíř, Švantner, 1 - Říha, Houra, Havel
U13: 4 - Matas, Chylík, 1 - Škoda, Pancíř, Vacek, Kándl
U12: 4 - Macák, 3 - Brtna, 2 - Tomek, Hryc, 1 - Procházka

Platnost kuponu
do 13. 9. 2009
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TABULKY MLÁDEŽNICkÝCH TÝMŮ

Tabulky mládežnických týmů SK Dynamo

Celostátní liga staršího dorostu
RK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TÝM
SK Sigma Olomouc
FC Vysočina Jihlava
AC Sparta Praha
FC Baník Ostrava
1.FC Slovácko
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
FC Tescoma Zlín
FC Hradec Králové
SK Dynamo ČB
FK Teplice
1. FC Brno
SK Slavia Praha
FK Baník Most
FC Bohemians 1905
1. FK Příbram

Záp.
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6

+
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

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

- Skóre Body
13
1 21:11
13
1 15:7
12
2 21:5
12
0 12:8
10
2 10:7
10
1 10:9
9:9
8
2
8
2 10:11
8
6:8
2
7
3 10:8
6
1
4:4
6
2 5:11
5
3 12:16
5
3 6:10
3
3 4:12
1
5 6:25

Celostátní liga mladšího dorostu
RK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Česká liga mladších žáků
RK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TÝM
SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
FC Hradec Králové
SK Dynamo ČB
FK Baumit Jablonec
FK Teplice
FC Slovan Liberec
Motorlet Praha
FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav
Bohemians 1905
AFK Chrudim
FK Baník Most
1. FK Příbram
FK Pardubice
FK Baník Sokolov

Záp.
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
6

+
5
5
4
4
4
4
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

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

- Skóre Body
15
1 15:6
15
1 12:4
13
1 21:9
13
1 19:8
13
1 16:8
13
1 12:5
9
7:9
1
7
3 11:11
6
9:9
1
6
4 10:18
5
3 5:13
4
4 8:15
4
4 6:14
4
4 8:17
3
4
5:9
3
5 8:17

Česká liga mladších žáků

Záp.
6
6
6

+
6
5
4

0
0
0
2

- Skóre Body
18
0 30:1
15
1 26:9
14
0 16:8

6

4

0

2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

1
2
2
2
1
4
4
2
4
5
5
5

10:8
7:5
13:12
9:9
8:10
14:10
9:15
7:16
9:14
6:16
12:18
6:13
4:22

TÝM
FC Vysočina Jihlava
FK Mladá Boleslav
SK Sigma Olomouc
SK Slavia Praha
Bohemians 1905
FC Baník Ostrava
SK Dynamo ČB
FC Hradec Králové
FC Viktoria Plzeň
FC Tescoma Zlín
FK Baník Most
1. FC Slovácko
1. FK Příbram
AC Sparta Praha
FK Teplice
1. FC Brno

12
11
10
10
10
9
6
6
4
4
3
3
1

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

TÝM
SK Slavia Praha
FC Hradec Králové
Bohemians 1905
AFK Chrudim
SK Dynamo ČB
1. FK Příbram
AC Sparta Praha
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
FK Viktoria Plzeň
FK Baník Sokolov
FK Baník Most
FC Slovan Liberec
SK Motorlet Praha
FK Pardubice
FK Baumit Jablonec

Záp.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

0
0
1
1
0
3
0
2
2
1
0
0
2
1
2
2
1
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- Skóre Body
15
1 27:5
13
1 25:5
13
1 16:1
12
2 18:10
0 14:10 12
12
2 14:12
11
1 17:9
11
9:6
1
10
2 12:5
6
4 9:14
6
4 8:24
5
3 7:17
4
4 5:18
2
4 5:14
2
4 5:20
1
5 4:25

narozen

25. 6. 1983 •

výška 180 cm

•

váha 79 kg

•

post

záložník

