zpravodaj FK Dynama Vyšší Brod

Sobota 23. 8. 2008, 1700
3. kolo I. B třídy skupiny „A“

FK Dynamo – Sokol Chvalšiny
„Áčko“ Dynama přivítá dalšího zástupce českokrumlovského okresu
v oblastní I. B třídě. Do zápasu jde tým s jediným cílem – získat před domácím
publikem tři body za vítězství.

Sobota 23. 8. 2008, 1330, Větřní
1. kolo okresní soutěže mužů

AW reality Větřní „B“ – FK Dynamo „B“

Letní příprava
Letošní letní příprava proběhla pod vedením nového trenéra Bronislava Bäumla.
Účast hráčů byla velmi dobrá, v průměru se trénovalo v sedmnácti lidech.

Soustředění v Herbertově
Největší tréninkové dávky absolvovalo mužstvo při čtyřdenním soustředění
v Herbertově, kterého se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo čtrnáct hráčů. Trénovalo se
třífázově – dopoledne se trenér zaměřil především na fyzickou kondici týmu, odpoledne
absolvovali hráči delší výběh a strečink, večer probíhala herní příprava. Na závěr soustředění
se mužstvo utkalo s dorostem českokrumlovského Slavoje. Přestože utkání vyhráli
Českokrumlovští 2:0, trenér byl s výkonem svých svěřenců velmi spokojený: „Kluci podali
velmi dobrý výkon, zvlášť pokud si uvědomíme, že zápas sehráli po čtyřdenním soustředění,
na kterém všichni ‚dřeli jako koně‘.“ Za hladký průběh celého soustředění patří velký díky
p. Liboru Růžkovi, který týmu poskytnul veškerý komfort, a Městu Rožmberk nad Vltavou
za zapůjčení hřiště pro tréninky.

Přípravné zápasy
Ještě před začátkem soustředění v Herbertově mužstvo úspěšně zvládlo dvě
přípravná utkání s Albrechticemi a Loučovicemi. Albrechtice porazilo 4:3, Loučovice 6:1.
O víkendu 2. – 3. srpna odehrálo áčko další dva zápasy. První v sobotu 2. 8. na hřišti
Slavie České Budějovice, který prohrálo 5:2, druhý odehrálo v neděli 3. 8. na domácím hřišti
s mužstvem Kamenného Újezdu, jednal o se o 1. kolo krajského poháru. I tento zápas
Dynamo prohrálo, a to 6:2. Přes nelichotivé výsledky byl trenér s herním projevem mužstva
spokojen.
Za přístup k letní přípravě je nutné vyzdvihnout hráče Dibďáka, Krauskopfa,
Neugebauera, Pomijeho, Račáka a Vančuru, kteří trénovali pravidelně a poctivě.
„Béčko“ během letní přípravy čekaly také přípravné zápasy. Dvakrát se utkalo s
„výběrem vyšebrodských Vietnamců“, obě utkání vyhrálo shodně 7:2.
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Širší kádr „A“ mužstva:
Jméno
Rapčan Daniel
Večerník Radek

post
brankář
brankář

ročník
1982
1988

Jirkal Aleš
Jirkal Jan
Kovačík Martin
Pomije Václav
Rapčan Lukáš
Rolník Josef
Vančura Martin
Závodský Ladislav

obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce

1983
1982
1983
1988
1988
1979
1984
1990

Dibďák Tomáš
Krauskopf Karel
Kročák František
Neugebauer David
Račák Tomáš
Sojka Luděk
Sosna Marek

záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník
záložník

1984
1986
1990
1989
1984
1980
1991

Marek Vladimír
Filip Josef

útočník
útočník

1981
1972

Příchozí hráči:
 Vladimír Marek
 David Neugebauer
 Ladislav Závodský

Prodloužená hostování:
 Jan Jirkal, Josef Rolník, Luděk Sojka (všichni do 30. 6. 2009 – Rožmberk)
 Radek Večerník (do 31. 12. 2008 – FC Vltava Loučovice)
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Mistrovská utkání „áčka“:
FK DYNAMO VYŠŠÍ BROD – HRANIČÁŘ MALONTY 4:1 (2:0)
Vyšebrodským se první zápas sezony pod vedením nového trenéra vydařil. Od prvních
minut se svou kombinační hrou dostali do převahy a nepustili Malontské téměř k ničemu. Již
v desáté minutě dal po trestném kopu Marka ze strany hřiště Pomije první branku utkání.
Hráči Dynama nepolevili ve své aktivitě, ve třinácté minutě se po kombinaci Račáka, Marka a
Dibďáka ocitnul Filip před brankou hostí a zvýšil na 2:O. V následující čtvrthodině potrestal
rozhodčí hned třikrát hráče Malont žlutou kartou, postupně to byl Hajdák, Gocala a kapitán
Gažák. Zhruba po půl hodině hry se do další šance dostal domácí Filip, kdy byl sám před
brankářem Bílým, ten však jeho střelu zneškodnil. Minutu před koncem poločasu poprvé
zahrozili hosté, Faltus z bezprostřední blízkosti ale jen trefil dobře postaveného Večerníka.
I do druhého poločasu vstoupili domácí aktivněji. Hned ve 46. minutě vniknul do
pokutového území kapitán Krauskopf, kde byl faulován Gocalou. Z následné penalty zvýšil
Račák na 3:0. Po třetí brance Dynamo polevilo ve svém úsilí, a tak se hosté z Malont dostali
více do zápasu. V 54. minutě snížil po standardní situaci Krátkého na 3:1 hlavou Gažák.
V poslední dvacetiminutovce se domácí vzepřeli k velkému tlaku, který zužitkovali šest minut
před koncem regulérní hrací doby, kdy se po střele Krauskopfa zmocnil míče Račák a dal na
konečných 4:1 pro Vyšší Brod. V nastaveném čase, v 92. minutě, měl ještě možnost snížit
hostující Kovařík - míč vyražený domácím gólmanem se dostal k jeho kopačkám, střelou
z hranice pokutového území ale pouze orazítkoval břevno domácí branky.

Sestava Dynama:
Večerník – Kročák, A. Jirkal, Pomije, Závodský – Marek, Krauskopf, Račák, Neugebauer (61.
Sojka), Dibďák – Filip (84. Vančura)

Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, kteří chodí i letos na
zápasy v hojném počtu a vytvářejí výbornou atmosféru, kterou
hráče motivují k lepším výkonům. Věříme, že tomu tak bude i
nadále. DĚKUJEME!!!
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SOKOL OLEŠNICE – FK DYNAMO VYŠŠÍ BROD
Dynamo vstoupilo do zápasu opět výborně, už v deváté minutě šlo do vedení po
střele kapitána Krauskopfa. Po vstřelené brance byla hra Vyšebrodských velmi pasivní, a tak
v rozmezí 15. a 25. minuty domácí Sokol obrátil stav utkání ve svůj prospěch, a to Havlem na
1:1 a Jindrou, před kterým se po rohu a nahrávce Lenka objevila zcela odkrytá branka, na 2:1.
Až do konce prvního poločasu se hrálo výhradně pod taktovkou domácích, kteří ještě stačili
dát gól do šatny, S. Jindra proměnil penaltu nařízenou po faulu hostujícího Pomijeho.
Druhý poločas se po několika sporných situacích hrál ve velmi vyhrocené atmosféře.
Začátek patřil domácím, ve 49. minutě se z malého vápna trefil Lechner na 4:1 a v 59. dal po
rozebrání hostující obrany Lenk již na 5:1. Více jak polovinu druhé půle bylo Dynamo nuceno
hrát o deseti, jelikož již v té první se v souboji zranil Kročák a v druhé Kovačík, kterého již
trenér Bäuml neměl kým nahradit. I přes početní nevýhodu se Vyšebrodští semkli a dokázali
domácí potrápit. V 62. minutě snížil po trestném kopu J. Jirkala Marek a o tři minutky později
nastřelil po nahrávce Filipa tyč. Kanonýr Dynama si vzal slovo i v závěru zápasu - dvě minuty
před koncem snížil na konečných 5:3 po nahrávce Račáka.

Sestava Dynama:
Rapčan – Kovačík, J. Jirkal, Pomije, Závodský – Kročák (38. Vančura), Krauskopf, Marek,
Račák, Dibďák – Filip

IX. ročník memoriálu
V sobotu 9. 8. 2008 se na hřišti vyšebrodského FK Dynama uskutečnil již IX. ročník
Memoriálu JUDr. Antonína Straky, fotbalového turnaje žákovských družstev.
JUDr. Straka byl dlouholetým funkcionářem vyšebrodského fotbalového klubu, kde
zároveň pracoval jako trenér mládeže. Působil také v Okresním fotbalovém svazu v Českém
Krumlově, v Jihočeském krajském fotbalovém svazu v Českých Budějovicích, ve kterém od
počátku devadesátých let zastával funkci předsedy výkonného výboru, a v Odvolací a revizní
komisi ČMFS. V neposlední řadě byl též členem zastupitelstva Města Vyšší Brod.
Memoriálu se zúčastnilo šest družstev, FK Dynamo Vyšší Brod, FK Prachatice, Malše
Roudné, SKP České Budějovice, Union Bad Leonfelden a Výběr Jihočeského kraje, která byla
rozdělena do dvou tříčlenných skupin. Vítězové skupin se utkali ve finále o celkové vítězství
v turnaji, druzí bojovali o třetí místo, třetí o místo páté.
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Výsledky zápasů ve skupinách:
skupina A:

skupina B:

Dynamo V. Brod – FK Prachatice 0:1 (0:1)
Babka Ondřej

Výběr Jč. kraje – Bad Leonfelden 5:0 (1:0)
Nebor Lukáš, Čejka Jakub 2, Heller Dominik,
Kolář Stanislav

FK Prachatice – Malše Roudné 3:0 (0:0)
Miesbauer Petr, Nedad Jiří, Šanda Filip
FK Dynamo V. Brod – Malše Roudné 2:0 (1:0)
Pham David, Novotný Otomar

Bad Leonfelden – SKP Č. Budějovice 1:3 (0:1)
Kepliner Fabian – Pešek David 3
Výběr Jč. kraje – SKP Č. Budějovice 2:0 (1:0)
branky: Kolář Stanislav, Solar David

Výsledky zápasů o umístění:
Finále:
Výběr Jihočeského kraje – FK Prachatice 4:1 (3:O)
branky: Čejka Jakub 3, Kolafa Daniel – Mikeš Jan
O 3. místo:
FK Dynamo Vyšší Brod – SKP Č. Budějovice 2:1 (0:0)
branky: Pham David, Syrovátka Martin – Pešek David
O 5. místo:
Malše Roudné – Union Bad Leonfelden 2:0 (1:0)
branky: Doležal Jiří 2

Individuální ocenění:







Nejlepší střelec: Čejka Jakub – Výběr Jč. kraje (5 branek)
Nejlepší brankář: Štěpán Luboš – Výběr Jč. kraje
Největší talent: Pham David – Dynamo Vyšší Brod
Nejmladší účastník: Rohlík Jan – Dynamo Vyšší Brod
Žákyně: Papajová Věra a Nguyen Thi Hai Yen – obě Dynamo Vyšší Brod
Nejlepší hráč domácích
(cena firmy BARVY LAKY V. Brod, Libor Staněk): Papajová Věra
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Sponzoři:

Město Vyšší Brod

DROGERIE – Ivan Dlask

BARVY LAKY – Libor Staněk
Dotazy, náměty nebo články zasílejte na e-mailovou adresu strakajan@email.cz,
případně je možné nás kontaktovat též telefonicky na čísle 602 864 074 – J. Straka.
WEB:
www.fkdynamovb.wz.cz
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