
 

 
 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 4. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

SK Dynamo České Budějovice – SK Slavia Praha (sobota 15. 8. 2009, 18:15) 
 

 
Čtvrté kolo letošního ročníku Gambrinus ligy přinese zajímavý duel úřadujícího mistra 

pražské Slavie na hřišti Dynama České Budějovice. Přestože mají oba týmy po třech zápasech 

na kontě shodně čtyři body, papírovým favoritem budou fotbalisté pražského celku. Kvůli 

přímému televiznímu přenosu se utkání odehraje na Střeleckém ostrově netradičně již 

v sobotu od 18:15. 

 

Slavia neprožila ideální vstup do sezony. Po domácí remíze s Mladou Boleslaví (1:1) 

nedokázal tým skórovat na hřišti moldavského Tiraspolu a v dalším ligovém zápase pak tým 

Karla Jarolíma prohrál na hřišti Brna 0:2. Následně přišlo velké zklamání v Lize mistrů, kdy 

tým doma pouze remízoval s Tiraspolem 1:1, díky čemuž nepostoupil do další fáze Ligy 

mistrů. Trenér Jarolím udělal před posledním zápasem s Boheminas Praha několik změn 

v základní sestavě a jako klíčové se ukázalo nasazení útočníka Zdeňka Šenkeříka, který se 

třemi góly podílel na výhře sešívaných 3:1. 

 

V samostatné české lize se týmy Dynama a Slavie střetly v nejvyšší soutěži celkem 

šestadvacetkrát. Výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů mají fotbalisté Slavie, kteří 

šestnáctkrát vyhráli a pouze pětkrát prohráli. Dalších pět vzájemných duelů skončilo dělbou 

bodů. Sešívaným se daří i na Střeleckém ostrově, kde v posledních šesti duelech čtyřikrát 

vyhráli, jednou remízovali a jedno utkání skončilo výhrou domácího Dynama. 

 

Jihočeši v minulém ligovém zápase prohráli na hřišti Teplic vysoko 3:0 a v sobotu si tak 

budou chtít před domácím publikem vylepšit pošramocenou reputaci. „Přijede sem ale 

mužstvo, které vyhrálo ligu, a bude to tedy velký zápas. Co se týká kvality a samotné šířky 

kádru, tak je Slavia jasným favoritem celé soutěže,“ říká kouč Dynama Pavel Tobiáš.    



 

 

 

 

 

Zatímco Dynamu dva úvodní zápasy letošní sezony vyšly, fotbalisté Slavie se v prvních kolech 

trápili a optimální výkon podali až v posledním zápase proti Bohemians Praha. „Utkání 

s Bohemkou je nastartovalo, našli optimální složení mužstva, a to je určitě lepší, než kdyby to 

startovací utkání hráli tady u nás. My nyní již tušíme, v jaké sestavě proti nám v sobotu 

nastoupí a to by mohla být naše výhoda,“ říká budějovický kouč, jemuž se před Slavií opět o 

něco vyprázdnila marodka. „S tréninkem začíná v pondělí Horejš a již týden je v plné zátěži 

také Stráský. Oba ještě tedy nenastoupí, ale do hry se vrátí Benát. Pevně ale věřím, že v 

krátké době už budeme všichni kompletní a pohromadě,“ podotýká Tobiáš, který také musí 

až do soboty čekat, zda se dá zdravotně dohromady Tomáš Sedláček, jenž nedohrál utkání 

v Teplicích. 

 

Přestože fotbalisté Dynama v minulém kole na hřišti Teplic zklamali, trenér Tobiáš je před 

zápasem plný optimismu a odhodlání. „Náš cíl je jasný. Před domácím publikem a před 

televizními kamerami chceme bodovat, a pokud to bude možné, tak klidně maximálně,“ 

dodává bojovně naladěný zkušený ligový rutinér. 

 

S touhou po bodovém zisku ze zápasu proti sešívaným se v bráně Dynama objeví i jeden 

z nejzkušenějších hráčů týmu, třiatřicetiletý brankář Pavel Kučera. „Zápas v Teplicích se 

nám jako týmu nepovedl a my to tady musíme nyní v sobotu odčinit. Slavia je velký 

favorit celé ligy a my jen nezměrnou silou a vůlí můžeme proti takovému týmu získat 

nějaký bod,“ říká s jiskrou v oku brankář, který patří delší dobu k nejlépe hodnoceným 

gólmanům celé ligy. 

 

Právě brankář bývá často poslední instancí, která zabraňuje soupeřovým fotbalistům ve 

skórování. O nebezpečných hráčích soupeře má Pavel Kučera jasno. „Určitě si budeme 

muset dát pozor na Jardu Černého, který má výborné zakončení a tah na bránu. On je 

jejich klíčový hráč a v minulém kole na sebe zase upozornil i Belaid, který se vrátil do 

sestavy,“ dodává před sobotním zápasem brankář budějovického týmu. 


