
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 4. kola Gambrinus ligy 2010/2011 
 

FK Teplice - SK Dynamo České Budějovice (pondělí 9. srpna 2010) 

 

 

Z pozice šestého týmu ligové tabulky odcestují v pondělí fotbalisté Dynama České Budějovice do 

Teplic, kde se před kamerami České televize střetnou s tamním ligovým týmem. Souboj dvou 

tradičních účastníků nejvyšší soutěže začíná na stadionu Na Stíndalech v 18:00. 

 

Teplickému týmu půjde v zápase s Dynamem o hodně. Svěřenci trenéra Jiřího Plíška uhráli 

v předchozích třech kolech jediný bod za remízu 1:1 na půdě Jablonce a v ligové tabulce se tak 

krčí až na předposledním patnáctém místě tabulky.  

 

Vzájemná bilance obou soupeřů vyznívá lépe pro Severočechy, kteří dokázali z dosavadních 

dvaadvaceti soubojů desetkrát vyhrát a pětkrát remízovat. Sedmkrát se z vítězství radovali 

fotbalisté Dynama. Přestože poslední zápas skončil remízou 0:0, utkání Dynama s Teplicemi 

často přinášejí velké množství branek. Nejextrémnějším soubojem týmů byl vůbec první 

vzájemný zápas v nejvyšší soutěži v roce 1996, který skončil výhrou Dynama na domácím 

stadionu 5:4. 

 

Na hřišti Teplic mají Jihočeši bilanci výrazně zápornou. Na Stínadlech odehráli jedenáct 

ligových zápasů, z nichž pouze dvakrát vyhráli, jednou remízovali a z osmi zápasů odešli jako 

poraženi. Navíc v zápasech na severu Čech dostalo Dynamo třicet branek, což je průměr 

skoro tří inkasovaných gólů na zápas.  

 

 

 



 

 

 

 

Oba celky jsou ale před pondělní ligovou dohrávkou v opačných rozpoloženích. Zatímco 

fotbalisté Dynama mají na svém kontě po třech zápasech se silnými soupeři pět bodů, 

tepličtí fotbalisté se trápí. „Vzhledem k tomu losu jsme vůbec nepočítali s tím, že bychom 

mohli mít po třech kolech na kontě pět bodů. Situace je tedy taková, že následující zápasy 

můžeme hrát v klidu,“ říká trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.  

 

Přestože mohou být Jihočeši v klidu, před zápasem na Stínadlech nechtějí zbytečně usnout 

na vavřínech. „Atmosféra se samozřejmě zlepšila, ale snažíme se to všichni brzdit, protože 

přílišný optimismus není na místě. Na Teplice se připravíme se vším všudy a chceme tam 

uspět,“ říká odhodlaně kouč týmu, který očekává nelehký zápas: „Sledoval jsem je při zápase 

s Příbramí, který velmi překvapivě prohráli. Nyní mají jeden bod a mobilizují všechny svoje 

síly. Už nyní v posledním kole tak sestava doznala změn a myslím si, že ten získaný bod je 

částečně nakopne.“ 

 

Trenér Dynama bude muset udělat hned několik vynucených zásahů do sestavy. 

K dlouhodobému marodovi Martinu Leštinovi se s podobným zraněním přidal i Petr Benát a 

tým si také bude muset zvykat na absenci stopera Mariána Jarabici, který přestoupil do 

polského týmu MKS Cracovia. „Všichni tři tito fotbalisté patřili do základní sestavy a jejich 

nepřítomnost tak bude určitě znát. Až nyní v dalších zápasech uvidíme, zda je v našich silách 

tyto hráče nahradit,“ říká Šilhavý, který se bude muset obejít také bez rekonvalescentů 

Stráského a Klavíka.  

 


