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Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 25. kola 1. Gambrinus ligy 2007/2008
SK Dynamo České Budějovice – 1.FC Brno (neděle 26.4.2009, 17:00)

Na poslední vysokou domácí výhru nad Kladnem navázali fotbalisté Dynama České
Budějovice remízou na půdě Olomouce 1:1 a další bodový zisk si budou chtít připsat již
tuto neděli na Střeleckém ostrově, kde v 17:00 přivítají 1.FC Brno.
Brno přezimovalo na desáté příčce ligové tabulky, s čímž nebyl nikdo z představitelů
klubu spokojen. Tým s pohárovými ambicemi se ale nerozjel ještě ani na jaře a po
čtyřiadvaceti odehraných kolech má na svém kontě třicet bodů za osm výher, šest remíz
a deset porážek. Nejlepším střelcem týmu je útočník Tomáš Došek, který nastřílel pět
branek z celkového počtu pětadvaceti gólů svého týmu.
Brno jako tradiční účastník první ligy nepatří v posledních letech k příliš oblíbeným
soupeřům Dynama. Jihočeši svého nedělního soupeře porazili naposledy v sezoně
2003/04, kdy na jeho půdě o výhře rozhodl David Lafata. Od té doby se oba celky střetly
sedmkrát, tři zápasy vyhrálo Brno a čtyřikrát skončilo utkání remízou.
Nerozhodný výsledek 1:1 svítil na světelné tabuli i po vůbec posledním vzájemném
zápase. V rámci 11. kola podzimní části letošní sezony urvalo Dynamo bod na půdě Brna,
když se o vyrovnání v 90. minutě postaral Michael Žižka. „Bylo to v době, kdy jsme se
pomalu rozjížděli po nepovedeném vstupu do sezony. Vyrovnávající gól tehdy padl po
rohovém kopu již v nastaveném čase. Hned po gólu rozhodčí utkání ukončil,“ vzpomíná
na zápas v posledním domácím zápase proti Kladnu třígólový Tomáš Stráský, který si ale
nyní uvědomuje, že nedělní zápas na Střeleckém ostrově může vypadat úplně jinak:
„Brno má teď určité problémy a určitě přijede hodně nažhavené. My se tomu ale
nesmíme oddat a za každou cenu musíme navázat na výkon ze zápasu s Kladnem.“
Ač se Moravanům na jaře skutečně nedaří, neočekává trenér Pavel Tobiáš vůbec
jednoduché utkání. „Celkově to pro nás nebude příliš dobrá kombinace. Brnu se nedaří,

ale přitom má velmi silné a kvalitní mužstvo. Kádr týmu je mnohem silnější, než v jakém
je tým nyní postavení v tabulce. V kádru jsou hráči jako Heinz, Polách, Došek nebo Trousil
a to jsou hráči s vysokou kvalitou. I samotné finanční zázemí klubu je na velmi vysoké
úrovni a s momentálním postavením týmu tam není nikdo určitě spokojen,“ uvědomuje
si Tobiáš.
Jihočeši do zápasu s Brnem nastoupí s odlišnou taktikou než v posledním vzájemném
souboji na jihu Moravy. „To utkání bude nyní úplně jiné. My na podzim v Brně bojovali o
ligu a jeli jsme tam s cílem uhrát bod. Hráli jsme tam maximálně disciplinovaně zezadu.
Teď v neděli to ale nebude zápas o první ligu. My budeme hrát především o čest a také o
možnost dostat se v tabulce před soupeře,“ neskrývá Tobiáš, který naopak opatrnější hru
očekává od Brna: „Soupeř určitě nebude chtít inkasovat a bude se soustředit hlavně na
obranu. Hráči Brna budou pod velkým tlakem a budou se strachovat o výsledek. My
budeme naopak hrát tak, abychom vstřelili rychle gól a aby i Brno muselo hru hodně
otevřít.“
Kouč Dynama si maximálně uvědomuje sílu svého týmu a do utkání své svěřence pošle
s cílem získat tři body. „Opakovaně jsme již dokázali, že jsme vnitřně i fotbalově silné
mužstvo. Nejednou jsme dokázali zvrátit nepříznivý vývoj zápasu a to jsme dokázali třeba
v minulém kole v Olomouci, kde jsme po vlastním gólu, který by srazil i daleko silnější
týmy, zvedli hlavu a nakonec mohli i vyhrát,“ říká odhodlaně Tobiáš, který do zápasu
pošle stejnou sestavu jako v posledních dvou ligových zápasech: „Sice máme samozřejmě
v probíhající sezoně drobné zdravotní problémy u některých hráčů, ale do neděle se
dáme všichni dohromady a nastoupíme ve stejném složení jako minule.“
Jedním z mála fotbalistů, který pamatuje výhru nad Brnem ze sezony 2003/04, je
sedmadvacetiletý levý bek Martin Leština. „Je to už skutečně dávno, ale na ten zápas na
hřišti Brna si ještě vzpomínám,“ říká ryzí odchovanec Dynama. Stejně jako trenér Tobiáš
nyní před nedělním zápasem Leština neočekává lehké utkání: „Bude to určitě těžký
zápas. Brno teď není v dobré formě a bude to chtít právě proti nám teď změnit. My ale
chceme doma vyhrát a udržet si tak domácí sérii bez prohry. Velkou motivací také pro
nás je, že v případě vítězství bychom se mohli posunout v tabulce minimálně o jednu
příčku výš.“
Jihočeši budou v neděli spoléhat i na své fanoušky, kteří v posledních zápasech dokázali
svůj tým vydatně podporovat. „Lidé jsou zápas od zápasu lepší a jsme za to moc rádi.
Věřím, že v neděli bude hezké fotbalové počasí a že nás i proti Brnu poženou za ziskem tří
bodů,“ říká obránce Martin Leština.

