Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 8. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Slovácko (neděle 20. 9. 2009, 17:00)

Již pět zápasů v řadě nepoznali fotbalisté Dynama České Budějovice radost z bodového zisku
v zápase Gambrinus ligy. Tuto nelichotivou bilanci budou chtít svěřenci Pavla Tobiáše přerušit již
v neděli 20. září, kdy na domácím hřišti přivítají nováčka nejvyšší soutěže, tým 1.FC Slovácko.
Fotbalisté Slovácka na tom nejsou o mnoho lépe než Jihočeši. Tým vedený trenérem Josefem
Mazurou stihl v dosavadních sedmi kolech nasbírat šest bodů za dvě domácí výhry nad Olomoucí
a Bohemians Praha. Venku mužstvo zatím nebodovalo – prohrálo v Jablonci 3:2, v Brně 1:0 a na
Slavii 3:0. Velkou ranou pro mužstvo bylo také vypadnutí v poháru ČMFS s divizním týmem
Třebíče.
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.
Nedělní duel mezi Dynamem a Slováckem bude v první řadě boj Jihočechů o první letošní
vítězství na domácím hřišti. V minulých letech patřil Střelecký ostrov k nedobytným tvrzím, letos
ale Dynamo na vlastním hřišti již třikrát ztratilo a další zaváhání si již tým Pavle Tobiáše nemůže
dovolit. „Jestli nechceme hrát v lize ostudnou roli, tak tyhle následující zápasy prostě musíme
zvládnout. Těch zbytečných ztrát bylo letos už hodně a musíme to už konečně zastavit,“ říká
odhodlaně trenér Dynama Pavel Tobiáš.

Atmosféra na Střeleckém ostrově nebyla v uplynulém týdnu ideální. Týmu se nevydařilo utkání na
půdě Bohemians 1905 a na konto si připsal již pátou prohru v řadě. „Vyhlásili jsme mobilizaci všeho,
co v klubu je. Všichni musí své úsilí zvýšit na 120% a nedělní zápas se Slováckem musíme zvládnout.
Žádná jiná cesta nikam už nevede,“ krčí rameny odhodlaně Tobiáš, který od svých hráčů čeká
podobný výkon jako v soubojích se Slavií nebo Baníkem Ostrava: „V předešlých zápasech jsme hráli
kondiční a agresivní fotbal. Nyní na Bohemce se hráči ale schovávali, a kdyby bylo na hřišti deset
stromů, tak jsou za nimi schovaní. To je samozřejmě cesta do pekel.“
V zápase proti Slovácku bude moci trenér využít téměř kompletní kádr, hrát nemůže pouze zraněný
záložník Šíma. S největší pravděpodobností se dokonce v sestavě Dynama objeví i zcela nová tvář, ze
Slovanu Bratislava přicházející středopolař Peter Černák. „Přišel na post, který tady už nějaký čas
řešíme. V minulosti nám tam určitou dobu pomohl Homoláč, dneska se tam ale střídá s Riegelem a
stále tam máme určité rezervy. Černák je velmi zkušený hráč, který hrál ve Slovanu Bratislava a tento
post by nám měl vyřešit,“ říká Tobiáš, který nevylučuje, že by se v zápase mohl narychlo objevit i další
nový člen budějovického týmu.
Po nepovedených zápasech nezbývá Jihočechům nic jiného, než naplno bodovat. „Přijede Slovácko,
nováček ligy, který má svou kvalitu. My jsme ale silné mužstvo a na hřišti musí být vidět, že
potřebujeme tři body,“ říká odhodlaně kouč budějovického celku.
Velký návrat po dlouhodobém zranění prožil v posledním domácím zápase proti Baníku Ostrava
Tomáš Stráský, který svým gólem poslal Dynamo do vedení. Jihočeši utkání ale nakonec smolně
prohráli a body nevyválčili ani na hřišti Bohemians 1905. „Zápas ve Vršovicích nám nevyšel, hráli jsme
špatně. Za celý zápas jsme nevystřelili na soupeřovu bránu a výkon celého mužstva byl špatný,“
poznamenal mladý útočník, jenž v posledních zápasech nastoupil na postu pravého záložníka.
Před nedělním zápasem se Slováckem Stráský s velkým odhodláním mluví o zisku tří bodů.
„Nemůžeme se dívat teď na soupeře. Musíme každý začít sám u sebe, od toho se musíme odpíchnout
a porazit je,“ burcuje střelec posledního gólu Dynama v letošní sezoně.

