Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 23. kola Gambrinus ligy 2012/2013
FK Teplice - SK Dynamo České Budějovice (sobota 13. dubna 2013, 16:00)

Fotbalisté Dynama mají před sebou další klíčové utkání. Po neúspěšném představení s
Příbramí čeká Jihočechy důležité střetnutí v Teplicích, kde budou bojovat o jednu z posledních
šancí zachránit se v Gambrinus lize. Utkání je na programu v sobotu 13. dubna, výkop je
stanoven na 16:00.
Jihočeši mají se zápasy s Teplicemi bohaté zkušenosti. Od rozdělení Československa došlo
k soubojům severu proti jihu celkem sedmadvacetkrát. Bilance obou mužstev je prakticky
vyrovnaná, když devět zápasů vyhráli Jihočeši, osmkrát skončily souboje nerozhodně a
desetkrát ze z výher radovali fotbalisté Teplic. Dynamo s Teplicemi posledních šest zápasů
v lize neprohrálo, v posledních dvou dokonce zvítězilo.
Dlouhodobá bilance Dynama na hřišti Teplic přitom nijak výrazně pozitivní není. Jihočeši
dokázali v dosavadních třinácti zápasech třikrát vyhrát, dvakrát remízovat a osmkrát odešli
jako poraženi. Poslední zápas v Teplicích dopadl pro Dynamo ale na výbornou, když v loňské
jarní honbě za záchranou Jihočeši na Stínadlech vyhráli gólem Brazilce Sandra 1:0.
K vůbec poslednímu měření sil obou mužstev došlo loni na podzim a i tehdy byli spokojenější
hráči Dynama. Ti v rámci 9. kola vyhráli nad svým soupeřem 3:2. Po gólech Táborského, Klesy
a Machovce vedli již 3:0, hosté ale dokázali díky Jarolímovi a Vachouškovi snížit na rozdíl
jediného gólu a závěr zápasu tak hodně zdramatizovali.

Jihočeši mají v nohách nešťastné utkání s Příbramí, které se trenéři snažili během týdne
hráčům vymazat z paměti. „Do žádného hodnocení utkání s Příbramí jsme se nepouštěli,
protože všichni kluci v kabině dobře ví, jak to utkání probíhalo a co za tím bylo. Nemělo tedy
smysl se v tom nějak pitvat. Jen jsme si řekli, že bychom v každém utkání měli být semknutí
stejně, jako jsme byli ve druhém poločase, když jsme cítili křivdu,“ říká k minulému utkání
kouč Pavol Švantner.
Zápas mezi Teplicemi a Dynamem bude ryze záchranářský. Obě mužstva jsou na sestupových
příčkách a remíza prakticky nic neřeší. „Zápas bude pro oba týmy stejně důležitý, jako byl náš
poslední domácí zápas s Příbramí. Teplice hrají doma, a tak to pro ně bude velice důležité
utkání, ve kterém jim nezbývá nic jiného než vyhrát. My se ale díváme hlavně na sebe a
bereme to jako utkání, ve kterém musíme bezpodmínečně uspět,“ dodává Pavol Švantner.
Fotbalisté Dynama do zápasu v Teplicích nemohou nastoupit v nejsilnějším složení. Trenéři
budou mít nejvíce problémům se složením defenzivní formace. „Samozřejmě je to velká
nepříjemnost, když se nám v zápase s Příbramí vykartovali oba naši stopeři. Další
nepříjemností je červená karta pro Řezníčka. Naší sestavu budeme muset vzhledem k
okolnostem hodně pozměnit,“ doplňuje Švantner.
Do utkání určitě nenastoupí ani další ze stoperů Jan Halama, který má dlouhodobější zdravotní
problémy. Otazníkem tak stále visí nad stoperskou dvojicí. „Stoperů k dispozici moc nemáme.
Z juniorky jsme proto povolali Honzu Riegela. Ten prostředí A-týmu dobře zná a celý týden se
s námi připravuje a do Teplic určitě pojede,“ říká závěrem Švantner, který bude navíc
postrádat ofenzivně laděného Brazilce Sandra, který s největší pravděpodobností do soboty
nedoléčí šrámy ze zápasu s Příbramí.

