
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
k utkání 30. kola Gambrinus ligy 2008/2009 

SK Dynamo České Budějovice – FK Teplice (sobota 30. 5. 2009, 15:00) 

 

Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká poslední zápas letošní sezony Gambrinus ligy. Tým 
pod vedením Pavla Tobiáše přivítá na domácím hřišti mužstvo Teplic. Výkop zápasu je stejně 
jako u ostatních sedmi prvoligových zápasů stanoven na sobotu na 15:00. 

Fotbalisté Teplic si jako čerstvý vítěz poháru ČMFS zahrají v příští sezoně Evropskou ligu. 
V posledním zápase Gambrinus ligy jim půjde již pouze o prestiž a co nejlepší umístění 
v tabulce. Teplice se momentálně drží na šestém místě ligové tabulky. Na kontě mají třiačtyřicet 
bodů za dvanáct výher a sedm remíz. Nejlepšími střelci týmu jsou pětigóloví Vlastimil Stožický, 
Jakub Mareš a Aidin Mahmutovič.   

Dynamo a Teplice se v nejvyšší ligové soutěži střetly celkem devatenáctkrát. Lepší bilanci mají 
fotbalisté ze severu Čech, kteří devět zápasů vyhráli a jen šestkrát odešli poraženi. Na 
Střeleckém ostrově byli častěji úspěšnější domácí, avšak i Severočeši si nejednou 
z budějovického stadionu odvezli tři body za vítězství. Poslední utkání na domácím hřišti 
Dynama skončilo ale výhrou Jihočechů, o kterou se v dubnu loňského roku postaral efektivní 
ranou přes hlavu Jan Svátek. 

Vůbec poslední vzájemný souboj obou celků se ale odehrál loni v létě, kdy v rámci 1. kola 
Gambrinus ligy rozstřílely Teplice fotbalisty Dynama vysoko 4:0. Právě tato porážka by mohla 
být pro Jihočechy dobrou motivací před sobotním zápasem na Střeleckém ostrově. „V hráčích 
by měla být ale především touha potvrdit celou letošní sezonu. Odehráli jsme dobrou sezonu a 
navíc jaro bylo fotbalově kvalitní. Budeme chtít potvrdit, že minulé domácí utkání s Ostravou 
bylo cestou nahoru a podobně budeme chtít hrát i nyní,“ říká před sobotním zápasem trenér 
Pavel Tobiáš. 

Lodivod Dynama neočekává jednoduché utkání. „Teplice jsou velice konsolidovaný a dobře 
organizovaný tým. V lize dostaly nejméně gólů ze všech týmů a jejich defenziva je složena ze 
samých zkušených hráčů,“ pokračuje Tobiáš, jenž si je vědom i ofenzivních kvalit soupeře: 
„V týmu Teplic je velká konkurence a hrají tam také velmi kvalitní zahraniční hráči.“ 
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Malou výhodou pro hráče Dynama by mohla být skutečnost, že hráči Teplic budou mít v sobotu 
v nohách náročné středeční pohárové utkání. „Měla by to pro nás být výhoda. Mají menší dobu 
na odpočinek a i někteří měli v tom pohárovém zápase zdravotní problémy,“ uvědomuje si 
Tobiáš, který věří, že jeho tým uspěje a v konečné tabulce Gambrinus ligy ještě postoupí výše. 
„Bod i tři body pro nás budou znamenat posun v tabulce. Věřím, že bychom se posunuli na 
jedenácté místo a za určitých okolností dokonce i na desáté.“ 

Před sobotním zápasem se dají také očekávat určité změny v sestavě. Trenér Dynama do zápasu 
nepošle žádného z hráčů, který měl v posledních týdnech zdravotní problémy. „Kdybychom 
tady hráli o ligu, tak by ti zranění hráči k dispozici byli. Dneska ale nemá cenu riskovat ta drobná 
zranění, které tady máme. V zápase s Teplicemi nebudeme využívat Horejše, Stráského a ani 
Šímu. Kvůli kartám nemůže hrát navíc Leština,“ vypočítává Tobiáš, jenž dá pravděpodobně 
příležitost mladému slovenskému útočníkovi Mariánu Timmovi: „Timm dostane v sobotu velký 
prostor a možná nastoupí i v základní sestavě. Je to jeden z těch našich mladíků, který se zatím 
nejlépe popral s tou ligovou šancí.“ 

Před posledním ligovým zápasem letošní sezony má kouč Dynama pouze přání, aby příchozí 
fanoušci prožili co možná nejpříjemnější sobotní odpoledne. „Osobně mám na Teplice hodně 
dobré vzpomínky. Dokonce jednou jsme je porazili tady doma 5:4. Chtěl bych poprosit diváky, 
aby přišli v co nejhojnějším počtu na zápas. Tato sezona byla dobrá a byla by škoda, kdybychom 
poslední zápas dohrávali třeba jen pro pět set diváků,“ dodává Pavel Tobiáš. 

Nevšední zápas čeká také čerstvého reprezentanta Petra Benáta, který velkou část své kariéry 
spojil právě s Teplicemi, kde v posledních pěti sezonách před příchodem do Českých Budějovic 
působil. „Je to pro mě samozřejmě trochu jiný zápas, ale budu ho chtít stejně jako každý jiný 
zápas za každou cenu vyhrát,“ říká odhodlaně Benát, který chce hlavně zapomenout na 
nepovedený zápas ze začátku sezony: „Zápas v Teplicích se nám nepovedl a určitě ho budeme 
chtít odčinit. Je tam navíc ta možnost posunout se tabulkou nahoru a já věřím, že když ten 
zápas vyhrajeme, tak že se minimálně o dvě příčky posuneme výš. Je určitě velký rozdíl skončit 
desátý nebo jedenáctý než třináctý.“ 
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