
 

 
 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 7. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

Bohemians 1905 - SK Dynamo České Budějovice (neděle 13. 9. 2009, 17:00) 
 

 
Po reprezentační pauze se opět naplno roztáčejí kola letošního ročníku Gambrinus ligy. Fotbalisty 

Dynama, kteří již čtyři kola čekají na bodový zisk, čeká v neděli 13. září těžká zkouška na horké 

půdě vršovického Ďolíčku, kde Jihočeši nastoupí proti týmu Bohemians 1905. 

 
Hráči Bohemians jako nováček soutěže začali sezonu průměrně. Tým trenéra Pavla Hoftycha 

uhrál v dosavadních šesti zápasech šest bodů za jednu výhru a tři remízy. Právě jediného vítězství 

dosáhli fotbalisté od Botiče těsně před reprezentační pauzou, když dokázali vyhrát na hřišti 

Mladé Boleslavi gólem Jana Štohanzla 1:0. Vůbec poslední soutěžní utkání pak pražský celek 

odehrál na začátku září v rámci poháru Ondrášovka Cup, po nerozhodném výsledku 2:2 

s třetiligovými Ovčáry tým postoupil do další fáze soutěže až díky pokutovým kopům.  

 
Tým Bohemians patří k oblíbeným soupeřům budějovického klubu. Jihočeši se s týmem z Vršovic 

potkali v nejvyšší soutěži od vzniku samostatné české ligy čtrnáctkrát a hned sedm utkání 

dokázali vyhrát. Čtyři zápasy skončily remízou a pouze ve třech případech se radovali Pražané. 

Velmi dobré vzpomínky mají hráči Dynama i na vůbec poslední dvě setkání s Bohemians – 

v sezoně 2007/08 nejprve v Ďolíčku vyhráli 2:0 a stejného vítězství pak dosáhli i v jarní odvetě na 

domácí půdě. 

 
Nedělní zápas obou soupeřů nebude postrádat potřebný náboj. Fotbalisté Dynama budou chtít 

přerušit sérii čtyř proher v řadě a naopak domácí budou chtít zopakovat úspěch ze hřiště Mladé 

Boleslavi. „Bohemku určitě nastartovalo vítězství na půdě Mladé Boleslavi. Uspěla tam proto, že 

zcela změnila způsob své hry. Na začátku ligy začali svěřenci Pavla Hoftycha velmi fotbalově a to 

jim nepřineslo výsledky. Nyní hodně zvýšili důraz, vyztužili obranu a hned uspěli,“ všiml si kouč 

Dynama Pavel Tobiáš. 

 

 



 

 

 

 

 

Čtyřiapadesátiletého trenéra Jihočechů čeká v nedělním zápase zajímavé jubileum. Jako hlavní trenér 

Dynama absolvuje třísté utkání v první a druhé lize. „Je to vlastně deset let života v jednom klubu a 

jsem na to samozřejmě pyšný,“ říká Tobiáš, jenž pouze lituje, že toto výročí vyšlo na současné období: 

„Je samozřejmě škoda, že to vyšlo na dobu, kdy se není situace vhodná na nějaké radování. Doma 

jsme letos ztratili už hodně bodů a myslíme tedy hlavně na zápas s Bohemians.“ 

 
Cílem Jihočechů bylo během reprezentační přestávky zapomenout na nepříjemnou domácí porážku 

s Ostravou. „Prohra s Ostravou pro nás byla velkým šokem, takže ta čtrnáctidenní pauza byla z naší 

strany hodně vítaná. Potřebovali jsme se z toho dostat a řešili jsme to tak, že jsme se věnovali velmi 

náročnému tréninku,“ podotýká Tobiáš, jenž bude moci kromě zraněného Petra Šímy využít všechny 

hráče kádru: „V posledních zápasech jsme dopláceli na špatný zdravotní stav našich hráčů. Na tom 

jsme se snažili také zapracovat, aby se všichni dali do pořádku.“ 

 

Cíl fotbalistů Dynama je pro nedělní zápas na Bohemians naprosto jasný. „Pokud nejsme zbabělci, tak 

musíme na Bohemce uspět. Čeká nás samozřejmě nepříjemný soupeř a nepříjemné prostředí, kde 

budou mít domácí velkou podporu diváků, přesto je kvalita na naší straně a pokud budeme hrát svojí 

hru, tak máme na to, abychom tam uhráli dobrý výsledek,“ věří Pavel Tobiáš. 

 

Na bouřlivou diváckou kulisu se těší i jeden z rekonvalescentů týmu Tomáš Sedláček, který zároveň 

neočekává jednoduchý zápas. „Bude to určitě hodně bojovné a tvrdé utkání a pro nás bude důležité, 

abychom se toho nebáli. Na zápas se ale těšíme, protože tam bude výborná divácká kulisa,“ říká 

nejlepší střelec Dynama v loňské ligové sezoně.  

 

V základní sestavě Dynama by se měl zároveň objevit kapitán týmu David Horejš, který letos v první 

lize neodehrál kvůli zranění ani minutu a pro kterého by to měl být ostrý start do sezony. „Pokud se 

na hřiště dostanu, tak doufám, že týmu pomohu k přerušení série bez bodového zisku,“ říká Horejš, 

jenž se podobně jako Sedláček těší na pravou fotbalovou kulisu: „Fanoušci jsou jejich dvanáctým 

hráčem a určitě je poženou za úspěchem. Bohemka bude chtít určitě potvrdit tříbodový zisk ze hřiště 

Mladé Boleslavi a nečeká nás tedy nic lehkého.“ 


