Vážení fanoušci budějovického Dynama,
na vaše četné žádosti jsem se rozhodl vydat prohlášení týkající se aktuální situace
našeho klubu. Vzhledem k mým zdravotním problémům šel u mě fotbal v poslední době
trochu stranou, ale věřte mi, že i když jsem se nemohl práci naplno věnovat, výkony a
výsledky našeho A-týmu jsem bedlivě sledoval.
Co se týká aktuální situace, celý pohled na fungování klubu má dvě roviny - sportovní a
ekonomickou. Po ekonomické stránce je klub momentálně zabezpečen a vše funguje v
pořádku. Díky prodeji Milana Nitrianského se nám podařilo naplnit rozpočet a v letošní
sezoně tak nebudeme mít žádné ekonomické problémy. V dnešní době, kdy se s
finančními problémy potýká mnoho klubů, je pro nás potěšující, že my podobné problémy
řešit nemusíme.
Na startu nového ročníku Gambrinus ligy nás samozřejmě trápí současné postavení
ligového týmu. Neoddiskutovatelným faktem je, že se oproti předešlým sezonám zlepšil
náš herní projev, avšak skutečností také je, že nemáme po čtyřech kolech ani bod a tato
situace je samozřejmě velice alarmující, protože fotbal se nehraje na pouze na krásu, ale
především o body, které nám chybí.
Náš současný hráčský kádr má při tom podle mého názoru dostatečnou kvalitu k tomu,
aby se pohyboval v klidném středu ligové tabulky. Současná situace má tedy dvě řešení,
buď začneme okamžitě v následujících zápasech sbírat body, díky kterým se odpoutáme
od dolních pater tabulky, a nebo nebude jiná možnost, než vyměnit hlavního trenéra.
Pokud by k takové změně muselo dojít, určitě bychom chtěli angažovat trenéra, který
není tolik spjatý s naším klubem a vnesl k nám nový pohled. Naším cílem není hrát každý
rok o záchranu, proto bychom přivedli trenéra, se kterým bychom chtěli spolupracovat
dlouhodobě a koncepčně, tak aby se naše kvalita a postavení v tabulce každý rok
zlepšovalo.
Vážení fanoušci, chápu vaše znepokojení nad současným postavením našeho A-týmu,
přesto nám ale věřte, že se snažíme celou situaci řešit a že uděláme vše pro to, aby
letošní sezona proběhla ke spokojenosti nás všech.
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