
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 9. kola Gambrinus ligy 2012/2013 
 

SK Dynamo České Budějovice – FK Teplice (sobota 29. září, 17:00) 

 

 

Po dvou remízách s Duklou a Příbramí čeká fotbalisty Dynama České Budějovice další domácí 

utkání na Střeleckém ostrově, kde tým trenéra Miroslava Soukupa přivítá severočeský celek 

FK Teplice. Utkání je na programu v sobotu 29. září, výkop je stanovený na 17:00. 

 

Fotbalistům Teplic vstup do nové sezony vůbec nevyšel. Ambiciózní tým vedený novým 

koučem Přerostem začal sice domácí výhrou nad Mladou Boleslaví 1:0, jenže v dalších kolech 

se mu herně ani výsledkově nedařilo a v sedmi zápasech uhrál pouze tři body za tři remízy. 

Kvůli tomu klesly Teplice až na čtrnácté místo ligové tabulky. Klub se snažil na vzniklou situaci 

zareagovat a před koncem přestupního období přivedl tři posily - Jakuba Podaného, Marka 

Jarolíma a Andreje Keriče. 

 

Fotbalisté Dynama a Teplic patří v posledních letech k tradičním účastníkům nejvyšší soutěže 

a tomu odpovídá také počet vzájemných zápasů. Jihočeši se s Teplicemi střetli od rozdělení 

Československa celkem šestadvacetkrát. Vzájemná bilance hovoří mírně ve prospěch 

Severočechů, kteří desetkrát vyhráli. Fotbalisté Dynama mají na svém kontě o dvě výhry 

méně, osm utkání skončilo nerozhodně.  

 

Doma na Střeleckém ostrově Jihočeši s Teplicemi často neprohrávají. Během třinácti utkání 

pouze dvakrát na svého soupeře nestačili. Hned šest zápasů skončilo ale nerozhodně a z 

výhry se Dynamo radovalo jen pětkrát. Tři poslední zápasy na budějovickém stadionu 

skončily nerozhodně. 

 

 

 



 

 

 

 

 

K poslednímu ligovému měření sil obou soupeřů došlo ale v jarní části loňské sezony na 

teplických Stínadlech, kde Jihočeši v honbě za záchranou v nejvyšší soutěži vyhráli nad 

domácím týmem 1:0. O jediný gól se postaral těsně před koncem poločasu budějovický 

Brazilec Sandro. Během léta se pak Dynamo s Teplicemi střetlo ještě na turnaji v Nové 

Včelnici, kde v semifinálovém souboji vyhrálo po bezbrankovém průběhu na pokutové kopy. 

 

Teplicím vstup do sezony nevyšel, přesto kouč Soukup neočekává lehké utkání. „Teplice jako 

jeden z mála týmů docela výrazně posílily. Oproti loňské sezoně mají ještě silnější kádr. Jen 

teď v poslední době přišli Jarolím z Jablonce, Podaný ze Sparty a vrátil se také Kerič. Naopak 

nikdo neodešel, takže z pohledu kvality kádru jsou na tom Teplice lépe než loni,“ říká lodivod 

budějovického týmu.  

 

Vzhledem ke kvalitě kádru je postavení Teplic v ligové tabulce velkým překvapením. „Nerad 

bych se pouštěl do nějakého hodnocení Teplic. Neznám tu situaci, která tam teď je. Všechna 

mužstva si procházejí v průběhu sezony určitým vývojem, Teplice pravidelně hrály o poháry, 

a když se pak stane, že úvod sezony nevyjde, prohrajete jeden nebo dva zápasy, tak se z toho 

pak těžko dostáváte. Jde také možná o to, že Teplice tuto situaci z minulosti neznají. V kádru 

Teplic je velké množství hodně zkušených fotbalistů a je tam tak velký předpoklad, že se tým 

z této situace dokáže dostat. Věřím, že to ale nebude v tom zápase s námi, ale až později,“ 

doufá Miroslav Soukup.  

 

Jihočeši by měli do utkání vstoupit v nejsilnější sestavě. „V průběhu týdne jsme řešili pouze 

jediný problém s Romanem Lengyelem, který má nějaký drobnější problém se zády. Ve 

čtvrtek netrénoval a je v péči lékaře a fyzioterapeuta. Snad s námi ale absolvuje páteční 

předzápasový trénink. K dispozici máme dvacet hráčů, nikdo nemá žádné vážnější zdravotní 

problémy, takže budeme mít z čeho vybírat,“ dodává Soukup. 


