
 

 
 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 5. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

FC Slovan Liberec - SK Dynamo České Budějovice (neděle 23. 8. 2009, 17:00) 
 

 
Po dvou porážkách v Teplicích a doma se Slavií Praha čeká fotbalisty Dynama České 

Budějovice tuto neděli další ligové utkání. Svěřenci Pavla Tobiáše se v rámci 5. kola 

Gambrinus ligy představí na libereckém stadionu U Nisy. Výkop utkání mezi Slovanem a 

Dynamem je stanoven na neděli v 17:00. 

 

Fotbalisté Liberce nevstoupili do nového ročníku Gambrinus ligy příliš oslnivě. V úvodním 

zápase pouze remízovali doma s Kladnem 1:1 a následující dva zápasy dokonce prohráli (v 

Mladé Boleslavi 1:4 a doma s Brnem 0:1). Psychicky ale týmu pomohl postup v Evropské lize 

přes lichtenštejnský Vaduz, což se projevilo v posledním ligovém zápase, který Liberec vyhrál 

na hřišti ambiciózní Plzně 3:2.  

 

Po rozdělení Československa se týmy Liberce a Dynama střetly v nejvyšší soutěži celkem 

šestadvacetkrát, výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů mají Severočeši, kteří hned 

třináctkrát vyhráli a pouze šestkrát odešli poraženi. Síla Liberce je především na domácím 

hřišti, kde Dynama dokázalo pouze dvakrát naplno bodovat a dvakrát uhrát alespoň bod za 

remízy. I poslední vzájemný souboj na stadionu U Nisy vyzněl lépe pro domácí, kteří díky 

vlastní brance Riegela a zásahu kanonýra Keriče vyhráli 2:0. 

 

Fotbalisté Dynama mají před utkáním na severu Čech za sebou dva naprosto odlišné zápasy. 

Zatímco na hřišti Teplic v rámci 3. kola prohráli po nepřesvědčivém výkonu vysoko 0:3, proti 

pražské Slavii ve 4. kole sice také prohráli (0:1), jejich výkon byl ale výrazně lepší. „Před 

Teplicemi si hráči mysleli, že jsou moc moc nahoře, byli na druhém místě v tabulce a mysleli 

si, že je nikdo nemůže ohrozit. Naopak do zápasu se Slavií jsme šli s velkou pokorou a ten 

výkon byl úplně odlišný,“ všiml si kouč Dynama Pavel Tobiáš.  



 

 

 

 

 

Přestože fotbalisté Dynama dvakrát za sebou prohráli, do Liberce jedou s odhodláním 

poprat se o co nejlepší výsledek. „Nálada v týmu je velice dobrá. Pevně věřím, že náš 

výkon v Liberci bude mít úplně jiné parametry než ten poslední na hřišti soupeře 

v Teplicích. Od našich hráčů očekávám bojovný výkon a snahu uhrát co nejlepší 

výsledek,“ doufá Tobiáš, jenž si uvědomuje, že se Liberec po špatném vstupu do sezony 

dostává do dobré formy: „Liberec se chytil, když nyní v posledním zápase vyhrál v Plzni. 

Uvědomujeme si, že nás čeká těžký zápas se soupeřem, který se bude chtít co nejrychleji 

vyhoupnout do horních pater tabulky.“ 

 

Fotbalisté Liberce mají před nedělním utkáním s Dynamem velmi náročný program. Ve 

čtvrtek večer je čeká zápas Evropské ligy na horké půdě bukurešťského Dinama. 

„Samozřejmě, že to nějaký vliv na jejich hru proti nám mít může. Nechci nějak 

spekulovat, ale pravdou je, že když hrají Evropskou ligu a navíc ještě na hřišti soupeře, 

tak budou mít jen minimum času se na nás připravit. Malá výhoda to pro nás tedy být 

může, ale před zápasem s tím určitě nijak kalkulovat nebudeme,“ říká rozhodně kouč 

Dynama.  

 

Jihočeši nemají na zápasy v Liberci příliš dobré vzpomínky. Na stadionu U Nisy tým 

z Českých Budějovic vyhrál naposledy v sezony 1996/97 a od té doby uhrál 

v následujících devíti zápasech pouhý bod za remízu 0:0 v sezoně 2007/08. „Je pravda, 

že se tam Dynamu výsledkově nedaří, ale například poslední zápas byl herně velice dobrý 

a přibrzdila nás tam jen vlastní branka, kterou jsme si tam vstřelili. Jinak jsme byli 

Liberci vyrovnaným soupeřem, a pokud nedostaneme nějakou lacinou branku, tak tam 

můžeme určitě uspět,“ uvědomuje si kouč Jihočechů.  

 

Pavel Tobiáš nebude mít v neděli opět kompletní kádr. Kvůli zdravotním problémům 

nemůže do utkání nastoupit hned trojice hráčů. „David Horejš se sice už zapojil do 

tréninku, ale tam se nakonec doba jeho léčení ještě prodloužila. Sedláček sice trénuje, 

ale nevím, zda se dokáže do zápasu dát stoprocentně dohromady. Podobně je to také se 

Stráským, který sice trénuje, ale připraven ještě není. Ani jeden z těchto hráčů v neděli 

nenastoupí,“ dodává trenér budějovického klubu. 

 

 


