
 

 
 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 3. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

FK Teplice - SK Dynamo České Budějovice (neděle 9. 8. 2009, 17:00) 
 

 
Vítězstvím na hřišti Bohemians Praha přerušili fotbalisté Dynama České Budějovice dlouhou 

šestadvacetizápasovou sérii bez výhry na hřišti soupeře. Hned v dalším prvoligovém zápase 

ale tým Pavla Tobiáše čeká další výzva – v neděli 9. srpna se Jihočeši představí na půdě 

Teplic, kde se jim v posledních letech výsledkově nedaří.  

 

Teplice příliš oslnivě do nejvyšší soutěže ale nevstoupily. V úvodním domácím zápase proti 

Spartě Praha se soustředily především na defenzivu, díky které nakonec získaly bod za 

remízu 0:0. I ve druhém utkání sezony se Severočeši výhry nedočkali, v zajímavém zápase na 

hřišti Plzně uhráli také jeden bod, když remízovali 2:2. Střelecky se prosadili Vachoušek a 

Vidlička. 

 

Vzájemná bilance obou týmů je víceméně vyrovnaná. V samostatné české lize se Dynamo 

s Teplicemi střetlo celkem dvacetkrát – devět zápasů vyhráli Severočeši, čtyři utkání skončili 

nerozhodně a sedmkrát se radovali hráči Dynama. V loňské sezoně se oba týmy střetly 

v prvním a posledním kole, zatímco na úvod ligy dominovaly Teplice, které vyhrály 4:0, v jarní 

odvetě pak 3:0 vyhráli Jihočeši. 

 

Fotbalisty Dynama čeká v neděli druhý zápas v řadě na hřišti soupeře, trenér Pavel Tobiáš 

ale očekává naprosto jiné utkání než minulý týden na Strahově proti Bohemians. „Teplice 

mají vysoké ambice, budou hrát poháry a tohle utkání pro ně bude velice důležité. Navíc 

v Teplicích je daleko fotbalovější prostředí a určitě přijde více lidí,“ říká budějovický trenér, 

který moc dobře ví, před čím se v neděli držet na pozoru: „Především obrana je ozdobou 

celého týmu Teplic. Stopeři Lukáš s Kleinem hrají spolu už delší dobu a jsou dobře sehraní. 

Celkově je ale mužstvo Teplic velmi kompaktní a má velkou sílu.“ 



 

 

 

 

 

 

Jihočeši jedou ale na sever Čech velmi sebevědomě naladěni. Po dvou odehraných kolech 

mají na kontě čtyři body a v Teplicích mohou jen překvapit. „Pro nás je zápas v Teplicích 

určitým dárkem. V zápase s Bohemians jsme získali plus tři body, a pokud bychom uspěli i 

nyní v Teplicích, byla by to pro diváky asi nejlepší pozvánka na domácí zápas se Slavií,“ 

uvědomuje si Tobiáš.  

 

Co se týká hráčských absencí, tak k žádnému výraznějšímu posunu nedošlo. „Mírně se 

zlepšuje stav okolo Stráského, který se zapojil do plného tréninku. Včera si už také třicet 

minut zahrál přípravný zápas, ale v neděli určitě nenastoupí. Nenastoupí ani Benát 

s Horejšem, u kterých zdravotní problémy přetrvávají,“ říká Tobiáš se zamračenou tváří. 

Vzhledem ke stavu kádru se tedy nedají ani očekávat výraznější změny v základní sestavě. 

„Sice se říká, že by se vítězná sestava neměla měnit, my ale s ohledem na sílu soupeře 

přemýšlíme nad jednou změnou. Zatím to ale rozmýšlíme a uvidíme, jak to nakonec 

uděláme,“ dodává kouč Dynama. 

 
V neděli na teplických Stínadlech budou Jihočeši hodně spoléhat na střeleckou formu 

Ľubomíra Meszároše, který v úvodních dvou kolech Gambrinus ligy dvakrát skóroval. 

„Samozřejmě se budu snažit opět dát další branku. Uvidíme, zda se mi to podaří,“ říká 

fotbalista, který podobného počinu, tří branek během tří úvodních zápasů, dosáhl během 

svého angažmá v Turecku. 

 

Zkušený fotbalista si ale uvědomuje, že Dynamo narazí na velmi zdatného a silného soupeře. 

„O případném úspěchu či neúspěchu rozhodne náš dobrý kolektivní a defenzivní výkon. 

Mužstvo Teplic hraje delší čas pohromadě a navíc mají v kádru výrazné individuality, které 

dokážou rozhodnout zápas,“ uvědomuje si třicetiletý forvard. 

 


