Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
ke změně termínu domácích zápasů v jarní části Gambrinus ligy

Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice se rozhodl udělat změnu v začátcích
domácích ligových zápasů. Jihočeši hráli dlouhá léta své zápasy v neděli odpoledne, před
startem letošní sezony došlo k přesunutí zápasů na sobotní podvečer a nyní před startem
startem jarní části sezony se termín opět mění. Ligové zápasy se budou na Střeleckém
ostrově hrát v pátek od 18:00 hodin.
Před startem letošního ročníku klub vzhledem ke spolupráci se Strakonicemi a díky nově
vzniklé juniorské lize upřednostnil sportovní hledisko a rozhodl se hrát domácí ligové
zápasy na Střeleckém ostrově v sobotu od 19:00. "V zájmu juniorky a farmy jsme chtěli,
aby A-tým hrál jako první a teprve pak zmíněné dva celky. To se nám velice osvědčilo,
protože všichni hráči, které platíme, hrají o víkendu minimálně jedno utkání. Což pro je
pro jejich sportovní růst velice dobré. Negativem však byli ale právě nižší návštěvy," říká
generální manažer Dynama Jiří Kotrba. Průměrná návštěva v domácích podzimních
zápasech byla na lize necelých 2.300 diváků.
Vedení klubu se tedy snažilo nalézt kompromis, aby zachovalo model, kdy A-tým bude
hrát o víkendu vždy jako první a až poté strakonická farma a juniorka. A zároveň nalezl i
vhodnější termín pro diváky. Proto došlo k rozhodnutí, že se jarní ligové zápasy budou
hrát v pátek vpodvečer. "Už před sezonou jsem vysvětloval, že sobota večer není
definitivní termín. Počítali jsme s tím, že pokud by fanoušci v sobotu na fotbal nechodili,
vrátili bychom se zpět k neděli anebo bychom se pokusili najít nějaký jiný termín, který
by fanouškům více vyhovoval. Protože jsou fanoušci pro náš klub velmi důležití, ta jim
chceme vyjít vstříc, a proto jsme se rozhodli, že budeme hrát domácí zápasy v pátek.
Věříme, že tato změna přispěje k tomu, aby si fanoušci našli cestu zpět na Střelecký
ostrov," říká obchodní a marketingový manažer Dynama Radim Šupka.
Zástupci Dynama si samozřejmě uvědomují, že velký vliv na návštěvnost mají výsledky
týmu. "Je jasné, že hrají velkou roli. Já se právě proto, že v poslední době naše hra
kvalitou zrovna neoplývá, ani nedivím, že někteří lidé zůstali doma. Navíc nelze pominout
ani to, že strašně moc fotbalu je taky v televizi. A že my třeba měli smůlu v tom, že
právě ta nejatraktivnější utkání s Plzní či Slavií jsme hráli v přímém televizním přenosu,"
dodává Jiří Kotrba, který přesto věří, že v jarních bojích o záchranu v Gambrinus lize
najdou fotbalisté Dynama ve svých fanoušcích velkou oporu.
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SK Dynamo ČB - FC Vysočina Jihlava - termín bude

POZOR - případné změny termínů utkání jsou vyhrazeny, vzhledem k TV přenosům,
které se v letošní sezóně uskuteční každý hrací týden vždy od pátku do pondělí.

