
    SK D  

                            SSKK  DDYYNNAAMMOO  ČČEESSKKÉÉ  BBUUDDĚĚJJOOVVIICCEE,,  aa..ss..  
 

                         Střelecký ostrov 3, 370 21 České Budějovice 
 

                  Radim Šupka, mob.: +420 724 621 321, e-mail: rsupka@dynamocb.cz 

SK Dynamo České Budějovice,a.s. 
Střelecký ostrov 3, 370 21 České Budějovice 

IČO: 25187791, DIČ: CZ699000335 
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 974 

 
 

 
Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

 
 k utkání 23. kola 1. Gambrinus ligy 2007/2008 

 
SK Dynamo České Budějovice – SK Kladno (neděle 12.4.2009, 17:00) 

 
 

 
Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká druhou dubnovou neděli na Střeleckém ostrově 
utkání 23. kola Gambrinus ligy s týmem SK Kladno. Výkop zápasu mezi aktuálně 
dvanáctým Dynamem a čtrnáctým Kladnem je stanoven na 17:00. 
 
Fotbalisté Kladna v dosavadních dvaadvaceti zápasech uhráli třiadvacet bodů, dokázali 
vstřelit 15 branek a 31 jich inkasovali. Nejlepším střelcem týmu je Jaromír Šilhan, který se 
postaral o třetinu všech gólů svého týmu.  
 
Jihočeši nastoupí proti týmu, proti kterému se jim dlouhodobě nedaří. Od vzniku 
samostatné české ligy se oba soupeři střetly v nejvyšší soutěži pětkrát a vzájemná bilance 
hovoří ve prospěch Středočechů, kteří s Dynamem ještě nikdy neprohráli. V průběhu loňské 
ligové sezony tým vedený Františkem Strakou prohrál na Kladně vysoko 1:5 a v jarní 
odvetě pak zvládl na domácí půdě uhrát pouze remízu 0:0.  
 
Nerozhodným výsledkem 0:0 skončil i letošní podzimní zápas na stadionu Františka Kloze. 
Přitom právě domácí fotbalisté měli v průběhu zápasu více ze hry a vytvořili si i několik 
velmi dobrých příležitostí. „Je pravda, že jsme na podzim měli na Kladně docela štěstí. 
Dlouhodobě s nimi výsledky nemáme, ale na to teď nebudeme vůbec koukat. Nyní nás čeká 
nový zápas a uděláme vše proto, abychom i po nedělním zápase byli před nimi v tabulce,“ 
říká odhodlaně středopolař David Homoláč.  
 
Jedním z fotbalistů, který má v dresu Dynama s kladenskými neúspěchy nejmenší 
zkušenosti,  je další záložník, aktuálně s pěti góly nejlepší střelec týmu, Petr Benát: 
„Samozřejmě jsem již slyšel o nějakém kladenském komplexu, ale určitě se není čeho bát. 
Sice nás čeká silný a houževnatý soupeř, ale my jsme v týdnu dobře potrénovali a snad se 
nám to povede přenést do zápasu.“ Bývalý teplický fotbalista také ví, jak na soupeře 
v nedělním zápase vyzrát. „Určitě by nám pomohlo, pokud bychom dokázali hned v úvodu 
vstřelit gól. A když pak v průběhu hry přidáme druhý, byl by to dobrý zápas,“ říká před 
utkáním Benát, který si ani nechce připustit variantu, že by Dynamo s Kladnem doma 
prohrálo.  
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Trenér Pavel Tobiáš spolu s týmem minulý víkend poprvé na jaře prohrál na půdě 
Jablonce 0:2, na nepovedený výsledek ale již nyní nemyslí: „Samozřejmě jsme výsledek 
zápasu s Jabloncem hodili za záda a nyní se soustředíme jenom na Kladno. Během týdne 
jsem zaznamenal, že hráče ta porážka v Jablonci nijak nepoznamenala a to je jen dobře. 
Sice jsme prohráli, ale utkání jsme tam odehráli tak, jak jsme si představovali. Hráči jsou 
nyní v pohodě a dobře nachystaní.“  
 
Kladno bývá tradičně pasováno do outsidera celé soutěže, s tím ale kouč Dynama rozhodně 
nesouhlasí. „Kladno je hodně podceňované, na jaře udělalo stejně jako my sedm bodů. 
Všechny jarní zápasy mělo dobré, venku v Olomouci vyhrálo 3:1 a bylo o třídu lepší než 
domácí,“ všiml si Tobiáš, jenž utkání na Hané osobně sledoval.  
 
Jihočeši do zápasu vstoupí s jasnou taktikou, hrát maximálně ofenzivně. „Chceme uspokojit 
diváky. Naším cílem bude hrát útočně a dávat góly. Samozřejmě si uvědomujeme, že 
ligové týmy mají dobře organizované obrany a góly v současné době střílí těžko Sparta i 
Slavie. My přesto ale zápas s Kladnem zvládneme, jsem o tom přesvědčený,“ říká 
odhodlaně budějovický trenér.  
 
Nastíněné taktice bude odpovídat také základní sestava týmu. Kouč Dynama sice nebude 
mít k dispozici zraněného stopera Hunala a útočníka Klavíka, přesto chystá určité změny 
v sestavě. „Na post obránce se vrátí určitě Honza Riegel, protože Milan Nitrianský je 
s reprezentací a nebude tak moci hrát. Zároveň do sestavy od úvodní minuty zařadíme 
Fernanda Hudsona a změnu také zvažujeme v útoku,“ naznačuje Tobiáš plány na 
nadcházející zápas.  
 
Nedělní zápas na Střeleckém ostrově může podle trenéra Tobiáše definitivně rozhodnout o 
záchraně Dynama v první lize. „Pokud zápas vyhrajeme, tak budeme mít osmadvacet bodů 
a to by znamenalo jasnou záchranu v první lize. Znamenalo by to pro nás příjemný zbytek 
jara a v klidu bychom se mohli připravovat na příští sezonu. Pokud bychom ale nevyhráli, 
tak bychom se dostali do problémů. My ale uspějeme,“ dodává na úplný závěr Pavel 
Tobiáš.   
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