Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 10. kola Gambrinus ligy 2010/2011
SK Dynamo České Budějovice – FK BAUMIT Jablonec (26. září 2010, 17:00)

Po téměř měsíční odmlce zaviněné reprezentační pauzou a dvojbojem na hřišti soupeřů se
v neděli 26. září představí fotbalisté Dynama České Budějovice opět na domácím hřišti na
Střeleckém ostrově. V rámci 10. kola Gambrinus ligy přivítají ambiciózní tým Jablonce. Výkop
zápasu je stanoven na tradičních 17:00.

Severočeský tým vstupoval do sezony s vysokými cíly. Vedle snahy proniknout do Evropské ligy
chtěl tým Františka Komňackého zopakovat loňskou druhou příčku v Gambrinus lize a kádr se tak
rozrostl o několik kvalitních fotbalistů. Na konci září ale v Jablonci rozhodně pohoda nepanuje.
Tým nedokázal z předkola evropské soutěže postoupit dál a v nejvyšší české soutěži se ziskem
jedenácti bodů okupuje sedmou příčku ligové tabulky. Na vedoucí Plzeň ztrácí již propastných
čtrnáct bodů!

„Jablonec má spoustu kvalitních a zkušených hráčů. Tým byl poskládaný pro Evropskou ligu, kam
se jim ale postoupit nakonec nepodařilo. Zatím se jim ale nedaří příliš ani v lize a je mi jasné, že
asi nyní bijí na poplach a že budou chtít ztracené body získat tady u nás,“ uvědomuje si trenér
Dynama Jaroslav Šilhavý, který na domácím hřišti očekává velmi náročné utkání.

Jihočeši to ale paradoxně se silnými týmy umí. „To ale asi není problém pouze našeho týmu. Když
k nám přijede soupeř, který chce hrát fotbal, tak i my se dostaneme do šancí. Když přijede
naopak někde bránit v deseti lidech, je to pro nás velmi složité,“ krčí rameny kouč Dynama, který
by rád potěšil i domácí příznivce: „Určitě bychom chtěli před domácím publikem opět vyhrát,
protože jsme našim fanouškům hodně dlužni. Vzpomínáme na pocity po vítězství nad Spartou a
určitě bychom si je chtěli zopakovat.

Po devíti odehraných kolech letošního ročníku Gambrinus ligy je dolní část tabulky málo vídaným
způsobem vyrovnaná. Hned šest týmů má na svém kontě devět bodů a právě mezi nimi jsou i
České Budějovice. „V dolní části tabulky je hodně týmů a bodové rozestupy jsou minimální.
Pokud bychom v neděli Jablonec porazili, tak se dokonce před něj dostaneme,“ dodává Šilhavý.

Po třetině odehraných zápasů letošního ročníku samozřejmě nebude nejdůležitější, zda se
Dynamo dostane před Jablonec. Případný tříbodový zisk by ale týmu určitě prospěl: „Zápas je pro
nás důležitý i z toho pohledu, že se bude nyní vlastně rozhodovat o tom, kdo bude hrát v klidném
středu a kdo naopak bude bojovat o záchranu.“

Pokud budou chtít ale Jihočeši na domácím hřišti uspět, musí si dát pozor na řadu nebezpečných
hráčů soupeře. Jedním z nejnebezpečnějších je především odchovanec Dynama David Lafata,
který je zároveň s devětapadesáti góly nejlepším ligovým střelcem současného kádru
Severočechů. „David patří k nejlepším hráčům Jablonce. Hlídat si ho musíme především v
pokutovém území, kde má výborný výběr místa a skvělé zakončení,“ uvědomuje si Šilhavý. Lafata
vstřelil gól Dynamu v posledním zápase loňské sezony, kdy brankou z pokutového kopu Jablonci
definitivně zajistil druhé místo ligové tabulky.

Nedělní zápas s Jabloncem zcela určitě neodehrají dlouhodobí marodi Leština s Benátem. „Při
středečním tréninku se k nim přidal Rakovan. Sice je určitá šance, že by byl v neděli k dispozici,
ale momentálně je na marodce,“ říká Šilhavý, který se navíc bude muset v následujících dvou
zápasech obejít bez útočníka Tomáše Stráského, který byl v minulém kole vyloučen v zápase
s Ústím nad Labem.

