Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 7. kola Gambrinus ligy 2010/2011
SK Dynamo České Budějovice – FC Viktoria Plzeň (29. srpna 2010, 17:00)

Soubojem dvou neporažených celků bude o nadcházejícím víkendu pokračovat letošní ročník
Gambrinus ligy. V zápase 7. kola se na stadionu na Střeleckém ostrově proti Dynamu České
Budějovice představí vedoucí tým tabulky – FC Viktoria Plzeň. Utkání se odehraje v neděli 29.
srpna od 17:00.

Přestože Plzeň letos zatím vévodí ligovému pelotonu, patří Západočeši dlouhodobě k
nejoblíbenějším soupeřům budějovického Dynama. Od rozdělení Československa se týmy střetly
v první a druhé lize celkem čtyřiadvacetkrát a Jihočeši odešli ze vzájemných zápasů poraženi
pouze ve třech případech! Ještě zajímavější jsou aktuální série. Čtrnáct zápasů v řadě totiž
Dynamo s Plzní neprohrálo a v těchto zápasech si připsalo šest výher. Velkou zajímavostí také ale
je, že v posledních letech končí vzájemné souboje nerozhodně. Hned sedm posledních utkání v
řadě za sebou totiž skončilo remízou.

Oba vzájemné zápasy v loňské sezoně nepřinesly gól a skončily nerozhodně 0:0. Na podzim
děkovali Jihočeši především gólmanu Kučerovi a na jaře pak ve Štruncových sadech maximálně
využili skutečnosti, že Plzeň do zápasu kvůli utkání poháru Ondrášovka Cup nenastoupila v
nejsilnější sestavě.

V loňském ligovém ročníku obsadila Plzeň konečnou pátou příčku. Od začátku letošní sezony tým
ukazuje, že by mohl mít i vyšší ambice. „Plzeň momentálně předvádí tady u nás v Čechách
nejlepší fotbal, který je plný ofenzivy. Mají ve svém kádru řadu kreativních hráčů a navíc je tam
letos střelecky disponovaný útočník Honza Rezek,“ říká o soupeři, který momentálně vede ligu
s dvoubodovým náskokem na Olomouc, trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Nedělní zápas na Střeleckém ostrově přinese souboj týmů, které ještě v letošním ročníku
nepoznaly hořkost porážky. „My jsme sice stejně jako Plzeň neporažený tým, ale na rozdíl od
nich máme o polovinu bodů méně. I z tohoto pohledu moc dobře víme, jak silný soupeř nás čeká.
Přesto ale věřím, že na domácím hřišti Plzeň hodně potrápíme,“ říká odhodlaně kouč Šilhavý.

Své kvality potvrdili Západočeši minulý víkend, kdy si na Letné poradili s trápícím se úřadujícím
mistrem a vyhráli brankou Petra Jiráčka 1:0. V Plzni tedy panuje do jisté míry euforie, přesto se
trenér Dynama nedomnívá, že by měli jeho svěřenci doma nějak ulehčenou úlohu. „Nebylo by to
určitě špatné, kdyby nás podcenili. Samozřejmě to ale neočekávám. Plzeň je nyní naladěna na
vítěznou notu, daří se jim a z fotbalu se nyní doslova radují,“ pokyvuje uznale hlavou Šilhavý.

V průběhu týdne do Dynama České Budějovice přestoupil zkušený obránce Roman Lengyel.
Trenér Šilhavý tři dny před zápasem nechce ale spekulovat, zda se Lengyel na hřišti proti Plzni
objeví. „Je ale k dispozici. Normálně s námi trénuje a je na ligový kolotoč hodně natěšený.
Trénuje s námi ale teprve od středy, takže ještě nedokážu přesně říci, zda ho hned v neděli
využijeme. Ještě máme pár dnů na rozmyšlenou, tak uvidíme,“ říká Šilhavý.

Pozitivní informací také je, že se postupně zlepšuje zdravotní stav jednotlivých hráčů. „Marodka
se nám teď pomalu vyprazdňuje. Do tréninkového procesu se zapojil už Honza Riegel a dokonce i
Martin Leština se s námi začal pomalu připravovat. Jediný, kdo je stále mimo trénink, je Petr
Benát. Ostatní hráči jsou k dispozici,“ dodává Šilhavý, podle kterého část hráčů A-týmu
vypomůže v sobotu dopoledne třetiligové juniorce v České fotbalové lize.

