Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 8. kola Gambrinus ligy 2010/2011
1.FC Slovácko - SK Dynamo České Budějovice (11. září 2010, 17:00)

Po čtrnáctidenní reprezentační pauze pokračuje o víkendu 8. kolo Gambrinus ligy. Fotbalisté
Dynama České Budějovice se v sobotu 11. září představí na hřišti Slovácka v Uherském Hradišti,
výkop utkání je stanoven na 17:00.

Slovácko má na svém kontě o bod méně než Jihočeši, tedy sedm. A všech sedm ukořistili
Moravané na svém hřišti, když na Stadionu Miroslava Valenty přehráli Teplice, těsně zvítězili nad
Hradcem a bod si odnesli z utkání s Ústím nad Labem. Na venkovních hřištích je to ale ze strany
Slovácka o mnoho, mnoho slabší. Čtyři zápasy jako hostující tým a čtyři porážky. Naposledy
svěřence Miroslava Soukupa vyprovodil Jablonec v poměru 3:0. Týmu určitě neprospělo po
prohře s Břeclaví ani vypadnutí z poháru Ondrášovka Cup.

Loňské vzájemné souboje mezi Dynamem a Slováckem vyšly lépe uherskohradišťskému týmu,
který nejprve na podzim na jihu Čech remízoval 0:0 a poté na jaře vyhrál doma 1:0, když jedinou
branku vstřelil půl hodiny před koncem Ondřejka.

Svou kvalitu na domácím hřišti fotbalisté Slovácka letos několikrát potvrdili, Jihočeši ale do
Uherského Hradiště rozhodně nejedou odevzdaní a smíření s porážkou. „Čeká nás zápas na hřišti
soupeře, ale Slovácko je hratelný tým a všichni pevně věříme, že se nám podaří přivézt nějaký
ten bodík,“ pevně věří asistent trenéra Zdeněk Procházka.

Jihočechy čeká v následujících týdnech složité období a zisk bodů ze hřiště soupeřů by byl určitě
příjemný. „Každý bodový zisk z venkovního zápasu je určitě milý. Nás nyní čekají dva zápasy na
Slovácku a v Ústí, a pokud bychom v obou zápasech bodovali, tak by to nám pomohlo a
soupeřům bychom to v dalších kolech hodně znepříjemnili. Hrajeme venku, takže nebudeme pod
tak velkým tlakem, a to může být naše výhoda,“ dodává Procházka.

Fotbalisté Dynama letos venku ještě neprohráli, a to mají za sebou těžké soupeře z Teplic, Mladé
Boleslavi a Bohemians 1905. „V dosavadním průběhu sezony jsme na venkovních hřištích nějaké
branky vstřelili, do šancí se také dostáváme, takže našim útočníkům věříme i v Uherském
Hradišti. Pokud dáme gól, tak to bude určitě dobré,“ přikyvuje asistent trenéra Šilhavého.

V Uherském Hradišti se dá ale očekávat, že ve větší permanenci budou především obránci
budějovického týmu. „Tým Slovácka je nebezpečný především v ofenzivě. Mají tam nebezpečné
kreativní hráče a zároveň také hráče, kteří umí vstřelit branku,“ pokračuje Procházka, který
upozorňuje především na Petra Švancaru: „U něj člověk nikdy neví, co zrovna udělá. Pokud má
svůj den, dokáže být extrémně nebezpečný.“

Jihočeši pojedou na jih Moravy v nejsilnějším možném složení. „Chybět budou pouze
dlouhodobě zranění Benát s Leštinou, ostatní hráči týmu jsou fit a připraveni nastoupit,“ říká
Procházka, který je především rád, že může jet i v zápase s Plzní vyloučený útočník Zdeněk
Ondrášek. „Sice dostal stop za červenou kartu v zápase proti Plzni, tu si ale odseděl už v poháru s
Meteorem Praha a na Slovácko tak s námi může jet,“ dodal na adresu nejlepšího střelce týmu
Zdeněk Procházka.

