Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 14. kola Gambrinus ligy 2010/2011
SK Dynamo České Budějovice – FC Zbrojovka Brno (31. října 2010, 15:00)

Již čtrnácté ligové utkání letošního ročníku Gambrinus ligy odehrají fotbalisté Dynama České
Budějovice na domácím hřišti, kde v neděli 31. října přivítají tým FC Zbrojovka Brno. Výkop
zápasu na Střeleckém ostrově letos poprvé proběhne již v 15:00.

Týmy Dynama a Brna patří k tradičním soupeřům v nejvyšší soutěži. Od rozdělení Československa
se oba týmy střetly v první lize celkem šestadvacetkrát. Mírně lepší bilanci vzájemných soubojů
mají Moravané, kteří jedenáctkrát vyhráli a osmkrát prohráli. Devět vzájemných soubojů skončilo
nerozhodně.

V posledních letech mají Jihočeši s Brnem problémy především na domácím stadionu na
Střeleckém ostrově. V posledních šesti zápasech v Českých Budějovicích totiž Dynamo uhrálo
pouhé tři body za tři remízy. Ostatní tři zápasy přinesly výhry Brna!

Vůbec poslední zápas na budějovickém stadionu přinesl nepříjemnou porážku 1:3. V rámci 29.
kola loňského ročníku Gambrinus ligy Jihočeši sice vedli díky Sedláčkovi 1:0, avšak po dvou
gólech Pernici a jedné brance Oklešťka skončilo utkání vítězstvím hostujícího týmu.

Fotbalisté Dynama předvádějí výkony a výsledky jako na houpačce. V posledních zápasech se
často stávalo, že na domácím hřišti předvedli dobrý fotbal a naplno bodovali a naopak na hřišti
soupeřů propadli a nepříjemně prohráli. V posledním ligovém utkání se Jihočeši představili
v Edenu proti Slavii, se kterou prohráli vysoko 0:4. „Věřím, že tato vysoká porážka stopy na
hráčích nezanechá. Většinou je to úplně naopak, chtějí ten nepříjemný výsledek odčinit a
napravit si reputaci. Ty poslední zápasy nám to takto vycházelo, tak to snad vyjde i nyní,“ říká
trenér A-týmu Dynama Jaroslav Šilhavý.

Zatímco fotbalisté Dynama na hřišti soupeře vysoko prohráli, Brňané dosáhli na domácím
stadionu téměř rekordního vítězství, když rozstříleli Slovácko 7:0! „Sedm gólů je pěkná porce.
Obzvlášť u mužstva, které se prakticky v celém průběhu sezony potácelo na samém chvostu
tabulky. Zápas jsem ale viděl a je třeba říci, že hráči Brna byli v tomto utkání vysoce produktivní.
Navíc hráli od třicáté minuty proti deseti a kopali dvě penalty,“ vypočítává kouč Šilhavý.

Přesto si ale budějovický trenér uvědomuje sílu soupeře, který je v první polovině sezony hodně
za očekáváním. „Brno má ve svém kádru řadu velmi zkušených fotbalistů a ti mají mužstvu určitě
ještě co dát. Navíc se nyní zdá, že tu největší krizi již překonali,“ říká trenér Jihočechů. Brno je po
třinácti odehraných kolech až na patnáctém místě tabulky, přesto se Šilhavý nebojí, že by jeho
svěřenci soupeře podcenili: „My nejsme v pozici, abychom mohli někoho podceňovat. Navíc se
snažím na kluky permanentně působit, aby nikdy nikoho za žádných okolností nepodcenili.“

Dynamo nevstoupí do zápasu v plné síle. V průběhu posledních dnů a týdnů počítá trenér Šilhavý
zraněné a marodka je významně zaplněna. „Martin Leština se podrobil úspěšné operaci kolene a
nyní ho čeká dlouhá rehabilitace. V posledních dnech laboroval se zraněním také kapitán Horejš,
který měl dokonce nohu několik dní zafixovanou kvůli problémům s achilovkou. Od středy ale už
s námi trénuje, tak se snad dá dohromady. Viróza trápila Ondráška, kvůli svalovému zranění
netrénoval ani Klavík. V pořádku by měl být naopak už Honza Riegel, který je připraven
nastoupit,“ hlásí Šilhavý, který nemůže stále počítat ani s Petrem Benátem, který sice s týmem již
trénuje, ale není ještě po dlouhé absenci rozehraný. Proti Brnu se v sestavě Dynama neobjeví ani
obránce Josef Laštovka, který dostal za vyloučení v zápase na Slavii stop na jedno utkání..

