Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 10. kola Gambrinus ligy 2012/2013
FK BAUMIT Jablonec - SK Dynamo České Budějovice (neděle 7. října, 15:00)

Týden po vybojované výhře nad Teplicemi čeká fotbalisty Dynama další ligové utkání proti
severočeskému soupeři. Tým vedený Miroslavem Soukupem si vydá do Jablonce, kde se
střetne s tamním celkem, který v současné chvíli vládne ligové tabulce! Hrát se bude v neděli
7. října od 15:00.

Fotbalisté Jablonce si v úvodu letošní sezony vedou velmi dobře. Po devíti odehraných
kolech mají na svém kontě osmnáct bodů za pět výher, tři remízy a jednu porážku. Tento
bodový zisk je řadí dokonce na první místo ligové tabulky! Nejlepším střelcem týmu je jako již
tradičně českobudějovický rodák David Lafata, který v devíti podzimních kolech nastřílel již
sedm branek.

Utkání mezi Dynamem a Jabloncem patří již k tradičním soubojům v Gambrinus lize. Od
rozdělení Československa se oba týmy v nejvyšší soutěži střetly celkem třicetkrát. Lepší
bilanci mají Severočeši, kteří mají na kontě čtrnáct výher. Fotbalisté Dynama vyhráli
desetkrát a šest utkání skončilo nerozhodně.

V loňském ligovém ročníku odehrály oba týmy dva rozdílné vzájemné zápasy. V podzimním
utkání na Střeleckém ostrově jasně dominovali hosté, kteří vyhráli nad Dynamem drtivým
výsledkem 5:1. V jarní odvetě naopak v Chance Areně hráli dobře Jihočeši a z horké
jablonecké půdy si přivezli bod za remízu 1:1. Podobný výsledek by pochopitelně brali i
v letošní sezoně..

Po utkání s Teplicemi, které jsou až na samém chvostu, čeká Dynamo nyní tým z opačného
pólu tabulky. „Nedá se ale říci, že by nás čekal lehčí nebo těžší zápas než v minulém kole.
Někdy se vám může povést zápas doma a jindy zase venku,“ říká budějovický trenér Miroslav
Soukup, který si je samozřejmě vědom síly soupeře: „Samozřejmě nás čeká silný soupeř,
který je momentálně na prvním místě tabulky. Jablonec jsem v minulých kolech sledoval a
znám tedy jeho kvality a přednosti. Ne náhodou se tento tým pohybuje v popředí tabulky.“

Jihočeši ale neskládají před zápasem zbraně a budou se snažit ze severu Čech přivézt body.
„Pro nás by zápas s prvním týmem měla být dostatečná motivace k tomu, abychom potvrdili,
že jsme ty zápasy v posledních třech zápasech nezískali náhodně. Může to naznačit, jestli
forma týmu třeba postupně stoupá,“ říká trenér, který bude od hráčů vyžadovat maximální
nasazení: „Nemám rád výroky typu, že v zápase nemáme co ztratit. To není pravda. Můžeme
tam ztratit bod nebo tam můžeme ztratit body tři. Určitě tam nechceme jet poraženecky a
naším cílem bude zabojovat o body.“

Jablonec v minulém kole ztratil a proti Dynamu tak bude bojovat o návrat na vítěznou vlnu.
„Jablonec hraje nyní dva zápasy doma za sebou. V minulém kole remízoval s Duklou 2:2 a dá
se očekávat, že proti nám nebude chtít opět zaváhat a že do zápasu nastoupí ještě
koncentrovaněji než v minulém týdnu,“ uvědomuje si trenér Soukup.

Jihočeši nepojedou na sever Čech v kompletním složení. „Většina hráčů kádru je v pořádku.
Neřešíme žádná zranění, avšak bohužel nám onemocněl Michal Klesa. On se s tím potýkal
trochu před minulým zápasem, ale to se z toho ještě dostal. Jenže ten zápas ho natolik
oslabil, že nyní musel ulehnout a má antibiotika,“ dodává Miroslav Soukup.

