Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 15. kola Gambrinus ligy 2012/2013
FC Vysočina Jihlava - SK Dynamo České Budějovice (pátek 16. října 2012,18:00)

První polovinu letošního ročníku Gambrinus ligy zakončí fotbalisté Dynama na Vysočině, kde
v pátek 16. října od 18:00 nastoupí proti celku FC Vysočina Jihlava. Po dvou výhrách v řadě
mají Jihočeši ambice uspět i tentokrát.

Fotbalisté Dynama se po nepovedeném vstupu do sezony dostávají do dobré pohody a po
dvou výhrách v Hradci a nad Slavií by si rádi body přivezli i z Jihlavy. „Musíme využít toho, co
je v posledních týdnech pozitivní, ale určitě nesmíme zapomínat na to, že nám musí zůstat
pokora. Pozitivní náladu ale tlumit nechci, protože vždycky je nejlepší, když hráči v sobě cítí
větší důvěru,“ říká budějovický trenér Miroslav Soukup.

Určitě ale nehrozí to, že by Jihočeši do zápasu vstoupili bohorovně a svého soupeře
podcenili. „Hráče stále upozorňuji na to, že zápasy v Hradci i doma se Slavií jsme zvládli jen
na základě velké disciplíny, týmového ducha a také díky tomu, že se nám tam povedli určité
nadstandardní věci. Nebylo to tak, že jsme ty soupeře jednoznačně přehráli. To pozitivní z
obou zápasů chceme přenést do dalších utkání, ale stále to platí, že náš výkon musíme mít
na něčem postavený,“ uvědomuje si budějovický kouč.

Trenér při předzápasové přípravě nespoléhá na to, že Jihlava do utkání k nejrůznějším
důvodům nenastoupí bez většího počtu hráčů základní sestavy. „Žádné mužstvo neprojde
celou sezonou tak, aby ho nepotkaly silnější a slabší momenty, a to jak v sestavě, tak ve hře.
Nechci teď hodnotit, zda má Jihlava těžké období nebo ne. Je to ligové mužstvo, které chce
hrát pravidelně nejvyšší soutěž, takže určitě nemá v kabině pouze jedenáct hráčů, co mohou
ligu hrát. Pokud někteří hráči kvůli zraněním nebo kartám chybí, tak tam budou určitě další,
kteří na svou šanci čekají,“ říká Miroslav Soukup.

Nic to ale nemění na tom, že Dynamo jede do Jihlavy rozšířit svůj bodový zisk z letošního
podzimu. „V Jihlavě chceme určitě bodovat a chceme se prezentovat dobrým výkonem. Byla
by určitě škoda, když se teď nacházíme v určité pohodě a také naše výkonnost je na
vzestupu, abychom neuspěli,“ naznačuje trenér, který má velkou radost z toho, že bude moci
v Jihlavě využít kompletní kádr: „Nerad bych to zakřikl, ale v současné chvíli máme prakticky
kompletní kádr. Riegel i Linhart celý týden s týmem naplno trénují, v pořádku je už také
Klesa, takže kdokoliv z nich může do zápasu nastoupit a to je velmi pozitivní.“

Hodně speciální utkání čeká především stopera Jana Halamu. Ten totiž poslední dvě
skončení sezony hrál právě v dresu Jihlavy. Jednou jako hostující hráč z Plzně, podruhé jako
hostující hráč z Dynama. „Na zápas se samozřejmě moc těším. Rád se do Jihlavy vrátím. Tam
lidé ligou hodně žijí, o fotbal je tam zájem a z pohledu atmosféry to může být dobrý zápas,“
říká Halama, který by spolu s týmem na Vysočině rád uspěl: „Začínáme mít dobrou formu a
jedeme tam vyhrát.“

Přitom nechybělo mnoho a Jan Halama oblékal dres i letos. Tým z Vysočiny měl totiž o
důrazného stopera v létě velký zájem, současný člen základní sestavy ale na jihu Čech zůstal
a dočkal se šance hrát pravidelně ligu. „Věděl jsem, že to budu mít hodně těžké, abych se
přes Tomáše Řepku a Romana Lengyela dostal do základní sestavy. Ale teď už v sestavě jsem,
daří se nám, takže jsem rád, že jsem tady zůstal,“ dodává Jan Halama.

