
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 13. kola Gambrinus ligy 2010/2011 
 

SK Slavia Praha  - SK Dynamo České Budějovice (24. října 2010, 18:00) 

 

 

Z pozice osmého týmu ligové tabulky nastoupí fotbalisté Dynama České Budějovice v pražském 

Edenu, kde se v rámci 13. kola Gambrinus ligy střetnou se Slavií Praha. Souboj s klubem, který se 

nachází v hluboké krizi, je na programu v Synot Tip Areně v neděli 24. října s výkopem v 18:00. 

 

Slavia Praha patří k dlouhodobě nejúspěšnějším českým fotbalovým klubům. Na svém kontě má 

sice sedmnáct ligových titulů, avšak to jí není v letošní sezoně nic platné. Tým pod vedením Karla 

Jarolíma od začátku sezony herně i výsledkově strádal a efekt nového trenéra zatím nezapůsobil 

ani po příchodu Michala Petrouše. Sešívaní mají na svém kontě po dvanácti odehraných kolech 

jedenáct bodů a v průběžné tabulce Gambrinus ligy se krčí až na čtrnáctém místě 

s dvoubodovým náskokem na poslední Zbrojovku Brno. 

 

V posledních letech to ale Pražané na fotbalisty Dynama umí. Českobudějovický tým dokázal nad 

Slavií vyhrát naposledy v roce 2005 a z následujících osmi zápasů dokázal vytěžit pouhý jeden 

bod za domácí remízu 2:2.  

 

Dva loňské zápasy přinesly sice vyrovnanou podívanou, avšak v obou případech nakonec vyzněly 

pro Slavii. V podzimní části sezony nejprve vyhráli sešívaní na Střeleckém ostrově díky precizně 

zahranému signálu po standardní situaci 1:0 (gól vstřelil Jaroslav Černý) a v jarní odvetě pak 

doma udolali Dynamo v dramatickém zápase před televizními kamerami 3:2. „Se Slavií jsme 

v loňské sezoně odehráli dva naprosto vyrovnané zápasy. Bohužel jsme ale oba prohráli a o to 

větší letos máme motivaci. Máme jim rozhodně co vracet a v Edenu chceme uspět,“ říká 

odhodlaně asistent trenéra Dynama Petr Skála. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotbalisté budějovického týmu budou do zápasu vstupovat v daleko větší pohodě než soupeř. 

Tým pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého doma udolal Baník Ostrava a s patnácti ligovými 

body se posunul do horní poloviny tabulky. „Už před zápasem s Baníkem jsme si říkali, že chceme 

potvrdit výhru nad Jabloncem a zároveň odčinit tu porážku v Příbrami. Tři body ze zápasu s 

Baníkem Ostrava nám hodně pomohly a chceme na dobrý výsledek navázat i na Slavii,“ říká dále 

asistent Skála. 

 

Přestože při pohledu na ligovou tabulku nejde ze Slavie příliš velký strach, všichni se snaží krotit 

přehnanou euforii. „Slavia remízovala naposledy v Ústí a proti nám bude chtít určitě vyhrát. 

Podobně jako v ostatních mužstvech nyní i Slavia řeší určité problémy, ale nic to nemění na tom, 

že má v kádru řadu dobrých fotbalistů, kteří umějí hrát fotbal,“ dodává Skála. Jihočeši soupeře 

v posledních zápasech bedlivě sledovali a moc dobře ví, odkud hrozí největší nebezpečí. 

„Přestože se týmu celkově nedaří, hráči jako Jarda Černý, Milan Černý nebo Karol Kisel dokáží 

zařídit výsledek. Po zranění se navíc vrací Hloušek a na něho také všichni hodně spoléhají,“ 

vypočítává Skála. 

 

Velké otazníky visí nad startem hned několika hráčů budějovického týmu. Nikdo nemá sice žádný 

karetní trest, avšak po zdravotní stránce na tom není tým zrovna nejlépe. „Problémy má David 

Horejš, který poslední zápasy hrál se zapřením. Nějaká nakopnutí měli Pepa Laštovka a Honza 

Riegel, fit nebyl ani Petr Šíma. Do neděle nějaký čas ale ještě zbývá, takže uvidíme, jak to 

nakonec bude. Každopádně v pátek si sedneme s trenéry juniorky a dorostu a budeme řešit, kdo 

vůbec s námi na Slavii pojede,“ uzavírá asistent trenéra Petr Skála.   

 


