Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 2. kola Gambrinus ligy 2010/2011
FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice (pátek 23. července 2010)

Po úvodním domácím zápase letošního ročníku Gambrinus ligy čeká fotbalisty Dynama České
Budějovice také první zápas na hřišti soupeře. V pátek 23. července se tým Jaroslava Šilhavého
představí před televizními kamerami na hřišti v Mladé Boleslavi. Výkop utkání je stanoven na
17:30.

Fotbalisté Dynama České Budějovice se s Mladou Boleslaví střetli po rozdělení Československa
celkem čtrnáctkrát. V rámci druhé ligy se dařilo vždy Dynamu, které všechny čtyři vzájemné
souboje přesvědčivě vyhrálo. V nejvyšší soutěži se ale karty rychle obrátily. Z deseti zápasů
Mladá Boleslav pět vyhrála, třikrát remízovala a pouze ve dvou utkáních odešla jako poražená.
Vzájemnou bilanci si Jihočeši vylepšovali především v posledních dvou sezonách. V ligovém
ročníku 2008/09 skončily vzájemné souboje nerozhodně 1:1 a 0:0, v loňské sezoně pak uhrálo
Dynamo velmi cenný výsledek v Mladé Boleslavi, kde velmi překvapivě zvítězilo 1:0.

Poslední vzájemný souboj obou celků byl důležitý především pro fotbalisty z Českých Budějovic.
Jihočeši potřebovali bodovat, aby si udrželi náskok od sestupových příček. Tři kola před koncem
soutěže Dynamo na hřišti v Mladé Boleslavi ale překvapivě vyhrálo Volešákovým gólem 1:0, čímž
si zajistilo ligovou příslušnost i pro ligový ročník 2010/2011. „Samozřejmě jsme byli moc šťastní,
že jsme dokázali v Mladé Boleslavi vyhrát a udržet ligu pro Budějovice. Poslední dvě kola jsme tak
mohli být již v klidu a mohli jsme dát šanci nadějným mladíkům našeho klubu,“ vzpomíná trenér
Jaroslav Šilhavý na květnové vítězství v Mladé Boleslavi.

Všechny ligové týmy ale udělaly za loňskou sezonou tlustou čáru a všichni nyní již hledí na právě
startující ligový ročník 2010/2011. Do nové sezony vstoupili Jihočeši domácí bezbrankovou
remízou se Slovanem Liberec. „Bod je vzhledem k průběhu zápasu asi spravedlivý. I když divácky
atraktivnější by bylo, kdyby skončil třeba remízou 3:3 nebo 4:4. Oba týmy si totiž vypracovaly
řadu velmi dobrých příležitostí,“ řekl po zápase kouč Šilhavý.

Následující ligový zápas proti Mladé Boleslavi se odehraje netradičně již v pátek, z čehož si trenér
těžkou hlavu nedělá. „V Boleslavi bychom chtěli být stejně jako proti Liberci nebezpeční směrem
dopředu. V úvodním utkání s Ústím měli Boleslavští v obraně řadu okének a toho bychom chtěli
využít,“ říká odvážně trenér Dynama.

Kouč budějovického týmu nechce ani upozorňovat na nějakou výraznou individualitu
v mladoboleslavském celku. „Celkově má ale Boleslav zkušené mužstvo. Ve středu zálohy
nastupuje Opiela a Sylvestre, na kraji je rychlý Mendy. Hrozbou bude i australský fotbalista
tureckých rodičů Kerem Bulut, který nyní přišel z FC Sydney. Je to rychlý, přímočarý hráč, který je
silný na míči. Navíc ho bude doplňovat nevyzpytatelný forvard Marek Kulič. Variantou je také Ivo
Táborský, kterého známe z působení na jihu Čech,“ vypočítává Šilhavý.

Jihočeši budou muset udělat v Mladé Boleslavi minimálně jednu vynucenou změnu v základní
sestavě. Na dlouhou dobu je totiž mimo hru obránce Martin Leština, který si v úvodním duelu
letošní sezony přetrhl přední křížový vaz v koleni. Pozvolna se do tréninkového zatížení vrací také
útočník Tomáš Stráský, který doléčuje těžký výron v kotníku. Ostatní hráči týmu jsou v pořádku a
budou v pátek trenéru k dispozici.

