Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 11. kola Gambrinus ligy 2010/2011
1.FK Příbram - SK Dynamo České Budějovice (2. října 2010, 16:00)

Druhou třetinu letošního ročníku Gambrinus ligy zahájí fotbalisté Dynama České Budějovice na
venkovním hřišti, kdy se v rámci 11. kola nejvyšší soutěže představí na hřišti týmu 1. FK Příbram.
Výkop zápasu je stanoven na sobotu 2. října v 16:00.

Přestože Středočeši neměli nikdy příliš vysoké ambice a v ligové tabulce jen málokdy usilovali o
nejvyšší příčky tabulky, Dynamu se proti tomuto soupeři nedaří. Od rozdělení Československa se
oba soupeři v nejvyšší soutěži střetly dvacetkrát. Zatímco doma tým Jaroslava Šilhavého nikdy
neprohrál, na hřišti v Příbrami osmkrát prohrál a pouze dvakrát vyhrál. Vůbec poslední zápas na
hřišti u Litavky skončil vítězstvím domácího celku 3:1, kdy jedinou branku Dynama vstřelil
současný letošní nejlepší střelec týmu Zdeněk Ondrášek.

Pokud budou chtít Jihočeši přerušit sedm let trvající čekání na bodový zisk z Příbrami, mají
poměrně dobrou příležitost. Příbram nezačala sezonu oslnivě a po deseti odehraných kolech má
na svém kontě devět bodů. Velkým problémem Středočechů je především střílení gólů. Pod
trenérem Martinem Hřídelem Příbramští vstřelili pouhé čtyři branky, což byl jeden z důvodů
k tomu, aby byl trenér Hřídel od mužstva odvolán.

Tři dny před vzájemným zápasem Dynama s Příbramí nikdo na jihu Čech nevěděl, který trenér
vlastně Příbram v sobotu povede. „Musíme počkat, až klub sdělí informaci o tom, kdo bude jejich
novým koučem. Podle toho jména asi rychle pochopíme, s jakou taktikou proti nám Příbram v
sobotu nastoupí,“ krčí rameny trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Přestože Jihočeši zatím nevědí, s jakou taktikou Příbram do zápasu vstoupí, očekávají velmi
náročné utkání. „Nový trenér určitě přinese nový impuls, ale to mužstvo se ze dne na den
nezmění, takže těžko se dá odhadnout, jak zápas bude vypadat. Nám i soupeři půjde o hodně,
takže šance jsou vyrovnané,“ dodává Šilhavý, který je na jednu stranu rád, že jeho tým
nenastoupí proti urputně bránící Příbrami, která pod Martinem Hřídelem spoléhala především
na precizní defenzivu: „Určitě se nám hraje lépe proti kombinačně hrajícím soupeřům, kteří se
snaží hrát ofenzivně. Uvidíme, jak bude Příbram hrát pod novým trenérem, ale pokud by hrála
tak, jako do teď, tak by se nám proti ní asi moc dobře nehrálo.“

Za povšimnutí stojí určitě také střelecké skóre Příbrami. V dosavadních deseti kolech tým sice jen
devětkrát inkasoval, avšak do černého se trefil pouze čtyřikrát! „Oni měli prostě takový styl hry.
V posledních zápasech jim pak chyběla i střelecká pohoda. Když se k tomu přidalo i to, že spálili
nějaké šance, tak se rychle dostanou do stavu, že jsou při každé akci nervózní a nedaří se jim,“
říká na toto téma budějovický kouč.

Jihočeši do zápasu nastoupí asi v podobném složení jako v minulém domácím zápase proti
Jablonci. „Mezi dlouhodobě zraněnými jsou stále Leština s Benátem. Kvůli červené kartě ze
zápasu s Ústím nemůže ještě nastoupit Tomáš Stráský. Ostatní hráči jsou k dispozici,“ říká
Šilhavý, který dodává, že nemá žádný důvod ke změně. „V sobotu nás čeká soupeř, se kterým
potřebujeme a chceme uhrát nějaké body.“

