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Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 1. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Dynamo České Budějovice – FK BAUMIT Jablonec (neděle 26. 7. 2009, 17:00)

Již o tomto víkendu startuje nový ročník Gambrinus ligy a fotbalisté Dynama České Budějovice
budou opět u toho. Desátý tým loňské nejvyšší soutěže zahájí novou sezonu domácím zápasem
proti Jablonci, utkání začíná na Střeleckém ostrově v neděli v 17:00.
Fotbalisté Jablonce skončili loni na konečném pátém místě a od účasti v nově vzniklé Evropské
lize je dělily pouhé dva body. Tým Františka Komňackého má vysoké ambice i letos a opět bude
pomýšlet na příčky na samém vrcholu ligové tabulky. Během letní pauzy nedošlo v kádru
Jablonce k zásadním změnám. Z nejvytíženějších hráčů odešli pouze Adam Hloušek (přestup do
Slavie) a Josef Hamouz (přestup do SV Mattersburg). V rámci přestupu Adama Hlouška do Slavie
na sever Čech putovali Tomáš Jablonský a Jan Kovařík. Nejzkušenějším fotbalistou, který do
Jablonce během léta přišel, byl dvaatřicetiletý stoper Pavel Drsek, jenž naposledy oblékal dres
Kladna.
V samostatné české lize se Dynamo s Jabloncem střetlo celkem čtyřiadvacetkrát. Mírně lepší
bilanci mají fotbalisté Jablonce, kteří z těchto duelů hned jedenáct vyhráli, čtyři zápasy skončily
remízou a devětkrát se radovali Jihočeši. Dynamu se na domácím stadionu na Jablonec celkem
daří, z dvanácti vzájemných soubojů svěřenci kouče Pavla Tobiáše prohráli pouze dvakrát.
K poslednímu vzájemnému měření sil mezi Dynamem a Jabloncem došlo na začátku dubna
letošního roku na půdě jablonecké Chance arény. Zápas sice skončil vítězstvím domácího
mužstva 2:0, avšak v průběhu hry byli Jihočeši svému soupeři vyrovnaným partnerem. Za stavu
1:0 měl gól na kopačce Petr Benát, jeho dalekonosnou ránu ale zastavila tyč Zichovy brány.
„Vytvořili jsme si několik velmi dobrých náznaků šancí, ale nebyli jsme v zakončení produktivní,“
vzpomíná na zápas na severu Čech trenér Pavel Tobiáš.
Lodivod Dynama si před nedělním startem do nejvyšší soutěže uvědomuje, že jeho tým nečeká
lehký soupeř. „Hned v prvním zápase nás čeká celek, který chce hrát o poháry, takže si myslím,
že to bude atraktivní pro diváky i motivující pro nás pro všechny. My ten zápas chceme
zvládnout, chceme dobře nastartovat ligu,“ říká odhodlaně Pavel Tobiáš.
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Jihočeši nebudou v zápase kompletní. Zdravotní problémy mají delší dobu David Horejš a Tomáš
Stráský. Zatímco u mladého útočníka je nereálné, aby po dlouhém tréninkovém výpadku
nastoupil, u kapitána malá naděje je: „Až magnetická rezonance ukáže, jak na tom David ve
skutečnosti je.“ Pokud by byli hráči zdravotně v pořádku, měl by Tobiáš o základní jedenáctce
jasno. „Základní sestava se prakticky od konce loňské sezony nezměnila. Snad jen v útoku
dostane šanci Meszároš, který do Dynama přišel ze Slovanu Bratislava,“ podotkl kouč Jihočechů,
jenž získal do týmu také mladého slovenského reprezentačního stopera Mariána Jarabicu.
Právě třicetiletý útočník Ľubomír Meszároš může výraznou měrou promluvit do ambic
budějovického celku. Během své kariéry stihl odehrát v nejvyšší slovenské soutěži téměř dvě
stovky zápasů, během kterých nastřílel 51 branek. „I v Budějovicích se budu snažit odvádět
maximální výkonnost a bojovat s týmem o to, abychom byli co nejvýše v tabulce,“ říká před
nedělním zápasem s Jabloncem dvanáctinásobný slovenský reprezentant.
Start kapitána Dynama Davida Horejše je zatím stále nejistý, přesto fotbalista, jenž je základním
kamenem defenzivy Jihočechů, moc dobře ví, odkud bude pro bránu brankáře Pavla Kučery
hrozit největší nebezpečí. „Určitě do zápasu nastoupí útočník David Lafata a na něj si musíme
dát skutečně velký pozor. Prakticky pořád je hladový po gólech. Je to rozený střelec, takže když
dostane jen trochu prostoru, tak toho dokáže využít. Rozhodně je to jeden z nejnebezpečnějších
hráčů Jablonce. I když není nijak vysoký, tak je výborný hlavičkář. Má dobrý výběr místa a
obrana před ním musí být stále na pozoru,“ říká kapitán Jihočechů.

