Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 6. kola Gambrinus ligy 2010/2011
Bohemians 1905 - SK Dynamo České Budějovice (neděle 22. srpna 2010)

Fotbalisté Dynama České Budějovice nepoznali na začátku sezony pět zápasů v řadě hořkost
porážky. V šestém kole letošního ročníku Gambrinus ligy je čeká zápas proti Bohemians 1905.
Utkání se hraje v neděli 22. srpna v pražské Synot Tip Aréně.

Tým Bohemians patří dlouhodobě k oblíbeným soupeřům budějovického klubu. Jihočeši se s
týmem z Vršovic potkali v první a druhé lize od vzniku samostatné české ligy osmnáctkrát a
hned osmkrát se radovali z vítězství. Šest zápasů skončilo nerozhodně a pouze čtyřikrát se z
vítězství radovali Pražané. Loňská sezona vyšla ale lépe klokanům. Podzimní souboj vyhráli
brankami Škody a Kaufmana na stadionu v Ďolíčku 2:0 a v jarní odvetě pak uhráli na jihu
Čech remízu 0:0.

Tým pod vedení trenéra Pavla Hoftycha čeká náročná sezona na stadionu Slavie v pražském
Edenu. Legendární stadion v Ďolíčku totiž nesplňuje svazové regule a tým Bohemians se tak
musel přesunout do Synot Tip Areny. V té Pražané ale začali sezonu dobře. Po remíze se
Slavií 1:1 si do tabulky připsali i tři body za výhru nad Slováckem 1:0. Ve třech venkovních
zápasech získali zatím jeden bod za plichtu v Hradci Králové.

Zatímco Bohemians mají na svém kontě na devátém místě tabulky pět bodů, fotbalisté
Dynama mají ještě o dva body více a momentálně jsou sedmí. „Chtěli jsme doma
v posledním zápase porazit Hradec, ale ten se ukázal jako velmi zdatný soupeř a vzhledem
k průběhu zápasu jsme byli rádi i za ten jeden bod,“ říká trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Faktem ale zůstává, že remíza na domácím stadionu s Hradcem Králové byla bezpochyby
ztrátou. „Sice se bude hrát v neděli teprve šesté ligové kolo, přesto se dá říci, že souboj
s Bohemians bude bojem o šest bodů. Dá se očekávat, že nás čeká trochu jiný zápas než proti
Hradci. Pražané spoléhají především na bojovnost, pracovitost a nasazení,“ říká trenér
Dynama.

Malou výhodou pro fotbalisty Dynama bude skutečnost, že se zápas neodehraje v Ďolíčku,
ale v Synot Tip Areně. „Když se hrálo v Ďolíčku, tak fanoušci byli pro Bohemku dvanáctým
hráčem. Pokud bude ale bojkot fanoušků v Edenu pokračovat, tak to pro nás určitá výhoda
bude,“ uvědomuje si Šilhavý.

Do nedělního zápasu proti Bohemians bude moci trenér Dynama poslat na hřiště podobnou
sestavu jako minulý týden proti Hradci. „Mimo hru samozřejmě zůstávají dlouhodobě
zranění Benát s Leštinou a fit není ani Riegel. Naopak v plném tréninku jsou již Stráský
s Klavíkem a oba budou k dispozici,“ vypočítává Šilhavý, který bude mít k dispozici i dva zcela
nové hráče Jaroslava Beláně a Dmitrije Lenceviče. Zatímco změna na postu brankářské
jedničky je velice nepravděpodobná, běloruský reprezentant se na hřišti možná objeví.
„Lencevič je kvalitní, dobře rostlý stoper, který pro nás bude určitě posilou. V České
republice je již tři roky, takže ho samozřejmě dobře známe. Je docela možné, že se v sestavě
našeho týmu hned v neděli objeví,“ dodává Jaroslav Šilhavý.

