Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 15. kola Gambrinus ligy 2009/2010
1. FC Brno - SK Dynamo České Budějovice (sobota 21. 11. 2009, 16:00)

První polovinu sezony 2009/2010 zakončí fotbalisté Dynama České Budějovice zápasem na hřišti
1.FC Brno. Jihočeši budou z pozice posledního celku tabulky na jihu Moravy usilovat o ztracené
body a proti desátému týmu Gambrinus ligy chtějí uspět. Zápas začíná na brněnském stadionu
v Králově poli v sobotu 21. listopadu s výkopem v 16:00.
Po rozdělení Československa se Dynamo s Brnem střetlo v samostatné české lize celkem
šestadvacetkrát. Mírně lepší bilanci vzájemných soubojů mají Jihomoravané, kteří deset zápasů
vyhráli a sedmkrát prohráli, devět zbývajících zápasů skončilo nerozhodně. Loňské dva zápasy
mezi Dynamem a Brnem byly velmi podobné - na podzim Jihočeši na hřišti Brna získali zlatý bod
v nastaveném čase, když se trefil Micheal Žižka a naopak na jaře také v nastaveném čase
vyrovnával na jihu Čech na konečných 1:1 Tomáš Došek.
Během prvních čtyř kol letošního ročníku Gambrinus ligy Brno nasbíralo hned 10 bodů a všichni
soupeři museli brát jihomoravský celek vážně. Jenomže pak přišla zcela jiná série. Deset kol, ze
kterých brněnští fotbalisté vytěžili jen jednu výhru a celkově 7 bodů. Brno kleslo na nynější
desátou příčku tabulky a pozice trenéra Beránka se z pohodlného křesla změnila na vratkou
stoličku. „Nikdo v Brně není v současné chvíli spokojen s předváděnou hrou a ani výsledky. Teď si
ale budou říkat, že přijedou Budějovice a že se budou chtít před posledním domácím zápasem
rozloučit s fanoušky jednoznačným vítězstvím. Je jasné, že nás tam nečeká lehké utkání, ale
přesto jsme povinni se tam poprat o body,“ říká před zápasem trenér Dynama Jaroslav Šilhavý,
jehož svěřenci se naposledy v soutěžním zápase představili v poháru na Letné, kde prohráli
v odvetě osmifinále 0:1. „Na Spartě v poháru jsme předváděli dobré kombinace, ale chybí nám
stále takové to dotažení do konce. Byl to ale jiný zápas, než který nás čeká v Brně. Na Letné nešlo
v uvozovkách už o nic. Tam nebyl takový ten tlak z případné ztráty bodů,“ všiml si Šilhavý.

Po nepřesvědčivých výkonech a výsledcích tak Jihočechům přišla reprezentační pauza
k duhu. „Postupnými krůčky jdeme cestou k posledním dvěma zápasům, ve kterých chceme
být nebezpeční a chceme konečně vstřelit branky,“ dodává před zápasem lodivod Dynama.
Reprezentační volno také napomohlo Dynamu doléčit drobná zranění. Přesto ale tým ani
proti Brnu nebude zdaleka kompletní. „Horejš s Benátem jsou mimo hru do konce podzimu,
takže ti hrát v sobotu nebudou. Jediná další absence je pak útočník Meszároš, který si bude
odpykávat trest za čtyři žluté karty. Všichni ostatní hráči jsou jinak k dispozici a máme tedy z
čeho vybírat. Hráče budeme k zápasu nominovat až v pátek a ti, kteří nepojedou do Brna,
vypomůžou juniorce proti béčku Liberce,“ dodává Jaroslav Šilhavý.
Jedním z fotbalistů, který nebyl v posledních týdnech zcela fit, je i záložník či útočník Pavel
Mezlík, který měl problémy s bolavým tříslem. „Nyní jsem snad již stoprocentně v pořádku a
proti Brnu mohu nastoupit,“ říká odhodlaně šestadvacetiletý fotbalista.
Právě Pavel Mezlík zůstane navždy spjat s Brnem, kde svou kariéru nastartoval. „Na Brno
mám dobré vzpomínky a vždycky to pro mě bude specifický zápas. Samozřejmě výkony Brna
stále sleduji a vím, že se jim v současné chvíli taky vůbec nedaří. Chtěli by být také někde
jinde, ale my se musíme dívat na sebe a ty poslední dva zápasy zvládnout,“ dodává Mezlík,
který se spoluhráči odjede na jih Moravy s vidinou bodového zisku: „I jeden bod z venku by
se počítal. Ale to se uvidí až po zápase.“

