Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 25. kola Gambrinus ligy 2010/2011
SK Dynamo České Budějovice – 1. FK Příbram (neděle 24. dubna 2011)

Po vysoké porážce na hřišti Baumitu Jablonec musejí fotbalisté Dynama České Budějovice
v domácím prostředí zabrat. V zápase 25. kola Gambrinus ligy přivítají na domácím hřišti
v neděli 24. dubna od 17:00 celek 1. FK Příbram. Souboj dvou celků z dolní poloviny tabulky
může mnohé napovědět o tom, které z mužstev bude dále bojovat o záchranu v lize a které
se naopak vzdálí sestupovým příčkám.

Fotbalisté Příbrami nepatří mezi oblíbené soupeře Dynama České Budějovice v nejvyšší
soutěži. Oba týmy se od rozdělení Československa setkaly v jednadvaceti zápasech, ve
kterých se Jihočeši radovali pouze pětkrát z plného bodového zisku. Naopak Středočeši mají
ze vzájemných duelů na kontě devět výher, zbylých sedm zápasů skončilo nerozhodně.
Dynamu se nedaří ale především na stadionu u Litavky, kde desetkrát prohrálo a pouze
jednou vyhrálo. Na domácím hřišti na Střeleckém ostrově tým z jihočeské metropole sice
nikdy neprohrál, jenže z deseti zápasů si připsal pouhé čtyři výhry.

K poslednímu měření sil obou soupeřů došlo loni na podzim v Příbrami, kde se radovali
domácí po přesvědčivém výkonu 2:0. „Zápas v Příbrami byl asi tím vůbec nejhorším, který
jsme na podzim odehráli. I z tohoto pohledu máme všichni nyní velkou motivaci, abychom
tuto porážku odčinili,“ říká trenér Dynama Jaroslav Šilhavý, který musel dávat svůj tým
dohromady po poslední vysoké porážce v Jablonci: „Dostat pět gólů je samozřejmě velmi
nepříjemné, ale teď je to už za námi. V neděli náš čeká Příbram a to bude úplně jiný zápas.
Bude se hrát o šest bodů a my chceme udělat maximum pro to, abychom to zvládli a
vyhráli.“

Zatímco na podzim Jihočeši v Příbrami propadli, nyní si již podobný výpadek nemohou dovolit.
„Hrajeme doma a musí to být znát. V první řadě musíme hrát s velkým nasazením a musíme
vyhrávat osobní souboje. O míč se musíme daleko více prát a navíc bude potřeba, abychom byli
trpěliví. Příbram je sice v tabulce pod námi, ale její hra je velmi dobře organizovaná, v kádru má
řadu zkušených fotbalistů, takže nás z tohoto pohledu nečeká nic jednoduchého,“ říká
budějovický kouč.

Fotbalisté Dynama byli pod velkým tlakem již před čtrnácti dny, kdy na Střeleckém ostrově hostili
Ústí nad Labem. V podobně složité situaci budou i nyní o víkendu. „Máme ale o trochu lepší
výchozí pozici než Příbram a pokud bychom vyhráli, tak by naše situace byla ještě o něco lepší.
Ale i pro Příbram to bude velmi důležitý zápas, pokud by vyhrála, tak by se v tabulce dostala opět
před nás. Dá se ale očekávat, že si sem Příbram pojede i jenom pro bod za remízu,“ uvědomuje si
budějovický trenér.

Jihočeši měli na jaře příznivé rozlosování, kdy postupně na vlastním stadionu přivítali Teplice,
Bohemians, Slovácko, Ústí a nyní i Příbram. „V posledních dvou domácích zápasech nás čekají
Slavia s Olomoucí, a to budou již úplně jiné zápasy. Tenhle souboj s Příbramí bude posledním
zápasem s týmem, který je v podobné situaci jako my,“ uvědomuje si důležitost zápasu
budějovický trenér, který je rád, že bude mít k dispozici útočníka Zdeňka Ondráška, který
nedohrál kvůli zranění ruky zápas v Jablonci: „Byla by to velká ztráta, kdyby nemohl hrát. Je to
náš nejlepší střelec. Proto jsme rádi, že se prvotní obavy nepotvrdili a že bude moci proti
Příbrami nastoupit.“ Jaroslav Šilhavý bude mít k dispozici stejné hráče jako v posledních
zápasech. Mimo hru zůstávají pouze dlouhodobí marodi Leština s Riegelem a stoprocentně fit
není zatím ani středopolař Petr Šíma.

