Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 23. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Dynamo České Budějovice – 1. FK Příbram (neděle 4. dubna 2010, 17:00)

Týden po porážce na hřišti Slovácka v Uherském Hradišti nastoupí fotbalisté Dynama České
Budějovice k zápasu 23. kola Gambrinus ligy doma proti Příbrami. Utkání Jihočechů proti
aktuálně jedenáctému celku ligové tabulky začíná na Střeleckém ostrově v neděli 4. dubna
s výkopem v 17:00.
Mužstvo Příbrami prožívá pohodovou sezonu. Tým vedený trenérem Karolem Markem se
prakticky v celém průběhu ligového ročníku pohybuje v klidném středu tabulky a nemá tak
sebemenší obavy ze záchrany v první lize. Ve prospěch Jihočechů může v neděli hovořit fakt,
že Středočeši drtivou většinu svých bodů získali v domácím prostředí.

Lepší bilanci vzájemných zápasů mají fotbalisté Příbrami, kteří v samostatné české lize v
duelech s budějovickým týmem osmkrát vyhráli a pouze čtyřikrát prohráli, sedm dalších
vzájemných zápasů skončilo nerozhodně. Gól v síti Příbrami pamatují ze současného kádru
Dynama pouze Fernando Hudson a Zdeněk Ondrášek. Při vzájemných zápasech zaznamenal
také dvě branky Rudolf Otepka, obě ale ještě jako hráč Příbrami skórující do sítě Dynama!

K poslednímu souboji mezi oběma celky došlo v 9. kole letošního ročníku Gambrinus ligy.
Trápící se Dynamo na svého soupeře na stadionu Na Litavce nestačilo a domácí Příbram zcela
přesvědčivě zvítězila díky brankám Jakuba Štochla, Dorta a Rodrigueze 3:1, jediný střelecký
úspěch Jihočechů zaznamenal za stavu 2:0 pět minut před koncem Zdeněk Ondrášek.

Fotbalisty Dynama nečeká v neděli na Střeleckém ostrově lehké utkání. Příbramští spoléhají
na hřištích soupeřů na propracovanou defenzivu a úkolem svěřenců Jaroslava Šilhavého tak
bude prolomení obrany soupeře. „Dá se očekávat, že na našem hřišti budou příbramští
fotbalisté hrát trpělivý fotbal založený na dobré defenzivě a určitě se nebudou nikam hnát,“
uvědomuje si trenér Dynama, jenž nedělního soupeře na vlastní oči sledoval ve středečním
pohárovém utkání na hřišti Plzně.

Přestože nemá příbramský celek v letošním ligovém ročníku sebemenší starosti se
záchranou, nestaví trenér Karol Marko hru svého týmu na nějaké výrazněné fotbalové
osobnosti. „Žádná hvězda sice na soupisce nefiguruje, hru mají ale Středočeši založenou na
týmovém výkonu, dobře pracují a je vidět, že jim to přináší ovoce,“ přikyvuje uznale Šilhavý,
který se snažil v posledních dnech spolu s týmem zlepšit ofenzivu: „V průběhu týdne jsme
hodně pracovali na koncovce, hodně jsme stříleli a zkoušeli co možná nejvíce útočných
kombinací, takže pevně věřím, že nám to v neděli přinese nějaké góly.“

Právě vstřelené góly pak jdou ruku v ruce s možným vítězstvím v zápase, na které Jihočeši
doma dlouho čekají. „Všichni si samozřejmě moc přejeme, abychom doma zabrali a konečně
vyhráli. Na jaře jsme doma hráli třikrát a třikrát jsme remízovali a určitě to chceme už
změnit,“ říká s odhodláním v hlase Jaroslav Šilhavý.

Poslední náročné ligové zápasy nezanechaly na fotbalistech Dynama žádné šrámy a kouč
Jihočechů tak bude mít k dispozici téměř celý kádr. „Mimo hru zůstávají již pouze Mezlík s
Jarabicou. Všichni ostatní jsou fit a k dispozici. O nominaci k zápasu se rozhodneme asi až
těsně před zápasem, ale určitě máme z čeho vybírat. K dispozici máme celkem dvacet hráčů
do pole a nominovat jich můžeme pouze šestnáct,“ dodává Šilhavý, který věří, že vybraná
sestava bude již konečně vítězná..

