Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 17. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Dynamo České Budějovice – FK Teplice (neděle 28. 2. 2010, 15:00)

Po tříměsíční ligové pauze se již tento víkend opět naplno rozjíždějí kola letošního ročníku
Gambrinus ligy. Fotbalisty Dynama České Budějovice, kteří přezimovali na třináctém místě ligové
tabulky, čeká na úvod velmi silný soupeř – v neděli 28. února se totiž od 15:00 na Střeleckém
ostrově představí vedoucí tým z Teplic.
Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice se v nejvyšší soutěži střetl s Teplicemi celkem
v jednadvaceti zápasech, ze kterých mají mírně lepší bilanci Severočeši. Teplice dokázaly nad
Dynamem vyhrát desetkrát a naopak Jihočeši se z plného bodového zisku radovali pouze
sedmkrát. Vzájemné zápasy obou těchto týmů často přinášejí velmi zajímavé gólové přestřelky.
Jednasedmdesát dosažených branek znamená průměr téměř tři a půl gólu na zápas..
Fotbalisté Dynama se proti Teplicím představili v Gambrinus lize naposledy na začátku srpna
loňského roku v rámci 3. kola. Úvod zápasu Jihočechům ale vůbec nevyšel a když po dvaceti
minutách vedli domácí díky brankám Stoického a Mahmutoviče 2:0, bylo prakticky rozhodnuto.
Konečnou podobu výsledku pak dal deset minut před koncem obránce Vlastimil Vidlička, který
zvýšil na konečných 3:0 pro teplický tým.
Přestože byl trenér Dynama Jaroslav Šilhavý s většinou přípravy spokojen, prožil v závěru
přípravy i velmi nepříjemné chvilky. "Velikou kaňkou přípravy bylo samozřejmě nevydařené
utkání proti Třeboni. Teď na nás je, abychom si hned v prvním zápase proti Teplicím napravili
reputaci," říká na téma nedělní velice překvapivé porážky od divizního soupeře. Dynamu se jinak
v přípravě dařilo, ve dvanácti zápasech vstřelilo sedmnáct branek a na konto si připsalo hned
několik velmi dobrých výsledků. Tím nejcennějším byla pravděpodobně remíza na hřišti
rakouského mistra Red Bullu Salzburg.

V průběhu zimy se Dynamo rozrostlo o dva kvalitní fotbalisty. V rámci hostování do konce sezony
tým posílil olomoucký Rudolf Otepka a slávista Ladislav Volešák. "Věřím, že se oba budou výrazně
podílet na hře mužstva a budeme s nimi silnější. Spoléháme také na jejich schopnosti při
zahrávání standardních situací a zdá se, že Ruda bude dirigentem nejen na hřišti, ale i v kabině,"
dodává Šilhavý. Důvody posíleni byly nasnadě. "Po odchodu Dolejše a při dlouhé rekonvalescenci
Petra Benáta jsme chtěli tým doplnit o kreativní hráče, kteří by nám mohli okamžitě pomoci,"
říká trenér Dynama.
Právě zdravotní stav hráčů byl největším úskalím v zimní pauze. Trenér postrádal v jednom
období i sedm fotbalistů najednou, a to se na přípravě samozřejmě projevilo. Do jarní části
sezony tým vstoupí bez třech hráčů základní sestavy, kteří nejsou stále zcela fit. "Nejlépe je na
tom asi Pavel Mezlík. Po dlouhém výpadku teď intenzivně nabírá kondici a do čtrnácti dnů by měl
být snad k dispozici. Naopak po fyzické stránce je na tom nejlépe Petr Benát, jenž má vynikající
kondici. Při tréninku se mi ale pořád zdá, že tu operovanou nohu tahá tak nějak za sebou.
Přičítáme to ale tomu, že se pořád trénuje na umělce a že se snaží být opatrný. Nyní se už
budeme postupně přesouvat na přírodní trávu, a tak věřím, že i on bude brzy zcela k dispozici,"
vypočítává Šilhavý, který se bude muset nějaký čas obejít bez stopera Mariána Jarabici: "Ten
začal trénovat před dvěma dny a je prakticky na začátku."
Před zápasem s lídrem z Teplic se mají fanoušci jihočeského klubu určitě nač těšit. Fotbalisté
Dynama chtějí dle slov svého kapitána Davida Horejše naplno bodovat a odčinit tak ostudný
výsledek ze zápasu s divizní Třeboní. "Hned na úvod máme poměrně těžká první čtyři kola.
Teplice navíc posílily a budou chtít hrát o titul. Doma ale chceme získávat všechny body a z
našeho stadionu chceme také zase udělat nedobytnou tvrz, jak tomu bývalo v minulosti. Letos
jsme tady doma už bodů rozdali dost a je načase, aby to skončilo. Věřím, že máme dostatečnou
kvalitu na to, abychom zápas s Teplicemi zvládli," říká s odhodláním v hlase David Horejš.

