Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 30. kola Gambrinus ligy 2009/2010
FK Baumit Jablonec - SK Dynamo České Budějovice (sobota 15. 5. 2010, 17:30)

Fotbalisté Dynama České Budějovice zakončí prvoligový ročník 2009/2010 na severu Čech, kde se
v rámci 30. kola Gambrinus ligy předsta ví na hřišti Baumitu Jablonec. Utkání, které má výkop
stejně jako všechny osta tní ligové duel y v 17:30, je pro domá cí tým velmi důleži té – tým trenéra
Františka Komňa ckého ztrá cí na vedoucí Spa rtu jediný bod a je tak s tále v reálném boji o
mistrovský titul .
Jablonecký Baumit pa tří k nejpříjemnějším překvapením letošní sezony. Tým ze severu Čech byl
před sta rtem ligy tipován na umís tění v horní polovině tabulky, nikdo ale přesto asi nepočítal
s tím, že před posledním ligovým zápasem budou mít hráči na dosah mistrovský ti tul. Jablonec
dokázal v letošní sezoně vyhrát sedmnáct zápasů, sedmkrát získal bod za nerozhodný výsledek a
v pěti případech odešel ze zápasu jako poražený.

Jednu ze sedmi remíz uhráli jablonečtí fotbalisté na jihu Čech, kde v rámci 1. kola letošní sezony
remízovali s budějovi ckým Dynamem 1:1. Červencový zápas začal lépe pro domácí fotbalisty, za
které se hned ve druhé minutě ujal vedení nový útočník Ľubomír Meszároš . Aktivně hrající hosté
ale na konci první čtvrthodiny vyrovnali Huberem. Přestože se hrál na jihu Čech poměrně
za jímavý zápas, v dalších minutách už další branka nepadla.
Dlouhodobá vzájemná bilance obou týmů je v Gambrinus lize vyrovnaná. Jihočeši dokázali od
roku 1993 vyhrá t devět zápasů a jedenáctkrát odešli jako poraženi. Zbýva jících pět vzá jemných
soubojů skončilo nerozhodně. Na jablonecké Střelnici mají ale Jihočeši velice pasi vní bilanci .
Během dosavadních dvanácti zápasů dokázali jen jednu vyhrát, dvakrá t remízovat a z os tatních
devíti soubojů odešli jako poraženi . Skóre 7:24 také jasně hovoří pro jablonecký tým.

Trenér Dynama Jaroslav Šilhavý počítá před sobotním zápasem na jabloneckém stadionu ztráty.
Jihočeši pojedou na sever Čech ve velice kombinované sestavě. „Sám ještě vůbec nevím, ja cí
hráči nám budou v sobotu v Jablonci k dispozi ci,“ říká lodivod Dynama, který bude mít největš í
problémy s defenzi vní formací: „Ke zraněným Horejšovi a Laštovkovi se přidal se čtyřmi žlutými
ka rtami Žižka . Zcela fi t není ani po zápase v Boleslavi Riegel, i když ten už pomalu zkouš í
trénovat.“ Nekompletní budou Jihočeši také ve s tředu pole. „S virózou leží Otepka a na na tažený
s val si stěžuje Volešák. Nějaký na tažený při tahovač má také Černák, takže ta naše sestava je
poměrně hodně rozbitá,“ krčí rameny se zachmuřelou tvá ří Šilha vý.

Fotbalisté budějovi ckého klubu přesto nepojedou na sever Čech na pohodový výlet. „Urči tě
nechceme v Jablonci dosta t pět gólů. I když máme problémy se složením sesta vy, tak pevně
věřím, že tam dokážeme posta vi t takovou základní jedenáctku, abychom poslední zápas odehráli
důstojně a abychom Jablonci tu roli velkého fa vori ta co nejvíce znepříjemnili,“ říká budějovi cký
trenér.
Jihočeši musí ale počítat s tím, že je na Střelnici čeká velice silný a houževnatý soupeř. „Myslím,
že Jablonec je před posledním zápasem hodně v pohodě a že si to rozdá na dálku se Spartou a s
Baníkem o titul . Naposledy vyhrál jednoznačně na Slavii 3:0 a urči tě se velmi dobře připraví i na
nás,“ dodá vá Šilha vý, který bude hráče samozřejmě nejvíce upozorňovat na velkou střeleckou
formu Da vida Lafaty. „On bude ještě bojova t o korunu krále střelců. Já přesto ale doufám, že
naše obrana ho zvládne pohl ídat,“ dodá vá na zá věr Jaroslav Šilhavý.

