Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 26. kola Gambrinus ligy 2010/2011
FK Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice (sobota 30. dubna 2011)

Fotbalisté Dynama České Budějovice udělali minulý víkend výhrou nad Příbramí rázný krok
k zachování ligové příslušnosti i pro příští sezonu a k dalšímu venkovnímu zápasu mohou jet
v klidu. Jihočechy čeká v sobotu 30. dubna od 18:00 na Bazalech další soupeř, který je
namočený v boji o záchranu – ostravský Baník.

Jihočechům se na ostravských Bazalech v posledních sezonách dařilo. V ligové sezoně
2008/09 uhráli proti ostravskému soupeři remízu 0:0 a v následující sezoně pak dokonce
vyhráli před deseti tisíci diváky 1:0, když jedinou branku utkání zaznamenal David Horejš.
Celková vzájemná bilance obou soupeřů je prakticky vyrovnaná. V dosavadních
devětadvaceti vzájemných zápasech vyhrálo devětkrát Dynamo, dvanáctkrát Baník a osm
soubojů skončilo nerozhodně.

Dobré vzpomínky mají fotbalisté Dynama i na vůbec poslední vzájemný souboj, ve kterém na
podzim loňského roku vyhráli doma na Střeleckém ostrově díky brankám Mezlíka a Ondráška
2:1. Jedinou branku Slezanů zaznamenal Řezník. „Pokud bychom dokázali podobný výsledek
zopakovat, nikdo by se určitě nezlobil,“ říká asistent trenéra Dynama Petr Skála.

Jihočeši jedou do Ostravy v dobrém rozpoložení. V minulém kole totiž na domácím hřišti
zvládli důležitý záchranářský souboj s Příbramí, kterou přehráli jednoznačně 3:0. „Určitě se
nám pojede do Ostravy lépe. Zápas s Příbramí byl pro nás velmi důležitý a skoro by se dalo
říci, že se hrálo o více než šest bodů. Našemu dobrému rozpoložení nahrály i výsledky
ostatních týmů,“ dodává Petr Skála.

Fotbalistům z jihu Čech se v letošní sezoně na hřištích soupeřů ale vůbec nedaří.
V dosavadních dvanácti zápasech bodovali minimálně, poslední bod za remízu získali 19. září
v Teplicích proti Ústí nad Labem. „Venku jsme za celou sezonu uhráli jen čtyři body, a to je
hrozně málo. Důležité samozřejmě je, že jsme uhráli důležité body na domácím hřišti, ale
přesto se chceme poprat v Ostravě o dobrý výsledek. Do konce sezony je už jen pár zápasů a
chceme tedy naší bilanci na hřišti soupeřů vylepšit,“ říká asistent budějovického trenéra.

Přestože se Baníku v průběhu celé sezony nedaří a v aktuální tabulce je dokonce až za
budějovickým týmem, nedá se očekávat, že by Jihočechy čekalo jednoduché utkání. „Baník
hrál loňskou sezonu o titul a má rozhodně i letos lepší mančaft než jaké předvádí výkony a
výsledky. Má v kádru řadu šikovných hráčů a nečeká nás tedy nic jednoduchého,“ uvědomuje
si Petr Skála, který se bude muset s hlavním trenérem Jaroslavem Šilhavým obejít bez
několika opor základní sestavy.

Velké problémy mohou mít Jihočeši především se složením stoperské dvojice, kde vypadli
oba stopeři z minulých zápasů. „Roman Lengyel má stop za čtyři žluté karty a hrát nebude
ani Michael Žižka, který musel být v zápase s Příbramí kvůli zranění kolene střídán a má teď
nařízený klid,“ vypočítává Skála, který ale přesto věří, že kouč Šilhavý vybere adekvátní
náhradu: „Proti Příbrami nastoupil ve 20. minutě David Horejš, podílel se na prvním gólu a
celkově podal velmi dobrý výkon. Do Ostravy s námi taky pojede Karel Sláma, Rosťa Bakala a
na svou šanci v A-týmu také čeká ještě Borislav Simid. Těch variant na složení stoperské
dvojice je tedy více.“ V sobotním zápase nebudou moci hrát také dlouhodobí marodi Riegel
s Leštinou, naopak fit je již záložník Petr Šíma.

