Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 18. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice (pondělí 8. března 2010, 17:30)

V rámci 18. kola letošního ročníku Gambrinus ligy se fotbalisté Dynama České Budějovice
v televizním utkání představí na hřišti úřadujícího mistra pražské Slavie. Právě kvůli
televiznímu přenosu je výkop zápasu stanoven netradičně na pondělí 8. března v 17:30.

Slavia neprožívá oproti minulým rokům ideální sezonu. Tým Karla Jarolíma přezimoval ve
středu tabulky a přestože v prvním jarním zápase vyhrál na Strahově nad Bohemians Praha
hubeným rozdílem 1:0, v tabulce mu patří až páté místo se sedmibodovou ztrátou na
vedoucí Jablonec.

V samostatné české lize se týmy Dynama a Slavie střetly v nejvyšší soutěži celkem
sedmadvacetkrát. Výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů mají fotbalisté Slavie, kteří
sedmnáctkrát vyhráli a pouze pětkrát prohráli. Dalších pět vzájemných duelů skončilo dělbou
bodů. Sešívaným se proti Dynamu daří i na domácí půdě. Jihočeši sice pamatují v Praze tři
vítězství, jenže poslední tři zápasy vyzněly vždy jasně pro Slavii a Dynamo v nich navíc
nezaznamenalo ani jednu branku.

K poslednímu vzájemnému měření sil obou celků došlo loni na podzim, kdy v rámci 4. Kola
současného ročníku Gambrinus ligy vyhráli sešívaní na Střeleckém ostrově 1:0, když jejich
jedinou branku zaznamenal v průběhu první půle Jaroslav Černý. „V tu dobu sice ještě tým
vedl Pavel Tobiáš, přesto jsem toto utkání samozřejmě viděl,“ říká současný trenér Dynama
Jaroslav Šilhavý, který vítězství Slavie nepovažoval za zasloužené: „Slavie za celý zápas
vystřelila jednou na branku, nakonec jí ale právě tato střela stačila..“

Fotbalisté Dynama v posledním kole uhráli doma na Střeleckém ostrově bod za remízu 0:0.
Bodový zisk s vedoucím týmem tabulky měl sice svou cenu, následné vítězství Kladna
v Mladé Boleslavi bylo ale určitou čarou přes rozpočet. „V boji o záchranu by se nám
samozřejmě více líbilo, kdyby Boleslav vyhrála, my ale moc dobře víme, že nám nikdo v boji o
záchranu nepomůže. My se musíme dívat hlavně na sebe a každý ligový zápas odehrát na sto
procent,“ říká s odhodláním v hlase trenér budějovického celku.

Sešívaní ale naopak Dynamu v minulém kole pomohli, když na Strahově porazili Bohemians
Praha 1:0. „Slavie zápasem proti Bohemians dokázala, že boj o první místa tabulky myslí
zcela vážně. Navíc jí nahrály i další výsledky, a přestože její sestava není tak konsolidovaná
jako v minulosti, určitě má v kádru značné individuality, které mohou rozhodnout zápas,“
říká Šilhavý, který spolu s týmem jede ale do pražského Edenu bodovat: „Samozřejmě bych
bral nejraději tři body, jen ať nám v tabulce hezky naskakují (s úsměvem). Určitě si ale
uvědomujeme sílu soupeře, který na domácím stadionu před početným publikem body
nerozdává.“

Podobně jako v úvodním zápase jarní části sezony bude i v 18. kole kouč Jihočechů postrádat
hned několik fotbalistů ze základní sestavy. Hrát nemůže dlouhodobě zraněný Jarabica a
první minuty na jaře neodehrají s největší pravděpodobností stále ani Pavel Mezlík a Petr
Benát. „Pavel Mezlík je v tréninku dále, což potvrdil v zápase rezervního týmu, ve kterém hrál
s velkou chutí a navíc zaznamenal dva góly. U něj to vidím tak, že by mohl v horizontu
několika dnů být zcela k dispozici,“ říká Jaroslav Šilhavý, který se bude muset v pondělí obejít
i bez služeb záložníka Ladislava Volešáka, jenž je na jihu Čech na hostování právě ze Slavie:
„Dohoda klubu bohužel zní, že Láďa nemůže do zápasu nastoupit. My se podle toho musíme
ale zařídit a naším cílem bude rozhodně bodovat.“

