Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 22. kola Gambrinus ligy 2009/2010
1.FC Slovácko - SK Dynamo České Budějovice (neděle 28. března 2010, 17:00)

Anglický týden s vloženým středečním kolem zakončí fotbalisté Dynama České Budějovice
v neděli v Uherském Hradišti, kde je čeká v přímém souboji o třinácté místo ligové tabulky
domácí celek 1. FC Slovácko. Výkop zápasu je stanoven na 17:00.
Tým Slovácka působil v loňském ročníku ve druhé nejvyšší soutěži. Přestože skončil po třiceti
odehraných zápasech až na desátém místě, stal se pro letošek prvoligovým celkem, když
vedení klubu koupilo licenci od vítěze soutěže z Čáslavi. Cílem klubu tak bylo především
stabilizovat kádr a udržet tým v prvoligové soutěži. Po jednadvaceti kolech má Slovácko na
čtrnáctém místě tabulky na svém kontě osmnáct bodů, čtyři body od sestupových příček.

Od vzniku samostatné české ligy se fotbalisté z jihu Čech střetli s týmem Slovácka (dříve
Synotem Staré Město) celkem jedenáctkrát. Mírně lepší bilanci mají fotbalisté z jihu Moravy,
kteří čtyři utkání vyhráli a tři prohráli, další tři zápasy skončily nerozhodně. Poslední
vzájemný zápas obou týmů na hřišti v Uherském Hradišti proběhl na konci března roku 2007,
kdy tým Dynama vyhrál díky brance Jaroslava Černého 1:0.

Vůbec poslední zápas ale oba týmy odehrály v rámci letošní sezony, kdy Jihočeši nedokázali
doma na Střeleckém ostrově najít recept na pozornou defenzivu soupeře a utkání tak
skončilo nerozhodně 0:0. Zápas se nápadně podobal utkání, které Jihočeši na domácím hřišti
odehráli tento týden proti Bohemians 1905. Přestože byli výrazně aktivnější, do vyložené
gólové šance se nedostali..

Zápas na hřišti Slovácka bude mít z pohledu Dynama patrně jiné parametry než středeční
utkání s Bohemians 1905. Zatímco doma museli Jihočeši tvořit hru, venku budou podobně
jako na Baníku spoléhat na bezchybnou defenzivu. „Po domácí ztrátě s Bohemians nám
nezbývá nic jiného, než se pokusit uspět na Slovácku a vrátit nám tak body zpátky. Kluci se
přesvědčili, že se dá hrát i v Ostravě, tak nevidím důvod, proč by to nemohlo vyjít i nyní,“ říká
trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Právě skutečnost, že domácí hráči budou muset hrát ofenzivně, by mohla Dynamu nahrávat.
„Samozřejmě je jednodušší hrát do volného prostoru, než když musíte dobývat zformofanou
obranu soupeře. Pokud bude Slovácko hrát aktivně dopředu, tak by nám to mohlo
vyhovovat,“ uvědomuje si lodivod Dynama, který svému týmu věří: „Pokud k zápasu
přistoupíme jako proti Ostravě, naše šance na úspěch v zápase jsou určitě velké.“

Ohledně zdravotních stavů hráčů a připravenosti nastoupit do ligového utkání nedošlo
k žádným změnám. Kvůli nemoci nebude k dispozici Pavel Mezlík a připraven nastoupit není
zatím ani Marián Jarabica. Nejblíže k návratu do sestavy je tak středopolař Petr Benát.
„Benát odehrál soutěžní utkání za béčko a reference na něj byly velice dobré. Na tréninku to
ale zatím pořád není to, co to bývalo. Každopádně je velký předpoklad, že bude hrát
minimálně ještě jedno utkání s béčkem a poté se uvidí,“ říká trenér budějovického celku.

Středeční zápas proti Bohemians 1905 nedohrál kvůli poraněnému kolenu ani stoper Tomáš
Hunal, kouč Dynama ale pevně věří, že bude klíčový hráč sestavy v neděli v Uherském
Hradišti k dispozici. „Huny musel střídat v sedmdesáté minutě hry. Doufám ale, že se dá
rychle dohromady a že bude moci nastoupit,“ dodává Jaroslav Šilhavý. Ostatní hráči týmu
jsou v pořádku, nikdo nemá karetní tresty a neočekává se tedy žádná další absence ve
složení týmu.

