Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 1. kola Gambrinus ligy 2010/2011
SK Dynamo České Budějovice – FC Slovan Liberec (neděle 18. července 2010)

Gambrinus liga opět zvedá oponu a ročník 2010/2011 může začít. Prvním soupeřem Dynama
v nové sezoně bude ambiciózní celek Slovanu Liberec. Ten přijede na Střelecký ostrov v čele se
svou posilou s velkým P, Jiřím Štajnerem, který se vrátil do týmu po dlouholetém úspěšném
působení v německé bundeslize. První zápas sezony se odehraje na Střeleckém ostrově v neděli
18. července, výkop je stanoven na 17:00.

Po rozdělení Československa se týmy Liberce a Dynama střetly v nejvyšší soutěži celkem
osmadvacetkrát. Výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů mají Severočeši, kteří hned čtrnáctkrát
vyhráli a pouze šestkrát odešli poraženi. Síla Liberce je především na domácím hřišti, kde
Dynamo dokázalo pouze dvakrát naplno bodovat a dvakrát uhrát alespoň bod za remízu.

Ani doma na Střeleckém ostrově nemá Dynamo vzájemnou bilanci s Libercem lepší. V
dosavadních čtrnácti soubojích se zrodila vzácně vyrovnaná bilance čtyř výher, šesti remíz a čtyř
proher. I střelecké skóre 15:15 jasně hovoří o vyrovnanosti.

Poslední vzájemný zápas obou mužstev se odehrál na Střeleckém ostrově, kde se velmi dobře
hrající liberečtí hráči dostali Vulinem v 68. minutě do vedení. Na konečných 1:1 vyrovnal o devět
minut později z přímého kopu Otepka. Přestože si oba týmy rozdělily po jednom bodu, blíže
k vítězství tehdy měli Severočeši. „Až ve druhém poločase přišlo z naší strany určité zlepšení, ale
přesto jsme inkasovali gól a byli jsme tak nakonec moc rádi, že jsme uhráli remízu 1:1,“ řekl po
zápase kouč Dynama Jaroslav Šilhavý.

Fotbalisté Dynama chvějí v prvním zápase nové sezony uhrát více než jen bod za nerozhodný
výsledek. „Fanouškům v Českých Budějovicích jsme po loňské sezoně stále hodně dlužni, letos
chceme ligový ročník zahájit vítězstvím,“ říká trenér Dynama Jaroslav Šilhavý.

Moc dobře si ale uvědomuje sílu nedělního soupeře. „Už v loňské sezoně byl Liberec hodně silný,
ale nedařilo se mu příliš výsledkově. Nyní se ale ještě posílil a očekávám, že se v lize bude
pohybovat hodně nahoře,“ říká budějovický trenér, který za největší osobnost týmu považuje
Jiřího Štajnera: „Je ale třeba myslet i na další útočníky. Dlouhodobou formu si udržuje i Nezmar a
na nepříliš povedenou loňskou sezonu bude chtít zapomenout i střelec Kerid.“

Před startem ligového ročníku nebude mít trenér Jaroslav Šilhavý k dispozici kompletní kádr.
Chybět mu budou útočníci Tomáš Stráský a Adam Klavík. „V posledních dnech a týdnech měli
lehké zdravotní problémy i další hráči, ale předpokládám, že ti se všichni dají před začátkem ligy
stoprocentně dohromady,“ dodává lodivod budějovického týmu.

Zatímco v průběhu loňské sezony spoléhal trenér Šilhavý nejčastěji na rozestavení 4-5-1, v neděli
proti Liberci nastoupí jeho tým s velkou pravděpodobností v rozestavení 4-4-2.

