Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 17. kola Gambrinus ligy 2010/2011
AC Sparta Praha - SK Dynamo České Budějovice (neděle 21. listopadu 2010)

Ligový podzim je u svého konce a fotbalisty Dynama České Budějovice čeká poslední soutěžní
zápas kalendářního roku 2010. Tým Jaroslava Šilhavého čeká na pražské Letné těžká prověrka
v podobě souboje s úřadujícím mistrem – Spartou Praha. Zatímco Dynamu v závěru podzimu
dochází dech, Pražané mohutně dotahují náskok vedoucí Plzně a další bodový rozdíl budou chtít
odmazat právě proti budějovickému klubu. Zápas 17. kola mezi Spartou a Dynamem startuje na
Letné v neděli 21. Listopadu přesně v 16:00.

S atraktivnějším soupeř se v letošní sezoně Jihočeši utkají jen velmi těžko. Fotbalisté letenského
celku v loňské sezoně ani jednou neprohráli a přesvědčivě si tak zajistili zisk ligového titulu.
Přestože se fotbalistům Dynama proti Spartě v dlouhodobém historickém měřítku nedaří,
v loňské sezoně měli Jihočeši s tímto pražským celkem nejlepší bilanci ze všech prvoligových
týmu. Tým z jihu Čech dokázal totiž na podzim uhrát na Letné bod za remízu 1:1 a v jarní odvetě
pak získal další bod za výsledek 0:0. Ještě lepšího výsledku dosáhli Jihočeši v úvodu letošní
sezony, když nad Spartou zvítězili na domácím hřišti 1:0. Střelcem zápasu byl Marián Jarabica,
který po zápase přestoupil do polského týmu MKS Cracovia.

Jihočeši neodjedou do Prahy zrovna v nejlepším rozpoložení. Týmu se v posledních kolech
nedaří. Vedle dvou vysokých porážek v ligové soutěži vypadli budějovičtí fotbalisté i z poháru
Ondrášovka Cup, když po výhře na hřišti Teplic nezvládli domácí odvetu. „Nálada v týmu není
nejlepší, protože ten závěr podzimu jsme si dost pokazili,“ říká trenér Šilhavý, který přesto doufá,
že se jeho tým s ligovým podzimem rozloučí důstojně.

Spartě se naopak v posledních kolech daří a pravidelně sbírá body. Kouč Chovanec se může
především spoléhat na údernou africkou dvojici Wilfried – Kweuke. „Právě na ně si musíme dát
velký pozor. V posledních zápasech nehrála naše obrana dobře a právě defenzivní činnost
musíme v zápase na Letné hodně zlepšit. Především v pokutovém území jsme byli málo důrazní,“
vypočítává trenér Šilhavý.

Ohledně zdravotního stavu hráčů nedošlo prakticky k žádným změnám a trenér Dynama bude
moci využít prakticky stejné fotbalisty, jací nastoupili v zápase proti Mladé Boleslavi. „K dispozici
budeme mít stejný kádr, jaký jsme měli naposledy v domácím zápase s Mladou Boleslaví. Po
karetním trestu se vrací pouze stoper Lencevič,“ říká Šilhavý, který nebude moci využít Benáta,
Leštinu a ani Horejše.

