
 

 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 11. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

AC Sparta Praha - SK Dynamo České Budějovice (sobota 17. 10. 2009, 18:00) 
 

 
Hektický týden mají za sebou fotbalisté Dynama České Budějovice, kteří v průběhu reprezentační 

pauzy utrpěli pohárový debakl, přišli o trenéra Tobiáše a následně ve svých řadách přivítali 

nového kouče Jaroslava Šilhavého. Nový budějovický trenér prožije s týmem doslova křest 

ohněm, v sobotu 17. října od 18:00 se totiž představí na Letné proti Spartě Praha!   

 
Letenský celek v průběhu letošní sezony ani jednou neprohrál, na své konto si ale připsal pouze 

čtyři výhry a šest remíz. Fotbalisté Sparty se ale začínají v posledních týdnech pomalu dostávat 

do dobré formy. Poslední zápas před reprezentační pauzou vyšel svěřencům Jozefa Chovance na 

výbornou, když dokázali vyhrát velké pražské derby, a to dokonce na hřišti Slavie v Edenu. 

Pražanům se pak v dalších dnech začalo dařit i střelecky. Ve třetím kole poháru Ondrášovka 

vyhráli fotbalisté Sparty na hřišti FK Náchod 6:0 a o necelý týden později pak rozstříleli i Dynamo 

České Budějovice hrozivým rozdílem 5:0.  

 

Sobotní souboj v Gambrinus lize přinese zápas dvou celků, které jsou v naprosto rozdílném 

rozpoložení. Zatímco fotbalisté Sparty zažívají pohodové období, Jihočeši klesli právě úterní 

pohárovou porážkou až na samé psychické dno. Novým impulzem pro fotbalisty Dynama by měl 

být příchod nového trenéra Jaroslava Šilhavého, který se hráčů ujal během středečního 

dopoledního tréninku. „Připravit se na zápas se Spartou mnoho času nemáme, ale přesto na 

Letné chceme odvést takový výkon, za který se po konečném hvizdu nebudeme muset stydět. 

Určitě jim chceme ztížit tu roli favorita,“ říká odhodlaně nový kouč budějovického celku.  

 

Domácí fotbalisté budou obrovským favoritem utkání a o jejich plném bodovém zisku nikdo 

nepochybuje. „Proto se klidně může stát, že nás podcení. Budou si říkat, že nám dali na našem 

hřišti bůra a i když jsou profíci, tak k tomu mohou přistoupit lehkovážněji,“ naznačuje Šilhavý 

skutečnost, která by mohla hrát ve prospěch Dynama. 

 



 

 

 

 

Pokud ale chtějí Jihočeši na hřišti Sparty uspět, musí se maximální možnou měrou vyvarovat 

chybám, kterých se dopustili v úterním zápase. Vrcholem budějovického zmaru byla především 

pětiminutovka v průběhu prvního poločasu, během níž tým hned čtyřikrát inkasoval. „Pokud 

bychom zopakovali stejné chyby jako v poháru, byli bychom asi hodně hloupí. Hráči si na to dají 

určitě velký pozor, aby nehráli tak, jako v úterý,“ říká s vírou v lepší výkon Šilhavý. 

 

Nový budějovický kouč měl na seznámení s hráči velmi málo času a před sobotním zápasem 

bude muset navíc řešit hned několik problémů se složením základní sestavy. „Trochu nás trápí 

zdravotní stav hráčů. Zcela fit nejsou Benát s Horejšem, kteří byli na vyšetřeních u doktora a teď 

čekáme na jejich výsledky. S tréninkem sice pomalu začíná Stráský, ale také nebude k dispozici. 

Do tréninku se zapojil také Petr Šíma, ale ten na Spartě také nenastoupí. Vůbec jsem v tréninku 

ještě neviděl ani Jarabicu, který se vrací z reprezentačního srazu,“ doplňuje trenér Dynama, jenž 

počítá alespoň se startem záložníka Petera Černáka, jenž několik dnů netrénoval kvůli hluboké 

tržné ráně na hlavě za zápasu s Kladnem. 

 

Přestože jsou fotbalisté Dynama v tabulce poslední, na Letnou pojedou se snahou zabojovat o 

ligové body. „Nechci říkat, že nemáme v zápase se Spartou co ztratit. Můžeme ztratit tři body, o 

které se ligový zápas hraje. Nejsme v pozici, abychom mohli rozdávat body na počkání. Chceme 

hrát tak, abychom velkého favorita co nejvíce potrápili,“ dodává bývalý trenér Plzně, Kladna a 

také letenského rezervního týmu. 

 

Největší práci bude mít trenér Šilhavý s hlavami svých hráčů, které již musely přepadnout 

chmurné myšlenky. Tým čeká na ligovou výhru dva a půl měsíce a psychika hráčů je na bodu 

mrazu. Právě domácí pohárová prohra se Spartou ale může být právě ten zlom, který Jihočechy 

nasměruje k lepším zítřkům. „Dostali jsme doma od Sparty pořádnou řachu a po zápase jsme z 

toho byli hodně špatní. Ale teď jsme to hodili za hlavu a budeme chtít naším fanouškům dokázat, 

že nejsme tak špatní, jak se v zápase mohlo zdát,“ říká před utkáním na Letné obránce Michael 

Žižka, který se jako jeden z mála objevil vždy během ligových zápasů v základní sestavě 

budějovického celku. 


