
 

 
 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 21. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

SK Dynamo České Budějovice – Bohemians 1905 (středa 24. března 2010, 17:30) 
 

 
Netradičně ve středu 24. března v 17:30 nastoupí fotbalisté Dynama České Budějovice na 

domácím hřišti na Střeleckém ostrově k zápasu 21. kola Gambrinus ligy, během kterého se 

na jihu Čech představí aktuálně jedenáctý tým ligové tabulky – Bohemians 1905. 

 
Klokani z Vršovic si jako nováček letošní sezony počínají v Gambrinus lize velmi dobře. Po 

dvaceti odehraných kolech mají na svém kontě třiadvacet bodů za šest výher, pět remíz a 

devět porážek. Nejlepším střelcem týmu je záložník Jan Štohanzl, který stihl letos soupeřům 

nastřílet pět branek. Střelecky se daří také Jiřímu Kaufmanovi, jenž v patnácti letošních 

zápasech zaznamenal čtyři góly. 

 

Tým Bohemians patří dlouhodobě k oblíbeným soupeřům budějovického klubu. Jihočeši se s 

týmem z Vršovic potkali v první a druhé lize od vzniku samostatné české ligy sedmnáctkrát a 

hned osmkrát se radovali z vítězství. Pět zápasů skončilo nerozhodně a pouze čtyřikrát se z 

vítězství radovali Pražané. 

 

Na poslední vzájemný zápas mají ale lepší vzpomínky klokani z Vršovic. K poslednímu měření 

sil dnešních soupeřů došlo v polovině září loňského roku, kdy se tým Dynama v rámci 7. kola 

Gambrinus ligy představil ve vršovickém Ďolíčku. Na horké půdě před téměř sedmi 

tisícovkami diváků tým vedený Pavlem Tobiášem držel soupeře dlouhé minuty na distanc, 

jenže domácí bojovníci v průběhu druhého poločasu postupně skórovali Škodou a v závěru 

Kaufmanem a o výsledku tak bylo rozhodnuto. Budějovický tým za celý zápas nevystřelil ani 

jednou na bránu soupeře a výsledek 2:0 tak byl pro domácí více než zasloužený. 

 

 



 

 

 

 

Pražané na jaře spoléhají především na domácí zápasy, během kterých ve strahovském 

vyhnanství uhráli maximální počet šesti bodů. Venku naopak prohráli dvakrát 0:3 

s Jabloncem a Plzní. Budějovičtí fotbalisté naopak sice v posledním kole překvapivě naplno 

bodovali v Ostravě, na domácím stadionu se ale výsledkově i herně hodně trápí. „Kvůli 

bodovému zisku, pohodě v týmu a také kvůli divákům bychom chtěli samozřejmě s 

Bohemkou doma uspět. Za celý dosavadní průběh sezony jsme doma vyhráli pouze jednou a 

teď uděláme pro druhé vítězství maximum,“ říká odhodlaně budějovický trenér Jaroslav 

Šilhavý. 

 

Přestože tým Bohamians v posledních venkovních zápasech neoslňuje, neočekává kouč 

Dynama zápas podobný procházce růžovým sadem. „Bohemka vyhrála v neděli doma nad 

Mladou Boleslaví, má třiadvacet bodů a boj o záchranu v lize se jí teď tolik netýká. Během 

jejich zápasu na mě působila jako zdravý běhavý tým, který je nyní v pohodě, a v zádech má 

výborné fanoušky,“ dodává trenér Šilhavý, který má plnou hlavu starostí, jak ve středu 

poskládat základní sestavu svého týmu: „Do sestavy se může vrátit Tomáš Hunal, ale zároveň 

je důležité podotknout, že oba naši stopeři Horejš s Žižkou odehráli ve Vítkovicích skvělý 

zápas a těžko se mi tak budou vybírat dva stopeři pro zápas s Bohemians.“ Soutěžní zápas 

v dresu rezervy o víkendu úspěšně odehrál také Petr Benát a i jeho návrat do sestavy 

ligového A-týmu tak začíná získávat reálné obrysy.  

 

Přestože Dynamu půjde v zápase s Bohemians 1905 o hodně, trenér Šilhavý očekává velmi 

zajímavou podívanou. „Očekávám z obou stran ofenzivní fotbal a příchozí diváci si snad 

přijdou na své. Tlak na naší straně bude asi větší, ale prostě musíme potvrdit ten bodový zisk 

z Ostravy,“ říká s odhodláním v hlase trenér aktuálně třináctého týmu prvoligové tabulky.  


