
 

 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 29. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Brno (sobota 8. 5. 2010, 17:30) 
 

 
S vědomím toho, že si  fotbalisté Dynama České Budějovice zahra jí nejvyšší soutěž i  v příští 

sezoně, nastoupí svěřenci  Jaroslava  Šilhavého k poslednímu domácímu utkání proti  Brnu. Zápas 

dvou týmu, který v tabulce Gambrinus ligy dělí jediný bod, začne na  Střeleckém ostrově 

v Českých Budě jovicích netradičně již v sobotu 8. května v 17:30. 

 
Fotbalové Brno patří k tradičním soupeřům Dynama České Budě jovice v nejvyšší fotbalové 

soutěži. Tým z jihu Moravy se s Jihočechy v Gambrinus lize střetl od rozdělení Československa 

celkem sedmadvacetkrát. V poměrně  vyrovnané bilanci  vzájemných zápasů mají mírně  navrch 

Moravané, kteří deset utkání vyhráli a osm prohráli. Devět vzájemných soubojů skončilo 

nerozhodně.  

 

Až v průběhu letošní sezony, kdy Dynamo nečekaně  vyhrálo na  půdě  Brna  3:0, dokázali Jihočeši 

přerušit nepříznivou sérii  zápasů, během kterých nedokázali moravský celek porazi t. Na  výhru 

nad Brnem fotbalisté z jihu čekali dlouhých devět zápasů, což bylo více než pět let! 

 

Za jímavostí posledních zápasů byly okolnosti , za kterých oba celky při cházely k bodům. V ligovém 

ročníku 2008/09 zařídil remízu 1:1 na půdě  Brna  v nastaveném čase obránce Michael  Žižka  a 

podobný kousek se povedl i  brněnskému Tomáši Doškovi, který v samotném závěru jarního 

utkání na jihu Čech vyrovnával v posledních vteřinách také na konečných 1:1. 

 

Dlouho trva jící sérii  zápasů bez výhry nad Brnem přerušili fotbalisté Dynama ve velkém stylu na 

konci  podzimní části letošní sezony. V zápase 15. kola vyhráli na hřišti  Brna  vysoko 3:0 a  rázně se 

tak před zimní pauzou odpoutali ode dna ligové tabulky. Skvěl ý zápas odehrál Pavel Mezl ík, který 

vs třelil vítěznou branku a zároveň zařídil pokutový kop po faulu na svou osobu. 

 

 



 

 

 

 

Od posledního měření sil obou soupeřů ale uteklo hodně času a mnoho se také změnilo. Jihočeši 

již nemají záchranářské starosti  a po překvapivé výhře na hřišti  Mladé Boleslavi se dokonce 

výrazně přiblížili v tabulce právě  k Brnu, na které nyní ztrácejí pouhý bod. „Po zápase v Mladé 

Boleslavi jsme měli velkou radost, že jsme dokázali  dvě  kola před koncem soutěže tu ligu pro 

České Budě jovice udržet,“ říká  kouč Dynama Jaroslav Šilhavý, pro kterého ale letošní sezona 

určitě  ještě neskončila. „Do konce sezony zbývají ještě  dvě kola a my chceme oba zápasy vyhrát,“ 

dodává Šilhavý s velkým odhodláním. 

 

Po závěrečném hvizdu na  mladoboleslavském stadionu sice v kabině Dynama panovala velká 

euforie, tu se ale snažil kouč Jihočechů okamži tě krotit. „Nejdůležitě jší cíl  mojí mise na jihu Čech 

jsme sice splnili, ale budějovickým fanouškům jsme hodně  dlužni  a  ligu tak chceme dohrát 

samozřejmě  maximálně důstojně ,“ pokračuje Šilhavý, který Brno považuje za  hratelného 

soupeře, se kterým se dá  hrát otevřený fotbal. „Na domácím hřišti  chceme odehrát dobrý zápas 

a cíl je jasný,“ dodává s vírou v hlase. 

 

Jihočeši se podobně  jako proti  Mladé Boleslavi  pokus í využít slabší formy svého soupeře. „Po 

zápase s Olomoucí jsme se hodně  uvolnili a  na hřišti  Mladé Boleslavi jsme podali velmi dobrý 

výkon. Proto také věřím, že můžeme tento výkon doma proti  Brnu zopakovat,“ přikyvuje Šilhavý. 

„I  když se Brnu v posledních kolech příliš nedaří, urči tě  sem k nám přijede v pohodě . Zápas 

slibuje zajímavou podívanou, vždyť si  to proti  Brnu v přímém souboji  rozdáme o jedenácté 

místo,“ připomíná Šilhavý. 

 

Kouč Jihočechů bude mít před nedělním zápasem opět lehké problémy se složením defenzivní 

formace. „Urči tě nebude Pepa Laštovka  a o s tartu Davida  Horejše se rozhodne až v pátek po 

tréninku. Navíc lehké zdravotní problémy hlásil i Tomáš Hunal,“ vypočítává zraněné Jaroslav 

Šilhavý, který nebude moci využít ani dlouhodobé marody Jarabicu s Ondráškem. 


