
 

 

 

 

 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 24. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

SK Kladno - SK Dynamo České Budějovice (neděle 11. dubna 2010, 17:00) 

 

 

Z pohledu boje o záchranu v Gambrinus lize se nejdůležitější zápas odehraje tento víkend na 

Kladně, kde se v neděli od 17:00 představí fotbalisté Dynama České Budějovice. K vidění 

bude souboj aktuálně třináctých Jihočechů s patnáctým Kladnem. Sedm kol před koncem 

letošního ligového ročníku dělí oba celky v tabulce šest bodů a právě výsledek utkání na 

stadionu Františka Kloze hodně napoví o dalších ambicích obou týmů.  

 

Fotbalisté Kladna dokázali v dosavadních třiadvaceti ligových zápasech nasbírat sedmnáct 

bodů, což je řadí na předposlední patnáctou příčku, tři body před poslední tým soutěže 

Bohemians Praha. Středočeši dokázali v letošní sezoně nastřílet dvacet branek a naopak 

devětatřicet gólů inkasovali. V mužstvu není žádný kanonýr, hned osm fotbalistů dokázalo 

letos vstřelit dvě branky, další čtyři hráči pak přidali po jednom gólu. 

 

Dynamo České Budějovice nemá na kladenský celek nejlepší vzpomínky. Od rozdělení 

Československa se Jihočeši s Kladnem střetli v první a druhé lize celkem devětkrát a pouze 

jednou se radovali z plného bodového zisku. Ze čtyř utkání na Kladně dokázali svěřenci 

Jaroslava Šilhavého vyválčit pouze jediný bod za remízu 0:0 z loňské sezony. Značně 

nepříznivé je také skóre na stadionu Františka Kloze, Dynamo dokázalo vstřelit pouhé dvě 

branky a naopak hned devět jich inkasovalo. 

 

Jihočeši nebyli spokojeni ani s vůbec posledním zápasem, který proti Kladnu odehráli na 

Střeleckém ostrově na podzim loňského roku. Mužstvo vedené Pavlem Tobiášem bylo sice 

v domácím prostředí lepším týmem, branku ale vstřelit nedokázalo a zápas tak skončil 

nerozhodně 0:0. 

 



 

 

 

 

Nedělní souboj domácího Kladna s Českými Budějovicemi bude prakticky přímým soubojem 

o záchranu v Gambrinus lize. Mírně lepší výchozí pozici mají Jihočeši, kteří mají na svého 

nadcházejícího soupeře šest bodů k dobru. „Matematika před zápasem je jasná. Velí nám, že 

musíme jet na Kladno neprohrát. Případná remíza nám dává naději, že zbytek jarní části 

odehrajeme v klidu a že nebudeme mít problémy se záchranou,“ uvědomuje si před zápasem 

na Kladně kouč Jaroslav Šilhavý. 

 

Přestože Kladno patří prakticky před startem každé prvoligové sezony k odepisovaným 

outsiderům, kouč Dynama čeká v neděli těžký zápas. „Co máme informace a co jsme na 

vlastní oči viděli, tak Kladno rozhodně nehraje tak špatně, jak napovídají jeho výsledky. Tým 

odehrál řadu velmi dobrých zápasů a snad v jednom jediném utkání vyloženě propadl. Navíc 

domácí dobře vědí, že pokud nevyhrají, tak se jim záchrana v lize může hodně vzdálit, takže 

podle toho bude utkání pravděpodobně vypadat,“ říká Šilhavý, který na Kladně začal svou 

kariéru prvoligového trenéra a vrací se tak do známého prostředí: „Osobně budu na Kladno 

vždycky moc rád vzpomínat, mám tam mezi hráči i mezi funkcionáři mnoho kamarádů. 

Kladno byla moje první trenérská štace na pozici hlavního trenéra, takže jim samozřejmě 

sestup do druhé ligy nepřeji.“ 

 

Vrásky na tváři dělá Jaroslavu Šilhavému zdravotní stav jeho svěřenců. Vedle dlouhodobě 

zraněných Mezlíka s Jarabicou nebudou s největší pravděpodobností na Kladně k dispozici 

také další fotbalisté. „V průběhu týdne netrénovali Horejš, Volešák a Černák. Nejhůře je na 

tom asi kapitán Horejš, který má natažený přitahovač třísla a dokonce tam měl krevní 

sraženinu. Do neděle ještě nějaký čas zbývá, tak doufám, že alespoň dva hráči z těchto tří se 

dají zdravotně do pořádku a budou moci nastoupit,“ krčí Šilhavý bezmocně rameny.  

 

Po domácím vítězství nad Příbramí chtějí Jihočeši uspět i v neděli na Kladně. „V dnešní době, 

kdy se hraje tříbodovým systémem, bychom se v případě prohry mohli dostat hodně rychle 

pod velký tlak a to nechceme připustit. Naším jednoznačným cílem je tedy na Kladně 

neprohrát,“ dodává lodivod budějovického celku. 


