Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 16. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Dynamo České Budějovice – FK Bohemians Praha (neděle 29. 11. 2009, 15:00)

SK Dynamo České Budějovice čeká v neděli 29. listopadu 2009 poslední utkání podzimní části
Gambrinus ligy. Dynamo do zápasu půjde ze čtrnácté pozice ligové tabulky, minulou sobotu
Jihočeši vyloupili brněnský Městský stadion Srbská, když vyhráli 3:0.
Jediný jihočeský prvoligový zástupce má s FK Bohemians Praha naprosto vyrovnanou bilanci.
Přestože tým Bohemians vznikl již v roce 1905, poměřil své síly s domácím Dynamem pouze
třikrát. V loňské sezóně 2008/2009 jako nováček nejvyšší soutěže si odvezl z jihu Čech
bezbrankovou remízu. V jarní odvetě na žižkovském stadionu Bohemians přerušily jedenácti
zápasovou šňůru Dynama bez porážky. Velkou měrou se na vítězství domácích podílel Marek
Kincl, který po šancích Dynama potvrdil známé fotbalové pravidlo „nedáš – dostaneš“ a
v jedenácté minutě poslal svůj tým do vedení, které ještě ztvrdil gólem do šatny David Zoubek.
Poslední vzájemné střetnutí nedělních soupeřů skončilo trochu překvapivě vítězstvím hostujícího
Dynama v poměru 0:2. O góly se postarali letní posila Ľubomír Meszároš a vítězství podtrhl

v devadesáté minutě Zdeněk Ondrášek.
Poslední ligové utkání SK Dynama České Budějovice skončilo překvapivě hladkým vítězstvím 3:0
na půdě trápícího se Brna. Nesmírně cenné tři body pro jihočeský celek vystříleli Mezlík a
Doležal, který vsítil dva góly. „Ta výhra je pro nás velkým přínosem, vyhráli jsme venku velkým
rozdílem. Zlepšila se celková atmosféra jak na tréninku, tak i v kabině, ale musíme i krotit
optimismus, jednou jsme vyhráli, ale musíme bojovat dál a nemyslet si, že to půjde samo,“ říká
trenér Jaroslav Šilhavý.
I když se Brno v posledních zápasech stejně jako Dynamo trápilo, je zisk 3 bodů pro Jihočechy
velkým překvapením. Ve velké mlze hráči Dynama odvedli velký kus práce a po zásluze si odvezli
všechny body na jih Čech.

Trenér Dynama Jaroslav Šilhavý neskrýval nadšení, přesto před nedělním zápasem zůstává
opatrný. „Přijede Bohemka, která je zatím poslední, a já doufám, že to tak po neděli i zůstane.
Bohemka má zkušený kádr s dobrými hráči, což potvrdila v několika těžkých zápasech. Už
několikrát ukázali, že těžké zápasy jim vyhovují a umí je hrát. My máme jejich hráče zmapované a
podle toho taky přizpůsobíme naši taktiku. Ať už za nás pude na hřiště bojovat kdokoliv, tak tam
odvede stoprocentní výkon. Chceme se rozloučit i s diváky, proto bych je chtěl pozvat na zápas,
ať nám přijdou fandit. My se jim chceme za celý nepovedený podzim odvděčit. Když získáme tři
body, tak se nám přes zimu bude líp trénovat a bude v kabině na práci i větší klid.“
Jihočeský trenér si dobře uvědomuje, kteří hráči tvoří hru pražského celku. „Mezi hlavní postavy
patří Kincl, Zoubek nebo Macháček, ale i mladý Jeslínek umí v útočné fázi obráncům zamotat
hlavu. Bohemka má celý útok dobrý. Nebojí se vystřelit a dávají i góly. Venkovní zápasy hrají
útočně a nebojí se třeba jako v Boleslavi střílet z každé pozice. I proti Plzni, která sice zápas
dohrávala v devíti, dokázali vsítit dva góly.“ říká před nedělním zápasem lodivod Jihočechů.
V neděli se na hřišti určitě neobjeví dlouhodobě zranění Benát s Horejšem. Naštěstí pro Dynamo
si dokázali drobné šrámy vyléčit oba gólmani a jak brankář Pavel Kučera, tak i Zdeněk Křížek
budou v neděli připraveni zasáhnout do hry.
Vydařený zápas odehrál v Brně zkušený tahoun Dynama Michal Doležal. Nejprve v 62. minutě
z penalty zvyšoval na 0:2 a ke konci zápasu ještě svým druhým gólem podtrhl jihočeské
veledůležité vítězství. „Samozřejmě, že jsem za ty góly rád, ale hlavně je důležité, že jsme
vyhráli.“ Nedělní utkání s Bohemians bude určitě jiné než to v Brně. „Bohemka sem přijede
s cílem bránit. V útoku má dobře hrajícího Jeslínka, na kterého si budeme muset dát pozor.
Bohemka si bude chtít odvést bod a my musíme být trpělivý. Když si vypracujeme šanci, tak ji
budeme muset přetavit v gól.“ Kmenový hráč Teplic má své hostování v Českých Budějovicích jen
do konce podzimu a tak může být nedělní zápas jeho posledním v dresu Dynama. „Já do toho
utkání půjdu s cílem vyhrát ho. Budějovice mají krásný stadion, kde jsem bohužel ještě nevyhrál.
Třikrát jsme tu remizovali a jednou prohráli. Co bude potom, teď neřeším, s rukama se
soustředíme jen na nedělní zápas,“ říká zkušený matador Michal Doležal.

