Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 12. kola Gambrinus ligy 2009/2010
SK Dynamo České Budějovice – FC Viktoria Plzeň (sobota 25. 10. 2009, 15:00)

Z pozice patnáctého týmu ligové tabulky, který minulou sobotu šokoval na pražské Letné
remízou se Spartou Praha, nastoupí fotbalisté Dynama České Budějovice v neděli 25. října od
15:00 na domácím hřišti proti aktuálně čtvrtému týmu Gambrinus ligy FC Viktoria Plzeň.
Jihočeši mají s Viktorií Plzeň dlouhodobě pozitivní bilanci. Od rozdělení Československa se oba
týmy střetly v nejvyšší soutěži dvacetkrát a častěji byli úspěšnější fotbalisté Dynama, kteří
pětkrát vyhráli a pouze třikrát prohráli. Výjimečností vzájemných duelů je ale skutečnost, že
hned dvanáct z nich skončilo nerozhodně. V posledních letech jakoby měly celky Dynama a Plzně
předplacené remízy 1:1 – právě tak totiž skončily poslední čtyři vzájemné zápasy!
Shodou okolností stejným výsledkem 1:1 skončilo i poslední ligové utkání fotbalistů z Českých
Budějovic, kteří překvapivě bodovali na půdě vysoce favorizované Sparty Praha. Domácí byli sice
v průběhu hry aktivnější, přesto nakonec Dynamu darovali bod. „Sparta byla lepším týmem, měla
více šancí a my naopak štěstí. Určitě nás ten získaný bod ale nakopne, protože se počítá a jedině
tímto způsobem může sebevědomí hráčů opět narůstat,“ říká trenér Dynama Jaroslav Šilhavý,
jenž na Letné prožil snovou premiéru u kormidla budějovického klubu.
Zatímco na půdě Pražanů od Jihočechů nikdo nic neočekával, nadcházející domácí utkání bude
pro Šilhavého muže velmi důležité. „Na domácím hřišti před domácím publikem na nás bude
kladený určitě ještě větší tlak. Naším jednoznačným cílem bude odčinit tu pohárovou porážku se
Spartou, získat tři body a zároveň potvrdit bodový zisk z minulého zápasu na hřišti soupeře,“ říká
odhodlaně kouč Dynama, jenž si samozřejmě uvědomuje sílu nedělního soupeře: „Plzeň je velmi
silný a ambiciózní tým. Především ve hře dopředu je velmi nebezpečná, a to nyní potvrzuje, když
se dere tabulkou nahoru.“

Trenér Jihočechů si moc dobře uvědomuje, kde tkví největší síla plzeňského celku. „Ústřední
postavou je bezpochyby Pavel Horváth, který je vždy u všeho důležitého. K dispozici mají ale řadu
dalších velmi kvalitních hráčů,“ dodává jedním dechem Jaroslav Šilhavý, jenž současný tým Plzně
velmi dobře zná, protože ho na začátku loňské sezony devět ligových kol vedl. „Mé působení v
Plzni bylo krátké a skončilo nezdarem, přesto této zkušenosti ale vůbec nelituji. Spoustu věcí
jsem si z toho působení v Plzni odvezl a na zápas se moc těším,“ říká před nedělním zápasem
lodivod Jihočechů.
Stejně jako v předešlých zápasech nebudou ani proti Plzni fotbalisté Dynama zdaleka kompletní.
Hned několik hráčů má dlouhodobé zdravotní problémy. „Kapitán Horejš se už v průběhu týdne
po domácím zápase se Spartou potýkal se zraněním a nebyl stoprocentně fit v zápase na Spartě.
I nyní ve čtvrtek bohužel odešel předčasně z tréninku, takže jeho start je nejistý. Benáta v pátek
čeká artroskopické vyšetření a nějaký čas tak asi nenastoupí. Pomalu se do tréninku zapojují
Stráský se Šímou, ale hrát také nebudou,“ vypočítává zraněné hráče Jaroslav Šilhavý.
Povedený návrat do sestavy prožil na Letné nejzkušenější hráč týmu Tomáš Hunal, který se
postavil na své tradiční místo uprostřed defenzivní formace. S téměř stoprocentní jistotou se
šestatřicetiletý stoper objeví v základní jedenáctce i proti Viktorii Plzeň. „Nečeká nás rozhodně
nic lehkého. Plzeň hrála v Jablonci velice dobře a my na ně musíme nastoupit s naší hrou.
Musíme hrát s velkým nasazením, důrazně a nesmíme jim nechávat prostor. Zároveň se musíme
snažit chodit do brejků a věřit, že některý z nich proměníme,“ doufá před zápasem Tomáš Hunal.
Podobně jako trenér Šilhavý souhlasí odchovanec pražské Slavie s názorem, že klíčovou postavou
hry Západočechů je Pavel Horváth. „Určitě právě jeho budeme muset pohlídat. On se za celý
zápas dostane třeba jen pětkrát k míči, ale dokáže z toho čtyřikrát pro spoluhráče vytvořit
gólovou šanci. Pokud pohlídáme jeho, minimálně tak z padesáti procent otupíme útočnou kvalitu
Plzně,“ uvědomuje si Tomáš Hunal.
Vedení klubu si pro své fanoušky připravilo speciální akci. Stejně jako v minulém domácím utkání
proti Kladnu mají i v nedělním zápase ženy a děti do patnácti let vstup na fotbal zdarma!

