
 

 
 
 
 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 28. kola Gambrinus ligy 2009/2010 
 

FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice (středa 5. 5. 2010, 17:30) 
 

 
V rámci 28. kola Gambrinus ligy se fotbalisté Dynama České Budějovice představí na půdě  Mladé 

Boleslavi. Zápas je naplánován netradičně  již na s tředu 5. května s  výkopem v 17:30.  

 
Fotbalisté Dynama České Budějovice se s Mladou Boleslaví s třetli po rozdělení Československa 

celkem třináctkrát. V rámci druhé ligy se dařilo vždy Dynamu, které všechny čtyři  vzájemné 

souboje přesvědči vě vyhrálo. V nejvyšší soutěži se ale karty rychle obrátily. Z devíti zápasů Mladá 

Boleslav pět vyhrála, třikrát remízovala a pouze v jediném utkání odešla jako poražená. 

Vzájemnou bilanci  si Jihočeši vylepšili v posledních dvou utkáních v loňské sezoně , které skončil y 

v obou případech dělbou bodů. Na  podzim se hrálo na jihu Čech 1:1 a na jaře pak v městě 

škodovek 0:0.  

 

Ke zcela poslednímu měření sil obou celků došlo na podzim na Střeleckém ostrově , kde jasně 

dominovali hosté Mladé Boleslavi. V zápase 14. kola Gambrinus ligy tým Jaroslava Šilhavého 

tahal v celém průběhu utkání s Mladou Boleslaví za kratší konec provazu a  prohrál rozdílem dvou 

branek 1:3. Střelcem zápasu byl Marek Kulič, který zaznamenal dvě  branky. Jediný gól Dynama 

vstřelil těsně  před koncem poločasu Zdeněk Ondrášek. „V zápase jsme chtěli tehdy uspět, jenže 

jsme doplatili na  velice naivní chyby. Věděli jsme o kvalitách Marka Kuliče, a přesto nás právě on 

dvěma góly popravil,“ vzpomíná na  zápas trenér Dynama Jaroslav Šilhavý. 

 

Před posledním domácím zápasem byli fotbalisté budějovického klubu v nezáviděníhodné 

situaci . Proti Olomouci  potřebovali na domácím stadionu naplno bodovat, což se jim také 

nakonec po boji  podařilo. „Pro nás to jsou nesmírně  důležité body. Už před zápasem jsme věděli 

o olomouckých hráčích, že mají velkou kvalitu. Za s tavu 1:1 jsme se ve druhém poločase nechtěli 

smíři t s remízou a  díky velkému odhodlání jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ vzpomíná 

kouč Šilhavý na příjemné okamžiky. 

 



 

 

 

 

Zatímco Jihočeši v neděli slavili domácí výhru nad Olomoucí, fotbalisté Mladé Boleslavi 

vs třebávali páteční porážku ze hřiště Slovácka. „Přitom Boleslav předvedla na Slovácku 

především v prvním poločase velice dobrý výkon a měla  hned několik velkých gólových 

příležitostí,“ všiml si trenér Dynama, který zápas v Uherském Hradišti bedlivě sledovat.  

 

Mladé Boleslavi se celkově v posledních zápasech příliš výsledkově nedaří, přesto ale kouč 

Jihočechů neočekává lehký zápas. „Středočechům o nic nejde a  do zápasu nastoupí hodně 

uvolnění. Je třeba si také uvědomit, že se jedná o s třelecky nejproduktivnější ligový tým,“ zvedná 

Šilhavý varovně prs t. Nejlepším s třelcem týmu je navíc bývalý budě jovický útočník Marek Kulič. 

„Marek je výborný fotbalista a pokud nastoupí, budeme si na ně j muset dát velký pozor,“ dodává 

lodivod Dynama. 

 

Tři  kola  před koncem ligy mají Jihočeši čtyřbodový náskok na  sestupové příčky, do Boleslavi ale 

tým rozhodně nepojede na výlet. „Zachráněni rozhodně nejsme. Hned po zápase s Olomoucí 

jsem hráčům říkal, že se musí rychle připravit na tento s tředeční zápas, a  to jak na tréninku, tak 

v soukromí. Do Boleslavi  jedeme vydolovat minimálně  bod, abychom se opět o něco přiblížili 

záchraně,“ říká  Šilhavý, který se nebude během utkání věnovat souběžně  hraným zápasům: 

„Ně jaké informace mít budeme, ale všichni se budeme urči tě  věnovat hlavně našemu zápasu. 

Záchranu máme stále ve svých rukou a nejdůležitě jší tak bude náš výkon.“ 

 

Před středečním zápasem trápí Jaroslava  Šilhavého zdravotní stav některých hráčů. „Problémy 

budeme mít patrně  se složením defenzivní formace. Horejš  i  Laštovka, kteří museli v průběhu 

utkání s Olomoucí střídat, s námi zatím netrénovali. Jejich vyšetření byla sice bez nálezů, ale až 

v úterý se budou zkoušet zapoji t do tréninku a  nad jejich startem tak visí velký otazník,“ říká 

trenér Dynama, který nebude moci využít ani Ondráška (po artroskopii kolene), Jarabicu 

(individuální trénink po dlouhodobém zranění) a Limu (vi róza).  


