
 

 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

 
k utkání 18. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

 
SK Dynamo České Budějovice – AC Sparta Praha (pátek 1. března 2013, 20:15) 

 
 
Po sobotní remíze na hřišti Baníku Ostrava čeká fotbalisty Dynama České Budějovice již 

v pátek 1. března další ligové utkání, ve kterém doma na Střeleckém ostrově přivítají 

pražskou Spartu. Výkop utkání je stanoven na 20:15 a zápas bude přímým televizním 

přenosem přinášet kanál TV Fanda. 

 

Po rozdělení Československa se oba týmy střetly v soutěžních ligových zápasech celkem 

třiatřicetkrát. Výrazně lepší bilanci mají fotbalisté pražské Sparty, kteří dokázali hned 

dvaadvacet soubojů vyhrát. Šest zápasů skončilo nerozhodně a v pouhých pěti zápasech se 

radovali fotbalisté Dynama. Střelecké skóre hovoří také jednoznačně ve prospěch Pražanů. 

Sparta nastřílela Dynamu 73 branek, Jihočeši skórovali pouze dvaadvacetkrát. 

 

Pokud Dynamo proti Spartě v minulosti něco uhrálo, většinou to bylo v domácím prostředí 

na Střeleckém ostrově. Během šestnácti vzájemných zápasů se zrodilo osm výher Sparty, 

čtyři remízy a čtyři výhry Jihočechů. Naposledy se hráči Dynama z výhry nad Spartou radovali 

v sezoně 2010/2011, kdy doma na Střeleckém ostrově vyhráli díky brance Mariána Jarabici 

1:0. 

 

Poslední vzájemný ligový zápas obou týmů se hrál 19. srpna loňského roku na Letné, kde na 

gól Kadlece dokázal v prvním poločase odpovědět Markovič. Po změně stran ale vrátil vedení 

domácím Kweuke a těsně před závěrem zápasu uzavřel na konečných 3:1 záložník Pavel 

Kadeřábek. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Po nepovedené zimní přípravě půjdou fotbalisté Dynama do utkání se Spartou s lepší 

náladou. V prvním jarním zápase totiž v důležitém utkání v Ostravě uhráli bod za remízu 0:0. 

„Po vydařeném vystoupení v Ostravě je samozřejmě nálada v kabině dobrá. S odstupem si 

samozřejmě říkáme, že jsme z Ostravy mohli přivézt více než jeden bod, ale to je už pryč. Teď 

se nyní díváme už jen na utkání se Spartou, které je před námi,“ říká trenér Dynama Pavol 

Švantner, který si uvědomuje, že Jihočechy nečeká lehké utkání: „Sparta je jeden z nejlepších 

českých mančaftů. O to více se musíme na to páteční utkání připravit, abychom ho zvládli. 

Víme, že nás čeká mimořádně silný soupeř a podle toho musí i ten náš výkon vypadat.“ 

 

Fotbalisté Dynama si budou muset dát především pozor na útočnou sílu Pražanů. „O 

přednostech Sparty víme. Momentálně mají velkou útočnou sílu, ale kdo viděl jejich zápas se 

Slováckem, musí uznat, že Slovácko klidně o poločase mohlo vést, protože mělo více šancí,“ 

pokračuje Švantner, který bude své hráče speciálně připravovat na ostrostřelce Davida 

Lafatu, jenž po svém odchodu z Dynama vstřelil budějovickému týmu jedenáct branek: 

„Davidovi se proti Dynamu vždycky střelecky daří. Všichni ale věříme, že se na něj tentokrát 

připravíme tak, aby nám gól nedal.“ 

 

Do utkání proti Spartě Jihočeši nastoupí v podobném složení jako do zápasu na hřišti 

Ostravy. „Žádný z hráčů nemá karetní trest a v tomto směru nám nikdo nebude chybět. Po 

Ostravě řešíme nějaké drobné šrámy, ale nikdo by neměl chybět a k dispozici budeme mít 

stejné hráče jako v prvním jarním zápase,“ říká Švantner, který se tak bude muset obejít 

pouze bez rekonvalescenta po operaci kotníku Brazilce Sandra.  

 

Přestože se zápas hraje až od čtvrt na devět, kouč Švantner věří, že si fanoušci cestu na 

Střelecký ostrov najdou. „Samozřejmě se hraje relativně pozdě a navíc je to v televizi. Přesto 

si ale říkáme, že Sparta je tradičně největším lákadlem a věříme tomu, že na zápas přijde 

početnější návštěva, než tomu bývá obvykle,“ dodává. 

 

 


