
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 16. kola Gambrinus ligy 2012/2013 
 

SK Dynamo České Budějovice – FK Mladá Boleslav (sobota 24. listopadu 2012, 17:00) 

 

 

Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká poslední soutěžní zápas letošního roku. V jarní 

předehrávce 16. kola Gambrinus ligy na domácím hřišti na Střeleckém ostrově přivítají 

v sobotu 24. listopadu od 17:00 aktuálně pátý celek ligové tabulky – FK Mladá Boleslav. 

 

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

devatenáctkrát. V sezonách 1998/99 a 2001/2002 se ve druhé lize dařilo Dynamu, které 

vyhrálo všechny čtyři vzájemné souboje. Od roku 2004 hraje Boleslav Gambrinus ligu a v té 

se Jihočechům již proti tomuto soupeři nedaří.  V patnácti vzájemných zápasech Dynamo 

vyhrálo pouze třikrát - v říjnu 2004 doma 3:0, v květnu 2010 v Boleslavi 0:1 a naposledy ve 

30. kole loňského ročníku doma 1:0. Bilance vzájemných zápasů tedy jednoznačně hovoří ve 

prospěch Středočechů. Ti mají na svém kontě v nejvyšší soutěži osm výher, čtyři remízy a 

pouhé tři porážky. 

 

Dynamu se až do loňského jara proti Boleslavi nedařilo ani na Střeleckém ostrově. Jihočeši na 

domácím hřišti vyhráli nad Boleslaví v sedmi zápasech pouze dvakrát. Dva zápasy skončily 

nerozhodně a třikrát se radovali hosté. Tým vedený Miroslavem Soukupem bude chtít 

navázat na poslední domácí zápas, který skončil vítězstvím 1:0, když jediný gól zápasu vstřelil 

necelých pět minut před koncem František Němec. Naopak nejraději by hráči z paměti 

vymazali své počínání v posledním vzájemném zápase. Dynamo na hřišti Mladé Boleslavi 

totiž vedlo v srpnu letošního roku po poločase již 2:0, nakonec ale prohrálo 2:3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dobré vzpomínky nemají Jihočeši ani na poslední ligový zápas, ve kterém prohráli 

s Vysočinou Jihlava gólem v závěru utkání nešťastně 0:1. „Před zápasem jsme se nacházeli v 

papírově dobrém rozpoložení. Dvakrát jsme po sobě předvedli slušné výkony a vyhráli jsme. 

Měli jsme prázdnou marodku a mohli jsme oproti oslabenému soupeři postavit prakticky 

kohokoliv. Opět se ale ukázalo, že fotbal nemá logiku. Ten zápas jsme si možná prohráli sami 

v hlavách. Mysleli jsme si, že je Jihlava slabá a že nemůžeme prohrát. V závěru ale přišla 

jedna hloupá chyba a prohráli jsme zápas, který jsme určitě ztratit neměli,“ říká zcela 

otevřeně o zápasu na Vysočině trenér Miroslav Soukup.  

 

Nepovedený zápas chtějí Jihočeši hodit za hlavu a nyní se snaží myslet hlavně na Mladou 

Boleslav, která se dostala do velmi dobré formy. „V pondělní dohrávce Boleslav zcela 

zaslouženě a jednoznačně přehrála Duklu a vyhrála vysoko 3:0. Dukla v tom zápase neměla 

prakticky žádnou vážnější šanci a Boleslav v takové ustálené sestavě za poslední čtyři kola 

získala deset bodů. To samozřejmě určitý respekt budí,“ říká budějovický trenér, který ale 

svým svěřenců věří: „My z toho ale samozřejmě nemůžeme mít strach, a pokud bychom se 

toho báli, tak bychom neodehráli kvalitní zápas. Hrajeme doma a jsme povinni udělat 

maximum pro to, abychom na domácím hřišti bodovali a znovu se pokusili získat tři body. Je 

to poslední zápas sezony, tak by to měla být taková rozlučka s našimi diváky.“ 

 

Jihočeši do zápasu nenastoupí v nejsilnějším složení. „Samozřejmě nás moc mrzí, že 

nemůžeme využit v zápase oba útočníky Řezníčka a Táborského, kteří jsou hráči Boleslavi a 

nemohou proti svému mateřskému klubu nastoupit. Vedle Filipa Rýdela, který nedohrál 

zápas v Jihlavě, mají drobné zdravotní problémy i další hráči, ale ti se snad dají do soboty 

nějak do pořádku,“ dodává budějovický trenér. 


