
 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 3. kola Gambrinus ligy 2010/2011 
 

SK Dynamo České Budějovice – AC Sparta Praha (neděle 1. srpna 2010) 

 

 

Dva zápasy a dva získané body. Taková je současná bilance fotbalistů Dynama České Budějovice 

v letošním ročníku Gambrinus ligy, když tým Jaroslava Šilhavého dokázal v úvodních dvou kolech 

remízovat s Libercem a v Mladé Boleslavi. Jihočechy nyní čeká další těžká zkouška – v rámci 3. 

kola nejvyšší soutěže je totiž v neděli 1. srpna čeká na Střeleckém ostrově úřadující ligový mistr 

AC Sparta Praha. Výkop zápasu, který přímým přenosem přenáší sportovní kanál Sport2, začíná 

v 17:00. 

 

Atraktivnější soupeř se letos na stadionu v Českých Budějovicích s největší pravděpodobností 

nepředstaví. Fotbalisté letenského celku v lopské sezoně ani jednou neprohráli a přesvědčivě si 

tak zajistili zisk ligového titulu. Přestože se fotbalistům Dynama proti Spartě v dlouhodobém 

historickém měřítku nedaří, v lopské sezoně měli Jihočeši s tímto pražským celkem nejlepší 

bilanci ze všech prvoligových týmu. Tým z jihu Čech dokázal totiž na podzim uhrát na Letné bod 

za remízu 1:1 a v jarní odvetě pak získal další bod za výsledek 0:0. „Přestože na jaře na našem 

hřišti gól nepadl, byl to pro diváky velice atraktivní zápas. Vždy když přijede Sparta, tak je to pro 

hráče i fanoušky velký svátek a můžeme se těšit ze zaplněného stadionu,“ říká trenér Dynama 

Jaroslav Šilhavý. 

 

Sparta Před začátkem letošní sezony držela bilanci třiatřiceti ligových zápasů bez porážky. Tato 

úchvatná série skončila nečekaně již v 1. kole, kdy tým prohrál na hřišti nováčka z Hradce 

Králové. „Sparta je ale mužstvo, které asi dvakrát za sebou venku prohrávat nebude. Samozřejmě 

se to ale pokusíme porušit a budeme se rvát o co nejlepší výsledek,“ říká odhodlaně budějovický 

kouč, který bude před nedělním zápasem hledat inspiraci právě v zápase Sparty na hřišti 

východočeského týmu: „Samozřejmě, že jsme si zápas Sparty s Hradcem bedlivě zanalyzovali. 

Uvidíme, zda nám to k něčemu pomůže.“ 

 



 

 

 

 

Na úvod sezony mají Pražané díky důležité kvalifikaci o Ligu mistrů velmi nároční program, který 

by mohl být pro fotbalisty Dynama určitou výhodou. „Například v domácím zápase se Slováckem 

anoncovali dopředu, že postaví kluky z lavičky. Nechci zbytečně předjímat, ale samozřejmě se 

může stát, že některé hráče bude šetřit i v zápase s námi. Sparta sice nad Lechem Poznao vyhrála 

1:0, ale postup nemá určitě ještě v kapse a všichni tam budou vědět, že je v odvetě čeká ještě 

hodně práce,“ uvědomuje si Šilhavý, který ale jedním dechem zárovep dodává: „Ať Sparta 

nastoupí v jakékoliv sestavě, tak bude v zápase s námi favoritem. Jejich kvalita je na velmi vysoké 

úrovni.“ 

 

Do nedělního utkání se Spartou vstoupí fotbalisté Dynama ve velmi podobném složení, které se 

představilo na hřišti Mladé Boleslavi. „V základní jedenáctce mi tam visí tak dva otazníky, ale to si 

necháme zatím pro sebe a rozhodneme se až těsně před začátkem zápasu,“ říká Šilhavý, jenž 

kvůli zdravotní indispozici nemohl do utkání postavit útočníka Zdepka Ondráška: „Dokonce jsme 

ho měli v zápise o utkání, ale chvilku před výkopem jsme to museli změnit. Naštěstí měl jen lehké 

střevní potíže a nyní je již zcela fit.“ 

 

Při pohledu na marodku A-týmu tak během posledního týdne nedošlo k žádným zásadnějším 

posunům. Na dlouho dobu mimo hru je obránce Martin Leština, a přestože se postupně zlepšuje 

zdravotní stav dvojice Klavík – Stráský, ani jeden z těchto útočníků nebude v neděli ještě 

k dispozici. „Tomáš Stráský sice každým dnem trénuje více a více, na nasazení do zápasu si bude 

muset ale ještě nějaký ten den počkat,“ dodává budějovický trenér. 


