Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 14. kola Gambrinus ligy 2011/2012
SK Dynamo České Budějovice – FK Viktoria Žižkov (neděle 20. listopadu, 16:00)

Po reprezentační pauze se opět naplno roztočí kola Gambrinus ligy, ve které se fotbalisté
Dynama České Budějovice v rámci 14. kola představí doma na Střeleckém ostrově proti
Viktorii Žižkov. Výkop zápasu je stanoven na neděli 20. listopadu od 15:00.

Od rozdělení Československa se týmy Dynama a Žižkova potkávaly nejčastěji v nejvyšší ligové
soutěži. Vyjma sezony 2005/06, kdy proti sobě týmy nastoupily ve druhé lize, odehrály
soupeři celkem dvaadvacet vzájemných duelů, ve kterých se více dařilo pražskému celku.
Žižkovští mají v historické bilanci na svém kontě dvanáct vítězných zápasů. Jihočeši vyhráli
pouze pětkrát a čtyři utkání skončila nerozhodně.

Dynamu se nedaří na žižkovském stadionu, kde nikdy nevyhrálo. Naopak doma mají Jihočeši
bilanci šesti výher, tří remíz a dvou porážek. Poslední souboj na Střeleckém ostrově se
odehrál 2. listopadu 2008, Jihočeši v něm prohrávali již 0:2, přesto nakonec slavili výhru 3:2,
když na dva góly Naumova odpověděli Benát (2) a Hudson.

Ligový tým FK Viktoria Žižkov je na tom po třinácti odehraných zápasech letošního ročníku
Gambrinus ligy stejně jako fotbalisté Dynama. Vstup do sezony se nováčkovi soutěže
nepovedl a na kontě má pouze sedm bodů za dvě výhry a jednu remízu. Kouč Dynama
František Cipro proto neočekává lehké utkání. "Pro nás i pro Žižkov to bude klíčový zápas.
Bude to zápas o šest bodů, jak se říkají takové ty fráze. Tentokrát tomu tak skutečně je," říká
budějovický trenér.

Budějovičtí fotbalisté se v průběhu října dvakrát s Žižkovem již střetli. V rámci poháru
Ondrášovka Cup nejprve doma vyhráli 1:0 a poté v odvetě remízovali 1:1, čímž si zajistili
postup do jarního čtvrtfinále. "Ty zápasy poháru jsou ale jiné. Žižkov bude mít teď daleko
větší motivaci a vyřazení z poháru nám bude chtít oplatit," uvědomuje si kouč Cipro.

Jihočeši měli reprezentační pauzu na to, aby za hlavu hodili nevydařené utkání v Liberci
(prohráli 4:0), po kterém dostali podmíněné pokuty. "Hráči to mají ve svých rukou. Pokud v
posledních třech zápasech uhrají alespoň šest bodů, pokuta se jim promine," říká Cipro, který
přesto výsledek z Liberce nebere jako bernou minci. "Liberec je úplně jinde než my. Má
výbornou formu, vždyť vyhrál 3:0 na Spartě a čtyři góly dal potom i Žižkovu na jeho hřišti,"
uvědomuje si budějovický trenér, kterého více než výsledek zápasu mrzel jeho průběh.
"Prvních dvacet minut jsme hráli dobře, po gólu na 1:0 jsme se ale totálně sesypali a vysoko
prohráli," mračí se i nyní kouč Cipro.

Jako v průběhu celého podzimu má trenér Cipro problémy se zdravotním stavem svých
hráčů. "Riegel i Rýdel sice vypadají již dobře a možná by mohli hrát, i když určitě ne asi v
základní sestavě. Jenže bohužel se nám vážně zranil Michal Petráň, který jde v pátek na
operaci. Má únavovou zlomeninu zánártní kůstky, dostane do nohy šroub a minimálně tři až
čtyři měsíce bude mimo," vypočítává trenér Dynama. Otazník visí také nad startem Petra
Javorka (bolavé lýtko) a Luboše Pecky (problém s achilovkou).

