Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 2. kola Gambrinus ligy 2012/2013
FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice (neděle 5. srpna, 17:00)

Týden po úvodní domácí výhře nad Sigmou Olomouc čeká fotbalisty Dynama České
Budějovice další ligový zápas. V rámci 2. kola Gambrinus ligy se Jihočeši představí na hřišti
Mladé Boleslavi. Utkání je na programu v neděli 5. srpna s výkopem v 17:00.

Fotbalisté Dynama se s Mladou Boleslaví střetli v nejvyšší soutěži zatím celkem čtrnáctkrát.
Výrazně lepší bilanci vzájemných zápasů mají Středočeši, kteří mají na kontě sedm výher.
Dynamo se z vítězství radovalo jen třikrát a čtyři vzájemné souboje skončily nerozhodně.
Přestože poslední vzájemný souboj na hřišti v Mladé Boleslavi Jihočeši prohráli vysoko 1:3,
na mladoboleslavský stadion mají historicky i dobré vzpomínky. V sezoně 2008/09 tam uhráli
remízu 0:0, v dalším ligovém ročníku vyhráli dokonce 1:0 a v sezoně 2010/11 si odvezli bod
za remízu 1:1.

Právě na tři dobré výsledky z nedávné minulosti by Jihočeši v neděli rádi navázali a pomoci
by jim k tomu mělo i domácí výhra z minulého týdne nad Sigmou Olomouc. „Začátek je
samozřejmě důležitý a jsme rádi, že jsme vyhráli. Bilanci posledních domácích zápasů máme
vynikající, teď by to ale chtělo také bodovat venku,“ říká kouč Dynama František Cipro.

Ten samozřejmě moc dobře ví, že nedělní soupeř budějovického týmu má kvůli vážným
zraněním hned několik hráčů mimo hru. „Každý si myslí, jak se nám bude hrát dobře. Ale já
se snažím hráčům vsugerovat, že to pro nás bude svým způsobem nevýhoda,“ říká zkušený
stratég.

Mladoboleslavští mají nyní problémy především se složením stoperské dvojice. Přesto ale
Cipro dobře ví, že Jihočeši nemají zdaleka vyhráno. „Oni se netají tím, že v průběhu tohoto
týdne získají nějaké nové hráče. Jejich pohárový zápas neuvidíme a jinak máme DVDčko, kde
hraje šest hráčů, kteří kvůli zranění proti nám určitě nenastoupí. Takže je nám to celkem
k ničemu,“ dodává Cipro.

Žádnou výhodu trenér nevidí ani v tom, že soupeř hraje ve čtvrtek zápas Evropské ligy.
„Určitě nehrozí, že by byli po poháru unavení. Mám za sebou hodně podobných pohárových
zápasů a určitě to pro ně problém nebude,“ poznamenává Cipro.

Jihočeši do zápasu s Mladou Boleslaví nastoupí s velkou pravděpodobností ve stejném
složení jako proti Olomouci. „Marodka zůstává pořád stejná. Nebudou hrát Machovec,
Javorek ani Bakala. Nepříjemné je, že si Stráský obnovil zranění operovaného kolene, bude
muset jít znovu na operaci a opět bude minimálně sedm měsíců mimo,“ dodává František
Cipro.

