Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 29. kola Gambrinus ligy 2012/2013
SK Dynamo Č. Budějovice – FC Vysočina Jihlava (neděle 26. května 2013, 18:00)

Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká poslední domácí zápas letošní sezony. V neděli 26.
května doma na Střeleckém ostrově přivítají aktuálně devátý celek ligové tabulky – FC
Vysočina Jihlava. Zápas začíná v 18:00.
Od vzniku samostatné české ligy toho fotbalisté Dynama a Vysočiny Jihlava příliš neodehráli.
Od roku 1993 se oba týmy potkaly v soutěžních ligových zápasech pouze třikrát. První dva
zápasy byly dokonce pouze ve druhé lize (v sezoně 2001/02) a k měření sil v Gambrinus lize
došlo poprvé teprve až loni na podzim.
První dva zápasy v druholigové sezoně 2001/02 přinesly málo vídané gólové přestřelky. První
zápas na podzim roku 2001 skončil remízou 4:4, když góly za Dynamo dávali Vácha (2), Palát a
Pecka. Druhé utkání v rámci jarní části sezony pak skončilo výhrou Dynama 3:1. Gólově se
tehdy prosadili Latka, Káník a Vácha. Zajímavostí zápasu tehdy bylo, že fotbalisté Českých
Budějovic prohrávali 0:1 a o obrat se postarali góly z 87., 88. a 90. minuty. Zatímco Jihočeši po
sezoně slavili postup do Gambrinus ligy, fotbalisté Vysočiny skončili sezonu na sedmém místě
tabulky.
K poslednímu měření sil obou mužstev došlo loni na podzim, kdy v rámci 15. kola Gambrinus
ligy vyhrála domácí Vysočina Jihlava nad Dynamem těsným výsledkem 1:0. Jihočeši přitom
dlouho drželi remízu 0:0, minutu před koncem ale o výhře jihlavského týmu rozhodl Tomáš
Kučera.

Fotbalisté Dynama porážkou na hřišti Slavie přišli prakticky o možnost zachránit se
v Gambrinus lize. „Teoretická naději ještě existuje, samozřejmě jsme ale realisté a je nám
jasné, že když jsme celou sezonu podávali špatné výkony, tak se asi nestane, že bychom
poslední dva zápasy vyhráli a zároveň by soupeři nad námi ztratili,“ říká trenér Dynama Pavol
Švantner. Situace v tabulce je jasná a pro Dynamo nereálná. Jihočeši by museli oba poslední
zápasy vyhrát, Hradec Králové by nesměl uhrát více než čtyři body a Příbram by nesměla uhrát
ani bod (Příbram hraje doma s Brnem a jede do Liberce).
Jihočeši se v posledním zápase budou soustředit hlavně na to, aby jejich domácí loučení
s letošním ročníkem bylo vítězné. „Naději umírá poslední, takže se budeme snažit bojovat do
poslední chvíle. Zároveň se chceme důstojně rozloučit s fanoušky. Sezona to byla z naší strany
hodně špatné, přesto chceme našim příznivcům poděkovat za podporu,“ pokračuje Pavol
Švantner.
Před koncem sezony se A-tým Dynama začal již pomalu měnit a chystat na příští ligový ročník.
Tým postupně opustili někteří hráči na hostování a v současné chvíli čítá užší soupiska prvního
mužstva pouze šestnáct hráčů. Trenéři budou mít v neděli k dispozici ještě menší počet
fotbalistů. „K dispozici samozřejmě nebude Křížek, který laboruje se zlámanou čelistí. Kvůli
čtyřem žlutým kartám nemůže nastoupit ani Aleš Hanzlík,“ vypočítává trenér jisté absence.
Nejistý je start také u Zdeňka Linharta, kterého zlobí koleno a v zápase se Slavií musel střídat
po půl hodině hry. „Jako před každým zápasem řešíme nějaké drobné šrámy, přesto ale věřím,
že většina hráčů bude plně k dispozici,“ dodává Pavol Švantner.

