Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 27. kola Gambrinus ligy 2011/2012
SK Dynamo České Budějovice – FC Slovan Liberec (sobota 28. dubna, 16:45)

Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká předposlední domácí zápas letošního ročníku
Gambrinus ligy. Tým trenéra Františka Cipra vyzve na Střeleckém ostrově vedoucí celek
ligové tabulky – FC Slovan Liberec. Utkání 27. kola, které bude přenášet přímým televizním
přenosem sportovní kanál ČT4 Sport, je na programu v sobotu 28. dubna od 16:45.

Liberecký tým pod vedením ex-budějovického trenéra Jaroslava Šilhavého prožívá skvělou
sezonu. Hned od prvních zápasů ligového ročníku se drží na nejvyšších příčkách tabulky a
před sobotním zápasem je dokonce první s čtyřbodovým náskokem na druhou Spartu Praha.

Severočeši se během sezony dostali do výborné formy a především díky propracované
ofenzivě patří k týmům, které v lize předvádějí nejlepší fotbal. Liberec letos nastřílel již 62
branek a má ve svém středu hned tři fotbalisty, kteří se do sítí soupeřů trefili více než
desetkrát - Jiří Štajner (14 gólů), Michal Breznaník (12) a Michael Rabušic (11).

Celková vzájemná ligová bilance zápasů mezi Dynamem a Libercem hovoří ve prospěch
Severočechů, kteří dokázali v jednatřiceti zápasech patnáctkrát vyhrát a pouze šestkrát
prohrát. Deset soubojů skončilo nerozhodně. Liberci se proti Dynamu daří i střelecky, skóre
vzájemných zápasů je 29:50.

Doma na Střeleckém ostrově hrálo Dynamo proti Slovanu patnáctkrát a jen čtyřikrát
dokázalo vyhrát. Stejný počet zápasů vyhráli hosté a sedm utkání skončilo nerozhodně.
Poslední dva zápasy skončily v Budějovicích remízou.

Zatímco Liberci půjde na jihu Čech o hodně, Jihočeši mohou do zápasu nastoupit v klidu a
pohodě. „Určitě jsme moc rádi, že jsme již zachráněni. Je to určitě lepší než kdyby nám s
naším losem tři nebo čtyři body ještě chyběly. Určitě to ale neznamená, že bychom nechtěli
vyhrát a nebo že bychom něco vypouštěli,“ říká před zápasem trenér Dynama František
Cipro.

Kouč Jihočechů si ale přesto dobře uvědomuje, že jeho svěřence nečeká nic jednoduchého.
„Liberec je tým, který je momentálně ve velké pohodě. Je na vítězné vlně a dokázal se dostat
i z nepříjemné situace, kdy doma prohrál se Spartou. Teď to mají Liberečtí zpět ve svých
rukou a hrají výborně. Poslední zápasy s Baníkem a Žižkovem zvládli skvěle a jsou asi u nás
momentálně nejlepším mužstvem,“ dodává Cipro.

Budějovický kouč se bude muset vedle dlouhodobých marodů a vykartovaného Otepky
obejít i bez kapitána týmu Romana Lengyela. „Lengy byl v úterý na plánovaném operativním
zákroku, kdy mu bylo vyčištěné koleno, se kterým měl již delší dobu problémy. Dopadlo to
dobře a na zápas se přijde podívat. Hrát ale samozřejmě nebude. Naším cílem bylo, aby byl
stoprocentně připravený na příští sezonu. Již nyní mohu rovnou říci, že místo něj v základní
sestavě nastoupí Miloš Brezinský, který je momentálně naším třetím stoperem a na šanci
zahrát si dlouho čeká,“ říká otevřeně budějovický trenér.

Ten si před sobotním zápasem nejvíce přeje, aby na Střelecký ostrov dorazilo co nejvíce
fanoušků Dynama. „Zápas slibuje výbornou podívanou. Liberec je na jaře nejlepší a my jsme
v tabulce jarních zápasů třetí, takže se střetnou dva silné týmy, kterým se nyní daří. Byl bych
moc rád, kdyby na zápas přišlo co nejvíce našich fanoušků. Z Liberce přijede hodně příznivců
Slovanu a byl bych nerad, kdyby tady měli domácí prostředí,“ dodává na závěr kouč Dynama.

