Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 12. kola Gambrinus ligy 2012/2013
SK Dynamo České Budějovice – FC Viktoria Plzeň (pondělí 29. října 2012, 17:20)

V pondělí 29. října odehrají fotbalisté Dynama České Budějovice atraktivní souboj
s účastníkem Evropské ligy – na Střelecký ostrov přijede FC Viktoria Plzeň. Utkání, které
přímým přenosem přenáší sportovní kanál ČT Sport, začíná v 17:20.

Po jedenácti odehraných kolech patří fotbalistům plzeňské Viktorie čtvrtá příčka tabulky se
ziskem devatenácti bodů. Tým vedený koučem Pavlem Vrbou momentálně v lize strádá. V
sedmém kole sice na domácím hřišti porazil pražskou Spartu, jenže od té doby marně čeká
na vítězství. Postupně remízoval 1:1 v Teplicích, doma se Slováckem a všechny body ztratil v
Příbrami. V posledním kole doma vedl nad Jabloncem, nakonec ale uhrál pouze remízu 1:1.

Zápasy mezi Dynamem České Budějovice a Viktorií Plzeň patří z dlouhodobého pohledu k
tradičním soubojům v nejvyšší soutěži. Od vzniku samostatné české ligy se oba soupeři střetli
v 1. lize celkem šestadvacetkrát, dvě utkání odehráli také ve druhé lize (v ligovém ročníku
2001/2001). Lepší bilanci v nejvyšší soutěži mají Západočeši, kteří mají na svém kontě šest
výher. Dynamo vyhrálo pětkrát a ostatních patnáct zápasů skončilo nerozhodně. Střelecké
skóre vyznívá výrazně lépe pro Plzeň. Ta Dynamu nastřílela v těchto zápasech čtyřicet
branek, Jihočeši skórovali devětadvacetkrát.

Fotbalisté Dynama drželi v nedávné minulosti proti Plzni málo vídanou sérii zápasů bez
porážek, v posledních letech ale patří Západočeši mezi nejlepší týmy ligy, a to se také
projevuje na výsledcích. V posledních čtyřech zápasech dokázali fotbalisté Dynama v
zápasech s Plzní urvat pouze jediný bod za loňskou domácí remízu 0:0.
Jarní odveta pak patřila jasně Viktorii, která ve své zrekonstruované
Doosan Areně vyhrála nad budějovickým týmem hladce 4:0.

Přestože Plzeň v lize momentálně nezáří, trenér Dynama Miroslav Soukup neočekává lehké
utkání. „Výkony Plzně jsou stabilně velmi dobré. Viděl jsem je osobně při jejich domácím
zápase proti Slovácku a tam hráli velmi dobře a chybělo tomu jen zakončení. Zejména ve
druhém poločase měli dostatek příležitostí ten zápas vyhrát. V podobném duchy vypadal
také zápas Plzně v Příbrami. Herní projev týmu je stále srovnatelný s tím, který býval v době,
kdy Plzeň všechno pravidelně vyhrávala. Teď se jim jen trochu nedaří ty příležitosti
dotahovat do gólů. Čím později se jim začne zase dařit střílet góly, tím lépe pro nás,“ říká
trenér Soukup.

Plzeň čeká již čtyři kola na výhru a na Střeleckém ostrově tak určitě nic nepodcení. „Vyhrávat
již chtěli v předešlých zápasech a doma chtěli určitě porazit Jablonec. Tím, že se to ale
neustále oddaluje, se ta jejich koncentrace na zápas s námi bude ještě zvyšovat. Přestože
hráli ve čtvrtek pohárový zápas, dá se očekávat, že v utkání s námi nikoho šetřit nebudou a
že nastoupí v nejsilnější sestavě,“ uvědomuje si kouč Dynama, který ví, že si musí dát Jihočeši
pozor především na silnou ofenzivu soupeře. „Každý ví, že jejich hra po křídlech je pro
soupeře hodně nebezpečná. Z tohoto pohledu asi tento zápas jiný nebude a budeme si
muset dávat pozor. Nám se nepovedl jen jeden poločas proti Slovácku, zápasy proti Příbrami
nebo Jablonci jsme v obraně odehráli lépe a věřím, že podobně odehrajeme i utkání proti
Plzni.“

Fotbalisté Dynama do utkání nastoupí v podobném složení jako v minulém utkání proti
Slovácku. „My jsme v tuto chvíli v pořádku. Neřešíme tam žádný nový vážnější problém.
Honza Riegel i Zdeněk Linhart začínají pomalu individuálně trénovat. Ostatní hráči trénují
naplno a věřím, že tomu tak bude až do toho pondělního zápasu,“ uzavřel trenér Dynama
Miroslav Soukup.

