Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 25. kola Gambrinus ligy 2012/2013
1.FC Slovácko - SK Dynamo Č. Budějovice (sobota 27. dubna 2013, 19:00)

Fotbalisté Dynama České Budějovice minulý víkend přerušili pětiměsíční čekání na výhru
v Gambrinus lize, když na svém stadionu po boji porazili Jablonec. Pokud chtějí ale na setrvání
v nejvyšší soutěži nadále pomýšlet, musejí vyhrávat i na hřištích soupeřů. První příležitost
budou mít nyní v sobotu 27. dubna, kdy se v 19:00 představí na hřišti 1. FC Slovácko.
Po rozdělení Československa se týmy Dynama a Slovácka v nejvyšší soutěži střetly celkem
sedmnáctkrát. Bilanci vzájemných soubojů mají lepší fotbalisté z Uherského Hradiště, kteří
mají na kontě sedm výher. Stejný počet utkání skončil nerozhodně a jen třikrát se radovali
Jihočeši. Dynamu se proti Slovácku nedaří ani střelecky. Do sítě soupeře zaznamenalo pouhých
devět gólů a naopak dvacetkrát inkasovali.
Na hřišti v Uherském Hradišti se fotbalisté Dynama představili v minulosti v rámci Gambrinus
ligy osmkrát. Jejich bilance není nijak slavná. Vyhrát dokázali pouze jednou (v sezoně 2006/07
zvítězili 1:0, když jediný gól vstřelil Jaroslav Černý), jeden zápas dokázali remízovat (2004/05) a
ve zbývajících šesti zápasech prohráli. Při poslední návštěvě v Uherském Hradišti Dynamo
prohrálo v loňské sezoně se Slováckem 0:2, když se o góly domácích postarali Došek a Pavelka.
K vůbec poslednímu vzájemnému utkání obou mužstev došlo v říjnu loňského roku v rámci
právě probíhajícího ročníku Gambrinus ligy. Doma na Střeleckém ostrově nedokázali Jihočeši
svému soupeři vstřelit branku a utkání tehdy skončilo nerozhodně 0:0.

Nyní musí ale Jihočeši usilovat o zisk tří bodů. Jen ten jim alespoň částečně přiživí nadějí na
záchranu v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Dynama by rádi navázali na poslední ligové utkání, ve
kterém přehráli doma Jablonec. „Vyhráli jsme po dlouhé době a po psychické stránce byl pro
nás tenhle zápas velice důležitý. Konec sezony se rychle blíží a my potřebujeme vyhrávat i další
zápasy. Každá výhra oživí naše naděje na záchranu. Bodový zisk z domácího hřiště bychom teď
potřebovali potvrdit venku proti Slovácku,“ uvědomuje si trenér týmu Pavol Švantner.
Slovácko podobně jako Dynamo nemělo v posledních kolech oslnivou formu a v sobotu mu
půjde o hodně. „My jsme v podobné situaci byli před zápasem s Jabloncem, kdy jsme museli
bezpodmínečně vyhrát. V podobné situaci je nyní i Slovácko, které si uvědomuje důležitost
zápasu. To utkání bude mít parametry žití a nežití pro jedno i druhé mužstvo,“ dodává Pavol
Švantner. Jihočechům se v Uherském Hradišti nikdy moc nedařilo a lehké to nebudou mít ani
nyní. „Je nám jasné, že nás nečeká žádná procházka růžovou zahradou. Na stadionu bude jako
tradičně bouřlivé prostředí a ze všech stran budou na oba celky velké tlaky. Paradoxně větší
tlak bude asi na domácí, kteří musejí hrát na vítězství. Pokud si my chceme zachovat naději
před dalšími zápasy, tak ale musíme také vyhrát,“ říká Pavol Švantner.
Do zápasu 25. kola Jihočeši nenastoupí v nejsilnějším složení. „Do utkání se Slováckem určitě
nenastoupí Jakub Hora, který má čtyři žluté karty. Hrát nebude ani Mkoyan, který se rozhodl,
že odjede na vyšetření do Německa. Možná tam podstoupí operaci a nebude moci až do konce
sezony hrát,“ doplňuje Pavol Švantner, který spolu s Martinem Vozábalem vymýšlí, jak
poskládat základní jedenáctku: „V hlavách už sestavu máme. Určitě jí ale prozrazovat
nebudeme. Třeba v ní bude nějaké nečekané překvapení.“

