Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 7. kola Gambrinus ligy 2011/2012
1.FC Slovácko - SK Dynamo České Budějovice (sobota 17. září, 19:00)

V posledním ligovém zápase proti Baníku Ostrava uhráli fotbalisté Dynama České Budějovice
první letošní bod a tuto bilanci budou chtít rozšířit v sobotu 17. září, kdy se v rámci 7. kola
Gambrinus ligy představí na hřišti Slovácka. Výkop utkání je stanoven na 19:00.

Jihočeši odehráli se Slováckem (a bývalým Synotem) celkem čtrnáct prvoligových zápasů. Ve
vzájemných soubojích se výrazně lépe daří zatím Slovácku, které dokázalo šestkrát vyhrát a
pouze třikrát prohrát. Pět soubojů skončilo nerozhodně. Především na hřišti v Uherském
Hradišti se Dynamu nedaří. V sedmi odehraných zápasech dokázali Jihočeši pouze jednou
vyhrát (v sezoně 2006/07 se o výhru 1:0 postaral Jaroslav Černý) a jednou remízovat (0:0
v sezoně 2004/05).

V loňském ligovém ročníku se Dynamo na hřišti Slovácka představilo na podzim v 8. kole.
Toto utkání vyhráli přesvědčivě domácí 2:0, když se střelecky prosadili Nestorovski a Volešák.
Jarní odveta branku nepřinesla a na Střeleckém ostrově se zrodila remíza 0:0.

Fotbalisté Dynama se nyní nacházejí ve velmi složité situaci a nemohou si na hřišti Slovácka
dovolit další porážku. Na Moravu tak jedou s odhodláním bodovat. „Každý zápas, který teď
odehrajeme, bude v podstatě o šest bodů. Nechci tady říkat nějaké fráze, ale na Slovácko
jedeme s tím, že chceme minimálně neprohrát. Naším cílem bude ale jednoznačně výhra a
uděláme vše pro to, abychom to zvládli,“ říká odhodlaně trenér A-týmu František Cipro.

Zkušený kouč Cipro během reprezentační pauzy nahradil Jiřího Kotrbu a premiéru si odbyl
minulý víkend domácím zápasem s Baníkem Ostrava. „Určitě tam bylo několik věcí, které
jsem hráčům po zápase s Baníkem vytknul. Poměrně lacino jsme ztráceli míče, a přestože
jsme měli velké množství šancí, nedokázali jsme vstřelit gól. Na druhou stranu jsme po
dlouhé době udrželi nulu a to kvituji s povděkem,“ říká budějovický trenér, který si
uvědomuje, v jak složité situaci Jihočeši před zápasem v Uherském Hradišti jsou. „Moc dobře
víme, o co nám v zápase jde a že by případná další porážka mohla mít fatální následky.“

Oproti zápasu s Baníkem bude muset trenér Cipro udělat minimálně jednu vynucenou
změnu v sestavě. „Zranil se Rýdel, a přestože půjde ještě na magnetickou rezonanci, ty
vyhlídky jsou hodně špatné. Je pravděpodobně, že si za nás během svého hostování již
nezahraje,“ říká Cipro.

V průběhu týdne tým posílil mladý chorvatský gólman anglické Chelsea Matej Delač.
Přestože se jedná o velice talentovaného brankáře, v sobotu proti Slovácku bude chytat
Zdeněk Křížek. „Zdeněk dostal šanci teprve v minulém zápase proti Baníku, vychytal nulu a
bylo by hodně nefér, kdybych ho teď posadil na lavičku. Co se týká Mateje, tak ten se sice na
tréninku jeví velice dobře, ale přeci jen potřebuje nějaký čas na aklimatizaci, aby se seznámil
s městem, s celou naší republikou a také s novými spoluhráči,“ dodává František Cipro.

