Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 5. kola Gambrinus ligy 2012/2013
SK Dynamo České Budějovice – FC Slovan Liberec (neděle 26. srpna, 17:00)

Střelecký ostrov zažije v neděli velký svátek. Do jihočeské metropole dorazí úřadující mistr
z Liberce. Pro Dynamo to bude však velmi důležitý zápas. Po úvodní výhře s Olomoucí přišly
tři prohry v řadě a pokles v tabulce Gambrinus ligy na třinácté místo.

V loňské sezoně nepatřil liberecký Slovan mezi oblíbené soupeře Jihočechů. V obou duelech
uplynulého ročníku odcházeli Severočeši do kabin s výsledkem 4:0. Ani na loňský přípravný
zápas s Libercem nevzpomíná Dynamo v dobrém. Ve finále turnaje v Nové Včelnici Slovan
přehrál českobudějovický celek 5:0.

Jihočeši mají s Libercem dlouhodobě zápornou bilanci. Z dvaatřiceti utkání jich Severočeši
šestnáct vyhráli, desetkrát se oba celky rozešly smírně a šestkrát tři body urvali Jihočeši.
Poslední výhra Dynama se datuje k listopadu 2008, kdy Petr Benát dvěma brankami rozhodl
o výhře černobílých 2:0

Slovan, vedený bývalým trenérem Dynama Jaroslavem Šilhavým, začal letošní sezonu o
mnoho dříve než Jihočeši. Ve druhém předkole Ligy mistrů postoupil přes kazašskou
Karagandu, ale ve třetím mu vystavila stopku rumunská Kluž. Tím však cesta Liberce
evropskými poháry neskončila. Čtvrté předkolo Evropské ligy přivedlo na stadion U Nisy
ukrajinský Dněpr. První utkání se odehrálo ve čtvrtek večer a skončilo remízou 2:2.

Jihočeši se po úvodní výhře s Olomoucí výsledkově odmlčeli. Třetí prohra v řadě přišla
v minulém kole na Spartě, kde Dynamo prohrálo 3:1. „Takto rozehrané to na Spartě asi
dlouho mít nebudeme. Kdybychom proměnili dvě tři stoprocentní šance, nedostali nějaký
z těch třech hloupých gólů, tak jsme minimálně remízu mohli uhrát,“ stýská si kouč František
Cipro. „Hra nebyla špatná, ale na to se nikdo nekouká.“

Trenér černobílých nechce nastalou situaci srovnávat s loňským jarem, kdy tým potřeboval
každý bod. „Tabulka se dělí zhruba okolo osmého kola. Následující čtyři kola budou dost
náročná a dá se říci i rozhodující,“ zdůrazňuje trenér Dynama.

Ač Jihočeši potřebují v neděli bodovat, tak favoritem zrovna nejsou. „Favoritem úplně
nejsme. Uvidíme, jak se bude utkání vyvíjet. Můžu říkat leccos před zápasem, ale rozhoduje
se na hřišti. Před Baníkem jsme se dobře připravovali, ale pak jsme první půli doslova
prospali. Ten zápas nás bude dlouho mrzet,“ smutní Cipro.

Před Spartou udělal českobudějovický stratég jedinou změnu, o některých přemýšlí i nyní.
„Uvidím, jaká jedenáctka vyběhne na trávník, protože máme nějaké drobné šrámy. Zdravotní
problémy má Lengyel, netrénují ani Rýdel s Hanzlíkem. Od zdravotního stavu se bude odvíjet
sestava,“ přibližuje. K dispozici ještě nebude Petr Javorek. „Opakuji asi po sté, že ten nám
nejvíce chybí. Nechceme to uspěchat a v pondělí zřejmě půjde za juniorku. K dispozici by měl
být Machovec, Bakala půjde v sobotu za farmu,“ uzavírá Cipro.

Utkání 5. kola Gambrinus ligy začíná v neděli v 17 hodin na Střeleckém ostrově. Jako hlavní
sudí ho odřídí Petr Ardeleánu, na čarách mu budou asistovat pánové Mencl a Filípek.

