Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 11. kola Gambrinus ligy 2012/2013
SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Slovácko (sobota 20. října, 16:00)

Další ligové utkání po reprezentační pauze odehrají fotbalisté Dynama v sobotu 20. října, kdy
doma na Střeleckém ostrově od 16:00 hostí sedmý celek tabulky, 1. FC Slovácko.

Slovácku vstup do nového ročníku Gambrinus ligy podle představ nevyšel a po čtyřech kolech
vyměnilo trenéra, když se místo odvolaného Miroslava Soukupa na lavičku posadil Stavopluk
Habanec. Pod jeho vedením se týmu začalo herně i výsledkově dařit a v následujících šesti
utkáních uhrálo výborných třináct bodů. I díky tomu se klub v tabulce posunul ze samého
chvostu až na aktuální sedmou příčku.

Fotbalisté Dynama se od vzniku samostatné české soutěže střetli se Slováckem celkem
šestnáctkrát. Výrazně lepší bilanci mají fotbalisté z Uherského Hradiště, kteří dokázali ve
vzájemných soubojích sedmkrát vyhrát. Jihočeši se z výhry radovali pouze třikrát, ostatních
šest soubojů skončilo nerozhodně. Jihočeši to proti Slovácku neumí ani doma na Střeleckém
ostrově. V dosavadních osmi zápasech dokázalo Dynamo vyhrát pouze dvakrát. Naposledy
před dlouhými šesti lety, když jedinou branku zápasu v sezoně 2006/07 vstřelil Karel
Poborský. Od té doby se oba celky na jihu Čech střetly třikrát a vždy z toho byla remíza.

Ve vzájemných zápasech v loňské sezoně byli úspěšnější fotbalisté z Uherského Hradiště. Ti
doma na Městském stadionu Miroslava Valenty nejprve vyhráli díky brankám Doška a
Pavelky 2:0 a následně bodovali i na jihu Čech. V zápase 21. kola Dynamo sice nad Slováckem
vedlo po sedmdesáti minutách hry již 2:0, když se prosadili Klesa a Otepka,
avšak hosté zbraně nesložili a díky dvěma brankám Hlúpika a Čtvrtníčka
v samém závěru dokázali vyrovnat na konečných 2:2.

Zápas proti Slovácku by mohl být zvláštní především pro trenéra Miroslava Soukupa, který
tým z Uherského Hradiště ještě na začátku letošní sezony vedl. "Na rovinu říkám, že zápase
proti Slovácku pro mě nijak výjimečný nebude. Nikdy nemám ambice, že by pro mě byl
nějaký zápas více nebo méně důležitý. Všichni víme, že máma doma další zápas a chtěli
bychom navázat na zápas s Teplicemi. Cílem bude vítězství," říká budějovický lodivod.

Fotbalisté Dynama během reprezentační pauzy zůstali na sestupové patnácté příčce, to jim
ale nebránilo k tomu, aby se pilně připravovali na následující zápasy. "Věřím, že nám
reprezentační pauza pomohla. Během těch čtrnácti dnů jsme dobře potrénovali, přálo nám i
počasí. Slušně jsme odehráli přípravný zápas s Riedem, takže věřím tomu, že jsme dobře na
sobotní zápas nachystaní," pokračuje kouč Dynama.

Ten ani velmi dobrou znalost týmu Slovácka nepovažuje za výraznou výhodu svého mužstva.
"Sebelepší znalost soupeře vám zápas určitě nevyhraje. Z mé strany je to jen dobrý servis pro
naše hráče. Můžu kluky na něco upozornit a nebo mohu něco v sestavě soupeře podle
složení odhalit. V tom určitá pomoc může být, ale nejdůležitější je to, aby tým dokázal těchto
informací od trenéra využít," uvědomuje si Miroslav Soukup.

Jihočeši nebudou moci do zápasu nastoupit v nejsilnější sestavě. Kvůli červené kartě a
disciplinárnímu trestu nebude moci hrát Tomáš Řepka a kvůli zranění nenastoupí ani další
obránce Jan Riegel. "Je pravda, že nám oproti předešlým kolům vypadli dva hráči z té
defenzivní řady. Tyto dva fotbalisty budeme muset nějak nahradit. Samozřejmě máme hráče,
kteří jsou schopní nastoupit a kteří nastoupí. Měli jsme možnost si je vyzkoušet v zápase
proti Riedu a hrát mohli také v sobotu za farmu. Z těchto hráčů si určitě vybereme," dodává
Soukup, který nebude moci využít ani mladého útočníka Zdeňka Linharta, který laboruje s
bolavými zády.

