Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 21. kola Gambrinus ligy 2011/2012
SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Slovácko (neděle 18. března, 15:00)

Již pět zápasů v řadě fotbalisté Dynama České Budějovice letos v lize neprohráli a tuto bilanci
budou chtít rozšířit i o následujícím víkendu, kdy doma na Střeleckém ostrově přivítají tým 1.
FC Slovácko. Souboj 21. kola Gambrinus ligy se odehraje v neděli 18. března s výkopem
v 15:00.

Slovácko mělo po podzimní části sezony na svém kontě příjemných třiadvacet bodů a
přezimovalo v klidném středu tabulky. Během zimy nedošlo v kádru týmu trenéra Miroslava
Soukupa k žádným výrazným změnám a kostra mužstva tak zůstala pohromadě. Úvod jarní
poloviny sezony ale Slovácku ideálně nevyšel. V prvním jarním zápase prohrálo smolně na
hřišti Sparty 0:1, poté stejným výsledkem prohrálo i doma s Olomoucí a gólu ani bodu se
nedočkalo ani v dalším kole na Julisce proti Dukle Praha (0:2). Až ve čtvrtém zápase tým
zabral, střelecky procitl a navíc získal tři body, když na domácím hřišti přetlačil Bohemians v
poměru 3:2.

Od vzniku samostatné české ligy se týmy Dynama a Slovácka (tehdejšího Synotu) střetly
celkem sedmnáctkrát. Dva z těchto soubojů byly ve druhé lize. Lepší bilanci mají hráči z
Uherského Hradiště, kteří nad budějovickým celkem vyhráli sedmkrát. Dalších sedm soubojů
skončilo nerozhodně a pouze třikrát se během vzájemných střetnutí radovali Jihočeši.

Poslední dva souboje na Střeleckém ostrově branku ani vítěze nepřinesly, z poslední výhry
nad Slováckem se fotbalisté Dynama radovali v srpnu roku 2006, kdy v rámci ligové sezony
2006/07 vyhráli nad svým soupeřem díky brance Karla Poborského 1:0.

Jihočeši mají v posledních letech především problémy s tím, aby Slovácku vůbec vstřelili
branku. Již pět zápasů v řadě totiž nedokázali do sítě uherskohradišťského celku skórovat. „Je
asi pravda, že to na Slovácko neumíme. Nepříjemné je, že se nám na něj nedaří ani na
domácím hřišti,“ uvědomuje si trenér Dynama František Cipro, který byl shodou okolností u
dvou posledních výher Dynama nad Slováckem v sezoně 2006/07.

Fotbalisté Dynama budou chtít ale v neděli především navázat na dlouhou domácí sérii bez
porážky. „Navíc jsme čtyři zápasy v řadě na domácím hřišti vyhráli a rádi bychom v tom
samozřejmě pokračovali. Slovácko bude hrát ale za Moravu, kde těch týmů stále více ubývá,
takže nás nečeká nic jednoduchého,“ říká budějovický trenér, který si je vědom síly soupeře:
„Slovácko má kvalitní tým. Jsou tam zkušení hráči, kteří tvoří velmi dobrou kostru sestavy.
Hraje za ně Volešák a Filipko, které tady lidi v Budějovicích znají a právě oni se řadí mezi
klíčové členy sestavy.“

Trenér Dynama by si nejvíce přál, pokud by se zopakoval scénář z posledních domácích
zápasů, kdy se jeho svěřenci dostali rychle do vedení. „Snad nebudeme v zápase nervózní,
když by se nám v úvodu něco nepovedlo. V posledních dvou zápasech s Duklou a Bohemkou
jsme měli štěstí, že jsme hned v úvodu vstřelili branku. Nedá se ale spoléhat na to, že se nám
to podaří znovu. Je to pro nás zápas o život a třeba ho rozhodneme až v devadesáté minutě
gólem na 1:0,“ říká kouč Cipro.

Jihočeši se budou muset stále obejít bez svého elitního střelce Zdeňka Ondráška. „Myslím, že
Ondrášek nebude hrát. Děláme maximum pro to, aby mohl, ale to jeho zranění je tak vážné,
že to prostě asi nepůjde. Jednou s námi už dokonce trénoval, ale po tréninku to bylo zase
špatné a museli jsme toho nechat,“ říká Cipro, který do zápasu se Slováckem postaví
pravděpodobně stejnou sestavu jako minulý týden na hřišti Baníku.

