
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 13. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

FC Slovan Liberec - SK Dynamo České Budějovice (5. listopadu, 16:00) 

 

 

Posilněni prvním letošním vítězstvím se fotbalisté Dynama České Budějovice vydají v sobotu 

na sever Čech, kde v rámci 13. kola Gambrinus ligy nastoupí na hřišti aktuálně třetího týmu 

ligové tabulky FC Slovanu Liberec. Výkop utkání je stanoven na 16 hodin. 

 

Zápasy Dynama s Libercem patří k tradičním soubojům v nejvyšší české fotbalové soutěži. 

Oba soupeři nastoupili k třiceti vzájemným utkáním. Výrazně lepší bilanci mají Severočeši, 

kteří čtrnáct zápasů vyhráli a pouze šestkrát prohráli, deset zápasů skončilo nerozhodně. I 

v posledních letech se daří více Liberci, který s Dynamem prohrál naposledy 23. listopadu 

2008, tři poslední vzájemné souboje skončily ale nerozhodně a remízu z Liberce by Jihočeši 

určitě brali i nyní. 

 

Bod by byl pro Dynamo dobrý také kvůli tomu, že se mu v Liberci dlouhodobě nedaří. Vůbec 

poslední vzájemný zápas na jaře letošního roku sice skončil divokou remízou 3:3, předtím ale 

povětšinou jasně dominovali domácí. Jihočeši dokázali na stadionu U Nisy vyhrát v historii 

pouze dvakrát, naposledy přesně před patnácti lety! 

 

Fotbalisté Dynama se sice v minulém zápase dočkali první letošní výhry, přesto jsou stále 

v tabulce velmi nízko a vyskakovat si rozhodně nemohou. „Vítězství nad Příbramí je sice 

příjemné, ale v podstatě to nic neznamená. Těch ztracených bodů bylo až příliš, tabulka 

pravdy hovoří jasně a my prostě musíme bodovat i venku. Teď na podzim bude 

nejdůležitější, abychom zvládli ty dva domácí zápasy s Žižkovem a Duklou, i venku ale 

chceme bojovat o body,“ říká otevřeně trenér Dynama František Cipro. 

 

 



 

 

 

 

 

Přesto budějovický kouč věří tomu, že výhra mohla týmu psychicky pomoci. „Mužstvo je 

psychicky trochu výše, než bylo, i na tréninku to vypadá lépe. Ta ztráta je ale obrovská, doma 

teď prostě vyhrávat musíme a zároveň musíme umazat i nějaké záporné body v tabulce 

pravdy,“ uvědomuje si trenér Jihočechů. 

 

V zápase na půdě Liberce budou ale fotbalisté Dynama velkým outsiderem. „Liberec je 

momentálně jedno z nejlepších mužstev v lize a klidně by mohl bojovat o titul. Hráči hrají 

výborně a jsou ve velké pohodě. Ale hrají venku lépe než doma, takže doufám, že v tom 

budou pokračovat i v zápase s námi,“ říká Cipro, který obdivuje především silný kádr 

severočeského celku: „Mají strašně silný kádr a vedle základní sestavy mají hodně silnou i 

lavičku. Oni když vystřídají, tak nikdy rozhodně neoslabí.“ 

 

Trenér Dynama nebude mít k dispozici hned několik členů svého kádru. Vedle dlouhodobých 

marodů Bakaly, Nováka, Rýdela a Riegela měli v průběhu týdne zdravotní problémy 

Machovec, Brezinský a Lengyel, ti by ale měli být snad připraveni nastoupit. „Pevně věřím, že 

se dají do zápasu dohromady a že budou moci nastoupit,“ říká František Cipro. 


