
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 17. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice (pondělí 20. února, 18:00) 

 

 

Zimní pauza je u konce a ve druhé polovině února se naplno rozjíždějí kola fotbalové 

Gambrinus ligy. Fotbalisté Dynama České Budějovice mají před sebou hned na úvod velmi 

důležitý zápas, ve kterém nastoupí na Andrově stadionu v záchranářském souboji se Sigmou 

Olomouc. V boji o udržení atraktivní souboj se hraje v pondělí 20. února od 18:00 před 

kamerami sportovního kanálu ČT4 Sport. 

 

Sigma Olomouc patří k tradičním účastníkům nejvyšší soutěže. Na začátku letošní sezony jí 

ale bylo odečteno devět bodů a díky tomu byla rázem odsouzená k boji o záchranu. Po 

šestnácti podzimních je až na patnáctém místě se ziskem sedmi bodů. Tým během zimy ale 

posiloval a na jaře nechce mít se záchranou žádné problémy.  

 

Fotbalisté Dynama se střetli se Sigmou Olomouc v dosavadní historii v jednatřiceti ligových 

zápasech. Bilance je víceméně vyrovnaná. Dynamo má na svém kontě deset výher, 

dvanáctkrát se radovali Hanáci. Ostatních devět utkání skončilo nerozhodně. Přímo 

v Olomouci ale Jihočeši nikdy nevyhráli. V patnácti zápasech dokázali pouze šestkrát 

remízovat a devětkrát prohráli. Vůbec poslední zápas na Andrově stadionu skončil pro 

Dynamo otřesně, když prohrálo vysoko 1:5. 

 

Jihočechy čeká v Olomouci fotbalové peklo. Domácí klub všemožně láká fanoušky na fotbal, a 

přestože se bude hrát zápas dvou celků z dolní části tabulky, očekává se návštěva okolo osmi 

tisícovek diváků, kteří poženou své fotbalisty do útoku. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jihočeši navíc během zimy značně obměnili kádr a v přípravě se jim příliš nedařilo. V devíti 

zápasech uhráli pouhé dvě výhry, jednu remízu a hned šestkrát odešli jako poraženi. „Stále 

to není to, co bychom chtěli hrát. Na můj vkus si v zápase vytváříme hrozně málo šancí a 

navíc těm hráčům, kteří by měli góly dávat, se nyní vůbec nedaří. Ostatní hráči se do 

zakončení vůbec nedostávají,“ řekl trenér František Cipro po ligové generálce s Jihlavou, 

kterou Dynamo prohrálo 0:1. 

 

Postavení v ligové tabulce není ani pro jedno z mužstev dobré, přesto Jihočeši chtějí 

v Olomouci usilovat o body. „Jakýkoliv plusový bod z venku by byl v naší situaci výtečný. 

Dlouho jsme se ale s tím nesetkali, abychom vyhráli venku,“ uvědomuje si Cipro, který by 

sice rád udržel náskok na Olomouc v ligové tabulce i po pondělním zápase, přesto za 

důležitější zápas považuje následující domácí zápas na Střeleckém ostrově s Bohemians 

1905. 

 

Olomouc si podobný luxus v podobě čekání na další zápasy dovolit nemůže a Jihočeši vědí, že 

domácí na Andrově stadionu budou bezpodmínečně bojovat o tři body. "Pro Sigmu to bude 

klíčový zápas. Mají o šest bodů méně, a kdyby prohráli s námi, tak by to pro ně bylo 

smrtelné,“ uvědomuje si Cipro, který se svými asistenty bedlivě hru Olomouce v přípravě 

sledoval. 

 

Trenér Dynama bude mít k dispozici kromě dlouhodobých marodů a vykartovaného Pavla 

Nováka kompletní kádr. Mimo hru budou Bakala, Stráský a Brezinský, ostatní hráči prvního 

mužstva jsou na zápas připraveni a budou trenérovi k dispozici. 


