
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 10. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Dynamo České Budějovice – FK Teplice (neděle 16. října, 15:00) 

 

 

Po reprezentační pauze se o víkendu opět naplno rozjede probíhající ročník fotbalové 

Gambrinus ligy. Tým Dynama České Budějovice bojuje o záchranu v lize a dalším soupeřem 

v honu za ziskem tří bodů budou pro Jihočechy fotbalisté Teplic. Zápas 10. kola se odehraje 

na Střeleckém ostrově v neděli 16. října od 15:00. 

 

Pod staronovým trenérem Petrem Radou chtějí fotbalisté Teplic prožít lepší sezonu než v 

loňském ročníku Gambrinus ligy. Tým ze severu Čech se ale zatím drží na průměrném 

devátém místě tabulky se ziskem třinácti bodů. Severočechům se paradoxně zatím více daří 

na hřištích soupeřů, kde uhráli devět bodů. Doma získali ze čtyř zápasů pouze čtyři body. 

 

Sezonu Teplice zahájily výhrou na hřišti Baníku 4:3, pak ale překvapivě vysoko prohráli doma 

s Hradcem (0:3) a reputaci si napravili až v pátém kole, kdy vyhráli na půdě Slovanu Liberec 

2:0. Po následných výhrách doma s Příbramí a venku na Žižkově tým v posledních dvou 

kolech dvakrát prohrál v Olomouci (1:0) a s Boleslaví (1:3). 

 

Jako den a noc jsou rozdílné výkony týmů Dynama a Teplic ve vzájemných ligových soubojích 

na domácích a venkovních hřištích. Oba celky se v nejvyšší české fotbalové soutěži střetly v 

čtyřiadvaceti zápasech a většinou byl spokojenější domácí celek. Doma na Střeleckém 

ostrově Dynamo s Teplicemi prohrálo jen dvakrát, naopak na teplických Stínadlech také 

pouze dvakrát zvítězilo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Poslední tři souboje skončily nerozhodně, přesto mají dlouhodobou bilanci lepší Severočeši. 

Ti mají na kontě deset výher a sedm porážek. Sedm zbývajících vzájemných utkání skončilo 

nerozhodným výsledkem. 

 

V aktuální sezoně jsou na tom ale lépe Tepličtí, Jihočeši mají momentálně pouhé tři body a 

jsou předposlední. „Situace je jasná, v zápase musíme vyhrát, ale to teď budu asi říkat před 

každým zápasem,“ říká bez servítek trenér budějovického týmu František Cipro, který 

očekává na domácím hřišti velmi náročné utkání: „Teplice hrají venku lépe než doma a pokud 

by pršelo a bylo mokro, tak se ještě zvýrazní rychlost hráčů jako jsou Mahmutovič a Kerič.“ 

 

Gambrinus liga měla v minulém týdnu volno a kouč Dynama byl rád, že jeho svěřenci zvládli 

domácí pohárový zápas se Žižkovem (Dynamo vyhrálo 1:0). „To bylo během reprezentační 

pauzy asi nejpodstatnější. Proti Viktorce jsme nehráli špatně, nedostali jsme gól, takže po 

psychické stránce by nám to mohlo pomoci,“ věří Cipro. Podobným způsobem mohla pauza 

ale pomoci i fotbalistům Teplic. „Teplice to měly předtím dobře rozjeté, ale v posledních 

dvou kolech dvakrát prohrály, takže jim ta pauza asi také mohla pomoci. Já přitom oba ty 

zápasy viděl a hrály v nich skvěle,“ zdvihá budějovický trenér varovně prst. 

 

Do zápasu 10. kola nastoupí Jihočeši ve stejném složení jako v minulých zápasech. „Lehké 

zdravotní potíže má Lengyel, ale věřím, že se dá do zápasu do pořádku. Změny v sestavě 

budou minimální. V bráně bude zase Křížek a celkově mám jasno na deseti postech. Oproti 

minulému ligovému zápasu dojde maximálně k jedné změně,“ říká otevřeně Cipro, kterého 

nejvíce trápí slabá střelecké potence svých svěřenců: „Střelba gólů nám dělá velké problémy. 

Bohužel se nám nedaří dávat góly ani na tréninku a potřebovali bychom se v zakončení nějak 

zklidnit.“ 


