Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 25. kola Gambrinus ligy 2011/2012
SK Dynamo České Budějovice – SK Slavia Praha (pátek 13. dubna, 20:15)

Před televizními kamerami sportovního kanálu Nova Sport nastoupí v pátek 13. dubna
fotbalisté Dynama České Budějovice k zápasu 25. kola Gambrinus ligy proti celku SK Slavia
Praha. Výkop zápasu je stanoven na 20:15.

Vzájemné souboje Dynama České Budějovice a Slavie Praha patří k tradičním zápasům
nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbalisté Dynama nastoupili proti sešívaným v samostatné lize
celkem jednatřicetkrát. Výrazně lepší bilanci má Slavia, která dvacet zápasů vyhrála. Šest
soubojů skončilo nerozhodně a jen pětkrát se v lize radovali Jihočeši. Dynamu se nedaří proti
Slavii ani doma na Střeleckém ostrově - z dosavadních patnácti zápasů vyhráli domácí pouze
dvakrát (naposledy 4. listopadu 2000).

Poslední ligový souboj obou soupeřů se hrál v říjnu loňského roku v Edenu. Fotbalisté
Dynama se Slavií dlouho drželi krok, po vyloučení Davida Horejše se ale domácí v úvodu
druhé půle prosadili a po brankách Jandy a Hurky nakonec vyhráli s přehledem 2:0.

Fotbalisté pražské Slavie v minulém kole přerušili dlouho trvající ligovou sérii bez vítězství.
Sešívaní se z výhry radovali naposledy 6. listopadu 2011 v zápase 13. kola Gambrinus ligy
proti Plzni, od té doby se jim nedařilo vyhrát. Z vítězství se radovali až ve 24. kole, kdy na
domácím hřišti porazili poslední Viktorii Žižkov 2:0.

V průběhu jarní části sezony mají Pražané bilanci jedné výhry, pěti remíz
a dvou porážek. Tým nově vedený koučem Martinem Poustkou má
problémy hlavně se střílením gólů. Na jaře dala Slavie v osmi zápasech
pouhých pět branek (dvě Žižkovu, dvě Mladé Boleslavi a jenu Spartě).

Jihočeši mají naopak na jaře dobrou formu, přesto trenér František Cipro zůstává při zemi.
„Zachráněni zdaleka nejsme a nějakou přehnanou euforii se snažím hodně mírnit. Stát se
může ještě cokoliv. Do konce ligy schází šest kol, ve hře je tedy osmnáct bodů a náš los není
rozhodně ideální. Soupeři okolo nás také vyhrávají, takže vyhráno ještě určitě nemáme,“
uvědomuje si lodivod Dynama.

Pražané v minulém kole po dlouhé době vyhráli a na jih Čech se jim pojede ve větším klidu.
„Přestože vyhráli nad Žižkovem, tak bych neřekl, že hráli nějak dobře. V minulých zápasech
nevyhrávali, ale podle mého názoru hráli lépe. Například v Olomouci byli v prvním poločase
jasně lepší, nakonec ale prohráli 1:0,“ uvědomuje si trenér Cipro, který ví, že jsou v kádru
Slavie stále velmi kvalitní fotbalisté: „Jsou tam hráči, kteří jsou na českou ligu nadstandardní,
ale zároveň jsou tam hráči, kteří jsou tam jen kvůli té situaci, jaká ve Slavii momentálně je. Už
to není takový klub, jaký to býval v minulosti, ale určitě je to stále velice dobrý ligový
mančaft, který hlavně venku hraje velmi dobře. Určitě lépe než doma.“

V zápase proti Dynamu nenastoupí Martin Latka, který bude odpykávat trest za osm žlutých
karet. „Latka jim určitě bude chybět, to je bez pochyb. Ale i my jsme se museli v mnoha
zápasech obejít bez hráčů základní sestavy a nikdo to neřešil. Taky jsme ty zápasy museli
zvládnout a oni to budou chtít zvládnout také,“ krčí rameny František Cipro.

To Jihočeši do zápasu nastoupí ve velmi podobné sestavě, která v posledních dvou kolech
získala šest bodů. „Nikdo nemá karetní tresty a po zdravotní stránce byli také všichni v
pořádku. Akorát na čtvrtečním tréninku se udělalo nevolno Mateji Krajčíkovi a raději jel na
vyšetření do nemocnice. Na výsledky testů čekáme,“ podotýká Cipro, který má na pravou
stranu obrany alternativu v podobě uzdraveného Jana Riegela, který si v minulém kole proti
Teplicím počínal velice dobře: „Zápas v Teplicích zvládl velmi dobře. V tom zápase
to bylo asi nejpříjemnější překvapení..“

