Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 9. kola Gambrinus ligy 2011/2012
FC Hradec Králové - SK Dynamo České Budějovice (neděle 2. října, 17:00)

Jihočeši urvali s Plzní druhý letošní bod. Po maximálním výkonu vybojovali s loňským
mistrem bod, který má pro ně cenu tří. V neděli je však čeká soupeř úplně z jiného soudku.
Od 17:00 se tým Františka Cipra představí na hřišti Hradce Králové.

Fotbalisté Hradce Králové již druhým rokem nastupují v nejvyšší české soutěži. Po loňské
osmé příčce jim v aktuální tabulce patří dvanáctá pozice. Po dvou výhrách na úvod sezony
přišlo ze strany Hradeckých výsledkové i herní trápení. Nepříznivá série čtyř porážek skončila
až domácí výhrou nad Bohemians 1905 v poměru 2:0. V posledním kole uhráli „Votroci“
remízu 1:1 v Mladé Boleslavi, když navíc v závěru neproměnil pokutový kop Pavel Černý.

Fotbalisté Dynama mají ale letos ještě daleko horší bilanci než hradečtí fotbalisté. V osmi
dosavadních kolech uhráli Jihočeši pouhé dva body za domácí remízy s Ostravou a Plzní. Do
Hradce Králové tak nemohou jet rozhodně na výlet. V tabulce pravdy mají hrozivou bilanci
mínus třináct bodů a potřebují vozit body i z venkovních zápasů. „Klukům v kabině říkám, že
pokud se budeme chtít letos zachránit, tak budeme muset dvakrát nebo třikrát vyhrát venku.
A to i s vědomím, že jsme více než rok nedokázali venku vyhrát. Kromě Sparty, Plzně a třeba
Jablonce se podle mě dá v dnešní době vyhrát všude, liga je hodně vyrovnaná,“ říká
odhodlaně trenér Dynama František Cipro.

Utkání Dynama na hřišti Hradce může mnohé napovědět. Pokud by Jihočeši uspěli, opět by
se o něco vzdálili nejnižším patrům tabulky. „Hradec je trochu zvláštní mužstvo bez nějakých
velkých hvězd. Navíc hrají odlišným stylem než ostatní týmy. Někdy hrají na tři obránce, jindy
zase třeba na pět. Loni i letos hráli velmi nepříjemný fotbal a dařilo se jim,“ uvědomuje si
kouč Cipro.

Před nedělním zápasem trenér Dynama nemusel naštěstí řešit žádné další zdravotní
komplikace svých svěřenců. „Lehké zranění měl jen Javorek, ten bude ale normálně
k dispozici. Kromě dlouhodobých marodů tak budou snad všichni připraveni nastoupit,“ říká
Cipro, který do zápasu s největší pravděpodobností postaví i plzeňského stopera Miloše
Brezinského. „Proti Plzni hrát kvůli dohodě klubů nemohl, celou dobu s námi ale samozřejmě
trénuje, v týdnu jsme speciálně kvůli němu odehráli modelový zápas proti dorostu. Je tady
od toho aby hrál, takže pokud nenastane nic mimořádného, tak by měl do zápasu nastoupit v
základní sestavě,“ dodává trenér budějovického týmu.

