Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 28. kola Gambrinus ligy 2011/2012
FK Viktoria Žižkov - SK Dynamo České Budějovice (neděle 6. května, 10:15)

Závěr ligového ročníku se rychle blíží a fotbalisty Dynama České Budějovice čekají poslední
tři zápasy. Ten první z nich odehrají Jihočeši v neděli 6. května na hřišti Viktorie Žižkov.
Utkání s posledním celkem tabulky začíná v tradičním žižkovském čase v 10:15.

V zápasech mezi Dynamem a Žižkovem v drtivé většině případů platí pravidlo „Můj dům, můj
hrad“. Oba celky pravidelně bodují na vlastním hřišti a naopak na hřišti soupeře se jim
nedaří. Jihočeši se s Pražany střetli po rozdělení Československa v nejvyšší soutěži celkem
třiadvacetkrát a bilance vzájemných zápasů je pozitivnější pro Žižkov, který má na kontě
dvanáct výher, čtyři remízy a sedm proher.

Dynamu se nedaří především na žižkovském stadionu. V nejvyšší soutěži Jihočeši nastoupili
na Žižkově jedenáctkrát a ani jednou se neradovali z vítězství. Uhráli tam jediný bod za
remízu 1:1 v sezoně 1999/2000. Ve všech jedenácti zápasech vstřelili dohromady pouhé tři
góly a naopak dvaadvacetkrát inkasovali.

V soutěžních zápasech se Dynamo s Žižkovem letos střetlo již třikrát. V průběhu října v rámci
osmifinále Poháru České pošty Jihočeši postoupili po výsledcích 1:0 a 1:1 a následně na konci
listopadu v Gambrinus lize doma vyhráli těsným výsledkem 1:0. Všechny tři góly Jihočechů
ale zaznamenal Zdeněk Ondrášek, který je nyní na hostování v norském Tromso.

Jihočeši mohou jet na Žižkov v klidu a pohodě, protože ligovou příslušnost pro příští ročník
mají již zajištěnou. „Určitě jsem rád, že jsme se dokázali s předstihem zachránit. Bylo by
nepříjemné, pokud bychom museli hrát doma s Libercem a Boleslaví a také třeba na Spartě o
všechno,“ uvědomuje si trenér Dynama František Cipro.

Ten přesto neočekává na stadionu pod žižkovským vysílačem lehké utkání. „Záchrana Žižkova
je již pouze taková bláznivá teorie, která nastat už prostě nemůže, přesto nás nečeká lehký
zápas. Žižkov se během zimy hodně změnil a na jaře hraje dobře. Hodně se zlepšili a pokusili
se o nemožné. Nechybělo mnoho a málem se jim to povedlo. Navíc hodně hráčů v týmu asi
skončí a v těchto kolech tak budou bojovat o svou ligovou budoucnost,“ říká Cipro, který
mimo jiné připomněl, že za Žižkov hraje například Jaroslav Hílek, který v minulosti úspěšně
působil i v Dynamu.

Především díky jarní části sezony se dá ligový ročník z pohledu Dynama hodnotit pozitivně,
přesto nechce jet trenér se svými hráči na Žižkov na výlet. „Tu sezonu bych chtěl dohrát se
ctí. Nechceme to rozhodně nijak vypustit a rádi bychom do konce sezony minimálně tři nebo
čtyři body ještě uhráli,“ říká kouč Dynama.

Jihočeši nepojedou na Žižkov v kompletním složení. Hned několik hráčů má zdravotní
problémy a navíc i karetní tresty. „Po plánované operaci je Lengyel. Dva zápasy nebude ani
Řezníček, který má nyní stop za čtyři žluté a následně proti Boleslavi nemůže hrát, protože to
má ve smlouvě. Na marodku přibyl také Machovec, který má problémy pravděpodobně s
třísly. S největší pravděpodobností nebude ani brankář Daněk, ten má bolavá záda,“
vypočítává Cipro, který si tak pomůže s hráči z dorostu: „Na Žižkov s námi pojedou Linhart a
Wermke z dorostu, kteří budou hrát ještě poločas domácího zápasu dorostu se Zlínem.
Někteří hráči půjdou hrát také za farmu ve Strakonicích, o víkendu chceme o body zabojovat
na všech frontách.“

