Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 20. kola Gambrinus ligy 2011/2012
FC Baník Ostrava - SK Dynamo České Budějovice (sobota 10. března, 16:00)

Fotbalisté Dynama České Budějovice v lize na jaře ještě neprohráli a svou příznivou bilanci
budou chtít rozšířit i následující sobotu 10. března, kdy nastoupí ve velmi důležitém
záchranářském souboji na ostravských Bazalech proti tamnímu Baníku. Výkop zápasu je
stanoven na 16:00.

Baník Ostrava na tom byl po podzimu v tabulce ještě hůře než budějovické Dynama a na jaře
bude také usilovně bojovat o záchranu. V dosavadních třech jarních zápasech Baník nejprve
prohrál v Boleslavi 1:2, následně remízoval s Jabloncem 2:2 a v posledním kole vyhrál na
hřišti Bohemians 1905 1:0. Oba celky v tabulce dělí momentálně čtyři body a i z toho
pohledu tak bude mít zápas velký náboj.

Od rozdělení Československa se oba týmy v nejvyšší soutěži střetly celkem jednatřicetkrát.
Lepší bilanci mají hráči ostravského Baníku, kteří dokázali třináctkrát vyhrát, fotbalisté
Dynama vyhráli devětkrát. Zbylých devět vzájemných soubojů skončilo nerozhodně. Přímo
v Ostravě dokázali Jihočeši vyhrát v historii pouze dvakrát. V září roku 1995 a poté až v dubnu
2010. Poslední zápas na hřišti Baníku se hrál v dubnu loňského roku. V zajímavém zápase
Jihočeši sice dvakrát vedli, přesto nakonec prohráli 2:3.

K poslednímu měření sil obou celků došlo loni na podzim, kdy se hrálo na Střeleckém
ostrově. Zápas 6. kola Gambrinus ligy příliš pohledného fotbalu nenabídl a skončil bez branek
0:0.

Jihočeši prožívají povedený start do jarní části sezony. V dosavadních zápasech hráli dvakrát
venku a jednou doma, přesto ještě neprohráli. „Pokud hráči k zápasu přistoupí stejně jako v
Olomouci a v Jablonci, tak věřím tomu, že tam můžeme uspět. Pro nás jsou všechny zápasy
na jaře velmi důležité a chceme určitě bodovat i na Baníku,“ říká budějovický trenér
František Cipro.

Zápasy v Olomouci a Jablonci lehké nebyly, na Bazalech se k nepříjemnému soupeři přidá i
hodně motivující publikum. „Hráče připravuji na to, že na Bazalech bude v sobotu velká
návštěva a mimořádná atmosféra,“ krčí rameny Cipro, který si je vědom především útočné
síly soupeře: „Baník hraje především dobře do ofenzivy. Magera se Svěrkošem v útoku a
Fantiš s Vrťem na krajích zálohy hrají velmi dobře.“

Jihočeši půjdou do zápasu ve stejném složení jako minulý týden proti Jablonci. Zpět do
sestavy se pouze vrátí Michal Klesa, který měl v minulém kole stop za čtyři žluté karty. „Klesa
bude hrát tradičně na pravém kraji zálohy, kde nahradí Němce. Jinak nemám důvod se
sestavou hýbat,“ dodává Cipro.

K dispozici tak nebudou dlouhodobí marodi Brezinský, Stráský a Bakala. Kouč Cipro se bude
muset stále obejít také bez svého kanonýra Zdeňka Ondráška. „Tomu budou až v pondělí
sundávat sádru. Osobně tomu vůbec nevěřím, ale všichni tak nějak doufají, že bude moci
hrát následující týden doma se Slováckem,“ dodává František Cipro.

