Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 12. kola Gambrinus ligy 2011/2012
SK Dynamo České Budějovice – 1. FK Příbram (neděle 30. října, 15:00)

O první letošní výhru budou v neděli 30. října usilovat fotbalisté Dynama České Budějovice,
kteří v rámci 12. kola Gambrinus ligy přivítají doma na Střeleckém ostrově celek 1. FK
Příbram. Výkop zápasu je stanoven na 15:00.

Celky Dynama a Příbrami patří v posledních letech k tradičním účastníkům Gambrinus ligy.
Od vzniku samostatné české ligy se Dynamo s klubem 1. FK Příbram (dříve Duklou Praha a
Duklou Příbram) střelo ve dvaadvaceti prvoligových zápasech. Lepší bilanci mají Středočeši,
kteří mají na kontě devět výher, Jihočeši se z výhry radovali pouze šestkrát a sedm utkání
skončilo nerozhodně.

Ani doma na Střeleckém ostrově se Dynamu proti Příbrami výrazněji nedaří. V domácím
prostředí Jihočeši sice nikdy neprohráli, avšak z jedenácti utkání dokázali pouze čtyřikrát
vyhrát, sedmkrát skončil zápas nerozhodným výsledkem. K poslednímu měření sil obou
soupeřů došlo letos na jaře, kdy v rámci Gambrinus ligy vyhráli Jihočeši doma na Střeleckém
ostrově v důležitém záchranářském zápase nad Příbramí vysoko 3:0.

Fotbalisté 1. FK Příbram vstoupili do sezony velmi dobře. Pod trenérem Davidem Vavruškou
dokázali v úvodních jedenácti kolech Gambrinus ligy získat patnáct bodů a v tabulce se drží
na devátém místě. V posledních letech měli Středočeši problémy se střílením gólů, letos je
ale vše jinak. Nový trenér ordinuje svým svěřencům ofenzivní pojetí hry, a to se projevuje na
počtu vstřelených branek. S osmnácti góly je Příbram pátým nejlépe střílejícím týmem
největší soutěže. Ofenzivní smršť předvedla i v minulém kole, kdy na domácím hřišti porazila
ambiciózní Sigmu Olomouc vysoko 4:1!

Fotbalistům Dynama se naopak letos nedaří. Momentálně jsou v ligové tabulce poslední a
čekají na první letošní výhru. „Důležitost zápasu si všichni uvědomujeme. Do konce podzimu
nás čekají tři domácí zápasy, ve kterých musíme uspět,“ říká trenér Dynama František Cipro,
který doufá, že týmu pomůže postup v poháru Ondrášovka Cup přes Žižkov. „Postup by
určitým povzbuzením pro hráče mohl být,“ věří.

Do zápasu na Žižkově nastoupili fotbalisté Dynama v rozestavení 4-4-2 a v podobném složení
by mohli hrát i v neděli proti Příbrami: "Samozřejmě je to jedna z možností. Při tomto
rozestavení pak ale trochu ztrácíme ve středu hřiště, protože těch bránících hráčů v záloze
moc nemáme Otepka, Klesa, Sandro ani Javorek nejsou nějací defenzivní záložníci. Do zápasu
s Příbramí máme ještě několik dní, tak uvidíme."

Kouč Dynama také vyzkoušel jeden experiment, když na pravý kraj obrany postavil záložníka
Čirkina. "Na pravý kraj obrany opravdu v současné chvíli nikoho nemám, takže je to jedna z
variant. Mluvil jsem s ním a říkal mi, že to svého času hrál v Lotyšsku, takže určité zkušenosti
s tím má," popisuje Cipro.

Jinak bude mít ale trenér stále problémy se složením základní jedenáctky. Dvouzápasový
trest za vyloučení na Slavii dostal kapitán David Horejš a zdravotní problémy mají stále i další
hráči. K dispozici nebudou stále dlouhodobě zranění Bakala, Rýdel a Riegel. V sestavě
Dynama se naopak po delší době objevil stoper Borislav Simid, který tak bude jež plně
k dispozici.

