Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 22. kola Gambrinus ligy 2011/2012
FK Viktoria Plzeň - SK Dynamo České Budějovice (pondělí 26. března, 16:30)

Fotbalisté Dynama České Budějovice sice již šest zápasů v řadě neprohráli, přesto minulá
remíza doma se Slováckem byla vzhledem k průběhu utkání velkou ztrátou. Jihočeši vedli tři
minuty před koncem normální hrací doby 2:0, avšak nakonec v samém závěru dvakrát
inkasovali a ztratili. Nyní je ale čeká úplně jiný kalibr. V rámci 22. kola Gambrinus ligy se
poprvé představí v zrekonstruované plzeňské Doosan Areně, kde na ně čeká aktuální
úřadující ligový mistr FK Viktoria Plzeň. Zápas má výkop stanovený na 16:30 a přímým
přenosem ho bude přenášet kanál ČT4 Sport.

Plzeňští fotbalisté jsou po jednadvaceti zápasech na třetím místě s devítibodovou ztrátou na
vedoucí Spartu a šestibodovou ztrátou na druhý Liberec. Plzeň hrála na jaře v lize dvakrát
doma, ale ani jednou ještě nevyhrála. Nejprve remízovala s Duklou 1:1 a následně vysoko
prohrála se zachraňující se Olomoucí 0:4. „Po venkovní výhře nad Spartou byli ve velké
euforii, pak ale takto vysoko prohráli. My tenhle zápas sledovali, ale je potřeba říci, že měli
obrovskou smůlu. V úvodu hráli výborně a měli velké množství šancí, jenže to, co nedokázali
proměnit, bylo opravdu unikátní. Pak dostali gól a tak nějak se to už dohrálo do toho
výsledku, který byl. Oni se toho ale budou chtít určitě vyvarovat. Evidentně zcela vypustili
pohár a očividně se budou soustředit hlavně na ligu, kde cítí šanci na druhé nebo minimálně
třetí místo,“ uvědomuje si před vzájemným soubojem trenér Dynama František Cipro.

V loňské sezoně Dynamo s Plzní dvakrát prohrálo, letos si ale na konto připsalo proti
účastníkovi Ligy mistrů cennou domácí remízu 0:0.

Jihočeši v minulém ligovém zápase prožili nepříjemné chvilky, když doma ztratili skvěle
rozehraný zápas se Slováckem. Smolná remíza je ale očividně do kolen nesrazila, hned ve
středu totiž odehráli vydařený pohárový zápas s Jabloncem. „Bylo dobře, že jsme hráli dobře.
Přestože zápas skončil 0:0, v poháru je to dobrý výsledek a především naše hra proti Jablonci
byla dobrá,“ pochvaluje si Cipro.

Přestože Dynamo čeká ještě pohárová odveta, kouč se chce se svými svěřenci soustředit
hlavně na ligu. „Nyní začíná období, kdy se bude hlavně v té lize lámat chleba. My jen
musíme doufat, že se nám nezačnou hromadit zranění a karetní tresty. Ten náš kádr není tak
velký, abychom mohli nějak přehnaně improvizovat se základní jedenáctkou,“ uvědomuje si
budějovický trenér.

Ten se bude muset v pondělí obejít hned bez několika hráčů základní sestavy. Na marodce
stále zůstávají Bakala, Brezinský a Stráský, chybět budou ale i další. „Po dohodě klubů
nebude hrát Daněk, kvůli čtyřem kartám nemůže nastoupit ani Rýdel, který by stejně také
hrát nemohl, protože je z Plzně. Do sestavy se naopak vrací Krajčík, který nesměl hrát v
poháru s Jabloncem,“ vypočítává Cipro, který doufá, že se do sestavy vrátí Jaroslav
Machovec: „Je po operaci nosu a ve čtvrtek poprvé trénoval. Doktoři doporučovali týden
klidu, ale on se cítil dobře a říkal, že chce hrát. Tak uvidíme.“

Na hřišti Plzně od Dynama nikdo moc neočekává, Jihočeši do nové Doosan Arény ale
rozhodně nejedou na nějakou popravu. „My v Plzni nemáme rozhodně co ztratit a jedeme
tam v pohodě. Ty klíčové zápasy pro nás přijdou až potom v následujících týdnech,“ dodává
s úsměvem budějovický trenér.

