
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 6. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Dynamo České Budějovice – FC Baník Ostrava (neděle 11. září, 17:00) 

 

 

Pět kol, pět porážek. Takovou bilanci mají fotbalisté Dynama České Budějovice v letošním 

ročníku Gambrinus ligy. Velmi nepříjemnou situaci se budou chtít Jihočeši vylepšit již v neděli 

11. září, kdy na domácím stadionu na Střeleckém ostrově přivítají celek Baníku Ostrava. 

Fotbalisty Dynama povede nový trenér František Cipro, který na tomto postu během 

reprezentační pauzy nahradil generálního manažera Jiřího Kotrbu.  

 

Týmy Dynama České Budějovice a Baníku Ostrava se v nejvyšší soutěži střetly od rozdělení 

Československa celkem ve třiceti zápasech. Mírně lepší bilanci vzájemných zápasů mají 

fotbalisté Baníku, kteří třináctkrát vyhráli a devětkrát prohráli. Osm utkání skončilo 

nerozhodně.  

 

Doma na Střeleckém ostrově jsou na tom lépe fotbalisté Dynama. Přesto ale dokázali z 

patnácti zápasů vyhrát pouze sedmkrát. Pět zápasů skončilo nerozhodně a třikrát se radovali 

hosté. Fotbalisté Dynama dokázali v domácím prostředí proti Baníku skórovat dvacetkrát a 

naopak čtrnáctkrát inkasovali. Poslední zápas na Střeleckém ostrově vyhrálo Dynamo loni na 

podzim 2:1, když se prosadili Ondrášek a Mezlík, za hosty skóroval Řezník. 

 

Kádr Baníku se před sezonou, i v jejím průběhu, výrazně obměnil. Odešli Bolf, Neves, Zeher, 

Hušbauer nebo Varadi. Navíc v reprezentační přestávce i obránce Řezník do Plzně a Tomáš 

Frejlech do Slavie. Na jejich místo angažovali Slezané mladé talentované fotbalisty. 

Zkušenými akvizicemi jsou naopak Benjamin Vomáčka nebo navrátilec Václav Svěrkoš. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Přestože se Baníku v úvodu sezony nedaří a v tabulce je na posledním místě, trenér Cipro si 

uvědomuje, že je potřeba být stále na pozoru. „Samozřejmě tohoto soupeře sledujeme a 

víme, že je v poslední době pozměněný. Určitě jim hodně pomůže Svěrkoš, o tom není třeba 

diskutovat. Je to zkušený gólový útočník a určitě jim pomůže zlepšit i náladu v kabině. Přišel 

tam i Benži (Benjamin, pozn. autora) Vomáčka, po kterém bude vedení klubu určitě chtít, aby 

svou zkušeností nahradil Bolfa. Baník má stejně jako my problémy a bude se z toho chtít 

určitě co nejrychleji dostat. Oni jsou ve velmi podobné situaci jako my, rozdíl je jen v tom, že 

oni hrají venku a my doma,“ říká budějovický kouč. 

 

O důležitosti zápasu není třeba nijak diskutovat. „Zápas s Baníkem bude velmi důležitý, i když 

to v naší situaci bude teď na podzim asi úplně každý zápas, co budeme hrát. Situace, která 

tady vznikla, sice není tragická, ale je velmi špatná. V neděli uděláme všechno pro to, 

abychom vyhráli,“ říká odhodlaně trenér, který bude mít k dispozici téměř kompletní kádru: 

„Kvůli červené kartě v poháru má stop na jeden zápas Novák, všichni ostatní hráči jsou 

k dispozici.“ 

 

Ostrou premiéru v letošní sezoně si odbudou možná hned dva hráči defenzivní formace. Po 

zranění kolene je již zcela fit Jan Halama a v průběhu reprezentační pauzy se také do konce 

dotáhl příchod dalšího obránce Jaroslava Machovce z Trnavy. „Pokud bych to měl 

porovnávat se složením základní jedenáctky, která nastoupila tady před čtrnácti dny proti 

Jablonci, tak tam změny určitě budou. V obraně vzhledem k absenci Nováka na výběr moc 

nemáme, takže je tu samozřejmě eventualita, že Halama s Machovcem do zápasu v neděli 

nastoupí,“ dodává František Cipro. 


