Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 19. kola Gambrinus ligy 2012/2013
FC Slovan Liberec - SK Dynamo České Budějovice (sobota 9. března 2013, 16:00)

Ve třetím utkání jarní části sezony nastoupí fotbalisté Dynama České Budějovice na stadionu U
Nisy proti úřadujícímu ligovému mistru, Slovanu Liberec. Utkání 19. kola Gambrinus ligy je na
programu v sobotu 9. března s výkopem v 16:00.
Zápasy mezi Libercem a Dynamem patří v samostatné české soutěži k tradičním ligovým
soubojům. Od rozdělení Československa se oba týmy v Gambrinus lize střetly již třiatřicetkrát.
Lepší bilanci mají fotbalisté ze severu Čech, kteří mají na svém kontě sedmnáct výher. Deset
soubojů skončilo nerozhodně a pouze šestkrát se radovali Jihočeši.
Bilance Dynama na hřišti Liberce není zrovna pro Jihočechy příznivá. V celé historii samostatné
české ligy Českobudějovičtí v Liberci vyhráli pouze dvakrát, a to v sezonách 1994/95 a
1996/97. Poté následovala dlouhá šňůra porážek a alespoň po bodu si Jihočeši zpod Ještědu
přivezli v sezonách 2007/08 a 2010/11. Poslední zápas v Liberci nedopadl pro Dynamo dobře.
Tým pod vedením Františka Cipra v rámci sezony 2011/12 na Severočechy nestačil a prohrál
vysoko 0:4, když se střelecky prosadili Breznaník, Gebre Selassie, Nezmar a Štajner.
Dobře nedopadl ani vůbec poslední vzájemný ligový souboj, který se v srpnu loňského roku
odehrál na Střeleckém ostrově. Jihočeši se Slovavenem prohráli 0:2, když se do střelecké
listiny zapsali Šural a Souza.

Slovan Liberec jako obhájce ligového titulu neprožil ideální podzim a dlouho se potácel
v dolních patrech ligové tabulky. Na jaře se ale zatím ukazuje v dobré formě. „Liberec začal
jarní část sezony dobře. Vyhrál nad Jabloncem a poté remízoval v Jihlavě, kde klidně mohl
získat všechny tři body. Jsou asi v herní pohodě a na domácím hřišti budou chtít určitě vyhrát,“
uvědomuje si trenér Dynama Pavol Švantner, který ale přesto svému týmu před těžkým
utkáním věří: „Já říkám, že je to hratelný soupeř a že tam určitě nepojedeme bez šancí. My
potřebujeme konečně bodovat na hřištích soupeřů a já věřím tomu, že by to v Liberci mohlo
vyjít.“
Jihočeši si proti Slovanu budou muset dát pozor především na ofenzivní sílu soupeře. „V kádru
Liberce je řada výborných fotbalistů, na které si musíme dávat pozor. Největší osobností je
určitě Jirka Štajner. On dokáže góly střílet a zároveň je dokáže i pro spoluhráče připravovat.
Vím, že teď čeká na stý gól v lize. Znám se s ním a přeji mu, aby ho co nejdříve vstřelil, ale
doufám, že to nebude teď v sobotu v zápase proti nám,“ říká s úsměvem Švantner.
Fotbalisté Dynama nebudou moci do zápasu nastoupit v nejsilnějším složení. „Čtvrtou žlutou
kartu v sezoně dostal Machovec, takže toho určitě nebudeme moci využít. Máme tam i další
otazníky v sestavě, ale o složení základní jedenáctky rozhodneme pravděpodobně až v sobotu
před zápasem,“ říká Švantner, kterého naopak těší zlepšující se stav rekonvalescenta Sandra:
„Brazilec Sandro s týmem již normálně trénuje, ale zatím to ještě není úplně na sto procent.
Každým dnem se to ale zlepšuje, a když budu optimista, tak mohu říci, že jeho start v lize se
blíží.“

