Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 26. kola Gambrinus ligy 2011/2012
1.FK Příbram - SK Dynamo České Budějovice (sobota 21. dubna, 16:00)

Tři zápasy a tři výhry. Taková je bilance fotbalistů Dynama České Budějovice, kteří v sobotu
v 16 hodin nastoupí na příbramském stadionu u řeky Litavky k zápasu 26. kola Gambirnus
ligy proti domácímu celku 1. FK Příbram.

Fotbalisté Dynama a Příbrami proti sobě nastoupili v Gambrinus lize celkem jednadvacetkrát.
Lepší bilanci mají Středočeši, kteří dokázali devět utkání vyhrát a naopak šestkrát remízovat.
Šest zbývajících utkání skončilo nerozhodně. Na stadionu v Příbrami se Jihočechům
v minulosti nikdy nedařilo. Z deseti odehraných zápasů Dynamo vyhrálo pouze jeden a
všechny ostatní prohrálo. Tým Františka Cipra má i na stadionu U Litavky značně negativní
střelecké skóre 4:17.

Poslední vzájemný zápas se hrál v Příbrami v říjnu roku 2010 a domácí ho díky brankám
Pleška a Šlapáka vyhráli přesvědčivě 2:0. Od té doby se hrálo dvakrát na jihu Čech a dvakrát
vyhrálo Dynamo. V dubnu roku 2011 vyhrálo 3:0 a v říjnu stejného roku 4:1.

Fotbalisté Dynama mají na jaře velmi dobrou formu a v posledních kolech se hodně přiblížili
záchraně v lize. „Hráčům stále opakuji, že ještě zachránění nejsme. Máme náskok jedenácti
bodů a ve hře je ještě patnáct bodů a stát se může cokoliv. Ve fotbale jsem toho zažil hodně
a pamatuji i takové situace, kdy si všichni mysleli, že je hotovo a nakonec nebylo. Klukům v
kabině říkám od rána do večera každý den, že ještě nejsme zachráněni,“ říká trenér Dynama
František Cipro.

Jihočeši mohou jet do Příbrami v klidu a pohodě. Jejich cílem bude vylepšit si bilanci na hřišti
tohoto neoblíbeného soupeře. „Naším cílem je uhrát co nejvíce bodů a dokud se bude hrát
liga, tak budeme chtít získávat body. V tabulce jarních zápasů jsme asi na třetím místě a
snažíme se tedy také hrát o co nejlepší umístění,“ říká trenér Dynama, který svému týmu
věří: „Za celé jaro jsme prohráli jen jednou v Plzni, můžeme být v klidu a v Příbrami budeme
chtít určitě hrát. Oni jsou ale nyní na velké vlně. Jsou to kluci, kteří prošli mnoha oddíly,
všude byli průměrní, moc toho nepředvedli. Teď jsou ale famózní a hrají výborně. Mají
velkou formu a prakticky v každém zápase dávají čtyři góly. My jsme naopak vyhráli tři
zápasy v řadě a navíc jsme v nich nedostali gól, takže to může být zajímavé utkání dvou
celků, kde na jedná straně jsou ofenzivně ladění domácí a na druhé straně hosté, kteří hrají
více organizovaněji a taktičtěji.“

V Příbrami Jihočeši určitě nenastoupí v kompletní sestavě. Určitě nebude hrát středopolař
Otepka, který má stop za osm žlutých karet. „Ruda nám určitě chybět bude. V minulém
zápase se Slavií se mu sice nedařilo, ale to tak prostě bývá, že každý hráč má nějakého
soupeře, který mu díky své hře a taktice tolik nesedí. V průběhu sezony byl Ruda často naším
klíčovým hráčem a určitě je škoda, že hrát nebude. Navíc on a řada dalších hráčů má s
Příbramí hodně společného a snad čtyři nebo pět našich hráčů v Příbrami ještě bydlí, takže i z
tohoto pohledu by to pro něj bylo pikantní utkání,“ uvědomuje si Cipro.

Dalších z ex-příbramských hráčů, jehož start je před sobotním zápasem nejistý, je současný
nejlepší střelec týmu Michal Klesa, který má na kontě šest branek. „Klesa měl problémy se
zraněním před zápasem se Slavií, na poslední chvíli se rozhodl, že do zápasu nastoupí.
Vydržel na hřišti sedmdesát minut, ale všichni viděli, že na tom není zdravotně dobře.
Každopádně ale klobouk dolů, že tam na hřišti tak dlouho vydržel. Jenže kvůli tomu celý
týden netrénoval a poprvé začal až ve čtvrtek a zatím tedy nevíme, zda bude nebo nebude
hrát. Na tréninku také jenom vyklusával Ferda Hudson, kterému na začátku týdne z
operovaného ramene vytahovali lékaři dráty. U něj také zatím nevíme, zda bude k dispozici,“
dodal kouč Dynama.

