Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 8. kola Gambrinus ligy 2012/2013
1.FK Příbram - SK Dynamo České Budějovice (sobota 22. září, 16:00)

Fotbalisté Dynama České Budějovice v minulém zápase proti Dukle Praha přerušili
pětizápasovou sérii porážek, když s loňským nováčkem uhráli remízu 1:1. Tým vedený
trenérem Miroslavem Soukupem bude chtít bodovat také v 8. kole v Příbrami, kde se
Jihočeši představí v sobotu 22. září od 16 hodin.

Příbram je na tom po sedmi odehraných kolech podobně jako Jihočeši. Na kontě má čtyři
ligové body, avšak zatímco Dynamo v sedmi zápasech jednou vyhrálo a jednou prohrálo,
Středočeši mají na kontě čtyři remízy (postupně s Boleslaví 1:1, Teplicemi 0:0, Duklou 1:1 a
naposledy Jabloncem 2:2) a tři porážky.

Fotbalisté Dynama se s Příbramí v samostatné české lize střetli dvaadvacetkrát. Lepší bilanci
vzájemných soubojů mají fotbalisté od Litavky, kteří dokázali devětkrát vyhrát. Jihočeši se
z plného bodového zisku radovali sedmkrát a zbývajících šest soubojů skončilo nerozhodným
výsledkem.

Poslední vzájemné souboje v nejvyšší soutěži ale vyznívají jednoznačně pro Jihočechy. Tři
poslední zápasy fotbalisté z jihu Čech vyhráli a navíc mají velmi aktivní skóre 9:2. V loňské
sezoně nejprve doma vyhráli 4:1 (góly vstřelili Lengyel (2), Ondrášek, Klesa a za hosty Koukal) a
v jarních odvetách pak Dynamo v Příbrami vyhrálo 2:1, když se prosadili Němec s Řezníčkem a za
Příbram Šlapák.

Fotbalisté Dynama v minulém utkání proti Dukle přerušili dlouhou sérii porážek a do tabulky
si připsali bod za remízu 1:1. „Pokud bychom ten zápas vyhráli, hrálo by se nám nyní lépe,
avšak přesto ty cíle pro následující zápas s Příbramí by byli stejné, protože i se třemi body by
v tabulce nic jasného nebylo,“ uvědomuje si trenér Jihočechů Miroslav Soukup.

Nový budějovický trenér má hru i výsledky sobotního soupeře samozřejmě nastudované.
„Zápasy Příbrami jsem sledoval a vím, že v té poslední etapě se jí výsledkově nedaří. Stejně
jako u nás došlo v Příbrami k výměně trenéra. V posledním kole hrála Příbram v Jablonci, kde
domácí až do sedmdesáté minuty jasně dominovali a vypadalo to, že vyhrají dva nebo tři
nula. Příbram to ale nevzdala, nerezignovala a v závěru dokázala vyrovnat a domácí přišli o
dva body. Naopak se Slováckem odehrála Příbram oboustranně opatrný zápas a o výhře
Slovácka rozhodla jedna povedená akce. Proto těžko odhadovat, co od nadcházejícího utkání
čekat,“ říká Miroslav Soukup.

Do sobotního zápasu by měli Jihočeši nastoupit v plné síle. „Určité zdravotní problémy jsme
řešili, ale všechno to bylo lehčího rázu. Od čtvrtka je tým zase v plném počtu pohromadě a
ani z tréninku nemá žádný problém. Co se týká nominace k utkání, tak tam možná na jednom
nebo dvou místech dojde ke změně. Hráči jsou připraveni a nažhaveni na utkání, a pokud do
zápasu přistoupí stejně aktivně jako do zápasu s Duklou, tak věřím, že můžeme uspět,“ říká
odhodlaně trenér Soukup.

Přestože jeho tým nastoupí proti patnáctému týmu tabulky, neočekává lehké utkání.
„Příbram hraje doma a půjde do utkání s tím, že ho chce určitě vyhrát. Jsou na tom stejně
jako my a je to tedy na naší straně, abychom do Příbrami jeli s ještě větší vůlí po tom,
abychom uspěli. Určitě budeme chtít získat body, které jsme v minulém domácím zápase s
Duklou ztratili. Dá se tedy očekávat zajímavý zápas dvou týmů ze spodní
části tabulky,“ dodává lodivod budějovického týmu.

