Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 8. kola Gambrinus ligy 2011/2012
SK Dynamo České Budějovice – FC Viktoria Plzeň (pátek 23. září, 20:15)

V pátek dorazí na jih Čech Viktoria Plzeň. Úřadující mistr a účastník Ligy mistrů v minulém
kole v krásném utkání přehrál Jablonec a brousí si zuby i na Dynamo. Jihočeši mají po
sedmém kole na kontě pouze bod a nutně by potřebovali další. 8. kolo Gambrinus ligy
startuje na Střeleckém ostrově v pátek ve 20.15.

Týmy Dynama České Budějovice a Viktorie Plzeň patří k tradičním ligovým soupeřům. Od
rozdělení Československa se tyto týmy střetly v první i druhé lize celkem v šestadvaceti
zápasech.

Lepší bilanci mají Jihočeši, kteří zaznamenali sedm výher, Plzeňští se z

tříbodového zisku radovali pouze pětkrát. Avšak právě dva poslední souboje vyšli lépe
hráčům Viktorie, kteří v loňské mistrovské sezoně podávali skvělé výkony.

Zajímavostí vzájemných soubojů jsou především nerozhodné výsledky, těch se v historii
zrodilo hned čtrnáct! Poslední vzájemný souboj Dynama s Plzní se odehrál v březnu letošního
roku ve Štruncových sadech, kde domácí hráči v honbě za mistrovským titulem vyhráli nad
Dynamem po boji 2:1.

Jihočeši mají po sedmi odehraných kolech na svém kontě pouhý jeden bod a trenér Cipro tak
bije na poplach. "Co si budeme nalhávat, ta situace je nyní již velmi vážná. Hlavně po
psychické stránce je to pro hráče náročné. Máme jeden bod, ostatní soupeři v lize bodují a
nyní nás čeká Plzeň," uvědomuje si trenér Dynama, který se snaží na hráče maximálně
působit: "Ta nálada v kabině samozřejmě není ideální, snažím se o to, aby už konečně došlo k
tomu zlomu, kdy se všechno vrátí do starých kolejí."

Trenér Cipro by byl určitě rád, kdyby se jeho tým chytil právě v zápase s Plzní: "Určitě by to
bylo třeba, ale my si samozřejmě uvědomujeme, že Plzeň je dneska trochu někde jinde než
my." Plzeň přijede na Střelecký ostrov jako jasný favorit, a to by mohla být pro budějovický
tým výhoda. "Naši kluci by mohli hrát naprosto v klidu a uvolněně, protože od nich opravdu
nikdo nic nečeká," dodává Cipro.

V zápase s Plzní bude moci trenér Cipro využít víceméně stejné hráče jako v posledních
utkáních. Dlouhodobě mimo hru je zraněný Rýdel, pro kterého podzimní část sezony
skončila. Zcela fit nejsou ani rekonvalescenti Riegel se Simičem. Ostatní hráči týmu jsou v
pořádku a budou trenérovi k dispozici.

