Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 4. kola Gambrinus ligy 2012/2013
AC Sparta Praha - SK Dynamo České Budějovice (neděle 19. srpna, 17:00)

Fotbalisty českobudějovického Dynama čeká ve 4. kole Gambrinus ligy těžká práce. Po
domácí ztrátě s Baníkem v neděli zamíří na hřiště pražské Sparty. Utkání na Letné se
odehraje bez diváků, jelikož Sparta pyká za řádění fandů právě při loňském zápasu
s Jihočechy.

V loňské sezoně se oba celky utkaly v prvním a posledním kole. Na úvod se radovali Letenští,
kteří v útočném utkání porazili Dynamo 4:2. I v posledním kole uplynulé sezony odcházeli do
kabin spokojenější Pražané. Sice již o kolo před tím ztratili šance na titul, v posledním zápasu
ročníku však přehráli Jihočechy 3:0.

Dynamu se na Letné dlouhodobě vůbec nedaří. Jedinou výhru zde zaznamenalo na podzim
roku 1993, kdy jedinou brankou rozhodl o výhře Jihočechů Karel Poborský. Od té doby si tři
body z letenského stadionu prakticky vždy připsali domácí. Tak tomu bylo dvanáctkrát.
Jedinou remízu zařídil v roce 2009 brankou v závěru Hudson.

I celková bilance hovoří pro Spartu, která má na svém kontě jednadvacet vítězství, šest duelů
skončilo remízou a Jihočeši mají pět skalpů několikanásobného mistra ligy. Kouče Pražanů
Vítězslava Lavičku trápí zranění klíčových hráčů. Nejistý je start Kweukeho, mimo hru jsou
záložníci Krejčí a Matějovský.

Otázkou je, jaká jedenáctka vyběhne na trávník v rudém dresu v neděli. Jestli bude Sparta
šetřit hráče na Evropskou ligu, kde Pražany čeká Feyenoord, a vyběhne podobná „školka,“
jako na Slovácku nebo nastoupí kompletní sestava. „Je to pro nás hodně složité a nečitelné,“
smutní trenér Dynama František Cipro.

Zkušený kouč se ještě vrací k utkání s Ostravou. „Ta porážka s Baníkem přišla ve špatný čas.
Je to obrovská škoda, jelikož jsme ten těžký začátek mohli dobře zvládnout. S tím losem, co
máme před sebou, to bude hodně těžké,“ krčí rameny. „Jsem tady jako trenér rok a za tu
domu jsme ze čtrnácti zápasů doma prohráli asi dva.“

Cipro však zbraně před duelem na Spartě neskládá. „Hrát se dá s každým. Sparta má široký a
silný kádr, ale popereme se o slušný výsledek,“ zdůrazňuje. Jako příklad nabízí svým
svěřencům dvě utkání Příbrami na Letné. „Příbram tam odehrála dvě solidní utkání, i když
v posledním zápase se dostala lehce do vedení po chybě domácích a nakonec přesto
prohrála. Ale jinak se tam hrál pěkný fotbal,“ připomíná.

V sestavě Jihočechů se může objevit nějaká změna. „Něco v hlavě mám, ale rozhodnutý ještě
nejsem. Někteří hráči, kteří nás na jaře táhli kvalitními výkony, momentálně formu moc
nemají,“ smutní.

Ciprovi nadále chybějí zranění hráči. Mimo je Stráský, k dispozici nejsou ani rekonvalescenti
Javorek s Bakalou. Otazník visí nad startem Machovce, který také ještě není stoprocentně fit.
Jinak má zkušený stratég k dispozici kompletní kádr.

Utkání 4. kola Gambrinus ligy začíná v neděli v 17 hodin v pražské GENERALI aréně. Utkání se
odehraje bez diváků. Jako hlavní sudí ho odřídí Martin Nenadál, na čarách mu budou
asistovat pánové Mencl a Pelikán.

