Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 15. kola Gambrinus ligy 2011/2012
FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice (neděle 27. listopadu, 16:00)

Fotbalisty Dynama České Budějovice čeká poslední zápas na hřišti soupeře v letošním
kalendářním roce. Tým Františka Cipra nastoupí v rámci 15. kola Gambrinus ligy na hřišti
Mladé Boleslavi. Výkop zápasu je stanoven na naděli 27. listopadu od 16:00.

Mladá Boleslav postoupila do nejvyšší soutěže v roce 2004 a od té doby se pravidelně
potkává s Dynamem České Budějovice. Oba týmy proti sobě nastoupily v dvanácti zápasech
Gambrinus ligy, které v celkovém hodnocení vyznívají právě pro fotbalisty z města škodovek.
Jihočeši dokázali totiž pouze dvakrát Boleslav porazit a čtyřikrát remízovat. Ostatních šest
soubojů vyhráli mladoboleslavští fotbalisté.

Dynamu se v Boleslavi v posledních sezonách dařilo. Poslední tři zápasy Jihočeši neprohráli a
v sezoně 2009/2010 dokonce dokázali nad domácím týmem vyhrát 1:0, když jedinou branku
zápasu vstřelil Volešák. Bylo to zároveň poslední utkání, ve kterém kdy fotbalisté Dynama
vyhráli na hřišti soupeře. Psalo se 5. května 2010 a jediným hráčem, který výhru v Boleslavi
v dresu Dynama pamatuje, je Rudolf Otepka. „To tak ale bývá ve většině klubů, že se tým za
rok a půl kompletně změní,“ říká trenér Dynama František Cipro, který by si rád s týmem
vítězství zopakoval: „Říkám pořád dokola, že budeme muset bodovat a vyhrávat i venku,
pokud se budeme chtít zachránit. My venku vyhráli naposledy před skoro dvěma lety právě
v Boleslavi a hráčům jsem říkal, že by bylo fajn, kdyby se nám to podařilo nyní zopakovat.“

Fotbalisty Dynama ale nečeká nic lehkého. Boleslav je v závěru podzimu v dobré pohodě.
„Oni měli špatný rozjezd. V úvodu sezony se jim herně ani výsledkově nedařilo, ale nyní na
konci podzimu se naplno rozjeli a hrají velmi dobře. Přestože prohráli, podali výborný výkon i
v Plzni minulý týden,“ všiml si trenér Cipro, který také dobře ví, před kterými hráči by měli
být jeho fotbalisté na pozoru: „Dobrou formu má zase Marek Kulič, o Chramostovi ani
nemluvím. V posledních zápasech se daří i Procházkovi ve středu hřiště. Těžko se budeme
prosazovat standardkami, protože stoperská dvojice Boleslavi je dobrá a při standardkách se
budeme těžko prosazovat přes Adriana Rolka.“

Jihočeši by potřebovali v Boleslavi bodovat, jenže se jim rozpadla základní jedenáctka. „Naše
situace je hodně špatná. Ke všem těm patáliím v letošním roce se přidala další vážná zranění
v minulých týdnech. Na operaci s přetrženým křížovým vazem půjde Stráský a bude mimo
hru minimálně sedm měsíců. Kvůli kartám budou chybět i Ondrášek a Otepka,“ vypočítává
Cipro, který nebude moci počítat ani s Riegelem a Petráněm. S týmem do Boleslavi sice
pojede již Pavel Novák, ani on ale není ještě po operaci menisku zcela fit. „Ještě by
potřeboval tak týden nebo dva, aby byl stoprocentně připravený,“ dodává Cipro.

Budějovický trenér tak bude muset v neděli hodně improvizovat. „Kádr se nám hodně zúžil a
do Boleslavi pojedeme v hodně kombinované sestavě. Vůbec ještě netuším, jak poskládám
základní jedenáctku. Pojedou s námi i někteří dorostenci, abychom měli koho dát na
lavičku,“ říká Cipro. Přes všechny nepříjemnosti chtějí Jihočeši v Boleslavi uspět. „Určitě
nebudu samozřejmě říkat, že jedeme do Boleslavi prohrát. I když je pravda, že naše situace je
momentálně zoufalá. Občas se ale stane, že tým jede hodně nekompletní, těžko se slepí
základní jedenáctka a nakonec tam vyhraje. My ale všechny svoje poslední síly budeme
muset soustředit do posledního domácího zápasu s Duklou. Tam budou zpět ti vykartovaní
hráči a v tom utkání musíme uspět,“ dodává František Cipro.

