
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 
 

k utkání 11. kola Gambrinus ligy 2011/2012 
 

SK Slavia Praha - SK Dynamo České Budějovice (neděle 23. října, 15:00) 

 

 

Další zápas v boji o setrvání v Gambrinus lize odehrají fotbalisté Dynama České Budějovice 

v neděli 23. října, kdy se v rámci 11. kola představí na hřišti Slavie Praha. Zápas v Synot Tip 

Aréně začíná v 15:00. 

 

Týmy Dynama a Slavie se od rozdělení Československa střetly v samostatné české lize celkem 

třicetkrát. Výrazně lepší bilanci mají Pražané, kteří dokázali hned v devatenácti zápasech 

vyhrát, šest soubojů skončilo nerozhodně a pouze pětkrát se radovali hráči Dynama. V Synot 

Tip Aréně Jihočeši nikdy zatím nebodovali, jako hostující celek si ale pamatují dvě výhry na 

Strahově, kde naplno bodovali v roce 2003 a 2005. Právě zápas z 9. května 2005 je vůbec 

posledním, který fotbalisté Dynama nad Slavií vyhráli. 

 

Od té doby odehrály oba týmy celkem deset zápasů, které patřily hlavně sešívaným. Ti 

dokázali osmkrát vyhrát a jen dvakrát remízovat. Jedna z remíz se zrodila při posledním 

vzájemném souboji na Střeleckém ostrově v květnu letošního roku. Jihočeši se tehdy dostali 

díky Stráskému rychle do vedení, stejně rychle ale dokázal Zbyněk Pospěch vyrovnat na 

konečných 1:1. 

 

V letošním ročníku Gambrinus ligy bude zápas Slavie a Dynama přinášet souboj dvou 

soupeřů, kterým se vstup do sezony vůbec nevydařil. Domácí Pražané jsou dvanáctí a 

Jihočeši dokonce poslední.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trenéra Dynama Františka Cipra může těšit fakt, že jeho tým výrazně zlepšil defenzivu. 

Problémy mají ale hráči Dynama momentálně se střílením gólů. „Za posledních pět kol jsme 

prohráli jen jednou, dostali tři góly, což je velice slušné. Ale ani jednou jsme nevyhráli a dali 

jen jeden gól. Potřebujeme se chytit, věřím, že pak se to už zlomí. Situaci zhoršuje i to, že 

máme spoustu zraněných,“ říká před zápasem budějovický kouč. 

 

Ten má kvůli zdravotnímu stavu svých svěřenců velké problémy složit základní jedenáctku. 

Na marodku přibyl obránce Pavel Novák, který jako ortodoxní stoper suploval na pozici 

pravého beka po odchodu Nitrianského a zranění Bakaly. „Novák příští čtvrtek nastupuje na 

operaci menisku. Dnes byl na tréninku, ale po deseti minutách musel přestat. Cítil to už před 

zápasem, po něm se mu to zhoršilo. Byl tedy na vyšetření a magnetická rezonance ukázala 

poškozený meniskus. Podle lékařů mohl dohrát teoreticky celou podzimní část sezony, ale 

sám řekl, že to asi nepůjde,“ říká Cipro, který tak vedle Nováka nebude moci využít ani 

Riegela, Simiče, Bakalu a Rýdela. Právě pozice pravého obránce je pro trenéra největším 

oříškem. „Nyní tři dny před zápasem netuším, koho tam postavím. Uvažuji o Kadulovi, který 

má trest v dorostenecké lize,“ dodává. 

 

Naopak radost trenérovi udělal Brazilec Sandro, který se v posledním zápase s Teplicemi 

výraznou měrou podílel na vyrovnávací brance. „Bude hrát od začátku. Vypadá, že už si 

zvyknul na naší ligu. Je hodně fotbalový, což je vidět i na trénincích,“ říká kouč Cipro.  

 

Jihočeši jsou ve složité situaci a nezbývá jim nic jiného než ve všech zápasech bojovat o tři 

body. „Samozřejmě chceme na Slavii vyhrát. Ale bude to těžké, doma hrají úplně jinak než 

venku a jsou v situaci, kdy budou hrát jako o život. Velkou část podzimní části sezóny máme 

ještě před sebou, ale třikrát za sebou vyhrát doma není žádná sranda, navíc v naší lize a s 

mužstvy, která potřebují body taky,“ uvědomuje si před zápasem na Slavii František Cipro. 


