Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 6. kola Gambrinus ligy 2012/2013
FC Zbrojovka Brno - SK Dynamo České Budějovice (sobota 1. září, 15:15)

Jihočeši se po čtyřech prohrách v řadě dostali do strastiplné situace. Poslední porážka
s Libercem je odsunula až do sestupové zóny na patnáctou příčku. To nováček z Brna se těší
klidným sedmi bodům a nebýt dvou posledních porážek s Jabloncem a na Slavii, mohl být
v tabulce výš, než na šestém místě.

Zbrojovka Brno je jedním z dvojice nováčků letošního ročníku Gambrinus ligy. Moravané
získali ligovou příslušnost až na poslední chvíli, když ve druhé lize skončili až na čtvrtém místě
a postoupili až po odřeknutí prvního Ústí nad Labem a třetího Sokolova.

Kádr Brna pochopitelně prošel po letní pauze řadou změn. S týmem se rozloučili z důležitých
hráčů Simerský, Doležal, kamerunský střelec Chigou nebo záložník Koloušek. Naopak do
moravské metropole dorazili brankář Petr, obránci Kaufman s Husárem nebo forvard Jurdík.
Brno vede z trenérské židle Petr Čuhel. V kádru působí i Pavel Mezlík, jenž strávil v
českobudějovickém Dynamu tři sezony.

Celková bilance obou soupeřů hovoří mírně pro celek z druhého největšího města republiky.
Z celkových třiceti střetnutí jich Brňané ovládli jedenáct, deset jich skončilo remízou a
Jihočeši si devětkrát odnesli z duelu tři body. Poslední vzájemné utkání se datuje k jaru 2011,
kdy záchranářský duel v Brně skončil remízou 1:1.

Trenér Dynama František Cipro věří, že se již do sestavy vrátí Petr Javorek, který dlouho
laboroval se zraněním a v pondělí byl poprvé v zápasové zátěži za juniorku. „Byl bych rád,
kdyby šel od začátku. Celý týden se na to připravujeme. Ale počítáme s tím, že celý zápas asi
neodehraje,“ rozebírá českobudějovický kouč situaci okolo středního záložníka. Žádné velké
změny trenér neplánuje. „Nechci sestavu úplně překopat. V předchozích zápasech náš výkon
nebyl špatný, ale to nikoho nezajímá.“

Cipro ví, že jeho tým čeká těžký duel. „Brno je těžký soupeř. Povedl se mu začátek soutěže,
což nám naopak chybí. I když v posledních dvou kolech prohráli, tak jsou na tom dobře a
například vítězství v Plzni je hrozně cenné. I na Slavii Zbrojovka hrála dopředu docela slušně,
šance měla. Ale inkasovala laciné góly,“ vyzdvihuje soupeře.

Dle stratéga Jihočechů se pořád vrací duel s Ostravou. „Oproti původním předpokladům nám
chybí body s Baníkem. Tři prohry s těžkými soupeři nejsou žádnou ostudou. Trošku se od nás
odvrátilo i štěstí a branky, které jsme na jaře neinkasovali, tak nyní dostáváme,“ krčí rameny.
Na další dva duely má Cipro plán jasný. „V Brně chceme vyhrát nebo alespoň remizovat.
Potom nás čeká další klíčový duel doma s Duklou, který musíme zvládnout.“

František Cipro nevidí aktuální situaci úplně černě. „Loni jsme po pěti kolech neměli nic. Když
se podíváme na tabulku, tak ani naši rivalové na tom nejsou moc slavně. Tabulka se zpravidla
láme okolo osmého kola,“ tvrdí.

Utkání 6. kola Gambrinus ligy začíná v sobotu v 15.15 na Městském fotbalovém stadionu v
Srbské ulici v Brně. V přímém přenosu ho odvysílá stanice ČT4. Jako hlavní sudí ho odřídí
Michal Paták, na čarách mu budou asistovat pánové Wilczek a Zeman.

