Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 2. kola Gambrinus ligy 2011/2012
FK Dukla Praha - SK Dynamo České Budějovice (pátek 5. srpna, 18:00)

Necelý týden po domácí prohře se Spartou Praha čeká fotbalisty Dynama České Budějovice
další utkání v letošním ročníku Gambrinus ligy. Již v pátek od 18 hodin se Jihočeši představí
na pražské Julisce, kde je čeká utkání 2. kola proti nováčkovi soutěže – FK Dukla Praha.

Dukla Praha patřila dlouhá léta k tradičním účastníkům nejvyšší soutěže, avšak před
sedmnácti lety prakticky zanikla a po znovuobnovení provozu se do Gambrinus ligy vrací až
letos. V samostatné české lize se Dynamo s Duklou střetlo v soutěžních ligových zápasech
pouze dvakrát. V sezoně 1993/94 Dynamo nejprve vyhrálo na Julisce 2:1 (dva góly vstřelil
Vácha) a poté doma remízovalo 1:1 (střelecky se prosadil Poborský).

Zápas na legendární Julisce bude pro většinu hráčů Dynama tedy premiérou. Trenéři přesto
od svých svěřenců očekávají dobrý výkon. „Duklu máme přečtenou. Sledovali jsme jí bedlivě
při zápase s Olomoucí a týden před tím jsme s ní hráli přípravný zápas ve Voticích. Přijde
nám, že hraje pořád stejným stylem a třeba Olomouc na její hru našla účinnou zbraň,“ říká
trenér Dynama Jiří Lerch.

Budějovičtí fotbalisté v minulém kole nestačili na Spartu a chuť by si tak chtějí spravit právě
proti Dukle. „Se Spartou jsme do tabulky pravdy získali tři mínusové body, teď budeme chtít
na Dukle získat tři kladné,“ dodává Jiří Lerch. Receptem na hru Dukly bude především
aktivita: „V zápase se Spartou se nám hra celkem dařila a hráli jsme ve velkém nasazení. Tyto
prvky bychom samozřejmě chtěli přenést i do zápasu na Julisce.“

Trenérům Dynama bude opět chybět hned několik hráčů základní sestavy. „Chybět budou
Hudson, Sandro, Halama a Simid. Kromě Hudsona budou ostatní do týdne asi již v pořádku,
na Duklu ale nepojedou. Mimo hru je také dlouhodobě zraněný Riegel,“ vypočítává Lerch,
který před zápasem na Julisce odtajnil jednu změnu v sestavě: „Lehké zranění kolene má
Horejš a na Dukle nenastoupí. Na post stopera se tak posune vedle Lengyela mladý Pavel
Novák a na levém kraji obrany nastoupí Luboš Pecka.“

