Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 7. kola Gambrinus ligy 2012/2013
SK Dynamo České Budějovice – FK Dukla Praha (sobota 15. září, 19:00)

Fotbalisté Dynama České Budějovice vedeni novým trenérem Miroslavem Soukupem
nastoupí v sobotu 1. září v rámci 7. kola Gambrinus ligy doma na Střeleckém ostrově k utkání
proti Dukle Praha. Zápas má výkop stanoven na 19:00.

Jihočechy čeká celek, který jako nováček soutěže zvládl loňský ligový ročník výborně. V
tabulce Pražané skončili na šestém místě a patřili k největším překvapením soutěže. Na
startu nového ročníku jsou svěřenci Luboše Kozla sice až na jedenáctém místě se ziskem šesti
bodů, přesto se nedá říci, že by jim úvod sezony nevyšel. Na kontě mají výhru nad Teplicemi
(4:0), pak tři remízy se Spartou (1:1), Slováckem (2:2) a Příbramí (1:1). Nestačili pouze na
Liberec (2:3) a Plzeň (1:4).

V samostatné české lize odehrály týmy Dynama a Dukly pouze čtyři vzájemné zápasy. V
sezoně 1993/94 nejprve Jihočeši vyhráli na hřišti Dukly 2:1, když se střelecky prosadil za
Dynamo dvěma góly Karel Vácha a za Duklu Ridval. Následná odveta se hrála v Českých
Budějovicích, kde zápas skončil nerozhodným výsledkem 1:1. Na gól Karla Poborského
dokázal ještě v průběhu prvního poločasu odpovědět Vašíček.

K dalšímu měření sil soupeřů došlo až v loňské sezoně, kdy nejprve Dynamo smolně prohrálo
na Dukle 2:4 (jeden z gólů Dukly dal dokonce nejlepší letošní střelec Dynama Miroslav
Markovič) a následně doma vyhrálo 3:2, když se za Jihočechy postupně prosadili Klesa, Rýdel
a Brazilec Sandro.

K nadcházejícímu zápasu s Duklou nastoupí fotbalisté Dynama pod vedením nového trenéra
Miroslava Soukupa, který na trenérské lavičce během reprezentační pauzy vystřídal Františka
Cipra. „Samozřejmě že se na zápas s Duklou těším. Těšit by se měl každý trenér i každý hráč.
Vrcholem týdne není středeční trénink, ale víkendový zápas. Sedět na lavičce u ligového
týmu je pro trenéra odměnou,“ říká nový budějovický kouč Miroslav Soukup, který si
samozřejmě uvědomuje důležitost sobotního zápasu. Přesto ale utkání neoznačuje za
klíčové: „Moje myšlenky jsou takové, že se nesnažím zápasy nijak dělit. Pro mě každý zápas v
lize je o tři body a má stejnou svojí důležitost. Ke všem zápasům se musíme chovat naprosto
zodpovědně a nesmíme rozlišovat, jestli je to příprava, pohár nebo liga. Samozřejmě pro
další práci a pohodu v týmu by bylo ideální, kdybychom ty následující zápasy zvládli.“

Kouč Dynama si uvědomuje, že na jih Čech nepřijede slabý soupeř a že Jihočechy nečeká nic
jednoduchého: „Myslím si, že zápasy v úvodu sezony měli fotbalisté Dukly hodně těžké, měli
náročný los. Shodou okolností jsem byl na zápase mezi Duklou a Teplicemi, kdy Dukla
jednoznačně Teplice porazila. Musím ale říct, že jsem viděl všechny zápasy, co Pražané v lize
odehráli, takže mám o tom týmu celkem přehled.“

K zápasu s Duklou bude moci nový trenér využít prakticky kompletní kádr. „Nerad bych
vyhlašoval, že jsme všichni v pořádku, ale v podstatě jsme. Nějaké zranění měl jen Halama a
třeba po dlouhodobém zranění se naplno do tréninku zapojuje Bakala, který se zatím
rozehrává s juniorkou a na ligu to zatím není, ale jinak celý týden trénujeme s dvaceti hráči a
věřím tedy tomu, že v sobotu zvolíme tu nejlepší sestavu. Navíc možná rozestavení a způsob,
který bychom chtěli do té naší hry přenést, bude třeba pro soupeře překvapením,“ naznačuje
trenér, který v průběhu týdne A-tým rozšířil o několik hráčů. „Po víkendovém zápase ve
Strakonicích jsem hned do přípravy s A-týmem zapojil Benáta a Linharta. Už teď mohu
prozradit, že oba budou k sobotnímu zápasu nominovaní,“ dodává Soukup.

