Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k letním změnám v A-týmu SK Dynamo ČB
S blížícím se startem nového ročníku Gambrinus ligy 2012/2013 finišuje i snaha
vedení fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice dořešit definitivní
složení kádru A-týmu. Vedle několika nových tváří v klubu, klub během léta
s některými hráči prodloužil smlouvu a zároveň se snažil u vybraných hráčů
změnit hostování v přestupy.
Trenér František Cipro bude moci v nové sezoně počítat Michalem Daňkem a Filipem
Rýdelem, kteří v loňské sezoně na jihu Čech hostovali z Plzně a jejichž hostování se
mění v přestup. Poslední administrativní detaily se také dořešují ohledně přestupů
obránce Jaroslava Machovce a prodloužení hostování útočníka Jakuba Řezníčka.
„Všechny tyto hráče jsme si během loňské sezóny důkladně vyzkoušeli a svými výkony
nám pomohli nejen k brzké záchraně, ale především nás přesvědčili, že budou platnými
posilami, proto jsme intenzivně pracovali na tom, aby v Dynamu zůstali,“ vysvětluje
trenér František Cipro.
Během letní pauzy vedení klubu také prodloužilo smlouvy s dvěma záložníky – zkušeným
středopolařem Rudolfem Otepkou a rychlonohým Fernando Tobiasem Hudsonem.
Samozřejmě se podařilo tým i posílit. Zcela novým hráčem Dynama je třiadvacetiletý
bosenský středopolař Emir Zeba, který sice poslední roky hrál za FK Slavija Sarajevo,
s českým fotbalem má ale díky dřívějšímu působení v Jablonci zkušenosti. Novými
tvářemi v klubu budou také obránce Aleš Hanzlík ze Sokolova a útočník Miroslav
Markovič z Dukly, u kterých se v současné chvíli řeší poslední administrativní záležitosti.
V týmu naopak skončili a v nové sezoně nebudou působit Matej Krajčík (Senica), Miloš
Brezinský (návrat z hostování do Plzně) a Matej Delač (Chelsea). Svolení hledat si
nové angažmá dostal od klubu zkušený záložník Petr Benát, o kterého je zájem
z Polska.
„Vzhledem k dobrým výsledkům, které tým předváděl v jarní části loňského ročníku
Gambrinus ligy, jsme nechtěli dělat zásadní změny v kádru, ale soustředili jsme se spíše
na konsolidaci tohoto kádru a jeho vhodné doplnění, což se nám myslím podařilo.
Samozřejmě ještě mohou nastat nějaké menší změny, ale kostra týmu je hotová,“
upřesňuje předseda představenstva Dynama Karel Poborský.
Na víkendovém turnaji na Hluboké bude trenér Cipro zkoušet ještě mladého dánského
středního záložníka Mortena Skaaning Thomsena (*1988), který působil v klubu Velje
Boldklub.

