Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 3. kola SYNOT ligy
SK Dynamo Č. Budějovice – FC Viktoria Plzeň (neděle 10. srpna, 17:00)

Po čtrnáctidenní pauze zaviněné odložením zápasu v Teplicích nastoupí fotbalisté Dynama České
Budějovice ke svému druhému zápasu v letošní sezoně. V rámci 3. kola SYNOT ligy se na Střeleckém
ostrově představí ligový vicemistr – FC Viktoria Plzeň. Zápas se odehraje v neděli 10. srpna s výkopem
v 17:00.
Jihočeši v prvním zápase sezony uhráli bod za remízu se Slovanem Liberec 1:1. Fotbalisté Dynama byli
díky dobrému výkonu blízko k vítězství, bod ale nakonec brali. „Liberec ukázal svou kvalitu, a přestože
jsme měli více šancí, mohli jsme v zápase klidně i prohrát. V domácím prostředí jsme dva body ztratili,
teď před námi ale stojí již další utkání a díváme se dopředu,“ říká trenér Dynama Luboš Urban.
V cestě Dynamu stojí soupeř, který má patrně ještě vyšší kvalitu než Liberec. Na jih Čech totiž přijede
loňský účastník Ligy mistrů z Plzně. Západočeši neprožívají ale nejlepší období. Ve čtvrtek po prohře 1:4
ukončili svou pouť letošním ročníkem Evropské ligy. „Plzeň přitom v pohárové odvetě nehrála špatně,
ale ti Rumuni byli velmi efektivní. Do čeho kopli, to skončilo gólem. Plzeň musela stále dotahovat a tomu
odpovídalo i dění na hřišti. Domácí v odvetě otevírali obranu a hostům vycházeli rychlé protiútoky,“
všiml si budějovický trenér.
Otázkou zůstává, jak bude v neděli vypadat základní jedenáctka Západočechů. „Plzeň má hodně široký
kádr a jen těžko se dá odhadovat, kdo proti nám nastoupí. Může se stát, že někteří hráči budou
odpočívat a že přednost dostanou ti z lavičky, jako jsou Tecl, Chramosta nebo Vaněk. Nastoupí možná
také Čišovský, který by měl být údajně již zdravotně v pořádku,“ vypočítává Urban.
Trenéři Dynama nebudou moci zdaleka využít všechny hráče kádru. „Mezi dlouhodobými marody jsou
samozřejmě nadále Kalod a Herzán. Máme i nějaké další bolístky a o složení základní sestavy se budeme
rozhodovat asi až úplně na poslední chvíli,“ říká Urban, který nebude moci využít ani další dlouhodobé
marody Haška s Kladrubským. Kvůli dohodě mezi kluby nebude moci do zápasu nastoupit ani Jakub
Hora. Plně k dispozici by měl být trenérům naopak uzdravený Jaroslav Machovec.
Jihočeši půjdou do nedělního zápasu s cílem navázat na dobrý výkon ze zápasu s Libercem a budou chtít
zabojovat o další ligové body. „Je jasné, že proti Plzni nemůžeme hrát nějaký extra ofenzivní zápas, ale
na druhou stranu nebudeme chtít být nijak pasivní. Víme, že v defenzivě mají občas okénka a toho
budeme chtít využít,“ říká Urban, který si ale uvědomuje, že jeho tým bude muset pro úspěch podat
výkon na hranici svých možností.

