
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice 

k utkání 2. kola SYNOT ligy 

FK Teplice - SK Dynamo Č. Budějovice (sobota 2. srpna, 17:00) 

 

Nový ročník SYNOT ligy se naplno rozjíždí a fotbalisty Dynama České Budějovice čeká již v sobotu 2. 

srpna druhé ligové kolo, ve kterém se představí na severu Čech proti Teplicím. Výkop utkání je 

stanovený na 17:00.  

Do nové sezony vstoupili Jihočeši dobře a po povedeném výkonu uhráli doma s účastníkem Evropské ligy 

z Liberce remízu 0:0. Dobrý pocit ze zápasu kazily pouze dvě zranění hráčů základní sestavy Kaloda 

s Herzánem. „Vypadl nám útočný hrot a střední záložník. Podařilo se nám na to rychle zareagovat a tým 

jsme doplnili o Vošahlíka a Volešáka a z tohoto pohledu jsem spokojený. Oba toho mají v lize dost 

odkopáno a věřím, že nám pomohou,“ říká budějovický trenér Luboš Urban, který neví, zda po pár 

trénincích okamžitě oba nastoupí do sestavy: „Minimálně jeden z nich s největší pravděpodobností do 

zápasu nastoupí v základní sestavě.“ 

Jihočeši mají v úvodu sezony složitý los, po Liberci je čeká další ambiciózní severočeský celek. „Teplice 

měly loni excelentní podzim, pak na jaře to již tak dobré nebylo. Přesto sezonu dohrály na pátém místě. 

Hodně jim chyběl Mahmutovič a uvidíme, zda proti nám nastoupí nebo zda bude jen střídat. Dobře prý 

hrál v prvním kole také ale Fenin, takže se budeme muset připravit i na něj,“ pokračuje Urban, který chce 

se svými svěřenci navázat na dobrý výkon z úvodního zápasu sezony: „Budeme muset stejně jako proti 

Liberci vycházet ze zabezpečené obrany. Nesmíme jim dávat prostor, protože do otevřené defenzivy 

hrají výborně a jsou nebezpeční.“ 

Jihočeši by rádi v zápase s Teplicemi rozšířili svůj bodový zisk. „My se musíme zase po tom roce tu ligu 

naučit hrát. V kádru máme hodně nových hráčů a také bude chvilku trvat, než se všichni sehrají. Je velký 

rozdíl mezi první a druhou ligou. Nejvyšší soutěž se hraje v daleko větší rychlosti a navíc je to hodně o 

soubojích a agresivitě. Proti Liberci jsme obstáli, stejně tak chceme uspět s Teplicemi,“ říká před 

sobotním zápasem Luboš Urban. 

Trenéři před zápasem pochopitelně počítají zraněné. Mezi dlouhodobé marody (Hašek, Kladrubský) se 

nově zařadili Herzán a Kalod a před zápasem další hráči léčí drobné šrámy. Jen s úlevami trénoval 

v týdnu například David Brunclík. „Věřím ale, že bude na sobotu stoprocentně připravený. Stejně tak 

tréninkové manko dohání i Jarda Machovec. Na jaře to byl náš klíčový hráč, díky kterému jsme postoupili 

do ligy. Nyní ho potřebujeme dostat zpět do této formy, v jaké byl na konci loňské sezony. Stále asi 

nebude připravený naskočit od úvodu, ale brzy už bude zase plně k dispozici,“ dodává budějovický 

trenér. 


