Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 4. kola SYNOT ligy
FC Zbrojovka Brno - SK Dynamo Č. Budějovice (sobota 16. srpna, 17:00)

Fotbalisté Dynama České Budějovice pokračují v honbě za dalšími ligovými body. Již v sobotu 16.
srpna je čeká utkání 4. kola SYNOT ligy na hřišti Zbrojovky Brno. Výkop zápasu hraného na stadionu
v Srbské ulici je stanovený na 17:00.
Jihočeši po remíze s Libercem a prohře s Plzní budou hrát kvůli odložení zápasu v Teplicích teprve třetí
ligové utkání sezony. V průběhu tohoto týdne ale stihli odehrát soutěžní utkání v rámci Poháru FAČR
s Brozany, které vyhráli vysoko 6:2. „Viděl jsem z naší strany chuť, šance, kombinace, góly a zaslouženě
jsme se kvalifikovali do třetího kola poháru, kde nás čeká Bohemka,“ říká k zápasu trenér Luboš Urban,
který byl spokojený s dobrou produktivitou týmu: „V zápase jsme dali šest gólů a vytvořili jsme si i
mnoho dalších šancí. Mrzet nás může jen to, že jsme dostali dva poměrně laciné góly.“
Část zkušených hráčů dostala v zápase volno, přesto i mladíci z lavičky podali proti diviznímu týmu dobrý
a sebevědomý výkon. „Hráli jsme v rozestavení 4-4-2 a viděl jsem tam řadu dobrých výkonů. Výborně se
dařilo Jakubu Horovi, který jeden gól dal a na čtyři přihrál. V útoku se dobře pohyboval Honza Vošahlík a
dva góly dal také Zdeněk Linhart,“ vypočítává Urban.
Nyní před fotbalisty Dynama stojí další výzva v podobě ligového utkání na hřišti Brna. „Jedeme tam s
cílem bodovat. Určitě ale víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Zbrojovka je doma hodně silná a hraje
v netradičním rozestavení se třemi obránci, na což se samozřejmě budeme připravovat,“ pokračuje
Urban, který bude od svého týmu očekávat aktivní výkon: „Určitě nepojedeme hrát na 0:0. Budeme se
snažit hledat okénka v otevřené obraně a budeme se snažit zaútočit z nějakého rychlého brejku.“
V poháru s Brozany odehrál celý druhý poločas Michal Klesa, který kvůli svalovému zranění laboroval při
zápase s Plzní. Nyní je již v pořádku a měl by být trenérům plně k dispozici. „Marodka se nám konečně
pomalinku vyprazdňuje. Další hráči začínají pomalu vyklusávat a zapojují se do tréninkového procesu.
Věřím, že v brzké době budou moci nastoupit do zápasu,“ říká trenér Urban hlavně o dvojici Herzán a
Hanzlík. K dispozici nebudou nadále Jindřich Kadula (svalové zranění), Richard Kalod (těžký výron
kotníku) a ani Jiří Kladrubský (rekonvalescence po operaci kolene).

