Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 1. kola SYNOT ligy
SK Dynamo Č. Budějovice – FC Slovan Liberec (neděle 27. července, 20:15)

Start nové sezony v SYNOT lize mají před sebou fotbalisté českobudějovického Dynama. V neděli od
20.15 před kamerami stanice ČT Sport vyzvou Slovan Liberec. Pro Jihočechy to bude první duel po
roční odmlce, kdy si museli vybojovat postup zpět mezi elitu ve Fotbalové národní lize.
Ambiciózní Slovan bude na úvod pro černobílé těžkým soustem. „Bude to těžký zápas. Pro nás může být
drobnou výhodou, že Liberec uvidíme ve čtvrtek v televizi v zápasu Evropské ligy s Košicemi. Ale na
druhou stranu soupeř bude mít už za sebou dva ostré zápasy a zahraniční soustředění. O Liberci sbíráme
poznatky už delší dobu,“ přemítá trenér Dynama Luboš Urban.
Kouč Jihočechů je s průběhem přípravy vcelku spokojený. „Skladba přípravy byla dobrá. Měli jsme
krátkou přestávku, ale odehráli kvalitní zápasy se Spartou, Slavií, Brnem nebo rakouskou Admirou
Wacker. Výsledkově se nám úplně nedařilo, ale potřebovali jsme trošku „spadnout z hrušky,“ protože se
moc dařilo a padlo tam, do čeho jsme kopli,“ zdvihá varovný prst šestapadesátiletý trenér.
Podle Urbana bude hrát v neděli velkou roli první vstřelená branka. „Myslím si, že to bude o prvním gólu.
Když ho dáme, tak každé mužstvo naroste, mohli by nám pomoci diváci a soupeř by to měl těžké. Ale
naopak když inkasujeme první my, tak většina týmů v lize se zatáhne a hrajeme pak do plných,“ tvrdí
Luboš Urban.
V přípravě trápila Jihočechy početná marodka, která se před prvním ligovým duelem trošku vyprázdnila.
„Lepší se to, bojujeme s tím. Jarda Machovec v přípravě neodehrál ani minutu, když to sečtu, tak Roman
Lengyel odehrál dva zápasy, stejně jako Michal Klesa. Kromě Jardy by měli být všichni v neděli k dispozici
a snad se i on dá brzy do pořádku a levá strana bude fungovat tak jako na jaře,“ věří českobudějovický
lodivod.
Luboš Urban o sestavě mluvit nechtěl, přesto leccos prozradil. „V hlavě už jí skoro mám hotovou. Devět
míst je jistých, ty dvě ještě musíme rozhodnout. Chystáme také příchod jedné posily, která může
sestavou trošku zamíchat,“ mlžil ještě ve středu na předsezónní tiskové konferenci trenér Dynama, ale o
den později již bylo zveřejněno, že středovou řadu černobílých vyztuží na půlroční hostování Štěpán
Koreš.
"O Štěpána jsme měli zájem už v zimě, ale tehdy to nevyšlo, protože jsme byli druholigový tým. Je to
Jihočech z Písku, který má k regionu nějaký vztah. Přichází zatím na půlroční hostování s tím, že v zimě
budeme jednat o jeho dalším působení u nás," řekl k posile sportovní manažer Martin Vozábal. "Čekáme
od něho kvalitu, je to ligový hráč. K dispozici bude už v neděli a na hřišti se objeví. V jaké minutě, to teď
ale nevíme," dodal Vozábal.

