Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
k utkání 3. kola Fotbalové národní ligy
FK Varnsdorf – SK Dynamo Č. Budějovice (neděle 11. srpna 2013, 17:00)

Po úspěšném vstupu do nové sezony Fotbalové národní ligy čeká fotbalisty Dynama první
výjezd na hřiště soupeřů. V neděli 11. srpna se v rámci 3. kola představí na půdě FK Varnsdorf.
Výkop zápasu je stanovený na 17:00.
Jihočeši vstoupili do sezony výborně. Oba úvodní zápasy sezony vyhráli a v tabulce jim i díky
vysoce aktivnímu skóre 6:0 patří první příčka. „Povedl se nám vstup do soutěže. Dvakrát jsme
vyhráli a také poměr vstřelených a inkasovaných branek je velice pozitivní. Úvod sezony se
nám povedl, ale o to je to zrádnější. Nedá se totiž říci, že bychom v těch zápasech byli tak
dominantní, jak napovídají výsledky,“ zůstává nohama na zemi zkušený trenér budějovického
týmu Pavel Hoftych.
Ten během posledního týdne svým svěřencům kladl na srdce, že v žádném zápase druhé ligy
nesmí polevit v koncentraci. „Určitě jsme měli v zápasech i slabší chvilky a je potřeba, aby si
hráči uvědomili, že bez srdce a nasazení nemohou uspět. Nesmí se nám stávat, aby hráči něco
v zápasech vypouštěli. Je potřeba, aby i v dalších zápasech bojovali stejně jako v prvních dvou
zápasech sezony,“ dodává Hoftych, který od týmu očekává ještě vyšší výkonnost: „Určitě
nechceme připustit, aby nás uspaly dva dobré výsledky. Pokud chceme postoupit zpět do první
ligy, tak se na ní musíme již nyní připravovat a naše výkonnost musí jít ještě nahoru.“

Přestože Varnsdorf získal v úvodních dvou kolech pouhý jeden bod, neočekává trenér Hoftych
lehké utkání. „Varnsdorf hraje v domácím prostředí, ale i venku, velmi dobrý ofenzivní fotbal.
Loni skončili čtvrtí a patří k tomu nejlepšímu, co druhá liga nabízí,“ říká budějovický kouč,
který nechce striktně prohlašovat, že jeho tým jede pro tři body, avšak čeká co nejlepší
výsledek: „Všichni členové kádru od trenéra až po posledního hráče na lavičce musí dělat vše
pro to, abychom v každém zápase bojovali o vítězství. Jen v takovém případě můžeme být
úspěšní.“
Otazníky visí nad složením základní sestavy týmu. Trenér Hoftych totiž neskrývá, že měla řada
jeho svěřenců v týdnu různé komplikace. „V posledním týdnu mělo hned několik hráčů
zdravotní problémy. Ať už byli nějak okopaní ze zápasu nebo z tréninku, ale také někteří měli
nějaké virové problémy, které byly způsobené dost možná tím velkým horkem posledních
týdnů,“ dodal Hoftych, který z taktických důvodů neprozradil žádné další podrobnosti..

