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4 REPORTÁŽ

První velká šance se zrodila v 15. minutě, kdy Nitrinanský 
přihrál přesně Otepkovi, jehož tvrdou ránu bez přípravy 
vyrazil Grigar pouze k Ondráškovi. Budějovický střelec sice 
poslal míč do sítě, gól ale nebyl kvůli jeho ofsajdovému 
postavení uznán. Fotbalisté Dynama ale pokračovali s velkou 
chutí a v určitých pasážích hry se Teplice jen těžko dostávaly 
za půlící čáru.

Tlak Dynama vyústil v první gól, který padl ve 26. minutě. 
Jihočeši se dostali k zahrávání standardní situace a po centru 
Otepky otevřel skóre zápasu s pomocí pravé tyče hlavičkující 
kapitán David Horejš. Hosté se nedokázali ještě oklepat z 
první inkasované branky a Grigar lovil podruhé míč z brány. 
V probíhající 28. minutě vysunul Čirkin přesným pasem 
naběhnutého kanonýra Zdeňka Ondráška, který pohodlně 
zvýšil na rozdíl dvou branek.

Až po druhém gólu zvýšili i hosté své nasazení i důraz a hra 
se opticky vyrovnala. Za Dynamo stihl ještě ve 31. minutě 
zahrozit hlavičkující Vulin, ale poté už častěji kontrolovali 
míč Tepličtí. Do šancí se přes pozornou budějovickou 
obranu nemohli prosadit a když už Mareš poslal do vápna 
parádní přihrávku, nedokázal jí zkrotit mladík Melunovič. Asi 
nejaktivnější hráč hostů Jakub Mareš to nakonec těsně před 
koncem prvního poločasu vzal na sebe a snížil na 2:1.

Ve druhém poločase oba celky myslely především na ofenzivu 
a tlačili se do útoku. K vidění byl fotbal nahoru dolu a bylo 
jen otázkou času, který z týmů se prosadí. Šťastnější byli 
nakonec hosté, za které se po nedorozumění obrany prosadil 
v 58. minutě ranou zpoza vápna dlouhán Libor Došek. V 
64. minutě vychytal Kučera bravurním zákrokem samostatný 
únik Mahmutoviče, o necelou minutu později pak Packa po 
rychlém brejku a zákroku Grigara trefi l tyč. Gól ale již nepadl.

Trenér Jaroslav Šilhavý 
o zápase s Teplicemi:
Z naší strany to bylo velmi dobré 
především v prvním poločase. 
Chtěli jsme hrát aktivně, agresivně 
a chtěli jsme napadat soupeřovu 
rozehrávku. To se nám dařilo a 
zaslouženě jsme dali dva góly. 
Možná jsme mohli ještě jeden 
přidat, ale místo toho jsme těsně 
před přestávkou inkasovali. To 
byl asi kámen úrazu, protože do 
té doby toho Teplice mnoho nepředvedly. Moc nás mrzí ten 
druhý inkasovaný gól, který byl hodně laciný. I za stavu 2:2 
jsme chtěli zápas zvrátit na naší stranu, vytvořili jsme si Peckou 
a Stráským dvě velké šance, avšak gól jsme nedali.

27. února 2011, 18. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 2440

SK DYNAMO ČB - FK TEPLICE
            
   2:2 (2:1)   

BRANKY: 25. Horejš, 28. Ondrášek - 45. Mareš, 58. Došek
ŽK: Laštovka, Hudson, Lengyel - Mareš, Matula, Došek, Kalivoda
ROZHODČÍ: Paták - Pospíšil, Teuber

Boj s Teplicemi nakonec 
nerozhodně

Kučera

Laštovka
Horejš Lengyel

Vulin

Nitrianský
(68. Hudson)

Černák
(46. Žižka)

Otepka

Grigar

MatulaRosa Siva

Čajič

David Horejš skluzem zastavuje teplického Jakuba Mareše.David Horejš skluzem zastavuje teplického Jakuba Mareše.

SK DYNAMO ČB

FK TEPLICE

Čirkin

Vachoušek
(83. Jungr)

Mareš

Melunovič
(57. Mahmutovič)

Ondrášek
(79. Stráský)

Vidlička

Došek

Pecka

Kalivoda
(73. Lácha)
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Když nejlepší střelec Dynama Zdeněk Ondrášek zvyšoval svým 
gólem na 2:0, tak asi jen málokoho napadlo, že Teplice po 
nevýrazném výkonu v prvním poločase vyrovnají a nakonec 
budou ještě blíže ke třem bodům než domácí. V základní 
sestavě nastoupil i Milan Nitrianský, který dostal šanci po 
vydařené zimní přípravě.

Dynamo mělo od začátku převahu. S přibývajícími minutami 
se tlak navyšoval a kapitán David Horejš otevřel skóre. 
A to nebylo vše. Svou šestou letošní branku v lize vsítil 
dvaadvacetiletý útočník Zdeněk Ondrášek a zvýšil na 2:0.

„Poměrně rychle jsme šli do vedení o dvě branky. Nakonec 
máme bod a samozřejmě je to škoda. Myslím si, že utkání 
rozhodl gól Teplic do šatny,“ řekl po utkání Zdeněk Ondrášek. 
A měl pravdu. Teplice snížení nakoplo a do druhého poločasu 
přišel namotivovaný tým, který začal domácí přehrávat.

„Druhý gól Teplic byl podobně jako ten první zbytečný. Pak už 
se hrálo jako v přípravce. Kde je míč, tam všichni běží,“ dodal 
dále nejlepší střelec Dynama. „Druhý poločas jsme nehráli tak 
dobře, jako ten první. Nedali jsme třetí gól. Chtěli jsme vyhrát, 
ale každý bod se počítá. Je to fotbal a jedeme dál.“

Milan Nitrianský dostal šanci začít utkání v základní 
sestavě a na hřišti byl vidět. Obránce Teplic zaměstnával svou 
rychlostí i centry. „Je to moje přání hrát od začátku a jsem za 
šanci samozřejmě rád. Je škoda, že jsme vedení neudrželi a 
nevyhráli. Bohužel jsme dostali gól do šatny a ten asi rozhodl 
o zápasu. Teplice si potom více věřily. Stalo se přesně to, co 
jsme nechtěli. Už s tím ale nic neuděláme.“

Po třígólové generálce proti Mladé Boleslavi vstřelilo Dynamo 
na domácím stadionu další dvě branky. „Po Mladé Boleslavi 
jsme si říkali, že dát tři branky je dobré. Teplice jsou silný a 
ambiciózní soupeř, který body nerozdává a spíše získává. V 
utkání to potvrdily. Bohužel pro nás začal zápas skvěle, ale 
dopadl nerozhodně. Nakonec jsme mohli vyhrát my i Teplice. 
Získali jsme bod a jsme za něj rádi,“ řekl Nitrianský.

Přestože především v závěru zápasu byli paradoxně blíže ke 
gólu hostující fotbalisté, střelec vyrovnávací branky Libor 
Došek výsledek 2:2 bral smířlivě. „Já myslím, že remízu 
nakonec bereme. Po té první půlhodině, co jsme předvedli 
a prohrávali 2:0, tak jsme spokojení, i když je pravda, že jsme 
ve druhém poločase měli šance na vítězství, ale po té první 
půlhodině jsme si asi nezasloužili zvítězit,“ uznal sportovně 
vytáhlý útočník. 

Libor Došek těžko hledal důvody, proč se Severočechům 
vstup vůbec nepodařil. „Budějovice nás zaskočili svojí 
agresivitou, nebyli jsme na ni od domácích připraveni, přitom 
jsme na to byli upozorňováni a připravováni. Nedokážu si to 
vysvětlit, Budějovice nás přehrály jednoduše agresivitou a 
my na to nebyli vůbec připraveni,“ krčil rameny Došek, který 
přiznal, že o poločasové pauze bylo v kabině teplického týmu 
velké dusno. „Je pravda, že tam padla ostřejští slova, protože 
ta první půlhodina se nedala jen tak přejít, ale cítili jsme šanci. 
Věděli jsme, že Budějovice budou pod tlakem, protože 2:1 
není žádný výsledek, takže jsem věřil, že alespoň vyrovnáme, 
a to se nám nakonec naštěstí podařilo,“ řekl závěrem.

Nitrianský i Ondrášek bod
S Teplicemi brali

Zdeněk  OndrášekZdeněk  Ondrášek

Milan Nitrianský se podruhé v kariéře objevil v základní sestavě.Milan Nitrianský se podruhé v kariéře objevil v základní sestavě.
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Domácí fotbalisté byli hned od úvodních minut častěji u 
balonu a v permanenci musela být především budějovická 
obrana a také gólman Pavel Kučera. Brankář Dynama musel 
první ošemetnou situaci v 19. minutě, kdy se Hochmeisterův 
nepovedený centr změnil v nepříjemnou střelu mířící přímo 
pod břevno. O pár minut později bylo opět horko před 
budějovickou bránou, kdy téměř z brankové čáry odvracel 
Roman Lengyel.

Jihočeši se dostávali do ohrožení soupeřovy brány jen velmi 
sporadicky a v první půli se v zajímavé šanci ocitl pouze Čirkin, 
jehož střelu odvrátil zády jeden z obránců. O chvíli později 
se do odraženého míče snažil opřít i Laštovka, jenže balon 
směřující na levou nohu poslal šajtlí druhé nohy vysoko nad. 
Největší gól ke skórování měl tak v úvodním poločase Vladimír 
Mišinský, který šel po krásném kolmém pasu Černého sám na 
Kučeru. Budějovický brankář včasným vyběhnutím ale skvěle 
zakročil a vychytal jasný gól.

Úvod druhého poločasu svěřencům Jaroslava Šilhavého 
vůbec nevyšel. Hned v 49. minutě uviděl za faul na polovině 
hřiště žlutou kartu Čirkin a o tři minuty později po souboji 
Laštovky s Dvořákem zapískal sudí Královec pokutový kop, 
který s přehledem proměnil Roman Fischer - 1:0. Aby toho 
nebylo málo, tak za další čtyři minuty uviděl po dalším 
zbytečném faulu na polovině hřiště druhou žlutou kartu 
Grigorij Čirkin a zápas tak pro něj předčasně skončil.

Po inkasované brance se hra sice opticky trochu vyrovnala, 
ale k vážnějším šancím měli Jihočeši daleko. Necelých 
dvacet minut před koncem navíc Kučerou vyraženou 
střelu Pilaře dorazil do odkryté brány Pavel Dvořák a bylo 
prakticky rozhodnuto. V dalším průběhu hry domácí výsledek 
kontrolovali a do jediného zakončení se po lehkém zaváhání 
obrany dostal Nitrianský, s jehož ranou si ale brankář Zich bez 
větších problémů poradil. 

Trenér Jaroslav Šilhavý 
o zápase se v Hradci:
V zápase jsme domácím nechali 
všechny body a navíc jsme přišli 
o dva hráče Čirkina s Laštovkou, 
kteří kvůli kartám nebudou moci 
nastoupit do dalšího zápasu. V 
prvním poločase jsme to dobře 
odbránili, jenže pak jsme inkasovali 
z penalty a i když byl poté ještě 
vyloučený Čirkin, nezabalili jsme 
to a snažili jsme se vyrovnat. 
Domácí pak ale dali ještě jeden gól a nezbývá mi nic jiného 
než jim pogratulovat ke třem bodům.

7. listopadu 2010, 15. kolo Gambrinus ligy, počet diváků: 5025

FC HRADEC KRÁLOVÉ - SK DYNAMO ČB
            
  2:0 (0:0)   

BRANKY: 53. Fischer z pen. , 72. Dvořák.
 ŽK: Chleboun, Hochmeister - Čirkin, Laštovka.
ROZHODČÍ: Královec - Zlámal, Wilczek.

Dynamo prohrálo na hřišti 
Hradce Králové

Zich

Pávek Chleboun

Klapka 

Kasálek

Fischer Hochmeister Poděbradský

Kučera

Vulin Lengyel Horejš Laštovka

Otepka

Nitrianský
(88. Mezlík)

Pecka
(67. Stráský)

Hradecký kapitán Roman Fischer dává gól na 1:0.  Hradecký kapitán Roman Fischer dává gól na 1:0.  
(foto: www.fchk.cz)(foto: www.fchk.cz)

FC HRADEC KRÁLOVÉ

SK DYNAMO ČB

Čirkin

Ondrášek
(70. Timm)

Dvořák
(82.T. Rezek)

P. Černý ml.
(87. Pokorný)

Černák

Mišinský
(58.Pilař)
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Brankář Dynama Pavel Kučera byl jedním z mála, který svými 
dobrými zákroky držel v zápase na hřišti Hradce Králové akcie 
budějovického klubu alespoň částečně nad vodou. Ani on ale 
nakonec nedokázal Jihočechy ubránit od dvou inkasovaných 
branek, po kterých Dynamo prohrálo 2:0. „Zápas se mi těžko 
hodnotí. Domácí v zápase ukázali svou kvalitu a zcela po 
zásluze vyhráli,“ krčil po skončení zápasu rameny budějovický 
brankář.

Právě Pavel Kučera měl spolu s obránci od začátku zápasu plné 
ruce a nohy práce. Na budějovickou svatyni se hrnul jeden útok 
za druhým a ve vápně Dynama bylo velké rušno. „Bylo jasné, 
že domácí budou chtít vstoupit do zápasu aktivně a že jejich 
cílem bude vstřelit co nejdříve branku. Ten úvodní nápor jsme 
sice s vypětím všech sil ustáli, ale to na body dneska prostě 
nestačilo,“ řekl gólman Dynama. Právě díky Kučerovi byl přitom 
stav po poločase nerozhodný 0:0 a i do druhé půle tak mohli jít 
Jihočeši se vztyčenou hlavou. „Co je mi platné, že jsem ale chytil 
dvě nebo tři gólovky. Důležité jsou body a ty zůstaly všechny 
domácímu Hradci,“ pokračoval zachmuřený brankář.

Jihočeši sice spoléhali především na defenzivu, přesto musel 
Kučera zasahovat proti nepříjemným střelám Černého a 
Hochmeistera. Nejvíce práce měl ale jednoznačně při šanci 
ze 42. minuty, kdy vychytal samostatný únik Mišinského. 
„V takových chvílích je to hodně o štěstí. On dostal dobrou 
přihrávku mezi obránce a běžel sám proti mně. Já se snažil 
co nejvíce vyběhnout, abych mu zmenšil střelecký úhel. Při 
střele tak už neměl tolik možností a trefi l mě,“ zavzpomínal 
budějovický brankář na v tu chvíli veledůležitý zákrok.

Vstup do druhého poločasu Jihočechům ale vůbec nevyšel. 
Neuběhlo ani deset minut a domácí dostali možnost zahrávat 
pokutový kop po zákroku Laštovky na Dvořáka. „K penaltovému 
zákroku se nechci a vlastně asi ani nemůžu vyjadřovat. Pánem 
na hřišti je rozhodčí a když tu penaltu písknul, tak podle něj 
asi byl,“ řekl Kučera, na kterého následně čekal nelehký úkol v 
konfrontaci s hradeckým kapitánem Romanem Fischerem. „Už 
když se hráči Hradce domlouvali, kdo to půjde kopnout, tak 
jsem si řekl, že zkusím pravou stranu. Fischer to ale zbaběle 
kopnul doprostřed brány,“ usmál se na okamžik budějovický 
brankář.

Jakékoliv plány na vyrovnání vzaly za své čtyři 
minuty po prvním gólu, když byl vyloučen ruský 
záložník Čirkin. „Jak jsem již říkal, k rozhodnutím 
rozhodčího se vyjadřovat nechci, ale jednoznačně 
je škoda, když se náš hráč vykartuje během 
necelých deseti minut po faulech na polovině 
hřiště. To je ale prostě fotbal a stává se to,“ dodal 
Kučera. Budějovický gólman poté v 72. minutě 
podruhé inkasoval, když střelu Pilaře zpoza vápna 
vyrazil pouze k nohám dobíhajícího Dvořáka, 
který měl značně usnadněnou pozici. „Nedokážu 
říct, zda jsem mohl udělat něco jinak, možná 
jsem měl ten míč vyrazit více do strany. Ale to se 
teď už říká lehko. Pilař střílel přes obránce, navíc 
to přede mnou skočilo a nebyl to vůbec lehký 
balon,“ uvědomoval si brankář.

Porážkou na hřišti Hradce Králové se Jihočeši 
opět o něco propadli tabulkou a jedenáct kol 
před koncem soutěže mají na čtrnáctém místě 
tabulky pouze tříbodový náskok na patnáctou 
sestupovou příčku. „Hradec byl samozřejmě 
přímý konkurent v boji o záchranu. Před 
zápasem byl v tabulce za námi a ta porážka nás 
tak mrzí dvojnásob. V dalším kole máme doma 
Bohemku a tu musíme bezpodmínečně porazit,“ 
uvědomuje si Pavel Kučera.

Nepříjemná porážka, přiznal 
po hradci Pavel Kučera

Pavel KučeraPavel Kučera
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ÚTOČNÍCI
Michal Kaňák
Zdeněk Ondrášek
Luboš Pecka
Tomáš Sedláček
Tomáš Stráský
Marián Timm

OBRÁNCI
David Horejš
Marián Jarabica
Radim Koutný
Josef Laštovka
Dmitrij Lencevič
Roman Lengyel
Martin Leština
Milan Nitrianský
Jan Riegel
Borislav Simić
Lovre Vulin
Michael Žižka

Odehrané
zápasy

Statistiky hráčů SK Dynamo ČB
V SEZONĚ 2010/2011 

ZÁLOŽNÍCI
Petr Benát
Peter Černák
Grigorij Čirkin
Fernando Hudson
Martin Jasanský
Pavel Mezlík
Rudolf Otepka
Michal Rakovan
Petr Šíma

Odehrané
minuty Góly

Žluté
karty

Červené
karty

Střely
na bránu

Střely
mimo

Střely
do tyče

Rohové
kopy Ofsajdy FaulovalFaulován

Gólové
asistence

Odehrané
zápasy

Odehrané
minuty Góly

Žluté
karty

Červené
karty

Střely
na bránu

Střely
mimo

Střely
do tyče

Rohové
kopy Ofsajdy FaulovalFaulován

Gólové
asistence

Odehrané
zápasy

Odehrané
minuty Góly

Žluté
karty

Červené
karty

Střely
na bránu

Střely
mimo

Střely
do tyče

Rohové
kopy Ofsajdy FaulovalFaulován

Gólové
asistence

14
3
2
18
9
13
1
3
10
0
2
16

1215
234
101

1590
810
990
36
156
759

0
180
1187

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
3
3
0
0
0
0
0
2

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0

3
0
0
4
1
4
0
1
6
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

17
1
0
16
5
10
1
2
2
0
3
21

7
1
1
18
10
10
0
3
1
0
0
11

3
19
2
16
1
18
19
7
10

223
1619
147
978
63

1204
1700
395
396

1
1
0
0
0
2
3
0
0

0
1
1
2
0
0
3
0
0

0
2
1
4
0
1
2
0
3

0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
0
11
15
0
3

1
9
1
5
0
10
9
1
5

0
0
0
1
0
0
3
0
0

1
0
0
0
0
0

71
9
4

0
0
0
0
0
1
2
0
0

1
17
2

28
1
18
45
7
4

1
21
3
9
0
10
17
4
3

1
18
19
8
10
1

4
1293
1150
153
246
20

0
6
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0

0
4
0
1
2
0

0
1
0
0
1
0

0
13
7
0
2
0

0
6
6
1
1
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
10
6
0
1
0

0
29
24
1
9
0

0
20
16
1
6
0

BRANKÁŘI
Zdeněk Křížek
Pavel Kučera

Odehrané
zápasy

Odehrané
minuty

Vstřelené
góly

Žluté
karty

Červené
karty

Inkasované 
góly

Průměr 
na zápas

Úspěšné
 zákroky 

Zákroky 
na zápas

Procentuální
úspěšnost FaulovalFaulován

Gólové
asistence

0
19

0
1710

0
0

0
0

0
2

0
0

0
32

0
1,68

0
86

0
4,52

0
72,9%

0
6

0
0
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GAMBRINUS LIGA 2010/2011
18. kolo: 26.2.2011
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n/L
Dynamo ČB
Jablonec
Ostrava

- Hr. Králové
- Bohemians
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

19. kolo: 5.3.2011
Slovácko
Hr. Králové
Teplice
Bohemians
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno

20. kolo: 12.3.2011
Jablonec
Dynamo ČB
Ústí n/L
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

- Hr. Králová
- Bohemians
- Slovácko
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

21. kolo: 19.3.2011
Plzeň
Bohemians
Slovácko
Hr. Králové
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav

25. kolo: 23.4.2011
Ústí n/L
Dynamo ČB
Plzeň
Slovácko
Hr. Králové
Bohemians
Sparta
Liberec

- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice

24. kolo: 16.4.2011
Ústí n/L
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Teplice
- Liberec
- Sparta

23. kolo: 9.4.2011
Dynamo ČB
Plzeň
Slovácko
Sparta
Hr. Králové
Bohemians
Teplice
Liberec

- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc

22. kolo: 2.4.2011
Slavia
Příbram
Dynamo ČB
Ústí n/L
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

26. kolo: 30.4.2011
Ml. Boleslav
Liberec
Olomouc
Brno
Ostrava
Slavia
Příbram
Teplice

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Sparta

27. kolo: 7.5.2011
Ústí n/L
Dynamo ČB
Jablonec
Slovácko
Plzeň
Bohemians
Hr. Králové
Sparta

- Příbram
- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec

28. kolo: 14.5.2011
Olomouc
Sparta
Liberec
Teplice
Brno
Ostrava
Ml. Boleslav
Slavia

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram

29. kolo: 21.5.2011
Jablonec
Plzeň
Příbram
Slovácko
Dynamo ČB
Bohemians
Hr. Králové
Ústí n/L

- Slavia
- Ostrava
- Brno
- Ml. Boleslav
- Olomouc
- Teplice
- Liberec
- Sparta

30. kolo: 28.5.2011
Sparta
Slavia
Teplice
Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava

- Hr. Králové
- Bohemians
- Slovácko
- Plzeň
- Dynamo ČB
- Ústí n/L
- Jablonec
- Příbram

RK. TÝM ZÁP V R P SKÓRE BODY +/-

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
SK Sigma Olomouc
FK Baumit Jablonec
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
FC Hradec Králové
1.FC Slovácko
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
1.FK Příbram
SK Dynamo ČB
FC Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
14
11
11
9
8
7
6
5
6
4
5
4
4
5
2

3
1
4
3
7
5
4
5
6
3
8
4
7
7
1
6

2
4
4
5
3
6
8
8
8

10
7

10
8
8
13
11

47:19
32:11
39:14
35:19
36:21
26:26
22:22
24:26
15:21
20:32
21:26
19:27
11:20
15:32
23:41
14:42

45
43
37
36
34
29
25
23
21
21
20
19
19
19
16
12

18
16
7
6
4
-1
-5
-4
-9
-9
-7
-8

-11
-8
-11
-15

Nejlepší střelci
12 - Hubník (Olomouc)
11 - Pekhart (Jablonec)
10 - Rezek (Plzeň), Wilfried (Sparta), Kolář (Plzeň)
8 - Lafata (Jablonec), Kulič (Ml. Boleslav)

Žluté karty
8 - Vácha (Liberec)
6 - Koubský (Slavia), Kordula (Slovácko)
5 - celkem 17 hráčů
4 - Laštovka, Hudson, Ondrášek + 30 hráčů

Červené karty
1 - Ondrášek, Stráský, Laštovka, Čirkin 
(všichni SK Dynamo) + dalších 16 hráčů

Brankáři s čistými konty
10 - Blažek (Sparta)
7 - Hruška (Příbram)
6 - Bičík (Liberec), Špit (Jablonec), Drobisz (Olomouc)
5 - Grigar (Teplice), Sňozík (Bohemians), Filipko (Slovácko)

  2:1
  1:3 
  1:1
  0:0
  0:3
  2:2
  3:0
  0:2

  13.3. 15:00

  13.3. 15:00 

  13.3. 15:00

  14.3. 17:30

  11.3. 20:15

  13.3. 17:00

  12.3. 16:00

  12.3. 17:20

  18.3. 20:15

  20.3. 17:00 

  19.3 16:00

  21.3. 17:30

  20.3. 17:00

  20.3. 17:00

  19.3. 17:20

  19.3. 16:00

  3.4. 17:00

  2.4. 16:00 

  3.4. 17:00

  3.4. 15:00

  3.4. 17:00

  3.4. 17:00

  2.4. 18:00

  3.4. 15:00

10.4. 17:00

10.4. 16:00 

  9.4. 18:00

  9.4. 18:00

10.4. 17:00

10.4. 17:00

10.4. 17:00

  9.4. 18:00

  17.4. 15:00

  16.4. 18:00 

  17.4. 17:00

  16.4. 16:00

  17.4. 15:00

  17.4. 17:00

  17.4. 17:00

  17.4. 17:00

  24.4. 15:00

  24.4. 17:00 

  24.4. 17:00

  23.4. 18:00

  24.4. 17:00

  24.4. 17:00

  23.4. 18:00

  23.4. 18:00

    1.5. 17:00

  30.4. 18:00 

    1.5. 17:00

    1.5. 17:00

  30.4. 18:00

    1.5. 17:00

  30.4. 16:00

    1.5. 17:00

    8.5. 15:00

    8.5. 17:00 

    8.5. 15:00

    7.5. 18:00

    8.5. 17:00

    8.5. 17:00

    8.5. 17:00

    7.5. 18:00

  15.5. 17:00

  14.5. 18:00 

  14.5. 18:00

  15.5. 17:00

  15.5. 17:00

  14.5. 18:00

  15.5. 17:00

  15.5. 17:00

  21.5. 18:00

  21.5. 18:00 

  21.5. 18:00

  21.5. 18:00

  21.5. 18:00

  21.5. 18:00

  21.5. 18:00

  21.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  28.5. 18:00

  2:2
  2:0 
  2:1
  0:1
  1:0
  0:2
  2:0
  5:0
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prodej a pokládka
podlahových

krytin

Pohled do historie
Fotbalový klub Bohemians byl založen roku 1905, čímž se řadí 
mezi nejstarší kluby v České republice. Největší úspěch klubu bylo 
semifi nále Poháru UEFA v roce 1983 a vítězství v Československé 
lize v témže roce. Mezi historicky nejvýznamnější postavy klubu 
patří bezpochyby Antonín Panenka, který proměnil rozhodující 
pokutový kop na ME v roce 1976. Tehdejší Československo i díky 
této brance získalo titul mistrů Evropy.

V novodobé historii klub v posledních letech neprožíval nejlepší 
období. V průběhu roku 2005 byl na pokraji krachu a tradiční klub 
z Vršovic zachránili fanoušci díky fi nanční sbírce. V sezoně 2005/06 
hrál klub Českou fotbalovou ligu, o rok později 2. ligu a v sezoně 
2007/08 postoupil do nejvyšší české soutěže. Tam ale vydržel pouze 
jednu sezonu a následně sestoupil opět do druhé ligy. 

Loňský ročník ale klokani hráli opět v Gambrinus lize, kde v 
konečném účtování obsadili 12. příčku, která jim zajistila ligovou 
příslušnost i pro letošní ligový ročník.

Historická bilance v první lize:
9 sezon (270 zápasů)
Z toho 70 výher, 75 remíz a 125 proher - 277 bodů
Střelecké skóre 262:391
Celkové historické umístění: 16. místo

Zajímavosti z kabiny soupeře:
Nejstarší hráč: Radek Sňozík - 35 let
Nejmladší hráč: Martin Kraus - 18 let
Nejvyšší hráč: Milan Škoda - 190 cm
Nejnižší hráč: Jan Štohanzl - 173 cm
Nejvíce startů v lize: Jiří Rychlík - 214 zápasů
Nejvíce gólů v lize: Lukáš Hartig - 19 gólů

Oblékali dres soupeře
Hráli za Bohemians: nikdo
Hráli za Dynamo: Pavol Švantner (as. trenéra Bohemians)

BOHEMIANS 1905BOHEMIANS 1905
Rok založení: 1905
Klubové barvy: zelená a bílá
Stadion: Ďolíček (7.500 diváků)
Webové stránky: www.bohemians1905.cz
Nejlepší umístění: 1. místo (1983)
Nejvyšší výhra: 10:0 nad Meteorem (1931) a SONP Kladno (1949)

Nejvyšší prohra: 1.11 se Slavií Praha (1942/43)
Nejlepší střelec v historii: Ladislav Kareš - 86 gólů

Představujeme našeho dnešního soupeře

Posledních pět sezon

2005/06   2006/07    2007/08   2008/09   2009/10 

2.liga
ČFL

15.místo

2.liga

12.místo
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26. září 1993: Bohemians - SK Dynamo 1:1 (0:0)
Branky: Špak - Poborský

17. dubna 1994: SK Dynamo - Bohemians 2:0 (0:0)
Branky: Povišer, Pěnička

23. října 1994: Bohemians - SK Dynamo 0:0 (0:0)

21. května 1995: SK Dynamo - Bohemians 2:0 (1:0)
Branky: Babka, Vácha

9. srpna 1996: Bohemians - SK Dynamo 1:1 (1:1)
Branky: J. Novák - S. Vlček

23. února 1997: SK Dynamo - Bohemians 2:1 (1:0)
Branky: Fujdiar 2 - Slezák

1. listopadu 1998: SK Dynamo - Bohemians 3:1 (2:1)
Branky: Janda 2, Vozábal - Grund z pen.

23. května 1999: Bohemians - SK Dynamo 0:0 (0:0)

2. října 1999: Bohemians - SK Dynamo 0:1 (0:0)
Branka: Drahorád

9. dubna 2000: SK Dynamo - Bohemians 1:2 (0:0)
Branky: Pejša - Klago 2

6. srpna 2000: SK Dynamo - Bohemians 0:1 (0:0)
Branka: Mareš

18. února 2001: Bohemians - SK Dynamo 4:3 (0:2)
Branky: Petrouš, Janáček, Mareš, Melecký - Klinka, Jukl, Janda

28. července 2002: Bohemians - SK Dynamo 2:3 (0:1)
Branky: Doležal 2 - L. Sedláček 3

16. února 2003: SK Dynamo - Bohemians 3:3 (1:1)
Branky: Jirousek, Lafata, Chlebek - Bednář, Rajnoch, Polodna

7. října 2007: Bohemians - SK Dynamo 0:2 (0:2)
Branky: Mrkvička, Plocek

30. března 2008: SK Dynamo - Bohemians 2:0 (1:0)
Branky: Svátek - Vozábal

13. září 2009: Bohemians - SK Dynamo 2:0 (0:0)
Branky: Škoda, Kaufman

24. března 2010: SK Dynamo - Bohemians 0:0 (0:0)

22. srpna 2010: Bohemians - SK Dynamo 2:2 (0:2)
Branky: Moravec, Kaufman - Ondrášek 2

Radek Sňozík (* 17. října 1975) je zkušený brankář, který má na 
kontě 133 ligových startů v dresu Příbrami a Bohemians 1905. 
K Litavce přestoupil v roce 2000 z Tachova a vybojoval si místo 
jedničky. Velmi dobře hraje nohou, často zkouší riskatní kličky. Je 
to showman v brance, který už od žákovských let kope pokutové 
kopy. 

V létě 2006 přišel do Bohemians a stal se vůdčí osobností mužstva. 
Jasná jednička v brance, je určen i na pokutové kopy, v lize si 
dokonce připsal jeden gól proti Zlínu na podzim 2007. 

foto: Jiří Růžička

Osobnost v dresu Bohemians

RadekRadek
SňozíkSňozík

Přehled vzájemných zápasů Dynama a BohemiansVzájemná bilance soupeřů (od roku 1993)

Fotbalisté Dynama se vršovickými klokany střetli od 
rozdělení Československa celkem v devatenácti zápasech. 
Lepší bilanci vzájemných soubojů mají Jihočeši, kteří se z 
tříbodového zisku radovali osmkrát, Pražané mají na kontě 
zatím čtyři vítězství. Zbývajících sedm vzájemných soubojů 
skončilo nerozhodně.

V nedávné historii přinesly vzájemné zápasy Dynama 
a Bohemians i řadu zajímavých výsledků. V únoru roku 
2001 domácí klokani vyhráli například 4:3 a v následující 
sezoně pak Dynamo ve Vršovicích vyhrálo 3:2, když hattrick 
zaznamenal Lumír Sedláček. 

Poslední vzájemný zápas
K poslednímu zápasu mezi oběma soupeři došlo v srpnu 
loňského roku, kdy v rámci 6. kola Gambrinus ligy vedli 
Jihočeši v pražském Edenu po poločase již 2:0, avšak domácí 
se nevzdali a gólem Kaufmana z třetí minuty nastavení 
nakonec uhráli remízu 2:2.

BOHEMIANS 1905 - SK DYNAMO ČB 2:2 (0:2)
Branky: 65. Moravec, 90+3. Kaufman - 19. a 27. Ondrášek.
Sestava Bohemians: Sňozík - Jindřišek, Nikl, Lukáš, Rychlík 
- Štohanzl, Držík (46. Trubila), Kaufman, Moravec - Hartig 
(71. Nešpor), Bálek (34. Škoda).
Sestava Dynama: Kučera - Laštovka, Horejš, Liantsevich, 
Žižka - Mezlík, Černá, Otepka (81. Sedláček), Hudson (89. 
Nitrianský) - Pecka (60. Šíma), Ondrášek. 



Jindřich Kadula12

V neděli 21. listopadu se v zápase proti Spartě Praha 
objevil na hrací ploše středopolař Jindřich Kadula. Přestože 
odehrál pouze několik málo desítek vteřin utkání, zapsal se 
do historie. V den zápasu mu totiž bylo 16 let, pět měsíců 
a jedenáct dní, čímž se stal historicky nejmladším hráčem 
Dynama České Budějovice, který kdy nastoupil v nejvyšší 
soutěži!

Trumfl jiného budějovického fotbalistu Jiřího Hájka, který 
v sezoně 1994/95 nastoupil v první lize ve věku 16-ti let, 
osmi měsíců a sedmi 
dní. Jindřich Kadula 
začal svou fotbalovou 
kariéru v šesti letech v 
Katovicích, odkud se přes 
Strakonice dostal až do 
Českých Budějovic. „Za 
Dynamo hraji poslední 
čtyři roky. Do Českých 
Budějovic jsem přišel 
jako starší žák. Dva roky 
jsem hrál za žáky a nyní 
druhým rokem nastupuji 
v dorosteneckých 
kategoriích,“ vypočítává 
ligový rekordman.

Fanoušci budějovického 
klubu ho mohou vídat 
pravidelně v dresu 
staršího ligového 
dorostu, kde nastupuje 
s o dva roky staršími 
spoluhráči. Jeho místo je 
na kraji záložní formace: 
„V zápasech mám 
především ofenzivní 
úkoly, ale samozřejmě 
si své také v případě 
potřeby odbráním. Od 
lajny se mi hraje dobře, 
protože se tam nejvíce 
prosazuji. Dokážu spoluhráčům předkládat finální přihrávky 
a zároveň se často dostávám i do zakončení,“ snaží se o 
charakterizaci sama sebe. 

Dynamický a rychlostně vybavený hráč, kterému není cizí 
hra levou ani pravou nohou, se ale dřív nebo později asi 
přesune spíše do středu pole. „S trenéry se o tom hodně 
bavíme a všichni mi říkají, že právě tam bude jednou moje 
místo,“ dodává s úsměvem. Pokud by měl říci, který fotbalista 
je jeho současným vzorem, tak se dlouho nerozmýšlí: „Líbí 

se mi styl, jakým hraje Frank Ribéry. Na jeho hře je vidět, že 
vždycky přesně ví, co chce s míčem zrovna udělat.“

S kariérou každého fotbalisty se často spojují i zranění, 
která dokážou slibně se rozvíjející talent značně přibrzdit. 
Jindřich Kadula se zraněním už určitou zkušenost má, 
tu ale paradoxně využil ve svůj prospěch. „Před rokem 
jsem měl lehké zranění kotníku na pravé noze a asi dva 
měsíce jsem musel kopat jen levou nohou. Díky tomu teď 
nemám problémy posílat levou nohou čtyřicetimetrové 

centry nebo vystřelit,“ říká 
a zároveň dodává, že právě 
loňské zranění kotníku bylo 
vůbec jediným v dosavadní 
kariéře: „Musím to určitě 
zaťukat. Zranění se mi 
zatím vyhýbají a nemám 
sebemenší problémy ani s 
chřipkami nebo angínou.“

Za poslední měsíce prodělal 
katovický odchovanec málo 
vídaný výkonnostní růst. 
„Na začátku loňské sezony 
jsem začal se stejně starými 
hráči v kategorii U16. 
Ještě v průběhu podzimu 
jsem přešel k o rok starším 
spoluhráčům. V závěru 
sezony jsem pak odehrál 
tři zápasy s kategorií U19. 
Trenér Tobiáš mě s tím 
seznamoval už na konci té 
minulé sezony. Během léta 
jsem se pečlivě připravoval 
s týmem U19 a tam jsem 
také odehrál celý letošní 
podzim,“ říká Kadula, který 
není rozhodně v týmu pouze 
do počtu. Vždyť za tým 
do devatenácti let vstřelil 
během podzimu čtyři ligové 

branky! Přestože byl přechod do nejvyšší mládežnické 
kategorie po všech stránkách složitý, nyní již nemá 
problém nastupovat proti výrazně starším protihráčům. 
„Ze začátku jsem měl ze soupeřů velký respekt, ale nyní mi 
to již vůbec nepřijde,“ říká s úsměvem.

Velký výkonnostní skok nezůstal bez povšimnutí u 
reprezentačních trenérů. Po skončení podzimní části sezony 
absolvoval Jindřich Kadula soustředění reprezentačního 
týmu U16. „´V této reprezentační kategorii jsem působil už 

Jindřich Kadula nejmladším 
ligovým hráčem v historii
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v loňské sezoně. V nižších 
věkových kategoriích 
reprezentační výběry 
nejsou, takže jsem byl 
v jihočeských krajských 
výběrech,“ popisuje své 
dosavadní zkušenosti s 
reprezentací.

Bylo pouze otázkou 
času, kdy nadějný 
budějovický fotbalista 
nakoukne i do ligového 
A-týmu Dynama. Vůbec 
k prvnímu kontaktu s 
prvním mužstvem přišlo 
na začátku září. „10. září 
jsme hráli s dorostem v 
Opavě a o den později 
hrál A-tým na Slovácku. 
Na zápase byl pan 
Rogoz a po zápase vzal 
mě a Frantu Němce 
na Slovácko, kde jsme 
byli oba na lavičce. V 
dalším průběhu sezony 
jsem s áčkem jezdil, 
když se zápasy kryly se 
zápasy B-týmu a trenér 
Šilhavý měl málo hráčů 
na lavičku. I sezení na 
lavičce pro mě byla velká 
zkušenost a motivace 
do dalších tréninků,“ 
popisoval Kadula, který 
se ligového debutu dočkal 21. listopadu na hřišti pražské 
Sparty: „Zápas na Spartě byl pro mě čtvrtým zápasem, 
kdy jsem byl s A-týmem, takže to bylo už v pohodě. Ten 
zápas na Letné byl pro mě celkově super zážitek. Byl jsem 
nadšený, že jsem s hráči mohl být a že jsem mohl sledovat, 
jak to chodí v kabině a na hotelu. Viděl jsem nejrůznější 
přípravy s trenérem,“ popisoval zážitky před svým ligovým 
debutem.

Samotný zápas na Letné je kapitola sama o sobě. „Za stavu 
2:0 pro Spartu mi kluci říkali, že by mě tam mohl trenér na 
chviličku dát. V 70. minutě mě poslal rozcvičovat, bylo to 
úžasné, a když to bylo v 80. minutě stále 2:0, tak jsem si 
říkal, ze bych se tam mohl dostat. Pak nás trenér zavolal 
všechny tři rozcvičující, protože to bylo poslední střídáni. 
Trenér mi řekl, že tam půjdu já. Uvnitř jsem byl strašně 
šťastný, takový pocit jsem ještě nezažil. Byl jsem sice 
mírně nervózní a stahoval se mi žaludek, ale jakmile jsem 
udělal první krok na trávník, tak to ze mě úplně spadlo. 

Měl jsem velkou chuť a škoda jen, že jsem tam nebyl o 
par minut déle. I když se prohrálo, tak na ten zápas budu 
vzpomínat v tom nejlepším. Je to asi můj největší úspěch 
a nesmírně si toho všeho vážím. A udělám všechno pro 
to, abych zase někdy nastoupil třeba jen o minutku déle, 
protože tohle jsou pro mě zkušenosti jako hrom,“ říká 
pokorně nejmladší člen kádru, který vůbec netušil, že se 
svým startem na Letné zapsal do klubové historie: „Vůbec 
jsem to netušil. Dozvěděl jsem se to až několik dnů po 
zápase. Tahle skutečnost je pro mě pochopitelně příjemná 
a moc si toho vážím.“

A jaké jsou sny a přání Jindřicha Kaduly pro následující 
týdny a měsíce? „Tak určitě chci podávat kvalitní výkony 
za dorost a jestli se zase občas objevím na lavičce, budu 
za to jedině rád. Chci si hlavně zvyknout na tvrdý fotbal 
v lize dorostu a pak doufám, že se poslední rok v dorostu 
zapojím i do přípravy A-týmu. Uvidíme, jak to všechno 
půjde,“ dodává jeden z největších budějovických talentů 
současnosti.

Jindřich Kadula v dresu dorostu U19 v zápase proti Spartě Praha.Jindřich Kadula v dresu dorostu U19 v zápase proti Spartě Praha.
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15PRO Fanoušky

   SK DYNAMO ČB
                                                         BOHEMIANS 1905

dezert zdarma

      Platnost kupónu
     do 27. 3. 2011

Každý, kdo v restauraci McDonald's
předloží kupón z této stránky, získá
k zakoupenému Výhodnému menu

Platí pro restaurace McDonalďs:
České Budějovice, Strakonická ulice
České Budějovice, Lannova ulice
Tábor, silnice E55
Písek, Hradišťská ulice  

Aktuální nabídka fanshopu SK Dynamo ČB

Veškeré zboží z aktuální nabídky na-
leznete na ofi ciálních webových strán-
kách klubu na adrese 
www.dynamocb.cz/katalog.asp

Zboží je také možné během ligových 
zápasů zakoupit nebo objednat 
ve fanshopu v jižní tribuně stadio-
nu na Střeleckém ostrově.

290 Kč 80 Kč 329 Kč

259 Kč
eShop: eShop: www.dynamocb.cz/katalog.aspwww.dynamocb.cz/katalog.asp
email:email: suvenyry@dynamocb.cz suvenyry@dynamocb.cz
telefon:telefon: 724 648 801 (Lenka Fialová) 724 648 801 (Lenka Fialová)

Ve fanshopu SK Dynamo ČB, který je během ligových
zápasů otevřený v jižní tribuně, naleznete široký sortiment
reklamních předmětů klubu a spoustu dalších výrobků jako 
jsou dresy, trička, mikiny, ručníky, župany, přívěsky na klíče, 
vlajky, hrnky a mnoho dalšího zboží..

Veškeré zboží lze nakupovat a objednávat také v našem 
elektronickém eShopu.

Fanshop SK DynamoFanshop SK Dynamo

Vybíráme z aktuální nabídkyVybíráme z aktuálnní nabídkyln

235 Kč235 Kč 200 Kč200 Kč 200 Kč200 Kč150 Kč150 Kč
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tel.: 381 282 125

Snad střeleckou formu přenesu 
i do soutěže, doufá Marian Timm

Juniorka Dynama odehrála v přípravě na jarní část sezony 
celkem deset zápasů. Jednoznačně nejlepším střelcem zimní 
pauzy byl jednadvacetiletý slovenský útočník Marian Timm, 
který se do černého trefi l hned sedmkrát. „S takovou střeleckou 
bilancí nemohu být nespokojený. Hlavně aby mi to ale takto 
padalo i v sezoně a abych týmu pomohl k co nejlepším 
výsledkům, které by znamenaly posun tabulkou vzhůru,“ říká 
střízlivě.

Do Dynama přišel Marian Timm v roce 2009 z Interu Bratislava 
a jako devatenáctiletý hráč hned začal koketovat s prvním 
mužstvem. Na konto si sice připsal tři starty v Gambrinus lize, 
avšak poté se přesunul do třetiligové juniorky, ve které působí 
až do současné doby. Přestože se často v sestavě rezervního 
celku objevoval, střelecky se mu příliš nedařilo. Zlom přišel až 
během letošní zimy. „Ten první rok mého účinkování v klubu 
jsem byl hodně nabuzený. Byl jsem tady jako mladý hráč a 
chtěl jsem se všem co nejvíce ukázat. To se mi dařilo a díky 
dobré přípravě jsem se dostal i do A-týmu. Jenže pak jsem byl 
přeřazený do béčka a trochu hůře jsem se s tím vyrovnával. Pak 
jsem si ale řekl, že kvůli tomu nebudu chodit s hlavou dole a teď 
v zimní pauze se mi střelecky dařilo. V poslední době jsem se 
dal psychicky do kupy a snažím se hrát maximálně uvolněně,“ 
říká Marian Timm.

Dobrých výkonů 
v dresu juniorky 
si samozřejmě 
všiml i trenér 
A-týmu Jaroslav 
Šilhavý, který 
Mariana vzal 
s prvním 
mužstvem do 
Hradce Králové 
k zápasu 19. 
kola Gambrinus 
ligy. Přestože 
s l o v e n s k ý 
útočník začal 
zápas na lavičce 

náhradníků, odehrál nakonec jako střídající hráč závěrečných 
dvacet minut. „Určitě mi udělalo velkou radost, že mě trenér 
vzal s týmem do Hradce a že jsem si mohl zase zahrát první 
ligu,“ pochvaluje si útočník, který se chce ale maximální měrou 
soustředit na výkony v České fotbalové lize: „Béčko má celkově 
velmi mladý kádr a musím se snažit, abych týmu co nejvíce 
svými góly pomohl. Jen tak si zachovám šanci, podívat se 
znovu do A-týmu.“

Marian Timm svojí formu načasoval na výbornou. Střelecky se 
mu dařilo celou zimu, týden před startem jarní části ČFL si na 
konto připsal hattrick do sítě Hluboké nad Vltavou. „Tři vstřelené 
góly určitě potěší. Tři góly v jednom zápase jsem dal naposledy 
někdy v dorostu, takže jsem rád, že se mi to teď podařilo 
zopakovat,“ říká s úsměvem. Jedním dechem ale dodává, že 
na cestě v další fotbalové kariéře ho čeká ještě hodně práce: 
„Musím na sobě neustále pracovat. Jen tak se prosadím do 
A-týmu, což je můj současný cíl.“ 

V jarní části sezony čeká na tým Jiřího Lercha v České fotbalové 
lize sedmnáct zápasů a ve hře je tak velké množství bodů. 
Mladíci Dynama jsou po podzimu desátí a klidný střed tabulky 
bude s největší pravděpodobností i cílem pro jarní část sezony. 
„Vyloženě nějaké přesné cíle jsme si pro jarní část sezony 
nedali, ale určitě chceme být celé jaro v klidném středu. Všichni 
v týmu se budeme chtít tabulkou posunout určitě i výše, ale 
to už záleží vyloženě na nás, jak se nám bude dařit na hřišti,“ 
dodává Marian Timm. 

Generálka juniorky na jarní část sezony
Fotbalisté rezervního týmu Dynama České Budějovice zahájili 
o tomto víkendu jarní část České fotbalové ligy. Týden před 
ostrým startem do soutěže odehráli mladíci Dynama generálku 
na Hluboké, kde porazili tamního účastníka krajského přeboru 
vysoko 6:1. Hattrickem se zaskvěl nejlepší střelec přípravy 
Marian Timm, který během zimní pauzy zaznamenal celkem 
sedm branek.

Hluboká nad Vltavou – SK Dynamo ČB B 1:6 (1:4)
Branky: 27. Kurali - 2., 28. a 36. Timm, 9. Rein, 59. Kaňák, 
85. Mezlík.
Diváci: 80
Rozhodčí: Peterka – Krčín, Škuthan.

Sestava Dynama B: Jirkal – Sajtl (46. Pösinger), Sláma, 
Šimič (46. Holub), Koutný – Repa (46. Hudson), Bakala, 
Rakovan, Rein – Kaňák, Timm (46. Mezlík).

Fotbalisté Dynama byli v celém průběhu utkání s Hlubokou 
lepším týmem a hned od druhé minuty, kdy se trefil Marián 
Timm, postupně navyšovali své vedení. V 9. minutě se 
trefil z přímého kopu Rein a přestože ve 27. minutě snížil 
Kurali na 1:2, před koncem poločasu dvěma dalšími góly 
dokonal hattrick Marián Timm. Ve druhé části hry se pak 
krásnou střelou z pětadvaceti metrů prosadil i navrátilec 
po dlouhodobém zranění Michal Kaňák a pět minut před 
koncem uzavřel skóre na 1:6 Pavel Mezlík.

Marian Timm v akciMarian Timm v akci
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Kolo

18. kolo

19. kolo

20. kolo

21. kolo

22. kolo

23. kolo

33. kolo

24. kolo

25. kolo

26. kolo

27. kolo

34. kolo

28. kolo

29. kolo

30. kolo

31. kolo

32. kolo

Termín

Sobota, 12. 3. 2011

Sobota, 19. 3. 2011

Sobota, 26. 3. 2011

Sobota 2. 4. 2011

Sobota 9. 9. 2011

Neděle, 17. 4. 2011

Středa, 20. 4. 2011

Sobota, 23. 4. 2011

Neděle, 1. 5. 2011

Sobota, 7. 5. 2011

Sobota, 14. 5. 2011

Středa, 18. 5. 2011

Sobota, 21. 5. 2011 

Sobota 28. 5. 2011

Sobota, 4. 6. 2011

Sobota, 11. 6. 2011

Neděle, 19. 6. 2011

Zápas

Dynamo ČB B - Pardubice

Chomutov - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Králův Dvůr

Loko Vltavín - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Kunice

Ovčáry - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B – Liberec B

Dynamo ČB B - Česká Lípa

Žižkov B - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Jablonec B

Hlavice - Dynamo ČB B

Písek - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B – Bohemians

Ml. Boleslav B - Dynamo ČB B

Dynamo ČB B - Plzeň B

Dynamo ČB B  -  K. Vary

Slavia B - SK Dynamo B

podzim

0:4
0:2
3:0
0:2
1:2
2:3
1:6
1:3
1:1
1:1
0:1
0:3
0:4
0:4
1:3
0:1
1:1

BRANKÁŘI

OBRÁNCI

ZÁLOŽNÍCI

ÚTOČNÍCI

Jiří Lerch
Martin Vozábal
Bc. Jan Dvořák
Václav Kolář
MUDr. Karel Šustr

hlavní trenér
asistent trenéra
kustod
masér
lékař

Miroslav Jirkal

Lukáš Holub
Radim Koutný
Tomáš Pösinger
Ondřej Sajtl
Karel Sláma

Radislav Bakala
Filip Rein
Michal Repa

narozen

14. 5. 1991
3. 8. 1991

10. 9. 1991
3. 11. 1991
25. 7. 1991

výška váha

  189 cm
  174 cm
  178 cm
  175 cm
  190 cm

83 kg
69 kg
66 kg
63 kg
77 kg

jméno

30. 3. 1992 184 cm 75 kg

22. 4. 1990
15. 1. 1991
23. 9. 1991

181 cm
176 cm
177 cm

73 kg
70 kg
68 kg

16. 7. 1988
7.1. 1990

174 cm
181 cm

73 kg
72 kg

   Michal Kaňák
  Marián Timm

ROZPIS ZÁPASŮ B-TÝMU V ČFL

RK. TÝM ZÁP V R P SKÓRE BODY +/-

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bohemians Praha
Sokol Ovčáry
FK Mladá Boleslav B
SK Hlavice
FC Písek
Loko Vltavín
FK Pardubice
TJ Kunice
FC Chomutov
SK Dynamo ČB B
Arsenal Česká Lípa
FC Viktoria Plzeň B
FK Králův Dvůr
FK Viktoria Žižkov B
FC Slovan Liberec B
1.FC Karlovy Vary
SK Slavia Praha B
FK Baumit Jablonec B

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
9
8
8
9
9
8
8
8
7
7
6
6
5
5
4
3
1

1
2
5
5
1
1
3
3
1
3
2
4
3
3
1
3
4
9

1
6
4
4
7
7
6
6
8
7
8
7
8
9

11
10
10
7

46:13
31:21
28:19
20:15
28:24
18:26
32:18
21:19
29:30
28:25
20:23
28:25
19:28
13:23
10:30
19:34
22:32
11:25

46
29
29
29
28
28
27
27
25
24
23
22
21
18
16
15
13
12

22
2
5
5
1
1
0
0
-2
0
-4
-2
-6
-6

-11
-9

-11
-12

Nejlepší střelci Dynama v ČFL
7 - Kaňák
4 - Rakovan
3 - Klavík
2 - Stráský, Rein, Bakala
1 - Timm, Repa, Šíma, Dobal, Osuch

Žluté karty hráčů Dynama v ČFL
6 - Dobal
4 - Sajtl, Holub
3 - Koutný
2 - Bakala, Rein

Červené karty hráčů Dynama v ČFL
1 - nikdo

Čistá konta brankařů Dynama v ČFL
6 - Křížek

jaro

-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
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JAK VŠICHNI POMÁHÁME?
1. Hráči prvního týmu za každý vstřelený gól věnují na konto DS Světluška 1.000 Kč. 
2. klub SK Dynamo České Budějovice věnuje z každé prodané vstupenky 1 Kč .
3. Vy, jako naši příznivci, se této akce zúčastníte již zakoupením vstupenky.

SK Dynamo České Budějovice i v sezóně 2010/2011 pokra-
čuje ve spolupráci s DS Světluška ve velkém charitativním 
projektu „Pojďme proměnit šanci!“ Cílem projektu je za-
koupení speciálních pomůcek ke zkvalitnění života posti-
žených dětí.

O projektu „Pojďme proměnit šanci!“
Projekt odstartoval ve fotbalové sezoně 2009/2010, kdy z každé 
zakoupené vstupenky na ligový zápas na Střeleckém ostrově vě-
noval fotbalový klub na konto DS Světluška 1 Kč. 
Zároveň fotbalisté A-týmu Dynama České Budějovice po každé 
vstřelené brance přispěli 1.000 Kč.

„DS Světluška jsme vybrali z řady projektů, které nás žádaly o pod-
poru a to především proto, že je to místní jihočeský projekt a také 
proto, že nemá dostatek partnerů pro podporu pro svoje menší marektingové využití,“ říká obchodní manažer 
Dynama Radim Šupka. Slova díků znějí i z úst zástupců DS Světluška. „Jsme vděčni za jakoukoli podporu a je-li 
to z řad ligových fotbalistů, jako velmi populárního sportu, tak je to pro nás ještě lepší,“ dodává zástupce DS 
Světluška Věra Srdečná.

„Cílem projektu je navázání dlouhodobé spolu-
práce o podpoře. V první fázi jsme chtěli přispět 
penězi na speciálního polohovacího kočárek pro 
děti z Dětského stacionáře Světluška. Kočárek měl 
hodnotu přibližně 50.000 Kč, takže věřím, že náš 
příspěvek necelých čtyřiceti tisíc korun pomůže 
ke zkvalitnění života postižených dětí,“ řekl před 
začátkem sezony 2010/2011 marketingový a ob-
chodní manažer Radim Šupka.

Jedním z prvních, kdo o podobný projekt usilo-
val, byl předseda představenstva Dynama Karel 
Poborský. „O dlouhodobou spolupráci s nějakým 

charitativním projektem jsme usilovali již dlouho, proto jsme velmi rádi, že jsme se domluvili s Dětským stacio-
nářem Světluška a i oni jsou s naší podporou spokojeni, protože oboustranná spokojenost je pro dlouhodobý 
úspěch nejdůležitější,“ říká šéf budějovického klubu.

Do samotného projektu se i velmi ochotně zapojili fotbalisté prvního týmu, kteří za každý vstřelený ligový gól 
přispějí částkou 1.000,- „Určitě rádi i v letošní sezoně podpoříme dobrou věc a budeme se snažit v sezoně na-
střílet co nejvíce branek, abychom co největší částkou přispěli,“ říká kapitán fotbalistů David Horejš.
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Squash 
Sportoviště je projektováno tak, aby uspokojilo nejširší strukturu 
zákazníků od vyloženě rekreačních sportovců až po špičkové hráče. 
Samozřejmostí je splnění požadavků pro pořádání mistrovských i 
mezinárodních soutěží. 

Fitness 
Ke squashi, jako ke každému sportu patří i fyzická příprava. Proto ne-
dílnou součástí areálu je i fi tness. Provozované je na ploše cca 200 
m2, což vytváří prostor pro posilovací zařízení v pestrém složení, 
uspokojující jak zájemce o rekreační posilování, tak vrcholové spor-
tovce.

Solária
Jako doplněk ke všem výše uvedeným aktivitám i jako samostatně 
přístupná služba je solárium poměrně hojně využívaným prostřed-
kem pro udržení svěžesti i jako kosmetický prostředek. 

Masáže 
Masáže chápeme jako samozřejmou součást péče o tělo po všech 
sportovních výkonech a proto má v objektu své místo.

Spining 
Spinnig je energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních 
ergometrech, které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jed-
noho celku s přesně dávkovaným tréninkem. Tento orginální cyklis-
tický program nabízí fyzické a psychické prvky sportovního tréninku 
lidem každého věku a úrovně zdatnosti.

KONTAKT
Dobrovodská silnice 1109
370 06 České Budějovice
tel.: +420 387 410 153
e-mail: info@zvonarna.cz

Sportcentrum

Zvonárna

www.zvonarna.cz
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dorosty vstoupily do jarní části 
ligové sezony

U19 - Na úvod jara cenná remíza
FC Baník Ostrava U19 - SK Dynamo ČB U19 1:1 (0:1)
Branka Dynama: 36. F. Němec

Sestava Baníku: Matějka - Vengřinek, Skoupý, Kolenko, 
Konečný - Viktory, Fehervári, Foltýn (80. Juránek), Dapkus 
(70. Laryš) - Boháč, Jurča.

Sestava Dynama: Liška - Dvořák, Šlehofer, J. Němec, Malý 
- Slavík (70. J. Novotný),Tlustý (80. R. Novotný), Mich. Petráň, 
Kadula (85. Linhart) - D. Němec, F. Němec

Pavel Tobiáš (trenér Dynama U19): Utkání se hrálo na 
umělé trávě ve Vítkovicích. Začali jsme od první minuty 
hodně aktivně a očividně to domácí zaskočilo. Obrana 
hrála velmi spolehlivě a soupeř neměl v prvním poločase 
téměř žádnou šanci. Poločas skončil spravedlivě a pro nás 
velmi dobře 0:1. 

Do druhé půle vstoupil Baník náporem, přesto mohl 
inkasovat podruhé. Ve výborné pozici se ocitl Kadula a jeho 
střelu s velkou námahou vytěsnil brankář domácích. Gól 
padl, bohužel, na druhé straně, kdy dal po nenápadném 
centru Baník vyrovnávací gól. Poté se hra srovnala a oba 
týmy chtěly strhnout výhru na svou stranu. Hrál se náročný 
fotbal. 

Nakonec jsme měli štěstí, protože v závěru útočník Baníku 
hlavičkoval těsně mimo. Remíza je spravedlivá. Potěšil nás 
výkon celé obrany a v ofenzívě se dařilo především oběma 
Němcům. Velkou radost máme z toho,že jsme s Baníkem v 
sezóně získali 4 body se skórem 4:1.

U17 - Vydařený poločas body nepřinesl
FC Baník Ostrava U17 - SK Dynamo ČB U17 3:1 (0:1)
Branka Dynama: 6. Jenne

Sestava Baníku: Macej - Landovský, Střalka, Kaša, Zlámal 
- Kundrátek P., Voves (50. Moučka), Kundrátek L., Hrdlička 
(5. Javorek) - Chovanec (40. Stratil), Opatřil (61. Trajkovski)

Sestava Dynama: Maruška - Žyla, Fajtl, Salivar, Funda (41. 
Kolafa) - Wermke (70. Nerad), Heller (66. Růžička), Jenne 
(48. M. Held) - Linhart, Čejka

Ivan Novák (trenér Dynama U17): Do zápasu vstoupili 
aktivněji domácí a hned od úvodu si vytvořili mírnou 
převahu. My jsme se k první šanci dostali v 6. minutě, kdy 
se do vápna dral Linhart. Byl ale faulován a následovala 
červená karta pro domácího obránce a navíc přímý kop 
pro nás, který krásnou ranou proměnil Jenne. Po našem 
gólu se vyrovnala i samotná hra a k vidění byli šance na 
obou stranách. Ve 30. minutě dostali domácí možnost 
vyrovnat, avšak nařízený pokutový kop skvělým zákrokem 
zneškodnil brankář Maruška. V závěru poločasu pak měli 
šance Linhart s Wermkem, avšak když se oni a ani domácí 
hráči neprosadili, odcházelo se do kabin za stavu 0:1. 

Do druhého poločasu jsme ale vstoupili jako úplně jiné 
mužstvo. Kluci hráli bojácně, nedařilo se středové řadě, 
a proto jsme také museli sáhnout ke střídání. Domácí po 
gólech v 51. a 60. minutě obrátili vývoj zápasu a od té 
doby bylo na hřišti jen jedno mužstvo. V 68. minutě navíc 
zvýšili na 3:1 a o výsledku tak bylo rozhodnuto. Je to velká 
škoda, že jsme bojovnost, přesnost a fotbalovost nechali o 
poločasové přestávce v kabině.

Jako první mládežnické týmy vstoupily do jarní části sezony ligové dorosty kategorie U19 a U17. 
V pátek 4. března vyrazily do Vítkovic, kde se střetly s celky Baníku Ostrava. Starší dorost pod vedením 
kouče Pavla Tobiáše uhrál remízu 1:1, mladší dorostenci pak prohráli 3:1.
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Adidas pro hráče Dynama
U vedoucího trenéra SCM Pavla Tobiáše si mohou rodiče mládežnických fot-
balistů Dynama vyzvednout k zapůjčení slevovou kartu k nákupu sportovní-
ho vybavení značky ADIDAS ve značkové prodejně v IGY, která je opravnňuje 
k čerpání slevy ve výši 40% z ceníkových cen! Tato možnost platí pouze 
pro registrované fotbalisty SK Dynamo ČB!

Dorostenci dynama v 
reprezentačních výběrech

Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice se po delší 
době může chlubit mnoha zástupci v reprezentačních 
výběrech. Po Zdeňku Ondráškovi, který před nedávnem 
poprvé nakoukl do reprezentace do jednadvaceti let, 
bylo do mládežnických reprezentací na konci února 
nominováno hned šest dorostenců Dynama! „Určitě je to 
pro nás úspěch. Je vidět, že naše práce pomalu začíná 
nést ovoce,“ říká vedoucí Sportovního centra mládeže 
Pavel Tobiáš.

V kategorii hráčů do osmnácti let byl k soustředění 
v Praze koučem Jaroslavem Hřebíkem donominován 
útočník Daniel Vaněk (23.3.1993). V aktuální nominaci 
reprezentace pro přípravné mezinárodní zápasy figuruje 
Daniel Vaněk mezi náhradníky.

K dvojzápasu v Srbsku byli nominováni ve věkové 
kategorii U17 Jindřich Kadula (3. 9. 1994) a Zdeněk 
Linhart (5. 3. 1994). Prvně jmenovaný odehrál v úvodním 
zápase celý zápas a druhý jmenovaný odehrál celý první 
poločas. Mladíci českého národního týmu podali velmi 
dobrý výkon, zápas ale skončil nakonec výhrou domácího 
Srbska 2:1. Druhé plánované utkán bylo pro nepřízeň 
počasí zrušené. 

Právě Jindřich Kadula (rozsáhlý rozhovor s tímto 
fotbalistou naleznete na stránkách 12 a 13 tohoto 
zpravodaje) je v současné době s reprezentačním týmem 
U17 v Itálii, kde bojuje v závěrečném turnaji kvalifikace o 
ME hráčů U17, které se uskuteční v úvodu května také v 
Srbsku. Český tým čeká v Elitní fázi kvalifikace postupně 
zápas se Slovenskem, Itálií a Skotskem.

Na začátku března se k reprezentačnímu týmu U16 
připojila také trojice Martin Held (21. 9. 1995), Daniel 
Jenne (11. 1. 1995) a Jiří Funda (21. 6. 1995). Tým pod 
vedením kouče Josefa Csaplára absolvoval kemp v 
Nymburku. V reprezentaci U16 byl navíc mezi náhradníky 
také Martin Schertler (10. 2. 1995).

S nominacemi reprezentantů je samozřejmě spokojený 
i vedoucí SCM Pavel Tobiáš: „Je to opravdu už dlouho, 
co jsme měli v základních nominacích reprezentace 
šest fotbalistů. Skutečnost, že byli kluci do reprezentace 
nominováni nám samozřejmě dělá velkou radost. Věřím, 
že to pro ně bude velká zkušenost a zároveň motivace 
do další práce. Snad tyto nominace výše zmiňovaných 
hráčů nebyly náhodné a i v dalších týdnech a měsících 
se bude minimálně stejný počet fotbalistů objevovat v 
dalších nominacích.“
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  narozen  25. 6. 1983  •  výška 180 cm  •  váha 79 kg  •  post  záložník 


	zpravodaj11


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


