Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
ke změnám v A-týmu Dynama během zimní pauzy
Vedení klubu nyní usilovně jedná o hostování útočníka Mladé Boleslavi Jakuba
Řezníčka (*1988) a také obránce Mateje Krajčíka (*1978) z Jablonce. Oba by
měli posílit Dynamo do konce sezóny a hlásit se trenéru Ciprovi již na zítřejším
tréninku a poté odcestovat s týmem na přípravné zápasy s Dynamem Drážďany
a týmem Aue.
Jakub Řezníček
narozen:
post:
odehráno v lize:
gólů v lize:

26. 5. 1988
útočník
81
15

Příbramský odchovanec, do ligového kádru zařazen během podzimu 2006. V létě 2007
přestoupil do Mladé Boleslavi. V září 2009 odešel na hostování do slovenského
Ružomberoku, odkud se po roce vrátil.
Jakub Řezníček přichází, posílit útok a zvýšit produktivitu útoku, který nyní táhne
především Zdeněk Ondrášek. „Jakub Řezníček je tvrdým a silovým typem útočníka, který
bude výborně doplňovat Zdeňka Ondráška. Je to skutečně výborný hráč, kterého znám
již z Příbrami a měl by nám výrazně pomoci,“ vysvětluje sportovní manažer Roman
Rogoz.
Matej Krajčík
narozen:
post:
odehráno v reprezentaci:
odehráno v lize:
vstřeleno v lize:

19. 3. 1978
obránce
18
139
5

Pravý rychlý obránce či záložník s tahem na branku a dobrým centrem; ve Slavii ho kouč
Jarolím předělal na obránce a vedl si výborně. Dostal se do slovenské reprezentace. Je
odchovancem slovenské Senice, krátce působil v Považské Bystrici a Malackách. V
českých klubech hrál od dvaceti let, za Frýdek, Vítkovice, a od léta 2001 za Xaverov. Tam
si jej vyhlédla Slavia, jejímž hráčem se stal v lednu 2003. Do sestavy se i kvůli častým
zranění neprosadil a v létě 2004 odešel na hostování na Žižkov a o půl roku později do
Budějovic. V létě 2005 se vrátil, začal v béčku, ale v srpnu byl přeřazen do áčka. Stal se
oporou, v roce 2008 byl jedním ze strůjců titulu a začátkem ledna 2009 odešel po
skončení smlouvy do Regginy. Ovšem italský tým sestoupil a Krajčík se po půl roce vrátil
zpět do Slavie. Když mu v létě 2010 skončila smlouva, přestoupil do Jablonce.

Matej Krajčík by měl tým posílit především na pravé straně obrany, kde mělo Dynamo
problémy a během podzimu se zde vystřídalo několik hráčů (Nitrianský, Bakala, Novák,
Horejš, Čirkin). „Během zimní přestávky si trenér Cipro na tento post vyhlédl mladého
Ondřeje Sajtla, proto jsme jej stáhli z hostování v Bohemians Praha a navíc jsme chtěli
tento post zdvojit a přivedli jsme na hostování do konce sezóny Mateje Krajčíka
z Jablonce,“ říká generální manažer Jiří Kotrba.
„Poslední věcí, která by mohla příchod Mateje z Jablonce zhatit a o které nyní jednáme je
případný zákaz startu v utkáních proti mateřskému Jablonci. Vzhledem k tomu, že s nimi
během jara budeme hrát tři utkání, tak by to pro nás byla neakceptovatelná podmínka.
Vše by se však mělo uzavřít během několika hodin,“ doplňuje sportovní manažer Roman
Rogoz.

