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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/branko.jpg" alt="Branko Grahovac" width="430" />Se pare c? problemele nu
se termin? niciodat? la O?elul. Chiar �ainte de �ceperea campionatului, un nou scandal a
izbucnit � familia O?elul. Portarul nostru titular, Branko Grahovac, a fost exclus din lot. Oficial,
goalkeeperul a fost exilat, pentru c? a petrecut al?turi de Jaka Stromajer �tr-un club p�?
diminea??.</p>      <p style="text-align: justify;">Imediat dup? aflarea ve?tii, bosniacul a
reac?ionat pe pagina personal? de Facebook, dezmin?ind toate acuzele aduse de c?tre oficialii
clubului la adresa lui. <br />�cerc�d s? afl?m adev?rul despre aceast? �dep?rtare
nea?teptat?, l-am contactat pe Branko Grahovac ?i i-am acordat dreptul la replic?, aici, pe
site-ul suporterilor. L-am provocat la o discu?ie f?r? perdea despre situa?ia � care se afl?.
�<br />Iat? ce a declarat portarul, � exclusivitate pentru Dun?rea B?tr�?: <br /><em>�Narcis
R?ducan mi-a transmis � urm? cu ?ase zile c? nu m? mai vrea la echip?. Mi s-a adus la
cuno?tin?? s?-mi caut echip? pentru c? dac? r?m� oricum nu o s? mai joc. Eu nu mi-am g?sit
alt? echip?, mai am contract �c? doi ani ?i vreau s? joc pentru O?elul. � cantonamenutl din
Anglia am ajuns cu patru zile �t�ziere din cauza celor din conducerea echipei, care nu au
reu?it s?-mi fac? rost la timp de viz?. Clubul vrea s? renun?e la to?i juc?torii din fosta Iugoslavie
?i din acest motiv m-au trimis la echipa a doua. � apartamentul � care locuiam cu familia mea
nu am avut ap? timp de dou? luni de zile, apoi am fost obligat s? m? mut la stadion. Vreau s?
locuiesc �preun? cu so?ia ?i fetele mele, dar ele nu pot sta cu mine la stadion. Vreau s? ?ti?i
c? nu este nimic adev?rat din ceea ce s-a scris � Via?a Liber?. Chiar dac? nu mai fac parte din
lot, colegilor mei le doresc mult? baft? la �ceputul acestui campionat. Cristi Br?ne? este un
portar foarte bun, � care am toat? �crederea, iar Tadas Simaitis este un t�?r foarte talentat.
Cred c? el reprezint? viitorul pentru O?elul. Sincer v? spun, voi suporterii sunte?i foarte
importan?i pentru echip?. R?m�e?i uni?i pentru c? O?elul are mare nevoie de voi. S? ?ti?i c?
orice s-ar �t�pla � viitor, O?elul r?m�e pentru totdeauna � inima mea. Cu aceast? ocazie
vreau s?-mi cer �c? o dat? scuze fanilor pentru acele probleme din trecut. �i pare r?u pentru
acele incidente nepl?cute. O?elul nu are a?a mul?i suporteri cum au Steaua, Dinamo sau
Petrolul, dar pentru mine, fanii o?elari sunt cei mai buni. O?elul are suporteri adev?ra?i. V?
mul?umesc mult pentru tot ce a?i f?cut pentru mine. Tot ce am c�tigat, am c�tigat �preun? cu
voi ?i sunt sigur c? f?r? voi, suporterii adev?ra?i, nu am fi c�tigat nimic. Nu vreau s? cread?
cineva c? am dat aceast? declara?ie pentru a fi primit �apoi la prima echip?. �i doresc foarte
mult s? ap?r � continuare pentru O?elul, dar vreau ca voi, suporterii, s? ?ti?i
adev?rul.�</em></p>
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