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vítám Vás ve Štruncových sadech při druhém domácím utkání tohoto ligového jara. Po due-

lech s Baníkem Ostrava a Libercem máme na kontě čtyři body, v okamžiku psaní těchto řádků 

máme den před dohrávkou v Teplicích. Ať již tento zápas dopadl jakkoliv, zakončíme dnes du-

elem s Bohemians 1905 velmi náročný týden. Věřím, že se oproti utkání s Baníkem dočkáte také 

branek a budete ze zápasu odcházet spokojeni. 

Pokud se ohlédnu za dvěma již známými výsledky, je to hodnocení rozporuplné. Samozřejmě 

jsme spokojeni se třemi body ze hřiště Liberce, ale remízu s Baníkem vnímám jako ztrátu dvou 

bodů. Musím přiznat, že Baník měl velkou kvalitu. Především na začátku utkání hráli Ostrav-

ští jednoduše za naši obranu, rychlí útočníci nám dělali problémy. Pak se však hra vyrovnala. 

Ve druhé půli jsme hráli aktivně a měli jsme příležitosti, ať už to byli Rada, Petržela, vytvořili 

jsme si také několik závarů po standardkách. I Baník se ale několikrát dostal do přečíslení, takže 

dělba bodů se dá označit jako spravedlivá. V domácím prostředí bychom však i takto vyrovna-

né duely měli dovést do vítězného závěru. 

Po zápase v Liberci jsem byl spokojen nejen s výsledkem, ale také předvedenou hrou. Liberečtí měli v počátku zápasu několik nebezpečných situ-

ací a centrů a v případě jejich branky by se utkání mohlo vyvíjet jinak. Na druhou stranu my jsme i před vstřeleným gólem měli několik příležitostí 

a kombinačně jsme domácí převyšovali. Po půli jsme Slovan s jedinou výjimkou nepustili do nebezpečného zakončení, naopak sami jsme si díky 

dobré přechodové fázi připravili několik brankových příležitostí. Jsem rád, že jsme v Liberci protrhli sérii neúspěchů na zdejším hřišti. Po domácí 

ztrátě s Baníkem máme tři plusové body a to je velmi důležité i pro psychickou pohodu v týmu.

Nyní se představíme v souboji s vršovickými Bohemians 1905 a navzdory postavení obou 

týmů v tabulce nás nečeká nic lehkého. Klokani v minulém kole proti Olomouci ukázali, že 

důrazem a obětavostí mohou porazit i fotbalovějšího soupeře. My se musíme Bohemce pře-

devším vyrovnat v bojovnosti a samozřejmě přidat potřebnou fotbalovou nástavbu. Věřím, 

že nám pomůže i tradičně perfektně připravené hřiště a především pak diváci v ochozech. 

Bohemians se mohou opřít o fanouškovskou podporu a já bych byl moc rád, kdyby dnes o to 

více byli slyšet příznivci Viktorie. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Děkujeme, že jste 

s námi.

Pavel Vrba
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Sami cítíme, 
že máme síly

na úspěch
Do Gambrinus ligy nakoukl v dresu Teplic, prošel také 

pražskou Spartou a Bohemkou. Vyzkoušel si i zahraniční 

angažmá, když rok působil v ruském Krasnodaru. Nyní Jan 

Rezek hájí čest a slávu Viktorie Plzeň a věří, že svou sbírku 

ligových a pohárových trofejí rozšíří o další. „Rád bych se 
s Viktorkou podíval do pohárů a opět zažil zaplněný stadion,“ 

říká na rozjezdu soutěžního jara ofenzivní triumf plzeňského 

celku. 

V pěti letech mezi staršími žáky

Fotbal byl pro Honzu Rezka sportem číslo jedna už od malička. „Tím, 
že jsem vyrůstal na vesnici, byl fotbal pro nás vlastně jedinou alternati-
vou. Vlastně každý den jsme s bratry a dalšími kamarády trávili veškerý 
čas na hřišti. To samé platilo i později, kdy jsme po škole běželi okamžitě 
pro balon a začali to mezi sebou mydlit. V té době nás prakticky nic jiné-
ho kromě fotbalu nezajímalo. Sešlo se nás klidně dvacet. Prožívali jsme to, 
prali jsme se jako koně. Dokonce nebyla nouze o slzy, když nám někdo se-
bral míč,“ vzpomíná s úsměvem na své první fotbalové krůčky. Nebylo 
proto divu, že už v pěti letech´Réza´ oblékl dres Břevna, kde vyrůstal. 

Okamžitě nastoupil do týmu starších žáků, i když věkem měl hrát ještě 
za mladší přípravku. „Byl jsem tam všem do pasu a v sedmi jsem odehrál 
svůj první turnaj. Pamatuji si to dodnes celkem živě a mám z toho dost 
veselých zážitků. Třeba na jedné fotce jsem se fotil se spoluhráčem, ale jak 
jsem byl malý, tak on se ani celý na fotku nevešel. Prostě na fotce nemá 
hlavu,“ směje se ještě dnes.

Bratři v chomutovském triku

Ve třinácti letech Honza poprvé v životě změnil klub. Novým fotbalo-
vým domovem se mu stal Chomutov. „Přišel jsem tam jako starší žáček 
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a později jsem tam pokračoval i v mladším dorostu,“ dodává. 
Chomutovský dres v minulosti oblékli také jeho bratři Ka-
rel a David, kteří dnes hrají fotbal v amatérských soutěžích. 
„Starší bratr, Kája, dříve hrál v Chomutově druhou a třetí ligu. 
V tu dobu ho trénoval pan Bičovský. V dorosteneckém věku 
ho lákala Boleslav, ale neměl hotovou školu a tím, že byla 
Boleslav hodně z ruky, to padlo,“ představuje fotbalovou ka-
riéru jednoho z bratří. Druhý Honzův sourozenec, David, 
odcházel jako první z rodiny do Teplic. „David byl stejný 
ročník jako Petr Voříšek a Štěpán Vachoušek. Všichni tři nako-
nec trénovali v áčku, ale brácha si zlomil kotník. Tím se jeho 
kariéra zkomplikovala a už se na vrcholové úrovni nevrátil 
zpět,“ vypráví příběh druhého z bratrské trojice. 

Do Teplic jako doprovod bratra

Právě díky Davidovu odchodu do Teplic mohl žluto-modrý 
dres obléknout o pár měsíců později i Honza. „Davida si 
vyhlédli tepličtí funkcionáři, jeden den se u nás doma stavili 
a jednali s taťkou o jeho odchodu. Já jsem u toho 
jednání samozřejmě nemohl jako zvědavý kluk 
chybět. Když bylo vše domluveno, zeptal se pan 
Schubert také na mě. Taťka mu sice řekl, že mám 
ještě čas a musím dodělat školu, ale nakonec jsem 
se za půlroku stěhoval za bráchou,“ popisuje, jak 
se zrodilo jeho teplické angažmá. Velkým plu-
sem pro dnes plzeňského ofenzivního fotbalistu 
bylo, že jeho bratr byl už v Teplicích zabydlený 
a se vším mu mohl pomoci. „Vlastně jsem s Davi-
dem bydlel i na internátu a tím jsem to měl hodně 
zjednodušené. Brácha mi hodně pomohl v začát-
cích, seznámil mě s lidmi, na které jsem se mohl 
v případě potřeby obrátit,“ popisuje výhody sou-
rozeneckého angažmá.

Sklář myslící pouze na fotbal

„Rodiče samozřejmě náš odchod nesli těžce. Ne-
měli nade mnou žádnou kontrolu, ale byl jsem vy-
chován tak, že jsem se o sebe bez problému doká-
zal postarat. Nikdy jsem ani neměl sklon k nějakým 
partičkám a snažil jsem se vše obětovat fotbalu,“ 
vzpomíná na teplické začátky, ale vzápětí s leh-
ce provinilým úsměvem dodává: „Během doros-
teneckého věku jsme se občas na nějaké diskotéce 
stavili. Nebylo to ale nic bláznivého. Navíc praktic-

ky na každý víkend jsem po zápase valil za rodiči 
domů, takže jsem vlastně neměl ani šanci se po-
řádně někam dostat.“ V Teplicích také tento dravý 
viktorián prošel střední školou. „Hlavní sponzor 
Teplic měl vlastní školu. Studovalo nás tam zhruba 
pět z kádru a super bylo, že jsme pak spolu rovnou 
chodili na tréninky.“ Škola ho pak připravila pro 
profesi, které není pro mnoho fotbalistů typická. 
„Jsem sklář, ale ne foukač. Jsem mechanik a operá-
tor sklářských zařízení. Měl bych tedy sedět u linky 
a sledovat, jestli je všechno v pořádku,“ popisuje 
a se smíchem dodává: „Dneska bych to určitě ne-
zvládl. Ale praxe jsem povinně absolvoval. A také 
většinou prospal.“ 

Ze stopera útočníkem

Když se ´Réza´ objevil poprvé na tréninku v Tep-
licích, jakoby se vrátil do doby svých fotbalových 
začátků. Na hrací ploše byl totiž znovu suverén-
ně nejmladší. „Přišel jsem v době, kdy byli už mlad-
ší dorostenci na soustředění a starší dorost zrovna 
odjížděl, a tak jsem v patnácti odjel s nimi a hrál 
s kluky, kterým bylo o tři více. To byla pro mě také 

Nerozlučné dvojče Pavel Horváth
„S Pavlem jsme se potkali poprvé v Tep-
licích. On se v té době bavil zejména se 
svými vrstevníky a my mladí spolu. Starší 
hráči v minulosti ještě zažili náročněj-
ší přechod do dospělé kategorie, kdy si 
mladí hodně zkusili. Za nás už nic tako-
vého nebylo, ačkoliv zrovna Horvi nám 
to zkoušel přiblížit. Jednou mě v autobuse 
na soustředění ve Františkových Lázních 
začal z ničeho nic pohlavkovat. Pavel 
chtěl udělat nějakou srandu a já byl první 
z mladých na ráně. Později však už začal 
pokukovat, asi viděl, že nezkazím žádnou 
srandu. A vydrželo nám to dodneška.“
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velká škola. Otrkal jsem se a poznal, jak to chodí ve velkém 
klubu.“ S kluky ze své kategorie se tak potkal vlastně až 
na začátku nového ročníku. „S mladším dorostem jsem 
jel až na první mistrovský zápas, který se hrál v Benešově. 
Vyhráli jsme tam 4:2 a já dal branku. V tu chvíli jsem ještě 
nastupoval na postu předstopera,“ nemusí dlouho hledat 
v paměti. Honza Rezek, kterého zná celé fotbalové Čes-
ko jako útočníka, nastupoval před pár lety ještě v obra-
ně! „Jako žáček jsem hrál levé křídlo. Ale postupně jsem na-
stupoval také na stoperovi nebo ve středu zálohy. Do útoku 
jsem se pak vrátil až ve starším dorostu. Jen do branky mě 
kvůli malé postavě nikdy nepostavili,“ vysvětluje a dodá-
vá, že dobrovolně by se dnes na post stopera určitě ne-
hrnul.

Rozkoukávání se v prvním týmu 

„Po dorostu jsem šel do béčka, kde jsem dal za patnáct zá-
pasů devět branek. Už v té době jsem chodil trénovat s prv-
ním týmem, ale to bylo spíše jenom oťukávání,“ pokračuje 
plzeňský fotbalista ve svém fotbalovém příběhu. „Poté 
jsem absolvoval krátké hostování v Chomutově a tam mi 
po posledním zápase řekli, že začínám přípravu v prvním 
týmu Teplic, který v té době trénovali pánové Cipro a Stra-
ka. Pamatuji si to jako včera. Jel jsem tam bílou Corsou 
a deset kilometrů před Teplicemi mě začal bolet žaludek, 
propotil jsem tričko, byl jsem hrozně nervózní,“ vybavuje se 

neveselé chvíle před otevřením dalších fotbalových dveří. „Ale poté to 
bylo perfektní. Měli jsme tam skvělou partu: Pavel Horváth, Luděk Zelen-
ka, Pavel Verbíř a další. S nikým jsem neměl žádný problém,“ rozpomíná se 
na svůj příchod do teplické kabiny. Po absolvování letní přípravy pak 
přišly také první zápasy v teplickém dresu. „Premiérový start za Teplice 
jsme si připsal v Intertoto Cupu poté, co kluci vysoko prohráli v Boloni.  V tu 
dobu začínala liga a trenér Cipro chtěl šetřit hráče, takže v odvetě dostalo 
několik dorostenců šanci se předvést. Naštěstí jsem byl mezi nimi a popr-
vé na sebe nějak výrazněji upozornil. Dokonce jsem si vytvořil dvě šance. 
Hned další ligový zápas doma s Českými Budějovicemi jsem nastoupil už 
během prvního poločasu, když jsme prohrávali 0:1. Nakonec se nám to 
podařilo otočit na 2:1.“

Teplická hvězdička stoupá vzhůru

Ve své premiérové profesionální sezó-
ně si Honza připsal také první klubový 
úspěch. Teplice, v tu dobu už vedené 
Františkem Strakou, zvítězili v Poháru 
ČMFS. „Pod panem Strakou jsem toho 
nahrál nejvíce a vzpomínám na tu dobu 
hrozně rád. V klubu byla skvělá parta, da-
řilo se nám, na fotbal chodila spousta lidí 
a to, že jsme hráli evropské poháry, byla už 
taková třešinka na dortu,“ popisuje snový 
start do profesionálního fotbalu. Právě 
zápasy v Poháru UEFA určily další směr 
´Rézovy´kariéry. „První kolo jsme hráli 
v Kaiserslauternu, kde jsme zvítězili. A já 
vstřelil ve druhé minutě branku. Začalo 
se nám dařit. Pak nás čekal zápas na Fe-
yenoordu, kde jsme znovu vyhráli a já se 
opět zapsal mezi střelce. Díky těmto zá-
pasům jsem na sebe upozornil,“ vrací se 
zpět ke svému prvotnímu seznámení 
se s evropskými poháry. Má pak sedma-
dvacetiletý hráč na zápasy v evropských 
ligách nějakou další vzpomínku třeba 
v podobě dresů některého ze soupeřů? 
„Ze zápasu z Kaiserslauternu mám dres 
Domingueze a po Feyenoordu jsem dres 
ani neměnil, protože na nás po prohře byli 
soupeři hodně naštvaní. Přesto si dresy 
po takovýchto zápasech neměním moc 
často. Přijde mi to zvláštní v tom smyslu, že 

Mistrovství světa v gauchingu
Pokud si zadáte do internetového vy-
hledávače jméno Honzy Rezka, vedle 
množství fotek a článků z fotbalového 
prostředí naleznete také reportáž z prv-
ního ročníku Mistrovství České republiky 
v Gauchingu. „Volal mi Leoš Mareš, jestli 
bych se této akce nezúčastnil. Já celkem 
rychle souhlasil, ala nezjistil jsem si prak-
ticky žádné informace. Když jsem dorazil 
na místo a uviděl to množství kamer a fo-
tografů, opravdu se mi podlomila kolena. 
Byl jsem v týmu s Agátou Hanychovou, Lu-
cií Váchovou a Renatou Langmannovou. 
Naším úkolem byla akrobacie na gauči 
a samozřejmě také vtipné komentáře. Já 
však byl tak nervózní, že jsem zůstal jen 
u úsměvů do fotoaparátů. Každopádně 
zajímavá zkušenost.“ 
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někoho o něco prosím. Jediný, za kým jsem šel dobro-
volně, byl Tomáš Rosický v utkání s Arsenalem. Ten mi 
ho raději dal už v poločase,“ představuje svůj nejcen-
nější úlovek.  

Na rok a půl sparťanem

Není divu, že se o mladíka, který pálil ostrými 
na evropské scéně, začala zajímat pražská Sparta. 
„Do doby mého odchodu na Spartu šlo všechno hroz-
ně rychle a bez problémů. Věřil jsem, že to všechno pů-
jde tak i nadále. Blízcí mě od tohoto kroku zrazovali, 
ale já měl vlastní hlavu. Myslel jsem pozitivně a těšil 
se na to, co ještě přijde. Navíc nikde není napsáno, že 
kdybych zůstal v Teplicích, nepřestalo by se mi třeba 
dařit. Chtěl jsem tu šanci využít.“ Jeho přestup se na-
konec stal skutečností a spolu s ním na Letnou za-
mířil také Petr Voříšek. „Všechno šlo skvěle až do ligy. 
V debutu za Spartu jsme porazili 4:3 Opavu, já jednu 
branku vstřelil a na dvě nahrál. Potom jsme ale doma 
remizovali s Příbramí a dostali jsme se pod tlak, proto-
že Baník na nás měl už obrovský náskok,“ vzpomíná 
na sezónu, ve které opět mohl oslavit zisk Poháru 
ČMFS. „I když jsme v sezóně uspěli v Poháru, byla hodnocena negativně, 
protože jsme nezískali mistrovský titul. Nastaly změny a obměna kádru. 
Přednost přede mnou pak dostali kluci, kteří v létě přišli za velké peníze. 
Moc šancí se ukázat pak už nebylo,“ mrzí 177 centimetrů vysokého fot-
balistu. „Na podzim jsme přesto v lize vítězili a měli do jara náskok devíti 
bodů. Poté byl ale trenér Straka odvolán a nahradil ho pan Hřebík. Atmo-
sféra ve druhé polovině sezóny v klubu byla jednoduše strašná, i když jsme 
vyhráli titul. V tu dobu jsem se navíc ještě zranil, a tak jsem se rozhodl, že 
v létě odejdu,“ říká o konci svého prvního angažmá v nejslavnějším čes-
kém klubu.

Desetiměsíční ruská zkušenost

Po třech letech, ve kterých Honza nastupoval pravidelně v české nej-
vyšší soutěži, se rozhodl Gambrinus ligu opustit. „Chtěl jsem odejít 
do zahraniční a dostal jsem nabídku od Krasnodaru. Ač toto angažmá 
nedopadlo podle představ, byla to pro mě obrovská zkušenost. Možná, že 
toho budu někdy litovat, ale momentálně nikoliv. Za deset měsíců, co jsem 
v Rusku strávil, jsem se naučil rusky a byla to opravdu škola života,“ dívá 
se na ruský pobyt i přes nepříjemnosti pozitivně. „Když jsem do Krasno-
daru odcházel, vůbec jsem si nedokázal představit, jak to bude v Rusku 
vypadat. Tím, že tým trénoval Jozef Chovanec, nás báze minula, byl to 
systém podobný tomu v českých klubech. Poté ale pan Chovanec odešel, 

na jeho místo přišel nový trenér z Ukrajiny. To bylo něco příšerného. Děla-
li jsme naprosté nesmysly a byli na něj naštvaní i hráči, kteří nastupovali 
pravidelně,“ kroutí hlavou. Proto vůbec neváhal, když dostal příležitost 
k návratu do Čech.

Poprvé v dresu Viktorie

„Hledal jsem východisko, jak se z Ruska dostat. Do toho mi zavolal trenér 
Bílek, který v Plzni zrovna nastupoval na post hlavního kouče. Chtěl jsem 
přestoupit někam, kde by o mě stál trenér, protože bych měl v takovém 
klubu určitě lepší výchozí pozici. V Plzni jsem se nakonec cítil opravdu 
skvěle a myslím si, že i začátek sezóny mužstvu vyšel. Mám na to jen ty 
nejhezčí vzpomínky,“ ohlíží se za prvním seznámením se západočeským 
klubem. Ve Viktorce nakonec zůstal pouze tři měsíce. „Na startu sezóny 
jsem v jednom rozhovoru uvedl, že bych do Sparty už asi nikdy nešel. Poté 
ale nabídka z Letné přišla. Byl to trochu paradox,“ říká Rezek a na vysvět-
lenou druhého angažmá na Letné dodává. „Chtěl mě trenér Bílek a já 
doufal, že má pozice tam bude jiná než před odchodem do Ruska. To se 
nakonec potvrdilo.“ 

Double a dvojzápas s Arsenalem

Rozhodnutí odejít do Sparty se ´Rézovi´ určitě vyplatilo. „I když ze za-
čátku se nám nedařilo. Jakmile jsme ale začali hrát ve středu utkání evrop-
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ských lig, začalo to šlapat. Tím, že jsme hráli lépe, se pak také stmelil týmo-
vý duch, což se ukázalo i na hřišti.“ Na konci sezóny 2006/07 se Sparta 
mohla radovat ze zisku doublu. „Zatím to byl určitě můj nejpovedenější 
fotbalový rok. Na druhou stranu se nám nepodařilo prosadit se v Poháru 
UEFA, což bylo trošku zklamání,“ hodnotí vydařený ročník. Přesto si ev-
ropské soutěže pro Spartu přichystaly výborný zážitek. V rámci předko-
la Ligy mistrů přijel na Letnou anglický Arsenal. „To byl nejlepší soupeř, 
proti kterému jsem kdy hrál. I přesto, že jsme měli nějaké šance, si myslím, 
že jsme na Arsenal opravdu neměli,“ vzpomíná na výjimečný moment. 
Právě výkon ́ Rézi´ se velmi zamlouval kouči Gunners Arsénu Wengero-
vi, který pěl v klubovém magazínu londýnského klubu na Honzovu hru 
v prvním zápase předkola samou chválu. „Je to hezké, ale byl to pouze 
jeden zápas. Nedělal jsem si z toho nějak velkou hlavou. Ale samozřejmě je 
moc pěkné si to přečíst,“ usmívá se dnes plzeňský útočník. 

Na půlroku klokanem

Následující sezóna už tak vydařená nebyla. Milovník filmu ´Malé-
ry pana účetního´ se ze sestavy vytratil, a tak se rozhodl pro změnu. 
„Na jaře za mnou přišel trenér Bílek a řekl mi, že buď budu hrát, nebo sedět 
na lavičce, ale že také můžu být na tribuně. Z toho člověk vycítí, že moc 
šancí dostávat nebude, a tak jsem se rozhodl odejít na hostování do Bo-
hemky. Sedět ve Spartě na lavičce by mne prostě netěšilo,“ říká, jak se zro-

dilo jeho angažmá v dalším prvoligovém klubu. „Fanoušci mě přijali bez 
problémů, celý půlrok se mi povedl a určitě nelituji. Přestože mě několik lidí 
zrazovalo, ať tam nechodím, protože je mezi Spartou a Bohemkou velká 
rivalita. Díkybohu se mi povedly první tři zápasy a tím jsem se u fanoušků 
Bohemians dobře zapsal. Jeden zápas dokonce strávil na tribuně mezi 
těmi nejvěrnějšími. „Od fanoušků jsem tenkrát dostal pozvání, jestli si 
s nimi nechci jít zafandit do kotle na utkání v Mostě, kde jsem nemohl na-
stoupit. Radil jsem se o tom s Daliborem Slezákem a on mi řekl, že to jsou 
super lidi. Rozhodl jsem se na nabídku kývnout a to, co mi říkal, se potvrdi-
lo. Byl to nádherný zážitek,“ popisuje na české poměry neobvyklou udá-
lost. Pro angažmá v Ďolíčku, které trvalo půl roku, má ´Réza´ jen slova 
chvály. „Dnes to však samozřejmě bude především soupeř. Po zápase ses 
klukama rád pozdravím, ale na hřišti si nedarujeme ani metr.“

Podruhé do Plzně

Po skončení hostování se dravý fotbalista vrátil zpět na Letnou, aby 
znovu bojoval o místo v kádru úřadujícího vicemistra. „Bohužel jsem 
měl problémy s kolenem, které mě prakticky celou přípravu hodně limi-
tovaly. V té době se navíc objevila nabídka ze zahraničí, a proto jsem se 
chtěl dát především zdravotně dohromady a soustředit se na tento od-
chod. Jenže, jak už to ve fotbalovém životě bývá, nevyšlo to. A já tak stál 
na prahu nové sezony bez větší šance prosadit se do sparťanské základní 
sestavy,“ nastiňuje rodilý Severočech důvody, které stály na začátku 
jeho druhého angažmá ve Štruncových sadech. „Těch nabídek bylo ně-
kolik, ale pro Plzeň jsem se nemusel dlouho rozhodovat. Znal jsem pro-
středí, cítil důvěru a především se zde formoval tým s velkou silou.“ Pavel 
Horváth, David Limberský, Daniel Kolář – to jsou některá ze jmen, která 
posílila kabinu Viktorie, a tým ze západočeské metropole tak byl médi 
pasován na černého koně ligového ročníku. „Vytvořila se skvělá parta, 
prvními výsledky jsme si také získali fanoušky. Jenže pak se prostě přestalo 
dařit. Padla na nás deka, nešlo to. A celé to vyvrcholilo odvoláním trenéra 
Jaroslava Šilhavého,“ vzpomíná Honza na devítizápasovou šňůru bez 
tříbodového zisku, která poslala Viktorii do spodních pater tabulky. 
Několik kol před koncem podzimu tak k týmu přišel Pavel Vrba. „Přišel 
nový přístup, nové tréninky, nová chuť. Zvedli jsme si sebevědomí pove-
deným duelem se Spartou a do konce první poloviny soutěže ještě trošku 
vylepšili dojem. A před jarem pak opět přišla vysoká očekávání.“

Těžké zranění…

Následující ligové jaro však bylo pro plzeňský tým i Jana Rezka osob-
ně těžkým obdobím. „Hned v lednu jsem podstoupil artroskopii a neměl 
jsem tak natrénováno. Horko těžko jsem to doháněl na herních soustředě-
ních, ale nestihl jsem se dát pořádně dohromady. To si pak člověk samo-
zřejmě přenese také do zápasů. Nedostatečnou fyzičku jsem měl v hlavě, 
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nedovolil si tolik, podvědomě šetřil síly,“ vypočítává 
ofenzivní univerzál příčiny rozpačitého vstupu 
do ligových odvet, které se navíc nepovedly také 
Viktorii jako celku. Po úvodních čtyřech jarních 
dějstvích měli Plzeňané na kontě jediný jarní bod 
a ve Štruncových sadech zavládlo zklamání. „Sa-
mozřejmě jsme byli smutní, naštvaní. V těch utkáních 
jsme prostě měli získat mnohem více bodů. Já jsem 
pak byl navíc na jedno utkání přeřazen do rezervy, 
což jsem, přiznávám, jen těžko skousával. Na druhou 
stranu jsem měl o to větší chuť dostat se co nejdříve 
zpátky a dokázat, že týmu mám co dát.“ Šanci dostal 
Rezek v utkání v Českých Budějovicích, na duel 
v jihočeské metropoli však nebude vzpomínat 
v dobrém. „Zpětně to vidím především jako přemíru 
snahy. Byl to souboj, do kterého jsem prostě neměl 
chodit. Jenže já tam vlítnul naplno a pak už si pama-
tuji jen křupnutí a strašnou bolest,“ popisuje Honza 
moment zpřetržení předních křížových vazů.

…a cesta zpět

„Horší zranění jsem ve svém životě neměl. Strašně mi však pomohlo, že 
jsem se i díky svým nejbližším snažil být pořád pozitivní. Těšil jsem se 
do bazénu, na chůzi, potom na klus – pořád jsem si dával postupné cíle 
a snažil se jich co nejrychleji dosáhnout. V tomto patří obrovský dík Aleši 
Kaplanovi, který se mnou již po dvou týdnech od operace chodil do ba-
zénu a postupně mě připravil tak, že jsem se cítil jako nikdy v životě,“ 
přibližuje ´Réza´nejhorší okamžiky kariéry, které však překonal až pře-
kvapivě rychle. „Po třech a půl měsících jsem začal s balonem, po dalších 
14 dnech už jsem naplno trénoval s týmem.“ Na hřiště v soutěžním utkání 
se dostal až v průběhu podzimu a stal se brankovým expertem v do-
mácí pohárové soutěži. V rámci Ondrášovka Cupu se postupně trefil 
na hřištích Vlašimi, Dukly Praha i Kladna, proti posledně jmenovanému 
soupeři si gólovou radost zopakoval také v domácí odvetě. Do startu-
jícího jara pak naskočil v základní sestavě a trenérovi se odvděčil vedle 
výkonu také vítěznou brankou na hřišti libereckého Slovanu. „Nechce-
me mít velkohubé řeči, ale samozřejmě cítíme, že sílu toto mužstvo má. 

Já osobně jsem si zahrál evropské poháry před 
naplněnými tribunami a chtěl bych to zažít 
také s Viktorkou. Právě pro takové momenty se 
fotbal hraje.“

Odpočinek s hokejkou… 

případně na gauči

„Mimo fotbalové trávníky se snažím přede-
vším odpočívat. Však také od přítelkyně pořád 
slyším, jaký jsem gaučák,“ usmívá se Honza, 
který ale vzápětí přeci jen potvrzuje spor-
tovní geny. „Baví mě hokej. Nikdy jsem však 
nepřemýšlel o tom, že bych ho zkusil závodně. 
Hokej jsem si prakticky zahrál pouze pár dní 
v zimě, když byl zrovna led a nenasněžilo. A teď 
se někdy s klukama rád sklouznu. Stejně tak 
miluju lyžování, ale po problémech s kolenem 
to nyní nepokouším. Ale těšíme se s přítelkyní, 
až jednou vyrazíme na pořádné svahy do Alp. 
Ještě nikdy jsme tam nebyli.“ A přestože o dě-
tech s přítelkyní Mirjam zatím moc nemluví, 
přesto možná sympatický pár dostane pří-
růstek do rodiny. „Milujeme psy. Kokršpaněl-
ka Barunka už s námi bohužel není, ale máme 
nutkání pořídit si dalšího mazlíka. Alespoň by 
mě něco zvedlo z toho gauče.“   

Sraz klanu Rezků
„Tato rodinná akce se koná vždy tak jed-
nou za pět let u nás v Březnu u Chomu-
tova. Sjedou se příbuzní ze všech koutů 
republiky, je to příjemné setkání. To po-
slední vycházelo tak, že jsme čtrnáct dní 
předtím vyhráli se Spartou double. A tak 
jsem si oba poháry půjčil a v naprosté taj-
nosti je přivezl domů. Věděli o tom jenom 
bráchové, překvapení to bylo i pro rodiče. 
Následovalo samozřejmě všeobecné foce-
ní a jsem moc rád, že na rodičích byla vidět 
hrdost. Snad to nebylo naposledy.“



Restaurace Na Spilce
377 062 755

naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

Cena zahrnuje pivo Pilsner Urquell 
a výběr pečených mas
(V ceně nejsou zahrnuty nealkoholické a alkoholické 
nápoje, víno, káva, pečivo, ...)

Menu nabízíme od 4 osob

NOVINKA

Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru 
pečených mas za paušální poplatek 349,- Kč 

pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

V ceně je zahrnuto pivo Pilsner Urquell 12°, 
které si hosté čepují sami, a dále pečená masa 

dle denní nabídky (pečená kuřata, kachny, 
vepřová kolena, uzená krkovice a žebírka, 

marinovaná kuřecí křidélka apod.)

Menu „Sněz a vypij co můžeš“
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Do Vršovic se jezdí již dlouho

Bohemians 1905 jsou sice oficiálně nováčkem na prvoligové fotbalové 
scéně, s vršovickým celkem klokanů, na jejichž tradici navazují, však 
Plzeň odehrála množství nezapomenutelných zápasů. V historii české 
nejvyšší soutěže byla původní Bohemka držitelem rekordu v počtu se-
stupů a postupů, když už od roku 1995 v poměrně pravidelných inter-
valech střídala působení mezi 1. a 2. ligou. Největšího úspěchu dosáhli 
během své nejdelší prvoligové účasti bez přerušení (22 sezon v řadě), 
kdy v roce 1983 získali svůj jediný mistrovský titul. O dva roky později 
měli blízko k dalšímu, jenže promarnili sedmibodový náskok na Spar-
tu, která je nakonec o skóre předstihla. Letos je to již 25 let, kdy měly 
1. a 2. celek v konečné tabulce naposledy stejný počet bodů! Plzeň se 
dnes s Bohemians v české lize utká 
teprve podvanácté, neboť i na zá-
padě Čech se sestupovalo a postu-
povalo (1999–2005), a tak se oba 
celky několik let nepotkaly. Až srp-
nové vítězství v Praze převážilo vzá-
jemnou bilanci na stranu Viktorie.

Cílem klokanů je klidný střed tabulky

Vršovičtí klokani jsou sice v tabulce Gambrinus ligy na slušném 11. mís-
tě, ale vyhráno ještě nemají. Na sestupovou pozici mají náskok pouze 
šesti bodů, jaro tak bude především ve znamení definitivní záchrany 
a případného posunutí týmu do klidnějších vod ligového středu. V po-
sledním kole si zvedli sebevědomí vítězstvím proti Olomouci, kterou 
na strahovském stadionu přehráli výsledkem 2:0. Trenér Pavel Hoftych 
dal dohromady zajímavý celek zkušených fotbalistů i mladých nadějí. 
Speciální postavení má gólman Radek Sňožík, jinak tradiční exekutor 
pokutových kopů. V zadních řadách hraje prim velezkušený Marek 
Nikl, středovou řadu pohání po odchodu Jana Morávka především Jan 
Štohanzl a útok nabízí hned několik osobností se slavným fotbalovým 
jménem. Za všechny jmenujme například Dalibora Slezáka, Lukáše 
Hartiga nebo nově Milana Škodu.  

Těžký a houževnatý soupeř dorazil dnes do Štruncových sadů k dalšímu ligovému souboji. 

Tradičně bojovný tým se může opřít o podporu zeleno-bílého fanouškovského moře, 

viktoriánům navíc budou chtít vrátit porážku 0:1 z domácího Ďolíčku. Zeleno-bílí navíc 

budou mít zvýšené sebevědomí, neboť v posledním kole si ve strahovském vyhnanství 

poradili s Olomoucí poměrem 2:0.

Klokani přijedou povzbuzeni
vítězstvím proti Olomouci

1993/1994

Plzeň – Bohemians 3:2 V  utkání 6. kola si Viktoria připsala premiérovou výhru v  české lize, soupeř naopak popr-
vé odešel poražen! Plzeňští dvakrát prohrávali, ale v poslední čtvrtině výsledek otočili. Tento zápas je dodnes vůbec 
jediný, kdy Plzeň doma prohrávala 1:2 a  přesto bodovala, ve  všech dalších případech již nedosáhla ani na  remízu!
Bohemians – Plzeň 0:0 Plzeň se zbytečně připravila o výhru, neboť se proti slabému soupeři, jenž neměl na víc než 
14. místo v konečné tabulce, spokojila s bezbrankovou remízou. Závěrečnou čtvrtinu zápasu, který sledovalo 1111 di-
váků, navíc hrála přesilovku.

1994/1995

Bohemians – Plzeň 3:0 Oba celky se opět střetly v 6. kole a tentokrát byli Bohemians v naprosto opačné situaci než 
před rokem. Po  pěti kolech měli na  kontě stejný počet porážek a  skóre 3:13, poté však hladce přehráli právě Plzeň! 
Dvakrát se trefil 38letý Karel Jarolím, nejlepší hráč ´klokanů´ nejen v tomto zápase, ale i v celé této sezoně!
Plzeň – Bohemians 4:0 O sedm měsíců později Viktoria Pražanům prohru vrátila i s gólem navrch, hosté ve 2. půli 
zcela odpadli a během pěti minut třikrát inkasovali. Po čtvrté brance v 70. minutě se nechal vystřídat Jaromír Blažek. 
Bohemians se po tomto debaklu do konce soutěže už nevzchopili a již dvě kola před koncem měli jistý sestup. 1. ligu tak 
opustili po 22 letech! 20. plzeňská prvoligová výhra byla dosud její nejvyšší v průběhu necelých dvou ročníků.

1996/1997

Plzeň – Bohemians 0:1 Nejslabší plzeňský výkon v  sezoně a  branka z  9. minuty rozhodly o  první domácí porážce 
od roku 1979, která „vynikla“ o to víc, že „klokani“ dvě předchozí a šest následujících utkání v podzimní části prohráli!
Bohemians – Plzeň 2:2 Plzeň přišla o vítězství v poslední minutě, kdy vyrovnal obránce Marek Nikl, dnes jediný pa-
mětník obou zápasů této sezony. Bohemians tak za celý ročník nevyhráli ani jednou na domácím hřišti, zakončili jej sérií 
dvanácti utkání bez výhry a opět po roce sestoupili. Viktoria si připsala 30. remízu v nejvyšší soutěži.

2000/2001

Plzeň – Bohemians 1:1 Po třech letech si oba celky role vyměnily, plzeňský nováček byl již od úvodu největším kan-
didátem sestupu a body sbíral jen doma, s výjimkou vítězství nad Drnovicemi pouze za remízy, a tak tento výsledek 
příliš nepřekvapil.
Bohemians – Plzeň 3:1 Na neregulérním terénu ve Vršovicích utrpěla Plzeň již 10. porážku venku v  řadě (celkem 
neuspěla 14x!). Skóre otevřel už ve 3. minutě Lukáš Hartig, který v Bohemians působí i v současnosti.

2007/2008

Plzeň – Bohemians 1905 2:0 Šest let trvalo, než se oba kluby opět střetly o prvoligové body a znovu bylo vše jinak. 
Viktorii start do soutěže vyšel a i po tomto zápase 4. kola nepoznala porážku, navíc třikrát po sobě nedostala branku. 
´Klokani´, kteří se do 1. ligy vrátili po čtyřech letech, naopak ani jednu nevstřelili. Dočkali se až v 5. kole proti Žižkovu, 
a to hned dvakrát. O plzeňské výhře (první od roku 1995!) ve vyprodaných Štruncových sadech rozhodla až závěrečná 
dvacetiminutovka.
Bohemians 1905 – Plzeň 2:2 Plzeň dvakrát neudržela vedení, skóre uzavřel dvě minuty před koncem Jan Rezek, 
který v jarní části této sezony v Bohemians hostoval. Jeden bod za 60. prvoligovou remízu však ´klokanům´ nakonec 
k záchraně nestačil a dařit se přestalo i Viktorii, když 10x po sobě nevyhrála!

2009/2010

Bohemians 1905 – Plzeň 0:1 Již několikrát byli plzeňští blízko vítězství ve Vršovicích, ale vyšlo to až nyní, poprvé 
od roku 1980 a po sedmi zápasech. Po trochu „divokém“ úvodu tohoto ročníku, kdy Viktoria za čtyři kola obdržela osm 
gólů, bylo právě toto utkání zlomové. Od té doby totiž už devětkrát udržela čisté konto. 
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Speciální zápas

Utkání proti Baníku Ostrava je vždy speciálním duelem pro trenéra Vik-
torie Pavla Vrbu, který v Ostravě dlouhá léta působil a byl také u toho, 
když se Baník radoval z mistrovského titulu. Stejně tak bylo televizní 
utkání zvláštní pro Davida Bystroně, jenž je odchovancem ostravského 
fotbalu a proti Baníku nastoupil poprvé ve svém životě. Z dalších vik-
toriánů, kteří v minulosti hájili modro-bílé barvy, jmenujme Františka 
Rajtorala. Na druhé straně působil ještě v loňském ročníku ve Štrun-
cových sadech útočník Adam Varadi a v minulosti také trenérské duo 
Ostravských Miroslav Koubek a Boris Kočí.  

Viktoriáni nastoupili bez tří opor

Michal Daněk také nakoukl do fotba-
lového světa v Ostravě, do pondělního 
zápasu proti svému bývalému klubu 
však plzeňská brankářská jednička 
zasáhnout nemohla, protože pyka-
la za vyloučení z podzimního zápasu 
s Bohemians Praha. V Ostravě v mi-
nulosti působil také David Střihavka, 
kterého do utkání nepustilo zranění. 
Ze stejných důvodů jako Daňka pak 
postrádal Vrba také levého beka Jana 
Lecjakse. 

Střelecké příležitosti na obou stranách

První větší šanci měl po úvodním hvizdu zápasu Baník. Přímý kop z hra-
nice šestnáctky rozehrál Lička, ale branku netrefil. Západočeši odpově-
děli střelou Rezka, dravý útočník však mířil nepřesně. V 8. minutě pálil 
mnohem nebezpečněji Rajtoral. Plzeňský záložník se ve vápně Baníku 
šikovně uvolnil, proti jeho střele přes hráče musel gólman Baránek vy-
táhnout výborný zákrok. Osmělili se také hosté. Rukavice Ticháčkovi 
proprášil tvrdou střelou z dálky aktivně hrající Lička.

Horváthova kulišárna a Radovo břevno

Ve 20. minutě hry se poprvé v zápase pokusil zaskočit hostující obranu 
zakončením přímo z rohového kopu Horváth. Překvapený Baránek míč 
s námahou vyrazil na další roh. Svou kulišárnu Horváth v utkání ješ-
tě několikrát zopakoval a vždy z toho byly zmatky v ostravské obraně. 
Nejblíže vedení byla Viktorka ve 33. minutě. Štítový záložník Rada se 
napřáhl ke střele z dálky a Baránek se jen podíval, jak Tomášův pokus 
olízl břevno ostravské svatyně. Na konci první půle měli šanci skórovat 
také hosté. Ticháček musel vyběhnout mimo vápno, kde zahrál hlavou 
míč k Varadimu, který však místo střely do odkryté branky zvolil při-
hrávku. S tím si už plzeňská defenziva poradila a do kabin se odcházelo 
za bezbrankového stavu.

FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň 0:0
Žluté karty Mičola, Řezník, Lička, Zeher 
Rozhodčí Jílek – Chytil, Pelikán
Diváci 3 560
FC Viktoria Plzeň Ticháček – Ševinský, Navrátil, Bystroň, 
Limberský – Petržela, Rada, Horváth, Rajtoral (70. Jiráček) – Rezek 
(79. Krbeček), Bakoš (87. Rýdel), trenér Pavel Vrba
FC Baník Ostrava Baránek – Řezník, Neuwirth, Bolf, 
Neves (57. Greguš) – Lukeš, Marek, Lička, Varadi – Mičola 
(90. Strnad), Vydra (61. Zeher), trenér Miroslav Koubek

Na úvod jara remíza
V prvním jarním kole se viktoriáni postavili ostravskému 

Baníku, kterému patřila po konci podzimní části soutěže třetí 

příčka. I přes několik šancí na obou stranách diváci branku 

ve Štruncových sadech neviděli, a tak odstartovala Viktorka 

druhou polovinu sezony remízovým výsledkem.



Viktoriány mrzely
neproměněné šance

 Po utkání bylo na plzeňských fotbalistech vidět, jak moc je 
mrzí, že úvodní jarní duel neskončil výhrou Viktorie. „První půle 
byla spíš taktická. O přestávce jsme si řekli, jak chceme hrát a také 
přišly pasáže, v nichž jsme Baník zatlačili. Bohužel jsme neproměnili 
šance, které jsme si vytvořili,“ litoval Pavel Horváth, i když vzápětí 
dodal, že proti Baníku se určitě nebudou body získávat lacino. 
„Před námi je ještě čtrnáct zápasů a Baník není tým, který bude všu-
de venku ztrácet. Věřím tedy, že tenhle bod se bude na konci soutěže 
také počítat,“ dodal plzeňský kapitán.
 Hned do několika příležitostí se propracoval Milan Petržela, 
ale ani jednu se mu nepodařilo přetavit v branku. „Beru to na sebe, 
ten zápas jsem pokazil. Takové šance se musejí proměňovat,“ sypal 
si popel na hlavu. K jedné z velkých příležitostí se propracoval 
rychlonohý záložník ve druhém poločase. „Dostal jsem krásný 
balon do běhu od ´Horviho´. Byl jsem už před ostravským hráčem 
a nechtěl jsem si balon ukopnout, tak jsem se soustředil na první 
dotyk. Ten se mi podařil, míč jsem si přebral. Při druhém dotyku mi 
to ale skočilo až na koleno a jak jsem byl rozběhnutý, dal jsem to 
kolenem do náruče Baránka,“ smutnil po zápase Petržela. „Věřím, 
že v dalších zápasech budu mít já i kluci přesnější mušku.“

minulé zápasy
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Tlak Viktorie kýženou branku nepřinesl

Do druhé půle vlétli viktoriáni na svého soupeře jako uragán. Každou 
chvíli letěl do vápna Ostravských nebezpečný centr, urodil se také ne-
jeden zajímavý závar v bezprostřední blízkosti branky. Po hodině hry 
byl západočeský klub velmi blízko vedení, ale trestný kop Limberské-

ho minul jen o milimetry pra-
vý růžek Baránkovy brány. Při 
střelecké chuti byl určitě Rada. 
Jeho střela z otočky jen těs-
ně minula levou tyč. O chvíli 
později si střelecký pokus 
zopakoval, ale tentokrát mířil 
o poznání hůře. Šanci na skó-
rování měl také aktivní Petrže-
la. Čtvrthodiny před závěrem se řítil na osamoceného Baránka, míč si 
ale předkopl a ten skončil v náruči brankáře Ostravy. 

Varadiho šance v závěru

Baník mohl Viktorii ke konci druhého poločasu potrestat, když naštěstí 
jen do Ticháčkovy náruče hlavičkoval Varadi. Ostravský útočník se chtěl 
předvést ve Štruncových sadech v tom nejlepším světle a několik mi-
nut před koncem znovu ohrozil Ticháčkovo čisté konto. Adamova stře-
la z vápna jen o vlásek minula levou tyč. Když pak v nastavení po roho-
vém kopu a následných zmatcích v defenzivě Baníku vystřelil vysoko 
nad Rýdel, sudí Jílek ukončil utkání, které bylo bohaté na šance, ale 
chudé na branky.   



minulé zápasy
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Snaha získat ztracené body 

Plzeňská Viktoria už vyrazila na sever Čech s cílem odčinit ztrátu ze 
zápasu s ostravským Baníkem, když v prvním jarním kole ve Štrunco-
vých sadech pouze remizovala 0:0. Domácí Slovan Liberec potřebo-
val v 18. kole Gambrinus ligy také nutně zabodovat, vždyť po porážce 
v Brně klesnul s 20 body až na desátou příčku. 

Rychlý start na těžkém terénu

Začátek zápasu na těžkém terénu přinesl otevřený fotbal. Rezek se 
po centru ze strany hrnul už v šesté minutě do zakončení. Na míč ale 
nedosáhl, navíc jeho počínání odměnil hlavní arbitr Kocourek žlutou 
kartou. Domácí Slovan mohl na konci první desetiminutovky rázně od-
povědět. Po rychlé kombinaci se na levé straně ocitl úplně sám ve váp-

ně Viktorie Frejlach. Naštěstí pro 
Plzeň si ale míč špatně zpracoval 
a jeho střela nakonec těsně minula 
Daňkovu svatyni. 

Další šance na obou 

stranách a vedení Viktorie

Po čtvrthodině se znovu Frejlach 
s Daňkem střetli, volný přímý kop 
ale plzeňský gólman vyboxoval. 
Potom ještě po závaru před plzeň-
skou brankou promáchl Dejmek. 
Jak se má řešit tlačenice před brá-
nou, ukázal po půlhodině hry Jan 
Rezek. Hosté zamkli v 33. minutě 
Liberec ve vápně, Petrželovu stře-
lu stačil ještě Hauzr vyrazit přes 
sebe, Rezek se ale ve snadné pozi-
ci nemýlil – 0:1. Vzápětí mohlo být 
vyrovnáno, v tutovce se ocitl Kerič, 

z těsné blízkosti ale zamířil vedle. Před poločasem se ještě ozvala Vik-
toria, Rajtoral z deseti metrů vystrašil Hauzra. 

Plzeňští drželi otěže hry

Ve druhé půli nepřišel očekávaný tlak domácích. Liberec sice rychle vy-
střídal, po hodině hry přišel bojovný Nezmar místo nevýrazného Sme-
tany, výraznou převahu si však Slovan nevypracoval. Až po sedmdesáti 
minutách přišla druhá chvíle ostrostřelce Keriče. Dostal míč na pravou 
stranu, uvolnil se na střed brány, z výborné pozice z hranice penalty ale 
jen oprášil Daňkovy rukavice. 

Rychlé brejky v podání Viktorie

V dalším průběhu už víc hrozila Plzeň svými brejky. Horváthův nená-
padný pokus zdálky jen těsně minul liberecké břevno, neúnavný Jirá-
ček poslal zleva několik nebezpečných míčů. A v 87. minutě Viktorka 

Velmi cenný výsledek se urodil v minulém týdnu na stadionu 

U Nisy. Plzeňští fotbalisté si z libereckého trávníku odvezli tři 

body. Po trefách Rezka a Koláře vyhrála Plzeň pod Ještědem 

2:0 a drží se nadále na dostřel úplnému čelu tabulky. Slovan se 

naopak utápí v krizi.

Viktoria kralovala
pod Ještědem

FC Slovan Liberec – FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)
Góly 33. Rezek, 87. Kolář
Žluté karty Rezek, Jiráček, Daněk 
Rozhodčí Kocourek – Wilczek, Santarius ml.
Diváci 3 560
FC Slovan Liberec Hauzr – Polák, Dejmek, Kelič, Vulin – Dočkal 
(46. Bosančič), Frejlach, Gecov, Papoušek (71. Diviš) – Kerić, 
Smetana (63. Nezmar), trenér Josef Petřík
FC Viktoria Plzeň Daněk – Ševinský, Navrátil, Bystroň, Limberský 
– Petržela, Rada, Horváth, Rajtoral (71. Jiráček) – Bakoš (79. Kolář), 
Rezek (82. T. Krbeček), trenér Pavel Vrba



Zasloužená výhra, 
shodli se viktoriáni

 Velká spokojenost se ziskem tří bodů se zračila ve tvářích vik-
toriánů těsně po skončení duelu v Liberci. Plzeň vyhrála na sta-
dionu U Nisy po dlouhých 16 letech a opět se dostala na dostřel 
ligové špičky. Důvod k úsměvu měl po zápase Honza Rezek. 
Rychlonohý útočník si nejprve ve velké šanci příliš předkopl ba-
lon a akci nezakončil, po půlhodině hry však pohotovou doráž-
kou poslal svůj tým do vedení. „Po rohovém kopu udělal největší 
práci Milan Petržela, který skvěle napálil míč z první, já jsem pak 
byl ve správný čas na správném místě a se zakončením neměl větší 
problém.“ Také ve druhém dějství byl ´Réza´hodně vidět, spousta 
vznikajících brejků nesla jeho rukopis. „Liberec nám dával hodně 
prostoru a je jen škoda, že jsme některou z nadějných akcí nedotáhli 
ke gólu dříve. Rozhodující jsou ale tři body.“ 
 Hodně spokojeně vypadal  po zápase osmnáctého kola Gam-
brinus ligy také kapitán plzeňské Viktorie Pavel Horváth. Jeho 
tým vyhrál, navíc dostával zkušený záložník gratulace k třístému 
ligovému startu. „Já tedy slyšel, že je to teprve 299. start. To je ale 
jedno, důležité je, že jsme tento zápas zvládli a vezeme si tři body, 
což nebývá z Liberce zvykem,“ připomněl Horváth. Podobný fot-
bal, jenž předvedli na severu Čech,  může přinést Západočechům 
i další body. „Hra ve středu pole se nám zlepšila. Když budeme vy-
užívat nabízené šance, které si vypracujeme, budeme vyhrávat,“ na-
bízí jednoduchou rovnici kapitán Viktorie. Zisk tří bodů a udržení 
týmu v kontaktu se špičkou tabulky nepřeceňuje. „Chceme hrát 
určitě nahoře, já to ale zatím neberu z dlouhodobého hlediska. Spíš 
koukám zápas od zápasu, všechno se sečte až na konci. Když bude-
me pět kol před koncem někde o tři body nahoře, pak se může stát 
cokoliv. Pořád ale musíme být trochu skromní a respektovat sílu sou-
peře,“ nabádá zkušený hráč.
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zápas rozhodla. Petržela dostal ideál-
ní nahrávku mezi obránce, jeho stře-
la orazítkovala tyč a střídající Kolář 
dokončil dílo zkázy pro Liberec – 0:2. 
Plzeň si odvezla ze stadionu U Nisy 
zasloužené body a oplatila tak Liber-
ci podzimní prohru 2:3.  



Jan Rezek





soupeř

Zaregistrujte se 

a získejte 

ZDARMA 

bonus!

INTERNETOVÉ SÁZENÍ POVOLENO!
- Má již vaše pobočka zavřeno?
- Nemáte čas na pobočku zajít?

- Podejte sázku přes internet!

Registrujte se na kterékoliv 
pobočce Tipsportu!

  www.tipsport.cz

Victory sponzor fotbalistů 
FC Viktoria Plzeň



tabulka 

19 VIKTORIÁN 2/10

1. FK Teplice 17 10 6 1 31:17 36

2. AC Sparta Praha 18 9 9 0 21:8 36

3. FC Baník Ostrava 18 10 5 3 27:16 35

4. FK Baumit Jablonec 18 10 4 4 21:16 34

5. SK Slavia Praha 18 8 6 4 25:16 30

6. FC Viktoria Plzeň 17 8 6 3 19:13 30

7. SK Sigma Olomouc 18 7 4 7 28:19 25

8. FK Mladá Boleslav 17 7 4 6 28:22 25

9. 1. FK Příbram 17 7 3 7 18:18 24

10. 1. FC Brno 18 6 5 7 16:22 23

11. Bohemians 1905 18 5 5 8 11:16 20

12. FC Slovan Liberec 18 6 2 10 18:25 20

13. Dynamo Č. Budějovice 18 3 6 9 15:24 15

14. 1. FC Slovácko 18 4 2 12 14:26 14

15. SK Kladno 18 4 2 12 13:28 14

16. FK Bohemians Praha 18 3 1 14 16:35 10

Tabulka Gambrinus ligy po neúplném 18. kole



Partneři mládeže

Významní partneři
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DOMÁCÍ 
FC Viktoria Plzeň

Brankáři

19 Dan Houdek 21. 8. 1989
25 Michal Daněk 6. 7. 1983
30 Martin Ticháček 15. 9. 1981

Obránci

 3 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982
 8 David Limberský 6. 10. 1983
13 Jan Lecjaks 9. 8. 1990
15 František Ševinský 31. 3. 1979
18 David Bystroň 18. 1. 1982
21 Jakub Navrátil 1. 2. 1984
22 Šiniša Rožman 16. 10. 1990

Záložníci

 4 Tomáš Rada 28. 9. 1983
10 Pavel Horváth 22. 4. 1975
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
20 Petr Jiráček 2. 3. 1986
24 Filip Rýdel 30. 3. 1984
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
27 František Rajtoral 12. 3. 1986
16 Vladimír Darida 8. 8. 1990
 6 David Vaněček 9. 3. 1991

Útočníci

23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
 7 David Střihavka 4. 3. 1983
 9 Tomáš Krbeček 27. 10. 1985
17 Jan Rezek 5. 5. 1982

Hlavní trenér Pavel Vrba 
Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Milan Matejka

HOSTÉ 
Bohemians 1905

Brankáři

 1 Radek Sňozík 17. 10. 1975
19 Jiří Havránek 1. 9. 1987
28 Václav Marek 16. 3. 1981

Obránci

 3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975
 4 Josef Jindřišek 14. 2. 1981
 7 Marek Nikl 20. 2. 1976
 9 Jiří Rychlík 24. 11. 1977
24 Michal Pávek 13. 2. 1985
27 Martin Cseh 22. 8. 1988

Záložníci

 5 David Bartek 13. 2. 1988
 6 Jan Štohanzl 20. 3. 1985
11 Ferenc Róth 24. 12. 1979
16 Jan Moravec 13. 7. 1987
20 Amadou Cissé 23. 10. 1985
25 Martin Kotyza 1. 10. 1984
26 Rastislav Vdovjak 12. 4. 1990
33 Michal Dian 13. 11. 1981

Útočníci

10 Dalibor Slezák 28. 1. 1970
12  Lukáš Hartig 28. 10. 1976
14 Martin Nešpor 5. 6. 1990
15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979
21 Milan Škoda 16. 1. 1986
22 Aziz Ibragimov 21. 7. 1986
31 Vladimír Bálek 8. 3. 1981

Hlavní trenér Milan Hoftych 
Asistenti trenéra Pavel Medynský, Pavol Švantner, 
               Václav Hradecký

soupiska



Stavební činnost s.r.o.

Partneři

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY

Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

DYBS 

OVOCE – ZELENINA
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro



ze Štruncových sadů
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Tradiční pošťuchování na úvod

Jedním z prvních byl na místě Tomáš Rada, který pod paprsky sluníčka 
ulehnul na připravených lavicích, vzápětí ho následoval také Michal 
Daněk. Nerozlučná dvojice Milan Petržela s Davidem Limberským si 
pak dobírala mladší spoluhráče, kteří se jako první začali řadit do při-
chystaných řad.

V hlavní roli Pavel Horváth

Přestože se viktoriáni v tradičních červených dresech stavěli dle do-
hodnutého seznamu, došlo k mnoha přátelským strkanicím a přede-
vším tradičním vtípkům Pavla Horvátha. „Zimáááá. Nečekááám,“ po-
křikoval kapitán svým nezaměnitelným tónem směrem k fotografovi, 
který se sám marně bránil úsměvu. ´Horviho´ spoluhráči na tom stran 
bránění se smíchu byli o poznání hůře, a focení se tak neplánovaně o 
deset minut protáhlo. „Nebude tam slyšet ten vrtulník?“ pokračoval šéf 
plzeňské kabiny ve své exhibici a příval jeho slov ani nadále neustával. 
„To není možný, na každý fotce je někdo smíchy v křeči. Fotíme dál,“ stěžo-
val si na oko fotograf Jaromír Pech, kterému se však nakonec přeci jen 
podařilo pořídit snímky dle jeho představ.

Dobrá věc se podařila

Celé focení nezabralo 
více než dvacet minut, 
na závěr ještě čtveřice 
noviců ve složení Darida, 
Vaněček, Rožman a Hou-
dek absolvovala nafocení 
profilů. „Tradičně v dobré 
náladě, tradičně v hlav-
ní roli Pavel Horváth. Ale 

základem je, že dobrá věc se podařila,“ zhodnotil celou akci Jaromír 
Pech. Další díl společného focení čeká na plzeňské fotbalisty až 
v létě. 

Tradiční focení před startem jara absolvovali fotbalisté Viktorie Plzeň 

na ploše hlavního hřiště ve Štruncových sadech. Celá akce proběhla 

tradičně v dobré náladě a výsledek v podobě jarního plakátu si můžete již 

nyní zajistit na recepci ve Štruncových sadech.

Viktoriáni se fotili na plakát

Plzeň – metropole západních Čech, centrum kulturního i společenského života, 
kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Fanděte svému městu 
a přejte mu úspěch! Více informací na www.plzen2015.cz a www.plzen.eu. 



juniorka
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Juniorka hlásí: ČFL začíná
Během prvního lednového týdne odstartovala přípravu 

třetiligová rezerva Viktorie. Na hráče juniorky během prvních 

dvou měsíců roku čekalo kondiční soustředění v Žinkovech 

a porce přátelských utkání převážně s českými týmy. Jaké bylo 

tedy vykročení juniorky na cestu za potvrzením výborného 

pátého místa v ČFL?

Do přípravy s devatenácti hráči

Šestý lednový den se trenérskému duu Milan Matejka a Martin Le-
peška hlásilo na zahájení přípravy šestnáct fotbalistů do pole a trojice 
brankářů. Staronovými tvářemi v plzeňské kabině byli Jakub Dvořák, 
Stanislav Protivínský, Rudolf Herák a Lukáš Bezděk, kteří se vrátili z hos-
tování. Do přípravy se dále zapojil gólman Petr Cipra, jenž je jednič-
kou staršího dorostu Viktorie. Během prvního týdne přípravy nečekal 
na mladé viktoriány nikterak náročný program, neboť trénovali na hřiš-
ti v Luční ulici jednofázově. „Hrubý objem síly jsme nabírali už po skon-
čení sezony, kdy jsme trénovali až do 15. prosince, můžeme si tedy dovolit 
pozvolnější rozjezd,“ vysvětlil kouč Matejka.  

Dřina v Žinkovech

Idylka v podobě jednofázových tréninků však netrvala dlouho. Na sou-
středění v Žinkovech čekaly na plzeňské mladíky až čtyři fáze denně. 
Hned první den po příjezdu si pro své svěřence Matejka připravil běh 
na běžkách. Sám pak pro ně vyběhl okruh, který absolvovali hráči ju-
niorky čtyřikrát. „Nejlépe si vedli Honza Chvojan, Kamil Staněk a Jakub 
Süsser. Velké zlepšení jsme zaznamenali u Honzy Mudry,“ chválil tre-
nér juniorky nadějné fotbalisty i lyžaře. Právě lyže byly asi největším 
zpestřením pro viktoriány, kteří si zaběhli také štafetový závod. Jinak 
hráči juniorky trávili většinu času v posilovně, tělocvičně nebo výběhy 
do přírody. „S klukama jsme si dělali srandu, že jedeme do pracovního tá-
bora a zatím to tak vypadá. Dřeme jako koně,“ prohlásil během soustře-
dění v Žinkovech s nadsázkou Honza Chvojan.      

První zápasové zkoušky

Po návratu ze Žinkov se mohli plzeňští 
mladíci těšit na první přípravný duel, 
který odehráli v Písku. Proti svému tře-
tiligovému soupeři předvedli výborný 
výkon a po brankách Brožíka a Štrajta 
se mohli radovat z výhry 1:2. O čtyři 
dny později čekal na juniorku, jejíž se-

stava byla doplněna o něko-
lik fotbalistů z prvního týmu, 
další zápas. Na hřišti v Luční 
ulici přehrála po vyrovnané 
bitvě Králův Dvůr. Po první 
půli vedli viktoriáni 2:0, když 
se nejprve z penalty prosa-
dil Presl a poté pojistil ve-
dení Vrzal. Králův Dvůr však 
ve druhé půli vyrovnal, a tak 

padla plzeňská vítězná branka čtyři minuty před koncem střetnutí. 
Úspěšným střelcem byl Štverák. Ve třetím přípravném utkání, v němž 
byla juniorce soupeřem rezerva pražské Slavie, se již plzeňští mladíci 
z výhry radovat nemohli. Slávisté se ujali vedení již po čtyřech minu-
tách. Na jejich branku odpověděl gólovou střelou vysoký útočník Va-
něček, ale to bylo od viktoriánu vše. Gólman Houdek inkasoval další 
dva góly a pražský celek si z Luční ulice odvezl vítězství.  

Čtyři porážky v řadě

V dalším přátelském zápase se měli Západočeši střetnout s rezervou 
Českých Budějovic, ale nakonec nastoupili proti Slavoji Koloveč. Tým 
z krajského přeboru, v jehož dresu hrálo hned několik fotbalistů s vik-
toriánskou minulostí, se prezentoval ve vynikajícím světle. Naopak 
Matejkovi svěřenci nepředvedli dobrý výkon a Slavoj byl nakonec nad 
jejích síly. Mudrova branka z 80. minuty tak znamenala pouze korekci 
výsledku na konečných 1:2 pro hosty. „Prohrávali jsme souboje, nebyli 
důrazní. Dnešní výkon většiny hráčů je pro mě velkým zklamání,“ smutnil 
po zápase kouč rezervy Viktorie. O hodně lepší výkon pak podali Zápa-
dočeši proti druholigovému Mostu. Z vyrovnaného duelu si nakonec 
viktoriáni odnesli porážku 1:3.  „Utkání určitě splnilo účel. Hrálo se, jak 
se říká, nahoru dolů. Část zápasu patřila soupeři, část patřila nám,“ uvedl 
po utkání trenér Martin Lepeška. V následujících dvou zápasech Vik-
torka shodně podlehla tím nejtěsnějším možným rozdílem 0:1. Nejpr-
ve nepřálo plzeňským mladíků štěstí proti Doubravce, když viktoriáni 
orazítkovali tyč a jejich branka nebyla uznána. Vzápětí hrála juniorka 
utkání v Chebu proti německému SpVgg Bayern HOF. Německý soupeř 
se na podmáčené umělé trávě ujal vedení a na jeho branku se Plzeň-
ským nepodařilo odpovědět, i když měli dostatek gólových příležitostí.

Výhry nad Domažlicemi a sokolovskou rezervou, porážka 

od ‚béčka‘ Příbrami 

Výhry se viktoriáni dočkali v klání proti Domažlicím. Divizní soupeř 
podal dobrý výkon, ale na Západočechy nestačil. Po zásazích Štrajta, 
Matase a Chvojana zvítězil plzeňský celek v poměru 3:0. Vzápětí si ra-
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dost z vítězství plzeňští fotbalisté zopakovali, když si poradili s druhým 
týmem sokolovského Baníku 2:1. O oba plzeňské góly se postaral Bez-
děk. „Prakticky po celý zápas jsme soupeře ve všech směrech přehrávali. 
Navíc jsme ještě nevyužili další brankové příležitosti,“ okomentoval zápas 
kouč Martin Lepeška. Předposlední přípravný duel odehrála juniorka 
na domácí půdě proti rezervě Příbramských. Západočeši prohrávali 
od 12. minuty hry, ale pět minut před koncem vyrovnal Mandous. Už 
to vypadala, že zápas skončí remízovým smírem, ale hosté v poslední 
minutě udeřili a vstřelili svou druhou branku zápasu. 

Generálka proti Chomutovu se nevydařila

Poslední přátelské utkání před startem jarní části ČFL odehráli mladí 
viktoriáni v domácím prostředí na hřišti v Luční ulici proti diviznímu 
Chomutovu. V generálce však trenérské dvojici Matejka - Lepeška chy-
běla trojice Mandous, Dvořák a Staněk. Na druhou stranu přivítali s ote-
vřenou náručí čtveřici hráčů, kteří jsou na soupisce áčka a to Houdka, 
Rožmana, Daridu a Vaněčka. Ani jeden z ‚áčkařů‘ však nezabránil tomu, 
že se hosté ujali vedení. Ve 24. minutě hry však skóre srovnal po nád-
herné individuální akci Darida a když se brankově prosadil o dvě minuty 
později Presl, ujala se juniorka vedení 2:1. Během první desetiminutov-

ky druhého poločasu se podařilo diviznímu soupeři strhnout vedení 
na svou stranu. O odpověď se postarali plzeňští mladíci v 65. minu-
tě hry. Svůj druhý zásah v utkání zaznamenal Presl. Sedm minut před 
koncem střetnutí padla poslední branka zápasu a bohužel do plzeňské 
sítě. V utkání, ve kterém nebylo o branky nouze, viktoriáni podlehli své-
mu soupeři v poměru 3:4. „Je to tak padesát na padesát. Co se týká ofen-
zivy, tak to nebylo špatné. Bohužel jsem nespokojen s defenzivou. Tím se 
dostávám k tomu, co tvrdím celou přípravu, že nám bude chybět na pos-
tu defenzivního záložníka Süsser. Dnes to bylo o to markantnější, neboť 
nemohl nastoupit Staněk, 
o kterém jsem si myslel, že 
by jej měl na tom postu 
nahradit. Vidět také bylo, 
když odešel Láďa Darida. 
Chyběla nám myšlenka,“ 
zhodnotil generálku 
kouč plzeňské juniorky 
Milan Matejka. 

Přípravné zápasy juniorky
FC Písek FC Viktoria Plzeň B  1:2 (1:0)

FC Viktoria Plzeň B FK Králův Dvůr  3:2 (2:0)

FC Viktoria Plzeň B SK Slavia Praha B  1:3 (1:2)

FC Viktoria Plzeň B Slavoj Koloveč  1:2 (0:1)

FC Viktoria Plzeň B FK Baník Most  1:3 (0:2) 

FC Viktoria Plzeň B SK Senco Doubravka  0:1 (0:0) 

SpVgg Bayern HOF FC Viktoria Plzeň B  1:0 (1:0) 

FC Viktoria Plzeň B Jiskra Domažlice  3:0 (2:0)

FC Viktoria Plzeň B FK Baník Sokolov B  2:1 (2:0) 

FC Viktoria Plzeň B 1. FK Příbram B  1:2 (0:1) 

FC Viktoria Plzeň B FC Chomutov  3:4 (2:1)



více info naleznete na: www.cinestar.cz
Film pro celou rodinu Premiéra v multikinû Cinestar jiÏ 4. bfiezna.

pro Vás uvádí...
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Žačky sahají 
po čtvrtém titulu ČR

KALÁBRIE – Marina di Sibari
… už 14 let sem vozíme své klienty

Cestovní kancelá

Autobusová doprava

Sm nárna

Prodej nezávislých topení a klimatizací zna ky
Eberspächer

Velkoobchodní a maloobchodní prodej olej
a maziv sv tových zna ek BP, ARAL, TOTAL
a CASTROL

Doudlevecká 36, Plze , tel.: 377 221 629, mobil: 724 292 513,
ckavas@ckavas.cz, www.ckavas.cz, www.ckavas.cz

P IJ TE FANDIT 14. 03. 2010 NA ZÁPAS PROTI
Bohemians 1905 A POUKAZ NA POBYT
V KALÁBRII JE MOŽNÁ PRÁV VÁŠ!

Na snímku zleva: Rada 
Zdeněk, Viktorová, Racková, 
Roztočilová, Mrázová, 
Prokopová, Králová a Rada 
Karel, dole: Rovňanová, 
Kovaříková, Radová M., 
Radová A., Knödlová

Mladší žačky FC Viktorie pod vedením Karla Rady a Zdeňka Rady 

se budou snažit v jarní sezoně získat čtvrtý titul pro Viktorii Plzeň. 

Po podzimní sezoně jsou děvčata o tři body před věčnými rivalkami 

z celku AC Sparta Praha.

Kvalitní zimní příprava

V zimní halové přípravě absolvovala děvčata turnaje s kluky a s vý-
sledky mohli být jejich trenéři spokojeni: 1. místo v Písku, v Nepomu-
ku i v Přešticích, druhé místo obsadily naše naděje na mezinárodním 
turnaji Praga Cup. Další vítězné zápasy si viktoriánky připsaly v Oseku, 
na domácím plzeňském turnaji porazily mimo jiné kluky z Baníku Most, 
Dynama Českých Budějovic nebo Karlových Varů.

Prestižní ocenění na radnici

Mladší žačky byly vybrány Nadací sportující mládeže jako nejlepší 
kolektiv v kategorii mladších žáků a byly přijaty na plzeňské radnici. 
Z tohoto setkání si naše fotbalistky odnesly vedle nezapomenutelných 
zážitků také množství věcných dárků a dostaly tak další nepřímou mo-
tivaci do dalších týdnů.

Tvrdá zimní příprava

Zimní příprava mladých fotbalistek je nyní v plném proudu. 
Nyní na ně ještě čeká pětidenní soustředění, kterého se zú-
častní 34 žaček, potom dva mezinárodní turnaje – Mělnická 
klička a Sparťanka Cup. Po této přípravě sehrajeme 10. dubna první 
ligový duel proti týmu FC Mělník. 



malby natery
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Partneři

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři
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Kladno šokovalo v Mladé Boleslavi

Ve velkém stylu vstoupilo Kladno do jarních 
ligových bojů. Středočeši vyrazili k první-
mu utkání po zimní přestávce do Mladé 
Boleslavi, která se netají velkými ambicemi 
a útokem na horní patra tabulky. Svěřenci 

trenéra Martina Hřídele však ve městě aut 
dokonale šokovali a odvezli si tři body po ví-

tězství 1:0. Také ve druhém duelu jara se Kladenští 
postavili velmi kvalitnímu soupeři. Ve strahovském vyhnanství vyzvali 
pražskou Spartu a slavnému klubu byli více než vyrovnaných soupe-
řem. Letenští sice nakonec brali tři body po vítězství 1:0, ale celou dru-
hou pětačtyřicetiminutovku se museli o výsledek strachovat.

Zkušený tým sahá po záchraně

Bodovým ziskem v Mladé Boleslavi se Kladenští notně přiblížili záchra-
ně, ačkoliv se v současné chvíli stále nacházejí na sestupové patnácté 
příčce. Čtrnácté Slovácko je však před Středočechy pouze zásluhou 
lepšího skóre, České Budějovice jsou na tom lépe o jediný bodík. Tre-
nér Martin Hřídel se může spolehnout na zkušený kádr. V brance kra-
luje Roman Pavlík, obranu drží ex-plzeňský Pavel Bartoš nebo ostřílený 
Jan Procházka. Ve středové řadě hrají prim Tomáš Strnad nebo Ondřej 
Szabou, v útoku pak vedle Tomáše Klinky dostává hodně příležitostí 
také kmenový viktorián Dimitri Tatanašvili. Plzeňské by naopak mohl 
potěšit fakt, že v tabulce domácích zápasů patří Kladnu až poslední 
příčka, z vlastního trávníku dokázali vytěžit pouze šest bodů. 

Příbramským má Plzeň co vracet

Příbram v této sezoně udivuje nejen soupeře, ale také fotbalovou ve-
řejnost. Mladý tým předvádí atraktivní fotbal a především pilně sbí-
rá body. Před středeční dohrávkou s Mladou Boleslaví (duel se hrál 

po uzávěrce tohoto vydání) měli Středočeši na kontě 24 bodů a drželi 
se v klidném středu tabulky. Trenér Karol Marko vtisknul týmu bojovný 
projev s důrazem na fyzickou připravenost a důsledné napadání, sázka 
na mladé fotbalisty se mu vyplácí. Opřít se navíc může o celou enklá-
vu kmenových fotbalistů Viktorie, které v Příbrami dozrávají v ligové 
osobnosti. Jednou z nejzářivějších je brankář Lukáš Krbeček, na kte-
rém si v podzimním souboji vylámali zuby také 
střelci z Plzně, velmi platní jsou však také Zde-
něk Šmejkal nebo Paulo Rodriguez. Kostru 
týmu pak dotvářejí fotbalisté s velkými 
ligovými jmény jako Martin Müller, Filip 
Dort nebo Daniel Huňa. Plzeň má navíc 
soupeři co vracet. Po podzimním měření 
sil odjela domů s prázdnou, když nadšeně 
bojujícímu soupeři podlehla 0:1. 

Náročné dva zápasy čekají na viktoriány v následujících týdnech. 

Nejprve se za týden představí Plzeňané na Strahově, kde ze 

začátku hraje své duely Kladno, následně netradičně ve středu 

přivítají tým Příbrami. Především druhému ze soupeřů mají 

Západočeši co vracet, na podzim totiž na stadionu U Litavky 

prohráli 0:1.

další utkání

Viktorii čeká 
středočeský dvojboj
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První měsíce v režii Viktorie

David Limberský si nominaci vysloužil za únorovou trefu během úvod-
ního utkání jara, kdy se Viktoria představila na hřišti mistrovské Slavie. 
´Limba´ tehdy v poslední minutě utkání nedal přesnou střelou do ši-
benice Vaniakovi šanci a snížil na 2:3. „Je jen škoda, že ta branka nezna-
menala alespoň vyrovnání. Ale je pravda, že mi sedla parádně,“ zhodnotil 
svůj příspěvek do gólové hitparády šestadvacetiletý fotbalista. Tím 
druhým nominovaným byl teprve devatenáctiletý Jan Lecjaks. Repre-
zentant do 21 let se mezi střeleckou elitu probojoval díky parádní trefě 
rovněž na jaře loňského roku, když v 21. kole na Střeleckém ostrově 
v Českých Budějovicích vyrovnával v 54. minutě na 1:1. „Byl to můj první 
ligový gól a vyhrál gól měsíce, takže jsem postoupil do finále,“ popisoval 
šťastný autor svojí premiérovou prvoligovou trefu. „Ještě lepší by ale 
bylo, kdyby znamenala tři. O to více mrzí střela, kterou jsem měl po pěti 
minutách. I ta mohla skončit v brance a výsledek mohl být ještě lepší,“
dodal.

Paní Lecjaksová zářila na pódiu

Pátečního slavnostního vyhlášení se však ani 
jeden zúčastnit nemohl, oba hráči byli na zá-
pasovém soustředění před úspěšným duelem 
v Liberci. Ocenění tak za Davida Limberské-
ho převzal tiskový mluvčí klubu, Pavel Pillár, 
od Lecjaksů se na Kavčí hory vypravila celá ro-
dina.  V konkurenci tatínka a sestry se nakonec 
prosadila maminka, která musela ustát také 
krátké interview s ostřílenou dvojicí moderáto-
rů Pavel Čapek – Jaromír Bosák. „Znáte to, muž 
je hlava rodina, ale žena tím krkem, který hlavou 
otáčí,“ ustála s úsměvem dotaz, proč v přítom-
nosti manžela kráčí pro cenu právě ona. Ve váž-

nějším tónu pak již do-
dala: „Za ocenění jsem 
samozřejmě moc ráda. 
Honza dává fotbalu ma-
ximum a tohle je krásná 
odměna.“ 

Viktoriáni pobavili 

na telefonu

S oběma viktoriány 
se pak režisér pořadu 
spojil alespoň telefo-
nicky. „Je škoda, že tam 
nemůžu být, ale klubo-
vé povinnosti nedovolily jinak,“ omlouval se David Limberský, který byl 
v předtočeném profilu představen jako zdatný golfista. „Na golfu si čis-
tíme hlavu, je to skvělý relax. Ale živit se snad nadále budu především no-
hama,“ dodal ´Limba´, na nějž následně navázal mladší kolega z obran-
né řady. ´Leci´ na kameru pro změnu ukázal, že vedle fotbalového míče 
ovládá také další kulatý nesmysl – bowlingovou kouli. „Hrajeme to 
především s kamarády. Žádný expert nejsem, ale hlavní je, že to člověka 
baví,“ řekl ke své zálibě mladý obránce Viktorie a vzápětí také přijal po-
zvánku Pavla Čapka k vzájemnému měření sil. Vítěze televizního klání 
o nejhezčí gól mezitím představil Ota Černý. Stejně jako loni se radoval 
útočník Petr Švancara. 

Hned dvě želízka v ohni měla Viktoria Plzeň při vyhlášení 

soutěže o nejhezčí gól roku 2009, kterou pořádá Česká 

televize a jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo za asistence 

televizních kamer minulý pátek. David Limberský ani Jan 

Lecjaks nakonec na hlavní trofej nedosáhli, ale k výčtu svých 

úspěchů mohli přidat ocenění za branku měsíce.

Viktoriáni brali ocenění 
za góly měsíce

Jak ´Limba´ vyzval Jaromíra Bosáka
Zajímavý námět dostal předtočený profil 
Davida Limberského pro pořad Gól roku. 
Štáb České televize přijel viktoriána natočit 
do Golf Parku Plzeň u obce Dýšina, který 
nadšený golfista hrdě označuje jako svo-
je domácí hřiště. Obránce Západočechů 
nejprve divákům představil základní golfo-
vou abecedu, aby celý šot zakončil přímou 
výzvou Jaromíru Bosákovi. „Rád bych Vás 
vyzval tady na domácím trávníku. Je to nád-
herné hřiště, rád Vás tu uvítám. A věřím, že 
Vám to natřu se vším všudy,“ vypálil do ka-

mery a známý fotbalový komentátor jeho výzvu přijal: „Po sezoně 
a následném mistrovství světa se určitě dohodneme. Plzeňský Golf Park 
znám a rád se nechám provést od domácího. Jen s tím výsledkem bych 
to neviděl tak jednoznačně.“ Nezaujatý golfový divák se tak má v létě 
na co těšit. 


