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jak to vidím já

Musíme přidat na důrazu a agresivitě
Začátek jarní části ligy nám určitě nevyšel podle
představ. Do konce je však hodně kol a my se musíme z našich chyb především ponaučit. Čeká nás
utkání s Příbramí a my bychom vítězstvím nad tímto soupeřem chtěli nastartovat novou, vítěznou
sérii. Do utkání se Středočechy je třeba jít s pokorou a úctou k soupeři. Kluci si musí uvědomit,
že musí hrát s ještě větším nasazením, agresivitou
a hladem po úspěchu. Chceme hru zjednodušit,
zefektivnit a především odehrát v maximálním
tempu po celých devadesát minut.
Budeme muset připravit mužstvo především
po psychické stránce. Hráči jsou zklamaní, před
zápasem s Příbramí je třeba je uklidnit, dodat
sebevědomí. Cítím z nich ale velké odhodlání
konečně nepříznivou sérii zlomit a dostat Viktorii
tam, kam patří.
Pro mě samotného je utkání hodně specifické.
V Příbrami bydlím, tři roky jsem tam působil jako
hráč a dalších sedm v různých trenérských funkcích. Navíc můj syn hraje v tamním mladším dorostu. Příbrami budu vždy přát úspěch a moc jí
držím palce v boji o záchranu. Nyní však uděláme společně s týmem maximum pro vítězství Plzně.
Oba kluby mají rozdílné ambice. Příbram se po roce vrátila do ligy a chce ji především zachránit. Viktoria Plzeň má i přes horší vstup pořád vysoké
ambice, chce se pohybovat v horních patrech tabulky.
Pravdou také je, že mnoho hráčů v kádru Příbrami prošlo Plzní, nebo jsou dokonce jejími kmenovými hráči. Ti kluci budou mít určitě zvýšenou motivaci se ve Štruncových sadech předvést. Navíc osu týmu soupeře tvoří zkušení hráči v čele s Danielem Huňou, který útočí na čelo tabulky střelců.
Příbram hraje poctivý fotbal, rvou se o každý bod. My se musíme soupeři vyrovnat právě v nasazení a obětavosti, navíc přidat fotbalovou kvalitu.
Pevně věřím, že utkání zvládneme a výsledek nás zklidní také do dalších zápasů. Chceme zlepšit hru i útočnou produktivitu. Poté nás čekají dva
těžké zápasy na hřištích soupeřů, už proto chceme uspět. Věřím, že nám pomohou také fanoušci.
Karel Krejčí

Výzva fanouškům
FC Viktoria Plzeň chce v průběhu tohoto jara potvrdit pevné postavení mezi nejlepší kluby České republiky.
Jako klub s velkými plány však Viktoria Plzeň nezapomíná ani na svou slavnou a dlouhou minulost. A právě
proto se obrací s žádostí o pomoc k tomu nejcennějšímu, co jí minulost i přítomnost klubu přináší – ke
svým fanouškům. Prosíme všechny fanoušky klubu ze Štruncových sadů, aby hledali jakékoliv historické
věci spojené s plzeňským fotbalem. Mohou to být staré dresy, kopačky fotbalistů, hráčské karty, ale také
vstupenky na utkání nebo výstřižky z novin. Pokud najdete tyto věci a byli byste ochotni poskytnout je do
chystané síně slávy Viktorie Plzeň, neváhejte kontaktovat pana Pavla Hochmana na telefonu 604 431 925
nebo e-mailu paja.hochman@seznam.cz. Na dárce čeká originální darovací listina, zmínění jména v síni
slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň.
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Bratři v plzeňském triku
Můj brácha má prima bráchu

Oba působí velmi milým a příjemným dojmem. Společně prošli fotbalovými kluby v Chebu, Zlíně
a Teplicích, až se nakonec stali hráči Viktorky. Oba dva si také rádi poslechnou Metallicu a drží
palce liverpoolským Reds. Jak jeden, tak druhý slyší na volání: „Krbec!“ Dvojčata Tomáš a Lukáš
Krbečkovi jsou takřka nerozlučnou dvojicí. Letošní ročník s sebou však jednu velkou změnu
přinesl – Lukáš odešel na hostování do Příbrami, a je tak možné, že se proti sobě dnes postaví
poprvé v životě jako soupeři.
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Lukáš Krbeček

Tomáš Krbeček

Číslo dresu: 1
Narozen: 27. 10. 1985
Přezdívka: Krbec
Oblíbené jídlo: čína
a hranolky
Oblíbený nápoj: džus
Oblíbená barva: červená
a černá
Oblíbená muzika: Metallica, Team

Číslo dresu: 9
Narozen: 27. 10. 1985
Přezdívka: Krbec
Oblíbené jídlo: řízek
a hranolky
Oblíbený nápoj: džus
Oblíbená barva: červená
Oblíbená muzika: Metallica, Green Day

Před vzájemným soubojem se nehecujeme
První klání letošního ligového ročníku mezi Příbramí a Plzní se obešlo bez
bratrského souboje. Plzeňský útočník byl po operaci třísel a nakonec se
nestihl dát do zápasu Na Litavce do pořádku. „Kdybychom nastoupili proti
sobě, moc příjemné by nám to nebylo. Ale oba dva bychom chtěli určitě
vyhrát,“ říká Tomáš. Lukáš ho okamžitě doplňuje: „Takový je ale fotbalový
život.“ Oba odmítají, že by se před dnešním výkopem nějak hecovali.
Žádné špičkování mezi sourozenci ostatně neproběhlo ani na podzim.

„Na penaltu bych nešel,“ hlásí Tomáš
Kdyby se Viktorii naskytla v sobotním zápase možnost zahrávat pokutový
kop, chtěl by si ho Tomáš kopnout? „Na penalty nechodím, ať je to proti
komukoliv. Neříkám, že kdyby to bylo třeba 3:0 v 90. minutě a mohl bych
dát hattrick, tak bych možná šel, ale jinak se snažím penaltám vyhýbat.
Nemám na to moc nervy.“ Gólman hostující v Příbrami přiznává, že by si
proti svému dvojčeti v souboji ze značky pokutového nevěřil: „Raději chytám proti hráčům, které moc neznám. Potom akorát moc přemýšlím – on
zná mě, myslí, že skočím tam... Člověk akorát víc kalkuluje,“ vysvětluje mladý
brankář. Přesto se Lukášovi v chytání desítek opravdu daří:„V lize chytil čtyři
z pěti, takže já bych asi nešel už kvůli tomu,“ směje se jeho bratr. Když si
Lukáš nemůže vzpomenout, kdo mu jako jediný dal z penalty branku, rychle ho doplňuje Tomáš, že to byl olomoucký Onofrej. „Pamatuji si, když taťka
chytal rok v Řecku, tak na něj šlo taky pět penalt a čtyři chytil. Takže víme, po
kom to má,“ upozorňuje dlouhovlasý forvard s úsměvem na tváři.

Huňa mi říkal, že chytat nemůžu, že pořád slyší, jak vykládám o bráchovi,
a že bych mu nějaký gól schválně pustil. Takže prý bude muset říci trenérovi, abych v Plzni nechytal,“ usmívá se Lukáš při vzpomínce na popichování
od příbramského kapitána.

Rodiče by byli spokojení s remízou, Tomášova Viktorka chce
vyhrát
Podzimní zápas dnešních soupeřů skončil remízou 2:2. Jaký výsledek duelu týmů svých ratolestí si přáli rodiče a další členové rodiny? „Na podzim
si všichni v rodině přáli plichtu,“ svěřuje se strážce svatyně Příbramských.
Stejně tak tomu bude i na jaře. I když svěřenec trenéra Vrby vzápětí dodává:

„Bráchovi bys určitě něco pustil,“ slyšel Lukáš od Huni
Specifickou situací je zápas Příbrami ve Štruncových sadech především
pro Lukáše, který může nastoupit proti svému mateřskému klubu. „Daniel
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„Akorát možná moje přítelkyně bude fandit mně.“ S jakým výsledkem by
byli spokojení Tomáš s Lukášem?„My chceme určitě vyhrát. Jednoznačně,“
zdůrazňuje Tomáš plzeňskou touhu po třech bodech. Lukáš je o něco
skromnější: „Budu opakovat slova našeho trenéra, který řekl, že se v Plzni
dá bodovat,“ zmínil kouče Příbramských Massima Moralese.

Oba chtěli být brankáři
Celý svůj fotbalový život vyrůstali vedle sebe. Hráli pravidelně v místech,
kde zrovna působil jejich otec – úspěšný fotbalový brankář. Není proto
divu, že právě na brankářském postu chtěli původně oba dva nastupovat:
„Ve druhé, třetí třídě jsme chtěli být oba dva v bráně, ale nakonec jsme oba
dva hráli. Potom se Lukáš dostal do brány, a mě to tam už vůbec netáhlo.
Líbilo se mi, že jsem dával góly,“ popisuje Tomáš svou a bratrovu cestu
k současným postům.

Výměna na tréninku možná...
Své podoby kluci samozřejmě párkrát na fotbalových trávnících využili:
„Na jednom turnaji bráchu bolela záda a já jsem šel hrát místo něj. Dal
jsem gól z penalty,“ vzpomíná fotbalista, jenž nyní působí na stadionu
u řeky Litavky. Tomáš vzápětí doplňuje, že branku samozřejmě připsali
jemu. „Poté jsme se prohodili jen na tréninku panu Žaloudkovi a až do
konce tréninku o tom nikdo nevěděl,“ vybavuje si další podobnou situaci
současný příbramský brankář.„Šel jsem do brány a něco pochytal. Ale když
jsme nacvičovali trestňáky, on mi to furt uklízel k tyči,“ chválí Tomáš své
dvojče. „I kdyby trenéři něco tušili, podle výkonu by to určitě nepoznali. Až
táta nás na konci tréninku prásknul. Pan Žaloudek to vzal, měl rád srandu,“
doplňuje Lukáš. V budoucnu už nic podobného nezopakovali.

Škola základ života

... při zkoušení a na rande nikdy

„Nenapadlo nás, že bychom spolu nenastoupili,“ shodují se

Podobná výměna by mohla proběhnout i ve škole. Došlo k ní někdy při
zkoušení? „Ne, k tabuli jsme si to nikdy nedovolili,“ shodují se. „Ve škole
jsme seděli pořád spolu a každý uměl půlku. Občas se podepsal za mě,
já se podepsal za něj,“ vzpomíná na školní léta Lukáš. „Holky jsme si také
nikdy neměnili. Ani jsme si je nepřebírali,“ prozrazuje hráč Příbrami.

„Doufali jsme, že se nám jednou podaří v dresu Viktorky spolu nastoupit,“
tvrdí současný strážce příbramské branky. Tomáš ho vzápětí doplňuje:
„Čekali jsme dlouho, ale nakonec jsme se dočkali oba.“ První ligové utkání,

Nejzářivější moment Lukáše v barvách Viktorky
V dohrávce 24. kola Gambrinus ligy v ročníku 2007/08 se podařilo
Lukášovi něco, co se jen tak často nevidí. Viktoria hostila na domácím
hřišti Slavii, první tým ligové tabulky, a zápas skončil bezbrankovou remízou. Hlavní prsty v tom, že došlo k dělbě bodů, měl Lukáš
Krbeček. Proti Viktorce se zahrávaly hned dva pokutové kopy. První
Lukáš chytil Kalivodovi a druhý, jenž přišel na řadu pět minut před
koncem řádné hrací doby, zneškodnil Tavaresovi, dnes hráči Hamburku! Oba slavisté si vybrali pravou stranu branky, pro kterou se rozhodl i plzeňský gólman.
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„Naštěstí máme dost rozumu,“ navazuje na něj forvard, který v lize zaznamenal deset úspěšných zásahů.

„Byli jsme vychovaní tak, že jsme dělali školu poctivě,“ vrací se do let minulých Lukáš a Tomáš dodává: „Řekli jsme, že školu chceme mít, kdyby
fotbal nevyšel. Prostě neexistovalo, abychom z něčeho prolítli.“ Oba si
shodně vybaví větu, kterou jim řekl jejich třídní učitel:„Sport a školu zvládli
v mé třídě pouze dva lidi. Krbečkovi.“

Nejzářivější moment Tomáše v barvách Viktorky
Viktoria se na jaře roku 2006 objevila na sestupujících příčkách.
Na posledních pár zápasů přišel nový trenér, který měl zachránit
v Plzni Gambrinus ligu. František Straka se o to nakonec postaral.
Po příchodu nového kouče dostali příležitost ukázat svůj fotbalový um i hráči širšího kádru. Mezi nimi byl také Tomáš Krbeček.
Ve velmi důležitém utkání 27. kola s Brnem se objevil na hřišti na
posledních třicet minut za nepříznivého stavu 0:1. Barteskovi se
podařilo pár minut po příchodu Tomáše vyrovnat. V nastavení se
pak mladý plzeňský útočník dostal k míči a střelou z úhlu prostřelil
Brezovana! Tomáš zaznamenal svou první ligovou branku, která
byla pro Viktorku a její setrvání v soutěži klíčová.

téma
V nelehké pozici bude v sobotu Jiří Krbeček. Bývalý vynikající gólman a současný trenér
mládežnických brankářů Viktorie Plzeň bude sledovat „bratrovražedný“ boj svých synů.
„Jindy bych možná tajně doufal v remízu, ale v současné situaci budu držet palce jednoznačně Plzeňským,“ říká k vzájemnému souboji
Krbečků hrdý otec. Pro oba syny bude střet o to těžší, jak blízko k sobě mají. „Je to až neuvěřitelné. Jako malí se samozřejmě někdy strkali nebo
lehce poprali, ale jinak stáli vždy při sobě. Pokud byl jeden zraněný, druhý ho držel i psychicky nahoře a při návratu mu maximálně pomáhal
také v tréninku. Vzájemný souboj by byl samozřejmě velmi těžký, ale oba by se zachovali jako profesionálové. A poté po zápase by již zase jeli
domů spolu,“ přibližuje s úsměvem Jiří Krbeček.

Táta bude fandit Plzni

do kterého nastoupili sourozenci společně, se hrálo na pražské Letné.
Lukáš se dostal do branky na druhý poločas, když vystřídal Daňka. Ve své
premiéře v televizním zápase se divákům předvedl zlikvidovanou penaltou, kterou zahrával Sylvestre. Od prvních minut se plzeňský gólman objevil na trávníku hned v dalším kole proti Teplicím: „Oba dva zápasy jsme
ale prohráli – první 3:1 a druhý 2:0. Byla to zrovna doba, kdy se nám moc
nedařilo, takže to bylo takové nešťastné období. Ale hráli jsme spolu,“ rozpomíná se Tomáš. Společně nastoupili také v mládežnických reprezentacích, ale útočník Viktorky se v těchto výběrech nepohyboval tak často
jako jeho bratr. Přesto se nakonec právě plzeňský střelec dostal do nominace na mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let. Razantně odmítá,
že by právě on měl být tím lepším fotbalistou z bratrské dvojice: „To se dá
těžko posuzovat, protože brácha je brankář a to je úplně jiná kapitola. Kdyby byl aspoň stoper, tak by se o tom možná dalo mluvit trošku jinak. Takhle
se to nedá vůbec srovnávat,“ tvrdí Tomáš.

Byty budeme mít ve stejném patře
Svůj perfektní vztah, který mezi sebou sourozenci Krbečkovi mají, potvrzují nejenom tím, že si obden volají. „Oba dva splácíme byty, které se nyní
staví, a jsme na jednom patře naproti sobě. Takže budeme vlastně pořád

u sebe,“ hovoří Tomáš o plánech do budoucna. A jaké jsou jejich fotbalové
sny do budoucna? Nesnili už někdy o tom, že by spolu mohli bydlet také
na reprezentačních soustředěních? „Ne, tak to určitě ne, takto vysoko nekoukáme. Chceme především pravidelně nastupovat v české lize. A pak se
uvidí,“ reagují shodně oba sourozenci. -

Další dvojčata v plzeňském dresu
Oba dva nastupují v útoku a oba dva spojili svou fotbalovou
kariéru s Plzní. Martin a Petr Smíškové začínali s fotbalem
v Blatné a později společně hrávali za Strakonice. Od osmé třídy
byli součástí starších žáčků Viktorie, prošli dorostem a posléze
dostali příležitost v prvním týmu plzeňského klubu. Úspěšnějším
z bratrské dvojice je Petr, který se prosadil i do reprezentace do
dvaceti let. Z Viktorky odešel v lednu 2004, kdy přestoupil do
Jablonce. V současné době hraje za Teplice. Martin po odchodu
z Plzně okusil fotbalové štěstí v nižších soutěžích v Německu, aby
poté přestoupil do Českých Budějovic. Na ligových trávnících bychom ho dnes hledali marně.
Od roku 1995 se v mládežnickém týmu Viktorky začala pohybovat dvojice od sebe nerozpoznatelných mladíků. Původně oba
hráli v obraně a poté se v dorostu o pět minut mladší z bratří
posunul do útoku, kde už zůstal. Dvojčata Tomáš a Lukáš
Doškovi, o necelých osm měsíců mladší než Smíškové, odehráli nakonec dva ligové ročníky v plzeňských barvách. Pravý
bek Lukáš nakoukl do ligy již pod taktovkou trenéra Antonína
Dvořáka, ale oba se stabilními členy prvoligového kádru Viktorky
stali až po příchodu Petra Uličného. Po sezoně 1998/99 společně
přestoupili do pražské Slavie. Útočník Tomáš nyní hájí barvy Brna
a Lukáš se po angažmá v Německu v Siegenu a ve švýcarském
Thunu usadil v Trnavě. Do sbírky jejich největších fotbalových
úspěchů bezpochyby patří stříbro z roku 2000 z mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let.
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soupeř
Těžkého soupeře přivítají viktoriáni ve čtvrtém jarním kole. Středočeši jsou nenápadným týmem, který je
stabilně zmiňován mezi adepty na sestup, případným tříbodovým ziskem by se však dnes dotáhli na své
hostitele. Příbram je staronovým nováčkem 1. ligy, do které se vrátila po roční přestávce. O postupu však
rozhodla až v závěrečném kole výhrou na hřišti Slovácka, s nímž předloni nejvyšší soutěž opustila.
… a Příbram v análech
Štruncových sadů

Příbram
přijíždí
do Plzně
pro body

Návrat zpět do ligy přišel sice hned
po roce, výsledky i předváděná
hra však předčily i to nejčernější
očekávání. Proto nepřekvapilo, že
došlo k výměně trenéra. Stalo se
tak po 11. kole, právě před utkáním
s Příbramí, ale ani to k výhře nepomohlo. Na vedoucí gól domácích
odpověděli Příbramští již za minutu. Vzruch přinesla 85. minuta, kdy
byli vyloučeni dva hráči najednou
(za hosty Marek Kulič) a navrch
ještě trenér Jiří Kotrba. Jarní prohra
na příbramské půdě 3 kola před
koncem definitivně stvrdila další
plzeňský sestup. Vítěznou branku
vstřelil z penalty Rudolf Otepka, na
3:1 uzavřel Horst Siegl.

Červená nit vzájemných duelů

Plzeň zapsána v historii soupeře…
Své úvodní prvoligové výhry dosáhla (tehdy ještě pod názvem FC Dukla) ve 4. kole sezony 1997/98 právě nad Plzní, když uspěla 2:0 brankami
Karla Krejčího a Ivana Pihávka. Mnohem dramatičtější ale byla jarní
odveta v Plzni. O 7 gólů se podělilo 5 střelců, z toho 3 hrají Gambrinus
ligu i v současnosti, každý již ovšem v jiném klubu. Tomáš Došek v Brně,
Marek Kincl v Bohemians (oba skórovali 2x) a Rudolf Otepka v Ostravě.
O vítězství Viktorie 4:3 rozhodl prvně jmenovaný hráč v 94. minutě!
I v následujícím ročníku, v němž oba celky opět hrály o záchranu,
uspěly domácí týmy. Příbram si zopakovala výhru 2:0, o které rozhodla
až v poslední čtvrthodině (a to ještě v 1. půli nedala penaltu a více
než hodinu hrála v početní převaze). Po jarním vítězství 2:1 a dalším
plném bodovém zisku v Ostravě a s Brnem se zdálo, že Plzeňští jsou již
z nejhoršího venku, dva nezdary na závěr (na Žižkově a s Jabloncem) je
však stály prvoligovou příslušnost.
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Tentokrát se 1. liga do Plzně vrátila
až po dvou letech a po nadějném
začátku nastal zlom v domácím
zápase proti Příbrami, z něhož se
už Viktoria do konce sezony nevzpamatovala. Skóre otevřel ve 2. půli Rudolf Otepka, ještě na začátku 90. minuty byl stav 0:2, aby se nakonec zdvojnásobil na ostudných 0:4! Pro brankáře Michala Čalouna
skončilo poslední prvoligové utkání navlas shodným výsledkem jako
to první v prosinci 1988 na hřišti Interu Bratislava. Příbram ukončila sérii 20 zápasů venku bez výhry, ale i přesto byl trenér Jozef Chovanec
ještě během podzimní části odvolán. Tento ročník zakončila Plzeň
šňůrou sedmi proher v řadě, kterou načala na půdě Příbrami, kde již
po čtvrthodině prohrávala 0:2 a dokázala už jen snížit. Toto 5 let staré
utkání z nynějších hráčů obou týmů zažil pouze Jakub Navrátil, který
v té době působil ve středočeském celku.

Příbram čeká na vítězství venku
Šestileté plzeňské čekání na výhru bylo ukončeno v říjnu 2005
ve Štruncových sadech (2:1), naopak od této chvíle začala další

soupeř
1. FK Příbram
1. česká liga: 1997–2007, 2008/2009
Počet sezon: 11
Počet zápasů: dosud 319
Nejlepší umístění: 4. místo (2000/2001)
Nejhorší umístění: 15. místo (2006/2007) – sestup
Nejvíce vstřelených branek v sezoně: 40 (2000/2001)
Nejméně vstřelených branek v sezoně: 15 (2006/2007)
Nejvíce obdržených branek v sezoně: 50 (1997/1998)
Nejméně obdržených branek v sezoně: 26 (2000/2001)
Nejvyšší výhry: Příbram – Hradec Králové 5:0 (březen 2003),
Příbram – Drnovice 4:0 (březen 1998), Plzeň
– Příbram 0:4 (září 2003)
Nejvyšší prohra: České Budějovice – Příbram 5:0 (září 1999)
2. česká liga: 1994–1996, 2007/2008
Počet sezon: 3
Počet zápasů: 94
Nejvyšší výhry: Příbram – Benešov 4:0 (listopad 1995), Příbram
– Jihlava 5:1 (září 2007)
Nejvyšší prohra: Uherské Hradiště – Příbram 3:0 (listopad 1994)
příbramská série bez vítězství na soupeřových hřištích, která dodnes
nebyla přerušena a trvá už 35 zápasů. Na jaře se však Viktorii nedařilo
a po porážce v Příbrami (0:2) znovu sáhla k trenérské výměně, posledních 6 utkání ji vedl František Straka. Další vzájemné střetnutí se odehrálo hned na úvod nové sezony, a to opět na stadionu středočeského
klubu. Po pěti předchozích porážkách měla Viktoria velmi blízko
k historické výhře, neboť vedla až do předposlední minuty, nakonec
se musela spokojit s remízou 1:1. Odveta v Plzni se hrála ještě před
zimní přestávkou, a přestože se domácí brzy ujali vedení a hostům byl
v 1. půli vyloučen gólman Oldřich Pařízek, výsledek byl otevřený až do
konce. Teprve v závěrečných vteřinách zvýšil Tomáš Krbeček na 2:0.
Tento zápas je jediný ze všech dosavadních třinácti, v němž Plzeňští
udrželi čisté konto! Ve zmíněném ročníku vstřelila Příbram pouhých 15
branek (nejméně v historii české ligy) a jen 3x vyhrála, což samozřejmě
na záchranu stačit nemohlo.

Zelenočerní bojují o každý bod
V probíhající sezoně zatím Středočeši poměrně úspěšně bojují o zachování prvoligové příslušnosti. Svěřenci Massima Moralese sbírají
body především proti soupeřům ze spodku tabulky a s 19 body za
pět vítězství a čtyři remízy jim patří třináctá příčka ligového pelo-

tonu. Jaro zahájili Příbramští
cennou remízou v Českých
Budějovicích, po odloženém zápase s Teplicemi následně těsně
podlehli ambicióznímu Liberci.
Naopak dobrou zprávou pro
Plzeňské je již zmiňovaná mizérie soupeře na hřištích soupeřů.
V probíhající sezoně přivezli
Středočeši z venku pouze dva
body za remízy v Teplicích
a Budějovicích.

PLZEŇ – PŘÍBRAM
Bilance vzájemných
zápasů:
1. česká liga: 13 4 3 6
Z toho v Plzni: 6 4 1 1
Nejvyšší výhra Plzně: 2:0
(prosinec 2006)
Nejvyšší výhra Příbrami: 4:0
(září 2003 – v Plzni)

Podzimní měření sil bez vítěze
Zatím naposledy se oba celky utkaly přesně před půlrokem a Plzeň si opět
odvezla bod, tentokrát ale musela 2x dotahovat vedení domácích, kteří
druhý gól vstřelili z penalty. Remízu 2:2 zajistil čtvrthodinu před koncem
Milan Petržela. V Příbrami působí ještě více bývalých hráčů Plzně než ve
Slavii, v základní sestavě se pravidelně objevují Martin Müller, Lukáš Pleško
a Tomáš Borek, úvodních osm zápasů (tedy i proti Viktorii) odchytal Lukáš
Krbeček. Na svou šanci stále čeká také Zdeněk Šmejkal.

Vzájemné zápasy
4. kolo – 30. 8. 1997 Příbram – Plzeň 2:0 ( 1:0 )
19. kolo – 15. 3. 1998 Plzeň – Příbram 4:3 ( 1:1 )
11. kolo – 25. 11. 1998 Příbram – Plzeň 2:0 ( 0:0 )
26. kolo – 9. 5. 1999 Plzeň – Příbram 2:1 ( 0:0 )
12. kolo – 29. 10. 2000 Plzeň – Příbram 1:1 ( 1:1 )
27. kolo – 6. 5. 2001 Příbram – Plzeň 3:1 ( 1:1 )
9. kolo – 27. 9. 2003 Plzeň – Příbram 0:4 ( 0:0 )
24. kolo – 4. 4. 2004 Příbram – Plzeň 2:1 ( 2:0 )
10. kolo – 23. 10. 2005 Plzeň – Příbram 2:1 ( 1:1 )
24. kolo – 9. 4. 2006 Příbram – Plzeň 2:0 ( 1:0 )
1. kolo – 30. 7. 2006 Příbram – Plzeň 1:1 ( 0:1 )
17. kolo – 3. 12. 2006 Plzeň – Příbram 2:0 ( 1:0 )
6. kolo – 14. 9. 2008 Příbram – Plzeň 2:2 ( 2:1 )
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Liberec si ze Štruncových sadů odvezl tři body
První domácí zápas jarní
části Gambrinus ligy
sehrála Viktoria proti
Slovanu Liberec, kterému
patřila před výkopem
pátá
příčka
v ligové
tabulce.
V předchozím
kole podlehl soupeř
Plzně Teplicím 1:0, čímž
navýšil svůj gólový půst
na 273 minut. Bohužel
se však ve Štruncových
sadech gólově prosadil
hned dvakrát a porazil
domácí Viktorku, která
neproměnila
žádnou
ze svých brankových
příležitostí, 0:2.

Tlak Plzně gólový efekt
nepřinesl
Od prvních minut se Plzeňští snažili
udávat tempo hry a vzniklo z toho
několik nebezpečných příležitostí.
S míči, které plzeňští krajní hráči
posílali do pokutového území, si
většinou gólman hostí Zlámal poradil. První střelu mířící mezi tři tyče nakonec zaznamenali hosté,
konkrétně obránce Selassie. Jeho pokus mířil přímo na Ticháčka.
Další zakončení Slovanu přišlo z kopačky Blažka, ale postrádalo jak
razanci, tak přesnost. Plzeňský gólman znovu ukryl míč ve své náruči.
Následoval tlak viktoriánů, kteří na dlouhou dobu zamkli hosty na
jejich polovině. Střela kapitána Horvátha jen těsně minula šibenici
liberecké branky. Své střelecké štěstí se pokusil špílmachr Viktorky
vyzkoušet o deset minut později a k radosti z branky opět chyběly
jen centimetry. První, kdo úspěšně ohrozil přímo branku Zlámala, byl
Rezek. Ani dravý útočník Viktorie se neprosadil, neboť zacílil přesně
do míst, kde stál brankář Slovanu.

Dva rohové kopy Slovanu = jedno břevno, jedna branka
Obrovské vzrušení nastalo ve 37. minutě, kdy se po rohovém kopu
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FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec 0:2 (0:1)
Branky: 40. Nezmar, 85. Dočkal
Žluté karty: Rada – Zlámal, Liška
Rozhodčí: Příhoda – Moudrý, Koval
Diváci: 3 480
Viktoria Plzeň: Ticháček – Limberský, Navrátil, Halama, Lecjaks
– Petržela (77. Tatanašvili), Horváth, Rada, Kolář, Rezek (64. Varadi) – Krbeček (46. Mlika)
Slovan Liberec: Zlámal – Selassie, Holeňák, Košťál, Janů – Liška,
Gecov, Hochmeister (19. Dort), Dočkal – Nezmar (71. Smetana),
Blažek (83. Radzinevičius)

hostí opřel do míče stoper Košťál. Jeho pokus zastavilo až břevno
Ticháčkovy svatyně. O pár okamžiků později už štěstí při fotbalistech
Viktorie nestálo. Liberec se znovu prosadil po rohovém kopu, když
míč za záda bezmocného Ticháčka tečoval Nezmar.

Horváthova tyč a další šance Viktorie
Druhý poločas odstartoval, stejně jako první, obrovský tlak Viktorky.
Nejblíže ke skórování měl znovu „Horvi“. Tentokrát jeho pokus už
směřoval přímo na libereckou bránu, ale zastavila ho levá tyč. Do
obrovské šance se po závaru ve vápně Slovanu dostal i střídající
Jiří Mlika. Novice na hřišti však Zlámal vychytal. V 61. minutě si na
Horváthův centr z přímého kopu naběhl Navrátil a hlavou jen těsně
minul libereckou branku. O zakončení se pokusil i mladík Lecjaks, ale
ani on nemířil přesně. Za několik minut se k další příležitosti protlačil
Horváth, jemuž posadil míč na hlavu Rada. Zlámal byl však opět na
svém místě.

Šance na bod zmrazil Dočkal
Do velké šance se propracovali i liberečtí
hráči. Na Ticháčka střílel
Selassie, ale plzeňský
gólman proti němu
vyběhl a skvělým zákrokem podržel svůj
tým. O pět minut později
byl ale i on bezmocný
proti střele Dočkala,
který zvýšil na 0:2 pro
Liberec. Viktoriáni se
snažili stav utkání ještě
zkorigovat, a tak znovu pálil po přiťuknutí
Tatanašviliho Horváth.
Balon si však cestu do
sítě nenašel. Krásnou individuální akci předvedl
v posledních vteřinách
zápasu
Limberský.
Pravý bek Plzně si narazil nejprve s Horváthem,
poté
s Tatanašvilim
a následně vystřelil.
Bohužel i on zacílil
do středu liberecké
branky.

FOTBALISTÉ VIKTORKY LITOVALI
NEPROMĚNĚNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Zklamání z porážky se pár minut po utkání zračilo v tváři trenéra
Vrby: „Je to velká škoda. V prvním poločase jsme několikrát zakončovali
z nebezpečných pozic, ale nebylo nám přáno. Například Pavel Horváth
se z těchto pozic v každém tréninku trefuje, nyní mu nevyšel ani jeden ze
tří pokusů. Příležitostí bylo ve druhém poločase několik, hra se zlepšila.
Minimálně remízu jsme si zasloužili, ale na krásu se fotbal nehraje,“
povzdechl si lodivod Viktorie.
„V prvním poločase mě zklamala hra podhrotových hráčů a především
nedůsledné bránění standardních situací. Košťál trefil hlavou břevno
a o dvě minuty později se ze stejného místa připravila pro Nezmara první
branka. To se prostě nemůže stát,“ lamentoval nad bráněním libereckých standardek Vrba. „Věřil jsem, že jsme v domácím prostředí schopni
navázat na poslední dva podzimní vítězné zápasy. Bohužel se nám to
k mému velkému zklamání nepovedlo. Přiznejme si, že někteří naši hráči
kvalitou zaostávali za tím, co jsme od nich očekávali. Hráli hluboko pod
hranicí svých možností, navíc jsme byli jako mužstvo velice nedůrazní,“
komentoval nevydařenou jarní domácí premiéru svého týmu plzeňský
kouč.
Kapitán týmu Pavel Horváth viděl zápas podobně jako kouč Plzně:
„Měli jsme možná malinko smůlu. Měli jsme ale také dostatek příležitostí,
po kterých jsme se měli prosadit, Liberec je zkušené mužstvo, které si na
své šance počkalo a využilo je,“ shrnul duel se Slovanem nejpilnější
střelec Viktorie v zápase.

11

VIKTORIÁN 02/09

minulý zápas

Viktorie neuspěla v Teplicích
Plzeňský tým na severu Čech nepodal dobrý výkon
a v jarní části už potřetí za sebou prohrál. Teplice se
v tabulce posunuly už na sedmou příčku, Viktoria naopak
klesla na jedenáctou pozici. Na teplických Stínadlech si
sice svěřenci trenéra Pavla Vrby opět připravili několik
šancí, ale stejně jako proti Liberci je nedokázali proměnit.
Chybami v obraně naopak Západočeši nabídli možnosti
Teplickým, kteří je beze zbytku proměňovali.
Nešťastný úvod a brzká ztráta
Viktoria zahájila utkání podle nejhoršího možného scénáře. Prakticky
z první, zdánlivě nevinné akce se trefil nádherně z osmnácti metrů
Ljevakovič. Branka Teplic hosty zaskočila a prvních deset minut se
jim nedařila kombinace. Do první velké příležitosti Viktorie se dostal
v 11. minutě Tomáš Krbeček, ale jeho gólovou střelu zablokoval teplický stoper Lukáš. Po dalších šesti minutách mohli Severočeši zvýšit
své vedení. Mahmutovičův centr se dostal k Vondráškovi, ale ten
levačkou netrefil prakticky úplně prázdnou branku Viktorie.

Nedáš – dostaneš
Aktivita Viktorie narůstala. Po prvním rohovém kopu v 18. minutě
přišel velký závar v pokutovém území Teplic, ale střely Jiráčka
a Petržely byly obranou domácích zblokovány. Plzeňský tým poté
ještě zahrával několikrát rohový kop a v 27. minutě šla povedená
střela Horvátha těsně mimo. Tři minuty poté domácí zvýšili na 2:0.
Po srážce stoperů se dostal k míči Mahmutovič a po sólovém nájezdu
obstřelil Ticháčka. V závěru prvního poločasu si Viktoria vytvořila dvě

FK Teplice – FC Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: 4. Ljevakovič, 30. a 73. Mahmutovič
ŽK: 32. Ljevakovič, 47. Mahmutovič – 26. Jiráček, 37. Ševinský
Rozhodčí: Hrubeš – Handlíř, Čecháček.
Diváci: 3 127
Teplice: Grigar – Vidlička, Klein, Lukáš, Rosa – Ljevakovič (49.
Doležal), Matula, Vachoušek (79. Mareš), Stožický – Vondrášek
(69. Elsamni), Mahmutovič. Trenér: Jiří Plíšek
Plzeň: Ticháček – Ševinský, Halama (33. Rezek), Navrátil, Limberský – Petržela (56. Mlika), Rada, Horváth, Kolář, Jiráček – Krbeček
(72. Varadi). Trenér: Pavel Vrba
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TRENÉR VOLÁ PO VĚTŠÍM DŮRAZU
A ODPOVĚDNOSTI
Také trenér Pavel Vrba byl po zápase hodně zklamaný. „Něco
jsme si před utkáním řekli, a hned v prvních minutách to pokazíme. Každopádně Teplice hrály výborně a tři body získaly právem.
Naopak my máme po třech zápasech nula bodů a musíme své cíle
přehodnotit,“ přiznal lodivod Plzeňských, jehož svěřence opět
zklamala koncovka. „V poli jsme byli po většinu utkání vyrovnaným
soupeřem, vypracovali si šance a zahrávali dost rohových kopů, ale
to prostě nestačí. Fotbal se hraje na góly a ty my nedáváme.“ Viktorii čeká dnes domácí duel s Příbramí, která potřebuje každý bod
k záchraně ligové soutěže. „Je realitou, že se musíme již koukat
také na týmy za námi. Pohárový sen umístěním v lize se rozplynul.
Potřebujeme doma bodovat, jinými slovy po dvou zápasech prolomit střeleckou smůlu,“ řekl s výhledem sobotního duelu trenér
Západočechů a jedním dechem dodal: „Bude to hodně o psychice
a také samotných hráčích. Musí si uvědomit, že fotbal není tak jednoduchý, jak si možná myslí. Pro tým prostě musí udělat více.“

minulý zápas
příležitosti. Tečovaná střela Horvátha šla těsně mimo
a po Limberského vysunutí Rada volil místo možné
střely ještě přihrávku, kterou domácí obrana odvrátila.
Do druhé pětačtyřicetiminutovky navíc šli Plzeňané bez
zraněného Halamy, který byl s otřesem mozku odvezen
do teplické nemocnice.

Marný tlak po druhé půli
Po přestávce se hosté sice snažili skórovat, ale nejprve
přišly další příležitosti Teplic. Nejprve hlavičkoval
Vondrášek těsně mimo a následně stejný hráč v brejku
přeloboval Ticháčka a jeho střela skončila na tyči.
Plzeňští se poté snažili o zdramatizování průběhu duelu, ale podařenou střelu Jan Rezka zkrotil domácí gólman Grigar.

Třetí teplický hřebíček
Definitivní konec pro eventuální bodový zisk Viktorie
přinesla 73. minuta. Střídající Elsamni našel přihrávkou
Mahmutoviče, který zblízka překonal Ticháčka. V závěru
utkání mohl alespoň korigovat rozdíl ve skóre dvakrát
Kolář, ale jeho střely zneškodnil pozorný Grigar v brance
domácích. Severočeši nepotřebovali k výhře podat mimořádný výkon, přesto je
hlediště při odchodu vyprovodilo velkým potleskem. Viktoria se pokusí složit reparát
v následujícím zápase doma s Příbramí.

David Limberský: Potřebovali bychom pořádně probrat
Zklamání, únava a naštvanost na vlastní zbytečné chyby. Takové byly hlavní
jmenovatele atmosféry v plzeňské kabině pár minut po skončení duelu v Teplicích. „Byli jsme strašně naivní. Chtěli jsme co nejdéle hrát na nulu, pak ve čtvrté
minutě nepokryjeme odražený balon a opět inkasujeme. Teplice mají ideální typy
brejkových hráčů, po úvodní brance to bylo již strašně těžké,“ připomněl brzkou branku David Limberský a následně se zmínil také o dvou následujících
úderech žlutomodrých: „Před druhou brankou jsme vyrobili doslova žákovskou
chybu a také třetí gól byl zbytečný. Prohráváme si zápasy vlastními chybami, naše
šance naopak zůstávají nevyužity.“ Po prvních třech kolech jsou tak viktoriáni
v pomyslné jarní tabulce bez bodu, v posledních dvou zápasech navíc pětkrát
inkasovali. „Potřebovali bychom jít na týden do práce, abychom si uvědomili,
s jakým nasazením a koncentrovaností musíme přistoupit k dalším zápasům.
Musíme se koukat na další utkání a konečně vyhrát,“ zakončil své hodnocení
šestadvacetiletý fotbalista.
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V multikinû Cinesbtanra
PlzeÀ od 16. du

Uvidíte v multikinû
Cinestar PlzeÀ

www.cinestar.cz
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stará garda

Milan Schejbal oslavil 55. narozeniny
Asi jen málokterý znalec plzeňského fotbalu váhá při vyslovení jména
Milan Schejbal. Kromě toho, že v minulosti oblékal dres Škody, zůstal
dodnes fotbalu věrný a aktivně působí coby hrající manažer Staré gardy
Viktorie Plzeň.

i na dobu, kdy hrál v celostátní číšnické lize, kterou se tehdy
plzeňským Restauracím podařilo vyhrát. „Chodili hrát kluci
jako Zdeněk Pleško, Bohouš Mudra, Kája Süss a další. Užilo se
spousty legrace.“ Za dobu svého působení ve Škodě poznal
spousty spoluhráčů – kamarádů, se kterými je většinou
dodnes ve stálém kontaktu. „Jmenovat? To bych nerad. Mohl
bych totiž na někoho z kluků zapomenout, a to by mě potom
mrzelo. Ale byla jich doopravdy dlouhá řada.“

Emigrace a věrnost plzeňským barvám
V roce 1984 pak přišla emigrace do Německa. I tam zůstal
fotbalu věrný a po celou dobu, než se vrátil nazpět do Čech,
aktivně hrál či vykonával manažerskou funkci. „Navíc jsem
začal spolupracovat se Spartou Praha, které jsem vypomáhal
při organizování zájezdů a se sháněním tréninkových pobytů.
Volal mi tehdy pan Ježek, zda bych jim nevypomohl. Byla to pro
mě úžasná čest. Okolo roku 1990 jsem pak částečně pomáhal
i národnímu týmu. I to bylo díky tomu, že mě oslovil trenér
Ježek.“ Díky tomu se poznal se spoustou našich fotbalových
osobností. „Nerad bych na někoho zapomněl, ale například
Franta Straka, Pepa Chovanec, Julius Bielik a mnozí další.“
A protože fotbal je dodnes jeho velkou láskou, zapojil se
aktivně do Staré gardy Viktorie Plzeň. „Když jsem viděl elán,
nadšení a plány, s jakými vedení klubu k tomu přistupuje, rozhodl jsem se být nápomocen. Především v posledních dvou
třech letech nastal rapidní posun směrem k lepšímu. Velký
dík patří panu Křížovi, který má o fotbal skutečně velký zájem
a jen díky němu může naše Stará garda úspěšně fungovat.“

Bojuje se zákeřným soupeřem
A právě „Hejbák“, rodák z nedalekého Ptenína na okrese Plzeň-jih, dnes oslavil
své pětapadesáté narozeniny. Mezi gratulanty nemohli chybět zástupci
managementu Viktorie Plzeň, stejně jako zaměstnanci klubu. Setkání se
uskutečnilo v den životního jubilea, krátce po poledni v prostorách VIP
v tribuně Městského stadionu ve Štruncových sadech. A přestože se „propíral“
výsledkově nevydařený sobotní zápas s Libercem, byla ze všech stran cítit
slavnostní nálada. Možná i o to více, že Milana hned po oslavě čekala další
léčba v plzeňské nemocnici.

Do Plzně před 44 lety
Pojďme tedy společně vzpomínat. „Do Škodovky jsem přišel v roce 1965, kdy
mě kontaktoval sekretář Václav Svoboda. Až do té doby jsem byl vlastně hráčem
Ptenína, kde jsem žil s rodiči.“ Ve Škodě Plzeň prošel od žáků přes dorost až do
seniorské kategorie. „Odtud jsem pak společně s Jirkou Sloupem narukoval na
vojnu do Dukly Tábor.“ Zde se cesty na čas rozdělily. „Jirka zůstal a já šel do Dukly
Písek, která v té době hrála divizi.“ Po povinné vojenské službě následoval v roce
1976 návrat do Plzně. „To bylo za trenéra Pospíchala.“ Po necelých dvou letech
zamířil společně se Zdeňkem Pleškem a Pavlem Plickou do dalšího plzeňského
klubu, ČSAD Plzeň. „Šli tam s námi i další talentovaní dorostenci. Z ČSAD jsem
potom odcházel do Strakonic.“ Po dvou letech vedly jeho cesty nazpět do Plzně.
Nejprve do Škody a poté do Lokomotivy, tehdy divizního týmu. Rád vzpomíná

Ti, co znají Milana Schejbala osobně, vědí, že je to bojovník
v tom pravém slova smyslu, a to jak na hřišti, tak i v osobním životě, kde jej
už více jak čtyři roky pronásleduje zákeřná nemoc. „Mám za sebou více jak
tisíc sto hodin chemoterapie a sedm operací.“ A právě nemoc sehrála velkou
roli při jeho další aktivitě. Tou je organizování charitativních akcí ve prospěch
plzeňské onkologie. „To vše mě inspirovalo k tomu, abych nějakým způsobem
pomohl. Rozhodl jsem se, že po dobu, co budu žít, budu těmto těžce nemocným
lidem pomáhat.“ Jednou z akcí, na kterou se mohou letos Plzeňané těšit, bude
31. května utkání bývalého národního týmu ČSSR a Škody Plzeň. „Dnes už
mám přislíbenou účast od převážné většiny hráčů. Například přijede Chovanec,
Bielik, Stejskal, Petr Rada, Jarda Šilhavý, Pavel Hapal, ale i Vláďa Šmicer. Jak
vidíte, určitě je nač se těšit. Osobně věřím, že finanční efekt pro plzeňskou onkologii bude minimálně jako v loňském roce, případně ještě lepší.“

Původ přezdívky je tajemstvím
A abychom rozhovor nekončili chmurně, ale optimisticky, zajímal jsem se, kde přišel
Milan k přezdívce „Hejbák“. „To bylo v pozdější pubertální době, někdy okolo sedmnáctého roku. Tehdy byla doba, kdy si každý nějakou vysloužil. Mě tehdy spoluhráči dali
tuto. Každý jsme měli něco rádi, něčím jsme se zabývali a od toho se odvíjely i samotné
přezdívky,“ vyhýbavě zakončil náš rozhovor. A co popřát na závěr? Rozhodně pevné
zdraví, spousty elánu jak do fotbalu, podnikatelských aktivit, tak především do boje
s nerovným soupeřem, který nemá smysl pro fair-play.
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

vstupenka

Jak pohodlně za vstupenkou aneb vyberte si s předstihem
FC Viktoria Plzeň pro své fanoušky podstatně rozšířila dostupnost vstupenek na domácí utkání
prodejem přes Městský rezervační systém Plzeňská vstupenka, jehož prostřednictvím chce eliminovat
fronty u pokladen před utkáním a umožnit pohodlný nákup vstupenek předem.
K pohodlnému nákupu lze využít síť stálých prodejních míst Plzeňské
vstupenky. Tato mezi Plzeňany velmi oblíbená možnost nabízí širokou
síť mnoha míst, kde si lze vstupenky na fotbal s předstihem obstarat.
Jak již bylo řečeno, recepce na Městském stadionu ve Štruncových

Předprodejní místa v Plzni
Centrální rezervační kancelář (CRK) - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Divadelní 105/ 3, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:00
Centrální rezervační kancelář (CRK) - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/ 12, Plzeň,
Provozní doba: PO - PÁ 7:00 - 18:00 SO 8:00 - 12:00
FC Viktoria
Štruncovy sady 3, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 17:00
Divadlo Alfa
Rokycanská 7, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 15:30
Divadlo J. K. Tyla - pokladna předprodeje
Sedláčkova 2, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 18:00
Informační centrum města Plzně
náměstí Republiky 41, Plzeň, Provozní doba: PO - NE 9:00 - 18:00
ESPRIT - Peklo
Pobřežní 10, Plzeň, Provozní doba: ÚT - NE 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Předprodejní místa v okolí Plzně
Centrální rezervační kancelář - Perfect System, s.r.o.
Holubova 4, Praha 5, Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 16:00
KIS Mariánské Lázně
Hlavní 47, Mariánské Lázně,
Provozní doba: PO - NE 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Kulturní a informační centrum Nepomuk
náměstí Augustina Němejce 126, Nepomuk,
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00
CK Přeštice
Masarykovo náměstí 311, Přeštice,
Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00, SO 9:00 - 11:30
Městské kulturní středisko Tachov
náměstí Republiky 119, Tachov,
Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 17:00 SO 9:00 - 12:00

sadech se zároveň stává
novým
předprodejním
místem, kde si diváci během
otevírací doby budou moci
zakoupit lístky nejen na fotbal, ale také na všechny další akce začleněné do rezervačního systému
Plzeňské vstupenky. Dalšími možnostmi zůstává také nákup přes internet nebo pomocí systému Samoobslužných zón.

Internet
Vstupenku je samozřejmě možné zakoupit i po internetu z pohodlí domova či kanceláře. Na internetových stránkách www.plzenskavstupenka.
cz v sekci Sport naleznete utkání FC Viktoria a vyberete si své oblíbené
místo. Pak už stačí jen vybranou vstupenku zaplatit bankovní kartou nebo
bankovním převodem. Jakmile dojde k uhrazení, tzv. eVstupenku si vytisknete sami na tiskárně. Pro pohodlný 24hodinový přístup ke vstupenkám bez front s výběrem svého oblíbeného místa.

Samoobslužné zóny v Plzni a okolí
Další možností nákupu vstupenky pro fanoušky je
síť Samoobslužných zón Plzeňské karty, na kterých
je systém Plzeňské vstupenky dostupný.
Samoobslužné zóny se nacházejí v Dobřanech,
Horní Bříze, OC Globus Chotíkov, Chrástu
u Plzně, Křimicích, Nýřanech, Plzni, Rokycanech, Starém Plzenci, Tlučné
a Třemošné. Aktuální seznam a jejich umístění naleznete na stránkách
www.plzenska-karta.cz. Vstupenku můžete uhradit z bankovní nebo
Plzeňské karty.

Slevenky od sázkové kanceláře
Tipsport
Victory sponzor plzeňské Viktorie, sázková
kancelář Tipsport, připravila pro fanoušky plzeňského fotbalu další bonus. Tipsport nabízí sázkařům speciální SLEVENKY. Za vstupenku tak mohou fanoušci zaplatit až o 50 korun méně. Před zápasem se stačí zastavit
v pobočce Tipsportu a pořídit si slevenku za body z věrnostního programu
Tipkonto. Když si poté půjde fanoušek do pokladny koupit vstupenku,
může použít slevenku jako svůj trumf. Od ceny vstupenky mu v pokladně
odečtou hodnotu slevenky a fanoušek zaplatí jen vzniklý rozdíl.
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příští zápasy

Viktoriány čekají výjezdy na jih Čech a do Slezska
Po domácím střetu s Příbramí čekají na viktoriány dva těžké zápasy na hřištích soupeřů. Svěřenci
Pavla Vrby nejprve zkusí uspět v Českých Budějovicích, o dva týdny později zamíří na horkou
půdu ostravského Baníku. Jihočeši zahájili jarní část nad očekávání dobře a ve třech zápasech
zatím nepoznali hořkost porážky. Ostravané se sice střelecky trápí, ale stále patří mezi nejžhavější
kandidáty pohárových příček. Jak se proti těmto soupeřům povede Viktorii Plzeň?
Historie fotbalu v Českých Budějovicích

Tip na výlet
Jihočeský kraj skýtá
mnoho možností, jak
spojit fotbalové utkání
s neméně příjemnými
kulturními zážitky. Výlety na krásná místa,
jako je Hluboká, Dobrá Voda, Zlatá Koruna, Český Krumlov
či rozhledna Kleť, si
však necháme až na
vhodnější příležitost.
Kam tedy v Českých
Budějovicích
zajít?
Nemůžeme začít jinak než výletem na
Černou věž, která je
dominantou
centra
Českých
Budějovic.
Tato památka, která
byla vystavěná v 16.
století,
je
volně
přístupná veřejnosti a
rozhodně stojí za to, rozhlédnout se z ní po krásném renesančním
centru města. Ochuzeni samozřejmě nebudete ani o výhled do
dalekého okolí. K věži se váže zajímavá pověst. O umíráčku se vypravuje, že věžnému se nechtělo stoupat do vyšších pater věže
pokaždé, když bylo třeba zvonit zemřelému. Proto si ke zvonové
hlavě přivázal dlouhý řemen, který dosahoval až k jeho bytu na
věži. Aby měl zvonění snazší, pomáhá mu kostlivec, který na
zvonu sedí. Kostlivce sice mohou spatřit pouze děti, přesto není
radno hledět na rozhoupaný umíráček.
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Fotbal se v Českých Budějovicích začal hrát už v roce 1898, ovšem
první klub zde vznikl až o sedm let později a nesl jméno AFK České
Budějovice. Dlouhodobě hrál místní oddíl nižší soutěže, mezitím
se stěhoval na nové hřiště k řece Vltavě. Do nejvyšší soutěže se
Českobudějovičtí probojovali až po 2. světové válce. Konkrétně se
jednalo o sezonu 1947/1948 a byla to pouze roční epizoda. Následovala totiž známá reorganizace tělovýchovy a tento proces postihl i fotbalové soutěže. Klub tak byl zařazen pouze do oblastní soutěže. Na další
prvoligové boje si muselo Dynamo počkat až do sezony 1985/1986,
tedy dlouhých 37 let. Opět se tak na Střeleckém ostrově slavil postup,
ovšem ani tentokráte neměl dlouhé trvání. Sestup přišel po dvou sezonách. Dnes již tradiční prvoligový klub se probojoval zpět na začátku
devadesátých let. V sezoně 1996/1997 obsadily Budějovice v lize
6. místo, což je spolu s ročníkem 1993/1994 historicky nejlepší umístění.
O rok později ale následoval sestup a po šesti letech se vše opakovalo
znovu. Jihočeši po vydařené sezoně opět sestoupili, byť v klubu měli
rozhodně vyšší ambice. Poslední sestup v Českých Budějovicích zažili
v roce 2005.

Návrat legendy do klubu
Do klubu se v té době vrátil odchovanec Karel Poborský, který přišel ze
Sparty. Výraznou měrou se podílel na bleskovém návratu do nejvyšší
soutěže. Poborský svou bohatou hráčskou kariéru ukončil a nyní
vykonává funkci předsedy představenstva. K sobě si pak vzal do pozice
generálního manažera trenéra Jiřího Kotrbu, který má zkušenosti
z mnoha tuzemských klubů. České Budějovice zatím na další výrazný
úspěch čekají, každoročně se pohybují ve středu tabulky.

Slabší závěr podzimu, dobré jaro
Současnou sezonu nezahájili Budějovičtí dobře, první tříbodový zisk
zaznamenali až v osmém kole proti Jablonci. Ještě předtím se však
pro neuspokojivé výsledky poroučel Jan Kmoch a na trenérské pozici jej vystřídal budějovický patriot, Pavel Tobiáš. Závěr podzimu se
již nesl ve znamení lepšících se výkonů. Černobílí vybojovali cenné
remízy ze soubojů s Brnem, Teplicemi nebo Ostravou, s prázdnou
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odjel ze Střeleckého ostrova například Liberec. Jaro poté zastihlo tým
z jihočeské metropole ve velké pohodě. Po domácí remíze s Příbramí
vybojovali Budějovičtí bod na Spartě a následně brali všechny body
v souboji se Zlínem. Mezi nejvýraznější osobnosti týmu patří spolehlivý
brankář Pavel Kučera, zkušený obránce Tomáš Hunal nebo důrazný
záložník Petr Šíma.

Historie ostravské kopané
Kořeny slavného ostravského klubu Baník Ostrava sahají až do roku
1922, kdy vznikl SK Slezská Ostrava. Klub postupoval soutěžemi stále
výš a v sezoně 1937/1938 se Ostravané poprvé probojovali do nejvyšší
soutěže! Další fotbalové aktivity, podobně jako jinde v republice, utlumila 2. světová válka. V poválečné éře klub dál úspěšně proplouval
první ligou. Politické změny a reorganizace soutěží vnesly zmatek i do
ostravského fotbalu, klub se postupně přejmenovával až dostal do
názvu známou zkratku OKD. Následovaly zájezdy do Anglie a přišly
i první úspěchy v evropských pohárech. V Interpoháru se klub v sezoně
1961/1962 dostal až do semifinále, kde ztroskotal na Feyenoordu Rotterdam. První ze dvou poválečných sestupů přišel v sezoně 1965/1966.
Baník se dokázal rychle vrátit zpět a o dva roky později již opět hrál evropské poháry, tentokrát PVP. Následoval i premiérový mistrovský titul
Baníku, který znamenal vstupenku do Poháru mistrů evropských zemí.
Zde Slezané vypadli až se slavným Bayernem Mnichov, který dokonce
doma porazili 2:1! Odveta dopadla hůře, Bayern nasázel ostravským
fotbalistům hned pět gólů.

Hadamczikova úspěšná éra
Do klubu přišel v roce 1978 Evžen Hadamczik (dnes již zesnulý bratr
hokejového kouče Aloise Hadamczika) a Baník pod jeho vedením
zažíval nebývalé úspěchy. V sezoně 1978/1979 ještě Baníku titul unikl,
ale o rok později již přišel druhý titul v pořadí. A aby to nebylo málo,
podařila se i obhajoba! Tým vzkvétal, a v domácím prostředí dokonce
odehrál 74 utkání bez prohry v řadě. Baník získal třikrát druhé místo
i vítězství v Českém a Československém poháru. Po tragické smrti
trenéra Hadamczika již baníkovci na své úspěchy navázat nedokázali.
Na Bazalech se ještě objevily týmy jako Dynamo Kyjev a Aston Villa,
jenže skalp silného protivníka už Baník nezískal. Týmu se povedlo ještě
dvakrát dosáhnout na druhou příčku v ligové tabulce, pak ale začal
pád do průměru.

Novodobá historie
V devadesátých letech se klub postupně propadal níž a níž. Klub zachránil až příchod Aloise Hadamczika, který Baník jako spolumajitel dokázal
zachránit v nejvyšší soutěži a srovnat i závazky z minulosti. Ostravští
se dotkli dna, když skončili na 14. příčce, tento výsledek ale znamenal

Areál Miniuni
Málokdo ví, že se v Ostravě nachází velice zajímavá atrakce pro děti
i dospělé – areál Miniuni. Na ploše 1,5 hektaru je možno zhlédnout
více než 30 modelů významných budov evropských měst v měřítku
1:25, jako například londýnský Big Ben, Staroměstskou radnici,
jednu z největších pamětihodností Berlína, Braniborskou bránu, či
12 metrů vysokou Eiffelovu věž. Součástí jsou rovněž krásné stavby Divů starověku. Areál oživují železniční tratě s vláčky a vodní
cesty s parníkem. Pravidelně jsou zde pořádány speciální výstavy
a zábavné akce pro děti. Posedět můžete i v přilehlé restauraci.
start k lepší budoucnosti. Po další změně majitele byl vyhlášen dokonce
útok na titul. V sezoně 2003/2004 Ostrava doslova žila fotbalem, chodily vysoké návštěvy a titul se stal realitou! Po neúspěchu v předkole
LM zájem o fotbal v Ostravě mírně opadl. V současné sezoně fotbalová
horečka v Ostravě opět stoupá a s ní i výkony Baníku. V podzimní části
se Baník pod taktovkou zkušeného Tomáše Galáska a střelecky disponovaného Václava Svěrkoše držel na pohárových příčkách, po odchodu
obou zmíněných posil se zatím na jaře příliš nedaří. Po porážce v Brně
přišla remíza na Žižkově a těsná porážka na Slávii. Přesto tým trenéra
Karla Večeři pomýšlí na pohárové příčky. Mezi opory dozajista patří
zkušení Bolf s Otepkou a také střelec David Střihavka.
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rozhovor se soupeřem

Viktorián Zdeněk Šmejkal jede do Plzně pro vítězství
V létě oslaví teprve jednadvacáté narozeniny, přesto si do fotbalového životopisu stačil zapsat několik prestižních
adres. Českobrodský rodák Zdeněk Šmejkal působil dlouhá léta v pražské Spartě, z jejíž třetiligové rezervy zamířil
před rokem a půl do dresu Viktorie Plzeň. V červenomodrém dresu si připsal dvanáct startů v nejvyšší soutěži a oslavil
také první ligovou branku. Na podzim jej přibrzdilo zranění, nastoupil jen v nepovedeném domácím duelu s Baníkem
Ostrava. Na začátku ledna proto po dohodě s trenéry zamířil na hostování do Příbrami a právě se středočeským týmem
si dnes přijel do Plzně pro body.
Jak bys porovnal všechny tři kluby?
Jsou to odlišné světy. Ve Spartě mají hráči i v rezervním týmu veškerý
komfort a zcela profesionální podmínky, stejně tak tomu bylo v Plzni.
Viktorka stále vylepšuje také možnosti rehabilitace a regenerace,
není si nač stěžovat. V Příbrami je klub i v těchto oblastech o něco
skromnější, ale podmínky jsou naprosto dostačující. Vše navíc přebíjí
zmíněná rodinná atmosféra a skvělá parta.
Ty jsi původně obránce, ale v posledním duelu ti patřilo místo
v záloze. Kde se vlastně cítíš lépe?
Je mi to celkem jedno. V záloze jsem nastupoval ještě v dorostu, poté
se přesunul do obrany. I z pozice krajního beka hodně útočím, takže
samotný post zase nehraje tak velkou roli.

JSME SEBEVĚDOMÍ, CHCEME V PLZNI BODOVAT

V Příbrami jsi od začátku ledna. Jak se ti v klubu líbí?
Jsem spokojen. Příbram je malé město a rodinným dojmem na mě
působí také prostředí v klubu. Máme skvělou partu, držíme pospolu.
V posledním zápase v Liberci jsem nastoupil od začátku, takže spokojený mohu být také po herní stránce. Jen ty body nám chybějí.
Před rokem a půl jsi zamířil ze Sparty do Plzně, nyní do Příbrami.
Ve dvaceti letech poměrně pestrá sbírka…
Každý z těch kroků měl svoje opodstatnění. Z třetiligového
sparťanského béčka jsem zamířil do Plzně, kde jsem dostal možnost
hrát nejvyšší soutěž. Na podzim jsem i vinou zranění tolik příležitostí
nedostal a po dohodě s trenérem Vrbou jsem raději zvolil hostování.
V Příbrami jsem spokojen, chci klubu pomoci k bodům a v létě se opět
poprat o svou šanci ve Viktorce.
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Příbram zahájila jaro remízou, následně přišla porážka v Liberci.
Jaká je v týmu nálada?
Nálada není špatná, ačkoliv oba výsledky nás mrzí. V Budějovicích jsme
měli vyhrát, v Liberci jsme sahali minimálně po bodu. Měli jsme několik
šancí, soupeř naopak udeřil prakticky z jediné vážné situace. Měli jsme
mít o tři body více. Na druhou stranu jsme si dokázali, že můžeme hrát
s každým. Přes remízu a porážku pojedeme do Plzně sebevědomí.
Příbrami se však na hřištích soupeřů nedaří. Čím to je?
To je otázka. Na podzim přivezli kluci pouze bod z Teplic, venku to pro ně
bylo zakleté. Nyní jsme ale získali v Budějovicích bod, a jak jsem říkal, ani
v Liberci jsme herně nepropadli. Věřím, že prokletí zlomíme už nyní v Plzni.
Nejvíce zmiňovaným jménem Příbrami je kapitán Daniel Huňa.
Jak na tebe působí?
Dan je neskutečně pohodový člověk, velký kamarád. Je zkušený, dal
na podzim deset branek a mohl by nosit nos nahoru. Na nic si však
nehraje, je to velká osobnost.
Varoval bys před ním také plzeňské obránce?
Nezávidím jim. Dan je hodně šikovný útočník a má obrovský čuch na branky.
Celý zápas nemusí být vidět a pak se během několika sekund dostane do
dvou šancí. Ve dvou jarních klech neskóroval, ale na tréninku mu to tam
padá. Věříme, že se prosadí již v sobotu ve Štruncových sadech.

rozhovor se soupeřem
Na Slávii prospali kluci úvod zápasu a proti takovému soupeři se jen
těžko vrací do hry. Přesto nakonec sahali po bodu. Proti Liberci to byla
především smůla v koncovce, šancí si Plzeň vytvořila spoustu. Proti
Teplicím srazil kluky rychlý gól, pak už byli Severočeši na koni.
Zažil již podobnou výsledkovou krizi? Co se dá v takové chvíli dělat?
Na podzim jsme ještě pod trenérem Šilhavým odehráli sérii čtyř remíz
a dvou porážek. Myslím, že kluci nyní potřebují jeden ušmudlaný gól,
jedno vítězství. Jen doufám, že to nebude dnes proti Příbrami.

V DUELECH SE SPARTOU BUDU FANDIT PLZNI

Další výraznou osobností je italský trenér Massimo Morales. Jak
se ti s ním spolupracuje?
Není žádný problém. Trenér se snaží hodně s námi mluvit a vše nám
vysvětlit. Na začátku mi vyčítal až přílišné sklony k ofenzivě, ale
přesunem do zálohy se to snad zlepšilo (úsměv).
Jsou nějaké velké změny v přípravě tohoto italského odborníka?
Jedná se o tradiční italskou školu – důraz na taktiku, hodně času
trávíme u videa. Spoustu času věnujeme také nácviku standardních
situací, snad se to brzy projeví v zápasech.

PLZEŇÁKŮ NÁS JE V PŘÍBRAMI HODNĚ, PRÉMIE BYCHOM
MĚLI VYPSAT
V kabině Příbrami je spousta hráčů se zkušenostmi z Plzně. Jak se
chystáte na zápas? Vypíšete prémie za vítězství?
Je nás opravdu dost, něco vymyslíme. Ale o motivaci budeme mít
všichni postaráno i bez prémii.
Budeš nastupovat proti kamarádům. Jaké budeš mít pocity?
Nebude čas na to myslet. Před zápasem a po něm se určitě pozdravíme,
ale na hřišti to bude boj. Plzeň a Příbram potřebují body jako sůl, nikdo
nikomu nic nedaruje.
Nastoupíš proti hráčům, které dobře znáš – jaké jsou síly a slabiny
Plzně?
Síla je každopádně v Pavlu Horváthovi a dalších hráčích středové řady.
To je obrovské plus. Slabinou může být nepovedený rozjezd jara a povinnost doma bodovat.
Jak jako viktorián vnímáš současnou krizi?
Mrzí mě to. Před jarem jsem věřil, že se Plzeň chytí a půjde tabulkou
nahoru. Nyní leží na týmu deka a já klukům moc přeju, aby se zvedli
a dohráli jaro v klidu. Ale samozřejmě až po utkání s námi.
Dva zápasy jsi viděl na vlastní oči. Co týmu chybí k lepším
výsledkům?

V polovině dubna se Plzeň třikrát utká se Spartou. Mrzí tě, že při
těchto zápasech nebudeš?
Určitě, byl by to pro mě
specifický duel. Ale věřím,
že si v dresu Plzně ještě proZdeněk Šmejkal
ti Spartě zahrahu.
Komu v těchto duelech
Pochází z Českého Brodu, prošel
budeš fandit?
mládežnickými týmy Sparty,
Určitě Viktorce. Jsem sice
kde se dostal do B-týmu. Pevně
sparťanským odchovancem,
se zabydlel na pravé straně obale Plzeň mi dala šanci hrát
ranné čtveřice, v září 2007 jej
ligu, jsem jejím kmenovým
získala Plzeň. Na západě Čech
hráčem. A pro Plzeň navíc
se překvapivě brzy prosadil do
bude pohárový dvojzápas
základní sestavy, v sezoně letošní
představovat velkou šanci
ho ale přibrzdilo zranění kotníku.
dostat se do pohárů.
V lednu 2009 proto zamířil na
Do Plzně jsi přišel před
hostování do Příbrami. Rychlý a
rokem a půl. Jak hodnotíš
velice dynamický obránce může
tento přesun?
nastoupit napravo či ve středu obNelituju toho ani v nejranné čtveřice. Dokáže ukázkově
menším. V minulé sezoně
zaútočit po křídle, je členem jujsem si připsal jedenáct
niorských reprezentací.
prvoligových startů, dal
Číslo dresu: 8
jsem branku. Před starPrvoligové starty: 13
tem podzimní části jsem
Narozen: 29. 6. 1988
však měl zánět achilovky,
Post hráče: Obránce
poté výron v kotníku a do
Výška/váha: 177/77
zápasů naskočil až ve
Přezdívka: Šmejky
čtvrtém kole. Ze Sparty
Dosavadní největší úspěch:
navíc přišel David Limbervítěz dorostenecké ligy se starším
ský a to je jednoznačně
dorostem Sparty Praha
kvalitnější fotbalista, mám
Fotbalový sen: hrát stabilně ligu
se co učit. Doufám, že
Fotbalové vzory: Lahm, Zdeněk
současné hostování mi
Pospěch.
pomůže a v létě se poperu
Koníčky: fotbal, kamarádi
o místo v Plzni.
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Partneři

Stavební činnost s.r.o.

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

CD

HOTEL

Karlovarská 83, 323 10 Plzeň, e-mail: hotel.cd@volny.cz
www.hotelcd.cz, tel.: 379 855 101

juniorka

Plzeňští mladíci zvládli generálku na jedničku
Ke generálce před ostrým startem třetí nejvyšší soutěže si mladí fotbalisté Viktorie pozvali do
areálu v Luční druhý tým Chomutova. Proti druhému týmu divize B sice viktoriáni v poločase
prohrávali, díky obratu ve druhém dějství a gólu z předposlední minuty však nakonec strhli
vítězství na svou stranu.
První dějství vyznělo pro hosty
Hosté přijeli se zkušeným mužstvem, které dokázalo velmi
organizovaně bránit vlastní pokutové území. Velmi sporadicky se
dostávali na polovinu domácích, bohužel ojedinělý útok po hrubce
Bauera proměnil v samostatném nájezdu Heřman. Juniorka Viktorie
se dlouho nedokázala prosadit. Kombinovala pomalu, nepřesně a
chybělo i patřičné nasazení, důraz, celoplošná agresivita.

Dvě branky Rodriguese zavelely k obratu
Do druhého poločasu domácí hru zpřesnili a zvýšenou aktivitou v rozmezí 2 minut výsledek korigovali dvěma brankami Rodriguese. Škoda
dalších jasných brankových příležitostí, které postupně nevyužil Rodrigues, Dvořák či Polák. A tak soupeř trestal Doksanským po dobře
zahrané standardní situaci. Juniorka v závěru prokázala vůli po vítězství
a po obléhání branky Presl prostřelil na konečných 3:2.

Marek Smola se dohodl na
ukončení smlouvy
Marek Smola po necelých osmi letech
opouští Štruncovy sady. Třiatřicetiletý
obránce se minulý pátek dohodl na
rozvázání smlouvy a pro zbytek sezony se dohodl s divizním celkem
SK Viktorie Jirny. „FC Viktoria Plzeň
by chtěla Markovi poděkovat za
mnoho poctivě odehraných zápasů
a dlouholeté služby klubu. Marek je
velký bojovník a my věříme, že také
v novém působišti zažije hodně
fotbalové radosti. Do sportovního
i osobního života mu za celý klub
i jeho fanoušky přeji hodně štěstí,“
řekl k Markovu odchodu Pavel Pillár,
tiskový mluvčí západočeského klubu. Marek Smola je odchovanec pražských Bohemians, kde prožil prvních
jedenáct let své fotbalové kariéry. V dalších letech oblékal také dresy Karlových Varů, Kladna, Mělníku, Děčína nebo České Lípy. Jméno si impulzivní
krajní obránce udělal při působení v Chomutově, odkud již jeho kroky vedly
do prvoligových Teplic. V září 2001 už důrazný fotbalisty zamířil na západ
Čech, odkud si v roce 2004 odskočil jen na půlroční hostování do Xaverova.
Za svoji dosavadní kariéru nasbíral úctyhodných 99 ligových startů.

Trenér Milan Matejka byl
tak po utkání spokojen. „Ale
pouze s výsledkem. Pokud
hráči odvedou v mistrovském utkání s Vlašimí stejný
výkon, hořce zapláčou. Nasazení, bojovnost, vydání
se každou minutu je v profi
fotbale povinností, plnění
záměrů trenéra nutností.“

Ostrý start proti Vlašimi
Již v prvním utkání soutěžního
jara potkají mladí viktoriáni
nejtěžšího možného soupeře.
V neděli 15. března přivítají od
10:15 na domácím trávníku vedoucí celek ČFL, FC Graffin Vlašim.
Suveréni soutěže vedou po
podzimní části o šest bodů před
druhou rezervou pražské Slavie,
zástupci Štruncových sadů jsou
s jedenáctibodovou
bodovou
ztrátou na šesté příčce.

Soupiska juniorky na jaro
2009
Brankáři:
Šilhánek Luděk

1. 7. 1989

Obránci:
Bárta Jiří
Chvojan Jan
Mandous Martin
Nový Lukáš

4. 10. 1988
3. 4. 1989
30. 7. 1989
17. 12. 1990

Záložníci
Blažek Jakub
Diviš Jakub
Mudra Jan
Puchmertl Jakub
Staněk Kamil

20. 8. 1989
28. 6. 1988
22. 1. 1990
13. 1. 1989
27. 6. 1989

Útočníci
Herák Rudolf
Leitl Luděk
Presl Antonín
Vrzal Ondřej

5. 7. 1989
4. 4. 1988
6. 8. 1988
1. 3. 1987

Hlavní trenér: Milan Matejka
Asistenti trenéra: Martin Lepeška,
Jiří Skála
Příchody: Jakub Diviš (hostování
– Loko Karlovy Vary), Luděk Šilhánek
(návrat z hostování - Viktoria Žižkov)
Odchody: Ondřej Šiml (přestup Dukla Praha), Filip Trantina (hostování
- Králův Dvůr), Jiří Veselý (hostování
- Vlašim), Stanislav Protivinský (hostování – Koloveč), Marek Bauer, Jakub
Dvořák (přesun do A týmu)

FC Viktoria Plzeň – FK Chomutov
3:2 (0:1)
Branky Viktorie: 69. A 70. Rodrigues, 89. Presl
Sestava Viktorie: Šilhánek (46.
Houdek) – Doležal (60. Nový),
Bauer, Chvojan (60. Ota),
Mandous – Polák, Rodrigues,
Dvořák – Leitl (46. Diviš), Presl,
Bárta (60. Mudra).
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Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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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
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mládež

Dorostenci rozehráli své
soutěže
Dvojzápas dorosteneckých týmu Viktorky a Sigmy Olomouc
skončil dělením bodů. V prvním klání, které odehráli starší
dorostenci, podlehli domácí viktoriáni stejně starým
soupeřům z Hané 0:2. Vendeta plzeňského výběru U17
byla sladká. Mladší výběr olomouckých fotbalistů, kterým
patřilo před utkáním druhé místo v ligové tabulce, si z Luční
ulice odvezl čtyřbrankový příděl.
Problémem U19 je marodka
Lodivod plzeňských starších dorostenců Jiří Kohout se musel před startem
zápasu vypořádat s problémy, které mu přinesla marodka. Mezi zraněnými se
objevilo hned sedm mladých viktoriánů. „Je to taková černá kaňka na přípravě,“
povzdechl si před zápasem Jiří Kohout.

Skóre zápasu otevřeno po pěti minutách
Klání hrané v Luční ulici začali lépe hosté, kteří se ujali po několika minutách
hry vedení. Po trestném kopu, který Olomoučtí zahrávali po faulu Nového, si
na centr naskočil Šindelář a míč z jeho hlavy skončil za zády Cipra. Velkou šanci
navýšit svůj brankový účet měli Hanáci poté, co gólman Viktorky chytil malou
domů. Po rozehrání nepřímého volného kopu vystřelil Navrátil, ale branku Viktorie naštěstí netrefil. Zahrozili i domácí, konkrétně Vitouš, ale brankář Šustr
míč ukryl ve svých rukavicích. Pár minut před koncem prvního poločasu mohli
viktoriáni srovnat. Vitouš poslal balon po rohovém kopu ke Štafovi, ale stoper
Viktorky zamířil nad olomouckou branku.

Druhá olomoucká trefa sebrala naději na bod
Ve druhém poločase mohli jít do dvoubrankového vedení hosté, ale Navrátilovu střelu zastavila tyč plzeňské branky. V 73. minutě si zopakovali úspěšnou
spolupráci po rozehrání rohu Vitouš se Štafem a druhý jmenovaný uklidil
míč znovu nad břevno Šustrovy svatyně. Největší šanci měli mladí viktoriáni
těsně před koncem normální hrací doby. Mudra uvolnil perfektní uličkou
Vitouše, který ale místo zakončení zvolil přihrávku, jež skončila na kopačkách
hanácké defenzivy. Znovu tak platila stará fotbalová pravda: Nedáš – dostaneš.
V 90. minutě hry se prosadil olomoucký Pančochář a zlikvidoval poslední
naděje Plzeňských bodovat. „Důrazné utkání rozhodla produktivita Olomouce,
my jsme měli dobré příležitosti především po rychlých protiútocích, ale chyběl
nám klid v předfinální fázi,“ zhodnotil utkání trenér Kohout.

FC Viktoria Plzeň U19 – SK Sigma Olomouc U19 0:2 (0:1)
Branky: 5. Šindelář, 90. Pančochář
Sestava Viktorie: Cipra – Nový, Hereit, Štafa, Šlajs – Vitouš, Sladký, Koc
(38. Futro) – Mičkal (46. Dvořák), Bezděk (70. Koubek), Mudra

U17 nadělila Hanákům „trojku“ už do půle
Půl hodiny po konci střetnutí fotbalistů U19 vyběhli na trávník mladší dorostenci. Začátek zápasu patřil mladým viktoriánům, kteří zaznamenali vedoucí
a nakonec i vítěznou branku v první minutě klání. Szedmák, posila ze Sušice,
nádherným centrem poslal míč na nabíhajícího Kocoura, jenž se v zakončení
nemýlil. Tlak Viktorky pokračoval i nadále a v 10. minutě bylo skóre zápasu 2:0.
Z pokutového kopu se trefil Kůžel. O osm minut později bylo na trávníku v Luční
ještě veseleji. Po přímém kopu se balon dostal k Mandulovi a hráč, jenž byl na
podzim na stáži v Liverpoolu, zvyšoval již na 3:0. Do konce poločasu se podařilo
zahrozit i Olomouci, která z přímého kopu nastřelila břevno plzeňské branky.

Kůžel přidal čtvrtý zásah
Sigma, do pátečního utkání druhý tým ligové tabulky, se snažila stav zápasu
otočit a dostala na začátku druhé půle Viktorku pod tlak. Jednou pomohla
plzeňskému brankáři Mandousovi tyč, podruhé se proti střele hostujícího hráče
vyznamenal skvělým zákrokem. Šanci navýšit svůj účet měli i viktoriáni. Hoffman na centr Kocoura nedosáhl a střelci Mandulovi se nepodařilo po příhře od
Kůžela zamířit mezi tři tyče. Domácí příznivci se
přeci jen čtvrtého gólu dočkali, když zaznamenal
svůj druhý gólový zářez Kůžel. Obrovskou zás21. 3. 2009 – 10:15
luhu na čtvrté brance v síti Hanáků měl Kocour,
FC Viktoria Plzeň B
který předložil Kůželovi míč před prázdnou bran– AC Sparta Praha B
ku. „Průběh utkání poznamenal náš vynikající
5. 4. 2009 – 10:15
vstup do zápasu. Proti druhému mužstvu tabulky
FC Viktoria Plzeň B
jsme podali vynikající výkon a zaslouženě jsme
– Fotbal Pardubice
zvítězili,“ okomentoval výkon svých svěřenců
trenér Jiří Žilák.

Dorost U18

FC Viktoria Plzeň U17 – SK Sigma Olomouc U17 4:0 (3:0)
Branky: 1. Kocour, 10. (penalta) a 80. Kůžel, 18. Mandula
Sestava Viktorie: Mandous – Hrubý, Libotovský (64. Kadeřábek), Vonášek,
Ovčáčík (52. Folejtar) – Prais, Vokáč, Kůžel – Szedmák (41. Hoffman), Mandula (68. Vrhel), Kocour
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Restaurace Na Spilce
Pivovarská restaurace přímo u zdroje
Restaurace byla otevřena v roce 1992 při příležitosti
150. výročí založení plzeňského pivovaru a nachází se
v prostorách bývalého kvasného sklepa, tzv. spilky, přímo v areálu pivovaru. Jsme vyhlášeni bohatou nabídkou
jídel jak tradiční české kuchyně, tak i specialit k pivu
a hlavně výborně ošetřeným pivem Pilsner Urquell.

Čepovaná piva
Pilsner Urquell 12° nepasterovaný
Gambrinus 12°
Master tmavý 18°
Master polotmavý 13°
Velkopopovický Kozel 10° tmavý
Radegast Birell nealkoholický

Tankové pivo

Počet míst 600

Česká kuchyně
a speciality na pivě
Platební karty,
stravenky

Zahrádka, míst 80

Připojení

U Prazdroje 7
301 00 Plzeň
naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com
Tel.: 377 062 755
GPS: 49°44‘52.032“N, 13°23‘18.102“E
Otevírací doba: Po-Čt 11 - 22,
Pá 11 - 23, So 11 - 22, Ne 11 - 21

soupiska domácí

soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

1. FK Příbram

Brankáři
1
Tomáš Poštulka
19
Dan Houdek
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

Soupiska A mužstva

Obránci
3
Tomáš Hájovský
4
Tomáš Rada
5
Jan Polák
8
David Limberský
12
Jan Halama
13
Jan Lecjaks
15
František Ševinský
16
Marek Bauer
21
Jakub Navrátil

2. 2. 1974
21. 8. 1989
6. 7. 1983
15. 9. 1981

10. 12. 1982
28. 9. 1983
26. 3. 1989
6. 10. 1983
14. 7. 1988
9. 8. 1990
31. 3. 1979
29. 11. 1990
1. 2. 1984

Záložníci
2
Jakub Dvořák
6
Paul Da Silva Rodrigues
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
26
Daniel Kolář

21. 12. 1989
10. 11. 1986
22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
27. 10. 1985

Útočníci
9
Tomáš Krbeček
14
Adam Varadi
17
Jan Rezek
18
Dmitrii Tatanashvilli
23
Jiří Mlika

27. 10. 1985
30. 4. 1985
5. 5. 1982
19. 10. 1983
18. 7. 1980

Hlavní trenér: Pavel Vrba
Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí

Brankáři
1
Lukáš Krbeček
22
Aleš Hruška

27. 10. 1985
23. 11. 1985

Obránci
4
Jakub Štochl
7
Lukáš Pleško
8
Zdeněk Šmejkal
12
Tshiabola Mapanya
15
Martin Müller
17
Stanislav Nohýnek
20
Marek Plašil

2. 2. 1987
21. 5. 1977
29. 6. 1988
7. 6. 1983
6. 11. 1970
2. 8. 1983
19. 12. 1985

Záložníci
5
Vlastimil Ševr
6
Daniel Tarczal
9
Antonín Fantiš
13
Jan Kalabiška
14
Lukáš Nechvátal
16
Jan Mojdl
21
Oguzhan Biyik
23
Tomáš Borek
27
Michal Klesa

23. 5. 1986
22. 3. 1985
15. 4. 1986
22. 12. 1986
10. 3. 1981
9. 2. 1989
28. 9. 1986
4. 4. 1986
13. 5. 1983

Útočníci
10
Vítězslav Brožík
11
Daniel Huňa
18
Matěj Štochl
24
Danielo De Oliveira

22. 12. 1985
25. 6. 1979
4. 5. 1989
11. 11. 1986

Trenér: Massimo Morales
Asistent trenéra: Petr Čuhel
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Partneři:

malby

Oficiální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

příští zápasy
Kalendář ligových zápasů Viktorie
22. 3. 2009 – 15:00 – SK Dynamo České Budějovice
– FC Viktoria Plzeň
4. 4. 2009 – 17:00 – FC Baník Ostrava – FC Viktoria
Plzeň
11. 4. 2009 – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Tescoma Zlín
18. 4. 2009 – 17:00 – AC Sparta Praha – FC Viktoria
Plzeň
25. 4. 2009 – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians Praha
3. 5. 2009 – 17:00 – FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň
9. 5. 2009 – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno
17. 5. 2009 – 17:00 – FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň
23. 5. 2009 – 15:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Kladno

30. 5. 2009 – 15:00 – FK Viktoria Žižkov – FC Viktoria Plzeň

Kalendář pohárových zápasů Viktorie
8. 4. 2009 – 17:00 – AC Sparta Praha – FC Viktoria
Plzeň
22. 4. 2009 – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta
Praha

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů
Viktorie
Juniorka:
15. 3. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FC GRAFFIN
Vlašim
29. 3. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FC Buldoci
Karlovy Vary

Dorost U19:
20. 3. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Siad
Most
27. 3. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Teplice
10. 4. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta
Praha
Žáci U15:
21. 3. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Mladá
Boleslav
4. 4. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians
1905
Ženy „A“:
4. 4. 2009 – 14:15 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC
Slovácko
19. 4. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Teplice

Tabulka Gambrinus ligy
1.

SK Slavia Praha

19

13

5

1

41:13

44

2.

AC Sparta Praha

19

10

4

5

30:18

34

3.

FC Slovan Liberec

19

9

5

5

24:18

32

4.

FK Mladá Boleslav

19

9

5

5

28:24

32

5.

FC Baník Ostrava

19

9

4

6

30:19

31

6.

FK Baumit Jablonec

19

9

4

6

21:22

31

7.

FK Teplice

18

8

4

6

21:14

28

8.

1. FC Brno

19

7

6

6

23:18

27

9.

SK Sigma Olomouc

19

7

6

6

23:25

27

10.

České Budějovice

19

4

11

4

17:24

23

11.

FC Viktoria Plzeň

19

5

7

7

25:27

22

12.

Bohemians Praha

19

6

3

10

23:30

21

13.

1. FK Příbram

18

5

4

9

19:24

19

14.

SK Kladno

19

4

5

10

11:29

17

15.

FK Viktoria Žižkov

19

3

4

12

18:29

13

16.

Tescoma Zlín

19

2

5

12

9:29

11
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