jak to vidím já

Výsledek z Bazalů nám může dodat sebevědomí
Po několika týdnech se opět představíme v domácím prostředí. Naposledy jsme ve Štruncových sadech remizovali s Příbramí, následně jsme
přivezli bod z Českých Budějovic a naplno bodovali na půdě ostravského
Baníku. Výsledek s Baníkem nechceme přeceňovat, ale do dalších zápasů
nám určitě může pomoci především po psychické stránce.
Pokud se ohlédnu za posledními zápasy, musím začít u domácího
utkání s Příbramí. Rozhodla naše neschopnost se prosadit ve velkém
vápně. Téměř celé utkání jsme Příbram tlačili, ale v útočné fázi jsme
se nedokázali prosadit. Je až nenormální, co jsme dokázali zahodit.
Výsledek určitě nenaplnil mé očekávání. Bohužel ani výkon v prvním
dějství utkání v Budějovicích nebyl podle představ. Po změně stran to
již z naší strany bylo mnohem lepší. Při množství našich šancí jsme sahali po třech bodech, ale za prohospodařenou první půli bychom si
je nezasloužili. Budějovice hrály v první pětačtyřicetiminutovce dobře,
bod je zasloužený.
Poslední ligové utkání jsme odehráli v Ostravě a poprvé se radovali
ze tří bodů. Všichni kluci předvedli velmi dobrý výkon, potřebnou
nástavbu přidaly individuální výkony Koláře, Horvátha, Varadiho nebo
Petržely. Byl to pro mě specifický zápas a o to jsem raději, že jsme jej
takto zvládli. Pokud se nestane nic zvláštního, měli bychom již dohrát
ligu v klidu. Budeme chtít samozřejmě nadále získat maximum bodů,
ideální příležitost bude již dnes proti Zlínu.
Soupeř je ve složité situaci, na záchranu ztrácí v tuto chvíli již deset
bodů. Pro zachování naděje tak musí nutně vítězit a o tři body bude
bojovat také v dnešním zápase. Zlín nemá špatné mužstvo, na jaře
hraje slušné zápasy, ale vinou nezvládnutých závěrů nesbírá tolik
cenné body. My se budeme muset Moravanům vyrovnat v bojovnosti
a přidat potřebnou fotbalovou kvalitu. Věřím, že navážeme na výkon
z Bazalů a potěšíme naše fanoušky výkonem i třemi body.
Pavel Vrba

Výzva fanouškům
FC Viktoria Plzeň chce po cenném vítězství na hřišti Baníku Ostrava navázat na povedený výkon z Bazalů
a poprvé na jaře před vlastními diváky naplno bodovat. Zároveň však Viktoria Plzeň nezapomíná ani na
svou slavnou a dlouhou minulost. A právě proto se obrací s žádostí o pomoc k tomu nejcennějšímu, co ji
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, uvedení jména v síni slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň.
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Viktorián,
který je
ostravským
patriotem

V Baníku Ostrava nastupoval už od žákovských let a nakonec v modrobílém dresu oslavoval i titul
v Gambrinus lize. Dnes je ale pro třiadvacetiletého útočníka číslem jedna plzeňská Viktorka. A
nejenom pro něj, ale i pro jeho přítelkyni, která na žádném ze zápasů Západočechů nechybí. Adam
Varadi si nemůže vynachválit partu v kabině plzeňského týmu, sní o zahraničním angažmá a věří,
že fanouškům ve Štruncových sadech předvede více gólových salt.
Z Frýdku-Místku do Baníku

Ostravský vítězný ročník 1985

S fotbalem Varadi začínal v rodném Frýdku-Místku, ale už od šesté třídy
nastupoval za ostravský Baník, kam si ho přivedl trenér Malura. Denně
tak dojížděl přes dvacet kilometrů. Podporu cítil jak od rodičů, tak od
bratra, který kvůli němu musel skončit s hokejem. Rodiče bohužel
neměli na to, aby sportovali oba jejich kluci. Nestává se Adamovi, že by
si do něj dnes bratr kvůli tomu občas v žertu rýpnul? „Žádné narážky
od bráchy neslyším. Spíše mě hecuje v tom, abych šel stále dál. Motivuje mne, abych makal, abych to někam dotáhl a neskončil v nějaké
nižší soutěži, ale abych se fotbalem uživil pořádně,“ vypráví ofenzivní
hráč Viktorky.

V dresu Baníku získal Varadi hned tři mistrovské tituly. První přišel
v žácích, druhý v dorostu a třetí, zatím pro Adama poslední, s prvním
týmem Ostravy v Gambrinus lize. Baník měl v době Adamova mládí
skvělé ročníky, kterým se dařilo vítězit na všech mládežnických
úrovních. „V mládežnických týmech jsem vyrůstal s Michalem Papadopulosem, z dalších ligových fotbalistů ještě například s Alešem
Neuwirthem. Z naší kategorie jsme v lize vlastně my tři,“ zapřemýšlí
nad týmem, který vybojoval vítězství v první dorostenecké lize. Jeho
velkým kamarádem z tohoto období je dodnes Michal Papadopulos,
současný kanonýr Mladé Boleslavi. V Baníku se také plzeňský fotba-
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Adam Varadi
Číslo dresu: 14
Narozen: 30. 4. 1985
Přezdívka: Varis
Oblíbené jídlo: králík se
špenátem a bramborovým
knedlíkem
Oblíbený nápoj: Fanta
Oblíbená barva: zelená
Oblíbená muzika: všechna,
co se běžně hraje v rádiu

lista potkal se současným
trenérem Viktorie Pavlem Vrbou: „On trénoval starší dorost a já jsem byl v mladším,
takže jsme se poznali už
v Ostravě. Poté jsme se potkali i v áčku, ale následně
odešel trénovat na Slovensko. Známe se vlastně už
odmala,“ představuje spolupráci s koučem, jemuž
v posledním ligovém kole
výrazným způsobem pomohl Bazaly vyloupit.

Léta v dresu ligového
Baníku

Premiéru v Gambrinus lize
si urostlý útočník připsal ještě během doby, kdy nastupoval za dorost. „Tehdy si mě vytáhl trenér Cviertna. Jeli jsme do Olomouce a já
v 85. minutě střídal Vencu Svěrkoše. Sice jsme prohráli, ale na první
ligový start se nedá zapomenout,“ vzpomíná na debut v nejvyšší
soutěži. Poté, co se Adamova dorostenecká léta naplnila, nemohli
si ho nevšimnout v prvním týmu Baníku.
Mladý útočník tak neprošel ani juniorkou a
zamířil rovnou do ligového áčka. Nejdříve
se strachoval o udržení na ligové soupisce,
následně se nějaký čas nemohl dočkat
pravidelných startů v české nejvyšší soutěži.
Důvěru od Františka Komňackého dostal
Varadi poté, co se zranil Libor Žůrek. „Libor
měl smůlu a já štěstí. Když se jeden zraní, tak
druhý musí nastoupit. Buď se chytne, nebo
ne. Nakonec jsem pak do sestavy osm zápasů
v řadě nikoho nepustil. Pak ale naskočil Míra
Matušovič a smůlu jsem měl já,“ potvrzuje
s úsměvem vrtkavost fotbalové štěstěny.
Útočník Žůrek je dnes hráčem Zlína, a tak
je možné, že se s Adamem na hřišti během
neděle potká. „Nějaké malé hecování určitě
proběhne, ale přehánět to nebudeme. Ve
Zlíně díky postavení v tabulce asi nemají
příliš náladu na žertování a také my máme
po nepodařeném startu jara ještě hodně co
napravovat,“ říká Adam k setkání bývalých
spoluhráčů.

Přítelkyně fandí barvám Plzně
Adam během svého fotbalového života oblékl dres několika klubů,
ale několik fanoušků jej provází na všech štacích. „Rodina, nejbližší
kamarádi a samozřejmě přítelkyně Andrea mi fandí v každé situaci.
Jeho slova s úsměvem potvrzuje také sympatická černovláska po
jeho boku. „Fandím vždy tomu týmu, ve kterém hraje Adam. Plzeň je
navíc už nějaký čas naším domovem, k městu i klubu mám hodně
blízko. Je trošku paradox, že se kluci výsledkově chytli zrovna na hřišti
naší rodné Ostravy, ale takový je fotbal. Snad už se teď bude Viktorii
dařit.“

Vzpomínky na titul
Svůj zatím největší fotbalový úspěch zaznamenal v Ostravě, když se
s Baníkem radoval z titulu mistrů republiky. „Sezona, kdy jsme udělali titul,
byla nádherná. Pro mě je to největší fotbalový zážitek a výsledek. Měli jsme
plný stadion, ven s námi jezdily tři tisícovky fandů. Hráli jsme v obrovské
pohodě, tým byl dobře složený. Byla v něm zkušenost i mládí,“ vzpomíná
na vydařený rok autor dvaadvaceti ligových branek.

Půl rok na Žižkově a v Teplicích
Nastala ale také doba, kdy v Baníku neměl na růžích ustláno. Není
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ozval spontánní potlesk. „Samozřejmě mě to moc potěšilo, v českém
prostředí to fotbalista nezažije příliš často.“

Premiérová branka za Teplice
Ale zpět na počátky ligové kariéry. Svůj první zásah v nejvyšší soutěži
nezaznamenal v Ostravě, ale ve žlutomodrých barvách Teplic. „Vyhráli
jsme 2:1 a já jsem na jeden gól nahrál a druhý sám dal. Byl to vydařený
zápas,“ usmívá se střelec Viktorky při vzpomínce na utkání s dnešním
soupeřem Plzně, Zlínem. Sám Adam si celkový počet přesných zásahu
pamatuje, ale popírá, že by si vedl nějaké střelecké statistiky: „Nic takového, ale určitě vím, proti komu jsem dal kolik gólů a na koho se mi
daří a nedaří. Podle těchto počtů by to proti Zlínu koneckonců vyjít
mohlo,“ doplňuje s typickým úsměvem.

Gólová salta snad ještě přibudou

se čemu divit, že v době, kdy přestal nastupovat, chtěl odejít na
hostování. „Každý mladý fotbalista potřebuje hrát a já v tomto
ohledu nebyl žádnou výjimkou,“ vysvětluje důvody prvního odchodu z mateřského klubu. Jeho první štací mimo Ostravu se stalo
působení v Praze: „Šel jsem na Žižkov, ale to byl můj fotbalový krok
zpět. Hrála se tam druhá liga, Žižkov nakoupil spoustu posil, ale
skoro nikdo z nich nehrál,“ nevzpomíná nijak rád na své působení
zpod televizního vysílače. Naopak další angažmá už očekávání
splnilo. „Zavolal mi Vlasta Mareček z Teplic, že by mě chtěl ještě na
půl roku. Samozřejmě jsem to přijal, protože Teplice hrály do pátého
místa a byla to velká výzva. Vlasta Mareček mi dával šanci a myslím
si, že jsem se tam chytnul,“ děkuje za příležitost, kterou mu dala již
nežijící trenérská legenda. „Pak mi skončilo hostování v Teplicích
a já šel zpět do Baníku. Udržel jsem se v základu, za trenéra Hapala
jsem pak dal nejvíce gólů,“ připojuje Adam vzpomínku na návrat do
modrobílého dresu slezské metropole.

Sladký návrat na místo činu
Jeho další návrat na Bazaly už ostravským příznivcům zdaleka tolik radosti nepřinesl. Třiadvacetiletý fotbalista se poprvé představil na
mateřském stadionu v dresu soupeře a výborným výkonem pomohl
k vítězství viktoriánů v poměru 4:1. „Byl to pro mě samozřejmě hodně
specifický zápas. V hledišti jsem měl rodinu, přítelkyni a spoustu
kamarádů, třináct tisíc fanoušků vytvořilo báječnou atmosféru. Jsem
rád, že jsem se snad ukázal v dobrém světle, ačkoliv můj výkon musí
hodnotit jiní,“ říká skromně důrazný útočník, jehož výborné vysvědčení
z posledního ligového duelu potvrdili také fanoušci Baníku. Když
plzeňská čtrnáctka opouštěla po 83 minutách hry trávník, z tribun se
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K Adamovi a jeho vstřeleným gólům patří neodmyslitelně branková
oslava v podobě salta. „Salto jsem se naučil v dorostu, když jsme s panem Malurou trénovali obratnost a odrazovou sílu,“ vzpomíná si rychlonohý útočník. Když svůj akrobatický kousek předvedl divákům poprvé,
odmítá, že by se jednalo o něco předem připraveného: „Dal jsem gól
a nevěděl jsem, co za oslavu mám udělat, tak jsem udělal salto a už
mi to zůstalo,“ vybavuje si moment, kdy se zrodila jeho typická gólová
oslava. A kdy naposledy předváděl Adam svůj akrobatický kousek?
„Zrovna teď jsme měli obratnostní trénink a vyhrál jsem skok přes
laťku. Potom následoval odpolední trénink, kde se také dělala obratnost, a trenér po mně chtěl, ať ukážu salto. Zajímalo ho, jestli to ještě
někdo dokáže. A tak jsem ho udělal,“ popisuje, co všechno čeká na
ligového fotbalistu během tréninku, a jedním dechem dodává: „Snad
jich ve Štruncových sadech ještě pár předvedu.“

Pavel Horváth? To je unikát!
Úsměv na jeho tváři vykouzlí tradiční otázka na partu v plzeňské
kabině. „Myslím si, že parta v Plzni je super, ale výsledky tomu příliš
neodpovídají. Někde jsem slyšel, že se prý v kabině máme hádat
a podobě, ale to je absolutní nesmysl. Naopak – na partě to tady stojí,“
vysvětluje Adam. Vůdčí osobností v kabině je samozřejmě Pavel Horváth. „Pavlův vliv na kabinu je obrovský. Je to nepsaný vůdce týmu, má
něco za sebou a všichni ho respektujeme takového, jaký je. On je tím,
kdo to vždy uklidní. Když se prohraje, samozřejmě že se nemůžeme
v kabině chechtat. Horvi je ale tím, kdo srandu v pravou chvíli udělá
a napjatou atmosféru dokáže uvolnit,“ chválí svého kapitána, který je
pro tým stejně důležitý jak na hřišti, tak mimo něj. „Hrál jsem v dosti
klubech a byli tam povahově podobné typy, jako je Pavel. Horvi je ale
rarita, absolutní unikát,“ směje se častá oběť kapitánových srandiček.
„Horvi mi za to, že jsem z Ostravska, dává hroznou čočku. Skoro každý
den od něj slyším narážky typu, že jsem chachar a podobně,“ popisuje

téma

Jak se točil viktoriánský videoklip „Líbáš jako Bůh“
Během zimního soustředění na Kypru se trojice viktoriánů v sestavě Petržela, Limberský
a Varadi vydala na filmovou dráhu. Zmíněný triumvirát plzeňských fotbalistů byl osloven,
zda by nechtěl natočit videoklip k předpremiéře filmu režisérky Poledňákové Líbáš jako Bůh.
„V prvé řadě tam šlo o srandu, protože jsme si mysleli, že to bude něco malého. Ale když jsme to
nakonec viděli v kině, tak to byl docela velký projekt. Byla to moje první zkušenost s něčím takovým a myslím si, že i dobrá. Byla u toho sranda a kvůli tomu se to dělalo,“ rozdává úsměvy při
vzpomínce na práci před kamerou. Kdo vlastně byl režisérem vystoupení plzeňských fotbalistů?
„Pan Pech za námi přišel s osnovou, co by tam mělo být. My jsme si to pak trochu dodělali,“
popisuje Adam, jakým způsobem probíhalo natáčení. Videoklip splnil svůj účel na sto procent,
neboť na premiéře zmíněného filmu v Plzni pobavil nejenom trojici, která byla hlavními hrdiny,
ale plný sál. Oscara ani Českého lva však zatím nikdo z viktoriánských hereckých nadějí nedostal.„Není všem dnům konec,“ směje se Adam.
rýpání ze strany plzeňského špílmachra. „Snažím se to vracet, ale při
Pavlově duchapřítomnosti si mnohdy ještě znovu naběhnu.“

S přítelkyní jsme v Plzni spokojení
Během svého fotbalového života prošel už čtyřmi městy. Kde se tedy Adamovi líbilo nejvíce? „Nejsem takový typ, že bych měl moc rád velká města,
takže Praha mi moc nesedla. Teplice byly lepší a v Plzni jsem už vlastně rok
a půl a zvykl jsem si tady. To samé platí i pro přítelkyni, takže si myslím, že
je to tu zatím nejlepší,“ porovnává třiadvacetiletý střelec města, ve kterých
působil, a vzápětí dodává: „Samozřejmě až po domově, po Ostravě.“ Jak
se tedy zamlouvá Adamově přítelkyni bydlení v západočeské metropoli?
„Plzeň skousla statečně, i když to je daleko od rodiny a od kamarádů,“ prozrazuje a k tématu domova dodává: „Když máme šanci jet domů, tak určitě
neváháme. Cesta po D1 je náročná, ale vidíme rodinu, já mamku ve Frýdku,
takže za to to určitě stojí.“ Fanoušky Viktorie nechává Adam dále nahlédnout
i do svého soukromého života:„S přítelkyní jsme spolu vlastně dva a půl roku
a jsme zasnoubeni. Dohromady jsme se dali po mém angažmá v Teplicích.“

Kypru „dědkem“. Proč si vybral Limba zrovna toto přirovnání, se nám
pokusil ofenzivní fotbalista Plzně vysvětlit: „Nechodím s klukama tak
často na oblíbené kávičky, spíše jsem doma, vařím si sám a čtu si.
Limba mě neustále někam tahá, ale já na to nejsem z Ostravy vůbec
zvyklý. Takže má vlastně pravdu,“ směje se. „Přes týden jsem rád doma,
v klídku si udělám svoje věci a jdu co nejdříve spát. Když je ale nějaká
akce, máme třeba povinné zápisné, tak si také rád někam zajdu.“

Fotbalovým snem je zahraničí
Stejně jako každý člověk, má i plzeňský hráč své sny. Jaké jsou tedy
ty jeho fotbalové? „Chtěl bych hrát fotbal co nejdéle a bez nějakého
vážnějšího zranění. Zdraví je na prvním místě,“ přemýšlí o budoucnosti Varadi. Jeho nejsmělejší myšlenky však jdou i dále: „Snem
každého fotbalisty v Česku je zahraniční angažmá. Věk už na to mám
a uvidíme, co se povede. Vysněnou ligou je pro mě anglická nebo
německá, takže bych si jednou rád zahrál v nějaké důraznější soutěži,“
zasní se. Má snad i on svůj vysněný fotbalový klub, jehož čest a slávu
by rád hájil? „Když jsem byl malý, tak jsem fandil Arsenalu. Pak tam
přestoupil můj kamarád Michal Papadopulos, takže se mi mé fandovství ještě více utužilo. Ale dres kanonýrů je opravdu daleko,“ směje
se Adam.

„Když se maká, šance přijde,“ míní Varadi
Start do jara si ofenzivní fotbalista Viktorky představoval určitě jinak.
V sestavě během úvodních zápasů chyběl, v tuto dobu ale již do základu patří. „I když nehrajete, nesmíte přestat makat. Příležitost přišla, nyní
hraji a udělám maximum pro to, abych se v základu udržel,“potvrzuje
svou poctivost rychlonohý fotbalista. V minulém zápasu si sám nastavil
laťku hodně vysoko. Jak se mu povede dnes proti Zlínu?

O fotbale si doma povídáme
„Přítelkyně mé zápasy hrozně moc prožívá. Spousta hráčů říká, že když
se prohraje, nechtějí se doma bavit. U nás to ale rozebíráme, sedneme
si k večeři a mluvíme o tom,“ vysvětluje viktorián s číslem čtrnáct, jakým
způsobem u něj doma probíhá večery po ligovém klání. Jakých rad se
mu od Andrey většinou dostává? „Určitě mi řekne, že málo běhám,“
směje se Adam, ale na adresu své lásky doplňuje: „Fotbalu za ta léta již
rozumí, rád si její názor vyslechnu.“

Adam je pro Limberského „dědkem“
Sám přiznává, že je oproti klukům z kabiny klidnější. David Limberský,
Adamův spolubydlící na soustředěních, ho nazval během pobytu na
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soupeř

Zlín bojuje o ligové přežití
Do Štruncových sadů dnes zavítal poslední tým ligové tabulky, svěřence Pavla Vrby přesto nečeká lehká
práce. Zástupci fotbalové Moravy na jaře srdnatě bojují o zachování ligové příslušnosti a nejednoho soupeře
již obrali o cenné body. Také do západočeské metropole přijíždějí s jasným cílem uspět.
jeden gól (0:2), a to hned na úvod sezony 1985/86, na jejímž konci slavila po šesti letech návrat
do 1. ligy. Mnohem dramatičtější však byla jarní odveta ve Štruncových sadech – hosté šli už ve
2. minutě do vedení, které udrželi celý poločas. Plzeňští tento stav nakonec otočili, když vítězný
gól na 2:1 vstřelili až v poslední minutě! Po roce ale byla Plzeň zpět v národní lize a až na pátý
pokus se jí podařilo v Gottwaldově uhrát první bod za bezbrankovou remízu, na jaře si doma
zopakovala těsnou výhru, tentokrát 1:0. Rok 1989 přinesl nejen další plzeňský pád z 1. ligy, ale
také významnou změnu u soupeře, a to návrat k historickému názvu města – Zlín. Jen jednou
v někdejší 1. ČNFL vyhrála Plzeň na jeho půdě, a to na jaře 1991 (1:0), rok poté si odvezla bod
(2:2), přičemž domácí vstřelili oba góly z pokutových kopů. Naopak pasivní bilanci měla v sezoně
1992/93 (0-1-1), která oběma klubům přinesla postup do premiérového ročníku české nejvyšší
soutěže. Po jarní prohře 1:2 odehrála Viktoria zbývajících devět kol bez prohry, Zlín sice obsadil
až poslední postupové 6. místo, ale rozdíl mezi 2.–6. pozicí byl pouze jednobodový, což svědčilo
o velké vyrovnanosti postupujících celků.

Dlouhá historie vzájemných duelů
Oba celky se v rámci 1. či 2. nejvyšší soutěže pravidelně setkávají od roku 1982, zatímco
během předchozích více než třiceti let se tak stalo pouze v sezonách 1970–1972. Nejdelší
přestávka bez vzájemného utkání za posledních 27 let byla jen tříletá (1996–1999), zbylých
pět bylo jednoročních. Naopak během sedmi let (1989–1996) se utkávaly nepřetržitě. V nejvyšší
československé soutěži se někdejší Gottwaldov objevil naposledy v sezoně 1970/1971. V tomto
roce sestoupil tým z města bot společně s Plzní, které nepomohlo ani to, že svého soupeře
dvakrát porazila. Totéž se jí podařilo i v následujícím druholigovém ročníku a i jediná výhra
venku jí při dobré domácí bilanci a vysokém počtu remíz stačila na 2. postupové místo. Moravský
klub se naopak o rok později propadl až do 3. ligy.
Dlouhá zlínská cesta zpět na vrchol
Prvenství ve 2. ČNFL v ročníku 1981/82 však tehdejšímu Gottwaldovu přineslo účast v nově
vytvořené 1. ČNFL a po deseti letech také utkání s Plzní, jejímž cílem pro sezonu 1982/83 byl postup
do 1. ligy. Díky slabým výsledkům na soupeřových hřištích ale tyto plány začaly dostávat čím dál
větší trhliny. Z Gottwaldova si Plzeňští odvezli porážku 0:1, a to už o čtyři týdny dříve neuspěli ani
na půdě druhého nováčka z Chomutova (1:2). Stoprocentní domácí bilance po podzimní části vzala
na jaře (1983) za své a vše vyvrcholilo nevídaným selháním v posledních šesti kolech, kdy si Plzeň
připsala pět proher a jedinou remízu právě s Gottwaldovem. Ten k záchraně nutně potřeboval
alespoň bod a také jej získal – minutu před koncem z penalty (2:2)...
Vzájemné duely především v nižších soutěžích
Ze všech osmi zápasů v letech 1982–1986 byl tento jediný, v němž bodovali hosté, v ostatních
sedmi uspěli domácí. Jen jednou za celé společné působení v ČNFL prohrála Plzeň o více než
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Česká liga přivítala oba soupeře
Jestliže Plzeňští v 1. české lize vydrželi bez přerušení šest let, Zlínští přesně polovinu, tedy tři roky.
Všech šest utkání vyhráli domácí, zatímco Zlín pokaždé o branku, výhry Viktorie byly výraznější,
o čemž svědčí celkové skóre 9:1. V té době (v roce 1995) se zlínský celek „blýskl” dvěma málokdy
vídanými sériemi bez vstřelené branky. Na jaře to bylo devět zápasů v řadě, přičemž úvodní
z nich se odehrál v Plzni (0:2). Po remíze 1:1 s Hradcem Králové v 1. podzimním kole pak vyšel
Zlín dokonce 10x po sobě zcela naprázdno, další prohra s Plzní (tentokrát 0:3) byla pro změnu na
závěr této série. Po 11. kole tak měl moravský tým skóre 1:19. Tento výpadek se mu nakonec stal
osudným a sestoupil. K tehdejším 27 bodům má však letos velmi daleko… Není určitě náhoda,
že je druhým nejhůře střílejícím mužstvem v historii české ligy (ze všech nynějších účastníků)
s průměrem 27,22 branky na sezonu, kdy jen 3x překonal třicetigólovou hranici!
Boj o nejvyšší soutěž
Od stejného roku (1996) se však do potíží
začala dostávat i Plzeň (zejména kvůli neustálému oslabování kádru) a vše vyvrcholilo sestupem v roce 1999. Po třech letech se
tak oba týmy setkaly o patro níž a tentokrát
zcela proti tradici v obou střetnutích uspěli
hosté. Na jaře 2000 si Zlín z Plzně odvezl
historickou výhru 2:0. Po roční přestávce
(Plzeň opět sestoupila) bylo zase vše jinak,
oba zápasy neměly vítěze. Bod ze Zlína
(1:1) ve 3. kole byl vůbec první v soutěži,
v jarní části (3:3) přišla Viktoria o výhru
v 95. minutě, přestože soupeř dohrával
bez vyloučeného hráče. Zlín v této sezoně
odehrál 17 zápasů (od 14. kola až do konce)
bez prohry a po šesti letech se vrátil do
1. ligy, Plzeň si musela ještě rok počkat.

PLZEŇ – ZLÍN
Bilance vzájemných
zápasů:
1. česká liga: 15 5 4 6
Z toho v Plzni: 7 4 3 0
Nejvyšší výhry Plzně: 4:1 (duben
1994), 3:0 (říjen 1995)
Nejvyšší výhry Zlína: 2x 3:1
a 1x 2:0
1. československá liga: 2 2 0 0
2. česká liga: 4 1 2 1
Z toho v Plzni: 2 0 1 1
1. ČNFL: 18 7 5 6
Z toho v Plzni: 9 6 3 0

soupeř
FC Tescoma Zlín
1. česká liga: 1993–1996, 2002–2009
Počet sezon: 10
Počet zápasů: dosud 292
Nejlepší umístění: 2x 7. místo (2002/2003, 2003/2004)
Nejhorší umístění: 15. místo (1995/1996) – sestup
Nejvíce vstřelených branek v sezoně: 37 (1993/1994)
Nejméně vstřelených branek v sezoně: 17 (1995/1996)
Nejvíce obdržených branek v sezoně: 48 (1993/1994)
Nejméně obdržených branek v sezoně: 31 (2007/2008)
Nejvyšší výhra: Zlín – Kladno 4:0 (listopad 2007)
Nejvyšší prohry: Slavia – Zlín 7:1 (září 2007) a 5:0 (březen 1994), Zlín – Žižkov 0:5 (listopad 1994), Brno – Zlín 5:0 (květen 2003)
1. československá liga: 1969–1971
Počet sezon: 2
Počet zápasů: 60
Nejlepší umístění: 14. místo (1969/1970)
Nejhorší umístění: 16. místo (1970/1971) – sestup
Nejvíce vstřelených branek v sezoně: 30 (1970/1971)
Nejméně vstřelených branek v sezoně: 28 (1969/1970)
Nejvíce obdržených branek v sezoně: 56 (1970/1971)
Nejméně obdržených branek v sezoně: 45 (1969/1970)
Nejvyšší výhra: Gottwaldov – Kladno 4:1 (září 1969)
Nejvyšší prohry: VSS Košice – Gottwaldov 5:0 (duben 1971),
Trnava – Gottwaldov 4:0 (duben 1970)
2. česká liga: 1996–2002
Počet sezon: 6
Počet zápasů: 178
Nejvyšší výhry: Zlín – Havířov 7:1 (květen 1997), Zlín – Třinec 5:0 (březen 1998),
Zlín – Vítkovice 5:0 (červen 2001), Olomouc B – Zlín 0:5 (duben 2002)
Nejvyšší prohra: Vítkovice – Zlín 4:0 (říjen 1998)
1. ČNFL: 1982–1993
Počet sezon: 11
Počet zápasů: 328
Nejvyšší výhry: Gottwaldov – Xaverov 6:0 (srpen 1987), Zlín – Kladno 5:0 (duben
1990), Chomutov – Zlín 1:6 (duben 1991)
Nejvyšší prohry: Poruba – Gottwaldov 5:0 (září 1982), Liberec – Gottwaldov 5:0 (srpen
1986)

Plzni se proti Zlínu příliš nedaří
Od té doby jsou vzájemná utkání opět prvoligová a s výjimkou ročníku 2006/07 se Plzni příliš
nedaří. Na podzim 2003 poprvé v české lize doma nevyhrála (0:0), jarní prohra 1:3 jen podtrhla
tragickou sezonu. Po návratu v roce 2005 poprvé bodovala ve Zlíně (0:0), který na jaře nerozhodný výsledek oplatil (1:1) a po osmi zápasech skóroval venku (gól si však domácí dali sami).
Jediné výhry na hřišti Zlína (2:1) dosáhla Viktoria na podzim 2006 a uspěla i ve Štruncových
sadech (2:0) před dvěma lety. Poté již ale žádný úspěch nepřišel. Nelze za něj považovat ani
remízu 1:1 z předloňského září, i když krátce před tím Zlín výhrou v Liberci ukončil sérii rovných
čtyřiceti utkání venku bez vítězství!
Viktoriáni mají soupeři co vracet
Z celkových šestnácti domácích zápasů, které Zlín v loňském roce doma sehrál, dokázal vyhrát
pouhé tři – z toho 2x odešla poražena Viktoria Plzeň, zbývající prohru si odnesl Žižkov, nyní
2. největší adept na sestup. V jarní části minulé sezony Zlínští doma v osmi utkáních skórovali

pouze 3x – z toho v sedmi vůbec (!), všechny góly si „schovali” právě na Plzeň, kterou zdolali 3:1
a výhru nad svým nejoblíbenějším soupeřem (2:0) si zopakovali také v říjnu. Od té doby čekají
na další tříbodový zisk marně a jejich šance na záchranu se každým kolem zmenšuje. To ale
nemění nic na tom, že Viktorii čeká těžký protivník. Ze všech současných prvoligových klubů má
Zlín aktivní bilanci jen s Plzní a s Kladnem a uplynulý rok ukázal, že na Plzeň umí zahrát, i když
se mu jinak dlouhodobě nedaří! Po říjnovém zápase došlo v Plzni k trenérské výměně, zatímco
Zlín již vedl Ladislav Minář. Z posledních čtyř domácích utkání během tohoto druhého zlínského
působení v nejvyšší soutěži vyhráli Plzeňští jen jednou, 3x se body dělily. Je zajímavé, že u všech
těchto remíz byl brankář Vít Baránek, který si z Plzně odvezl po bodu celkem již 5x (2x s Ostravou
v letech 1997 a 1998 také 0:0 a 1:1). V 1. lize je nyní jediný celek, na jehož hřišti Zlín ještě nikdy
nebodoval, a tím je obhájce titulu a podle všeho staronový mistr, Slavia Praha. Dnes tedy Viktoria
hraje o to, aby doma poprvé porazila zlínskou brankářskou jedničku a také vyrovnala vzájemnou
bilanci. A navíc má po nevydařeném jarním startu stále co napravovat.
Zlín se zatím stále potápí
Modrožlutí ve své historii tradičně bojují na pomezí první a druhé nejvyšší soutěže a ani ročník
letošní není výjimkou. Osm kol před koncem ztrácejí Zlínští na čtrnácté Kladno již deset bodů
a naděje na záchranu se pomalu vytrácí. Svěřencům trenéra Ladislava Mináře však chybí také
trošku štěstí. Z šesti jarních zápasů prohráli Zlínští pouze dvakrát, když nestačili na České
Budějovice a vedoucí Slavii. V posledním kole přišli o vítězství nad Teplicemi až v poslední
minutě. Parta kolem zkušených Víta Baránka, Zdeňka Kroči nebo Richarda Dostálka tak již nemá
příliš co ztratit, o zachování alespoň teoretické šance budou ve Štruncových sadech jistě bojovat
ze všech sil.

Vzájemné zápasy
* = Gottwaldov

2. 4. kolo – 6. 9. 1992 Plzeň – Zlín 1:1 (0:1)
2. 21. kolo – 3. 4. 1993 Zlín – Plzeň 2:1 (1:0)
1. 5. kolo – 12. 9. 1993 Zlín – Plzeň 1:0 (1:0)
1. 20. kolo – 3. 4. 1994 Plzeň – Zlín 4:1 (3:0)

1. * 7. kolo – 13. 9. 1970 Plzeň – Zlín 2:1 (1:0)
1. * 22. kolo – 11. 4. 1971 Zlín – Plzeň 0:1 (0:0)
2. * 13. kolo – 6. 11. 1982 Zlín – Plzeň 1:0 (1:0)
2. * 28. kolo – 14. 6. 1983 Plzeň – Zlín 2:2 (1:1)
2. * 5. kolo – 10. 9. 1983 Zlín – Plzeň 2:1 (1:0)
2. * 20. kolo – 15. 4. 1984 Plzeň – Zlín 2:0 (0:0)
2. * 12. kolo – 11. 11. 1984 Zlín – Plzeň 2:1 (2:1)
2. * 27. kolo – 23. 5. 1985 Plzeň – Zlín 3:1 (2:0)
2. * 2. kolo – 31. 8. 1985 Zlín – Plzeň 2:0 (0:0)
2. * 17. kolo – 23. 3. 1986 Plzeň – Zlín 2:1 (0:1)
2. * 3. kolo – 29. 8. 1987 Zlín – Plzeň 0:0
2. * 18. kolo – 27. 3. 1988 Plzeň – Zlín 1:0 (1:0)
2. 12. kolo – 4. 4. 1990 Plzeň – Zlín 3:0 (2:0)
2. 27. kolo – 26. 5. 1990 Zlín – Plzeň 3:2 (1:1)
2. 4. kolo – 9. 9. 1990 Plzeň – Zlín 1:1 (1:1)
2. 19. kolo – 6. 4. 1991 Zlín – Plzeň 0:1 (0:0)
2. 12. kolo – 3. 11. 1991 Plzeň – Zlín 3:2 (1:1)
2. 27. kolo – 23. 5. 1992 Zlín – Plzeň 2:2 (1:0)
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1. 4. kolo – 28. 8. 1994 Zlín – Plzeň 2:1 (2:1)
1. 19. kolo – 19. 3. 1995 Plzeň – Zlín 2:0 (0:0)
1. 11. kolo – 22. 10. 1995 Plzeň – Zlín 3:0 (0:0)
1. 26. kolo – 28. 4. 1996 Zlín – Plzeň 1:0 (1:0)
2. 13. kolo – 26. 10. 1999 Zlín – Plzeň 0:1 (0:1)
2. 28. kolo – 21. 5. 2000 Plzeň – Zlín 0:2 (0:1)
2. 3. kolo – 11. 8. 2001 Zlín – Plzeň 1:1 (0:1)
2. 18. kolo – 17. 3. 2002 Plzeň – Zlín 3:3 (0:1)
1. 11. kolo – 18. 10. 2003 Plzeň – Zlín 0:0
1. 26. kolo – 17. 4. 2004 Zlín – Plzeň 3:1 (0:0)
1. 7. kolo – 24. 9. 2005 Zlín – Plzeň 0:0
1. 21. kolo – 19. 3. 2006 Plzeň – Zlín 1:1 (0:0)
1. 5. kolo – 27. 8. 2006 Zlín – Plzeň 1:2 (0:0)
1. 20. kolo – 1. 4. 2007 Plzeň – Zlín 2:0 (0:0)
1. 6. kolo – 17. 9. 2007 Plzeň – Zlín 1:1 (1:1)
1. 20. kolo – 8. 3. 2008 Zlín – Plzeň 3:1 (2:0)
1. 9. kolo – 4. 10. 2008 Zlín – Plzeň 2:0 (1:0)
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minulý zápas
Do utkání s Příbrami vstupovala Viktorie s jediným cílem, kterým bylo vítězstvím. Zápas ve Štruncových sadech přinesl
hned několik příležitostí ke skórování jak na straně hostů od Litavky, tak Viktorky. Plzeňským i příbramským fotbalistům
se nepodařilo využít ani jednu šanci, a tak střetnutí 20. kola Gambrinus ligy skončilo bezbrankovou remízou.

V utkání
s Příbramí
branka
nepadla

Pět změn v základní sestavě Viktorie
Trenér Pavel Vrba se rozhodl po nepřesvědčivých výsledcích razantně
sáhnout do základní jedenáctky. Oproti utkání v Teplicích udělal hned
pět změn v zahajovací sestavě. Do ligového klání tak prvně od svého
návratu z Anglie postavil Michala Daňka a slovenský stoper Tomáš Hájovský poprvé okusil, jak chutná fotbal v Gambrinus lize.

Velké šance v prvních minutách hry
Už ve čtvrté minutě utkání se do své největší šance v zápase dostala
Příbram. Příbramský kapitán Huňa zamířil k levé tyči plzeňské branky,
ale gólman Daněk skvělým zákrokem míč za svá záda nepustil. Vikto-
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FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram 0:0
Žluté karty: Lecjaks, Petržela – Pleško, Štochl
Rozhodčí: Zelinka – Wilczek, Drastík
Diváci: 2 135
Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Rada, Lecjaks –
Petržela (70. Jiráček), Horváth, Limberský, Varadi (83. Krbeček) –
Kolář, Mlika (61. Tatanašvili). Trenér Pavel Vrba.
Příbram: Hruška – Plašil, Müller, Štochl J., Pleško – Šmejkal
(61. Di Oliveira, 84. Štochl M.), Borek, Tarczal, Nechvátal, Brožík
(40. Klesa) – Huňa. Trenér Massimo Morales.

ria odpověděla vzápětí. Po prvním rohovém kopu zápasu nebezpečně
hlavičkoval dlouhán Hájovský, zamířil však nad břevno Hruškovy
branky. Další velká šance viktoriánů přišla znovu po rohu. Nakrátko
ho rozehrál Horváth, poslal míč na Limberského, který balon potáhl
a odcentroval na zadní tyč příbramské branky. V těchto místech se
pohyboval Varadi a hlavičkou poslal balon zpět před takřka odkrytou
branku, kde na něj Mlika naneštěstí nedosáhl. Na druhé straně měla
po faulu Limberského výhodu volného přímého kopu z hranice dvaceti metrů Příbram. K míči se postavil explzeňský Pleško, levou nohou
obstřelil zeď, ale jistý Daněk udržel míč ve svých rukavicích. Ke konci
prvního poločasu měla Viktoria výhodu hned několika rohů, ale ani po
zmatcích v příbramské obraně se žádnému hráči Plzně nepodařilo míč
protlačit za Hruškova záda.

Tlak Viktorie brankou neskončil
Začátek druhé půle byl podobný té první. Do gólovky se po třech minutách propracoval Kolář, který měl před sebou už pouze příbramského
brankáře, ale Hruška jeho pokus vyrazil. Kolářova následná dorážka
brankou neskončila. Dvě minuty nato vyslal tvrdou ránu Limberský
a mířil jen těsně nad břevno. V 59. minutě měl vynikající příležitost ke
skórování Petržela. Po nádherném centru od Koláře z levé strany hřiště
před ním stál už jen Hruška, ale také plzeňský štírek se z malého vápna neprosadil. Zahrozil i Varadi, ale i jeho střela z hranice šestnáctky
šla těsně mimo tři tyče příbramské svatyně. Poslední šanci naklonit
vítězství na svou stranu měla Viktorie v 90. minutě. Do míče se znovu
opřel Limberský, avšak dělový projektil z jeho nohy zamířil přesně
do míst, kde stál Hruška. Když se neujala ani poslední střela Viktorie,
skončilo utkání ve Štruncových sadech dělbou bodů.

NEPROMĚNĚNÉ ŠANCE MRZELY NEJVÍCE
Po utkání s Příbramí mrzelo viktoriány ze všeho nejvíce neproměňování gólových příležitostí. Podle trenéra Viktorky Pavla Vrby celý
zápas rozhodla neschopnost plzeňských fotbalistů prosadit se ve
velkém vápně: „Téměř celé utkání jsme Příbram tlačili, ale v útočné fázi
jsme se nedokázali prosadit. Je až nenormální, co dokážeme zahodit.
Těžko můžu třeba Petrželovi u rozboru vysvětlovat, ať dá gól z brankové
čáry,“ rozčiloval se po konci utkání na své svěřence Vrba a připomněl
největší šanci Viktorie.
Svědomí nad neproměněnými šancemi zpytoval i Daniel Kolář: „Když
čtyři zápasy v řadě nevyhrajete, nevěříte si. A když už v šanci jsem, trefím
gólmana do nohy,“ litoval Kolář své nevyužité příležitosti, kterou měl
na začátku druhého poločasu.
Jarní výsledky Viktorie zatím nenahrávají tomu, aby v kabině panovala dobrá nálada. „Pohoda je teď nulová a i s tím souvisí zakončení.
Měli jsme spousty centrů, standardek i situací ve velkém vápně. Efektivita
je ale o psychice a ta se zvedne až s výsledky,“ poukazuje plzeňský kouč
Vrba.
Smíšené pocity ze zápasu měl i navrátilec do sestavy Viktorky Michal
Daněk. Při svém premiérovém startu v probíhajícím ročníku udržel
čisté konto. Nejvíce se zapotil už po čtyřech minutách hry, kdy musel
vytáhnout skvělý zákrok proti kanonýrovi Příbramských Huňovi: „To
jsem zvládl a pak už jsme Příbram do šancí nepustili, takže už jsem skoro
žádnou práci neměl. Jen jsem do poslední chvíle věřil, že nějaký gól dáme.
Mrzí mě, že se tak nestalo,“ smutnil po utkání plzeňský brankář.
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Viktoria přivezla z jihu Čech cenný bod
Viktoria Plzeň v soubojích s Českými Budějovicemi
patrně miluje remízy. Byl to už pátý vzájemný souboj
v řadě, který neměl vítěze. Jihočeši dokázali v letošním
ročníku už třináctkrát vyválčit nerozhodný výsledek,
pro Západočechy to byl druhý vybojovaný bod v jarních
zápasech. Plzeňský celek, který přijel k utkání novým
autobusem, předvedl na stadionu na Střeleckém ostrově
dva naprosto rozdílné výkony v jednotlivých poločasech.
V prvním zahrál bázlivý fotbal a prakticky neohrozil
branku domácích. Ve druhém zaslouženě vyrovnal a měl
nakonec blíže k vítězství. Remíza je ovšem spravedlivá,
shodli se na tom i oba trenéři Pavel Vrba a Pavel Tobiáš.
Brzké vedení domácích
Viktoria nastoupila v sestavě s řadou změn, prvoligový debut zažil
útočník Antonín Presl. Úvod utkání nepřinesl příliš vysoké tempo.
Na obou stranách docházelo k řadě nepřesností a v prvních minutách toho k vidění příliš nebylo. První vzruch přinesla až 13. minuta
a hned se měnilo skóre. Po rohovém kopu Benáta byl brankář Daněk
atakován Sedláčkem, míč neudržel a domácí útočník jej pohotově
doklepl do prázdné branky.

Vyrovnání po změně stran
Viktoria poprvé ohrozila branku domácích až v 16. minutě. S nepříliš
tvrdou a přesnou střelou Horvátha si domácí brankář Kučera bez
potíží poradil. Domácí byli i nadále aktivnější, většinu akcí vytvářel
v prvním poločase dobře hrající Benát. Ovšem jeho pokusy, ani střely

SK Dynamo Č. Budějovice – FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)
Branky: 13. Sedláček – 54. Lecjaks.
ŽK: 31. Riegel, 54. Horejš, 90. Leština – 22. Hájovský,
44. Tatanašvili.
Rozhodčí: Kocián – Pelikán, Marek.
Diváci: 3247.
Sestava Č. Budějovice: Kučera – Riegel, Horejš, Žižka,
Leština – Mezlík (82. Svátek), Penát (90. Kučera), Homoláč,
Šíma – Stráský (59. Hudson), Sedláček.
Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Halama,
Lecjaks – Varadi (82. Rezek), T. Krbeček, Horváth, Jiráček
(74. Limberský) – Kolář, Presl (37. Tatanašvili).
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PRO JANA REZKA SEZONA
SKONČILA
Smolnou dohru má pro šestadvacetiletého útočníka plzeňské
Viktorie Jana Rezka utkání na Střeleckém ostrově v Českých
Budějovicích. V nastaveném čase si totiž poranil křížový vaz.
Letošní sezona pro něj tak skončila a na svůj stodvacátý prvoligový start si bude muset počkat do příští sezony. Viktoria si
v závěru utkání za nerozhodného stavu vytvořila tlak a v poslední
minutě zahrávala trestný kop právě Rezkem. „Míč se ke mně odrazil
nazpět a někdo z bránících hráčů mi skočil na stojnou nohu,“ popisuje inkriminovaný moment samotný Rezek. „V tu chvíli jsem věděl,
že je problém. Cítil jsem velkou bolest.“ Po souboji zůstal Rezek na
hrací ploše a prvotní lékařské ošetření mu poskytl lékař Viktorie
MUDr. Petr Zeman, který byl na utkání přítomen. Poslední měsíce
jsou pro Jana Rezka doslova černé. „Začalo to drobnou artroskopickou operací v zimě, při níž mi lékaři čistili v koleni úlomky chrupavky. Pak přišel hodně nepovedený vstup do jara, nedařilo se nám
a já osobně jsem také se svými výkony nebyl v žádném případě
spokojen. A vyvrcholilo to tímhle zraněním,“ rekapituluje plzeňský
záložník. „Teď nezbývá než věřit, že se to v dobré obrátí, kluci smolnou
sérii otočí, chytnou se a já se taky dám rychle dohromady.“

minulý zápas
aktivního Šímy, nebyly přesné. Po přestávce trenér Vrba
vysunul ze zálohy do útoku Tomáše Krbečka a Viktoria začala hrát daleko aktivněji. Hosté mohli vyrovnat
hned ve 48. minutě. Horváth vysunul Tatanašviliho, ten
přiklepl Krbečkovi, který nejprve obešel Horejše, ale pak
sám před Kučerou netrefil z deseti metrů branku. Za šest
minut později se plzeňský tým dočkal. Po faulu na pronikajícího Koláře rozehrál Horváth standardku nakrátko
Lecjaksovi a ten dělovkou z 22 metrů do šibenice nedal
Kučerovi šanci. Byla to vůbec první ligová branka juniorského reprezentanta.

Závěr v režii Západočechů
Aktivně hrající Viktoria mohla jít už o dvě minuty později
dokonce do vedení. Po centru do šestnáctky domácích
Krbeček sklepl míč Jiráčkovi, ale ten z hranice pokutového území v dobré pozici přestřelil branku. Domácí
pak vyrovnali hru a vytvořili si náznaky příležitostí.
Střely Homoláče a Mezlíka obrana Viktorie zblokovala,
pokus Horejše mířil vysoko nad branku Daňka. V 66. minutě přišla další gólová příležitost hostů. Ve druhém
poločase velmi dobře hrající Kolář pronikl obranou,
uvolnil na šestnáctce Lecjakse, ale jeho přízemní tvrdá
rána šla těsně mimo branku Kučery. Po gólu volala i akce
střídajícího Tatanašviliho, ale po odvážném průniku do
pokutového území mu domácí obrana na poslední
chvilku odkopla míč na roh. V posledních deseti minutách několikrát ještě dostali domácí obranu do úzkých
Kolář, Krbeček a Rezek, ale skóre se už neměnilo.

Viktoriáni litovali prohospodařené první půle
Skvělý výkon ve druhém poločase ani první branka po třech zápasech gólového půstu nestačily plzeňským fotbalistům k výhře na půdě Českých Budějovic.
V první pětačtyřicetiminutovce totiž Západočeši příliš nechali hrát soupeře a do
kabin odcházeli s jednobrankovým mankem. „V prvním poločase to z naší strany
nebylo vůbec dobré,“ přiznal kapitán Pavel Horváth, který však vysvětlení hledal
marně. „Kdybychom věděli příčinu, tak bychom to odstranili. Nechali jsme prostě
soupeři příliš místa a sami se prakticky nedostali do zakončení.“ Ve druhém dějství
už byli na hřišti pány fotbalisté v modrých dresech a po výstavní dělovce Jana
Lecjakse Plzeň brzy po pauze vyrovnala. „Rozehrával jsem standardku a Honza
si křiknul. Tyhle střely on má v noze a naštěstí to dneska nádherně trefil. Je škoda,
že jsme další příležitosti nedokázali proměnit, šancí bylo dostatek,“ zmínil plzeňský
kapitán opětovnou nepřesnou mušku.
Sám šťastný střelec Jan Lecjaks by svoji branku raději vyměnil za tři body. „Je to
můj první ligový gól. Radost mám samozřejmě velikou, ale body měly být tři. Velká
škoda, že jsme další šance nevyužili,“ smutnil mládežnický reprezentant, který si
čtvrt hodiny po své brance mohl gólovou radost zopakovat. „Po nádherné akci
Dana Koláře jsem měl balon na hranici šestnáctky, ale nepodařilo se mi to trefit
ideálně.“
Trenér Pavel Vrba pochválil výkon ve druhé půli, ale po zisku druhého bodu
z pátého jarního zápasu nemohl být spokojen. „Při množství našich šancí jsme sahali po třech bodech, ale za prohospodařenou první půli bychom si je nezasloužili.
Budějovice hrály v první pětačtyřicetiminutovce dobře, bod je zasloužený.“
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Viktoria
rozprášila
Baník

Vysoká návštěva tleskala Západočechům
Na ostravské Bazaly si v krásném jarním počasí našlo cestu přes 13 tisíc natěšených fanoušků, kteří měli vstup zdarma. Ten jim totiž po
nevýrazných jarních výkonech museli zaplatit ostravští hráči, právě zápas s Plzní měl být průlomový. A opravdu byl – jenže pouze pro hosty.

Střelecké trápení plzeňských fotbalistů je
zapomenuto, Viktoria si na ostravských
Bazalech zřídila střelnici. Plzeň vyhrála ve
22. kole Gambrinus ligy na severu Moravy
4:1 dvěma góly Koláře, po jednom zásahu
zaznamenali kapitán Horváth a obránce
Hájovský.

domácí se marně dožadovali odpískání penalty. Ve 39. minutě Rajtoral obešel lehce Lecjakse u postranní čáry, přízemní centr ale nenašel
žádného baníkovce. Ke konci poločasu už zase byli nebezpečnější

Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:1)

Skóre načal Daniel Kolář
Přitom začátek zápasu jednoznačnému průběhu nenasvědčoval.
Ostravští byli v první čtvrthodince aktivnější, hostující obranu trápil
především Střihavka. Jenže – zahřmělo na druhé straně. V 17. minutě
Limberský přiťukl míč Kolářovi a ten vymetl horní roh Vaškovy brány.
V dalších minutách mohli viktoriáni vedení ještě navýšit, střela Horvátha
ale minula ostravskou bránu.

Poločasové vedení viktoriánů
Po půlhodině hry Ostravští přece jen zabrali, začal se prosazovat
především Rajtoral. Ve 29. minutě jeho střelu zastavili plzeňští obránci,
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Branky: 46. Zeher – 17., 72. Kolář, 55. Horváth, 67. Hájovský
Žluté karty: Vašek – Lecjaks, Ševinský
Rozhodčí: Příhoda – Ubias, Štěrba
Diváci: 13 068
Baník: Vašek – Zawada (56. Vácha), Bolf, Pavlík, Tchuř – Rajtoral,
Otepka (77. Lukeš), Marek, Mičola (46. Zeher) – Lička, Střihavka.
Plzeň: Daněk – Limberský (77. Jiráček), Hájovský, Halama,
Ševinský – Petržela, Horváth, Lecjaks, Kolář – Krbeček (86. Rada),
Varadi (83. Mlika).

Plzeňané. Ve 43. minutě si Petržela obhodil stopera Bolfa. Už by šel na
Vaška zleva sám, gólman byl ale u míče dřív. Poslední slovo měl v samotném závěru první části Krbeček, který po centru Limberského těsně minul Vaškovu branku.

Vyrovnání domácích…
Začátek druhé půle ale Baníku vyšel skvěle, z první akce přišlo vyrovnání.
Rajtoralův centr bleskově zpracoval Zeher a prostřelil bezmocného
Daňka. Místo obratu ale přišel pro domácí šok.

... a následný koncert hostů
V 55. minutě Tchuř přidržel ve vápně Petrželu a kapitán Horváth se ze
značky pokutového kopu nemýlí – 1:2. A v 67. minutě se Pavel Horváth znovu ocitá v hlavní roli. Rozehrává zprava přímý kop a na jeho
přetažený centr nejvýše naskakuje
Hájovský – 1:3. To už z ostravských
Bazalů odcházejí první nespokojení diváci. Ti, co zůstanou, si musí
vypít kalich hořkosti až do dna.
V 72. minutě se totiž už podruhé
v zápase prosazuje Kolář. Varadi odcentruje zleva a šťastný střelec uklízí
hlavou míč k pravé tyči. Domácí už na
obrat nemají, a tak se zápas dohrává
v klidu za skandování ostravských
fans:„My chceme Baník”. Návrat Pavla
Vrby na Bazaly, kde s fotbalem začínal,
se stoprocentně povedl.

VIKTORIÁNI SI UŽÍVAJÍ PRVNÍHO
JARNÍHO VÍTĚZSTVÍ
První jarní vítězství Plzně přišlo sice až v šestém utkání druhé poloviny
soutěže, ale zato ve velkém stylu. Fotbalisté ze západočeské metropole dokonale zaskočili hrdý Baník a před třináctitisícovou návštěvou
uštědřili soupeři čtyřbrankový debakl. „Konečně, co jiného říct,“ usmál
se těsně po závěrečném hvizdu Daniel Kolář, jehož dvě branky orámovaly utkání. „Rozdíl oproti předchozím zápasům byl především v poctivé defenzivě, soupeře jsme až na tu vyrovnávací branku prakticky do
šancí nepouštěli. My jsme naopak konečně protrhli střeleckou smůlu,“
pochvaloval si technický záložník.
Na místo činu se při utkání vrátil Michal Daněk. Urostlý gólman jistě
sbíral centry domácích fotbalistů a kapituloval pouze při střele Zehera z úvodu druhého dějství. „Brzké vyrovnání nebylo příjemné, ale
nepanikařili jsme. Věděl jsem, že nám ještě zbývá pětačtyřicet minut a cítil
jsem z kluků velký hlad po bodech,“ popisoval krizový moment ostravský
odchovanec, který si bouřlivé atmosféry nestačil všímat. „Fanoušci
byli hodně slyšet, ale při zápase to nejde moc vnímat. Soustředili jsme se
pouze na výkon a po zásluze získali tři body.“ Také plzeňský brankář varoval před přílišným optimismem. „Musíme především zůstat nohama
na zemi. Zápas na Bazalech se nám povedl, ale čekají nás další náročná
utkání.“
Jako poslední z plzeňského týmu se před novináře postavil Milan
Petržela. Dravý záložník naběhal spoustu kilometrů, hýřil aktivitou
a po faulu na něj nasměroval Pavel Horváth svůj tým ke třem bodům.
„Bylo to hodně náročné. Po dlouhé době bylo opět teplo, utkání se
navíc hrálo ve velkém tempu. Na konci jsme toho měli plné zuby, ale po
vítězství se nám bude regenerovat dobře,“ usmíval se rychlonohý fotbalista, který sám několikrát mířil mezi tyče ostravské branky. „Určitě mě
trošku mrzí, že jsem nepřispěl k vítězství brankou, ale snažil jsem se hrát
především pro tým. Především ve druhém poločase právě náš týmový
výkon a obětavost rozhodly, tři body si odvážíme po zásluze.“
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

akce

Charitativní akce FC Viktorie Plzeň
pro dětská oddělení FN Plzeň
Při příležitosti čtvrtfinálového dvojutkání
Poháru ČMFS, ve kterém FC Viktoria Plzeň změří
síly s pražskou Spartou, přichystal západočeský
klub speciální charitativní akci. Fanoušci
Viktorie Plzeň spolu s partnery klubu přispějí
v rámci této iniciativy na dětská oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň.

Pomohou fanoušci i partneři klubu
Výběr prostředků proběhne hned několika způsoby. Západočeský klub věnuje nemocnici část vybraného vstupného
z odvety hrané 22. dubna ve Štruncových sadech, další finance
půjdou do nemocnice přímo od partnerů klubu, kteří ve stejný
den budou moci naplnit přichystané kasičky ve VIP prostorech.
Dražba dresů kapitánů
Od pondělí 13. dubna budou moci fanoušci obou soupeřů na
speciální internetové adrese dražit podepsané originální dresy
kapitánů. Příznivci modročervených tak mohou získat unikátní
dres Pavla Horvátha, fanoušci Letenských budou dražit trikot
Tomáše Řepky, který do projektu věnuje Sparta.
Viktoria pomůže nejmenším fanouškům
Získané prostředky věnuje plzeňský celek jako příspěvek na
nákup nového sonografického přístroje pro Dětskou kliniku FN
Plzeň, po domácím ligovém utkání s Bohemians Praha navíc fot-

balisté ze Štruncových sadů osobně předají malým pacientům
drobné dary.
Každý fanoušek přispěje dobré věci
„Jsme velmi rádi, že při pomyslném sportovním vrcholu fotbalového jara můžeme pomoci také těm nejpotřebnějším,“ řekl
za klub jeho tiskový manažer Pavel Pillár. „Věříme, že při odvetě
se Štruncovy sady zaplní do posledního místečka. Každý divák
přispěje svým dílem ke zdraví a spokojenosti těch nejmenších
fanoušků.“
Velká akce na konci května
Celý projekt bude předzvěstí velké akce na konci května, ve které
se síly FC Viktorie Plzeň a FN Plzeň opět spojí. V poslední květnovou
neděli budou Štruncovy sady hostit druhý ročník charitativního utkání internacionálů, při kterém se plzeňským fanouškům představí
největší legendy místní i česko-slovenské kopané. Více informací
fanoušci brzy najdou stránkách www.fcviktoria.cz.
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uvádí...
nejkvalitnější
3D digital
technologie
zážitek
prostorového
obrazu a zvuku
aktivní
LCD brýle
- v České republice
pouze v multikině
CineStar

Není 3D
jako 3D!
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historie

„Plzeňský Beckenbauer“ oslaví pětašedesátiny
Patří k nejlepším poválečným fotbalistům Československa, za které sehrál jedenáct oficiálních utkání. Svým herním stylem
připomínal světovou hvězdu Franze Beckenbauera, nezapomenutelného dirigenta Bayernu Mnichov a západoněmecké
reprezentace. V sobotu 18. dubna oslaví František Plass pětašedesáté narozeniny.
kariéra mohla být ještě bohatší, nebýt veliké sportovní
smůly. Dvakrát mu zlomili nohu. Jednou ještě v divizi
v Mariánských Lázních, podruhé při prvoligové premiéře
s Prešovem. Na vojně ve Slaném onemocněl žloutenkou
a téměř rok si nesměl do míče vůbec kopnout. V plzeňské
Škodovce nejvíc zazářil v jedenasedmdesátém roce, kdy ve
Štruncových sadech v utkání Poháru vítězů pohárů s Bayernem Mnichov (0:1) zastínil slavné hvězdy světového fotbalu včetně zmíněného Beckenbauera.

Plzni zůstal věrný

Zleva: Petráš, Dobiáš, Ternenyi, Pivarník, Jokl, Plass, Ján Čapkovič, Luža, Mareš, Viktor, Kuna
Od prvopočátků své kariéry v tehdejším ČSAD Plzeň (dříve SK Smíchov,
později 1. FC a dnes opět SK Smíchov) poutal pozornost nevídaným talentem.
Technika k pohledání, výborná poziční hra, smysl pro kombinaci, perfektní
hra hlavou i dobrá střela. To vše vyneslo Plasse na domácí scéně mezi nejvyšší
elitu. V barvách Spartaku Plzeň, jehož dres poprvé oblékl v roce 1963, a později
Škody Plzeň odehrál převážně na postu stopera nebo záložníka téměř sto sedmdesát utkání v nejvyšší soutěži a vstřelil šestnáct prvoligových gólů.

Nakoukl také do reprezentace
V osmnácti letech oblékl František Plass poprvé dres národního týmu. V roce
1962 získal s juniory Československa bronz na turnaji UEFA v Rumunsku.
Univerzálnost, schopnost hrát na kterémkoli místě v sestavě, byla jeho velmi
ceněnou devizou. Největších úspěchů dosáhl na postu libera, volného hráče.
I proto se Plassovi, který je o rok mladší než jeho německý vzor, říkalo „plzeňský
Beckenbauer”. Vrchol kariéry prožil zřejmě v osmašedesátém roce. Skvěle
zahrál za Československo v Bratislavě proti Jugoslávii (3:0) a Brazílii (3:2). Po
jarní části vedl anketu „Fotbalista roku”, ovšem po sestupu Plzně do druhé ligy
skončil mezi nejlepšími fotbalisty Československa na čtvrtém místě. Před ním
byli jen vítěz Ivo Viktor, Ladislav Kuna a Jozef Adamec. Za sebou nechal takové
plejery jako například Karola Jokla, Karola Dobiáše či Andreje Kvašňáka.

Kariéru brzdila zranění
Na své konto si připsal jedenáct startů v národním mužstvu, čtyřikrát hájil
barvy olympijského výběru. Kolem sebe měl řadu slavných spoluhráčů. Jeho

Přestože Františka Plasse do svých řad lákala několikrát
Sparta, Slavia a k přestupu ho sváděl i bratislavský Slovan,
svoji rodnou Plzeň nikdy neopustil. Byla to pro něj srdeční
záležitost. Městu piva zamával až v šestasedmdesátém roce,
kdy už měl nejlepší aktivní roky za sebou a odešel do Rudé
hvězdy Cheb. Hrát a později trénovat. Spolu s Jiřím Lopatou přivedli
poprvé v historii Cheb do
první ligy.

Ve Viktorce také na
trenérském postu
Jako trenér vedl i plzeňskou
Škodovku a ve dvaaosmdesátém roce ji málem přivedl zpět
do první ligy. Položil základy
blšanského zázraku, v roli kouče
působil v pražské Dukle, Ústí
nad Labem, znovu v Chebu a v
dalších klubech. Své svěřence
vedl vždy k líbivé kombinační
hře. Nikdy, ať v roli hráče, či
trenéra, nemiloval destruktivní
fotbal. Byl si vědom toho, že takový způsob boje vyhání diváky
ze stadionů.

Přání všeho dobrého
Ke
gratulantům
k
pětašedesátinám se připojují všichni,
kterým dlouhé roky rozdával
svým uměním na zelených
trávnících radost.
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juniorka

Juniorka vyválčila z prvních čtyř jarních klání pět bodů
Radost z vítězství, smíšené pocity při remízovém výsledku i hořkost porážky. Všechny tyto pocity si již stihla juniorka
během prvních čtyř jarních ligových kol prožít. Na startu jara nečekalo na mladé viktoriány nic lehkého. Druhý tým
Viktorky tak čekal zápas s lídrem ČFL, západočeské derby
s Karlovými Vary a dvě klání na hřištích týmů, které přes
zimu vydatně posílily, aby si mohly zachovat třetiligovou
příslušnost i pro rok nadcházející.
Bezbranková remíza s lídrem tabulky
Ostrý start do jarní části sezony čekal svěřence Milana Matejky, neboť
na hřiště do Luční ulice přijel lídr ČFL z Vlašimi. Úkolem číslo jedna bylo
pro mladé viktoriány, doplněné z prvního týmu o Navrátila, Bauera,
Tatanašviliho a Rodriguese, ubránit útočné duo Vořechovský – Bálek.
I přesto, že měla Vlašim takřka deset rohových kopů a výhodu hned
několika nebezpečných standardek, defenziva juniorky svou práci
odvedla znamenitě. „Naši obranu musím pochválit, pracovala dobře,“
vysekl poklonu obranné čtveřici trenér Matejka. V útoku juniorky se
nejvíce činil Presl, který měl velkou šanci ke skórování v 61. minutě.
Hlavička hráče, jenž v tuto dobu ještě nevěděl, že se za týden dočká
ligového debutu v Českých Budějovicích, jen těsně minula branku
Vlašimi. Ač měl vedoucí tým ČFL míč na svých kopačkách po delší
dobu než domácí, bere trenér Matejka remízu za spravedlivý výsledek.
„Vlašim chce postoupit, a tak bude muset i na hřištích soupeřů vyhrávat. My jsme sice chtěli tři body, ale i bod nakonec bereme.“

Derby s Buldoky jasnou záležitostí viktoriánů

Bod z horké půdy Náchoda
První utkání jara mimo Luční ulici odehrála juniorka na horké půdě
Náchoda. Náchodští fotbalisté mají starosti se záchranou ve třetí
lize, a tak čekal juniorku velmi těžký souboj. Zvláštní příchuť mělo
toto utkání hlavně pro trenéra domácích Václava Kotala, který na
podzim působil u prvního týmu Viktorie. Juniorka měla před startem utkání problémy se sestavou: „Dohromady jsme dali sestavu ze
všech hráčů, co jsou v juniorce, plus hráči, kteří hrají stabilně za dorost. V základní sestavě nastoupili tři dorostenci a čtvrtý dostřídal
během hry. Obrana spolu hrála úplně poprvé. Z prvního týmu jsme
byli posíleni o Petrželu a Dvořáka,“ líčil trenér Milan Matejka. Utkání
rozhodly dvě branky, které se vešly do dvou minut. V 61. minutě
ukázal svůj fotbalovým um Petržela, který přeloboval Kobose,
a poslal juniorku do vedení. Odpověď Náchoda přišla okamžitě,
neboť už o minutu později, po chybě viktoriánské obrany, vyrovnal
Semerák. Jedním z mužů utkání byl bezpochyby gólman Viktorie
Dan Houdek, který předvedl několik velmi důležitých zákroků. Zuby
si na něm ve velkých šancích vylámali Srkal, Vodehnal i náchodský
střelec Semerák. Podle Milana Matejky předvedl perfektní výkon
také Petržela: „Milan byl super. Byl nebezpečný, obrana Náchoda se
ho bála. Vstřelil branku, udělal spoustu práce. Vždy, když měl před
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vápnem míč, tak se domácí obrana strachovala.“ Slova chvály však
nesměřovala pouze k hráčům, ale i k Milanu Matejkovi, jehož profesionální vystupování se velmi líbilo náchodským fanouškům.
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Západočeské derby třetí nejvyšší české soutěže přineslo první
jarní tříbodový zisk juniorky. V reprezentační pauze se mohl trenér
Matejka spolehnout na hráčskou pomoc z prvního týmu Viktorie,
takže se nakonec na hřišti objevili Bauer, Navrátil, Rada, Dvořák,
Mlika a jako střídající hráč Rodrigues. Od začátku hry byla vidět
větší aktivita na kopačkách viktoriánů, kteří šli ve 26. minutě do
vedení. Centr obránce Chvojana zužitkoval na výbornou Mlika.
Do konce poločasu měl solidní příležitost k navýšení plzeňského
vedení Rada, ale jeho šance brankou neskončila. V 62. minutě hry
si to však defenzivní záložník vynahradil, když našel přesnou nahrávkou Dvořáka, jenž s přehledem obstřelil karlovarského gólmana a poslal Viktorii do dvoubrankového vedení. V Luční ulici mohlo
být veseleji o pár okamžiků později, ale Preslova střela s přímého
kopu se neujala. Domácí fanoušci si tak na třetí branku museli ještě
chvíli počkat. Osm minut před koncem se po rohovém kopu, který
zahrával Dvořák, prodrala k hlavičce posila z áčka, a Navrátil tak
upravil skóre na konečných 3:0 pro plzeňskou juniorku. „Spokojenost s výsledkem určitě je. V první části jsme byli zbytečně hodně
pasivní dopředu, nechávali jsme soupeři dlouho balon. Naopak
defenzivní stránku jsme zvládali dobře,“ pochválil výkon svých
svěřenců trenér Matejka, který v minulosti u Buldoků působil.

juniorka
První prohra jara přišla v Letohradě
Letohrad, posílený v zimním přestupním termínu hned o několik
hráčů s ligovými zkušenostmi, ukončil plzeňské juniorce sérii utkání
bez prohry. Letohradští se naopak dočkali vítězství na domácí půdě
po dlouhých deseti měsících. Už od prvních minut se Letohrad tlačil
před gólmana Houdka, ale během první dvacetiminutovky se zrodila největší šance na kopačkách Viktorky. Po rohovém kopu se před
brankářem Kykalem objevil navrátilec do sestavy Vrzal, ale letohradský gólman ho vychytal. Na druhé straně se vzápětí proti hlavičce
Gulajeva vytáhl perfektním zákrokem Houdek. Ve 25. minutě už
plzeňský gólman kapituloval. Po centru Bíra se k míči ve vápně
dostal Honka a nechytatelnou střelou zavěsil. Začátkem druhého
poločasu si šanci vyrovnat vypracovali viktoriáni, ale s vynaložením
všech sil si Kykal s Divišovým pokusem poradil. Odpověď domácích
na Divišovu příležitost byla gólová. Míč po centru Stejkala poslal za
Houdkova záda znovu Honka. V 72. minutě pak zvýšil na 3:0 Kočí,
který neměl problémy se zakončením z hranice malého vápna.
O poslední úpravu skóre se ještě pokoušel Herák, ale domácí gólman byl znovu bezchybný. „Přestože jsme se na soupeře připravili
a byli jsme si vědomi jeho silných stránek, nedokázali jsme je
eliminovat a po zásluze prohráli,“ smutnil po konci zápasu lodivod
juniorky Milan Matejka.

FC Viktoria Plzeň B – FC Graffin Vlašim 0:0
Žluté karty: Bauer
Rozhodčí: Schröter – Blaschke J., Šecová
Viktoria Plzeň B: Houdek – Mandous, Bauer, Navrátil, Bárta – Tatanašvili, Rodrigues,
Dvořák – Leitl (71. Mudra), Presl, Rezek. Trenér Milan Matejka.
FK Náchod-Deštné – Viktoria Plzeň B 1:1 (0:0)
Branky: 62. Semerák – 61. Petržela
Žluté karty: Nejman – Mudra, Petržela
Rozhodčí: Černý – Šedivka, Tereba
Viktoria Plzeň B: Houdek – Nový, Hereit (38. Bezděk), Chvojan, Mandous – Mudra,
Dvořák, Bárta, Diviš – Leitl, Petržela. Trenér Milan Matejka.
FC Viktoria Plzeň B – FC Buldoci Karlovy Vary 3:0 (1:0)
Branky: 26. Mlika, 62. Dvořák, 81. Navrátil
Žluté karty: Mičkal
Rozhodčí: Průcha – Šafránek, Kotalík
Viktoria Plzeň B: Houdek – Chvojan, Bauer, Navrátil, Mandous – Presl, Diviš (65. Rodrigues), Rada, Dvořák, Bárta – Mlika (83. Herák). Trenér Milan Matejka.
FK OEZ Letohrad – FC Viktoria Plzeň B 3:0 (1:0)
Branky: 25. a 53. Honka, 72. Kočí
Žluté karty: Hundák – Bauer, Mandous
Rozhodčí: Navara – Pospíšil, Jeslínek
Viktoria Plzeň B: Houdek – Blažek, Bauer, Chvojan, Mandous – Diviš (64. Herák),
Dvořák, Polák (73. Puchmertl), Leitl, Presl – Vrzal (46. Bárta). Trenér Milan Matejka.
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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

ženy

V jarní ligové premiéře Viktoriánky neuspěly
Viktoriánky v okleštěné sestavě
Trenér Viktorie Josef Dobrý měl před
utkání zamotanou hlavu, protože se
proti Moravankám musel obejít bez pěti
hráček základní sestavy – dlouhodobě
zraněné Markelové, Lucie Ranglové,
Podroužkové, Černé a také Mikyskové,
která si v týmu ČR do 17 let plnila
reprezentační povinnosti. Navíc už
ve dvacáté minutě se Viktorii zranila
brankářka Veronika Ranglová a do
branky se ke své neplánované premiéře
v první lize žen musela postavit teprve
patnáctiletá Jitka Krýslová.

Fotbalistkám Viktorie Plzeň se vstup do jarní části první ligy žen vůbec nepovedl.
V domácím prostředí podlehly v boji o třetí místo ligové tabulky celku 1. FC Slovácko
vysoko 0:5.

Soupeřky diktovaly tempo hry
Proti zkušenému celku Slovácka neměly
oslabené viktoriánky mnoho nadějí na
úspěch. Moravanky byly fotbalovějším
týmem a do přestávky získaly tří- Horní řada zleva: Roman Fryčka – masér, Merkelová Petra, Myslíková Tereza, Fajfrlíková Tereza, Vachlová
brankový náskok. Domácí kouč Josef Zuzana, Beštová Blanka, Vajcová Ivana, Hanžlová Hana, Valečková Marie, Ostrochovská Magdalena,
Dobrý se pokusil reagovat několikerým Majíčková Zuzana, Luděk Šilhánek – asistent trenéra.
střídáním, na hřiště přišly nadějné ju- Spodní řada zleva: Krýslová Jitka, Malinová Aneta, Mikysková Romana, František Hanžl – manažer
niorky a hra se vyrovnala. Také Plzeň si ženského fotbalu, Marková Michaela, Josef Dobrý – hlavní trenér, Černá Dana, Ranglová Lucie, Šuhajdová
vytvořila několik brankových příležitostí, Lucie, Ranglová Veronika.
ale Šuhajdovou i Markovou vychytala
ani mladá brankářka Krýslová,“ komentoval utkání trenér Viktorie Josef
brankářka Bednaříková a Myslíková ve velké šanci místo střely raději
Dobrý.
volila přihrávku. Hráčky Slovácka měly režii zápasu pevně v rukou a do
konce utkání přidaly ještě další dvě branky.
FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 0:5 (0:3)

Pozitivem výkony mladých
hráček
„Chyběla nám prakticky půlka
týmu, a to se v utkání s tak silným
soupeřem muselo zákonitě projevit. V prvním poločase nás soupeř
přehrával, po pauze jsme vystřídali
a změny nám prospěly. Na zvrat
v utkání to ale nestačilo i vinou
našich neproměněných šancí.
Z jednotlivých hráček zaslouží pochvalu Bohmannová a Majíčková.
Ve své premiéře v lize nezklamala

Rozhodčí: Šecová – Šafránková, Kramlová.
Viktoria: V. Ranglová (20. Krýslová) – Vajcová (36. Fajfrlíková), Bohmannová, Ostrochovská, Hanžlová (59. B. Beštová) – Malátová
(46. Myslíková), Majíčková, Vachlová, Valečková – Marková, Šuhajdová.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sparta Praha
Slavia Praha
Slovácko
Viktoria Plzeň
Brno
Hradec Králové
Pardubice
K. Vary
Teplice
Jihlava

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
7
5
5
4
4
3
3
1
0
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0
2
3
3
2
1
2
0
3
0

0
1
2
2
4
5
5
7
6
10

54: 0
44: 3
25: 4
20: 19
16: 19
19: 19
9: 26
13: 26
8: 26
2: 68

30
23
18
18
14
13
11
9
6
0
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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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americký fotbal

Pilsen Patriots
vs.
Brno Alligators
Sobota 18. 4. 2009 od 14:00 hodin
33. ZŠ Plzeň, Skvrňany

Úspěšný obranný zákrok Pavla Tumpacha (č. 20) proti pokusu libereckého
Jana Veselého (č. 89), v popředí Tomáš Bocek (č. 15)
V sobotu 18. dubna v rámci 3. kola České ligy amerického fotbalu
přivítáme na svém domácím hřišti tým Brno Alligators. Jedná se o tým,
se kterým se Pilsen Patriots za poslední tři sezony utkali nejčastěji.

Zvláště pak smolná prohra 38:44 v jednom z nejlepších zápasů
loňského ročníku ligy ještě neodezněla a vzájemnou bilanci, která je
stále ve prospěch brněnských Aligátorů, budou chtít Patrioti rozhodně
změnit.
Přijďte nás povzbudit! Sraz všech fanoušků v sobotu 18. dubna 2009 na Stadionu Josefa Žaloudka na 33. ZŠ
v Plzni - Skvrňanech!
Domácí premiéru si Patrioti
odbyli 5. dubna v utkání
s Liberec Highlanders. Cenné vítězství 32:9 s týmem,
se kterým se tři roky Patrioti neutkali, přineslo
úvodní dva body a zvýšení
vzájemného skóre na 6:2
ve prospěch Plzeňských.
Hvězdou
zápasu
byl
jednoznačně hráč s číslem
20, Pavel Tumpach, který
v tomto utkání zaznamenal
tři úspěšné touchdowny
a Patriotům přinesl tedy
celkem 18 bodů.
Pavel Tumpach (č. 20)

FC Viktoria Plzeň děkuje touto cestou společnosti MDS Engineering, která se bez nároku na odměnu podílela na
vybavení zbrusu nové klubové posilovny. Firma působí na trhu již od roku 1994 a od té doby se neustále rozrůstá.
Z původního „rodinného” podniku se během krátkého období stala společnost, která svojí cílenou činností kontiuálně
expanduje a nadále vyrůstá jako partner a dodavatel celosvětových průmyslových leadrů. Úspěch zajišťuje
především pevná strategie, založená na trvalém rozvoji progresivních technologií, která se již po léta nemění.
Prioritou je pro firmu osobní přístup ke každému zákazníkovi a plnění jeho náročných požadavků na jakost, termíny a cenu. Stav zaměstnanců se
rozšířil z původních 30 na současných 120 a předpokládaný rozvoj firmy si v průběhu tří let vyžádá nárůst o dalších 30–50 vysoce kvalifikovaných
odborníků. Předmětem činnosti je strojírenská výroba a obrábění, zpracování plechu a výroba svařovaných konstrukcí. K novým, intenzivně
rozvíjeným činnostem patří mechanická montáž strojů a zařízení, výroba rozvaděčů a elektromontáže.
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NOVINKA
Menu „Sněz a vypij co můžeš“
Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru
pečených mas za paušální poplatek 349,- Kč
pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

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

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.)
Restaurace Na Spilce
377 062 755
naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

soupiska domácí

soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

FC Tescoma Zlín

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

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

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

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
Vít Baránek
30
Aleš Kořínek

27. 9. 1974
9. 1. 1983

Obránci
2
Michal Malý
3
Lukáš Pazdera
5
Zdeněk Kroča
15
Ivo Zbožínek
23
Pavel Malcharek
25
Ondřej Čelůstka

29. 5. 1987
6. 3. 1987
29. 9. 1980
24. 5. 1977
16. 2. 1982
18. 6. 1989

Záložníci
4
Marek Zúbek
6
Lukáš Motal
8
Josef Lukaštík
9
Filip Rýdel
11
Vitali Trubila
12
Pavel Elšík
18
Filip Riedl
19
Richard Dostálek
20
Petr Musil
21
David Šmahaj

5. 8. 1975
6. 3. 1990
28. 8. 1975
30. 3. 1984
7. 1. 1985
23. 10. 1985
26. 6. 1990
26. 4. 1974
23. 9. 1981
4. 11. 1981

Útočníci
7
Libor Žůrek
10
Martin Vyskočil
14
Karel Kroupa
27
Martin Bača

2. 11. 1979
15. 9. 1982
27. 4. 1980
30. 9. 1985

Hlavní trenér: Ladislav Minář
Asistenti trenéra: Marek Kalivoda, Jaroslav Švach
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Partneři:

malby

Oficiální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

příští zápasy
Kalendář ligových zápasů Viktorie

Kalendář pohárových zápasů Viktorie

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

22. 4. 2009 – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta
Praha

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů
Viktorie
Juniorka:
22. 4. 2009 – 11:15 – FC Viktoria Plzeň B – FK Mladá
Boleslav
26. 4. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FK Slavoj
Vyšehrad

Dorost U19:
24. 4. 2009 – 13:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno
8. 5. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Dynamo
České Budějovice
Žáci U15:
18. 4. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – 1. FK
Příbram
3. 5. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Siad
Most
Ženy „A“:
19. 4. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Teplice
2. 5. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Hradec
Králové

Tabulka Gambrinus ligy
1.

Slavia

22

15

5

2

44:15

50

2.

Sparta

22

11

6

5

35:19

39

3.

Liberec

22

10

7

5

30:23

37

4.

Mladá Boleslav

22

10

7

5

29:24

37

5.

Jablonec

22

11

4

7

25:24

37

6.

Ostrava

22

10

4

8

33:25

34

7.

Teplice

22

9

6

7

25:16

33

8.

Olomouc

22

9

6

7

27:29

33

9.

Plzeň

22

6

9

7

30:29

27

10.

Brno

22

7

6

9

24:25

27

11.

FK Bohemians

22

7

4

11

25:32

25

12.

Č.Budějovice

22

4

13

5

18:27

25

13.

Příbram

22

6

5

11

21:29

23

14.

Kladno

22

6

5

11

15:31

23

15.

Žižkov

22

3

6

13

18:30

15

16.

Zlín

22

2

7

13

13:34

13
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