jak to vidím já

Vážení fanoušci a přátelé
plzeňského sportu,
po reprezentační přestávce Vás opět vítám ve Štruncových sadech. Čeká nás poslední podzimní duel v Plzni, následovat bude zápas na hřišti vedoucích Teplic a pak již zimní přestávka. Věřím, že v pauze načerpáme tolik potřebné síly, a již nyní Vám mohu slíbit, že v zimních
měsících uděláme maximum pro úspěšné a vítězné plzeňské jaro.
V minulých utkáních jsme získali dva body. Vzhledem k síle soupeřů to není vyloženě neúspěch, ale remízu v domácím duelu s Brnem vnímám jako ztrátu. Je to stále dokola. Šance
si vytváříme, na naši ligu až nadstandardně, ale nejsme schopni nic proměnit. Ve finální fázi
jsme špatní, nemáme střelce, který by v koncovce zachoval klid a gólově nám pomohl. Je
také velká škoda, že k tomuto utkání nemohl nastoupit Milan Petržela. Jeho absence byla
znát, pro soupeře by byl na takovém terénu hodně nebezpečný.
Po utkání s Brnem jsme zajížděli na půdu mistrovské Slavie a naším cílem bylo získat body,
které jsme promarnili s Brnem. Před zápasem jsme měli na paměti jarní měření sil. Tenhle
duel nám vůbec nevyšel a vlastně výrazně negativně ovlivnil náš start do jarní sezony. Zejména na začátku zápasu jsme hráli velice naivně. To už se naštěstí neopakovalo. Takticky
jsme zápas zvládli výborně, především směrem dozadu. Je pravdou, že Slavia byla po většinu
utkání aktivnějším týmem, ale také my jsme si vytvořili několik příležitostí. Výborné utkání
odehráli především Limberský s Bystroněm, ti v tomto duelu předvedli skoro bezchybný výkon. Na druhou stranu dopředu jsme chtěli být aktivnější,
podle mých představ to bylo jen v posledních dvaceti minutách. Jsem moc rád, že jsme opět neprohráli a udrželi se v závěsu za nejlepšími týmy.
Po zápase v Edenu přišla reprezentační přestávka, ve které jsme především chtěli načerpat síly před závěrem ligového podzimu. Přípravný zápas
jsme o volném víkendu nechystali, méně herně vytížení hráči šli v neděli za juniorku. V tréninku jsme zapracovali především na ofenzivní části,
musíme se dopředu ještě více tlačit. Konečné řešení šancí je však v tu chvíli stejně především
na daném hráči.
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Chceme se v dnešním zápase proti střížkovským Bohemians s vlastními fanoušky rozloučit vítězně. Soupeřovo postavení v tabulce sice není lichotivé, ale v žádném případě nás nečeká nic
lehkého. Mužstvo Bohemians se v posledních zápasech herně zvedlo, hodně mu pomohlo také
poslední vítězství nad Brnem. Čeká náš houževnatý tým, který potřebuje každý bod k záchraně,
a jeho nasazení tomu dnes bude odpovídat. Na nás je, abychom se jim v bojovnosti minimálně
vyrovnali a přidali fotbalovou kvalitu, která by měla být na naší straně.
Přeji všem fanouškům dobrý fotbalový zážitek a pevně věřím, že náš dnešní výkon bude tou
nejlepší pozvánkou na zimní přípravná utkání a především na jarní duely Gambrinus ligy.
Pavel Vrba
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Slavnostní premiéra
s delegací 24.11.

více info naleznete na
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Jeho hvězda začala stoupat na fotbalové nebe v Příbrami. Následně působil čtyři sezony v ostravském Baníku, kde zažil vzestupy i pády. František Rajtoral, záložník Viktorie, je také věřícím člověkem a milovníkem rychlých aut, který se
nevyhýbá žádné sportovní aktivitě od jízdy na koni až po seskoky padákem. Povídání s třiadvacetiletým záložníkem je
hodně nevšedním zážitkem.

Viktorián,
který žije
naplno

Fotbal porazil tenis
O středopolaři Viktorie Rajtoralovi se říká, že snad není sport, který by
neměl rád. „Baví mě všechny sporty. Kromě fotbalu jsem vyzkoušel
ještě tenis, plavání, dokonce jsem dělal i karate. Taťka za mě zaplatil
všechny příspěvky na celý rok a já po třetím tréninku skončil,“ vzpomíná na dobu, kdy se rozhodovalo o jeho dalším směřování. Největší

souboj pak svedl fotbal s „bílým sportem“. „U Litavky není jen fotbalové
hřiště, ale i tenisové kurty, takže když tam chodil taťka hrát, tak mi občas půjčil raketu. Byl jsem sice malý, raketa byla vlastně větší než já, ale
trenéři mi tam říkali, že to v ruce mám. Tvrdili mi, že bych měl začít hrát
tenis, ale zvítězil fotbal,“ popisuje svou tenisovou zkušenost. „Rodiče
tomu dali volný průběh. Byli rádi, že něco dělám, ale nikdy se nestalo,
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František Rajtoral
Číslo dresu: 27
Narozen: 12. 3. 1986
Výška: 179 cm
Váha: 76 kg
Přezdívka: Rajty
Post hráče: záložník
Oblíbená barva: modrá
Oblíbená hudba: hip
hop, Jackson, Kryštof
Oblíbené jídlo: pizza
Oblíbené pití: cola

že mě do něčeho nutili. Za
to, kde jsem, vděčím jim,“
děkuje svým nejbližším na
dálku „Fanouš“.

V mládežnických
týmech Příbrami

Do příbramské Marily se
pak dostal náhodou. „Trenér Marily si mě všiml na
školních běžeckých závodech,“ popisuje František
netradiční začátek fotbalového příběhu a jen potvrzuje zvěsti o šíři svého
sportovního talentu. „V
žácích jsem začínal v Kovohutích. Tam hráli společně
kluci od sedmi do patnácti let, a tak se mi kolikrát
v začátcích stalo, že jsem
se skoro celý zápas nedotknul balonu. Tedy když nepočítám, když byl
míč v zámezí a já pro něj šel, abych ho podal spoluhráči,“ směje se při
vzpomínkách na první fotbalová utkání. Po přesunu do slavnějšího z
příbramských klubů již vše běželo v tradičních kolejích a na působení v
mládežnických týmech vzpomíná ´Rajty´rád. „Mládežnické a žákovské
týmy tam šlapaly na výborné úrovni. Měl jsem skvělého trenéra pana
Jendruščáka nebo pana Nováčka, který mi dal asi nejvíce. Pan Krejčí, se
kterým jsem se nyní znovu ve Viktorce sešel, mě pak trénoval ve starším dorostu,“ hodnotí vyhlášenou práci s mládeží ve středu Čech. Právě
v příbramských barvách nakoukli do ligy takoví fotbalisté jako Tomáš
Zápotočný či Miroslav Slepička.

Z dorostu do první ligy
„V sedmnácti letech, kdy se u spousty kluků fotbalová cesta láme, jsem
žádné problémy neměl. Čas se pro mě skládal z toho, že jsem šel dopoledne do školy, odpoledne na trénink a pak domů, kde jsem v osm
hodin večer padl únavou,“ říká František. Přísnější dohled rodičů tak
ani nebyl nutný. „Cítil jsem k nim přirozený respekt a chtěl jsem jim
naopak dokázat, že něco zvládnu a dokážu,“ vysvětluje fotbalista, který
se od osmnácti let pravidelně objevoval v reprezentačních výběrech.
„V Příbrami bylo těžké se dostat do prvního týmu. S dorostem jsme
ale jeli na turnaj do Dubaje. Nakonec jsme tam vyhráli, mně osobně
se celkem dařilo. Z vítězného týmu jsme pak šli dva hráči do příbramského ,áčka´,“ popisuje třiadvacetiletý hráč, jak došlo k jeho přesunu

6

VIKTORIÁN 14/09

do ligového kádru. „Byl jsem mladý, takže jsem musel dělat všechno,
co se mi řeklo. Byla to pro mě škola. Když se teď dívám na mladé, tak to
mají teď určitě jednodušší. Mezi mladými a staršími fotbalisty dnes již
není taková mezera,“ přemýšlí o údělu mladých hráčů. „Naskočil jsem
tedy do ligy a odehrál patnáct zápasů za sebou v základní sestavě. V té
době hrála Příbram o sestup, a tak jsme byli každý zápas pod tlakem.
Nakonec se nám ale ligu podařilo zachránit,“ vrací se ve vzpomínkách
zpět na angažmá u Litavky.

Odchod do ostravského Baníku
V prvoligovém týmu Příbramských nakonec pobyl pouze půl roku.
Poté projevil o hvězdičku středočeského týmu zájem ostravský Baník
a hráč, který sní o angažmá v Premier League, poprvé v životě opustil
domov. „Když se na přestup do Baníku dívám zpětně, tak to byl krok
dobrým směrem. Většina mladých, co odchází do ciziny, se neprosadí podle představ. Mladí hráči odcházející do zahraničí mohou být
vyspělí po fotbalové stránce, ale po té lidské asi ještě ne. Nyní bych
byl už na odchod do zahraničí určitě lépe připraven, než tomu bylo
v devatenácti letech. Baník byl určitě nejlepší možná volba. Tam jsem
teprve uviděl, jak se dělá velký fotbal,“ vysvětluje svůj přestup do slezské metropole. „Odchod do Baníku mě zocelil po lidské stránce. Poprvé
jsem byl mimo domov, začal jsem se starat sám o sebe. Domů jsem se
vlastně dostával třeba jednou za čtyři měsíce, protože se mi nevyplatilo při dvoudenním volnu jet přes celou republiku. Jak se nakonec ukázalo, tak to byla dobrá škola do života,“ říká Rajtoral. Klub pak nabídl
talentovanému středopolařovi možnost nasávat fotbalovou atmosféru
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prakticky po celý den. „Když jsem jako mladý do Ostravy
přestupoval, nabídli mi bydlení přímo v areálu stadionu
na Bazalech. Postupem času jsem se tam tak zabydlel, že
jsem ani měnit nechtěl,“ popisuje trochu netradiční bydlení. „Bylo to fajn, ale vím, že bych to už tímto způsobem
neudělal. Člověk potřebuje mít trochu svého soukromí
mimo fotbal.“

Léta na Bazalech
„Během angažmá v Ostravě jsem zažil jak pěkné, tak horší
chvíle. Naštěstí ty hezčí převládají. Byli tam naprosto úžasní fanoušci, perfektní spoluhráči. V porovnání s Příbramí to
pro mě byl velký skok. Na Baník vzpomínám moc rád,“ říká
na adresu klubu, za který nasbíral více než stovku ligových
startů. Jedním z horších okamžiků Františkovy kariéry bylo
naopak vypořádávání se s únavovým syndromem, který
ho na sedm měsíců připravil o fotbal. V této souvislosti si pak vzpomene i na jarní utkání s plzeňskou Viktorií.
„I když jsme jarní zápas s Viktorkou prohráli, tak pro mě to
byl hezký zážitek. V tu dobu jsem se totiž dostával zpátky.
Začal jsem hrát znovu fotbal, výkonnostně jsem stoupal,“
vypráví „Rajty“. „Pro toho, kdo přestoupí do Baníku, je tamní prostředí trochu zvláštní. Musí místní přesvědčit o svých kvalitách
a já myslím si, že se mi to podařilo. Když jsem odcházel, tak jsem cítil,
že mě přijali za vlastního,“ říká viktorián se sedmadvacítkou na zádech.

Mistrovství hráčů do jedenadvaceti let v Nizozemí
Za svůj zatím největší fotbalový vrchol František považuje účast na mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let, které se hrálo v zemi tulipánu a větrných mlýnu, v Nizozemí. „Na mistrovství vzpomínám velmi
rád. V prvním klání proti Anglii nám moc šancí nikdo nedával, ale poté,
co jsme remizovali, jsem věřil, že bychom mohli postoupit. Hrál proti
mně Ashley Young, který nyní působí v Aston Ville,“ připomíná si souboje s jednou ze současných hvězd birminghamského klubu. „Jenže
po prvním úspěšném zápase jsem nepochopil trenéra Škorpila, který do utkání se Srbskem obměnil pět hráčů základní sestavy. Prohráli
jsme a proti Itálii se měnila sestava znovu. Bohužel jsme nakonec nepostoupili,“ hodnotí mistrovství, kde si zahrál se současnými spoluhráči
z Viktorky Filipem Rýdelem a Danielem Kolářem.

První půlrok v dresu Viktorky
Po čtyřletém působení v Baníku změnil podruhé v životě působiště.
Rajtoralovým novým domovem se stala Plzeň. „První půlrok v Plzni

musím hodnotit pozitivně. Na svou příležitost jsem si počkal, ta přišla
a nyní už jen doufám, že to bude stále lepší a lepší,“ říká po polovině
sezony v plzeňských barvách. V utkání v Jablonci se mu pak podařilo
poprvé za Viktorii skórovat a věří, že fanoušky ve Štruncových sadech
potěší ještě mnohokrát. Pro záložníka, který je znám svou výbornou
fyzickou kondicí, je pak jedním z fotbalových snů zahrát si v trikotu
české reprezentace. „Reprezentace je pro mě maximem. Hlavně pak
dnes, kdy příležitost dostávají bývalí spoluhráči z ´jedenadvacítky´, tak
věřím, že si o to snad výkony řeknu,“ zasní se „Rajty“.

Víra je pro mě důležitá, říká Rajtoral
Česká republika je nejateističtějším státem na celém světě. Není se tak
co divit, že ani mezi ligovými fotbalisty se moc věřících nenajde. Jedním, kdo do tohoto úzkého kruhu spadá, je i František. „Moje babička měla těžký a zároveň krásný život, víra ji držela. Určitě na mě měla
v tomto trošku vliv. Ale spíše jsem k tomu dospěl sám. Nyní jsem rád,
když si spolu s babičkou třeba v neděli zajdeme na mši. Je to pro mě takový psychický odpočinek,“ popisuje. „V Ostravě jsem do kostela chodil
sám. V centru města je pak katedrála svatého Jakuba a chodil jsem si
tam během dne občas sednout. Deset nebo patnáct minut tam strávených pro mě znamenalo načerpání určité energie,“ svěřuje se František
a říká, že mu víra velmi pomohla ve chvílích, kdy bojoval s únavovým
syndromem. „V tu dobu mě víra posílila. Člověk si pak uvědomí některé
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kariéře? „Lákalo by mě zkusit povolání psychologa. Je to ale určitá vize
a kdo ví, kam mě to jednou zavane,“ uvažuje. Sám se již ve fotbalovém
světě potkal se sportovním psychologem. „Mám s ním zkušenosti z reprezentace v době, kdy ji trénoval Víťa Lavička. Ten si do týmu přivedl
Dragana Vujoviče. Lidé mají ale celkově na sportovní psychology různý
názor a záleží na tom, jak k tomu přistoupí. Někdo se této myšlence
smál, někomu to však pomáhalo. Ve světě to ale už je docela běžné,“
říká František.

Aktivní ve všech směrech
Když se poprvé Rajtoral objevil v plzeňské kabině, byl to již znatelný
rozdíl oproti vyjukanému nováčkovi v šatně prvního týmu v Příbrami. Do Štruncových sadů přibyl opravdový živel, který miluje legraci.
„Vždycky jsem byl hyperaktivní. Po sedmi měsících bez sportu jsem si
navíc uvědomil, že nic není samo sebou, o všechno může člověk brzy
přijít. Teď prostě nechci žádnou minutu života ztratit,“ vysvětluje. „Začal jsem žít naplno a pro někoho, kdo žije stále v jedné linii, to může
vypadat, že jsem blázen. Kluci v kabině mi někdy v žertu doporučují,
abych už přestal fetovat. A já jim vytrvale odpovídám, že mám opravdu jenom radost ze života,“ rozdává úsměvy. U „Rajtyho“ je opravdu
carpe diem – užívej dne, životním mottem. „Skákal jsem i bungee jumping, vyzkoušel jsem i tandemový seskok z letadla. Na dovolené jsem si
zkusil i waveboarding, což je vlastně jízda na snowboardu za člunem,“
vzpomíná na své zážitky spojené s adrenalinovými sporty. „Není to
o riskování nebo o potřebě zkusit v životě všechno. Na prvním místě
je fotbal a s ním spojené povinnosti. Ale ve chvílích volna chci zkusit
něco, co mě obohacuje a může posunout dál.“

Milovník rychlých aut
životní věci, kterých by si normálně ani nevšiml. Pochopil jsem spoustu
věci. Třeba mi došlo, že si chci dokončit střední vzdělání, jít na vysokou
a vzdělávat se dál.“

Zpět do školy
Na tom, že člověk hraje profesionálně fotbal, vidí mladý viktorián jedinou chybu. „Trochu trpí škola. Ještě nemám dodělané střední vzdělání.
Nyní dodělávám poslední půlrok a příští rok bych měl maturovat. Potom bych chtěl jít na vysokou školu,“ zasní se a přemýšlí o svých budoucích nefotbalových aktivitách. „Budu maturovat určitě z češtiny a pak
z odborných předmětů, protože studuju pozemní stavitelství. Dále
si pak můžu vybrat mezi angličtinou a matematikou. Už teď jsem se
rozhodl pro angličtinu,“ prozrazuje s úsměvem. Co se studia na vysoké
škole týká, zatím nemá jasnou představu. „Lákala by mě ale psychologie nebo něco ve stylu FTVS.“ Nepřemýšlel pak již o životě po fotbalové
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„Nechci říkat takové to klišé, že jezdím rychle, ale bezpečně. Snažím
se nebláznit, protože mám samozřejmě rád sebe, a respektuji také lidi
kolem. I když mám rychlé auto, tak v žádném případě neriskuji předjíždění za horizontem a podobně,“ říká o sobě František, který přes oblibu
silných strojů přiznává, že expertem přes auta opravdu není. „Nejsem
ale zas až tak velký fanoušek, že bych přesně poznal motory a podobně. V kabině máme dva odborníky přes auta a těmi jsou Kuba Navrátil
a ,Leci´. Já si pouze koupil hezké auto, které se mi líbí. Vlastně to bylo
i moje první auto,“ vysvětluje plzeňský a k motoristické vášni ještě dodává: „V Ostravě byl znalcem přes auta Vašek Svěrkoš. Ten měl Porsche
Carrera, takže když mě svezl, byl to opravdový zážitek. Pod kapotou
měl 540 koní, takže to byl opravdu fofr,“ hovoří o vášni útočníka reprezentace a francouzského Sochaux. Rajtorala však neuchvátili pouze koně pod kapotou automobilů, ale i koně klasičtí. „V Ostravě jsem
na nich jezdil často. Je to neskutečný relax a zklidnění. Z koňského
hřbetu opravdu vypadá svět jinak,“ potvrzuje známé rčení.
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Návštěvník divadelní scény
Během působení v Baníku nakoukl také pod pokličku kulturního dění.
„Udělal jsem si tam hezký vztah s ředitelkou Ostravského muzea Jiřinkou Kábrtovou, která mi otevřela dveře do kulturního světa. Chodil
jsem třeba do divadla, a to většinou na komedie,“ prozrazuje na sebe
další, pro fotbalistu ne zrovna charakteristickou, zálibu. „Hrozně se mi
líbily Příběhy obyčejného šílenství. Bylo to o hodně lepší než film. Ostravští herci byli výborní a dali tomu něco navíc. Díky paní Kábrtové
jsem seděl hned v první řadě a metr ode mě už byli herci. Zajímavé pak
bylo také to, že jsem se jednou nestíhal dostat na představení včas,
a tak jenom kvůli mně představení o dvě minuty posunuli. Když jsem
přiběhl, tak už celý sál čekal. Pak jsem se posadil, Jiřinka dala znamení a hrálo se,“ směje se tomuto zážitku ještě dnes. Nicméně nezůstalo
pouze u divadelní scény. „Ostravské muzeum pak mám prochozené
od shora dolů i v místech, kam se normální člověk nedostane. Můžu
říci, že mě to chytlo, a tak jsem tam navštívil i některé výstavy.“

Málo dívek u mě obstojí, tvrdí Rajtoral
František nyní nežije v Plzni, ale doma v Příbrami. Říká, že byt si tu
ale bude v budoucnu zařizovat. Bude mu však se zařizováním pomáhat nějaká přítelkyně? „Nyní jsem sám. Mám samozřejmě holky rád,
ale jsem náročný, a to jak na sebe, tak na ni. Málo dívek pak obstojí,“
přiznává s rozpačitým úsměvem. „Když jsem nastupoval za Baník, měl
jsem přítelkyni ze Šternberku, na kterou vzpomínám moc rád. Stále
studuje v Opavě, takže bohužel v důsledku velké vzdálenosti jsme to
ukončili. Jsem rád, že si stále můžeme zavolat a pobavit se. A tak by to
mělo být se vším – aby se lidé opravdu chovali jako lidi,“ zakončil své
povídání fotbalista hájící barvy Viktorky.

Z KOSTELA DO PORSCHE
Focení s Františkem Rajtoralem probíhalo v nestandardních kulisách. Díky vstřícnému přístupu vedení katedrály svatého Bartoloměje se první dějství odehrálo právě mezi stěnami gotického
chrámu. „Je to monumentální, nádherné,“ hodnotil plzeňskou dominantu František Rajtoral, který v modlitební lavici odhalil také tetování. Přes celou pravou paži se zde vyjímá Panna Maria s Kristem
v náručí. „Hodně to pro mě znamená, volba byla jednoznačná,“ přiblížil „Rajty“. Přímo před katedrálou se pak odbyl druhý díl focení.
Třiadvacetiletý fotbalista zahlédl poníky a bylo rozhodnuto. „Škoda
že to není klasický kůň. Ale nádherný je i tak,“ chválil ze sedla svého nového parťáka. Poté již následovalo pokračování v prostorech
partnera klubu, Porsche Plzeň. František se ochotně vyfotil u vystavených modelů VW, ale pak již neomylně zamířil k Audi TT. „Mám
starší verzi a jsem moc spokojený. Tahle je taky krásná.“ U auta
v modré barvě vydržel velmi dlouho a zpoza volantu ho dostala až
povinnost uhánět na odpolední trénink. „Mám dokonce i motorku, ale přeci jen kvůli bezpečnosti má přednost auto,“ svěřoval se
po cestě do Štruncových sadů. Focení trvalo oproti očekávání přes
hodinu. A člověk se ani chvíli nenudil.
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Viktoria
ztratila
výhru
v závěru
Pomalý rozjezd na těžkém povrchu
Souboj po celý zápas doprovázel hustý déšť, trávník byl promočený.
Na těžkém terénu se nejprve zastřeloval domácí Rezek, ale v obou případech ze standardní situace minul branku. V 11. minutě tak nečekaně zatrnulo plzeňské obraně. Šural poslal z levé strany centr do šestnáctky a zcela

Fotbalisté Viktorie Plzeň v televizní dohrávce 13. kola Gambrinus ligy remizovali doma
s Brnem 1:1. Vedoucí gól vstřelil
v 51. minutě domácí Bakoš, jenže
v 83. minutě vyrovnal Sus. Plzeň
pošesté v řadě neprohrála, ale
propásla možnost předstihnout
Spartu na čtvrté příčce tabulky.
osamocený hlavičkář Rabušic míč jen o milimetry minul. Viktoriáni byli aktivnější, ale
na šanci si museli počkat až do 22. minuty.
Horváth po rohovém kopu našel v šestnáctce Bystroně, jeho hlavičku mířící k pravé tyči
však bravurně vytlačil konečky prstů brněnský brankář Bureš.

Šance zůstaly nevyužity

Ve 28. minutě byl blízko gólu Ševinský. Při
rohovém kopu číhal u vzdálenější tyči, jenže v rozhodující chvíli podklouzl a nedokázal ho usměrnit do sítě. Brněnský gólman byl i nadále v permanenci,
bezchybně zkrotil střely Bystroně i Rezka. Při další rychlé akci měl štěstí, když znovu Rezek pohotovou hlavičkou mířil těsně vedle levé tyče.
Paradoxně tak mohli jít do vedení hosté. Ve 41. minutě si explzeňský
útočník Došek na prsou zpracoval míč v šestnáctce, přistrčil jej Rabušisovi a ten nabil nabíhajícímu Dostálkovi. Jeho přízemní ránu z 15 metrů skvěle vykopl gólman Daněk na roh. Výborné zákroky předváděli
oba gólmani. Vzápětí po šanci Dostálka přišla akce Horvátha. Ten pro-

FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno 1:1 (0:0)
Branky: 51. Bakoš – 83. Sus
Žluté karty: Došek
Rozhodčí: Bílek – Ubias, Urban
Diváci: 2 032
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Navrátil, Bystroň, Limberský –
Rajtoral (71. Střihavka), Rada, Horváth, Kolář
(86. Jiráček) – Rezek, Bakoš (90. Mlika). Trenér Vrba
1. FC Brno: Bureš – Križko, Dvorník, Sus, Čoupek – Šural (63. Polách),
Mareček, Dostálek, Léo (78. Dalmo) – Rabušic, Došek.
Trenér Beránek
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nikl do šestnáctky a levačkou krotil míč do pravé šibenice, ale Bureš se
zavěsil do vzduchu a Brno podržel.

Gólová radost po změně stran…
I po přestávce Plzeň pokračovala v útočné hře a brzy se dočkala vedoucího
gólu. V 51. minutě našel Rajtoral v šestnáctce Bakoše, ten vyhrál souboj
se Susem a zblízka pověsil balon pod horní tyč – 1:0. V 57. minutě dostali
domácí míč do sítě podruhé po hlavičce Ševinského, jenže ještě předtím
sudí zamávali ofsajd.

… a následné střelecké trápení
Hra se pak přelévala z jedné strany na druhou. V 61. minutě aktivní Bakoš zkoušel pozornost Bureše povedenou ranou z úhlu, ale gólman byl
pozorný. Na druhé straně pálili Došek s Rabušicem, ale oba nepřesně.
To Plzeň předváděla pohledné kombinace. V 64. minutě si vyměnili míč
Rajtoral s Limberským, ale druhý jmenovaný ve výhodné pozici vysoko
přestřelil. Za další dvě minuty si s brněnskou obranou pro změnu pohráli
Kolář s Rezkem, jenže střela Rezka těsně minula levou tyč. A v 76. minutě
neskončila druhým gólem ani šance Koláře. Ten z pravé strany běžel sám
na brankáře, ale Bureš včasným vyběhnutím šanci zmařil.

VIKTORIÁNY MRZELY
ZTRACENÉ BODY
Zklamání z toho, že přes řadu šancí Brno neporazili a za remízu berou
jen bod. To se dalo vyčíst z tváří fotbalistů Viktorie Plzeň po dohrávce
13. ligového kola. „Mohli jsme přeskočit Spartu a jít na čtvrté místo v tabulce, ale to není to hlavní, co nás může mrzet. Naším cílem bylo Brno doma
porazit a získat tři body, a to se nepodařilo,“ uvedl střelec branky Viktorie
Marek Bakoš. Ten měl po vedoucím gólu ještě jednu příležitost vedení navýšit. „To, že jsem nedal pojišťovací gól, mě mrzí. Šance na potvrzení
vedení jsme měli. Nakonec ale Brno vyrovnalo na 1:1 a body se dělí.“ Co je
podle plzeňského útočníka příčinou toho, že vypracované šance Viktoria neproměňuje? „Někdy taková situace na mužstvo přijde. Musíme to
zlomit, zkusit ještě víc střílet,“ zamýšlí se Slovák v plzeňském dresu.
Smutný byl po zápase i gólman Plzně Michal Daněk. Ne z toho, že
po 491 minutách skončila jeho série bez inkasovaného gólu, ale z toho,
že branka Suse z 83. minuty zápasu znamenala remízu a ztrátu dvou
bodů. „Osobní statistiky pro mě nejsou prioritou. Důležitý je tým a my jsme
doma chtěli vyhrát,“ řekl plzeňský brankář. V zápase moc práce neměl,
přesto vytáhl i skvělé zákroky, jako například ve 41. minutě, když vykopl
střelu Dostálka. Na hlavičku Suse po Poláchově centru byl ale krátký.

Trest sedm minut před koncem
Plzeň neproměněné šance litovala. V 83. minutě sice roh střídajícího Polácha plzeňská obrana odvrátila, ale následný centr stejného hráče se snesl až před branku, kde hlavičkoval nekrytý Sus. Gólmanovi Daňkovi míč
prošel mezi nohama, bylo vyrovnáno. Viktoria se ještě nadechla k závěrečnému náporu. V 87. minutě byl blízko gólu Rezek, který uvnitř šestnáctky v pádu pálil bez přípravy, jenže Bureš předvedl další výtečný zákrok.
A když v nastaveném čase brněnský brankář vyrazil i prudkou střelu Horvátha, mohli se hosté radovat ze získaného bodu.
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Viktoria přivezla bod ze hřiště úřadujícího mistra
Viktoria znovu neprohrála, se Slavií vybojovala v Praze cennou remízu 0:0. V pražském Edenu se hrál hodně opatrný
fotbal s minimem šancí, přesto mohli Západočeši v poslední čtvrthodině rozhodnout o třech bodech. Plzeň protáhla sérii
neprohraných zápasů už na číslo sedm a před posledními dvěma koly se udržela v kontaktu se špičkou tabulky.
Nebezpečné situace v podání
domácích
Domácí se ukázali teprve po 25 minutách. Nejdříve vyzkoušel Daňka tvrdou
střelou Krajčík, o minutu později pak
Janda hlavičkou v těžké pozici minul
branku. Největší gólová šance se zrodila ve 33. minutě. Hlouškův pokus zleva
srazil Rada na roh, slávistický útočník
roh rychle rozehrál a na vzdálené tyči
našel zcela osamoceného Skácela, ten
ale vysoký míč namířil hlavou těsně
vedle Daňkovy tyče. V poslední minutě
ještě po centru Plzeňských trochu zaváhal Vaniak, kterému vypadl míč z ruky,
chybu před dotírajícím Bystroněm dokázal napravit.

Tlak sešívaných bez gólového
vyústění
Do druhé části vlétla Slavie velkým náporem. Trenér Jarolím udělal o pauze
jednu změnu, na hřiště místo Šmicra poslal Šenkeříka. Právě nový muž

Viktoriáni se zdravým sebevědomím
Viktoria přijela na Slavií s lichotivou bilancí, v posledních dvou duelech
s Českými Budějovicemi a Brnem byl ale remízový stav na konci duelů
spíš zklamáním, Viktoria v nich nedokázala proměnit řadu vyložených
příležitostí. Domácí Slavia v lize tápala, naposledy prohrála v Příbrami.
První poločas příliš nenasvědčoval ambicím obou týmů, hra se v podstatě celou půli odehrávala mezi oběma vápny. První a vlastně jedinou
nebezpečnou akci hostí sehráli Viktoriáni již v sedmé minutě. Po chytré
patičce Koláře na nabíhajícího Lecjakse levý obránce prudkou přihrávkou po zemi hledal na penaltě Bakoše, těžký míč však plzeňský útočník
netrefil ideálně.
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na hřišti se dostal do gólové šance v 53. minutě. Krajčík zprava nacentroval na nabíhajícího útočníka, ten ve vyložené šanci ale Daňka nepřekonal. Míč minul branku. Viktoria rychle ztrácela míč a dostávala se pod
tlak, trenér Vrba se na své svěřence hodně zlobil. Po více než hodině
hry se Jandova křižná střela ještě otřela o tyč, potom však nápor Pražanů pomalu ustával.

Závěr v režii Plzeňanů
V posledních dvaceti minutách se aktivita pomalu přesunula na kopačky plzeňských
fotbalistů. V 82. minutě vylekal
tvrdou ranou Vaniaka Bakoš,
o dvě minuty namířil svůj po-

SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň 0:0
Žluté karty: Skácel, Suchý, Hloušek – Rezek, Horváth, Limberský,
Daněk
Rozhodčí: Adámek – Marek, Kovařík
Diváci: 8 491
SK Slavia Praha: Vaniak – Hubáček, Čelůstka, Suchý,
Krajčík, Trapp, Janda(86. Belaid), Hloušek, Šmicer (46. Šenkeřík), Grajciar, Skácel (86. Vlček)
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Bystroň, Navrátil, Limberský, Lecjaks –
T. Rada, Horváth, Petržela (84. Rajtoral), Kolář –
Bakoš (92. Hájovský), Rezek (90. Střihavka)

BOD ZE SLAVIE BEREME,
SHODLI SE VIKTORIÁNI
V mrazivém počasí vybojovali bod na půdě mistra, a protáhli tak
sérii neporazitelnosti již na sedm zápasů. S tímto resumé mohou
být fotbalisté plzeňské Viktorie po právu spokojeni. „Přijeli jsme pro
bod a ten si také odvážíme. Měli jsme sice několik šancí na skórování,
ale také slávisti byli nebezpeční. Z tohoto pohledu odjíždíme spokojeni,“ zhodnotil duel Pavel Horváth. Plzeňský kapitán byl po utkání
v dobrém rozmaru, před novináři se špičkoval s Davidem Limberským a přidal také několik svých tradičních vtípků. Závěr se však již
odbyl ve vážnějším duchu. „K radosti máme důvod, série neporazitelnosti nás pochopitelně těší. Teď máme 14 dní do dalšího utkání a já věřím, že se na poslední dvě kola pořádně nachystáme. Chceme se loučit
s podzimem úspěšně.“
David Limberský mohl být po utkání spokojen. Na pozici pravého
obránce odehrál vynikající partii, hojně podporoval útok a v několika soubojích dokonale pokryl čerstvého reprezentačního spoluhráče Adama Hlouška. „Zápas vyšel nejen mně, dobře jsme hráli celý tým,“
odmítal chválu šestadvacetiletý fotbalista, který k samotnému zápasu dodal: „Slavia má přes své problémy výborné mužstvo, bod je cenný.
Na druhou stranu je škoda, že jsme některé akce nedokázali dotáhnout
do koncovky, mohlo to být ještě veselejší.“
kus na bránu Slavie i plzeňský kapitán Horváth, Vaniak byl ale pozorný. Na poslední minuty poslal trenér Jarolím na hřiště Vlčka a Belaida,
ale ani oni hru Slavie neoživili. Viktoria si v pohodě pohlídala remízový
stav. Plzeň se tak posunula na pátou příčku s 23 body, Slavia je sedmá.
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Bohemians se chtějí vyhoupnout z pásma sestupu
Patnáctý tým Gambrinus ligy zavítal dnes
k utkání 15. kola naší nejvyšší soutěže. Klokani
ze Střížkova však na čtrnácté Kladno ztrácejí
pouze bod a před blížící se zimní pauzou by se
rádi posunuli ke klidnějšímu středu tabulky. Sebevědomí
zdvihlo zelenobílým také poslední kolo, ve kterém si v domácím prostředí poradili s Brnem. Na hřištích soupeřů však
zatím svěřenci Jaromír Jindráčka nezískali ani bod.
Nováček platí tradiční daň
Střížkovský klub Bohemians Praha působí v nejvyšší soutěži druhým
rokem a stále je jejím nejnovějším účastníkem. Hned od začátku této
sezony se z něj ale stal nejvážnější kandidát sestupu, když ji zahájil sérií
pěti porážek. Nejedná se však o rekord, ještě hůře si vedly Hradec Králové a Dukla Praha v úvodním ročníku 1993/94 a čtyři roky poté dnes
již neexistující Lázně Bohdaneč, tyto tři celky vstoupily do 1. ligy šesti
prohrami.

Rychlé postupy do vyšších soutěží
Bohemians Praha jsou už pátým klubem, který postoupil dvakrát
po sobě a zároveň byl tedy také nováčkem i v předchozí druholigové
sezoně. Z těchto celků je však prvním, který se v 1. lize dokázal udržet! V minulosti ji totiž hned po roce opustili Uherské Hradiště (1996),
Lázně Bohdaneč (1998), Drnovice (2005) a vršovičtí Bohemians 1905
(2008), a jen posledně jmenovaný tým si okamžitě vybojoval návrat
zpět do nejvyšší soutěže. Již dlouhá léta se tvrdí, že druhý rok bývá pro
nováčka těžší než ten první, což se v případě střížkovských Bohemians
aspoň prozatím skutečně naplňuje. V historii 1. české ligy už čtyři kluby
sestupovaly po dvouletém působení – postupně takto dopadly České
Budějovice (1999–2001), Hradec Králové (2001–2003), Opava (2003–
2005) a naposledy Žižkov (2007–2009).

Krátká druholigová epizoda
Po podzimní části své dosud jediné druholigové sezony skončil pražský celek pátý s tříbodovou ztrátou na 2. postupové místo, po prvních
dvou jarních utkáních se už probojoval do čela tabulky a pouze 2x,
po 19. a 21. kole, před sebe pustil Opavu, a to jen díky horšímu skóre.
Historický postup do 1. ligy si definitivně zajistil v předposledním kole
po domácí remíze 1:1 s Vítkovicemi. I tento jediný zisk ze závěrečných tří
zápasů mu stačil k uhájení prvenství právě o bod před druhou Příbramí.
Celkový počet 53 bodů je ale nejmenší ze všech druholigových vítězů
od zavedení tříbodového systému, tedy za předchozích 15 sezon.
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Úspěšná prvoligová premiéra…
Ještě větším úspěchem než zmíněný postup však byla záchrana
v uplynulém prvoligovém ročníku, ačkoli bilanci na soupeřových hřištích měli Bohemians doslova zoufalou – uhráli totiž pouhé dva body
za bezbrankové remízy, na podzim v Českých Budějovicích a na jaře
v Brně. Ze třinácti porážek jich ale bylo osm o jediný gól! Všechny tři
domácí prohry si připsali již v podzimní části, postupně s Olomoucí,
Brnem a Plzní.

… ale prozatímní trápení

BUDEME CHTÍT
Í PŘEKVAPIT,
Ř
ŘÍKÁ HONZA HALAMA
V dresu soupeře je na hostování právě z plzeňské Viktorie, při dnešním utkání se tak vrací prakticky do domácího prostředí. Jan Halama
zamířil do pražských Bohemians v průběhu srpna, zelenobílým by
měl pomoci zpevnit defenzivu. V důsledku zranění a nemoci se zatím
jednadvacetiletý fotbalista nedostal do hry podle svých představ, ale
proti Plzeňským bude připraven nastoupit.
Honzo, nemůžu se zeptat jinak – jak se těšíš do Štruncových sadů?
Těším se samozřejmě moc. Plzeň je již pro mě srdcová záležitost,
po dlouhé době přijedu v dresu soupeře. Jsem připraven nastoupit
a ukázat plzeňským fanouškům, že jsem fotbal hrát nezapomněl.
Bohemians jsou stále na předposledním místě tabulky, výkony
však šly v posledních týdnech nahoru. Kde přišla změna?
Asi nebyl žádný zlomový moment, přišlo to postupně. Tým se dával
dohromady chvilku před startem ligy, potřebovali jsme si na sebe
zvyknout. V posledních zápasech se snažíme předvádět atraktivnější
fotbal, umíme zaútočit a vstřelit branku. Hodně nám snad navíc pomůže výhra proti Brnu.
Ze hřišť soupeřů jste však zatím vždy odešli poraženi. Kde je chyba?
Těžká otázka, ve spoustě zápasů chybělo i pověstné štěstí. Každopádně věřím, že při současném herním projevu je jen otázkou času, kdy
začneme bodovat i venku.
Ty osobně nenastupuješ tak často, jak bys asi sám chtěl…
Vypadl jsem ze sestavy vinou zranění a nemoci, kluci se mezitím chytli a trenér nemá moc důvod cokoliv měnit. Teď jsem však již zdravotně
v pohodě a čekám na svou šanci. Věřím, že ji využiju na sto procent.
Proběhlo klasické hecování s viktoriány?
Jen decentně, na nějaké srandy je to příliš důležité utkání. Viktorka
jde do zápasu jako favorit, my můžeme překvapit. Po zápase si samozřejmě s klukama moc rád popovídám, ale do závěrečného hvizdu
jsme soupeři.

Letošní sezonu pak odstartovali katastrofálně a v průběžných tabulkách ještě ani jednou neopustili sestupové příčky! Tragický byl především začátek podzimu, ve kterém klokani prohráli pět zápasů v řadě.
Prvním povzbuzením tak byl až duel šestého kola, kdy si připsali hodně nečekané domácí vítězství proti Liberci. Od tohoto okamžiku už se
výkony zelenobílých stabilizovaly, jen v Mladé Boleslavi si připsali porážku o více než jednu branku. Díky vítězství nad Příbramí, remíze se
jmenovci z Vršovic a zmiňované výhře nad Brnem se mohou pochlubit
ziskem deseti bodů.

Mladý tým s několika výraznými osobnostmi
Vedení Střížkovských sází především na mladé fotbalisty, které doplňují někteří zkušení borci. V brance se mohou klokani spolehnout na Jaroslava Beláně, kterému záda kryje zkušený Petr Pižanowski. V obraně
hrají prim ostřílení Dmitrij Lencevič nebo Pavel Mácháček, šanci však
dostávají také Jan Halama či Jakub Heidenreich. V záloze se v této sezoně protočilo už dvanáct fotbalistů, nejpevnější pozici mají ve středové
řadě Roman Dobeš s Davidem Zoubkem. V útočné formaci stále kraluje
velezkušený Marek Kincl, kterého doplňují Jiří Jeslínek a Stanley Ibe.

Krátká historie vzájemných zápasů
Vůbec poprvé v historii se oba dnešní soupeři střetli loni v říjnu na Žižkově a výhra plzeňské Viktorie 2:0 znamenala ukončení její devítizápasové série bez vítězství.
Venku se Západočeši
FK Bohemians Praha
dočkali plného bodo1. česká liga: 2008–2010
vého zisku po jedenácti
Letošní sezona: 2
měsících! Plzeň uspěla
Dnešní zápas: 45
Loňské umístění: 13
i v domácí odvetě o půl
roku později, zápas roz2. česká liga: 2007/2008
hodla třemi brankami
Počet sezon / zápasů: 1 / 30
ve 2. poločase během
deseti minut, krátce
Viktoria Plzeň – FK Bohemians Praha
před koncem hosté už
Bilance vzájemných zápasů:
jen snížili na konečných
1. česká liga: 2
2 0 0
3:1.
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

16

VIKTORIÁN 14/09

stará garda

Zdeněk Pleško oslavil pětašedesátku a stále hraje
Pětašedesátku oslavil tak trochu v tichosti. Zdeněk Pleško
se narodil 17. září 1944 a s fotbalem začínal na severu v Ústí
nad Labem. Byl dobrým borcem
už od mladých let, protože se
v Armaturce vypracoval až do
dorostenecké ligy a na vojnu si
ho vybrala Dukla Slaný, což byl
tenkrát nějaký tým. „Hráli jsme
druhou ligu a za spoluhráče
jsem měl třeba Frantu Plasse
nebo Vaška Migase. Později to
oba dotáhli do reprezentace
Československa,“ vzpomíná po
letech Zdeněk Pleško.
Zdeněk Pleško na fotce z roku 1972 druhý zprava v horní řadě.

V Plzni od poloviny 60. let
V prosinci 1965 se důrazný defenzivní hráč objevil v tehdejší Škodě Plzeň. „Hráli jsme druhou ligu a pod vedením trenéra Chobota se nám
v roce 1967 podařilo postoupit do první ligy. V Plzni bylo tenkrát hodně slávy,“ říká letošní pětašedesátník. Ve Škodovce hrál až do roku 1974,
celkem devět let, zažil tam pády z elitní prvoligové společnosti, návraty
zpět a zároveň tři trenéry: Vlastimila Chobota, Karla Kolského a Jiřího Rubáše. „Nejlepší byl Rubáš. Byl sice hodně přísný, ale zároveň spravedlivý
a férový,“ oceňuje po letech Zdeněk Pleško trenérskou legendu.

Nezapomenutelné fotbalové momenty
Ve Štruncových sadech či v Luční ulici odehrál spoustu výborných zápasů, na některé vzpomíná ještě dnes. „Hráli jsme v září 1970 doma první
ligu s tehdejším Gottwaldovem. Byli jsme opět nováčkem, já se po delší době vrátil do sestavy na levou stranu zálohy a byl to jeden z mých
nejlepších zápasů v Plzni. Dokonce jsem Plassovi přihrál na druhý gól
a vyhráli jsme 2:1. Z ligy jsme však potom stejně opět spadli,“ říká.

Slavné souboje s Bayernem
V jedenasedmdesátém roce byl v sestavě Škody v obou památných
utkáních Poháru vítězů pohárů s mnichovským Bayernem. V prvním
domácím zápase hrála obranná čtveřice ve složení Špinka – Plass –
Michálek – Pleško a odvetu v Mnichově Špinka – Plass – Kořínek
(78. Bachner) – Pleško. „Doma jsme před třiceti tisíci diváky hráli vy-

rovnaný zápas a nešťastně prohráli 0:1. V Mnichově jsme sice podlehli
1:6, ale byl to oboustranně útočný fotbal se spoustou šancí. Klidně to
mohlo skončit třeba 8:4. Byly to krásné zážitky,“ vrací se zpět do jedenasedmdesátého roku Zdeněk Pleško.

V Plzni i po skončení prvoligové kariéry
Ze Škodovky odešel v roce 1974, kdy přestoupil do ČSAD Plzeň. „Asi deset let jsem za ně hrál divizi a potom ještě v Mýtě s Michálkem, Buzkem
a Velíškem první třídu.“ Zároveň také na ČSAD a později 1. FC trénoval.
Divizi, krajský přebor dospělých a mládežnické celky. Kromě jiných fotbalistů vychoval tři hráče, kteří dnes hrají první ligu. „Připravil jsem si
syna Lukáše. Ten hrál ligu v Plzni, potom v Blšanech a teď je v Příbrami.
Také jsem vedl Daniela Huňu, který je dnes rovněž v Příbrami, a Víta
Turtenwalda. Ten je ve střížkovské Bohemce,“ vzpomíná na své svěřence, kteří to dotáhli s fotbalem nejdál.

Fotbal smyslem života
Zdeněk Pleško i v pětašedesáti fotbalem doslova žije. „Jezdím se dívat
na syna Lukáše na ligu do Příbrami, chodím i doma na některé zápasy
Viktorky a stále pracuji s mládeží v SK Smíchov. To je nástupnický klub
po ČSAD a 1. FC,“ vysvětluje. A sám stále ještě obouvá kopačky. „Pořád
ještě hraji za starou gardu Viktorie. Nenastupuji sice v každém utkání,
ale jen když je čas. Možná polovinu jejích zápasů však za rok odehraji,“
tvrdí stále mladý pětašedesátník.
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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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Fotbalisté a hokejisté spojili síly pro dobrou věc
Hodně živo bylo o jednom úterním odpoledni v Nákupním
centru Borská pole. Ve čtyři hodiny tu byla zahájena zábavná show, ve které charitativní akci studentů společnými silami podpořili viktoriáni David Limberský s Michalem Daňkem a hokejoví indiáni Michal Dvořák s Petrem Vampolou.
mediální podpory, vědělo se o nás. Navíc to dnes zvládli perfektně, lidé se
bavili a utržené částky jistě budou atakovat rekord,“ zadoufala s úsměvem
Šárka Sebránková z nadačního týmu, která vzápětí upřesnila: „V součtu
se za minulé roky vybralo 1 400 000 korun. Peníze jdou na čtyři grantové
programy, které v nadaci máme. Tím hlavním je vstup do registru dobrovolných dárců kostní dřeně, protože jedno vyšetření vyjde na 4 000 korun. Takže
peněz je potřeba opravdu hodně a nám nezbývá než Viktorii a hokejovým
indiánům ještě jednou poděkovat.“

David Limberský vyučoval indiány v hokeji
Několik desítek natěšených fanoušků si nejprve trpělivě vystálo frontu
na podepsané kartičky svých oblíbenců, následně nechybělo ani nezbytné focení do rodinných alb či mobilních telefonů a také spontánní debata o posledních výsledcích. „Všem se nám výsledkově celkem daří, takže
lidé nás spíše chválili,“ hlásil bezprostřední pocity gólman Michal Daněk.
„Jsme rádi, že se takových akci můžeme zúčastnit. Lidé přijdou kvůli nám, to
je samo o sobě hodně příjemné. A že u toho pomůžeme dobré věci, to je velký
a důležitý bonus navíc,“ zhodnotil svoji účast také David Limberský, když si
od studentek Gymnázia Luďka Pika přebíral jedno z vyrobených sluníček.

Akci podpořila zapůjčením herních konzolí firma LiveCom a oba stroje
byly od samého začátku obsypány fanoušky všech věkových stupínků.
Neúprosné virtuální bitvy o lístky na domácí duely fotbalistů i hokejistů neplánovaně přerušili Petr Vampola s Davidem Limberským, kteří
změřili síly v NHL 2010 na herní konzoli Playstation. „Nejsem žádný velký hráč, ale udělám maximum,“ hlásil před startem David, který se také
nakonec velmi intenzivně radoval z vítězství. „Co na to říct, dostal jsem
za vyučenou. A snad jsem ani pořádně nevystřelil na bránu. Na ledě bych
při takových výkonech dlouho nevydržel,“ mračil se po výsledku 0:2 Petr
Vampola, ale následným úsměvem potvrdil, že při této akci poražených nebylo.

Spokojenost na všech stranách
Právě společným odpolednem za účasti sportovců vyvrcholila dvoudenní iniciativa plzeňských studentů. Při ní byli středoškoláci k vidění
v největších obchodních centrech v Plzni a také v blízkosti hlavního
vlakového i autobusového nádraží v Plzni. Lidé si od nich mohli za libovolnou částku zakoupit
přívěsky ve tvaru sluníček,
které studenti sami zhotovili.
Celý výtěžek z prodeje sluníček získala Nadace pro transplantace kostní dřeně, jejíž
zástupci po setkání s fotbalově-hokejovým čtyřlístkem
neskrývali nadšení. „Akci se
díky klukům dostalo velké
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UNIKÁTNÍ KNOW-HOW
V RUKOU
PROFESIONÁLŮ
ŠKODA JS a.s. je dlouholetým
spolehlivým dodavatelem
technologie pro jaderné
elektrárny, výzkumné reaktory
a skladování vyhořelého
jaderného paliva

Již více než padesát let dodáváme zařízení pro
jadernou energetiku. Zkušený tým společnosti
ŠKODA JS vždy odpovídá vstřícně na požadavky
zákazníka v oblasti projektu, výroby, kompletace,
montáže a uvedení do provozu.
Naše zařízení a služby znají zákazníci na jaderných
elektrárnách ve střední a východní Evropě,
Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném
východě. V současnosti vyrábíme komponenty pro
nové jaderné elektrárny s reaktorem EPR.

Orlík 266, 316 06 Plzeň
tel.: 378 042 410, fax: 377520 600
info@skoda-js.cz, www.skoda-js.cz
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ŠKODA JS a.s. prosperující společnost
v oblasti jaderné energetiky
Hledáme:
• projektanty
• výpočtáře
• konstruktéry
• technology
• obráběče kovů
• zámečníky
Nabízíme:
• zázemí tradiční strojírenské firmy
• práci ve vysoce odborném týmu
• spolupráci se světovými firmami
• možnost dalšího vzdělávání
• možnost profesního růstu
• zaměstnanecké výhody

STAŇTE SE NAŠÍM ZAMĚSTNANCEM
ŠKODA JS a.s., Orlík 266, 316 06 Plzeň, www.skoda-js.cz
Tel. +420 378 042 - 202, 204 Fax. +420 378 042 211, e-mail: personalistika@skoda-js.cz
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Partneři mládeže:

Stavební činnost s.r.o.

Významní partneři:

CD

HOTEL

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

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 14. kole
1.

FK Teplice

14

9

5

0

27:10

32

2.

FK Baumit Jablonec

14

9

2

3

15:10

29

3.

FC Baník Ostrava

14

8

4

2

20:12

28

4.

AC Sparta Praha

14

6

8

0

15:7

26

5.

FC Viktoria Plzeň

14

6

5

3

14:11

23

6.

FK Mladá Boleslav

14

6

4

4

25:17

22

7.

SK Slavia Praha

14

5

5

4

17:12

20

8.

SK Sigma Olomouc

14

5

4

5

21:13

19

9.

1. FK Příbram

14

5

2

7

12:15

17

10.

1. FC Brno

14

4

5

5

12:16

17

11.

FC Slovan Liberec

14

5

2

7

15:20

17

12.

Bohemians 1905

14

3

5

6

7:10

14

13.

1. FC Slovácko

14

4

1

9

13:20

13

14.

SK Kladno

14

3

2

9

9:22

11

15.

FK Bohemians Praha

14

3

1

10

13:26

10

16.

Dynamo Č. Budějovice

14

1

5

8

7:21

8
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Juniorka na podzim na domácím hřišti neprohrála
Mladí viktoriáni sehráli poslední tři zápasy proti dalším rezervním týmům prvoligových
klubů. Na domácím hřišti v Luční ulici nejprve porazili druhý tým českobudějovického
Dynama. O pět dnů později byla však nad jejich síly rezerva Slavie. V posledním utkání
ČFL na domácí půdě pak nedovolili bodovat „béčku“ Liberce, a tak se jim podařilo udržet
na hřišti v Luční ulici celý podzim neporazitelnost.
hodného stavu jsme se neuzavřeli,
nezatáhli a to se vyplatilo. Vrzal opět
ukázal, že je někde jinde než ostatní
hráči juniorky,“ řekl o utkání trenér
juniorky Milan Matejka

S pražskou Slavii juniorka nebodovala
Souboj s dalším rezervním mančaftem čekal druhý tým Viktorie netradičně již v pátek. V utkání na umělém trávníku na Strahově se proti juniorce
Viktorky postavilo „béčko“ Slavie. Do první šance utkání se dostali hosté,
když po přiťuknutí Mliky pálil z dobré pozice Vrzal. Jeho střelu zastavili
blokující obránci. Slávisté pak dostali o pět minut později po faulu Bauera
možnost zahrávat penaltu, kterou využil Mareš a poslal domácí do vedení.
Tlak Viktorky narůstal na začátku druhého poločasu. Dvakrát nebezpečně
pálil Mlika, ale Hanuš si s jeho střelami s vypětím všech sil poradil. V 52. minutě bylo snažení viktoriánů korunováno vyrovnávacím gólem, o který se
postaral Presl. Západočeši si následně vytvořili hned několik dalších slib-

O výhře rozhodla poslední pětiminutovka
Dalším týmem, který se pokusil dobýt hřiště v Luční ulici, byla rezerva Českých Budějovic. Během první poloviny zápasu se tlačili do zakončení zejména viktoriáni, ale jejich nejvážnější šance v podobě střel Mliky a Presla
brankou neskončily. Po návratu z kabin udávala tempo hry stále plzeňská
juniorka, posílená z prvního týmu o Martina Ticháčka, Tomáše Hájovského
a zmíněného Jiřího Mliku. Byli to však hosté z jihu Čech, kteří se radovali ze
vstřelení vedoucí branky. Po rohu se balon dostal k volnému Peroutkovi,
který poslal v 80. minutě míč za Ticháčkova záda. Viktoriánům se podařilo kontrovat o pár minut později. Dizdarevič přihrál míč Süsserovi, jenž
nekompromisní střelou vyrovnal. V nastavení pak zavelel k obratu skóre
Vrzal, který se vřítil do pokutového území a českobudějovickým Máchou
byl poslán k zemi. K penaltě se postavil Presl a přesnou střelou rozhodl to
tom, že Dynamo odjede domů bez bodu. „Bylo to těžké utkání. Mrzí mě
inkasovaná branka ze standardní situace, neboť ze hry jsme soupeři nedovolili vůbec nic. Spokojen nemohu být ani s finální fází, myslím si, že
kdybychom zejména ve druhém poločase vyřešili některé situace lépe,
mohli jsme dát i čtyři branky. Nicméně kluky musím pochválit. Za neroz-
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FC Viktoria Plzeň B – SK Dynamo Č. Budějovice B 2:1 (0:0)
Branky: 88. Süsser, 90. Presl z penalty – 81. Peroutka
FC Viktoria Plzeň B: Ticháček – Nový (84. Dizdarevič), Hájovský
(71. Staněk), Chvojan, Mandous – Mudra, Süsser,
Darida, Vrzal – Presl, Mlika (67. Vitouš).
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška.

SK Slavia Praha B – FC Viktoria Plzeň B 3:1 (1:0)
Branky: 21. Mareš z penalty, 77. Vaněk, 79. Milutinovič – 52. Presl
FC Viktoria Plzeň B: Ticháček – Nový, Bauer, Matas (80. Dizdarevič),
Mandous – Presl, Rýdel, Staněk (33. Mudra), Darida
(74. Chvojan), Vrzal – Mlika.
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška.

FC Viktoria Plzeň B – SK Slovan Liberec B 2:0 (2:0)
Branky: 27. Hájovský, 45. Vrzal
FC Viktoria Plzeň B: Poštulka – Chvojan, Hájovský, Bauer, Mandous – Vrzal
(80. Vitouš), Jiráček, Süsser, Darida (88. Štverák),
Presl – Mlika (69. Mudra).
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška.

juniorka
pro Slavii Milutinovič.„Zápas jsme bohužel nezvládli v defenzivě. Tam jsme
dělali fatální chyby, které soupeř dokázal využít,“ přemýšlel po zápase Martin Lepeška.

Také Liberec hřiště v Luční ulici nedobyl

ných příležitostí. Střela Vrzala a ani Matasova hlavička si však cestu do sítě
nenašly. Od 69. minuty pak hrála juniorka o deseti. Pravý bek Nový zatáhl
za záchrannou brzdu a jeho zákrok byl oceněn červenou kartou. Čtvrthodiny před koncem klání se Slavie ujala vedení, když naděje sešívaných
přečíslily plzeňskou obranu. O dvě minuty později pak upravil skóre na 3:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ovčáry
Hlavice
Sezimovo Ústí
Písek
Plzeň B
K. Vary
Slavia B
Varnsdorf
Č. Lípa
Jablonec B
Loko Vltavín
K. Dvůr
Motorlet
Č. Budějovice B
Liberec B
M. Boleslav B
Žižkov B
Vyšehrad

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

7
9
7
7
7
6
7
7
6
7
6
5
6
6
5
5
4
4

8
2
5
5
4
6
2
2
5
1
4
6
3
2
4
3
3
1

1
5
4
4
5
4
7
7
5
8
6
5
7
8
7
8
9
11

19:9
26:19
23:17
23:23
22:17
26:21
25:18
24:20
22:18
25:21
17:20
25:28
22:27
20:25
19:26
18:27
19:28
18:29

V posledním zápase, který letos na podzim sehrála plzeňská juniorka
na hřišti v Luční ulici, byla soupeřem viktoriánů rezerva Slovanu Liberec.
Na obou stranách se však objevili fotbalisté, kteří mají zkušenosti s Gambrinus ligou. Za Viktorii nastoupili Tomášové Poštulka s Hájovským, v záloze hrál Petr Jiráček a na hrotu útoku, jak je v posledních zápasech zvykem,
bojoval Jiří Mlika. V sestavě Liberce se pak objevil Tomáš Frejlach nebo
Jan Polák, který na jaře ve Štruncových sadech hostoval. Viktorka držela
už od začátku hry otěže utkání ve svých rukou. V úvodních minutách hry
měl na svých kopačkách branku Mlika, ale jeho střelu vykopl hostující
zadák z brankové čáry. Slovan odpověděl střelou Diviše, které však chyběla přesnost. Ve 27. minutě se ujala Plzeň vedení. Po rohovém kopu se
po nahrávce Bauera prosadil Hájovský. Vzápětí mohl skóre navýšit Vrzal,
ale libereckou branku přestřelil. Chuť si však spravil o pár minut později.
Z přímého kopu poslal míč podruhé za Zichova záda. Ve druhém poločase
mohli zvýšit plzeňské vedení Darida a po něm Presl, ale ani jeden z nich se
do střelecké listiny nezapsal. Když pak do své sítě Poštulka nepustil žádnou ze střel Liberce, dočkala se juniorka sedmého vítězství na domácím
hřišti v ročníku.

29
29
26
26
25
24
23
23
23
22
22
21
21
20
19
18
15
13

Plzeň – metropole západních Čech, centrum kulturního i společenského života,
kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Fanděte svému městu
a přejte mu úspěch! Více informací na www.plzen2015.cz a www.plzen.eu.
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31. 12. 2009 od 19:00 hodin
Živá hudba ve třech sálech
Nekuřácký sál

Damiem (hudba všech generací)
Luďka Kuralová (pop)
Anakonda Benda (rock)

Tříchodové menu

Cena:

Půlnoční selátko

do 15. 12. cena 699,- Kč
od 16. 12. cena 799,- Kč

Koktejl bar
Tombola
Ohňostroj
Novoroční česnečka

u
n ko otě
po vs dn
ku estro v ho
v
sil nku Kč
na upe 0,t
4
vs

Silvestr 2009 Na Spilce

Kontakty:

+420 377 062 755
naspilce@naspilce.com
com
www.naspilce.com

Restaurace U Salzmannů
Nejstarší plzeňská pivnice
Historie pohostinství v domě, kde sídlí restaurace a pension U Salzmannů, se začala psát již v 17. století. Původně zájezdní hostinec koupil v 19. století bývalý forman Martin Salzmann a vbrzku dosáhl velké vážnosti
a respektu Plzeňáků i „přespolních“ návštěvníků. Citlivě rekonstruovaný dům i interiér evokují dobu počátku
století, kdy byla restaurace oblíbeným místem setkávání
plzeňských měšťanů a jejich hostů.

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

Pražská 8
301 00 Plzeň
info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com
Tel.: 377 235 467
GPS: 49°44‘52.166“N, 13°22‘45.844“E
Otevírací doba: Po-Čt: 11 - 23, Pá-So: 11 - 24, Ne: 11 - 21

soupiska domácí

soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň
Brankáři
1
Tomáš Poštulka
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

FK Bohemians Praha
2. 2. 1974
6. 7. 1983
15. 9. 1981

Obránci
8
David Limberský
13
Jan Lecjaks
21
Jakub Navrátil
16
Marek Bauer
3
Tomáš Hájovský
15
František Ševinský
18
David Bystroň

6. 10. 1983
9. 8. 1990
1. 2. 1984
29. 11. 1990
10. 12. 1982
31. 3. 1979
18. 1. 1982

Záložníci
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
26
Daniel Kolář
4
Tomáš Rada
24
Filip Rýdel

22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
27. 10. 1985
28. 9. 1983
30. 3. 1984

Útočníci
12
Ondřej Vrzal
27
František Rajtoral
17
Jan Rezek
23
Jiří Mlika
6
Marek Bakoš
7
David Střihavka

1. 3. 1987
12. 3. 1986
5. 5. 1982
18. 7. 1980
15. 4. 1983
4. 3. 1983

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

Brankáři
1
Petr Pižanowski
22
Jaroslav Beláň

13. 4. 1974
21. 5. 1981

Obránci
2
Pavel Macháček
3
Vít Turtenwald
4
Miroslav Obermajer
5
Jakub Heidenreich
6
Petr Mach
17
Dmitrij Lencevič
19
Pavel Grznár
21
Marek Smola
27
Martin Horáček
28
Jan Halama
29
Jimmy Modeste

18. 12. 1977
5. 3. 1980
5. 10. 1973
27. 2. 1985
22. 3. 1985
20. 6. 1983
16. 3. 1979
7. 4. 1975
21. 6. 1980
14. 7. 1988
8. 7. 1981

Záložníci
7
Tomáš Fenyk
8
Roman Dobeš
11
David Zoubek
13
Jaroslav Dittrich
14
Jakub Podaný
15
Vladimir Gerasimov
18
Michal Demeter
23
Abdoulaye Diarra
24
Eric Kwame Adjei
26
Valeriu Andronic

30. 1. 1979
29. 7. 1978
3. 2. 1972
8. 3. 1982
15. 6. 1987
12. 4. 1989
15. 5. 1982
12. 10. 1986
12. 9. 1984
21. 12. 1982

Útočníci
9
Jiří Jeslínek
10
Marek Kincl
12
Peter Očovan
16
Stanley Ibe
25
Hidetoshi Wakui

30. 9. 1987
3. 4. 1973
20. 2.1984
19. 7. 1984
12. 2. 1983

Hlavní trenér: Jaromír Jindráček
Asistenti trenéra: Jan Klíma, Pavel Mráz
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Partneři:

malby

Oﬁciální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

příští zápas

Viktorka zajíždí na půdu leadera
Velmi atraktivní zakončení ligového podzimu čeká
na fotbalisty Viktorie v příštím týdnu. V neděli totiž zajíždějí svěřenci trenéra Pavla Vrby na půdu vedoucího celku
soutěže, severočeských Teplic. Žlutomodří v dosavadním
průběhu Gambrinus ligy ještě nepoznali hořkost porážky, ačkoliv v Plzni je hned ve druhém kole dělilo od kapitulace pouhých několik minut.

Teplice útočí na rekord

Tým z lázeňského města v této sezoně udivuje odborníky i vlastní fanoušky. V soutěži neoslňuje gólovými příděly, ale trpělivě sbíranými
body se postupně dostal až na samotný vrchol. Sezonu přitom Severočeši nezačali oslnivě. Po remízách se Spartou a ve Štruncových sadech
jim patřila pozice ve středu tabulky. Následně však v šesti utkáních získali 16 bodů a pevně se usídlili na špičce tabulky. V dosavadních 14 kolech nasbírali fotbalisté ze Stínadel 9 výher a 5 nerozhodných výsledků, naposledy si v přímém souboji o první příčku poradili s Jabloncem.
Na druhou stranu je pravdou, že kromě duelu se severočeskými rivaly
Tepličtí s největšími favority Gambrinus ligy pouze remizovali – ať již
to byly zápasy se Spartou, Slavií, ostravským Baníkem nebo Mladou
Boleslaví.

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS

FC Viktoria Plzeň – FK Teplice 2:2 (2:1)
Branky: 2. Jiráček, 11. Lecjaks – 8. Vachoušek, 75. Vidlička
Žluté karty: Hájovský, Limberský, Rýdel – Matula, Lukáš, Stožický
Rozhodčí: Makovička – Ubias, Štěrba
Diváci: 4 085
FC Viktoria Plzeň: Ticháček – Limberský, Rada, Hájovský, Lecjaks – Petržela (70. Rajtoral), Rýdel, Horváth,
Jiráček (73. Navrátil) – Střihavka, Bakoš (86. Mlika). Trenér Pavel Vrba
FK Teplice: Grigar – Vidlička, Lukáš, Klein, Rosa – Ljevakovič (54. Mahmutovič), Vachoušek, Matula,
Stožický, (64. Hesek) – Mareš, Vondrášek (85. Doležal). Trenér Jiří Plíšek

Už jen příští sezona dělí Teplice od vyrovnání jejich dosud nejdelšího
prvoligového působení, jehož dosáhly ještě v československé nejvyšší
soutěži během let 1964–1979. V 80. letech odehrály pouze jediný ročník 1983–1984, na další návrat, tentokrát již do samostatné české ligy,
tedy čekaly dlouhých 12 let. Od té doby už jsou jejím tradičním účastníkem. Jako nováček obsadili Tepličtí 13. místo, když v patnácti jarních
zápasech vstřelili pouhé 4 branky! Zajímavý je však přehled umístění
v následujících dvanácti sezonách (1997–2009). Během této doby totiž
v ligové tabulce již stihli obsadit úplně všechny příčky od 2. až do 9.,
z toho nejčastěji 7. místo, celkem 3x. Naposledy takto skončili těsně
před Plzní, a to zásluhou lepších vzájemných utkání a také tříbodového
systému. Viktorii se proti Teplicím dlouhodobě příliš nedaří.

Zkušené hráče doplňuje dravé mládí
Na Stínadlech se zformoval velice silný tým, který těží z rovnováhy
zkušených fotbalistů i dravého mládí. Jistotu dává Teplickým reprezentační gólman Grigar, defenzivu drží ostřílení borci Klein s Lukášem.
Ofenzivní sílu představují zkušení Verbíř s Vachouškem, které doplňují
nadějní Stožický s Marešem. Mezi množstvím dalších kvalitních fotbalistů upoutávají pozornost Mahmutovič, Smejkal nebo zkušený Michal
Doležal.

Viktoriáni mají co vracet
Plzeňané mohou mít na soupeře pořádnou sportovní pifku. V loňském
podzimním měření sil brali Západočeši v domácím prostředí bod za remízu 1:1, v jarním zápase však utrpěli nehezký debakl. Hrubými chybami posadili viktoriáni soupeře na koně a po jednoznačném průběhu si
odvezli porážku 0:3. Poslední kapkou pak bylo střetnutí z úvodu letošní
sezony, kdy Viktoria zahodila množství šancí a nakonec tak v atraktivním měření sil získala pouze bod.
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novinky

V PROVOZU NOVÁ
TRAMVAJ PLZEŇSKÉ
VSTUPENKY
Tramvaj s novými, ale známými motivy mohou potkat
Plzeňané ve svém městě. Čtrnáct dní zpátky vyjel do ulic
vůz potištěný motivy městského rezervačního systému
Plzeňské vstupenky, v jehož rámci je možno zakoupit
lístky také na utkání fotbalové Viktorie. 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. Recepce na Městském
stadionu ve Štruncových 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.
Věříme, že s atraktivními duely jarní sezony budou fanoušci tuto možnost využívat ještě více a jejich pobyt ve Štruncových sadech se tak od samotného počátku stane příjemnějším.

Fanoušci se mohou těšit na nové internetové stránky
S novým rokem se fanoušci plzeňské
Viktorie dočkají nových internetových
stránek, které pro klub chystá firma
Bartoň studio. Nová webová prezentace klubu bude splňovat nejpřísnější
kritéria a fanoušci klubu se mohou těšit
na mnohá vylepšení a bonusy. Velkou
obměnou projde zpracování historie,
důraz bude kladen na audiovizuální
stránku webu a samostatnou kapitolou
bude fanzóna, ve které budou k dispozici mnohé hry, soubory ke stažení a další
vylepšení.
Firma Bartoň studio, která zabodovala na nedávné prestižní soutěži WebTop100, navíc pro své další zákazníky
nachystala před koncem roku zajímavou akci. Každý, kdo si do konce roku
objedná webové stránky, dostane vedle špičkového produktu jako bonus
značkový mininotebook nebo slevu 10 %.
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