jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
vítám na dalším domácím utkání, tentokráte změříme síly s celkem Příbrami. Jsem rád, že
v minulých duelech se nám podařilo odčinit porážku z Teplic a stále se držíme na dostřel
nejlepších týmů Gambrinus ligy. Také dnes bychom povedené výkony posledních týdnů
chtěli přetavit ve tři body. Jsem rád, že u toho přes nezvyklý čas výkopu budete s námi.
Pokud se ohlédnu za utkání s vršovickými klokany, musím konstatovat, že tři body jsme
získali zaslouženě. Byli jsme aktivnější a důležité samozřejmě také bylo, že jsme brzy získali
dvoubrankový náskok. Především v první půli jsme byli rychlejší i techničtější v útočné fázi,
dokázali jsme se prosadit v situacích jeden na jednoho. Z toho pramenily i naše góly. Druhá
pětačtyřicetiminutovka již tak atraktivní podívanou nenabídla. Na hráče pravděpodobně
dolehla únava z náročného programu v poslední době, kdy jsme během posledních osmi
dní sehráli tři zápasy. Nakonec se nám však podařilo v samém závěru utkání vstřelit třetí gól
a vy jste tak snad odcházeli ze Štruncových sadů ještě o něco spokojenější.
Velmi rád jsem za tři získané body proti Kladnu. Zatím to bylo pokaždé velké trápení.
Na Kladně jsme prohráli 0:1, doma jsme po těžkém boji zvítězili stejným poměrem brankou
v závěru utkání. Konečně jsme zápas proti Kladnu zvládli, zejména ve druhém poločase
byla naše hra velice aktivní. Kladno v prvním poločase vycházelo ze zajištěné defenzivy. Vůbec neotevřelo hru a vyčkávalo na naše chyby případně
na brejkové situace. Když se nám podařilo vstřelit první gól, muselo změnit taktiku a více hru otevřít, což nám vyhovovalo. Vstřelit tři góly venku
se v české lize moc často nestává, ale přesto nemůžeme být úplně spokojeni. Na Strahově jsme byli velmi aktivní směrem dopředu, vytvářeli si
zásluhou celého mužstva brankové příležitosti a tři z nich jsme dokázali využít. Přesto jsme opět mnoho nadějných akcí do gólové tečky nedotáhli.
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Dnes náš čeká Příbram a tomuto soupeři máme co vracet. Na podzim nám Příbram ukázala,
jak nepříjemným soupeřem umí být. V letošní sezoně uhráli Příbramští množství bodů, netrápí je sestupové starosti a mohou hrát uvolněně. Já pevně věřím, že v případě udržení našich výkonů posledních týdnů doma uspějeme. Chceme tak potěšit také naše fanoušky, kteří
za námi pravidelně váží cestu také na hřiště soupeřů. Za to jim patří obrovské uznání a nemenší poděkování.
O posledním březnovém dnu pak rozehrajeme čtvrtfinále domácího poháru. Soupeřem nám
bude opět Příbram, stejný trojzápas jsme v loňském roce absolvovali se Spartou. Uděláme vše
pro to, abychom tentokráte vyšli z tohoto měření sil vítězně a v Plzni se mohlo jít na semifinálové utkání Ondrášovka Cupu. Děkujeme, že jste s námi.
Pavel Vrba
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Proﬁl

Z bazénu
na fotbalové
trávníky
Plavání. To je sport, kterému se jako malý kluk začal původně
Jakub Navrátil věnovat. Naštěstí pro Viktorii dal v deseti letech
sbohem bazénu a natrvalo přesídlil na fotbalové trávníky.
Česká republika možná ztratila svého Michaela Phelpse, ale
Viktorka získala výborného obránce, který je znám především
svou skvělou hrou hlavou, odpočívá při skládání puzzle a sní
o startu za reprezentaci.

Plavání, judo a fotbal
Oproti naprosté většině spoluhráčů začínal Kuba s fotbalem hodně
pozdě. Poprvé se totiž stal registrovaným hráčem až v devíti letech.
„Do té doby jsem se věnoval judu a závodně jsem také plaval. Byl jsem
znakař. Doma mám pár diplomů ze znakařských nebo štafetových závodů z krajských soutěží. Ve vodě se dodnes cítím jako doma,“ popisuje
své v českých poměrech ne zcela tradiční sportovní zaměření. „Když
jsem pak začal s fotbalem, musel jsem se rozhodnout, jestli mu dám
přednost před plaváním. Oba dva sporty se zvládat nedaly, a tak vyhrál

fotbal,“ vzpomíná na své fotbalové začátky. „K fotbalu jsem se vlastně
dostal tak, že jsme každé léto s kluky z Tábora trávili všechen volný čas
na hřišti. Kamarádi mě pak dotlačili k tomu, aby se přihlásil do místního
klubu,“ pokračuje ve vyprávění plzeňský bek. Plávání však nebylo jediným sportem, kterému se vysoký hráč v mládí kromě fotbalu věnoval.
„Dělal jsem taky judo, ve škole mne dokonce lákali na basketbal. Byl jsem
ale líný vyměnit svou školu za sportovní, protože tu, do které jsem chodil, jsem měl asi sto metrů od domova,“ vzpomíná s úsměvem na pestré
sportovní začátky.
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příběh. „V patnácti letech jsem si tak zahrál v divizi. Pamatuji si, že tam
hrál matador Mikulenka v pětatřiceti letech a já vedle něj,“ kroutí hlavou.
Nejednomu, byť sebelepšímu mladému hráči, by se v takovéto situaci
rozklepala kolena. „Během svých prvních zápasů za muže jsem byl samozřejmě nervózní. Bál jsem se něco vytvořit a měl jsem strach, že bych
mohl něco pokazit. Zápasy doma, kdy se na vás dívají samí známí lidé,
byly pak z tohoto pohledu obtížnější,“ přiznává. Ač byl v kabině dorostenců i mužů suverénně nejmladší, nikdy si ho nikdo kvůli jeho věku
nedobíral. „V dorostu jsem byl hýčkaný. Pod svá křídla si mě vzal i trenér,
měli jsme tam skvělou partu. Za chlapy jsem pak jezdil hrát pouze zápasy.
Ale na nějaké týrání si opravdu nevzpomínám,“ směje se šestadvacetiletý
fotbalista.

Odchod do Příbrami

Z žákovských soutěží do divize
První fotbalový rok Kuba strávil ve starší přípravce a následně zamířil do mladších žáků. Zajímavostí je, že už v tuto dobu nastupoval
v obraně, které je věrný dodnes. „Akorát později jsem se občas v mužích
objevil v útoku. Je trochu paradoxní, že jsem hrál v útoku v základní sestavě i v Příbrami,“ usmívá se. Velký zlom v Kubově fotbalové kariéře
nastal v jeho patnácti letech. „Během posledního roku ve starších žácích za mnou v zimní přípravě přišli trenéři ze staršího dorostu, jestli bych
nechtěl hrát už za ně. Na to jsem vážně koukal jak puk, ale samozřejmě,
že jsem tam šel. Je docela zajímavé, že během svého posledního půlroku
ve starších žácích jsem nastupoval jak za svoji kategorii, tak za starší
dorost a později se k tomu přidali i chlapi,“ vypráví takřka pohádkový
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V dorosteneckém věku pak plzeňský stoper poprvé přestoupil. „Je
zvláštní, že v Táboře jsem vlastně nikdy s prvním týmem netrénoval, i když
jsem za něj hrál utkání. Než jsem totiž měl nastoupit do své poslední sezony v dorostu, Karel Krejčí si mě vytáhl do Příbrami, která zrovna vykopala celostátní dorosteneckou ligu,“ představuje svůj první fotbalový
přestup do sedmdesát kilometrů vzdálené Příbrami, na kterém měl
hlavní podíl současný asistent trenéra Vrby. Fotbalovou atmosféru pak
Kuba cítil v Příbrami i ve spánku. Bydlel totiž se svými spoluhráči přímo
na stadionu U Litavky. „Ale když jsem měl volno, tak jsem jezdil do Tábora.
Vlastně jsem v tu dobu ještě dodělával školu, kde jsem měl individuální
plán. Mám tedy hotovou střední odbornou školu s maturitou se zaměřením na výpočetní techniku. Nyní bych snad byl schopen ještě počítač
složit, ale to je tak všechno,“ může se pochlubit technickou dovednosti,
kterou moc prvoligových fotbalistů neovládá. Po úspěšném působení
v příbramském dorostu se mladý obránce objevil v utkání Gambrinus
ligy. Dnes je trochu pikantní, že svou prvoligovou premiéru odehrál
proti klubu ze Štruncových sadů. „Na ligový debut mám nádherné vzpomínky. Nastoupil jsem od první minuty na bekovi a proti mně hrál Horst
Siegl. Nakonec se nám podařilo zvítězit 2:1. Zajímavé je, že se ten zápas
odehrál 24. 4. 2004 a ještě k tomu to bylo 24. ligové kolo. Na jaře jsem poté
už nastupoval pravidelně,“ vzpomíná. „Následně jsem ale musel o sestavu
bojovat. Jednou jsem hrál, podruhé jsem utkání proseděl. Poslední prvoligovou sezonu v Příbrami, což nebylo nijak šťastné období, jsem odehrál
prakticky celou,“ přemýšlí.

Smutný příbramský rok – sestup do druhé ligy
Nejhorší vzpomínky na působení v Příbrami má Kuba na sezonu
2006/07, kdy se klubu nedařilo a nakonec zamířil do nižší soutěže.
„V době, kdy nebylo ještě jisté, že s Příbramí spadneme do druhé ligy, jsme
si říkali, že nejsme jediní, kdo mají záchranářské starosti. Stále jsme totiž
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peře Viktorie. „Ze současného týmu v Příbrami znám naprostou většinu
hráčů a lidí z vedení. S Danem Huňou jsme pak stále v kontaktu. Voláme si
a také se občas navštívíme,“ přemýšlí obránce Viktorky o dnešním soupeři, jehož kádr za dva roky příliš nezměnil. „Zápas proti Příbrami je pro
mě možná trošku speciální, ale je to stále soupeř jako každý jiný,“ uzavírá
povídání na téma Příbram.

Přestup do Štruncových sadů
Ve druhé nejvyšší české soutěži působil táborský odchovanec půl roku.
V únoru 2008 totiž potřetí v životě měnil svou fotbalovou adresu, když
přestoupil do Viktorie. „Když se ozvala Plzeň, ani jsem neměl čas o její nabídce přemýšlet. První kontakt jsem měl v neděli večer, v úterý už jsem byl
na tréninku. Když jsem pak šel vracet do Příbrami věci, tak mi kluci vyčítali,
že jsem jim o tom nic neřekl. Jenže já o to vážně nevěděl,“ popisuje, jak
rychle se zrodil jeho přestup do Viktorky. Ze soupisky západočeského
klubu znal osobně v době svého přestupu pouze jednoho fotbalistu.
„Tím byl Honza Halama, který přestoupil do Plzně z Příbrami půl roku
přede mnou,“ upřesňuje. „V Plzni se nám na začátku mého působení dařilo. První dva zápasy jsme vyhráli, ale poté snad v pěti prohráli, a tak přišla
výměna trenéra. Nebyla tu nijak růžová situace, ale v posledních kolech se
nám začalo znovu dařit. Já jsem začal nastupovat v základní sestavě asi
v polovině jarní části sezony,“ vzpomíná na první půlrok ve Viktorii. Také
v plzeňských barvách si v tuto dobu vyzkoušel, jak se hraje v útoku.
„V této souvislosti se mi vybavuje hlavně zápas s Teplicemi. Osobně ale
dávám opravdu přednost obraně. Raději pak pozici stopera, ale krajního
beka také zvládnu,“ říká Kuba.

Viktorka pod vedením trenéra Vrby

měli šanci neohlížet se na výsledky soupeřů a postup si uhrát sami. Když
už bylo jisté, že se nám Gambrinus ligu nepodaří udržet, nastalo těžké období. Hned po zápase, kdy jsme už věděli, že za rok budeme hrát druhou
ligu, jsem odjel do Tábora a v noci se pak procházel po městě. Nikomu
bych to nepřál,“ smutní ještě dnes viktorián s jedenadvacítkou na dresu.
„Nálada v kabině byla špatná. Nedávaly se branky, naopak se hloupé dostávaly. Hodně kluků z týmu pak bylo v Příbrami pouze na hostování, a tak
jim mohl kdokoliv říci, že jim je jedno, jestli se spadne. Nebylo to vůbec příjemné,“ dodává. I přes tuto smutnou sezonu v Příbrami vzpomíná Kuba
na působení u řeky Litavky velmi rád. „Příbram je malý klub, ve kterém
vládne pohodová atmosféra. Všichni se znají se všemi. Od uklízeček až
po vedení klubu. Je to ideální klub pro start do ligy,“ chválí dnešního sou-

„Před sezonou 2008/09 se o nás, díky příchodu kluků ze Sparty, začala více
zajímat média. Tlak na nás byl velký. První zápas jsme vyhráli, ve druhém
remizovali, ale pak se nám přestalo dařit. Nehráli jsme sice nikterak špatně,
ale nedávali jsme branky,“ přemýšlí hráč, který má na svém kontě více
než stovku odehraných ligových utkání. „Po příchodu pana Vrby jsme se
zvedli a po zimě nastalo velké očekávání. Na jaro, které se nám nepovedlo,
nevzpomínám vůbec rád. Po třech zápasech jsme měli na kontě tři prohry.
Sám jsem pak měl zdravotní problémy a vypadl ze sestavy. Nakonec se
nám ale závěr loňské sezony vydařil, ale i tak jsme skončili ve středu tabulky,“ komentuje nenaplněné cíle loňského ročníku. V dobré formě ze
závěru sezony loňské však pokračovali viktoriáni také v podzimní části
letošní sezony. „Podzim jsme měli výborný. V historii české nejvyšší soutěže jsme překonali klubový rekord v zisku bodů po první části sezony. Jaro
nám trošku zkomplikovala prohra v Teplicích, ale jsme stále v kontaktu se
špičkou tabulky. Vše tedy máme ve vlastních rukou,“ uvažuje deset kol
před koncem ligy.
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Nejhodnější hráč v lize?
Právě kouč Pavel Vrba pak postavil k sobě do stoperské
dvojice Davida Bystroně s Kubou Navrátilem a tento tah
se mu vyplatil, neboť jejich spolupráce funguje na výbornou. Bývalá hvězda ostravského Baníku si spolupráci
s Kubou nemůže vynachválit. „Je pěkné, když něco takového slyšíš od fotbalisty, jakým David Bystroň bezesporu
je. Určitě tě pochvala od něj potěší a je to také povzbuzení
do další práce. Na hřišti jsme si padli do oka. David je techničtější, já jsem naopak spíš takový ´pes obranář´. Jsme si
také podobní po lidské stránce,“ usmívá se. Lidé, kteří znají
osobně oba plzeňské obránce, se shodnou, že oba jsou
snad až moc hodní. „Pár trenéru mi to často připomínalo,
takže občas to je opravdu na škodu. Na druhou stranu jsem
býval na hřišti určitě hodnější,“ říká přesvědčivě urostlý
fotbalista. „Pamatuji si také komentář Rudy Otepky, že jsem
nejhodnější hráč v lize. Četl jsem ho a potom jsem mu to připomněl i na hřišti,“ směje se.

Snem je reprezentace
a zahraniční angažmá

Pestré focení v pohodovém duchu
Focení Kuby Navrátila s jeho přítelkyní
Bárou bylo sice oproti očekávání prakticky dvouhodinové, rozesmátý pár však
nedal ani chvilku najevo rozladěnost.
„To je to nejmenší, není problém,“ hlásil
viktorián, když jej redaktoři kvůli jedné
fotce oblékali do pracovních montérek.
„Botanická? Super, tam bychom se stejně
opět brzo vypravili,“ reagovala Bára na
další nesmělý požadavek a bez protestů
s Kubou i jezevčíkem Kryštofem absolvovali cestu skrz celým městem. Právě
čtyřnohý miláček sympatického páru
se stal jednou z hvězd fotografování.
„Hlavně tu proboha nic neproveď,“ nabádal jej Kuba při focení na hrací ploše,
ale Kryštof se projevil jako nefalšovaný
profesionál. „Na foťák on slyší, je to trošku
narcis,“ komentoval ´Návrc´s úsměvem
vážný a neměnný výraz čtyřletého kamaráda. Konečný součet pak činil více
než deset fotografických motivů. „Jako
filmové hvězdy. Zajímavý pocit,“ rozloučili
se na závěr se smíchem oba zamilovaní
Táborité.

Neexistuje snad žádný fotbalista, jenž
by neměl nějaké přání spojené s kopanou. Ani stoper Viktorie není výjimkou.
„Mým snem je si jednou zahrát za reprezentaci. To by pro mne byla velká čest.
Jestli se to splní, toť otázka,“ zasní se
Kuba. „Na sobě jsem reprezentační dres
ještě neměl. V mládežnických výběrech
jsem se občas objevil jako možný náhradník, kdyby někdo z nominace vypadl,“
mrzí Kubu ještě nyní a k dalším plánům
dodává: „Jednou bych se rád podíval
někam za hranice, ale že bych snil přímo
o nějakém klubu, to ne.“ Ze všech světových soutěží se však nejraději dívá
na anglickou Premier League. Dokonce
si před dvěma roky udělal výlet do samého srdce kopané. „Anglie, to je Mekka
fotbalu,“ rozzáří se při vzpomínkách
na návštěvu Britských ostrovů. „Byl jsem
se podívat v Londýně na Fulhamu, který
hrál proti Newcastlu. Fulham má malý
stadion pro dvacet tisíc lidí. Když se tam
jdeš podívat, tak bys ani nevěděl, že tam
nějaký stadion je. To poznáš pouze podle
proudů lidí, kteří tam před zápasem jdou.
Jakmile jsme se dostali na tribunu, tak
všichni začali zpívat. No prostě nádhera,“
vybavuje si návštěvu svatostánku Fulhamu Craven Cottage.

Procházky s jezevčíkem,
výlety a filmy
V Plzni pak žije Kuba s přítelkyní Bárou. „Budeme spolu už dva roky. Oba
pocházíme z Tábora, kde jsme se potkali
na diskotéce. Slavil jsem kamarádovy
narozeniny a sám dostal ten nejkrásnější
dárek,“ září oči sympatickému fotbalistovi. A jak tento pár tráví svůj volný
čas? „Hodně volného času mně a Báře
sebere jezevčík Kryštof. Spoustu času pak

VIKTORIÁN 3/10

8

proﬁl
do Brna. Také se mi hodně líbí rallye. Mám ho raději než formule, které
jsou taková nuda, že jsem vždycky nejdéle po prvních třech kolech usnul.
Na rallye se ale podívám rád. To jsou opravdu páni řidiči, před kterými se
musí smeknout klobouk,“ chválí jezdecké schopnosti Loeba, Hirvonena
či Kresty. A jak vidí letošní ročník šampionátu v rallye? Dočkáme se
podle beka Viktorky přerušení nadvlády francouzského pilota? „Letos
bych určitě přál titul Hirvonenovi, který na Loeba pořád dotírá. Už by si ho
Hirvonen zasloužil. Auto na to, aby Loeba porazil, určitě má, a tak se uvidí,“
přemýšlí Kuba o souboji velikánů automobilových závodů. A jakým
řidičem je samotný Kuba Navrátil? „Ve městě určitě rychlost dodržuji,
ale jinak se rád rychle svezu. Nebaví mě dálnice, tam umí valit rychlostí
200 km/hod každej trouba. Ale na okreskách, kde je možnost si vyzkoušet
něco málo z rallye, to je velká paráda.“

trávím odpočinkem a často v žertu slýchávám,
že se doma pořád válím. Bára má ráda různé vyhlídky, a tak občas jezdíme na výlety. Byli jsme
na Chlumu, na Krkavci nebo na Radyni. Často se
nám ale stává, že někam vyrazíme a nakonec tam
je zavřeno,“ nezapomene lehce popíchnout svoji
drahou polovičku. Kromě výletů si Kuba s Bárou
rádi pustí nějaký film. „Nejraději máme české filmové klasiky, které se opravdu nikdy neomrzí jako
třeba film ´Sněženky a machři´. Teď se ale s Bárou
těšíme na další český snímek, ´Ženy v pokušení´,
který má nyní být v kinech,“ svěřuje se milovník
kinematografie.

Puzzle a rallye – další vášně
plzeňského beka
Další Kubův koníček bychom také zrovna nehledali na seznamu nejpopulárnějších činností
ligových hráčů. „Rád skládám puzzle. Hodně jich
mám poskládaných ještě v Táboře. Největší, které
jsem složil, mělo dva tisíce dílků. Je to perfektní odreagování, protože vypneš a přemýšlíš pouze nad
tím, jaký dílek patří ke kterému. Touto činností se
dá opravdu strávit celé odpoledne.“ Dalším hobby
tohoto viktoriána jsou rychlé vozy. „K autům
mám blízko už od malička. Taťka je totiž automechanik, a tak jsem se v tomto prostředí dlouho
pohyboval. Nyní stále sleduji, kde je jaký autosalon a podobně. Jednou jsem si zajel na autosalon
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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

soupeř

Viktoria chce zlomit
nepříznivou sérii

1997/1998

Příbram – Plzeň 2:0 Po úvodních třech zápasech měl příbramský nováček jediný bod za remízu s Teplicemi, poprvé
vyhrál až ve 4. kole právě nad Plzní. První gól vstřelil po půlhodině Karel Krejčí. Plzeň – Příbram 4:3 Jarní odveta byla
mnohem dramatičtější. O sedm gólů se podělilo pět střelců, z nich tři hrají 1. ligu i po dvanácti letech, každý však již
v jiném klubu. Tomáš Došek v Brně, Marek Kincl v Bohemians (oba skórovali 2x) a Rudolf Otepka v Českých Budějovicích.
O plzeňském vítězství rozhodl prvně jmenovaný hráč v 94. minutě!
1998/1999

Příbram – Plzeň 2:0 Tento zápas byl přeložen ze začátku na konec listopadu kvůli nezpůsobilému terénu, což se ovšem
v Příbrami stává opakovaně. Z předchozích třinácti podzimních utkání vyhráli Středočeši pouze jedno, poté se znovu
chytli až na Plzni. Rozhodnutí přišlo v závěrečné čtvrthodině, domácí navíc v 1. půli nedali penaltu a od tohoto momentu
hráli v početní převaze. Plzeň – Příbram 2:1 Ani vítězná odveta čtyři kola před koncem Viktorii k udržení nepomohla,
Příbram naopak další tři zápasy vyhrála a zachránila se již v předposledním kole.
2000/2001

Plzeň – Příbram 1:1 Před utkáním 11. kola si oba celky vedly naprosto rozdílně. Zatímco Příbram 4x po sobě vyhrála,
Plzeň 3x vysoko prohrála – a vyměnila trenéry. Na vedoucí gól domácích odpověděl soupeř hned za minutu. Pět minut
před koncem byli vyloučeni dva hráči najednou (za hosty Marek Kulič) a navíc ještě trenér Jiří Kotrba.
Příbram – Plzeň 3:1 Plzeň přišla o vedení až v závěru poločasu, hned v úvodu 2. půle vstřelili domácí z penalty vítězný
gól a za čtvrthodinu přidali třetí. Tato porážka tři kola před koncem definitivně zpečetila další plzeňský sestup.
2003/2004

Plzeň – Příbram 0:4 Po bezbrankovém poločase tomuto debaklu nic nenasvědčovalo, stačil však první gól a bylo
po zápase. V poslední minutě hosté skóre ještě zdvojnásobili! Po nadějném začátku této sezony bylo právě toto střetnutí
z plzeňského pohledu zlomové. Pro brankáře Michala Čalouna skončilo poslední prvoligové utkání stejným výsledkem
jako to první v prosinci 1988 na Interu Bratislava. Příbram tak vyhrála venku po dvaceti zápasech a na soupeřových
hřištích vytvořila svůj střelecký rekord, čtyři branky totiž jinak nikde nedala! Příbram – Plzeň 2:1 tuto sezonu, jež opět
přinesla sestup, zakončila Plzeň sérií sedmi porážek. První z nich utrpěla právě v Příbrami, která vstřelila obě branky již
v úvodní čtvrthodině.
2005/2006

Plzeň – Příbram 2:1 Zatímco Plzeň se dočkala vítězství po více než šesti letech, Příbram zahájila čtyřiceti zápasovou
sérii bez výhry venku, kterou ukončila až v závěru loňské sezony! Příbram – Plzeň 2:0 Oba týmy měly velmi slabé jaro
a před tímto utkáním ani jeden nevyhrál. Po této porážce, páté v řadě na příbramské půdě, se v Plzni opět měnili trenéři,
sezonu dokončil František Straka.

Příbram působí v nejvyšší soutěži od roku 1997 a odehrála v ní
bez přerušení přesně deset let. Po předloňské druholigové
sezoně však přišel okamžitý návrat, nováček loňského ročníku
se nyní pohybuje ve středu tabulky bez sestupových starostí.
Plzeňské Viktorii se proti Středočechům příliš nedaří, aktivní
bilanci si připsala jen v sezoně, v níž Příbramští sestoupili! Od té
doby Plzeň ještě nevyhrála (celkem 3x) a dnes se pokusí oplatit
podzimní porážku. Příbram je v tomto ročníku už jediným
celkem, s kterým plzeňští ještě nezískali ani bod!
Příbram v této sezoně udivuje
nejen soupeře, ale také fotbalovou veřejnost. Mladý tým
Bilance vzájemných zápasů
předvádí atraktivní fotbal a pře1. česká liga 15 4 4 7
devším pilně sbírá body. Trenér
Z toho v Plzni 7 4 2 1
Karol Marko vtisknul týmu boLepší umístění v minulých
sezonách Plzeň – 3, Příbram – 4
jovný projev s důrazem na fyzickou připravenost a důsledné
napadání, sázka na mladé fotbalisty se mu vyplácí. Opřít se navíc může
o celou enklávu kmenových fotbalistů Viktorie, kteří v Příbrami dozrávají v ligové osobnosti. Jednou z nejzářivějších je
brankář Lukáš Krbeček, na kterém si v podzimním
souboji vylámali zuby také střelci z Plzně, velmi
platní jsou však také Zdeněk Šmejkal nebo Paulo
Rodriguez. Kostru týmu pak dotvářejí fotbalisté
s velkými ligovými jmény jako Martin Müller nebo
Filip Dort.

PLZEŇ – PŘÍBRAM

2006/2007

Příbram – Plzeň 1:1 V zápase 1. kola byla Plzeň blízko historické výhry i čistého konta v Příbrami, těsné vedení však
ztratila minutu před koncem, kdy svým 1. ligovým gólem vyrovnal Jan Vošahlík. Plzeň – Příbram 2:0 17. kolo se hrálo
jako poslední před zimní přestávkou a Viktoria si připsala jediné výraznější vítězství a poprvé nedostala gól. Během
tohoto ročníku Příbram vyhrála pouze 3x a vystřídala tři trenéry (každý uspěl jednou!), celkem vstřelila jen 15 branek,
což je vůbec nejmenší počet v historii české ligy!
2008/2009

Příbram – Plzeň 2:2 Ani na sedmý pokus plzeňští na půdě soupeře nezvítězili, naopak 2x museli vyrovnávat vedení
domácích. Plzeň – Příbram 0:0 Přesně o půl roku později se body opět dělily, tentokrát se hrálo poprvé bez branek.
Toto utkání bylo až do konce loňského roku poslední, kdy Plzeň doma vyšla střelecky naprázdno.
2009/2010

Příbram – Plzeň 1:0 Příbramský komplex stále pokračuje. Od dalšího kola však Viktoria zaznamenala své dvě rekordní
série v historii nejvyšší české soutěže – 10x v řadě neprohrála a 5x po sobě nedostala branku na hřišti soupeře. Vše
ukončila až před dvěma týdny dohrávka v Teplicích.

PŘÍBRAM
1. česká liga 1997–2007, 2008–2010
Letošní sezona 12.
Dnešní zápas 350.
Loňské umístění 12.
Největší úspěch 4. místo (2001)
2. česká liga 1994–1996, 2007–2008
Počet sezon / zápasů 3 / 94
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minulé zápasy

Viktoria třemi góly sestřelila
Bohemians 1905
Viktoriáni si spravili chuť po nešťastné středeční porážce
v Teplicích. V nedělním 19. kole Gambrinus ligy přejeli ve
Štruncových sadech Bohemians Praha 1905 3:0, v tabulce se tak
posunuli na pátou příčku.

Aktivita Západočechů od prvních minut
Ráz duelu určily hned úvodní minuty. Plzeň byla aktivní a tlačila se před
Sňozíkovu branku. V osmé minutě se gólmana pokusil překvapit Horváth, když rohový kop kroutil rovnou do branky. Sňozík vyrazil. Plzeňský kapitán zanedlouho zkoušel další ´kulišárnu´. Všiml si vyběhnutého
brankáře a pokusil se ho přelobovat ještě z vlastní poloviny hřiště. Tuhle akci Sňozík ještě ustál, ale zanedlouho kapituloval. Ve 22. minutě
předvedli domácí rychlou kombinaci, Rezek poslal z pravé strany střílený centr před branku a obránce Bohemians Jindřišek si jej v pádu nešťastně srazil do vlastní sítě.

První poločas ve velké
pohodě
Za pět minut se stadion radoval podruhé. Horváth zahrával
zpoza šestnáctky standardní situaci, Sňozík jeho pokus pouze
vyrazil před číhajícího Ševinského
a ten míč pohotově uklidil pod
břevno – 2:0. Ve 32. minutě Horváth znovu vyzkoušel pozornost
soupeřova brankáře dalekonosným lobem. Tentokrát mířil lépe
než při prvním pokusu a Sňozík měl co dělat, aby míč vyrazil
na roh. Domácí hráli v pohodě,
zato Bohemians 1905 dvě inkasované branky viditelně zasáhly.
Ve 37. minutě střílel bez přípravy
Lecjaks, rána šla ale nad branku.
Ve 41. minutě ho napodobil Rezek
a tentokrát musel Sňozík rychle
k pravé tyči, aby míč zastavil.

Defenziva viktoriánů
bezchybná
Až po přestávce se Pražané nadechli k větší útočné aktivitě
a hned ve 46. minutě střílel Kaufman. Tečovaná střela však skončila
mimo tyče. Na druhé straně mohl zvýšit vedení Viktorie Kolář. Z pravé
strany ho přesným centrem našel Bakoš, jenže plzeňský záložník při
zakončení selhal a hlavou přestřelil. V 59. minutě měli hosté první vážnější příležitost. Po centru z pravé strany míč doputoval až k osamocenému Kaufmanovi, jenže ani on z 10 metrů mušku neseřídil a Daněk
vůbec nemusel zasahovat.

VIKTORIÁN 3/10

12

minulé zápasy
nil Bystroň. Těsně před koncem připravil Petržela pro Jiráčka další obrovskou šanci. Jiráček si zpracoval míč, byl sám před brankářem, jenže
trestuhodně přestřelil. Přesto se Viktoria dočkala třetí branky. Ve druhé
minutě nastaveného času Horváth zahrával další rohový kop a střídající Krbeček jeho centr hlavou usměrnil do sítě. Vzápětí sudí Franěk
naposledy foukl do píšťalky a Plzeň mohla začít slavit zasloužené tři
body.

Další šance a třetí hřebíček do rakve
klokanů
Plzeň kontrolovala hru a navíc její kombinace
rozhýbal střídající Petržela. V 78. minutě zamotal hlavu obráncům a na jeho přetažený
centr si naběhl Jiráček. Levačkou střílel bez
přípravy, ale přímo do míst, kde stál pozorný
Sňozík. Na druhé straně se musel vytáhnout
i Daněk, když vyrazil prudkou střelu Rótha.
Dobíhajícímu Škodovi pak v dorážce zabrá-

FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905 3:0 (2:0)
Branky 22. Rychlík vlastní, 27. Ševinský, 90.+2 Krbeček
Rozhodčí Franěk – Filípek, Jiřík
ŽK Krbeček – Nikl, Lukáš
Diváci 3840
Plzeň Daněk – Ševinský, Navrátil, Bystroň, Lecjaks – Rajtoral
(77. Petržela), Rýdel, Horváth, Rezek (85. Krbeček) – Bakoš
(74. Jiráček), Kolář, trenér Vrba
Bohemians 1905 Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl, Rychlík –
Štohanzl, Pávek, Kaufman (71. Kotyza), Bartek (59. Róth) – Škoda,
Bálek (46. Cissé), trenér Hoftych

Střelci si pochvalovali
týmový výkon
 Spravili si náladu po Teplicích. V kabině viktoriánů bylo po vyhraném zápase nad Bohemians 1905 zase veselo. „Dali jsme tři góly, to
není špatné,“ radoval se střelec třetí branky Tomáš Krbeček. Pro něj
osobně byl vstřelený gól veledůležitý. „Jde hlavně o tým a naši výhru,
to je jasné. Ale já věřím i tomu, že se pro mne zablýská na lepší časy. Ani si
nevzpomínám, kdy jsem se v lize naposledy trefil,“ usmíval se Krbeček,
který zužitkoval rohový kop Pavla Horvátha.
 Spokojenost sálala i ze střelce druhého gólu Viktorie, obránce Františka Ševinského. „To, že jsem dal gól, je taková třešnička na dortu.
Hlavně je pro nás moc důležité tohle vítězství. A základ k němu jsme
položili tím, že jsme vzadu udrželi nulu,“ říkal Ševinský po zápase. Také
přiznal, že viktoriány mrzela prohra z Teplic a o to větší radost mají
ze složeného reparátu. „Nás hlavně hrozně moc mrzelo, že jsme v Teplicích hráli velice dobře a přehráli jsme je, v první půli jsme neproměnili
tři stoprocentní šance. A odjeli jsme bez bodů. Teď jsme tedy hráli i pro
fanoušky, kteří tam za námi přijeli. Chtěli jsme je potěšit. Což se povedlo.“
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Plzeň přivezla tři body
z Prahy, zdolala Kladno
Fotbalisté Viktorie Plzeň ve 20. kole Gambrinus ligy zdolali
Kladno 3:1, když všechny branky padly ve druhém poločase.
Zápas se hrál v Praze na Strahově, kde má Kladno dočasný azyl.
Plzeň zvýšila svůj ligový zisk na 36 bodů.

První šance v podání domácích
Zápas začal smolně pro domácího kapitána Szaboua. Ten se už v osmé
minutě nešťastně zranil a musel ze hřiště na nosítkách. I tak si Kladenští
jako první vytvořili slibnou akci. Po centru Zoubka z pravé strany se
sami před Daňkem ocitli Šilhan s Novotným, ale ani jeden z nich na míč
nedosáhl. V 17. minutě pak pozornost plzeňského gólmana zkoušel
střídající Lička, Daněk jeho
střelu k pravé tyči vyrazil
na roh.

Bezbrankový poločas
Pak už se ke slovu dostali
hosté. Ve 21. minutě dokonce po centru Horvátha
dostal míč do sítě hlavičkující Bystroň, ale stál v ofsajdu. Zanedlouho napřáhl
zpoza šestnáctky Rajtoral
a Tesař musel jeho ránu
vyrazit mimo tyče. Ještě
tvrdší střelu vypálil v 27. minutě Limberský, ale Tesař byl znovu na místě. Z následného rohu
pak obránce Ševinský střílel nad branku. Viktorka převzala iniciativu,
Kladno však číhalo na rychlé protiútoky. Po jednom z nich se do vzduchu pověsil Bartoš a ve 36. minutě hlavičkoval těsně vedle Daňkovy
branky.

Uklidňující zásah Marka Bakoše…
Po přestávce Plzeň přepnula ještě na vyšší rychlostní stupeň a po rychlých kombinacích přibývalo šancí. Hned ve 46. minutě se prokličkoval
do šestnáctky Petržela, jeho střelu z úhlu kladenští zadáci zablokovali.
Ve 49. minutě si ´vykoledoval´ žlutou kartu Limberský, když si pádem
ve velkém čtverci snažil vymodlit pokutový kop. V 54. minutě už se
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hosté dočkali. Petržela z rohového kopu našel přetaženým centrem Bakoše a ten zblízka hlavou poslal míč do sítě – 0:1.

…a krásná branka Davida Limberského
Plzeň si vytvořila velký tlak, Tesař musel likvidovat další střelecké pokusy Petržely a Limberského. Ale v 64. minutě kapituloval podruhé.
Právě Limberský si bleskově narazil míč s Rezkem a Bakošem, položil si brankáře a pravačkou poslal míč pod břevno kladenské branky.
A hned za dalších pět minut mohl hlouček
plzeňských fanoušků v hledišti radostí křičet
potřetí. Limberský rychle rozehrál standardní
situaci, Bystroň hlavou vrátil před branku a Navrátil jej také hlavou usměrnil za brankovou
čáru – 0:3.

minulý zápas

GAMBRINUS LIGA – 20. KOLO
SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:0)
Branky 80. Lička – 54. Bakoš, 64. Limberský, 69. Navrátil
Rozhodčí Hrubeš – Hojsík, Koval
ŽK Novotný, Bartoš – Limberský, Ševinský
Diváků 876
Kladno Tesař – Mráz, Gross, Beneš, Procházka – Bartoš, Strnad, Szabo
(8. Lička), Novotný – Zoubek (60. Zachariáš), Šilhan (71. Svoboda)
trenér Hřídel
Plzeň Daněk – Ševinský, Navrátil, Bystroň, Limberský – Petržela, Rada,
Horváth, Rajtoral (81. Jiráček) – Bakoš (75. Kolář, Rezek (89. Krbeček),
trenér Vrba

Davida Limberského
mrzela žlutá karta
 Smíšené pocity měl po závěrečném hvizdu obránce David Limberský. Šestadvacetiletý obránce opět patřil k nejlepším na hřišti, vstřelil
branku, ale zároveň obdržel osmou kartu v tomto ligovém ročníku.
„Moc mě mrzí, že proti Příbrami ani Boleslavi nebudu moc nastoupit.
Věřím však, že to kluci beze mě zvládnou stejně jako proti Bohemce.
Ta karta každopádně byla hodně zbytečná,“ sypal se popel na hlavu
plzeňský odchovanec, který pak přeci jen pookřál pro popisování
druhé branky v utkání. „Krásně mi narazil Honza Rezek a po něm ještě
Marek Bakoš, já udělal kličku gólmanovi a ze záklonu to o břevno poslal
do branky. Byl v to, i notný kus štěstí.“ Čtvrthodiny před koncem pak
´Limba´ mohl přidat další branku, ale po samostatném úprku trefil
z hranice šestnáctky pouze náruč kladenského brankáře. „Mrzí mě to
hodně, dvě branky v jednom utkání jsem v Gambrinus lize ještě nedal.
Na druhou stranu bych to musel oslavit, takže takhle je to vlastně lepší,“
ohlédl se David již s úsměvem za vítězným utkáním.

a obrovskou šanci spálil v nastaveném čase Petržela. Sprintoval s míčem sám na gólmana, ale Tesař jeho střelu skvělým zákrokem vytěsnil
na rohový kop. Hned po jeho rozehrání pak sudí Hrubeš naposledy
foukl do píšťalky a Plzeň se mohla radovat ze tří bodů.

Závěrečné tradiční neproměňování šancí
Viktoria mohla gólů přidat ještě víc. Třeba po akci ze 77. minuty, kdy
Limberský krásně prošel středem hřiště, ale technická střela mu nevyšla. V závěru se Kladenští dočkali alespoň čestného úspěchu. Střelu
střídajícího Zachariáše ještě Daněk vyrazil na roh, ale v 80. minutě jeho
neprůstřelnost přerušil Lička. Ten poslal na branku centr až od postranní čáry a míč se přes hradbu těl překvapivě dostal až do sítě – 1:3.
V samotném závěru ještě hostující Jiráček hlavičkoval do boční sítě
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Jakub Navrátil

soupeř

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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ZDARM
bonus!

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

Registrujte se na kterékoliv
pobočce Tipsportu!

www.tipsport.cz

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po neúplném 20. kole
1.

AC Sparta Praha

20

11

9

0

27:9

42

2.

FK Teplice

20

11

7

2

33:19

40

3.

FK Baumit Jablonec

20

12

4

4

24:17

40

4.

FC Baník Ostrava

20

10

6

4

28:18

36

5.

FC Viktoria Plzeň

20

10

6

4

26:16

36

6.

SK Slavia Praha

19

8

7

4

25:16

31

7.

SK Sigma Olomouc

20

8

4

8

31:24

28

8.

1. FC Brno

20

7

6

7

18:23

27

9.

FK Mladá Boleslav

19

7

4

8

29:26

25

10.

1. FK Příbram

19

7

3

9

20:23

24

11.

Bohemians 1905

20

6

5

9

13:19

23

12.

FC Slovan Liberec

20

6

3

11

21:29

21

13.

Dynamo Č. Budějovice

20

4

7

9

17:25

19

14.

1. FC Slovácko

19

4

3

12

15:27

15

15.

FK Bohemians Praha

20

4

2

14

20:38

14

16.

SK Kladno

20

4

2

14

14:32

14
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Partneři mládeže

Významní partneři

soupiska

DOMÁCÍ 

HOSTÉ 

FC Viktoria Plzeň

1. FK Příbram

Brankáři

Brankáři

19
25
30

Dan Houdek
Michal Daněk
Martin Ticháček

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

1
22

Jakub Rondzik
Lukáš Krbeček

22. 11. 1986
27. 10. 1985

Alexandr Janovič
Jakub Štochl
Lukáš Pleško
Zdeněk Šmejkal
Martin Müller
Stanislav Nohýnek
Pavel Čermák
Marek Plašil
Roman Brunclík

29. 9. 1986
2. 2. 1987
21. 5. 1977
21. 6. 1988
6. 11. 1970
2. 8. 1983
14. 5. 1989
19. 12. 1985
13. 3. 1989

Obránci
Obránci
3
8
13
15
18
21
22

Tomáš Hájovský
David Limberský
Jan Lecjaks
František Ševinský
David Bystroň
Jakub Navrátil
Šiniša Rožman

10. 12. 1982
6. 10. 1983
9. 8. 1990
31. 3. 1979
18. 1. 1982
1. 2. 1984
16. 10. 1990

3
4
7
8
15
17
19
20
24

Záložníci
4
6
10
11
16
20
24
26
27

Tomáš Rada
David Vaněček
Pavel Horváth
Milan Petržela
Vladimír Darida
Petr Jiráček
Filip Rýdel
Daniel Kolář
František Rajtoral

28. 9. 1983
9. 3. 1991
22. 4. 1975
19. 6. 1983
8. 8. 1990
2. 3. 1986
30. 3. 1984
27. 10. 1985
12. 3. 1986

Záložníci
5
6
10
12
23
25
27

Josef Hušbauer
Daniel Tarczal
Antonín Fantiš
Claude Roland Videgla
Tomáš Borek
Tomáš Pilík
Michal Klesa

16. 3. 1990
22. 3. 1985
15. 4. 1992
14. 5. 1990
4. 4. 1986
20. 12. 1988
13. 5. 1983

Útočníci
Útočníci
7
9
17
23

David Střihavka
Tomáš Krbeček
Jan Rezek
Marek Bakoš

4. 3. 1983
27. 10. 1985
5. 5. 1982
15. 4. 1983

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

9
11
14
16
18

Paulo Rodriguez da Silva
Daniel Huňa
Pavel Pilík
Tomáš Wágner
Martin Jirouš

10. 11. 1986
25. 6. 1979
13. 2. 1992
6. 3. 1990
27. 11. 1986

Hlavní trenér Karol Marko
Asistenti trenéra Vojtěch Varadín, Oldřich Pařízek, Jiří Ryba
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Partneři

DYBS

Stavební činnost s.r.o.

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

OVOCE – ZELENINA
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

střípky ze Štruncových sadů

Michal Daněk sbírá vychytané nuly
Devětkrát v probíhající sezoně nedostal branku. Touto vizitkou se
může pochlubit brankář plzeňské Viktorie Michal Daněk. Lepší bilanci má v lize jen gólman Sparty Jaromír Blažek, který vychytal o dvě
nuly více. K desáté nule navíc bylo již několikrát blízko. V utkání proti
střížkovským Bohemians byl vyloučen čtvrthodiny před koncem, a výborně rozjeté utkání tak dokončit nemohl. V sobotu proti Kladnu pak
inkasoval branku ze stříleného centru za rozhodnutého stavu 3:0 pro
Viktorii. Úspěšná bilance Daňka těší, ale statistikám velký význam nepřikládá. „Tu a tam se
na ně v novinách podívám, ale abych to sledoval pravidelně každý
týden, to ne. Pro mě je
důležité, že vyhráváme.
A jestli je to s nulou nebo
ne, na tom až tolik nezáleží,“ říká skromně šestadvacetiletý fotbalista,
který navíc skládá poklonu spoluhráčům. „Je
to zásluha celého mužstva, kluci velmi dobře
brání. A když jde nějaká
střela na bránu, tak se ji
snažím chytit. A někdy to
vyjde a někdy zase ne.“ Lichotivá čísla jej však samozřejmě těší. „Radost
z vychytaných nul ale samozřejmě mám a ještě je
dost zápasů na to, abych
nějaké přidal. Pro mě je
však důležitější, abych
podával kvalitní výkony
a pomáhal tím mužstvu
k vítězství.“

Na Spartu budou fanoušky
svážet autobusy
Speciální akci připravili viktoriáni pro své fanoušky na utkání s pražskou Spartou. Na duel dvou týmů ze špičky tabulky se mimoplzeňští
fanoušci budou moci dostat pomocí speciálně vypravených autobusů.
Z pěti směrů, jejichž výchozími body budou Klatovy, Stříbro, Domažlice, Nepomuk a Kralovice, se fanoušci za velmi speciální cenu dostanou na utkání i zpět, zajištěn bude také vstup na hlavní tribunu.
„Chceme mít ve Štruncových sadů co možná největší počet fanoušků a zároveň tak našim příznivcům i tímto nestandardním způsobem poděkovat
za podporu. Věříme, že nová služba bude mít úspěch a stane se při domácích duelech příjemným standardem,“ řekl k akci tiskový mluvčí viktoriánů, Pavel Pillár. Pro další podrobnosti sledujte internetové stránky
www.fcviktoria.cz

Změny termínů utkání,
Viktoria v televizi
Dvakrát se viktoriáni v následujících týdnech představí před kamerami ČT. Nejprve se v rámci 22. kola postaví v sobotu 27. března
od 15:45 v Mladé Boleslavi domácímu týmu, hned o týden později se
bude vysílat ze Štruncových sadů. V pondělí 5. dubna od 17:30 se domácí Viktoria střetne s pražskou Spartou.

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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juniorka

Juniorka nezahájila
soutěžní jaro dobře
Neveselý start do soutěže prožívá plzeňská třetiligová rezerva.
V domácím prostředí nejprve podlehla jednomu z favoritů na
postup do druhé ligy, Sezimovu Ústí, ve druhém zápase pak byl
nad síly mladých viktoriánů Králův Dvůr.

Na úvod porážka od Sezimova Ústí
První utkání v ČFL odehrála juniorka Viktorie proti Sezimovu Ústí, kterému patřila po podzimní části sezóny třetí příčka. Na hřišti v Luční ulici
byli v prvním poločase lepším týmem hosté, kdy viktoriáni nechávali
soupeři hodně prostoru. Sezimovo Ústí si však ze hry prakticky žádnou
šanci nevytvořilo. Ani svěřenci trenéra Matejky se ale do brankových

příležitosti nedostávali, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.
Ve druhé půli se obraz hry nijak nezměnil. Soupeř juniorky měl více
ze hry, ale větší šance nepřicházely. O tom, že tři body budou putovat
do Sezimova Ústí, rozhodla 78. minuta, kdy kapitán plzeňské rezervy
Chvojan fauloval v pokutovém území Macha. Nařízenou desítku následně proměnil Kostečka a poslal ‚Sezimák‘ do vedení. Viktoriáni poté
vrhli všechny své síly do útoku, ale z branky se nakonec neradovali.
Juniorka tak zahájila jarní část sezóny nejtěsnější možnou porážkou.
„Potvrdilo se to, s čím jsme se prali během přípravy. V momentě, kdy chybí
Dvořák se Staňkem, postrádáme středového hráče, který dokáže hru
usměrnit a podržet a rozdat balón,“ prohlásil po utkání trenér juniorky
Milan Matejka, kterého čekalo
v následujícím duelu další zklamání

Králův Dvůr
nad síly juniorky
Ve druhém jarním mistrovském utkání nastoupila rezerva Viktorie na hřišti Králova
Dvoru. Juniorka, posílená
z prvního týmu o Tomáše Hájovského, Davida Vaněčka
a Tomáše Krbečka, se ujala už
po osmi minutách hry vedení.
V 8. minutě totiž domácí stoper Bláha nedovoleně zastavil
ve vápně Krbečka a rozhodčí
ukázal na značku pokutového
kopu. Míč si na penaltový
puntík postavil Presl, s přehle-
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juniorka
dem penaltu proměnil
a poslal Západočechy
do vedení. V 19. minutě
mohl vedení navýšit
Matas. Jeho nádhernou
střelu do šibenice však
gólman vyrazil. První
půle tak skončila výhrou plzeňské juniorky.
Do druhého poločasu
však nemohl nastoupit
dirigent obrany juniorky
Hájovský a jeho absence
byla znát. Ihned po zahájení hry nebezpečně
pálil domácí Novák,
branku Houdka však
ještě netrefil. Na druhé
straně hřiště mohl být
brankový náskok Viktorie dvoubrankový, ale
Krbeček svou šanci neproměnil. Králův Dvůr

Tabulka ČFL
po neúplném 19. kole
1. Sezimovo Ústí

19

9

6

4

29:18

33

2. Ovčáry

19

8

9

2

22:13

33
30

3. Hlavice

18

9

3

6

27:21

4. Slavia B

19

8

4

7

30:21

28

5. Varnsdorf

19

8

4

7

27:22

28

6. Loko Vltavín

19

8

4

7

19:22

28

7. Králův Dvůr

19

7

6

6

29:31

27

8. Písek

19

7

6

6

24:27

27

9. Karlovy Vary

19

6

8

5

30:26

26

10. Česká Lípa

19

6

8

5

26:22

26

11. Plzeň B

19

7

5

7

24:21

26

12. Mladá Boleslav B 19

7

4

8

23:29

25

13. Jablonec B

19

7

2

10

27:25

23

14. Č. Budějovice B

19

6

5

8

21:26

23

15. Liberec B

18

6

5

7

20:26

23

16. Žižkov B

19

6

4

9

23:30

22

17. Motorlet

19

6

4

9

24:34

22

18. Vyšehrad

19

5

1

13

21:32

16

trestal v 72. minutě,
kdy se po rohu prosadil Šilhavý a vyrovnal.
O šest minut později
přidal druhou branku
domácích Vejmelka –
2:1 pro Králův Dvůr.
S tímto výsledkem se
plzeňským fotbalistům nepodařilo během posledních patnácti minut hry nic
udělat, a tak se vraceli
do Štruncových sadů
bez bodu. „I přes porážku však klukům nemohu prakticky nic vytknout. Podali bojovný
výkon,“ hodnotil své
svěřence kouč Martin
Lepeška.
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Ondrášovka Cup

Dlouhá cesta do čtvrtfinále
Viktoria nastoupí ve čtvrtfinále Ondrášovka Cupu proti Příbrami. K tomu,
aby si mohli dvojzápas proti Středočechům m zahrát, museli Plzeňané
na podzim zvládnout čtyři pohárové duely. Nejprve si Západočeši poradili
s druholigovou Vlašimí, poté rozstříleli pražskou Duklu a porážku si
nepřipsali ani v obou osmifinálových utkáních proti Kladnu.

Čtyři branky do sítě Dukly

První krůček ve Vlašimi
Ondrášovka Cup odstartoval pro Viktorku zápasem ve Vlašimi, která
postoupila z prvního kola poté, co porazila Votice. Viktoriáni byli dle
očekávání v utkání s druholigovým soupeřem už od začátku zápasu
nebezpečnějším týmem, v úvodu hry ohrozili branku domácích Petržela, Jiráček a Bakoš. Z branky se však jako první radovali fotbalisté Vlašimi. Ve 27. minutě vystřelil Borák a míč skončil za zády bezmocného
Ticháčka. Západočechům se podařilo vyrovnat ještě do konce prvního
poločasu, když se po nahrávce Limberského prosadil Střihavka. Po přestávce se skóre naklonilo na stranu plzeňského klubu. V 51. minutě se
po Kolářově nahrávce nemýlil slovenský útočník Bakoš a, jak se později
ukázalo, vstřelil vítěznou branku utkání. Třetí hřebíček do rakve domácích zatloukl Rezek, který v 67. minutě upravil stav na 3:1 pro Viktorku.
Byl to jeho první zásah po zranění, které utrpěl během jara. Na skóre
zápasu už poté nic nezměnily střely Limberského a s chutí hrajícího
Rezka. „Oproti lize to byl trošku odlišný zápas. V pohárech se chtějí mužstva z nižších soutěží vytáhnout proti ligovým týmům,“ porovnával
po klání ve Vlašimi rozdíl mezi ligovými a pohárovými zápasy střelec
vítězné branky Marek Bakoš. „Dnes jsme nedali brzký gól, ale měli jsme
dostatek šancí, abychom Vlašim na začátku položili. Naopak jsme inkasovali my a tím pádem se Vlašim ještě víc nastartovala. Pro nás byl zápas
v této fázi těžký, ale poté jsme branku vstřelili my, což nás uklidnilo. Vyrovnávací branka byla zlomovým bodem zápasu. Potom jsme se uvolnili a šlo
to,“ okomentoval svůj první zápas v české pohárové soutěži slovenský
legionář.
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Ve třetím kole Ondrášovka Cupu vyzval Viktorii slavný klub československé kopané, který nyní působí ve druhé nejvyšší soutěži. První půle
hry byla ve znamení obléhání dukelské branky. Jako první vyzkoušel
své střelecké štěstí Petržela, ale přestřelil. Ve 22. minutě se už vlnila
síť za Svobodovými zády. Na svůj zásah ve Vlašimi navázal Bakoš také
na Julisce a poslal Viktorii do jednobrankového vedení. Vzápětí si slovenský útočník připsal druhý bod do pomyslného kanadského bodování. Svou nahrávkou vybídl ke skórování Střihavku. Vysoký útočník
Západočechů se nemýlil. Když pak ve 32. minutě hry zastavila domácí
defenzíva faulem v šestnátce unikajícího Koláře, ukázal sudí Franěk
na značku pokutového kopu. Sám faulovaný se nemýlil a na ukazateli
skóre svítil výsledek 0:3. Ve druhém poločase ostřelovali Západočeši
branku Svobody jako u Verdunu. Nebezpečně zakončoval hned několikrát triumvirát Plzeňských ve složení Bakoš, Rajtoral a Rezek. Branku
však netrefili, případně je vychytal gólman Dukly nebo, jako v případě
Rezka, se proti nim postavila branková konstrukce. Udeřili ale také domácí. Sedm minut před koncem zápasu zaznamenal čestný úspěch
Dukelských Hanousek. Viktoriáni si však vedení o tři branky vzít nenechali, když se v posledních minutách hry trefil nádhernou střelou
z přímého kopu Rezek. „S naší hrou v prvním poločase jsem velmi spokojený po všech stránkách. Jsem
rád, že jsme ukázali rozdíl mezi
první a druhou ligou. Ve druhé
půli už nebyl náš výkon úplně
optimální, ale motivace při
jasném vedení 3:0 už nebyla
na takové výši,“ konstatoval
po utkání plzeňský kouč Pavel Vrba.

Zápas na Kladně nasměroval viktoriány do čtvrtfinále
V osmifinále české pohárové soutěže, které se již hrálo na dva zápasy, už
Viktorka narazila na tým z Gambrinus ligy. První utkání, jež se odehrálo
v Kladně, odstartovali plzeňští fotbalisté na jedničku. Ve druhé minutě
totiž rozehrávali rohový kop a na správném místě připravený obránce

Ondrášovka Cup
Viktorie Ševinský ho nasměroval
do kladenské sítě. Své střelecké
kvality ukázal poté plzeňský Rýdel,
jeho ránu však zastavilo břevno.
Na druhé straně hřiště zlobil defenzívu Západočechů neustále aktivní
Cigánek, ale s jeho pokusy si Ticháček poradil. Zvýšit náskok Viktorky
mohli Bakoš, Kolář nebo Limberský,
ale kladenská defenziva dlouho
odolávala. Stejně, jako odstartovala Viktorie první poločas, vstoupila
také do druhého dějství. Pár minut po zahájení hry se po narážečce
s Kolářem brankově prosadil Petržela - 2:0 pro Viktorii. Třetí zásah přišel
v 65. minutě, kdy byl odpískán faul na Střihavku a pokutový kop Rezek
bezpečně proměnil. Šanci navýšit skóre dostal poté ještě Petržela, ale
z druhé branky v utkání se již neradoval. K odvetě do Štruncových sadu
tak odjížděli viktoriáni s velmi nadějným výsledkem. „Skvěle se nám
povedl vstup do zápasu, když jsme hned po minutě vedli. Domácí potom
museli otevřít hru a my jsme měli prostor pro kombinaci. Drželi jsme míč
a hráli přesně to, co jsme potřebovali. Tři góly k tomu, to je paráda,“ pochvaloval si zápas střelec druhé plzeňské branky, Milan Petržela.

Remíza s Kladnem potvrdila postup
Po tříbrankové výhře z Kladna bylo jasné, kdo je favoritem na postup
do čtvrtfinále Ondrášovka Cupu. Navíc stejně jako v prvním pohárovém střetnutí s Kladnem se Západočeši dostali brzy do vedení.
Ve 13. minutě hry sprintoval osamocený Petržela na Kostolanského
branku a obránce hostí ho nakonec zastavil až ve vápně Kladenských.
A protože si pomohl faulem, musela následovat penalta. K míči si opět
stoupl Rezek a vymetl levý růžek kladenské branky. ´Réza´ se tak radoval ze svého čtvrtého gólu v Ondrášovka Cupu v sezoně. Skóroval tak
zatím v každém z pohárových duelů. Ještě veseleji mohlo být ve Štruncových sadech poté, co se k rozehrání přímého kopu postavil Horváth.
Plzeňský kapitán však jen orazítkoval břevno brány Kostolanského.
Ve 36. minutě hry pak bylo zničehonic vyrovnáno,když se po rohovém
kopu hostů prosadil Zoubele. Ve druhém poločase se několikrát v za-

končení objevil Petržela, gólovou radost mu však žádná ze střel nepřinesla. Když se poté neprosadili Rezek ani střídající Jiráček, remízový
výsledek ztvrdil postup Viktorie do čtvrtfinálových bojů Ondrášovka
Cupu. „Vycházejme z toho, že tento pohárový duel se rozhodl již v utkání
na Kladně. Tento duel byl spíše pro oba týmy přípravou na další ligová
střetnutí. Obě mužstva se snažila hrát dopředu. Za svůj tým mohu říci, že
jsme udělali spoustu nepřesností, na druhou stranu jsme měli dostatek
šancí, kdy jsme mohli zápas rozhodnout v náš prospěch,“ hodnotil zápas
Ondrášovka Cupu trenér Viktorie Pavel Vrba.

Viktoria Plzeň v podzimních zápasech
Ondrášovka Cupu
2. kolo Ondrášovka Cupu
FC Graffin Vlašim – FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:1)
Branky 27. Borák – 41. Střihavka, 51. Bakoš, 67. Rezek
FC Viktoria Plzeň Ticháček – Ševinský, Navrátil, Bystroň
(54. Horváth), Limberský – Petržela (74. Rajtoral), Rada, Kolář,
Jiráček – Bakoš (60. Rezek), Střihavka., trenér Vrba

3. kolo Ondrášovka Cupu
FK Dukla Praha – FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:3)
Branky 83. Hanousek – 22. Bakoš, 26. Střihavka, 32. Kolář z penalty,
90. Rezek
FC Viktoria Plzeň Ticháček – Ševinský, Navrátil, Rada, Jiráček –
Petržela (58. Rezek), Rýdel, Kolář, Rajtoral – Bakoš (78. Krbeček),
Střihavka (67. Mlika), trenér Vrba.

Osmifinále Ondrášovka Cupu
SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky 2. Ševinský, 54. Petržela, 65. Rezek z penalty
FC Viktoria Plzeň Ticháček – Ševinský, Bystroň, Navrátil,
Limberský – Petržela (74. Jiráček), Kolář, Rýdel, Rajtoral
(59. Střihavka) – Rezek, Bakoš (81. Mlika), trenér Vrba

FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 1:1 (1:1)
Branky 13. Rezek z penalty – 36. Zoubele
FC Viktoria Plzeň Daněk – Limberský, Bystroň, Navrátil, Ševinský –
Rajtoral (58. Mlika), Horváth (81. Rýdel), Rada, Petržela – Rezek,
Bakoš (72. Jiráček), trenér Vrba

FERNET STOCK KART ARÉNA
areál plzeňské papírny
Zahradní 173, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 917 319
E-mail: info@motokaryplzen.cz
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ŠPAN4LSKO–CostadelMaresme
IletosjsmeproVáspƎipravilipobytyvkatalánskéēástiŠpanĢlskanapobƎeží
CostadelMaresme.HotelyznašínabídkyjsouosvĢdēenéajsoutakévelmi
atraktivní svou polohou (všechny 50m od moƎe), kvalitou služeb
i pƎijatelnými cenami. Letoviska Vás jistĢ zaujmou dlouhými plážemi
pokrytými pískem, palmovými promenádami, uliēkami se spoustou
obchƽdkƽ,restauracíanoēníchbarƽ,kdesemƽžetebavitaždorána.
MalgratdeMar–HOTELROSANAUTICA***aHOTELREYMAR***
SantaSusana–HOTELRIVIERA***
Calella–HOTELGARBÍ***

aFORTUNA***

Ubytování: dvoulĤžkové pokoje s vlastním pĜíslušenstvím, TV, klimatizací
a balkonem
Služby: bazén s lehátky, dČtský bazén (kromČ hotelu Garbí), bar, kuleþník, hotel
Reymar a Rosa Nautica mají bezbariérový pĜístup
Stravování: plná penze þi polopenze formou švédských stolĤ
Doprava: autobusová

PaIJ/TEFANDIT 24. 03. 2010 NAZÁPAS
PROTI1.FKPaÍBRAMAPOUKAZNAPOBYT
VKALÁBRIIJEMOŽNÁPRÁV4VÁŠ!

REKLAMA
BÍLÝ SLON

Doudlevecká36,PlzeÒ,tel.:377221629,mobil:724292513,
ckavas@ckavas.cz,www.ckavas.cz,www.ckavas.cz

následující utkání

O velikonočním pondělí
přivítáme doma Spartu
Soupeř slavného jména zpestří plzeňské oslavy Velikonoc.
V pondělí 5. dubna se totiž fotbalisté Viktorie utkají na vlastním
stadionu s týmem pražské Sparty. Ještě předtím se svěřenci
Pavla Vrby představí v těžkém utkání na hřišti tápající Mladé
Boleslavi.

Boleslav marně hledá tvář
Ambiciózní tým z města automobilů se na startu
jarní části sezony potkal s krizí. Středočechům nevyšla podle představ ani první polovina ligového
ročníku a před začátkem odvet tak vyhlásili rázný
útok na příčky nejvyšší. V prvním jarním kole však
přes množství šancí podlehli v domácím prostředí
Kladnu 0:1, následně ztratili skvěle rozehraný duel
s pražskou Spartou a naposledy se museli na Strahově sklonit také před zachraňujícími se klokany z celku Bohemians
1905. Kouč Karel Stanner se přitom může opřít o celou plejádu výrazných ligových osobností. V brance kraluje Miroslav Miller, obranu

dirigují zkušení Adrian Rolko s Janem Rajnochem, v záloze hrají prim
šikovní Poláček, Sylvestre, Mendy nebo Opiela a útok nabízí jména jako
Marek Kulič, Luboš Pecka nebo Jan Chramosta. Boleslav se však nyní
nachází na devátém místě tabulky s jedenáctibodovou ztrátou na pátou Viktorii. V domácím prostředí dokázali bílo–modří získat sedmnáct
bodů při bilanci 5–2–3. Podzimní měření sil vyznělo pro naše mužstvo,
které brankou z poslední minuty rozhodlo o svém vítězství 2:1.

Zápas jara proti leaderovi tabulky
V úplně jiném rozpoložení bude následující
ligový soupeř viktoriánů. Sparťané před startem jarní části sezony výrazně posílili a jejich
jediným cílem je zisk titulu. Z úvodní domácí
remízy proti Příbrami se Letenští velmi rychle
oklepali a následně si již připisovali pouze tříbodové zářezy. Nejprve po boji porazili na Strahově Kladno nejtěsnějším výsledkem 1:0, následně přivezli velmi
cenné body z půdy Mladé Boleslavi a naposledy vyprovodili před
vlastními fanoušky Olomouc s výsledkem 4:0. Trenér Jozef Chovanec
má k dispozici velmi kvalitní kádr, který je odborníky pasován na největšího kandidáta domácího ligového trůnu. V brance si drží vysoký
standard Jaromír Blažek, obranu drží středová dvojce Řepka – Brabec,
v záloze opět udivuje rychlonohý Sionko, doplňovaný slovenskými
středopolaři Kuckou a Žofčákem, v útoku budí respekt mladíci Wilfried,
Kadlec nebo Lačný. Na svěřence Pavla Vrby tak nečeká nic lehkého,
ale s pomocí fanoušků budou chtít na vlastním stadionu uspět. Spoléháme na vás, přijďme si společně užít vpravdě sváteční odpoledne
do Štruncových sadů!
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