jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
vítám vás na dalším domácím utkání, ve kterém přivítáme pražskou Spartu. Slavný
soupeř přijíždí do Štruncových sadů v pozici leadera tabulky a přiváží ve svém kádru množství ligových osobností. Věřím, že atraktivitu duelu zvedne také sváteční
odpoledne a především výkon obou týmů na hřišti. My za sebou máme vítězství
v ligovém duelu s Příbramí a následně velmi nepovedené představení v Mladé Boleslavi. Věřím, že inkasovaná facka nás probrala v pravou dobu a dnes na minulý týden
necháme povedeným výkonem zapomenout.
Proti Příbrami jsme nakonec přesvědčivě vyhráli, ale ne všechno bylo na naší hře
ideální. V prvním poločase jsme neměli dobrý pohyb, chyběla nám určitá lehkost.
V kabině o přestávce jsem musel zvýšit hlas a některým hráčům to prospělo. Najednou jsme byli rychlejší, pohyblivější a měli tím pádem i více prostoru. Zlomovým
momentem byl vedoucí gól rychle po změně stran. Často se pokoušíme o střelbu
a v tomhle případě se nám to vyplatilo. Následně jsme přidali další dva a hráči svojí
aktivitou a technickou dovedností ukázali, co v nich je. Jsem moc rád, že jsme utkání
takhle zvládli, ačkoliv mě mrzí zbytečný gól v samém závěru utkání. Každý z hráčů
má při standardní situaci svoje úkoly, přesto zůstal Wágner u zadní tyče úplně sám.
Ta branka byla zbytečná a trošku pokazila celkový dojem.
Do Mladé Boleslavi jsme pak jeli cenné domácí body potvrdit, ale tvrdě jsme narazili. Boleslav byla po celý zápas lepším týmem. My jsme dostali
dvě úvodní branky po hrubých chybách a prohrávat proti takto silnému soupeři v jeho domácím prostředí 0:2 je strašně náročné. Ve druhé půli
jsme se museli tlačit do ofenzivy a soupeř mohl využít svých rychlých přechodů do brejků.
Závěr jsme pak již zcela nezvládli. Já věřím, že zmíněná facka bude mít v konečném důsledku
VIKTORIÁN
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pozitivní dopad. Vrátili jsme se nohama na zem a musíme začít znovu. Všichni hráči musí začít
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Proti Spartě se chceme nejen revanšovat za debakl z minulého týdne, ale především se bodovým ziskem nadále udržet v kontaktu se špičkou. Čeká nás velmi těžký, ale zároveň atraktivní
soupeř. Věřím, že divácká podpora dobře zaplněných Štruncových sadů nás dotlačí k dobrému výkonu i výsledku. Budeme rádi za každý hlas. Děkujeme, že jste s námi.
Pavel Vrba
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Proﬁl

Táhneme
s fanoušky
za jeden provaz
Působivý fotbalový cestopis by v šestadvaceti letech
mohl napsat David Limberský. Plzeňský odchovanec
totiž přes své mládí stačil poznat hned několik
velmi prestižních fotbalových adres. Ze Štruncových
sadů se stěhoval do slunné Itálie, aby přes krátkou
anabázi v mateřské Plzni zakusil fotbalový chlebíček
v londýnském Tottenhamu Hotspur. Po návratu opět ožil
v modro-červeném dresu Viktorie a vysloužil si angažmá
ve Spartě. Nyní je zpět v Plzni. A chce udělat vše pro
úspěch Viktorky, klubu svého domova a srdce.

K fotbalu netypicky z popudu maminky

Krátká kariéra gymnasty a putování po postech

Mnoho fotbalistů načíná svoji kariéru z popudu nadšených tatínků,
kteří své ratolesti od prvních krůčků berou k milovanému zelenému
trávníku. Také v případě Davida Limberského nasměrovaly syna k nejpopulárnější světové hře rodičovské ruce, která však patřily nečekaně
mamince. „Máma měla fotbal vždy ráda, v pěti letech mě pak ve spolupráci s dědou přivedla na hřiště do Třemošné, kde jsem také absolvoval své
první fotbalové krůčky. Po roce jsem se však jako rozený Plzeňák logicky
přesunul blíže k domovu a Viktorka pak byla jasnou volbou,“ vysvětluje
blonďatý fotbalista svoji cestu do červeno-modrých barev.

Jen jeden sport zkoušel David vedle fotbalu závodně a tím, že přednost dostal právě kulatý nesmysl, přišel možná český sport o olympijského medailistu v gymnastice. „Tak horké to určitě nebylo,“ odmítá fotbalový univerzál s hlasitým smíchem možné úvahy o úspěšné kariéře
na prostných či kruhách. „Gymnastika mě bavila, z prvních závodů jsem
dokonce hned přivezl nějaké medaile, ale dohromady s fotbalem se jen
strašně těžko dala dělat. Trenér mi dal na výběr a já se rozhodl pro fotbal.“
Na zeleném hřišti se pak mladý talent z původního útočníka přeškoloval postupně na záložníka, jeho současným partem je pak dokonce kraj
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Škola zahraničního života
Účastník mistrovství světa ´20´ prošel hostováním v Modeně a Tottenhamu. „Je to už nějaký čas, a tak to porovnávání není snadné. Ale
Modena byla něco jako Plzeň. Příjemné, hodně
domácí prostředí. Ale chodilo tam patnáct tisíc
lidí! To bychom v Plzni potřebovali také,“ zasní
se Limba. A Tottenham? „Je to prý desátý – je-

Ohleduplní Angličané
obrany. „Je pravda, že mě to vždy táhlo
spíše dopředu a to je na mě asi vidět
i nyní. Zkouším podporovat ofenzivu,
ohrozit soupeřovu branku,“ popisuje
svoji náturu hráč, jenž kromě brankáře
a stopera vyzkoušel všechny fotbalové
profese. „Nejlépe se ale přeci jen cítím
u lajny, tam jsem doma. Ve středu hřiště
mi chybí ty správné návyky, tam to přenechám Horvimu.“

Rychlé cesty za zkušenostmi

Samozřejmě z Plzně do Londýna to byl
veliký skok. Lidé v Anglii jsou však velmi
vstřícní, velmi ohleduplní. Třeba i na křižovatkách si dávají přednost a vše probíhá v typickém anglickém klidu. Já
bydlel v krásném bytě v příjemné lokalitě, v tomto ohledu nebylo na co si stěžovat. Angličtinu jsem měl na základce
i na střední, domluvil jsem se a klub pro
všechny cizince navíc zařídil doučování.
Nastupoval jsem především v B týmu,
kde každý přeci jen hraje na sebe. Přesto
jsme měli celkem dobrou partu, s jedním
Brazilcem jsem v kontaktu také nyní.
Obrovským skokem byl také zájem médií. Každý den bylo pouze o Tottenhamu
napsáno mnoho stran, na můj první zápas za rezervu dokonce přijela i televize.
Konkurence však byla obrovská a po fotbalové stránce to bylo hodně náročné.

Pověst velkého talentu provázela Davida už od nejmenších kategorií. „Je
pravda, že především v žákovských kategoriích jsem rychlostí vynikal, v dorostu
a následně seniorech se to samozřejmě
srovnalo. Talentu jsem asi dostal hodně
a nutno přiznat, že jsem s ním ve všech
fázích kariéry nenakládal nejlépe. Právě v mládežnických kategoriích jsem
určitě fotbalu měl dát více,“ přiznává zpětně šestadvacetiletý univerzál,
který však na na osud ani v nejmenším nežehrá. „Stěžovat si určitě nebudu. Nakoukl jsem do reprezentace, vyzkoušel si život v zahraničních klubech a hraju ve svém mateřském klubu, kterému pomáhám dojít co nejdál. A nikde není psáno, že na mě ještě nějaké další zahraniční angažmá
nikde nečeká,“ dodává ´Limba´, který se s velkým fotbalem seznámil
ve své kariéře velmi záhy.
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lišných národů, které spojuje fanatická láska
k fotbalu.

Jazyková výbava? Bohužel jen to
nejnutnější

denáctý nejbohatší klub svět a je to znát. Tam je
trošku jiný svět! Moc šancí jsem nedostával, na druhé
straně jsem měl možnost trénovat s áčkem a poznat
tak jedny z nejlepších fotbalistů světa. Určitě nelituji,
ačkoliv fotbalově mě to díky herní vytíženosti asi moc
neposunulo,“ popisuje David život za kanálem.

Vrátil se domů zodpovědnější
V Itálii hrál ale přece jen o něco více, okusil tam
slavnou Sérii A. Kde se Limberskému víc líbilo?
„U mě se to všechno odvíjí od fotbalu. Podle toho jestli
hraju, soudím všechno ostatní. Když jsem hrával, tak
bych nikam deset let neodešel. To jsem šťastný a spokojený, a když to nejde, tak jsem hned naštvaný,“ popisuje na rovinu své nálady. „Za áčko jsem hrál víc
v Itálii. Tam jsem to v jednu chvíli viděl hodně růžově.“
A ve vyprávění zahraničních zkušeností ještě pokračuje: „V Anglii to bylo těžké, přišel jsem totiž jako
první nákup a oni pak koupili dalších patnáct hráčů.
Byli tam třeba Kanute, Carrick, Brown, Keane, Robinson v bráně. A pak samozřejmě Radek Černý. A život
okolo? V Londýně jsem se bál, abych se neztratil. Tam
jsem znal jen některé čtvrti, ale celý Londýn se nedá
poznat. To není město, to je jako jinde celá zem. V Itálii to bylo o něco lepší, lidé jsou tam spontánnější.
V Anglii jsou také hodní, ale nedokážou se odvázat,
jsou moc konzervativní,“ říká k náturám dvou od-

Reprezentační zážitky jsou
k nezaplacení
Krásné vzpomínky mám samozřejmě
na mistrovství světa dvacetiletých
v Saudské Arábii. Především dvě první
utkání se týmu i mně osobně povedly,
dvakrát jsem skóroval a remizovali jsme
Austrálií i silnou Brazílií. Bohužel poslední
zápas s Kanadou nám hrubě nevyšel
a museli jsme balit kufry. V každém případě to pro mě bylo první velké setkání
s mediálním tlakem, do té doby jsem
na nic takového nebyl zvyklý. Zato po návratu z turnaje jsem sebral po domově
noviny a snad hodinu si četl jen články
o sobě. To bylo v tom věku samozřejmě
příjemné, ale hodně nezvyklé. A co se
týče další reprezentační zkušenosti – to
už samozřejmě tak příjemné vzpomínky
nejsou. Po vítězném přátelském utkání
s Maltou jsem byl nominován k turnaji,
který se shodou okolností opět konal
v Saudské Arábii. Ani jedno utkání nám
však nevyšlo a po zásluze jsme domů
odjeli s prázdnou. Těžko hodnotit vlastní
výkon, ale věřím, že jsem si dveře do reprezentace definitivně nezavřel.

Fotbalově se však přeci jen více cítil pod jižním
sluncem. „Trenér Malesani v Modeně mě stavěl,
ostatně ten si mě tam vzal. Dal mi šanci, ale pak
přišel jiný trenér, a když se mě zeptal, jak se jmenuju, tak mi bylo jasné, která bije a pak už byla
jen lavička,“ říká posmutněle. Ale má i hezké
vzpomínky, třeba na jeden ze svých nejpovedenějších zápasů. „Bylo to v Lecce. V perfektní
jižanské atmosféře v hodně důležitém zápase
jsme sice prohráli 0:1, ale v novinách jsem byl nejlépe hodnocený. Tenkrát jsem měl velkou radost.
A pak mám ještě jeden zážitek, a to, když jsme se
potkali v Turíně s Pavlem Nedvědem.“ Limberský
v zahraničí dospěl. Sám říká, že je mnohem samostatnější a celkově zodpovědnější. Navíc se
naučil anglicky a italsky. „Trošku to už zapomínám,“ culí se věčně dobře naladěný fotbalista,
který ke své znalosti obou jazyků doplňuje:
„Asi to není moc na chlubení, ale nejvíce člověku
utkví v hlavě nadávky. Takže když jsme v létě
hráli s AS Řím, mohl jsem si s tamníma klukama
sem tam něco vyříkat od plic.“
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Sparťanská výzva
Vydařený rok znamenal pro Davida další změnu fotbalové adresy. Zmiňovaný Michal Bílek si po úspěšné sezoně zakončené ziskem double
vytáhl šikovného hráče do Sparty. Tam prožil David poměrně povedený podzim, ale už méně úspěšnou druhou polovinu sezony. „Nechtěl
jsem být pouze do počtu a byl jsem pak v létě rád, že jsem se mohl vrátit
domu.“ Touhu dokázat, že si v rudém dresu zasloužil více šancí, však
David necítí. „Určitě tam není jakákoliv zášť, na Spartu vzpomínám pouze
v dobrém. Na druhou stranu je pravda, že ten zápas vždy bude speciální,
navíc vzhledem k vývoji tabulky i strašně důležitý.“ Přestože i mezi sparťanskými fanoušky se ´Limba´zapsal dobře, hrdě se hlásí k západočeským barvám. „Jsem rád, že jsem nikde ve svých klubech neměl s fanoušky
problémy, ale srdcem jsem samozřejmě viktorián. Kluky z našeho kotle
znám, spoustu počítám mezi kamarády. Tady jsem doma. A jsem šťastný,
že tu můžu být v době, kdy se Viktorka zvedá a sahá
po velkém úspěchu.“

Setkání s Nedvědem

Těžší návrat na domácí hřiště
Po návratu z nepříliš úspěšných zahraničních
angažmá následovalo další působení v domácím klubu. „Samozřejmě to pro mě bylo těžší. Čekal jsem od toho i od sebe samotného více a také
pár lidí se na mě určitě dívalo skrz prsty. Naštěstí
je pro mě trávník ve Štruncových sadech úrodnou
půdou a velmi rychle jsem se tak dostal do herní
pohody,“ vzpomíná rychlonohý obránce na zatím poslední návrat ze zahraniční zkušenosti.
Další zlom přišel pro Davida Limberského s příchodem trenéra Michala Bílka. „Rok předtím
jsme se zachránili v posledním kole, fotbal mě
tolik nebavil. Trenér Bílek však přinesl nový impulz, začalo se dařit. Navíc mě určil kapitánem,
což pro mě jakožto pro odchovance opravdu
hodně znamenalo. Po pěti kolech sice trenér odešel do Sparty a vzal s sebou i Honzu Rezka, přesto jsme pod Standou Levým prožili fantastickou
sezonu,“ vzpomíná David na měsíce, ve kterých
podceňovaný tým složený především z odchovanců dosáhl na šesté místo Gambrinus ligy.
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Když hrála Modena s Juventusem v Turíně, tak se to stalo. Poprvé jsem osobně
potkal Pavla Nedvěda. Už když jsme
stáli v tunelu tak jsme si podali ruce a já
se hned Pavla zeptal, jestli si po zápase
vyměníme dresy. „No jasně,“ kývnul
mi. Sotva rozhodčí ukončil utkání, pět
hráčů Modeny se rozběhlo k Nedvědovi
s cílem dostat jeho dres. A on? Všechny
je odháněl jako vosy a šel přímo ke mně.
Podal mi propocený triko a deset minut
jsme spolu mluvili na hřišti. Pak jsme se
viděli znovu těsně před naším odjezdem.
Už jsem seděl na svém místě v autobusu a on si mě vytáhl ven. Všichni mí
spoluhráči zírali, co se děje, za kým Nedvěd přišel. Znovu jsme kecali dalších
dvacet minut, málem jsme kvůli tomu
neodjeli. Pavel mi tenkrát nabízel nocleh a pak společný let soukromým letadlem do Čech na srazy nároďáku – on jel
na áčko, já na jedenadvacítku. Jenže já
už měl koupenou letenku z Boloni, takže
to nevyšlo. To mě mrzí dodnes. Nedvěd je
úplně fajn, pohodový kluk. Předtím jsem
se bál, o čem se s ním budu bavit. Ale to
nakonec byly zbytečné obavy. Pavel Nedvěd je prostě bombarďák! A navíc je důkazem, že Plzeňáka najde člověk všude.

Táta by si dal známku 2
Není žádným tajemstvím, že mimo fotbal přitahuje
Davida i jiný sport – golf. „Zkouším chodit hrát docela často, ale samozřejmě bych se chtěl ještě zlepšovat. Snad se teď s hezkým počasím zase dostanu
na hřiště častěji,“ zasní se sympatický raubíř a vzá-

proﬁl
Sladká Itálie
Na Modenu samozřejmě vzpomínám pouze v dobrém.
Oproti Tottenhamu jsme měli užší kádr, tím pádem
lepší partu i šanci dostat se do sestavy. Bylo to moje
první zahraniční angažmá, před výměnou trenéra
jsem dokonce pravidelně nastupoval v Sérii A. V Modeně byl stadion podobné velikosti jako na Letné, prakticky na každý zápas bylo vyprodáno. Prostředí bylo
rodinnější, cítil jsem se moc dobře. V cizině se mnou
na obou místech byla přítelkyně Michaela. Je to moc
fajn, mít někoho s sebou. Za to jí musím znovu poděkovat. A co jsme si určitě přivezli, je láska k italské kuchyni.
Nejprve to mně, klukovi odkojenému na české kuchyni,
moc nechutnalo, ale nyní si život bez těstovin, rizota
nebo pizzy nedokážu představit.

pětí dodává. „Hodně času trávím s mojí snoubenkou
Míšou a samozřejmě s malou dcerou.“ Právě 13. srpna
2008 se ´Limbovi´změnil život, když se stal tátou malé
Natálky. „Určitě jsem klidnější, taková věc změní každého.
Na druhou stranu jako tátovi bych si dal tak dvojku. Chtěl
bych s malou trávit ještě více času než nyní, ale postupně
se to snad zlepšuje. Už začala chodit i trošku mluvit, jsou
to úžasné zážitky.“

Kubík a Tomík, s nimi je zábava
Plzeň vždy zůstala jeho domovem. „I když jsem byl
ve Spartě, ve volných dnech jsem z Prahy jezdil do Plzně –
za kamarády, za rodinou.“ A další aktivity? „Internet,
Playstation. Muziku nějak zvlášť ani neposlouchám.
Občas koukám na televizi jako každý. Nejsem ničím výjimečný,“ říká David Limberský, ale vzápětí se mu oči
přece jen rozsvítí: „Máme dva psy, yorkšíry, jmenují se
Tomík a Kubík. Ty miluju, jsou jako naše další děti. Jednomu je pět let, druhému dva. Toho druhého jsme si pořídili schválně, aby měl ten starší kamaráda. Jo jo, máme
to promakaný,“ usmívá se fotbalový bojovník při vzpomínce na psí miláčky. Kdo s nimi chodí na procházky?
„Hlavní díl starostí je na přítelkyni. Já se spíš s nimi bavím.
Nedávno jsem vzal toho staršího na běhání. Měl jazyk až
na vestě,“ směje se rošťácky. Na závěr však s vážnou tváří
dodává: „Na prvním místě je vedle rodiny fotbal. A já bych
moc rád, abychom spolu s fanoušky oslavili na konci sezony pořádný úspěch.“
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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

1993/1994

Plzeň – Sparta 2:4 Jen jednou vstřelila Sparta v Plzni čtyři branky a tento zápas je dodnes také jediný na plzeňské
půdě, v němž byly nařízeny penalty, a to po jedné na každé straně. Vítězný gól hostů zaznamenal Jozef Chovanec
právě z pokutového kopu. Sparta – Plzeň 1:0 Na liduprázdném Strahově (1829 diváků) rozhodla polovlastní branka
již z 1. minuty! Tím skončila devítizápasová plzeňská série bez prohry, přesto to bylo jediné utkání, jenž Plzeň venku
na jaře prohrála.
1994/1995

Sparta – Plzeň 7:2 Sedmigólový příděl dostala Plzeň poprvé od roku 1968! Sparta střílela hned dvě penalty, proměnila
však jen tu první. Plzeň – Sparta 0:1 Šťastnou výhru Spartě zajistil Pavel Nedvěd tři minuty před koncem 1. poločasu.
V jarní části tohoto ročníku získali sparťané 43 bodů ze 45 možných, tuto ojedinělou bilanci si ještě jednou zopakovali
o pět let později! Plzeň prohrála 20. prvoligové utkání.

Do Plzně přijel
leader tabulky

1995/1996

Plzeň – Sparta 2:1 Závěrečné utkání v roce 1995 přineslo Viktorii vůbec jedinou domácí výhru! Ze současných
hráčů jej pamatuje už jen Tomáš Řepka, hrál také Jan Koller. Sparta tak prohrála podesáté v 1. lize během 2 1/2 roku.
Sparta – Plzeň 1:0 Poslední zápas za Spartu i v 1. české lize odehráli bývalí hráči Plzně Pavel Nedvěd a Roman Vonášek,
ve Viktorii ukončil své roční působení trenér Jaroslav Hřebík.
1996/1997

Plzeň – Sparta 1:1 Plzeňské vyrovnání v poslední minutě znamenalo první remízu ve vzájemných střetnutích. Na další
úspěch pak Západočeši čekali téměř deset let… Sparta – Plzeň 2:0 Plzeňští prohráli 40. zápas v nejvyšší soutěži,
o výsledku rozhodla již úvodní půlhodina. Sparta v této sezoně odehrála 17 utkání bez obdržené branky.
1997/1998

Sparta – Plzeň 2:1 V utkání 1. kola se překvapivě ujala vedení Plzeň, sparťané však skóre během šesti minut otočili,
vítězný gól vstřelil Vratislav Lokvenc. Plzeň – Sparta 0:1 Zápas rozhodl svým 101. ligovým gólem Horst Siegl, Plzeň tak
po 16. kole ztrácela na nesestupová místa sedm bodů, přesto se nakonec dokázala zachránit.
1998/1999

Plzeň – Sparta 0:1 Opět v 1. kole se zopakoval stejný výsledek, jen branka padla o tři minuty dříve a vstřelil ji Miroslav
Baranek, který ještě předloni působil v Jablonci. Sparta – Plzeň 2:0 Na úvod jarní části si Plzeň připsala 70. prvoligovou
porážku a osmou venku v této sezoně, kde v té době jako jediná ze všech klubů ještě nebodovala, v součtu s minulým
ročníkem neuspěla na soupeřových hřištích 12x po sobě!
2000/2001

Sparta – Plzeň 5:1 Plzeňský nováček s ještě slabším kádrem, než který vybojoval postup zpět, byl naprosto bez šance.
Dvakrát se střelecky prosadili Libor Sionko, nyní staronová posila, a Jiří Jarošík, jenž naopak návrat do Sparty odmítl.
Tento zápas pamatuje také brankář Jaromír Blažek, hráli i Tomáš Rosický a Zdeněk Grygera. Plzeň – Sparta 2:3 Poločasový stav 2:1 drželi domácí ještě čtvrthodinu před koncem, poté však Radim Holub podruhé vyrovnal a osm minut před
závěrem svým 1. ligovým gólem rozhodl 18letý Tomáš Jun. Plzeň tak prohrála 90. ligový zápas. Hned v následujícím
25. kole si Sparta výhrou nad Bohemians zajistila titul (pátý v řadě) a je to dodnes naposled, kdy se jí ho podařilo obhájit!
2003/2004

Sparta – Plzeň 3:1 Vítězný gól domácích opět vstřelil někdejší kanonýr Tomáš Jun, skóre uzavřel Marek Kincl. Na plzeňské straně zápas pamatuje jen střídající David Limberský, který měl právě tento den 20. narozeniny. A ještě jedna
podobnost, v předchozím kole Sparta zdolala Blšany 4:0, Plzeň naopak stejným poměrem podlehla Příbrami. Před
dnešním utkáním má za sebou Viktoria debakl v Mladé Boleslavi rovněž 0:4, zatímco sparťané si poradili 3:0 s Brnem.
Plzeň – Sparta 1:2 O výhře hostů rozhodly branky Karla Poborského a Lukáše Zelenky. Svůj premiérový prvoligový
zápas a dosud jediný proti Spartě odchytal Martin Ticháček. Pražany již vedl František Straka, který se přesně na den
o dva roky později stal trenérem Viktorie a dovedl ji k záchraně právě vítězstvím na Letné!
2005/2006

Plzeň – Sparta 1:2 Po posledním plzeňském návratu do 1. ligy se oba celky střetly hned v úvodním kole a o desáté
porážce v řadě ve vzájemných zápasech rozhodli už v 1. půli Karol Kisel a opět Lukáš Zelenka. Sparta – Plzeň 1:3 Před
utkáním závěrečného kola už měla Sparta jisté 5. místo (nejhorší umístění v české lize a celkově od roku 1982), zato
Plzeň musela bezpodmínečně vyhrát, aby se udržela.
2006/2007

Plzeň – Sparta 0:1 Branka Zdeňka Pospěcha čtyři minuty před koncem 1. poločasu a neodpískaná penalta v samém
závěru znamenala již šestou domácí porážku v řadě a znovu o jediný gól! Sparta – Plzeň 1:0 Odveta se stejným výsledkem se odehrála ještě před zimní přestávkou. Na gól Tomáše Sivoka přihrál Pavel Horváth, který dnes bude kvůli kartám
chybět. Za Spartu hráli také Daniel Kolář a Jan Rezek, Plzeň si připsala 130. prvoligovou porážku.
2007/2008

Plzeň – Sparta 0:0 Potřetí sehrála Viktoria úvodní domácí zápas sezony právě se Spartou, potřetí bylo vyprodáno!
Sparťané s trenérem Michalem Bílkem a Davidem Limberským v základní sestavě vůbec poprvé v historii české ligy proti
Plzni nevstřelili branku, ačkoli hráli více než půlhodinu v početní převaze. Plzeňští tak po jedenácti letech doma alespoň
remizovali! Sparta – Plzeň 3:1 Stejně jako o rok dříve se zápas jarní části hrál ještě na podzim a byl úplně poslední
v roce 2007. O vítězi rozhodl již 1. poločas, jenž skončil 3:0.
2008/2009

Plzeň – Sparta 1:1 Před utkáním 10. kola měnily oba celky trenéry, neboť za sebou měly neúspěšné série. Plzeň prohrála doma s Ostravou a ve Zlíně vždy o dvě branky, Sparta dokonce o tři v Liberci a v derby se Slavií. Za Spartu chytal
poprvé od návratu z Norimberku Jaromír Blažek, naopak naposledy za Viktorii a vůbec v 1. lize také bývalý reprezentační
brankář Tomáš Poštulka. Sparta – Plzeň 2:0 O výsledku rozhodla až závěrečná půlhodina, Plzeň nenavázala na předchozí zápasy v Ostravě a se Zlínem, v nichž skórovala celkem devětkrát!
2009/2010

Sparta – Plzeň 0:0 Poprvé od jarního zápasu z roku 1968 (!) udržela Plzeň na Spartě čisté konto, i tehdy se hrálo bez
branek. Mezi tím ve 22 utkáních na její půdě inkasovala 57 gólů! Dnes se také pokusí bodovat i podruhé v sezoně, což se
jí naposledy podařilo v ročníku 1972/73!

Sparta Praha je historicky nejúspěšnějším klubem, jen v české
nejvyšší soutěži získala deset mistrovských titulů a předtím
v posledních deseti sezonách československé ligy (1983–1993)
zvítězila osmkrát. Za celou tuto dobu až v uplynulých dvou
letech (2007–2009) se stalo poprvé, že nevyhrála ani v jedné
ze dvou po sobě následujících sezonách. V dosud odehraných
22 kolech letošního ročníku si stále drží neporazitelnost a již
jen jediný zápas jí chybí k vyrovnání deset let starého rekordu
Slavie, která vydržela bez porážky 23x! Sparta má letos nejvíce
remíz z celé ligy, před necelými dvěma týdny se v Jablonci dělila
o body už podesáté.

Silný soupeř je hladový po úspěchu
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 cenné
zářezy. Nejprve po boji porazili na Strahově Kladno nejtěsnějším výsledkem 1:0,
následně přivezli velmi cenné body z půdy
Mladé Boleslavi a před vlastními fanoušky vyprovodili Olomouc s výsledkem 4:0. Následovala remíza na hřišti silného Jablonce a tříbranková výhra nad obrozeným Brnem. 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.
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Viktoria nadělila
tři branky Příbrami
Ve 21. kole Gambrinus ligy přivítala Viktoria na hřišti
ve Štruncových sadech Příbram, která byla před startem utkání
jediným týmem, se kterým Západočeši v letošním ligovém
ročníku nebodovali. Trenér Pavel Vrba se musel v zápase
obejít hned bez trojice fotbalistů. Útočníka Davida Střihavku
trápí zranění, Davida Limberského a Františka Ševinského
pak nepustil do střetnutí trest za žluté karty. Na místo
pravého beka se tak musel posunout ze záložní řady František
Rajtoral. Viktoráni po bezbrankovém poločase utkání zvládli
a po konečném hvizdu se radovali ze tří bodů po výsledku 3:1.

Aktivnějším týmem od prvních minut
Už od prvních minut duelu se Středočechy byli viktoriáni aktivnějším
celkem. V 7. minutě hry se k rozehrání přímého kopu postavil Horváth
a jeho střílený centr s námahou vyrazil Krbeček, který v Příbrami hostuje právě z Viktorky. Vzápětí se pokusil branku soupeře ohrozit Rada,
zacílil ale vysoko nad branku. Růžky pak vystrčili také hosté. Do největší šance Příbramských v prvním poločase se dostal Šmejkal, další
z kmenových viktoriánů v dresu Středočechů, sám před brankou však
mířil pouze mimo tyče.

Poločas bez branek
Po půlhodině hry zopakoval Horváth svou kulišárnu, když se pokusil ohrozit branku soupeře přímo z rohu. Krbeček byl však na místě.
O chvíli později si zopakoval střelecký pokus štítový záložník Rada. Mířil už o poznání přesněji,
ale i tak míč z jeho kopačky v síti hostů neskončil. Vzápětí dvakrát nebezpečně pálil Horváth.
Obě střely kapitána Plzeňských jen těsně minuly příbramskou branku. Pět minut před koncem první půle se v šanci objevil Bakoš. Proti
zakončení slovenského útočníka, které přišlo
po centru Rajtorala, vytáhl Krbeček perfektní robinsonádu a rozhodl tak o tom, že se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

První branka a výborný výkon Krbečka
Od začátku druhé půle viktoriáni přitlačili svého
soupeře na jeho polovinu. Ve 49. minutě byla

VIKTORIÁN 4/10

12

za svou aktivitu Viktoria odměněna. Kolář tečovanou střelou přehodil Krbečka a poslal
Viktorku do jednobrankového
vedení. Navýšit skóre se pokusil o čtyři minuty později Petržela, ale příbramský gólman
byl na místě. Gólovou radost
si mohl v 58. minutě hry zopakovat střelec úvodní branky
Kolář. Po přihrávce Horvátha se
řítil osamocen na Krbečka, ale
v poslední chvíli si míč předkopl
a nepodařilo se mu již jedničku
Příbramských přelobovat. Titul

nejlepšího muže zápasu Příbrami si
za svůj výkon zasloužil gólman Krbeček. V 62. minutě proti němu se
svou střelou neuspěl levý obránce
Lecjaks. Zuby si na brankáři hostů
vylámal také Rada, jehož nádhernou
hlavičku vyrazil na roh.

Uklidňující dvě branky
V 67. minutě se diváci ve Štruncových sadech, kteří vytvářeli perfektní
kulisu, radovali podruhé. Po Horváthově nahrávce se střelecky prosadil

minulý zápas

FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram 3:1 (0:0)
Branky 49. Kolář, 67. Bakoš, 83. Horváth – 90. Wágner
ŽK Rezek, Petržela, Navrátil – Krbeček, Klesa
Rozhodčí Příhoda – Moudrý, Štěrba
Diváci 3 882
Viktoria Plzeň Daněk – Rajtoral, Navrátil, Bystroň,
Lecjaks – Petržela, Rada, Horváth (89. Krbeček), Kolář (77. Jiráček),
Rezek – Bakoš (86. Vaněček), trenér Pavel Vrba
1. FK Příbram Krbeček – Šmejkal, Štochl, Plašil,
Nohýnek – Rodrigues (67. Wágner), Borek, Hušbauer, Fantiš
(75. Klesa) – Pilík, Jirouš, trenér Karol Marko
slovenský kanonýr Bakoš. A nejlepší střelec Viktorie byl při střelecké chuti. Po nahrávce Rady mířil
na zadní tyč, ale Krbeček tentokrát míč za svá záda
nepustil. Mezi střelce dnešního zápasu se v 83. minutě zapsal také aktivní Horváth. Po faulu na Rezka
rozehrál přímý kop z pětatřiceti metrů přímo
na branku Příbrami a vymetl šibenici Krbečkovy
svatyně. V nastaveném čase pak připravil o čisté
konto gólmana Viktorie Daňka příbramský mladík
Wágner, který se prosadil po rohovém kopu hostů
a upravil tak skóre na konečných 3:1 pro Viktorii.

Snad lidi můj gól potěšil,
věří Horváth
» Kapitán Viktorie Pavel Horváth v zápase proti Příbrami zase ukázal,
jak skvěle je technicky vybavený. Výborný výkon korunoval parádním gólem z 82. minuty zápasu, při němž poslal balon z trestného
kopu z 35 metrů až za záda překvapeného příbramského gólmana
Lukáše Krbečka. „Nedávám žádné haluze, ale samé hezké góly,“ smál se
po zápase Horváth. A dodal, že ho těší každá vstřelená branka. „Pro
takové momenty lidé na fotbal chodí. Snad je ten gól potěšil stejně jako
mě. A příště to zkusím vyladit ještě od břevna,“ culil se plzeňský kapitán.
» Na jaře má skvělou formu. A ve formě je celý tým Plzně. Ale i když
v prvním poločase s Příbramí měli Plzeňáci převahu, na obrátkách
jejich hra nabrala až v druhé půli. Proč? „Možná jsme se v první půli
trochu spoléhali jeden na druhého, že za nás někdo něco udělá, bylo to
takové čekání na gól,“ uvažoval Horváth. Podle něj ale Plzeň v první
půli ještě nemohla hru úplně otevřít. „A i když jsme si i nějaké šance
vypracovali, neproměnili jsme je. To přišlo až v druhé půli. Příbram byla
za nerozhodného stavu zalezlá a vyčkávala.“
» O poločase zvýšil trenér Vrba v plzeňské kabině hlas a také hráči si
některé věci vyjasnili. „Řekli jsme si, že musíme zlepšit důraz a pohyb.
A taky že musíme být trpěliví a držet balon,“ prozrazuje Horváth. Když
pak čtyři minuty po začátku druhého poločasu Daniel Kolář otevřel skóre, rozjela se ofenzivní mašina Plzně naplno. „A to nám ještě
spoustu dalších gólů chytil skvělý Lukáš Krbeček,“ poznamenal kapitán.
» Horváth Krbečkovi po zápase pogratuloval k výbornému výkonu.
„I když mu to je po porážce asi na nic, říkal jsem mu, že co pochytal, bylo
až neskutečné. Taky jsem mu popřál, ať mu vydrží zdraví. Teď aby mu
nevyšel pohár a pak už pořád chytal jen skvěle,“ zase se smál Horváth.

13

VIKTORIÁN 4/10

minulé zápasy

Viktoria si z Boleslavi
přivezla debakl
Ve městě aut dostala plzeňská Viktoria pořádný výprask.
Sebevědomý celek, který mohl pomýšlet na souboj o mistrovský
titul, v Mladé Boleslavi předvedl nejhorší výkon v sezoně
a po zásluze prohrál 0:4.

Plzeň si přivezla bodovou sérii v zádech
Do zápasu 22. kola Gambrinus ligy přitom Plzeň vstupovala jako favorit, v posledních třech zápasech získala plný počet bodů a svým soupeřům nastřílela úctyhodných devět gólů. Mladá Boleslav šla do zápasu
povzbuzená překvapivým vítězstvím na půdě Olomouce, v tabulce jí
ale patřilo až deváté místo se ztrátou jedenácti bodů na Viktorii. Trenér Pavel Vrba už mohl počítat s obráncem Ševinským, který v Mladé
Boleslavi odehrál čtyři sezony, na lavičce naopak musel ještě zůstat
Limberský pykající za osmou žlutou kartu. Domácí byli poprvé na jaře
kompletní, po žlutých trestech byli připraveni i Kulič s Kúdelou, ti se
ale trochu překvapivě v základní jedenáctce Boleslavských neobjevili.

k tyči Daňkovy branky. Plzeň ale příliš obdržená branka nevyhecovala,
aktivní byl na levé straně pouze Rajtoral. To Boleslav hrozila častěji,
v 35. minutě Chramosta krásně našel za obranou Viktorie střelce první
branky, Táborský ale na míč těsně nedosáhl. Další balon za obranu

První šance Západočechů a tlak domácích
První šanci zápasu si připravila Plzeň. Bakoš se už řítil sám na branku
Šedy, stíhající Procházka plzeňského útočníka ve vápně postrčil, ten se
poroučel k zemi, píšťalka hlavního rozhodčího ale zůstala němá. Tím
ale aktivita Viktorie na dlouho skončila, otěže zápasu pevně převzali
domácí. Řádil hlavně mladý Chramosta. Nejdřív tvrdou střelou prozkoušel pozornost hostujícího Daňka,
ve čtvrté minutě byl už ve vyložené šanci,
po centru zprava ale mířil jen do nohou
strážce plzeňské svatyně. Po čtvrthodině
hry se mladý útočník Boleslavi znovu dostal za obranu Viktorie, obešel i Daňka,
jeho slabou střelu z úhlu ale zastavili vracející se obránci.

Dvoubrankové poločasové vedení

hostí už znamenal penaltu. Lecjaks ve 38. minutě
nejdřív lehce propustil míč mezi svýma nohama,
potom už stíhal ve vlastním vápně Kalinu, po pádu
domácího hráče pak zazněla přísná píšťalka rozhodčího – pokutový kop. Sylvestre se nemýlil a navýšil
vedení domácích na 2:0.

Viktorii varování nestačilo a tak přišel
první trest. Ve 23. minutě sebral ve vápně
Mendy míč Radovi, jeho centr už mířil
ven z pokutového území, jenže Táborský míč neskutečnými nůžkami uklidil

VIKTORIÁN 4/10

14

minulé zápasy

FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

» Zklamání a rozčarování z vlastního výkonu se zračily ve tvářích plzeňských fotbalistů po utkání v Mladé Boleslavi. Středočeši nadělili
Západočechům na cestu čtyři branky a týmu kolem kapitána Pavla
Horvátha připravili druhou porážku tohoto ligového jara. „Porážka
samozřejmě může přijít, to k fotbalu patří. Náš dnešní výkon byl však
strašný, zklamali jsme ve všem. Je pravda, že Boleslav odehrála skvělé
utkání, ale na koně jsme ji posadili my vlastními chybami,“ okomentoval nepovedené představení Tomáš Rada. Viktorii potopily především hrubé individuální chyby v defenzivě, ale oproti předchozím
utkáním se Plzeňané neprosazovali ani v útočné fázi. „Bylo to těžké,
po dvou rychlých brankách to domácí zavřeli a my se do zakončení dostávali velmi komplikovaně. A pokud jsme se již do koncovky dostali, neřešili jsme to ideálně.“ Právě Tomáš Rada měl možnost utkání zdramatizovat, v 70. minutě však po centru Pavla Horvátha nechal vyniknout
domácího gólmana. „Hodně mě to mrzí, gól nás mohl do koncovky
a třeba bychom dosáhli alespoň na bod. Centr přede mnou přizvedl
Procházka a já ho trefil ramenem. Šeda pak vytáhl fantastický zákrok.“
» Bolestivá byla porážka také pro Františka Ševinského, který v Boleslavi čtyři sezony působil. „Určitě jsem se na tento zápas těšil, ale
po dnešním výkonu, po tom, co jsme tady předvedli, je to všechno jinak.
Svým způsobem jsme si takovou prohru zasloužili. Pro nás to nebyla
facka, ale přímo rána pěstí,“ hodnotil zkušený obránce nekompromisně sobotní výkon. Prohru odstartovala už nedůsledná obranná
hra v úvodu zápasu, kterou potrestal krásnými nůžkami mladoboleslavský Táborský, ještě před koncem prvního poločasu pak Sylvestre
zvyšoval z penalty již na 2:0 pro domácí. „Prvních dvacet pětadvacet
minut na nás Boleslavští vlítli, s tím jsme samozřejmě počítali. Když si ale
dva góly dáme vlastně sami a nepřežijeme ani úvodní tlak, tak prostě
nemůžeme nic uhrát. A to i přesto, že domácí měli předtím špatné výsledky,“ popsal počáteční selhání favorizovaného celku. „Uvidíme, jak
nás tahle prohra poznamená, jak s námi zamává. A je především na nás
zkušenějších, na trenérech a vedení, abychom se z toho dostali,“ uvědomuje si 31letý Ševinský.

Branky 23. Táborský, 38. Sylvestre, 77. Sedláček, 90. Poláček
ŽK Sylvestre, Sedláček – Lecjaks, Bystroň, Jiráček, Horváth
Rozhodčí Makovička – Košec, Marek
Diváků 3 052
FK Mladá Boleslav Šeda – Kalina, Procházka, Rolko,
Hrdlička – Zahustel, Mendy (71. Kúdela), Sylvestre, Sedláček
(82. Poláček) – Chramosta, Táborský (61. Kulič), trenér Karel Stanner
FC Viktoria Plzeň Daněk – Ševinský, Navrátil, Bystroň, Lecjaks
(42. Jiráček) – Petržela, Horváth, Rada (78. Hájovský),
Rajtoral – Rezek (46. Kolář), Bakoš, trenér Pavel Vrba

Aktivní Viktoria na branku nedosáhla
Do druhé půle šli Viktoriáni už se dvěmi změnami v sestavě. Lecjaks
odešel ještě v závěru prvního dějství, o poločase se svlékl i Rezek,
na hřišti je nahradili Jiráček a Kolář. Už ve 48. minutě mohli domácí
navýšit vedení. Petržela ve vlastním vápně přišel o míč, jeho chybu ale
domácí nepotrestali. Po více než hodině hry ještě mohla Plzeň utkání
zdramatizovat. Rada ale největší šanci Viktorie propásl. Po centru Horvátha se ocitl úplně sám na hranici malého vápna, jeho slabou hlavičku
ale Šeda vytěsnil mimo tyče.

Exhibiční závěr v podání domácích
Boleslav definitivně rozhodla v 77. minutě – domácí vyšachovali plzeňskou obranu, míč se dostal od Chramosty k Zahustelovi, ten před Daňkem posunul míč na volného Sedláčka, který nezazmatkoval a trefil poloprázdnou branku – 3:0. V závěru střídající Poláček nejdříve těsně minul břevno Daňkovy svatyně, v nastavení už se ale po ideální přihrávce
Kuliče nemýlil a zvýšil na konečných a zasloužených 4:0 pro domácí.
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David Limberský

soupeř

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po neúplném 22. kole
1.

AC Sparta Praha

22

12

10

0

30:9

46

2.

FK Teplice

22

12

8

2

36:21

44

3.

FC Baník Ostrava

22

12

6

4

34:19

42

4.

FK Baumit Jablonec

22

12

5

5

26:21

41

5.

FC Viktoria Plzeň

22

11

6

5

29:21

39

6.

FK Mladá Boleslav

21

9

4

8

35:27

31

7.

SK Sigma Olomouc

22

9

4

9

35:28

31

8.

SK Slavia Praha

22

8

7

7

27:24

31

9.

1. FC Brno

22

8

6

8

21:26

30

10.

FC Slovan Liberec

22

8

3

11

27:31

27

11.

1. FK Příbram

21

8

3

10

24:28

27

12.

Bohemians 1905

22

6

7

9

14:20

25

13.

1. FC Slovácko

22

6

3

13

20:30

21

14.

Dynamo Č. Budějovice

22

4

8

10

17:26

20

15.

FK Bohemians Praha

22

4

2

16

22:44

14

16.

SK Kladno

22

4

2

16

16:38

14

19
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

soupiska

DOMÁCÍ 

HOSTÉ 

FC Viktoria Plzeň

AC Sparta Praha

Brankáři

Brankáři

19
25
30

Dan Houdek
Michal Daněk
Martin Ticháček

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

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

27. 12. 1983
6. 7. 1986
29. 12. 1972

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

David Střihavka
Tomáš Krbeček
Jan Rezek
Marek Bakoš

2
3
4
13
16
21
30

Tomáš Řepka
Manuel Pamić
Niklas Hoheneder
Ondřej Kušnír
Roman Polom
Erich Brabec
Lukáš Hejda

2. 1. 1974
20. 8. 1986
17. 8. 1986
5. 4. 1984
11. 1. 1992
24. 2. 1977
9. 3. 1990

Záložníci
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

5
7
11
15
19
20
22
23
25
27
28

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

Útočníci

Útočníci
7
9
17
23

Matúš Kozáčik
Milan Švenger
Jaromír Blažek

Obránci

Záložníci
4
6
10
11
16
20
24
26
27

24
26
29

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

6
9
12
14
17

Ladislav Krejčí
Libor Sionko
Igor Žofčák
Jiří Kladrubský
Luboš Kalouda
Juraj Kucka
Martin Zeman
Denis Kovba
Kamil Vacek
Luboš Hušek
Zdeněk Folprecht

Miloš Lačný
Milan Jurdík
Bony Wilfried
Václav Kadlec
Lukáš Třešňák

5. 7. 1992
1. 2. 1977
10. 4. 1983
19. 11. 1985
20. 5. 1987
26. 2. 1987
28. 3. 1988
6. 9. 1979
18. 5. 1987
26. 1. 1984
7. 1. 1991

8. 3. 1988
8. 11. 1991
10. 12. 1988
20. 5. 1992
3. 5. 1988

Hlavní trenér Jozef Chovanec
První trenér Martin Hašek
Druhý trenér Jan Kmoch
21
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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

novinky v klubu

Plzeňský kraj se stal hlavním partnerem mládeže
Viktoria Plzeň – fotbal, o. s.
Na KÚPK v minulém týdnu slavnostně podepsali deklaraci
o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Viktorií Plzeň –
fotbal, o. s. hejtmanka Plzeňského kraje Doc. MUDr. Milada
Emmerová CSc., radní PK pro oblasti školství, mládež a sport
Jiří Struček, generální manažer FC Viktoria Plzeň Adolf Šádek
a předseda občanského sdružení Viktorie Plzeň – fotbal Petr
Žítek. Přítomen byl také náměstek hejtmanky PK Ivo Grüner
a obránce FC Viktoria Plzeň David Limberský.

Kraj chce pomoci vychovávat nové talenty
Cílem deklarace je vzájemná spolupráce smluvních stran na podpoře
kvalitní výchovy a sociálního programu mládežnických družstev VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o. s. „Představitelé Plzeňského kraje tímto krokem
chtějí ujistit, že mají skutečný zájem podporovat sport u mládeže. Přispějeme tak ke zkvalitňování výchovy, rozvoje sportovního talentu a tím potažmo i zdraví u mládeže,“ dodala hejtmanka Milada Emmerová.

Nový hlavní partner mládeže
VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o. s. bude prezentovat Plzeňský kraj jako
hlavního partnera mládeže VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o. s. a současně
ho bude uvádět na oficiálních akcích a webových stránkách jako svého
hlavního partnera mládeže.

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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mládež

Dorosty doma ještě
neprohrály
Do jarní části sezony vstoupili také plzeňští dorostenci. V obou
jarních domácích zápasech nepoznala U17 i U19 hořkost
porážky. Ze stejného počtu venkovních duelů se však plzeňským
talentům podařilo přivést pouze jeden bod za remízový výsledek
mladších dorostenců v Olomouci.

Ze zápasu s Olomoucí vytěžili dorostenci jeden bod
Plzeňská U17 vstoupila do ligového jara utkáním v Olomouci. Ač
měla v prvním poločase více střeleckých příležitostí domácí Olomouc,
do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Ve druhé půli se plzeňským
dorostencům, kterým po podzimní části ročníku patřila nádherná
druhá pozice, podařilo vyrovnat hru. Branku však nevstřelil nakonec ani jeden z týmů, a tak se U17 rozešly smírem. To U19 Viktorie se
na Hané dařilo o poznání hůře než jejich mladším spoluhráčům. Už
po první polovině prohrávali 3:0. Po poločasové přestávce sice mladí
viktoriáni svou hru zlepšili a byli Olomouckým vyrovnaným soupeřem,
ale domácí si už výsledek pohlídali. Z dvojzápasu se Sigmou si tak Viktoria přivezla do Štruncových sadů jeden bod.

Dvě remízy s ostravským Baníkem
V jarní premiéře dorostenců na hřišti v Luční ulici byl soupeřem mladých Západočechů Baník Ostrava. V klání sedmnáctiletých fotbalistů
byl k vidění velmi důrazný fotbal. Baník předváděl jednoduchou hru
založenou na nakopávaných míčích a dostával se do více střeleckých pozic než domácí. Během prvního
poločasu se talentovaným plzeňským
fotbalistům nedařila
kombinace, ve druhém tuto činnost
zlepšili, ale ve finální
fázi bohužel úspěšní
nebyli. Rozvlnit síť
za brankářem soupeře se však nepoda-
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Tabulka 1. ligy mladšího dorostu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sigma Olomouc
Viktoria Plzeň
Slavia Praha
Baník Ostrava
Jihlava
Mladá Boleslav
Sparta Praha
Slovácko
Brno
Hradec Králové
Příbram
Č. Budějovice
Teplice
Tescoma Zlín
Bohemians 1905
Most

19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

13
10
10
10
10
10
10
7
7
6
6
5
5
4
4
3

3
7
7
6
4
3
2
4
3
5
4
5
3
2
1
3

3
2
2
3
4
6
7
8
9
8
9
9
10
13
14
13

63: 28
42: 20
41: 20
29: 15
37: 22
29: 22
33: 30
34: 35
26: 30
31: 34
28: 31
14: 26
17: 28
19: 52
30: 47
13: 46

42
37
37
36
34
33
32
25
24
23
22
20
18
14
13
12

řilo ani Ostravě. U17 tak navázala na svůj úvodní zápas jara v Olomouci
a zopakovala bezbrankový výsledek. Naopak už po deseti minutách
hry ve střetnutí U19 padla branka, o kterou se postaral plzeňský Kůžel. Baníku se však podařilo během první půle vyrovnat. Druhý poločas byl sice bohatý na šance z obou dvou stran, ale chudý na branky.
Své střelecké příležitosti nepřetavili v branku Plzeňští Chmiel, Beránek
či Hoffmann. Zápas U19 tak skončil stejně jako klání U17 remízovým
výsledkem.

Plzeňští mladíci v Edenu nebodovali
Ve třetím jarním kole cestovali dorostenci Viktorie do pražského Edenu,
kde se střetli s domácí Slavií. Utkání mladšího dorostu nabídlo skvělý
fotbal se spoustou branek. O první se postarali domácí slávisté, ale během dalších dvaadvaceti minut se skóre otočilo na 1:3 pro Viktorii. Síť
za gólmanem domácích napnuli postupně Sýkora, Kyndl a Hamerník.
Slavii se podařilo do konce poločasu ještě snížit. Na branky byla hojná
i druhá půle, když fotbaloví příznivci viděli hned tři branky. Bohužel
bez výjimky do brány plzeňského Bouzky, přičemž všechny padly
po hrubých chybách plzeňských mladíků. Slavia nakonec zvítězila nad
Plzní v poměru 5:3. Zápas U19 byl na branky o poznání chudší. Slavia
vstoupila do utkání lépe, ale iniciativu po deseti minutách hry převzali
viktoriáni. V době, kdy svého soupeře nejvíce přitlačili, však inkasovali.
Po přímém kopu nešťastně tečoval míč za záda vlastního gólmana Kubek. Plzeňští se pokusili o odpověď, nebezpečně pálili Chmiel, Kubek,
Štípek a Štefl, ale ani jeden z nich nebyl úspěšný. Oba dorostenecké
celky Viktorie tak odjely z Edenu bez bodu.

mládež
Dorostenci nasázeli
osm branek
Českým Budějovicím
Chuť si dorostenci Viktorky spravili hned
v kole následujícím, kdy
přivítali v Plzni České
Budějovice. U17 se ujala
vedení 2:0 během prvního poločasu, kdy se
do střeleckých statistik
klání zapsali Kyndl a Lukeš. Ve druhé půli žádný
další gól do branky Dynama nepřidali, ale ani
jejich defenzíva nedovolila soupeři z jihu Čech
výsledek otočit. Svěřenci
Jiřího Žiláka porazili
České Budějovice 2:0 a poprvé během jara se radovali z výhry. Starší
dorost si pak v domácím prostředí otevřel střelnici. Po finálním hvizdu
svítilo na ukazateli skóre nádherných 6:0 pro Viktorii, když po dvou
zásazích zaznamenali Kůžel a Růžička. Dílo zkázy pro České Budějovice dokonali svými přesnými zásahy Chmiel společně s Krmenčíkem.
Starší i mladší dorost Viktorie tak v domácím prostředí během jarních
bojů ještě neprohrál.

Tabulka 1. ligy staršího dorostu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sparta Praha
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Slavia Praha
Baník Ostrava
Hradec Králové
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Jihlava
Most
Teplice
Slovácko
Tescoma Zlín
Brno
Bohemians 1905
Příbram

19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
18
19
19
19
19
19

16
12
11
9
8
8
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3

0
1
2
4
6
5
4
3
6
3
5
8
3
6
5
1

3
6
6
6
5
6
7
8
5
9
7
6
11
9
11
15

74: 19
52: 31
34: 25
40: 34
28: 25
33: 31
35: 31
29: 26
42: 40
28: 36
28: 30
29: 34
23: 37
17: 34
18: 42
21: 56

48
37
35
31
30
29
28
27
27
24
23
23
18
18
14
10

25

VIKTORIÁN 4/10

juniorka

Rezerva pokračuje
v nepřesvědčivém vstupu
do jarní části sezony
Ani ve svém třetím jarním vystoupení se nepodařilo juniorce
Viktorie Plzeň navázat na podzimní výsledky. O osudu utkání
20. kola ČFL rozhodla individuální chyba v 71. minutě, kdy se
trefil hostující Kuchař.

Na umělé trávě nastartovala Plzeň dobře

Druhá půle přinesla jedinou branku

Zápas se oproti původním předpokladům hrál na umělce a již první
minuty naznačily, že soupeř přijel do Plzně s respektem. Viktoriáni si
dlouho nedokázali s takticky svázanou hrou soupeře poradit. Největší
příležitost měl ve 23. minutě plzeňský Presl, ale v souboji s brankářem
Pokorným se zranil a musel být převezen do nemocnice. Ve stejné příležitosti se krátce po vystřídání objevil i domácí Herák, ale ani on nebyl
úspěšný.

Druhý poločas nabídl podobný obraz hry, která se odvíjela především
před oběma šestnáctkami. V 71. minutě se po náhodné akci dostali
do vedení hosté, když Kuchař překonal Ticháčka v plzeňské brance.
Následně mohl vyrovnat Tomáš Krbeček, ale míč do sítě nedopravil.
Zápas tak skončil překvapivou a šťastnou výhrou hostí.

Tabulka ČFL po neúplném 20. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sezimovo Ústí
Ovčáry
Varnsdorf
Loko Vltavín
Hlavice
Písek
Slavia B
Králův Dvůr
Karlovy Vary
Č. Lípa
Plzeň B
Liberec B
Mladá Boleslav B
Č. Budějovice B
Jablonec B
Žižkov B
Motorlet
Vyšehrad
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20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20

10
8
9
9
9
8
8
7
6
6
7
7
7
6
7
6
6
5

6
10
4
4
3
6
4
7
9
8
5
5
5
6
2
5
5
2

4
2
7
7
7
6
8
6
5
6
8
7
8
8
11
9
9
13
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32:20
22:13
28:22
20:22
31:26
29:31
32:24
30:32
30:26
27:24
24:22
22:27
23:29
22:27
27:26
23:30
24:34
21:32

36
34
31
31
30
30
28
28
27
26
26
26
26
24
23
23
23
17

Trenér neskrýval zklamání
„Dnešní výsledek je pro mne velké zklamání i s ohledem na to, jakou hru
zde předváděl soupeř. Dá se říci, že pro nás, kromě jedné, dvou situací,
nebyl nebezpečný,“ komentoval průběh zápasu kouč Milan Matejka.
Viktoria měla po většinu utkání míč pod kontrolou, přesto odcházela
po závěrečném hvizdu bez bodového zisku. „V té finální fázi jsme byli
vždy o krok pozadu. A přestože jsme měli několik situací, v nichž jsme
soupeře početně přečíslili, nepodařilo se nám dostat míč před branku tak,
abychom mohli zakončit.“ Podle plzeňského kouče se na vývoji utkání
projevilo i vynucené střídání Presla. „Zápas to velice ovlivnilo. V Tondovi
je kvalita, navíc tohle byl
soupeř, který by mu seděl.
FC Viktoria Plzeň B – Loko Vltavín
Jeho absence na hřišti byla
0:1 (0:0)
patrná.“ Viktoria tak ani
Branka 71. Kuchař
ve třetím jarním utkání
ŽK 0:1
Rozhodčí Zeman – Vlasjuk, Hlaváč
nezískala ani bod. „Dnes
Diváků 120
jsme potřebovali vyhrát.
FC Viktoria B Ticháček – Nový, Chvojan, Matas,
Musím říci, že jsme na to
Rožman – Mudra (73. Mandous), Vitouš, Rýdel
(Hájovský), Vaněček – Presl (23. Herák), Krbeček,
měli, jenže jsme hráli potrenér Matejka
malu a soupeř se stačil vždy
Loko Vltavín Pokorný – Hebnar, Ševr, Bureš,
Hájek – Kobler, Krimlák, Valášek, Pechar
zformovat, vrátit. Nezbývá
(89. Pečeňa) – Socha, Kuchař (90. Kryštof ),
než se připravit na další nátrenér Kronďák
ročná utkání.“

juniorka

fandíme
plzeňskému
fotbalu!
Další utkání Viktorie Plzeň B
11. dubna 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – Sokol Ovčáry

Tradiční plzeňský výrobce karet, her
a puzzle nabízí všem příznivcům Viktorky

společenskou hru

18. dubna 2010, 17:00 SK Slovan Varnsdorf – FC Viktoria Plzeň B
21. dubna 2010, 17:00 FC Viktoria Plzeň B – FC Písek
25. dubna 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – FK Viktoria Žižkov B
2. května 2010, 10:15 FK Slavoj Vyšehrad – FC Viktoria Plzeň B

ZDARMA!

9. května 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – FK Baumit Jablonec B
12. května 2010, 17:00 ARSENAL Česká Lípa s.r.o. – FC Viktoria Plzeň B
15. května 2010, 10:15 SK Motorlet Praha – FC Viktoria Plzeň B
23. května 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – FK Mladá Boleslav B
30. května 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – SK Hlavice
5. června 2010, 10:15 SK Dynamo Č. Budějovice B – FC Viktoria Plzeň B

Uplatněte v internetovém obchodě

www.bonaparte.cz

Heslo pro SHOOT GAME zdarma je VIKTORKA

13. června 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – SK Slavia Praha B
20. června 2010, 10:15 FC Viktoria Plzeň B – FC Slovan Liberec B

27
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Partneři

malby

natery

Oﬁciální dodavatelé

Mediální partneři

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

CHORVATSKO–NoviVinodolski,
Drvenik,Podaca

Oficiální partner
I. GAMBRINUS LIGA JARO 2010

Fotbalové utkání
FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha
5. 4. 2010

POUKAZ
pro 1 osobu do Kalábrie
v sezoně 2010

Poukaz je nutné vyčerpat do konce září 2010.
Výherce se může hlásit osobně v CK Avas, Doudlevecká 36, 301 33 Plzeň,
telefonicky – 377 221 629 nebo e-mailem – ckavas@ckavas.cz

Oblíbená pĜímoĜská letoviska s prĤzraþným moĜem, nádhernými upravenými
oblázkovými plážemi a velkým poþtem sluneþných dnĤ – to je pobĜeží
Chorvatska.
Novi Vinodolski – HOTEL LIŠANJ** – 8% sleva do 30. 04. 2010
Drvenik – HOTEL SREýKO***
Podaca – VILA JELENA, VILA IVA – 8% sleva do 30. 04. 2010

Ubytování:
Hotel Lišanj** – dvoulĤžkové pokoje s možností 1 – 2 pĜistýlek
Hotel Sreþko*** – 2 – 4 lĤžkové pokoje
Vila Jelena, Vila Iva – apartmány a studia pro 2 – 5 osob

Stravování: polopenze, v pĜípadČ studií a apartmánĤ je strava vlastní
Doprava: autobusová

PaIJ/TEFANDIT 05. 04. 2010NAZÁPAS
PROTIACSPARTAPRAHAAPOUKAZNA
POBYTVKALÁBRIIJEMOŽNÁPRÁV4VÁŠ!

REKLAMA
BÍLÝ SLON

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

následující utkání

Viktorii čeká výjezd
na Hanou

Petr Drobisz a Tomáš Lovásik, obranu řídí odchovanec Aleš Škerle, v záloze se nabízejí jména jako Daniel Rossi, Tomáš Janotka nebo Stanislav
Onofrej a v útočné vazbě například Michal Hubník s Michalem Ordošem. V podzimním měření sil ve Štruncových sadech byli úspěšnější
Plzeňané, kteří po brance Marka Bakoše brali po výsledku 1:0 všechny
body.

Po dnešním utkání s pražskou Spartou čekají na Viktorii další
duely se silnými soupeři. Svěřenci Pavla Vrby zajedou nejprve
k těžkému duelu na půdu olomoucké Sigmy, v následujícím
domácím zápase pak přivítají o poháry bojující Jablonec.

Jablonec bojuje o evropské poháry
Zcela jiné starosti má další soupeř západočeského
výběru. výběru. Jablonec nyní prožívá fantastickou sezonu a měsíc před koncem ligového ročníku
bojuje o evropské poháry. Tým Františka Komňackého sice v posledním kole zaskočil v severočeském
derby tápající Liberec, ale přesto zeleno-černí drží
cennou medailovou pozici. Zkušený trenér se může
opřít o Michala Špita v brance, ačkoliv své kvality prokázal také mladý
Luděk Frydrych. Zadní řady drží zkušené duo Petr Pavlík – Pavel Drsek,
ve středové řadě hraje prim explzeňský Marek Jarolím spolu s Lubošem
Loučkou a nadějným Anesem Haurdičem. Ofenziva pak nabízí jména
jako David Lafata, Jan Vošahlík nebo Tomáš Pekhart. Severočeši navíc
mají Viktorii co vracet, neboť v podzimním měření sil s ní na domácím
trávníku prohráli po brance Františka Rajtorala 0:1.

Sigma prožívá náročné jaro
Hodně slyšet je v jarní části sezony o týmu z hanácké metropole. Olomoučtí však na sebe neupozorňují tradičním kombinačním fotbalem, ale spíše
nevyřešenou kauzou ze závěru loňské sezony. Výsledkově modro-bílí spíše tápou. V jarní premiéře
sice přehráli v moravském derby celek Slovácka 1:0, v následujících
4 zápasech si však připsali 3 porážky. Především domácí ztráta s Mladou Boleslaví a porážka na hřišti zachraňujících se vršovických klokanů
Olomoucké hodně mrzí. S devátým místem v tabulce určitě ambiciózní
klub nemůže být spokojen. Síla týmu by totiž soupeře měla pasovat
na kandidáta horních pater tabulky. V brance mohou naskočit zkušení

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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