jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
vítám vás na dalším domácím utkání, po duelu s pražskou Spartou nás čeká další
aspirant mistrovského titulu. Proti Jablonci bychom po třízapasové ligové pauze
opět rádi bodovali naplno, v následujícím týdnu nás navíc čeká těžký duel v semifinále Ondrášovka Cupu. Olomoucké Sigmě bychom rádi oplatili nedávnou ligovou
porážku a především si úspěšně zvládnutým dvojbojem zajistili postup do pohárového finále.
Pokud se ohlédnu za odehranými duely, jako první se vybaví infarktový závěr zápasu se Spartou. Na jedné straně jsem rád, že se nám podařilo v nastaveném čase
vyrovnat, na druhou stranu mě mrzí, že jsme nedokázali udržet jednobrankové vedení v posledních sedmi minutách zápasu. Poslední minuty střetnutí by se nejspíš
odvíjely jinak, kdyby byl na hřišti Horváth. Pavel je zkušený fotbalista, který dokáže
zrežírovat utkání, zvolnit tempo hry a usměrnit spoluhráče. Jinak ale musím ostatní
hráče pochválit, snažili se Horvátha na trávníku nahradit. Bojovali a až na poslední
minuty se jim to podařilo. Za výkon se určitě nemusíme stydět, fanoušci v konečně
zaplněných ochozech to snad také ocenili.
Další ligový duel jsme odehráli v Olomouci. Hanáci nemají zatím ligové výsledky
podle svých představ, o to více nás mrzí, že jsme v Olomouci neuspěli. Měli jsme dostatek šancí i standardních situací, ze kterých se nám v předchozích zápasech dařilo
skórovat. Neproměněná penalta byla jen vrcholem našich zahozených brankových
příležitostí.
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Se stejným soupeřem se navíc utkáme v semifinále domácího poháru. Jak jsem již říkal před
losem, nebylo příliš z čeho vybírat. Olomouc má zkušenosti z evropských pohárů, určitě by se
tam znovu ráda podívala. Na druhou stranu my jsme se v průběhu sezony přesvědčili, že hrát
můžeme s každým a budeme chtít uspět také v tomto souboji. Každopádně v ligovém duelu
jsme si ověřili, že Olomouc je velmi kvalitní mužstvo, šance v poháru jsou hodně otevřené pro
oba týmy. Vzhledem k vývoji ligové tabulky je pro nás cesta do Evropy samozřejmě mnohem
reálnější přes domácí pohár, soupeř je na tom stejně. Čekají nás dva velmi náročné duely a já
věřím, že si v nich budeme úspěšnější než soupeř.
Ještě předtím se však soustředíme na ligu, kterou chceme odehrát v lichotivém postavení
v horních patrech tabulky. Jablonec přijede s cílem bodovat, k vidění by tak mohl být atraktivní zápas dvou týmů, kterým je ofenziva vlastní. Věřím, že fanoušci si také tentokráte přijdou
na své. Díky, že jste s námi.
Pavel Vrba
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Sranda v kabině
musí být
Pavel Horváth. Kromě toho, že je to výborný fotbalista, je to
kluk, který dělá zábavu. Jeho vtipy mají pokaždé originální
nápad. Někdy jsou jednoduché, pro někoho prostoduché.
A vždy jindy se za nimi skrývá nadhled a přirozená inteligence.
Pavel je nadán přirozeným hereckým talentem, ne nadarmo
je oblíbeným hostem debat nejen na sportovních televizních
kanálech. V životě a především na fotbalovém trávníku pak
prožil rolí spoustu a my si ty nejvýznamnější připomeneme
na těchto řádcích

Pavel Horváth – JABLONEČÁK
Mládí prožil v rudém dresu pražské Sparty, za tým z Letné však po postupu z juniorů nastoupil pouze k jednomu zápasu. V osmnácti pak
zamířil na hostování do severočeského Jablonce, který v té době bojoval o postup z druhé nejvyšší soutěže. O Pavlovi se říká, že stud nezná,
jako mladíček bez zkušeností však přeci jen mezi starší kolegy přišel
s respektem. „V kabině bylo minimum mladých hráčů, tým byl složen
především ze zkušených harcovníků. Bylo to pro mě velká škola,“ vzpomíná ´Horvi´ na začátky v kabině Jabloneckých, ale jedním dechem
přiznává, že typické vtípky si neodpustil ani v pozici benjamínka. „Bylo

to ve mně, samozřejmě jsem se postupně otrkával. Základem bylo, že spoluhráči poznali, jak jim můžu být platný na hřišti. Když jsem si vydobyl svoji
pozici jako hráč, samozřejmě jsem měl jiné postavení i v kabině.“ Fotbalově se angažmá vyvíjelo dobře, Severočeši hned postoupili mezi elitu.
„Já jsem k postupu jako takovému tolik nepřispěl – hned v prvním kole
jsem se zranil a odehrál až opět závěrečné čtyři zápasy. Přesto byla radost
obrovská. Na druhou ligu chodilo pět tisíc diváků, následně na nejvyšší
soutěž něco kolem osmi. Dnes až trošku nepředstavitelná čísla,“ usmívá
se hořce současný kapitán Viktorie, který se v Jablonci rychle zabydlel.
„Původně jsem chtěl dojíždět, ale to bych fotbalu nemohl dávat všechno,

5

VIKTORIÁN 5/10

proﬁl
každou volnou chvilku bych trávil v autě. S Vlastou Svobodou a Romanem
Skuhravým jste bydleli prakticky spolu, byla to veselé časy. Ale vedle zábavy jsme přeci jen nejvíce času trávili na hřišti.“

Pavel Horváth – SLÁVISTA
„Z Jablonce se mi popravdě moc nechtělo. Měl jsem prakticky jasné místo
v základní sestavě, ve dvaceti jsem několikrát navlékl také kapitánskou
pásku. Parta byla skvělá a výborné vztahy jsem měl také s vedením v čele
s Mírou Peltou. Navíc jako odchovanec Sparty jsem přeci jen měl z přestupu k rivalům zvláštní pocit,“ přiznává s odstupem pětatřicetiletý
záložník, který si po dvou a půl letech na severu opět budoval svoji
pozici. „Přišel jsem po druhém kole, ale naštěstí jsem se rychle aklimatizoval. Naskočil jsem do mužstva, které hrálo evropské poháry a strávil jsem
ve Slávii fotbalově vydařené roky,“ hodnotí čtyřleté působení v sešívaném dresu plzeňský špílmachr. „Nepovedl se nám titul, ale dvakrát jsme
vyhráli český pohár, velkým zážitkem navíc byly duely v Evropě. Asi nejvíc
vzpomínám na duel ve Valencii hned v mé první sezoně, což bylo pro až
něco neuvěřitelného. Teď bych si to už asi tolik neužil, ale tehdy jsem regulérně dvě noci nespal.“

Pavel Horváth – PORTUGALEC
První zahraniční angažmá a hned jeden z nejslavnějších portugalských
týmů. V létě 2000 přestoupil do Sportingu Lisabon, čerstvého místního
šampiona, který zbrojil na Ligy mistrů. Do týmu tehdy také mimo jiné
přišel portugalský reprezentant Joao Pinto. „Byli tam další výborní hráči,
třeba brankář Peter Schmeichel. Sporting je velkoklub a mně se tam moc
líbilo,“ vzpomíná Horváth. A život mimo fotbal? „Obrovský klid, paráda.
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Nic jsme nemuseli řešit. Po tréninku jsme šli na kafe, na procházku, na večeři.“ Ač Horváth podepsal pětiletý kontrakt, vydržel jen rok a kousek.
Na konci srpna 2001 se stal tak trochu nedobrovolně součástí obrovské transakce. Vedení Sportingu se zachtělo brazilského útočníka Jardela z Galatasaraye Istanbul a do Turecka poslalo výměnou tři hráče,
mezi nimi byl právě i Horváth. S přestupem
nakonec souhlasil. Nechtěl riskovat, že by
v portugalském klubu kvůli svému odmítavému postoji nehrál. Také se nechal zlákat
nejen lepšími podmínkami, ale především
Ligou mistrů. „V tom ročníku jsem ještě nastoupil za Sporting asi ve čtyřech ligových
zápasech. Kluci to pak dotáhli k titulu, takže
jsem na něm měl taky maličkou zásluhu,“
usmívá se Horváth. Portugalsko opouštěl
s bilancí dvaceti odehraných duelů v nejvyšší soutěži a jedním vstřeleným gólem.
Přibrzdilo ho i zranění.

Pavel Horváth – TUREK
Jenže v Turecku už Horváthovi příliš do smíchu nebylo. „To beru jako mínus tři měsíce,“
říká rezolutně. „Přišel jsem do dobrého mužstva, ale pro mě to bylo bohužel v situaci, kdy
se mu dařilo, trenér neměl důvod sestavu
měnit a navíc klub měl finanční potíže. Taky
v týmu mi to moc nesedělo. Všichni byli spíš
individualisti, každý sám na sebe a pro sebe.“
Situace byla o to horší, že v Turecku byl sám,

proﬁl
bez manželky. „Čekala malou, takže zůstala doma a já jsem tam válčil
sám.“ A život v Istanbulu? „Sice se říká, že to je ta nejlepší část Turecka, ale
mně se tam nelíbilo.“ Vydržel jen krátce. Podle předchozí dohody s klubem se už po třech měsících stal volným hráčem, protože nedostával
výplatu. Za tu dobu odehrál jen tři ligové duely. „Jsem ten nejšťastnější
člověk na světě,“ prohlásil, když Turecko opustil a vydal se do Teplic.

se mě pořád vyptávali. Dokonce si koupili knížky o Česku a Praze, učili
se česká slovíčka.“ Oblíbili si ho i fanoušci a oficiální klubový program
ho rodinně oslovoval ´Horvy´. Z Čechů v Kóbe vydržel nejdéle. Brzy

Pavel Horváth – TEPLIČÁK
„Do Teplic jsem samozřejmě přišel v jiné pozici než do Jablonce. Měl jsem
za sebou angažmá v zahraničí a očekávání byla samozřejmě veliká. Jenže
na startu jara jsme prohráli doma s Viktorií Žižkov a celá ligová sezona se
dohrála rozpačitě. Na druhou stranu jsme získali Český pohár a to je přeci
jen velký úspěch, na který tým dlouho čekal. A nám se otevřely dveře do Evropy,“ vzpomíná Pavel na slavný podzim teplického fotbalu, ve kterém
se před hráči lázeňského města sklonily týmy jako německý Kaiserslautern nebo nizozemský Feyenoord. „Přežili jsme až do pohárového jara,
kde nás porazil skotský Celtic. Pro klub i celý region to samozřejmě byly
nádherné chvíle. A samozřejmě obrovským bonusem jsou také zápasy
i pro samotné hráči. Pro takové zážitky se fotbal hraje.“

Pavel Horváth –
JAPONEC
A pak přišla pro našince
hodně exotická nabídka.
Japonsko? Opak Turecka!
Zkrátka naprostá idyla! „Nechci říkat, že to byla dovolená, ale bylo to krásný. Bydleli jsme deset minut pěšky
od moře, všude spousta
parků a zeleně. Všechno tam
bylo výborný, prostředí, jídlo,
lidi. Navíc tehdy už jsme tam
žili všichni tři i s malou jako
celá rodina a Japonsko je
ideální pro život.“ Dva roky
hrál za celek Vissel Kóbe,
v osmatřiceti zápasech
skóroval devětkrát. Na exotický Dálný východ ho s sebou vzal trenér Ivan Hašek.
„Přišel jsem tam jako český
reprezentant, který hrával
v Portugalsku. Spoluhráči

odešel kouč Hašek. Toho vystřídali trenéři Řehák a Trávník, po Horváthově boku pak nastupovali i dva čeští hráči Ivo Ulich a Martin Müller.
Po sestupu do druhé ligy však zůstal jen Horváth. Život v Japonsku si
Horváthovi zamilovali. Jenže pak se nečekaně ozvala Sparta! „Jedno
odpoledne jsem si nechal na rozmyšlenou, ale vlastně jsem si byl jistý,
že nabídku neodmítnu. I když je fakt, že spokojeni jsme tam byli hodně.
U manželky jsem zahlédl nějakou tu slzu. Chceme se do Japonska určitě
brzy vrátit třeba na dovolenou.“

Pavel Horváth – SPARŤAN
Do Sparty přišel na podzim, do mužstva ho chtěl tehdy nový trenér
Michal Bílek. Do středu záložní řady hledal kreativního hráče. A přivedl si právě Horvátha, pověstného chytrými přihrávkami za obranu,
parádní levačkou a přesnými střelami třeba z přímých kopů. A nový
muž do sestavy prokázal hned svoji platnost. Jedinou brankou rozhodl
o vítězství v derby se Slávií, proměněnou penaltou zajistil vítězství
ve finále Poháru ČMFS a fotbalovou ódou na radost jistil vítězství rudých v předposledním kole v Olomouci. Na Letné přispěl k zisku double a také v následující sezoně patřil k tahounům. O to smutnější bylo
hořké loučení ze strany Sparty. „Hledím kupředu. Jsem v Plzni a chci pro
ni udělat maximum.“
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Pavel Horváth – VIKTORIÁN
Do Plzně přišel zkušený záložník před začátkem
loňské sezony. Po rozpačitém loučení se Spartou
mu Viktorka přichystala hřejivé uvítání a věčný
smíšek se ve Štruncových sadech hned cítil jako
doma. „Plzeň se mnou jednala férově a rychle, je to
ambiciózní klub a tak jsem neváhal. Dokonce jsme
se dohodli v suši baru o osmnáct hodin dřív, než bylo
naplánováno,“ řekl s úsměvem Horváth, který oblékl červeno-modrý dres s číslem 10. První sezona
s Pavlem Horváthem na soupisce však Západočechům nevyšla ideálně. Ambiciózní celek po úvodní
výhře proti žižkovské jmenovkyni devět kol čekal
na výhru, trenéra Šilhavého nahradil Pavel Vrba.
A právě s příchodem moravského patriota na lavičku se Plzeň vydala na stíhací podzimní jízdu,
kterou však na jaře opět nahradilo tápání. Konečné
osmé místo bylo zklamáním. „Byla to hodně rozpačitá sezona, kdy jsme výborné okamžiky střídali se
strašidelnými. Ale jsme o rok starší, zkušenější. Tým
zůstal pospolu a cítíme, že máme sílu. Nevzdáváme
ani medailové umístění v lize, po úspěchu navíc saháme také v poháru,“ říká před sezonním finišem
kapitán viktoriánů. „Jediné, co mě tak mrzí, jsou
návštěvy ve Štruncových sadech. Pokud by chodilo
diváků na každý zápas jako na Spartu, věřím, že jsme
ještě výše.“ Zkušenému záložníkovi přes početné
úspěchy stále zbývají fotbalové sny. „Určitě bych si
chtěl zahrát s Viktorií v pohárové Evropě. A především
pak bych chtěl jako hráč zažít nový stadion.“

Pavel Horváth – REPREZENTANT
V národním týmu odehrál na přelomu století devatenáct zápasů. Poprvé hrát v únoru 1999 v přípravném zápase v Belgii. Nastoupil hned v základní
sestavě a na hřišti vydržel plných devadesát minut.
„Když jsem vyběhl na trávník, odehrál se mi před
očima celý můj fotbalový život, celá kariéra. Uvědomil
jsem si, že hrát za reprezentaci je to nejcennější, čeho
může hráč dosáhnout. Byl to pro mě vrchol a odměna
za dlouholetou snahu. Ale také to bylo ocenění pro
všechny, kteří mi odmalička pomáhali a dostali mě
tak vysoko,“ říká Horváth. Dostal se i do nominace
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manžel? Pomáhá doma? „Žádný domácí
kutil rozhodně není, toho se snaží spíš vyvarovat. Spíš než na nějaké práce si užije
hraní s dětmi. Doma, jak on sám říká,
hlavně myje nádobí. Ale samozřejmě jen
tak, že ho narovná do myčky. A k ostatním činnostem ho radši moc nepouštím,“
říká s úsměvem Jana Horváthová a její
manželem na závěr děkuje: „Rodina má
především pochopení pro fotbal a to je pro
mě strašně důležité. Vycítí, kdy si potřebuju
odpočinout, navíc chybí na málokterém
zápase. Jsem šťastný chlap.“

na evropský šampionát 2000.
„To považuju za velký úspěch,“
poznamenává.
Naposledy
za národní tým nastoupil
před sedmi lety v přípravném
utkání v Řecku. Střídal na posledních sedm minut.

Pavel Horváth –
VTIPÁLEK
Pozor na něj! V Teplicích
dobře věděli, že je lepší mít
kraťasy utažené na šňůrku,
nebo by nečekaně mohly sjet
ke kolenům a malý trapas by
byl na světě. Podobný žertík
na vlastní účet ho jednou dokonce stál červenou kartu. To v roce 1999
hrál za Slavii derby proti Bohemians. Utkání rozhodl jediným gólem
z penalty. Jenže zvolil netypickou oslavu. Většinou si úspěšný střelec
z radosti přetáhne dres přes hlavu, ale Horváth si před fanoušky stáhl
trenýrky a v elasťákách se před fanoušky kroutil jako jihoamerická tanečnice. „Nevěděl jsem, že trenýrky jsou taky dres a že se to nesmí,“ hájil
se tehdy. Za své vystoupení dostal od rozhodčího žlutou kartu, byla už
druhá, a tak musel ze hřiště. Také v současnosti je svými vtípky vyhlášen, i když například mladí se již křtů bát nemusejí. „Dříve jsme je stříhali
dohola, ale ne všichni to brali sportovně. Takže teď už je to určitě klidnější.
Ačkoliv zrovna nedávno mi někdo odstřihl špičky u ponožek. Mám podezření na ´Limbu´, takže se má na co těšit.“

Pavel Horváth – HLAVA RODINY
Pavel Horváth je podruhé ženatý, s manželkou Janou mají osmiletou
Adrianu a syna Patrika. Ten se narodil teprve v lednu 2008. „Tušil jsem, že
to bude kluk, ale nic jsme si nedali předem říct. Máme teď hezký páreček,“
usmíval se šťastný otec, který v pražské porodnici U Apolináře nechyběl. „Přestřihl jsem pupeční šňůru, natáčel vše na kameru a pomáhal jsem,
jak se jen dalo. Byl to neuvěřitelný zážitek, brečel jsem jako želva,“ přiznával s odstupem pětatřicetiletý záložník a jedním dechem děkoval manželce. „Je moc šikovná, jsem na ní hrozně pyšnej.“ Prvorozená Adriana se
už si plní školní povinnosti, vedle toho také intenzivně sportuje. „Hraje
tenis, golf, plave, do toho ráda čte – je dost všestranná,“ vysvětluje hrdý
otec, který připojuje také novinky z fotbalové výchovy syna. „Nevím,
jak je to možné, ale kope pravou nohou. Každopádně je šikovnej, zvládá
techniku fotbalovu i hokejovou. Budu rád, pokud se jednoho pořádně
chytne, ale nutit ho v žádném případě nebudu.“ A jaký je Horváth jako

9

VIKTORIÁN 5/10

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

Severočeši útočí
na špičku ligy
Velmi těžký soupeř dorazil k dnešnímu duelu do Štruncových
sadů. Severočeši prožívají letos velmi úspěšnou sezonu
a nadále sahají po účasti v evropských pohárech. Trenér
František Komňacký dal dohromady silný tým, který se může
opřít o fotbalisty formátu Michala Špita, Pavla Drska, Marka
Jarolíma nebo Davida Lafaty.
Jablonec působí v české nejvyšší soutěži od jejího
2. ročníku, čímž se řadí hned za šestici klubů s nepřetržitou účastí. Nechybělo však mnoho, aby mezi
ně patřil také, nováček 1. ČNFL 1992/93 totiž obsadil
první nepostupové místo (skončil sedmý) a následně
neuspěl v baráži. Druholigovou sezonu 1993/94 ale již
zvládl s obrovskou převahou, když prohrál pouze jednou (ve 3. kole v Teplicích) a zakončil ji devíti výhrami
v řadě. Vůbec poprvé se severočeský klub objevil v 1. lize v letech
1974–1976, dalších deset let strávil ve 2. nejvyšší soutěži a následujících šest bylo třetiligových. Poté
však během dvou sezon dvakrát
PLZEŇ – JABLONEC
postoupil a do 1. ligy se tak vráBilance vzájemných zápasů
til po osmnácti letech. Letos má
1. česká liga: 23 6 5 12
velkou šanci alespoň vyrovnat
Z toho v Plzni: 11 4 3 4
svá dvě nejlepší umístění ze zaLepší umístění v minulých
čátku druhé poloviny devadesásezonách: Plzeň – 3, Jablonec – 8
tých let.

1994/1995

Plzeň – Jablonec 1:0 Ve čtvrtém domácím zápase této sezony skórovala Plzeň teprve podruhé. Toto vítězství
hned v úvodním vzájemném utkání zůstalo až do konce tisíciletí jediné!
Jablonec – Plzeň 1:1 I v deseti vybojovali plzeňští remízu, když vyrovnali dvě minuty před koncem a tím ukončili sérii deseti porážek venku v tomto ročníku. Na další bod a vstřelený gól na jablonecké půdě však poté čekali
více než osm let!
1995/1996

Jablonec – Plzeň 1:0 1. kolo, 1. výhra Jablonce, 1. zápas a gól Luďka Zelenky v nejvyšší soutěži (vstřelil jej už
ve 4. minutě).
Plzeň – Jablonec 0:1 Na úvod jarní části první (a zdaleka ne poslední) úspěch Jablonce v Plzni. Hrálo se na naprosto neregulérním terénu, jaký již od té doby ve Štruncových sadech k vidění nebyl a další zápas s Brnem už
musel být odložen. Gól padl po rohu Pavla Horvátha, který jako jediný pamětník odehrál za severočeský celek
právě tyto dvě sezony.
1996/1997

Jablonec – Plzeň 3:0 Domácí poslal do vedení Radim Holub již ve 3. minutě a jejich hladkou výhru nijak neovlivnilo ani to, že dohrávali v deseti a trenér Jiří Kotrba byl vyloučen z lavičky.
Plzeň – Jablonec 0:1 O 40. jablonecké prvoligové výhře rozhodl znova Radim Holub. Plzeň tak již počtvrté
za sebou nebodovala ani neskórovala.
1997/1998

Plzeň – Jablonec 0:0 V závěrečném podzimním kole se odehrála vůbec jediná bezbranková remíza ve vzájemných zápasech!
Jablonec – Plzeň 2:0 V utkání posledního kola rozhodl již 1. poločas, kdy Severočeši využili početní převahu,
skóre uzavřel opět Radim Holub.
1998/1999

Jablonec – Plzeň 2:0 I tentokrát se oba celky utkaly až v 15. kole a v Jablonci se opakoval stejný výsledek jako
o půl roku dříve. Plzeň tak již posedmé v řadě vyšla střelecky zcela naprázdno…
Plzeň – Jablonec 2:3 Tento zápas 30. kola rozhodl o plzeňském sestupu. Hostům stačila k udržení remíza, domácím jen v případě, že Opava neporazí Ostravu. Plzeň však už prohrávala 0:3, nedala penaltu, zatímco soupeř
ano. Druhý gól v 90. minutě již přišel pozdě.
2000/2001

Jablonec – Plzeň 2:0 Černá plzeňská série pokračovala. Jablonec neporazila už podesáté v řadě (bilance 0 –
2 – 8), na jeho půdě prohrála pětkrát po sobě (skóre 0:10). Vedoucí gól vstřelil opět Radim Holub, který v zimní
přestávce přestoupil do Sparty.
Plzeň – Jablonec 2:1 Po necelých sedmi letech si Plzeň v posledním zápase sezony připsala teprve druhou
výhru (vítězný gól padl pět minut před koncem), sestup do 2. ligy však měla jistý už dříve.
2003/2004

Jablonec – Plzeň 1:1 Neuběhla ani půlhodina a Jablonec měl už dva vyloučené hráče, přesto i v devíti ještě
před poločasem z penalty vyrovnal a remízu udržel bez větších potíží…
Plzeň – Jablonec 1:1 Jarní odveta přinesla stejný výsledek a zároveň i poslední plzeňský bod v další, naštěstí
už také poslední sestupové sezoně, která skončila sedmi porážkami v řadě.
2005/2006

Jablonec – Plzeň 3:1 Skóre se poprvé měnilo až po hodině hry, na plzeňské vyrovnání pak domácí odpověděli
hned za minutu a krátce před závěrem ještě zvýšili.
Plzeň – Jablonec 1:2 Nová jablonecká posila David Lafata rozhodl už během úvodních dvaceti minut, Plzeň
ve 2. půli nevyužila ani přesilovku, ani penaltu a zadělala si na vážné sestupové starosti. Jak by ne, když na výhru
čekala ještě dva měsíce, kdy až v nastavení zdolala Brno.
2006/2007

Jablonec – Plzeň 2:1 Přestože Plzeň od tohoto tisíciletí vždy alespoň jednou skórovala, na bodový zisk to
znova nestačilo. O remízu přišla deset minut před koncem, zápas ovlivnilo vyloučení.
Plzeň – Jablonec 1:0 Teprve třetí výhru si Viktoria připsala po šesti letech, Jablonec poprvé po předchozích
deseti zápasech s Plzní vyšel střelecky naprázdno! Rozhodnutí padlo osm minut před koncem.
2007/2008

Jablonec – Plzeň 0:1 Historické vítězství na soupeřově půdě zajistil šest minut před koncem Marek Jarolím,
který v současnosti působí právě v Jablonci!
Plzeň – Jablonec 2:0 Jarní desetizápasovou sérii bez výhry ukončila Plzeň nejlepším výkonem ve 20. vzájemném utkání a poprvé vyhrála o více než jednu branku! Jablonec utrpěl svou 150. prvoligovou porážku.
2008/2009

Plzeň – Jablonec 1:1 O půl roku později už Viktoria na předchozí tři úspěchy nenavázala a musela se spokojit
s remízou, která byla pro hosty 130. v 1. lize. Plzeň na podzim doma nevyhrála šestkrát po sobě!
Jablonec – Plzeň 3:0 Nejvyšší jablonecká výhra v průběhu této sezony, ale ještě nebyl konec. Ve zbývajících
dvou domácích zápasech Severočeši rozstříleli Příbram 4:0 a sestupující Zlín 6:1!
2009/2010

Jablonec – Plzeň 0:1 O druhém vítězství z posledních tří utkání na hřišti Jablonce rozhodla branka Františka
Rajtorala, který byl ve 2. poločase vyloučen.
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minulý zápas

Po infarktovém závěru
v utkání se Spartou
se body dělily
Ve sváteční den čekal na viktoriány také sváteční fotbalový
zápas. Do Štruncových sadů přijel odehrát ligový zápas leader
tabulky, pražská Sparta. Ještě před startem televizního utkání
musel kouč domácí Viktorie vyřešit problém absentujícího
Pavla Horvátha. Plzeňský kapitán nemohl do utkání proti svému
bývalému klubu nastoupit kvůli trestu za žluté karty.

Viktorka přímý kop, v následném zmatku se hned několik fotbalistů tlačilo do zakončení, ale jejich pokusy sparťanská defenziva zablokovala.
Nejblíže k brance pak měl Navrátil, jehož střelu vykopl Kušnír z brankové čáry. V prvním
poločase tak branka nepadla.

Brzká úvodní branka

Aktivnější Viktorie se hnala do útoku
I bez svého kapitána však plzeňští fotbalisté byli v úvodu lepším týmem. Připsali si také první střelu na branku soupeře po zakončení
Petržely, rychlonohý záložník však zamířil mimo. Vzápětí si drobný záložník střelecký pokus zopakoval, svůj druhý pokus v utkání otřel jen
o boční síť Blažkovy svatyně. Šance se také nadále rodily především
před brankou Pražanů. Ve 25. minutě zahrozil Rezek přímo z rohu, ale
Blažek ukryl míč ve své náruči.

Sparťanská šance a bezbrankový poločas
Vzápětí bylo poprvé rušno na druhé straně hřiště. Sionkův centr Daněk
vyrazil jen ke Kadlecovi a mladý sniper ho vrátil osamocenému Sionkovi před odkrytou branku. Sparťanská zimní posila však prázdnou
klec netrefila. Dvě minuty před koncem prvního poločasu zahrávala
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Nástup do druhé půle měla
Viktorka vynikající. Ve 48. minutě hry poslal Viktorii
do jednobrankového vedení
nejlepší střelec plzeňského
celku Bakoš, který se prosadil
nechytatelnou hlavičkou. Slovenský kanonýr zaznamenal
svou sedmou ligovou branku
v ročníku. O odpověď se pokusili sparťané v 57. minutě.
Kuckův přímý kop vyrazil Daněk před sebe, před důrazně
dobíhajícími hráči soupeře
uklidil míč do zámezí Navrátil. Na druhé straně se pokusil

minulý zápas

FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha 2:2 (0:0)
Branky 48. Bakoš, 90. Rajtorala – 82. Wilfried, 87. Kucka
ŽK Limberský – Kladrubský, Řepka, Kucka
Rozhodčí Kolařík – Ubias, Novák
Diváci 6 522
Viktoria Plzeň Daněk – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský –
Petržela (85. Lecjaks), Rada, Kolář (89. Rýdel), Rezek – Bakoš
(89. Krbeček), Střihavka, trenér Pavel Vrba
Sparta Praha Blažek – Kušnír, Hoheneder, Řepka,
Kladrubský – Sionko, Žofčák (58. Zeman), Kucka, Vacek, Kadlec
(85. Krejčí) – Lačný (58. Wilfried), trenér Jozef Chovanec

Klobouk dolů před kluky,
ocenil spoluhráče Marek Bakoš
» Sparťanskému gólmanovi Jaromíru Blažkovi vstřelil už svůj sedmý
gól v letošní sezoně, čtvrtý na jaře. Plzeňský útočník Marek Bakoš
se pomalu, ale jistě posunuje do společnosti elitních kanonýrů Gambrinus ligy. Když ale v pondělí v 90. minutě opouštěl hřiště, už příliš
nevěřil, že by Plzeň mohla v duelu s lídrem tabulky dosáhnout alespoň na bod. „Když jsem seděl na lavičce, trpěl jsem. Dával jsem tak dvacetiprocentní šanci, že bychom mohli ještě vyrovnat. Klobouk dolů před
kluky, že to v nastavení dokázali,“ usmíval se po zápase slovenský střelec. Svou brankou krátce po poločase Bakoš korunoval skvěle zvládnutou první půli a vstup do té druhé ze strany Viktorie. „Na pravé
straně si krásně narazili míč Rajtoral s Petrželou. Rajty mi pak poslal
nádherný centr přímo na hlavu. Já zůstal nepokrytý před brankou a už
nebylo příliš složité dostat míč do sítě, Blažek byl v protipohybu,“ líčí
Bakoš svou trefu. K úplné spokojenosti ale Marku Bakošovi kousek
chyběl. „Remízu se Spartou bereme, ale spokojenost nemůže být úplná.
Skoro celý zápas jsme měli navrch, odehráli jsme výborně první poločas
a Spartu přehrávali až do vedoucího gólu. Oni teprve potom začali hrát.
Z první nebezpečné situace vyrovnali a vzápětí vstřelili druhou branku,“
konstatuje Bakoš s tím, že Plzeň to sice srazilo, o to je ale cennější
odpověď znamenající ´alespoň´ bod.

dařilo skóre otočit. Po přímém kopu Zemana se míč odrazil po zmatcích v plzeňském vápně od Kucky do branky Viktorie – 1:2 pro Spartu.

…a remízový konec
Infarktový závěr však stále pokračoval. Viktoria svého soupeře přitlačila
a sahala minimálně po bodu. Běžel už konec nastaveného času, když
Rada našel přihrávkou úplně volného Rajtorala, který tvrdou střelou
vyrovnal na konečných 2:2.

navýšit vedení Plzeňských po rohovém kopu Rada, s jeho hlavičkou si
ovšem Blažek poradil.

Závěrečný obrat sparťanů…
Hned několikrát centroval nebezpečně sparťanský záložník Zeman,
Daněk byl však vždy na místě. V 82. minutě bylo přesto vyrovnáno.
Vacek centrem z pravé strany hřiště našel nabíhajícího Wilfrieda, který
hlavou poslal míč do plzeňské sítě. O pět minut později se Spartě po-

13

VIKTORIÁN 5/10

minulý zápas

Dvě tyče, zahozená
penalta.
Plzeň prohrála
v Olomouci
První z nadcházejících tří vzájemných utkání s Olomoucí
fotbalisté Viktorie Plzeň nezvládli. V utkání 24. kola Gambrinus
ligy podlehli na Andrově stadionu 0:1, o jedinou branku se
ve 34. minutě postaral domácí Hubník. Nejblíže k vyrovnání
byli hosté v 74. minutě, kdy Horváth zahrával pokutový kop.
Jenže jeho pokus olomoucký gólman Blaha skvěle kryl.

Viktoria v brance s Martinem Ticháčkem
Plzeňský kouč Vrba poslal stejně jako v pohárovém čtvrtfinále v Příbrami do branky Ticháčka a ten se zapotil hned v první minutě. Šultés pronikl po pravé straně až
do šestnáctky a z těžkého úhlu
vypálil. Míč se otřel o levou tyč
a boční síť Ticháčkovy branky.
Zanedlouho se k hlavičce dostal
Bajer, s jeho pokusem si plzeň-

ský gólman poradil. To
už se Viktoriáni osmělili
i směrem dopředu, hrozili především po pravé
straně. Rajtoralovy centry však sbírala pozorná
olomoucká obrana. Ale
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v 15. minutě bylo před brankářem Blahou pořádně horko. Na přetažený centr si naskočil Bystroň a křižnou hlavičkou trefil levou tyč. Odražený míč se vzápětí dostal k tísněnému Střihavkovi a ten pro změnu
zamířil do pravé tyče!

Další minuty v plzeňské režii a branka domácích
Plzeň byla v této fázi lepší, dvakrát zkoušel pozornost
gólmana střelami zpoza šestnáctky Horváth, ale nebyl
úspěšný. Ve 28. minutě odpověděla Olomouc. Centr Bajera mířil k volnému Šultesovi, o chloupek dřív byl ale
u míče Ticháček a vyboxoval jej do bezpečí. Na druhé
straně Horváth dlouhým pasem vybídl k zakončení Střihavku, jeho pokus bez přípravy však mířil mimo. Gól padl
až ve 34. minutě, a to do plzeňské sítě. Útočník Hubník se
protlačil na zadní tyč a v pádu hlavou usměrnil míč za Ticháčkova záda – 1:0. Vzápětí se Hubník mohl prosadit
podruhé, když tečoval Hořavovu střelu. Ale Ticháček byl
na zemi u své levé tyče včas.

Rychlé brejky domácích
Olomouc si další velkou šanci schovala hned po přestávce. Šultes běžel
z úhlu sám na Ticháčka, zkusil ho přelobovat, ale zasáhl míčem tvář
plzeňského gólmana. Hosté se tlačili do útoku a do šestnáctky mířil
jeden centr za druhým. Jenže souboje ve vzduchu Viktoriáni prohrávali, většina míčů končila u pozorného Blahy. V 58. minutě mohl zvýšit

minulý zápas

24. KOLO GAMBRINUS LIGY
SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)
Branky 34. Hubník
ŽK Heidenreich, Bajer – Limberský
Rozhodčí Královec – Gallo, Jiřík
Diváků 3 370
SK Sigma Olomouc Blaha – Janotka, Komárek, Škerle,
Heidenreich – Bajer, Rossi, Kaščák, Hořava (86. Navrátil) – Hubník
(66. Ordoš), Šultes (79. Petr), trenér Psotka
FC Viktoria Plzeň Ticháček – Rajtoral, Navrátil, Bystroň,
Limberský – Rada (79. Lecjaks), Horváth – Petržela, Bakoš,
Kolář (86. Rýdel) – Střihavka (62. Rezek), trenér Vrba
vedení Olomouckých Šultes, kterému po průniku středem hřiště skvěle
předložil míč Hořava. Šultes byl sám před Ticháčkem, ale ten skvěle vyběhl a jeho střelu vyrazil.

Neproměněná penalta Pavla Horvátha
Plzeň zvyšovala nápor, ale do vyložené šance se nedostávala. V 63. minutě se k míči těsně za šestnáctkou dostal Petržela, jenže zamířil vy-

soko nad. Až v 74. minutě bylo vyrovnání na dosah. Po sražení Petržely
nařídil sudí Královec pokutový kop. Míč si na značku postavil kapitán
Horváth, jenže gólman Blaha se vrhl k pravé tyči a jeho pokus skvěle
vyrazil! Obrana Olomouce pak zabránila v dorážce střídajícímu Rezkovi.

Marný plzeňský tlak v závěru utkání
Viktoria bojovala až do konce, ale marně. V 81. minutě si připravil míč
Bakoš a levačkou zkoušel obstřelit Blahu. Jenže mladý gólman se stal
olomouckým hrdinou. Pojistku na druhé straně mohl v 84. minutě zařídit Petr po brejkové akci, ale na brankové čáře prohrál souboj s Ticháčkem. Plzeň se zkoušela v samotném závěru prosadit po dlouhých autech Lecjakse, ale do šance se nedostala. Viktoria po porážce 0:1 zůstala
pátá, ale cesta do evropských pohárů z ligy se ji vzdálila. Na odplatu
proti Olomouci bude mít šanci brzo, oba týmy sehrají semifinále Ondrášovka Cupu. Ve středu 21. dubna se hraje ve Štruncových sadech,
o týden později odveta v Olomouci.

V poháru to budou jiné zápasy,
zní kabinou Viktorie
» Spousta šancí, penalta ve prospěch Viktorie, až drtivý tlak v závěru
utkání – přesto odjeli fotbalisté Plzně z Olomouce bez bodu. Západočeši neproměnili na Hané ani ty největší příležitosti, a když Pavel
Horváth čtvrthodiny před koncem nechal při penaltě vyniknout gólmana domácích, mohli se Olomoučtí radovat z vítězství 1:0.
» Nešťastný zápas prožil gólman Martin Ticháček. Strážce plzeňské svatyně předvedl několik jistých zákroků, na bodový zisk z Androva stadionu to však přesto nestačilo. „Určitě jsme nebyli horším
týmem. my jsme však své šance neproměnili, Michal Hubník naopak
uspěl. Hodně mě to mrzí, minimálně bod jsme si měli odvézt,“ hodnotil
duel osmadvacetiletý brankář, který se již také těší na pohárovou odvetu. „Určitě máme co napravovat. Do té doby nás však čeká také ligový
duel s Jabloncem, teď se soustředíme právě na něj.“
» Speciální byl zápas pro olomouckého odchovance, Filipa Rýdela.
„Samozřejmě je to vždy jiné utkání, strávil jsem zde devět let. Mám tady
spoustu kamarádu, přišla se podívat také rodina,“ přiblížil své pocity
defenzivní záložník, který se na hřiště dostal až na závěrečnou pětiminutovku. „Mrzí mě, že jsem si nezahrál více, ale mnohem více je mi
líto ztracených bodů. Byli jsme lepším týmem, ale fotbal holt je někdy takový. O to větší bude naše motivace do poháru. Podruhé za sebou bych
tady nechtěl prohrát.“
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Pavel Horváth

soupeř

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň

jte se
u
r
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s
i
g
e
Zar
te
a získej
A
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 24. kole
1.

AC Sparta Praha

24

13

11

0

33:11

50

2.

FC Baník Ostrava

24

14

6

4

38:21

48

3.

FK Baumit Jablonec

24

14

5

5

31:23

47

4.

FK Teplice

24

12

8

4

36:23

44

5.

FC Viktoria Plzeň

24

11

7

6

31:24

40

6.

FK Mladá Boleslav

23

10

4

9

39:31

34

7.

SK Sigma Olomouc

24

10

4

10

37:31

34

8.

SK Slavia Praha

24

9

7

8

30:25

34

9.

FC Slovan Liberec

24

9

4

11

28:31

31

10.

1. FK Příbram

23

9

3

11

28:31

30

11.

1. FC Brno

24

8

6

10

24:32

30

12.

Bohemians 1905

23

6

7

10

14:23

25

13.

Dynamo Č. Budějovice

24

5

8

11

20:29

23

14.

1. FC Slovácko

24

6

4

14

22:33

22

15.

SK Kladno

24

6

2

16

22:40

20

16.

FK Bohemians Praha

23

4

2

17

23:48

14

FERNET STOCK KART ARÉNA
areál plzeňské papírny
Zahradní 173, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 917 319
E-mail: info@motokaryplzen.cz

19

VIKTORIÁN 5/10

Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

soupiska

DOMÁCÍ 

HOSTÉ 

FC Viktoria Plzeň

FK Baumit Jablonec

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

1
20
30

Michal Špit
Luděk Frydrych
Ondřej Bočok

9. 4. 1975
3. 1. 1987
12. 7. 1988

Petr Zábojník
Tomáš Jablonský
Jiří Krejčí
Petr Pavlík
Pavel Drsek
Tomáš Huber

3. 10. 1980
21. 6. 1987
22. 3. 1986
17. 7. 1978
22. 9. 1976
29. 8. 1985

Obránci
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

5
10
18
24
25
27

Záložníci
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

David Střihavka
Tomáš Krbeček
Jan Rezek
Marek Bakoš

Anes Haurdić
Jiří Valenta
Marek Hovorka
Filip Klapka
Pavel Eliáš
Luboš Loučka
Jan Kovařík
Marek Jarolím
Tomáš Michálek
Petr Kulhánek

1. 3. 1990
14. 2. 1988
24. 10. 1991
20. 6. 1981
26. 11. 1986
25. 8. 1982
19. 6. 1988
21. 5. 1984
27. 11. 1977
22. 9. 1987

Útočníci

Útočníci
7
9
17
23

3
7
8
12
13
15
16
22
23
26

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
17
19
21
29

Daniel Kocourek
Tomáš Pekhart
David Steiner
Jan Vošáhlík
Milan Vukovič
David Lafata
Dušan Nulíček

12. 12. 1986
26. 5. 1989
8. 3. 1990
8. 3. 1989
28. 4. 1988
18. 9. 1981
2. 6. 1988

Hlavní trenér František Komňacký
Asistenti trenéra Jozef Weber, Radim Straka
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

další soupeř

Budějovice bojují
o záchranu
Další těžký soupeř zavítá o předposledním dubnovém víkendu
do Štruncových sadů. Svěřence Pavla Vrby vyzve tentokráte
celek Českých Budějovic. Černo-bílý celek bojuje o záchranu
v Gambrinus lize a zatím se mu to daří. Na západě Čech si bude
chtít připsat další cenné body.

Jihočechům schází body

Na podzim se oba celky rozešly smírně

Tým z jihočeské metropole ve druhé polovině soutěže srdnatě bojuje,
body však na kontě Budějovických přibývají pomalu. Tříbodové zisky si
svěřenci trenéra Šilhavého připsali dokonce pouze dva. Nejprve nečekaně vyválčili nejtěsnější vítězství na půdě v současnosti druhého Baníku Ostrava, v domácím prostředí pak po boji udolali Příbram. Naopak
za bolestné ztráty lze označit porážky s Kladnem či Slováckem, na víc
než bod jistě budějovičtí fotbalisté mysleli při domácích soubojích
s Bohemians 1905 či Libercem.

V podzimním měření sil mohli být spokojenější Jihočeši, Viktoria Plzeň
si odvezla ze Střeleckého ostrova bod po remíze 0:0. Po zápase ale
mohla být spíše zklamaná, byla mnohem blíž k vítězství než domácí,
kteří si nevypracovali jedinou gólovou šanci. Viktoriáni jich naopak
měli hned několik – Jiráček, Střihavka, Bakoš ani Kolář své příležitosti
ale nevyužili. Doma tak bude co napravovat.

Zkušený celek zatím tápe
Tým se může opřít o gólmana Pavla Kučeru, velkou sílu skýtá také
obranná řada v čele s Tomášem Hunalem, Michalem Žižkou nebo sparťanským odchovancem Janem
Krobem. Ve středové řadě má
trenér Jaroslav Šilhavý k dispozici zkušeného Rudolfa Otepku,
bojovníka Petra Šímu nebo
technického Ladislava Volešáka.
Útok se pak chlubí jmény jako
Tomáš Sedláček nebo Ĺubomír
Meszároš.

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS
SK Dynamo Č. Budějovice – FC Viktoria Plzeň 0:0
ŽK Černák, Žižka – Rada, Kolář, Petržela, Střihavka
Rozhodčí Matějek – Novák, Slavík
Diváků 3 128
SK Dynamo Č. Budějovice Kučera – Hunal, Žižka, Jarabica,
Riegel – Dolejš (81. Krob), Mezlík (60. Hudson), Doležal, Černák –
Sedláček, Meszároš (70. Ondrášek), trenér Šilhavý
FC Viktoria Plzeň Daněk – Ševinský, Rada, Bystroň, Limberský –
Petržela (87. Lecjaks), Navrátil, Horváth, Jiráček (46. Střihavka) –
Bakoš (68. Kolář), Rezek, trenér Vrba

Využijte tleskadla a vyhrajte atraktivní ceny
» Na utkání se Spartou přichystala Viktoria novou verzi oblíbených tleskadel, které klub pro své příznivce vyrobil ve spolupráci s pivovarem Gambrinus. Tleskadlo vedle své prvotní funkce podpory
fotbalové atmosféry nabízí také možnost vyhrát pivo zdarma na celý rok, permanentky na další
sezonu Viktorie a další hodnotné ceny. Pro účast v soutěži musíte na každém domácím ligovém
utkání získat speciální samolepku Gambrinus. Více se dozvíte od moderátora a také na webových
stránkách www.fcviktoria.cz.
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juniorka

Juniorka se dočkala
první jarní výhry
Ve čtvrtém mistrovské zápase v letošním roce, který odehrála
plzeňská juniorka na půdě rivala z Karlových Varů, mladí
viktoriáni na body ještě nedosáhli. V následujícím duelu
v domácím prostředí, kde byl soupeřem plzeňským mladíkům
tým z Ovčár, už poprvé v jarní části ročníku juniorka zvítězila
a připsala si tak na své konto první jarní body.

Karlovy Vary se ujaly vedení po šesti minutách
Plzeňskou juniorku sužují zranění. Ke zraněnému Dvořákovi se před
soubojem v Karlových Varech připojili také Bezděk s Preslem, zcela
fit nebyl ještě ani Darida. Navíc už v šesté minutě hry vstřelili branku
domácí, když se po rohovém kopu se prosadil Gibala. Nicméně jeho
branka byla sporným momentem, neboť na ni musel hlavního sudího upozornit asistent na čáře. O odpověď se vzápětí pokusil Herák,

Tabulka ČFL

branku Varů však netrefil. Mandous poté pálil o poznání přesněji, ale
s jeho střelou si gólman domácích poradil.

1. Sezimovo Ústí

22

11

6

5

33:23

39

2. Ovčáry

22

9

10

3

24:15

37

3. Varnsdor

22

10

4

8

29:24

34

Do Plzně s prázdnou

4. Písek

22

9

6

7

32:34

33

5. Hlavice

22

9

5

8

33:29

32

6. Králův Dvůr

22

8

8

6

31:32

32

7. Slavia B

22

9

4

9

33:25

31

Druhý poločas odstartovali svým tlakem domácí. Útočník Psohlavec
si nejprve vylámal zuby na Houdkovi a poté mu radost ze vstřelení
branky sebrala tyč. V 66. minutě se aktivně hrající fotbalisté Varů dočkali druhé branky. Z trestného kopu se trefil Oslovič a stanovil konečný stav utkání na 2:0 pro domácí celek. Juniorka konec utkání odehrála bez vyloučeného Šlajse, který viděl červenou kartu za stažení
pronikajícího Gibaly. „Ve druhém poločase jsme měli několik slibných závarů a pološancí, ale v těch zlomových situacích rozhodla větší zkušenost
domácích,“ prohlásil po utkání asistent trenéra Martin Lepeška.

8. Loko Vltavín

22

9

4

9

22:26

31

9. Č. Lípa

22

7

9

6

30:24

30

10. Karlovy Vary

22

7

9

6

34:32

30

11. Č. Budějovice B

22

8

6

8

31:31

30

12. Plzeň B

22

8

5

9

26:24

29

13. Mladá Boleslav B

22

8

5

9

25:31

29

14. Liberec B

22

7

7

8

24:30

28

15. Žižkov B

22

7

6

9

27:32

27

16. Jablonec B

22

7

4

11

28:27

25

17. Motorlet

22

6

5

11

25:38

23

18. Vyšehrad

22

6

3

13

22:32

21
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Bezbrankový první poločas s druhým celkem ČFL
V neděli čekal na hráče plzeňské juniorky nelehký úkol, kterým bylo
připravit o body zatím druhý celek ČFL. Na hřiště do Luční ulice přijely Ovčáry. Trenérské duo Matejka – Lepeška se již mohlo spolehnout
na navrátilce do sestavy Daridu. První poločas souboje mladých Západočechů s favoritem zápasu byl ve znamení bojovné hry, která se
odehrávala především mezi šestnáctkami. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

juniorka

1. FC Karlovy Vary – FC Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)
Branky 6. Gibala, 66. Oslovič
Viktoria Plzeň B Houdek – Nový (89. Štrajt), Matas, Chvojan,
Rožman (70. Vitouš) – Mudra, Staněk (82. Šlajs), Jiráček, Vaněček,
Mandous – Herák, trenéři Matejka, Lepeška

FC Viktoria Plzeň B – TJ Sokol Ovčáry 2:0 (0:0)
Branky 46. Mudra, 85. Vaněček
Viktoria Plzeň B Houdek – Nový, Matas, Chvojan, Rožman –
Mudra (86. Štrajt), Staněk, Jiráček, Darida (89. Herák), Mandous –
Vaněček (89. Sladký), trenéři Matejka, Lepeška

O třech bodech rozhodli Mudra s Vaněčkem
Druhá půle začala pro domácí viktoriány skvěle. Jiráček poslal míč
na Mandouse, který ho vzápětí odcentroval a našel volného Mudru.
Ten se nemýlil a poslal Viktorii do jednobrankového vedení. Hosté
reagovali větší aktivitou. Hyka se řítil sám na Houdka, obešel ho, ale
následně trefil pouze boční síť. V 67. minutě hry dokázal mladý gólman ve službách Viktorky své nesporné kvality. Po faulu na Didu totiž
následovala penalta proti plzeňskému týmu. Míč si na značku desítky
postavil Hyka, Houdek ale jeho střelu vystihl a penaltu zneškodnil. Pět
minut před koncem se skóre zápasu znovu měnilo. Mudra se proměnil
ze střelce v nahrávače, když poslal míč na Vaněčka, který ho dopravil
za záda gólmana Ovčár. „Kluci předvedli výkon na hranici svých možností
a výhra nad týmem ze špičky jim byla odměnou. Byl to zápas hodně důležitý pro sebevědomí týmu,“ usmíval se po utkání Martin Lepeška.
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Ondrášovka Cup
představil v základní sestavě Viktorky Filip Rýdel, který nahradil Tomáše Radu. Plzeň přitlačila
Příbram na její polovinu, ale hostující defenzíva
v čele s gólmanem Rondzikem si se všemi centry Viktorky dlouho věděla rady. Nadějné střelecké pokusy vyslali postupně Limberský, Kolář
a Horváth, skóre však zůstávalo beze změny
skoro po celý první poločas. Pak však přeci jen
tlak Viktorie přinesl gólový efekt, když v poslední minutě prvního dějství z bezprostřední
blízkosti propálil Rondzika nejlepší plzeňský
střelec Bakoš.

…a nadějný náskok do odvety

Viktoria bude bojovat
o pohárové finále
Před branou velkého klubového úspěchu stojí fotbalisté plzeňské
Viktorie. Po úspěšném čtvrtfinálovém boji s celkem Příbrami se
Západočeši dostali v domácí pohárové soutěži již mezi nejlepší
čtyři. V semifinále Ondrášovka Cupu změří svěřenci Pavla Vrby
síly se silným a nevyzpytatelným celkem Olomouce. První duel
dvojzápasu budou hostit ve středu 21. dubna Štruncovy sady,
odveta se na Hané odehraje o týden později.

První duel přinesl velký tlak Viktorie…
Velmi koncentrovaným výkonem se prezentovali fotbalisté Příbrami
v prvním duelu čtvrtfinálového dvojboje. Oproti ligovému zápasu,
ve kterém Středočeši dovolili domácím hned třikrát skórovat, si v defenzivě počínali mnohem pozorněji. Trenér domácí Viktorie Pavel Vrba
měl pro duel k dispozici již Davida Limberského, který v posledních
dvou ligových střetnutích chyběl kvůli karetnímu trestu, a jako střídající hráč také zasáhl do hry David Střihavka, jenž se vrátil po zranění.
V duelu čtvrtfinále Ondrášovka Cupu se pak poprvé v jarní části sezony
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Také ve druhém dějství byli viktoriáni lepším
týmem, ale šance Rýdela, Petrželi nebo Koláře
zůstaly nevyužity. V 65. minutě hry mohl být
náskok Viktorky dvoubrankový. Přímý kop rozehrál Horváth a trefil břevno příbramské branky.
Vzápětí hlavičkoval ve slibné pozici slovenský
útočník Bakoš, míč ale netrefil dobře, takže se
dostal k Petrželovi, ale rychlonohý záložník Viktorky následně zacílil
mimo Rondzikovu branku. Deset minut před koncem pálil nebezpečně
Limberský a balon opět ukryl ve své náruči příbramský gólman. Když
pak nepřetavil v branku svůj střelecký pokus střídající Jiráček, utkání
skončilo výhrou Plzeňských v poměru 1:0.

Ondrášovka Cup
Odveta přinesla šance a branku
na každé straně
Druhé vzájemné měření sil přineslo atraktivní podívanou s šancemi na obou stranách.
Domácí cítili šance na možný úspěch, jejich
akce však končili na pevné defenzivě viktoriánů. Nebezpečným byl především domácí
kanonýr Daniel Huňa, ze strany Plzeňských
hrozil rychlonohý Petržela, který tvrdou střelou z hranice šestnáctky trefil tyč. Po změně
stran pokračoval fotbal s šancemi na obou

FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram
1:0 (1:0)
Branky 44. Bakoš
ŽK Střihavka, Bakoš, Horváth – Šmejkal,
Hušbauer, Huňa
Rozhodčí Franěk – Pospíšil, Urban
Diváků 1 349
FC Viktoria Plzeň Daněk – Rajtoral,
Navrátil, Bystroň, Limberský – Petržela,
Rýdel, Horváth, Rezek (72. Střihavka) –
Kolář (86. Jiráček), Bakoš, trenér Vrba
1. FK Příbram Rondzik – Nohýnek, Štochl,
Plašil, Pleško (70. Klesa) – Šmejkal, Tarczal,
Hušbauer (90. Fantiš), Borek – Rodrigues
(61. Wágner), Huňa, trenér Marko

1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň
1:1 (0:0)
Branky 90. Tarczal – 71. Petržela
ŽK Borek, Šmejkal
Rozhodčí Kocourek – Filípek, Koval
Diváků 1 349
1. FK Příbram Krbeček – Plašil, Štochl,
Nohýnek, Šmejkal – Borek (61. Wágner),
Hušbauer, Tarczal, Pilík (77. Fantiš), Klesa –
Huňa (80. Rodrigues), trenér Marko
FC Viktoria Plzeň Ticháček – Rajtoral,
Navrátil, Bystroň, Limberský – Petržela,
Rada, Horváth, Rezek (65. Střihavka) – Kolář
(89. Vaněček), Bakoš (81. Lecjaks),
trenér Vrba

Postup Olomouce V Ondrášovka Cupu

Olomouc by se
ráda opět podívala
do pohárové Evropy
» Hodně slyšet je v jarní části sezony
o týmu z hanácké metropole. Olomoučtí však na sebe neupozorňují
pouze 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. Chuť si Moravané v posledních
týdnech spravili vítězstvím na Kladně
a především domácím plným bodovým
ziskem z duelu s naším týmem. Síla aktuálně sedmého týmu tabulky Gambrinus ligy soupeře pasuje na kandidáta
horních pohárových příček. V brance
mohou naskočit zkušení Petr Drobisz
a Tomáš Lovásik, obranu řídí odchovanec Aleš Škerle, v záloze se nabízejí
jména jako Daniel Rossi, Tomáš Janotka
nebo Stanislav Onofrej a útočnou
vazbu například Michal Hubník s Michalem Ordošem. V podzimním měření
sil ve Štruncových byli
úspěšnější Plzeňané,
kteří po brance Marka
Bakoše brali po výsledku
1:0 všechny body.

čtvrtfinále
SK Sigma Olomouc – Slovan Liberec
Slovan Liberec – SK Sigma Olomouc

1:0
0:2

osmifinále
SK Sigma Olomouc – Znojmo
Znojmo – SK Sigma Olomouc

0:0
1:3

3. kolo
Protivanov – SK Sigma Olomouc

0:5

2. kolo
Líšeň – SK Sigma Olomouc

1:3

stranách, skóre se však měnilo až dvacet minut před
koncem. To se na útočný výlet vydal Jakub Navrátil
a jeho ideální přihrávku poslal do sítě Milan Petržela.
V ten moment museli domácí pro případný postup
vsítit tři branky a o osudu čtvrtfinále tak bylo prakticky rozhodnuto. Na úspěchu plzeňských barev nic
nezměnila ani výstavní trefa příbramského Tarczala
z poslední minuty.
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Partneři

malby

natery

Oﬁciální dodavatelé

Mediální partneři

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

aECKO–Korfu

SLOVINSKO–,atež

Smaragdový ostrov Korfu je druhým nejvČtším ostrovem z tzv. Jónské
sedmiþky. Ostrov lemuje nepĜehlédnutelný pás citrusových hájĤ,
oleandrĤ, olivovníkĤ a buganvilií, ovšem ozdobou ostrova jsou
orchideje, kterých zde roste pĜes þtyĜicet druhĤ. Krásná pĜíroda spolu se
zátokami, soutČskami, útesy, dlouhými písþitými a oblázkovými plážemi
s kĜišĢálovČ þistým moĜem je kombinována s historickými památkami.

Je malebné mČsteþko, ve kterém se nachází Termální riviéra (Terme ýatež).
Honosí se více než 9.000 m2 blahodárné vody a nikdy nekonþící létem.
Využít zde mĤžete léþivé lázeĖské prameny a Ĝadu ozdravných programĤ.
HostĤm je k dispozici mnoho bazén a vodních atrakcí.

Rekreaþní stĜedisko Maltas – Perivoli leží na západním pobĜeží jižního
cípu ostrova. Pláže v Perivoli mají pozvolný vstup do moĜe a lákají
nejen ke slunČní a koupání, ale i k procházkám.

Ubytování: jednolĤžkové a dvoulĤžkové pokoje s možností pĜistýlky
Stravování: polopenze, snídanČ – bufetová, veþeĜe – výbČr ze 4 menu
(i pro vegetariány)

MALTAS – PERIVOLI
Ubytování: 2 – 3 lĤžková studia
Stravování: vlastní, možno dokoupit
Doprava: letecká*

Apartmány***

Hotel ýatež***

Ubytování: apartmany superior pro 1 – 5 osob
Stravování: vlastní

Doprava: vlastní

*(též možnost autobusové þi kombinované dopravy)

PaIJ/TEFANDIT 17. 04.2010NAZÁPAS
PROTIFKBAUMITJABLONECAPOUKAZNA
POBYTVKALÁBRIIJEMOŽNÁPRÁV4VÁŠ!

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

REKLAMA
BÍLÝ SLON

novinky

Victory busy slavily
velký úspěch
S velkým ohlasem se setkala akce Viktorie Plzeň a jejího Victory
sponzora, sázkové kanceláře Tipsport. Pěti autobusy, jejichž výchozími body byly Klatovy, Stříbro, Domažlice, Nepomuk a Kralovice, přicestovalo do Štruncových sadů více než 200 fanoušků. Také díky nim
mohla Viktoria oslavit letošní návštěvní rekord, kdy turnikety sčítající
diváky ukázaly číslo 6 552. Victory busy dorazily k fotbalovému duelu přesně dle plánu kolem 17 hodiny, fanoušci již měli v rukou lístky
na hlavní tribunu. Vstupenka včetně cesty do Plzně i zpět vyšla účastníky akce na 120 Kč, na stadionu se navíc mohli těšit na zdarma rozdávaná tleskadla či sladkosti pro nejmenší fans. Drobné překvapení
čekalo na autobusové cestovatele již při nástupu, 40 prvních v každém
voze získalo bonusové poukázky pro internetové sázení na serveru
www.tipsport.cz.

Dle ohlasů fanoušků, kteří čtvrthodiny před osmou opět nasedli
do autobusů a nabrali směr domov, byla celá organizace bezproblémová a akce o velikonočním pondělí tak splnila svůj účel. „Jsme moc
rádi, že se Victory busy setkaly s úspěchem a umožnily fotbalový zážitek
dvěma stovkám fanoušků. V dalších dnech se rozhodne o možném zopakování, ale v případě trvajícího zájmu našich fans jim samozřejmě opět
rádi vyjdeme vstříc,“ ohlédl se za povedenou akcí tiskový mluvčí Viktorie, Pavel Pillár.

Plzeňská Teplárenská a.s.
předala symbolické dary
Ještě před výkopem infarktového duelu se Spartou prožili diváci
ve Štruncových sadech slavnostní chvilku. Společnost Plzeňská teplárenská a.s. se totiž před několika týdny oficiálně stala také pro rok 2010
generálním partnerem mládeže FC Viktorie Plzeň a její zástupci právě
před utkáním jara s pražským leaderem tabulky potvrdili podepsanou
smlouvu také symbolickým předáním fotbalového vybavení mladým
viktoriánům. Těsně před výkopem ligového duelu se tak předání dresů
a míčů ujal předseda představenstva Plzeňská teplárenská a.s. Roman
Jurečko a generální manažer Plzeňská teplárenská a.s. Mgr. Tomáš Drápela. Za Viktorii Plzeň dary přebrali fotbalisté kategorie U15 a šéftrenér
žákovských kategorií Mgr. Josef Šneberger. Za Viktorii Plzeň následně
zástupcům Plzeňské Teplárenské a.s. poděkoval obchodní a marketingový manažer. Mgr. Jaromír Hamouz. Prostředky získané v rámci této
dlouhodobé spolupráce mezi Viktorií a Plzeňskou Teplárenskou a.s. pomohou zabezpečit chod a vybavení mládežnických týmů a ušetřit tak
peníze rodičů mladých talentů Viktorie.

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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