jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
Po delší době Vás vítám na stadionu ve Štruncových sadech, kde v předposledním domácím
zápase této sezony přivítáme pražskou Slávii. Od doby mého posledního příspěvku uplynulo
dost času a odehrálo se množství zápasů. Pro klub nejvýznamnější byly bezesporu dva semifinálové duely Ondrášovka Cupu s Olomoucí, ve kterých jsme si zajistili postup do finále proti
Jablonci. Věřím, že tento fotbalový svátek si nenecháte ujít a přijedete nás 18. května na Letnou povzbudit.
Ale postupně. Právě finálový soupeř v domácím poháru, Jablonec, dorazil před více než čtrnácti dny do Plzně k ligovému utkání. Přestože soupeř reálně bojuje o mistrovský titul, remízu
v tomto utkání vnímám jako ztrátu. Předvedli jsme neumění dát góly. Hlavně v prvním poločase jsem byl s naší hrou spokojený, ale opět jsme nedokázali proměnit řadu gólových šancí.
Jablonec pak vyrovnal z jediné nebezpečné střely. Takový je bohužel fotbal. Věřím, že si naši
hráči schovali branky do jablonecké sítě na finálový duel poháru.
Hned o týden později jsme doma přivítali tým zachraňujících se Českých Budějovic. Nastoupili
jsme v kombinované sestavě a směrem dopředu nám chyběla kvalita. Musím se přiznat, že
od některých hráčů, kteří dostali příležitost, jsem čekal víc. Mohli se ukázat, ale někteří to nezvládli. Z té série posledních domácích remíz jsme proti Českým Budějovicím podali nejhorší
výkon. Se Spartou a Jabloncem jsme hráli lépe.
Mezi duely s Jabloncem a Budějovicemi se vešel první zápas semifinálové série proti Olomouci. Utkání hrané ve Štruncových sadech skončilo remízou
2:2 a to z pohledu pohárové matematiky dobrý výsledek není. Přesto jsem věřil, že je v našich silách v Olomouci uspět. To se o týden později naštěstí
potvrdilo. Jsem šťastný, že jsme to zvládli. Olomouc je velice silný soupeř, v posledních týdnech navíc prokazovala Sigma vynikající formu. Nám se však
konečně podařilo proměnit některé šance, i když jich pořád bylo hodně nevyužitých. Pořád nejsme u cíle. Postup do finále je dílčí úspěch. Ale když už
v něm jsme, chceme ho vyhrát.
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Naposledy jsme se o víkendu představili na půdě Brna. Zase se opakovala stejná situace jako
v zápasech se Spartou či Jabloncem. Máme více šancí, vedeme, ale náskok neudržíme. Remíza
mě hodně mrzí, bohužel jsme závěr nezvládli. Na hráčích se také možná projevila trošku únava
po poháru v Olomouci. V přechodové fázi jsme nebyli tak rychlí a důrazní, jak by bylo potřeba.
Proto jsme nedotáhli některé brejkové situace.
Přestože situace v tabulce už prakticky vylučuje útok na poháry z ligy, chceme dnes proti Slávii
uspět. Utkání proti úřadujícímu mistrovi je přeci jen svátek, navíc bychom chtěli všechny diváky
výkonem i výsledkem s předstihem pozvat na zmiňované pohárové finále do Prahy. Věřím, že
si dnešní zápas užijete a společně se budeme na konci radovat ze tří bodů. Děkujeme, že jste
s námi.
Pavel Vrba
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Chceme hrát
pěkný fotbal.
A vyhrávat

Ač je mu teprve čtyřiadvacet let, na krku se mu již houpe
několik medailí za zisk pohárových trofejí a jedna za vítězství
v Gambrinus lize. Nyní Daniel Kolář doufá, že se k nim podaří
přidat další úspěchy také v plzeňských barvách. Našlápnuto
mají viktoriáni skvěle.

Atletika a karate, až poté fotbal
Jako skoro každý fotbalista si také Dan v dětství vyzkoušel jiné sporty.
„Než jsem začal hrát fotbal, tak jsem dělal atletiku, karate, basketbal
a mnohá další odvětví. Na roztockém stadionu se však dělaly všechny
sporty dohromady, a tak jsem se rozhodl začít s fotbalem. V tu dobu jsem
už chodil do čtvrté třídy,“ popisuje, jak se k nejoblíbenější hře na světě
dostal. „Všechny vyzkoušené sporty byly především o zábavě. Jezdíval
jsem na závody za školu i za klub, bavilo mě to. Od té doby, co jsem začal
fotbalem, jsem s atletikou musel skončit. Přeci jen jsme měli tři tréninky
týdně, takže by se to ani pořádně stíhat nedalo,“ vrací se zpět ke vzpomínkám na ´královnu sportu´. S fotbalem tak technický záložník začal
netradičně až v bezmála deseti letech, zpětně však tuto skutečnost

hodnotí jako pozitivní bonus. „Měl jsem slušný fyzický základ z atletiky
i pohyblivost z karate. Určitě mi to mohlo v začátcích pouze pomoci.“

První fotbalový přestup rovnou do Sparty
Už po dvou letech, které strávil v barvách roztockého klubu, Dan poprvé v životě přestoupil. Jeho novým fotbalovým domovem se mu
stala pražská Sparta. „Na nábor na Spartu mě vzal děda, který byl přitom slávista a za sešívané v minulosti také chytal,“ vzpomíná s úsměvem
na paradoxní vstup do klubu na Letné. Jak se vlastně stane, že fanoušek Slavie přivede svého vnoučka na nábor druhého klubu z pražských
S? „Jednou jsme se byli s bráchou podívat na derby na Letné a tam zrovna
o poločase zaznělo, že vyhlašují nábor. Zkusil jsem to a uspěl. S dědou pak
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žádné hecování nikdy neprobíhalo, fandil především dobrému fotbalu.
A samozřejmě také týmům, za které jsem hrál,“ vypráví dále čtyřiadvacetiletý fotbalista. Angažmá v rudém klubu pro ´Koldu´ však nijak výraznou změnu životního rytmu neznamenalo. „Na Spartu jsem během
celého svého působení dojížděl z Roztok. Ani mě nijak nelákalo, že bych
se třeba během působení v dorostu měl odstěhovat z domu a pořídit si
vlastní bydlení v Praze,“ krčí rameny. Stejně tak neměl Dan žádný problém se spojením školních a fotbalových povinností. „Fotbal šel se
školou skloubit, tréninky jsme většinou měli odpoledne. Takže jsem měl
tradiční den mladých sportovců: ráno jsem jel do školy, poté vyrazil na trénink a z něj domů. Střední školu jsem pak nakonec musel v Praze kvůli angažmá ve Slovácku přerušit, ale poté jsem ji dodělal v Uherském Hradišti.“

První nakouknutí do ligového týmu Letenských
Už v době, kdy viktorián s šestadvacítkou na dresu nastupoval za sparťanský dorost, odehrál občas i utkání za třetiligovou rezervu. Letní přípravu Sparty v roce 2004 však už strávil v prvním týmu, který v tu dobu

vedl František Straka. „V době,
kdy jsem nastoupil do přípravy
na Spartě, bylo v týmu hodně zvučných jmen. Výborní fotbalisté, mladí
i starší. Radek Kováč, Tomáš Sivok
nebo třeba i Honza Rezek,“ popisuje první setkání s prvoligovými
profesionály. „Během přípravy jsem
byl na pokoji s Láďou Volešákem.
Oba jsme se snažili makat, do ničeho moc nemluvit a držet krok.
Oproti dnešním mladým klukům,
kteří do prvních týmů přijdou, jsme
byli určitě více pokorní. Tahání míčů
a podobných věci pak k naší roli
neodmyslitelně patřilo,“ rozvypráví
se o povinnostech nováčků v kabině. „Po přípravě se rozhodovalo,
jestli půjdu do béčka Sparty nebo
někam na hostování. Náhodou se
mi ozval Béda Vrabec, který působil
ve Slovácku společně s Karlem Jarolímem, jestli bych to nechtěl zkusit u nich. V osmnácti jsem se tedy
sbalil a odjel na Moravu,“ líčí, jak
se zrodilo jeho trošku překvapivé
angažmá na Moravě.

Ročník v barvách Slovácka
„Dorostenecké a mužské soutěže
jsou naprosto odlišné. Angažmá
ve Slovácku pro mě bylo obrovským
skokem jak po lidské, tak po fotbalové stránce. Nyní bych udělal sice
spoustu věcí jinak, ale jsem za tuto
zkušenost moc rád. Hodně jsem
se otrkal,“ přemýšlí. „Zajímavostí
je, že jsem první utkání v lize odehrál zrovna na Spartě. Ale abych
pravdu řekl, tak jsem to nijak moc
neprožíval. Byl jsem rád, že jsem
mohl hrát,“ vzpomíná na ligovou
premiéru, do které nastoupil jako

VIKTORIÁN 6 /10

6

proﬁl
střídající hráč. „Mé postavení
v klubu bylo takové, že jsem občas hrával, občas ne. Někdy jsem
pak ani s týmem nejel na zápas.
Celkově mám ale na trenéra
Jarolíma, pod kterým jsem odehrál první ligové zápasy, dobré
vzpomínky. Nikdo z klubu s ním
neměl problém. Je to ten typ
trenéra, který ví, co chce a jde
si za tím,“ představuje plzeňským fanouškům svou zkušenost s fotbalovým koučem,
který dovedl Slavii ke dvěma
ligovým titulům. „Po půlroce
ale trenér Jarolím odešel a od té
doby jsem prakticky nastupoval
pouze za druhý tým Slovácka.
V tu dobu jsem se soustředil více na školu a na to, abych zvládnul maturitu, což se nakonec podařilo,“ pokračuje ve svém
vyprávění. Pro rok, který v moravském městě Dan
strávil, má dnes jen slova chvály. „Život v Uherském
Hradišti byl naprosto v pohodě a vzpomínám na něj
rád. Pořídil jsem si tam byt, všichni kluci byli bezproblémoví. Tamní lidé byli opravdu přátelští, a tak
jsem tam s nikým neměl problém. Dodnes tam mám
kamarády, kteří neměli s fotbalem nic společného.“

nakonec sezóna vydařila, neboť se Blšany v lize udržely,“ vzpomíná na angažmá ve vesničce zaslíbené fotbalu.

První fotbalová trofej
Po půl roce se však začala o služby svého kmenového hráče zajímat
Sparta, a tak se mladý fotbalista vrátil zpět na Letnou. „V tu dobu trénoval Spartu Stanislav Griga. Šel jsem tam s vědomím, že mě chce trenér,
ale byl jsem domluven, že kdybych se neprosadil, mohl bych se do Blšan
vrátit zpátky,“ popisuje okolnosti svého návratu do rudého dresu. „Nakonec jsem tam absolvoval celou přípravu a udržel se v prvním týmu.
Během půlroku pod trenérem Grigou jsem občas hrál za béčko a někdy
jsem také nastoupil v Gambrinus lize. Ve Spartě byla spousta výborných
fotbalistů a já byl rád za každou šanci, kterou jsem dostal,“ prokazuje Dan
svoji příslovečnou skromnost a k prvním startům v mateřském klubu
dodává: „Nejraději vzpomínám ale na finále Poháru ČMFS s Baníkem Ostrava, které se hrálo v Liberci. Předchozí ligový zápas v Plzni dostal Honza
Šimák červenou kartu, a tak jsem nastoupil do finále v základní sestavě
já. Utkání se nám nakonec podařilo dovést do vítězného konce po penaltovém rozstřelu. Ve své první ligové sezóně ve Spartě jsem se tak mohl radovat ze zisku své první fotbalové
trofeje,“ usmívá se při nádherné
vzpomínce na zisk Poháru ČMFS.

Se lvíčkem na prsou
Jedním ze snů každého fotbalisty
je nastupovat za reprezentační
výběry své země. Ani Dan není
v tomto případě žádnou výjimkou. „První pozvánku do jedenadvacítky jsem dostal v době, kdy
jsem se prosadil na Spartě. V žádném případě jsem se však nestal
tím hráčem, na kterém by naše
mládežnická reprezentace stála.
Když jsem dostal šanci, tak jsem ji
chtěl samozřejmě využít. Pozvánku
do jedenadvacítky jsem bral jako
odměnu za investované úsilí,“ říká.
S mládežnickou reprezentací
České republiky se pak podíval
také na mistrovství Evropy. „Na jedenadvacítku vzpomínám hrozně
rád. Byly to pro mě dva krásné roky.
V kvalifikaci jsme přešli přes Bosnu

Půlrok v Blšanech
Po roce na Moravě se technický fotbalista vrátil
do Sparty, kde měl nastupovat za béčko. „V tu
dobu působil na Spartě trenér Hřebík, který zrovna
takřka polovinu prvního týmu poslal do rezervy.
Takže jsem se tam potkal s ´Rézou´ nebo třeba Jirkou Homolou. Pod trenérem Kotalem jsem s nimi
absolvoval přípravu a na začátku sezóny přišla nabídka jít do Blšan,“ přibližuje jednoduché pozadí
svého angažmá u ´chmelařů´. „Působení v Blšanech hodnotím zpětně velmi dobře. Nakonec jsem
tam odehrál celý podzim, ačkoliv třeba v prvním
zápase v Mladé Boleslavi jsme dostali pět branek.
Pod trenérem Bílkem se mi hrálo dobře, zázemí bylo
velmi kvalitní. V tu dobu tam byl dobře poskládaný
mančaft z mladých i zkušených hráčů. A hlavně se
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První rok na západě Čech

a Hercegovinu, za kterou nastupovali takoví hráči jako Džeko nebo Misimovič,“ vzpomíná na prstižní turnaj, který však pro něj osobně skončil
prakticky dříve, než začal. „V desáté minutě utkání s Anglií jsem si totiž
přetrhal vazy v kotníku. Šel jsem do souboje a protihráč mne trefil po odehrání balonu. Bohužel se tak stalo a nedalo se s tím nic dělat. Šampionát jsme navíc neodehráli dobře a hned po základní skupině se pakovali
domů. Přitom jsme měli velkou šanci kvalifikovat se na Olympijské hry,“
mrzí ještě dnes mladého hráče.

Double se Spartou
Ročník 2005/06 dohrál Dan převážně v základní sestavě Sparty. Nevypadl z ní ani pro sezónu nadcházející, ve které se na Letné slavil zisk
prvenství v Gambrinus lize i v Poháru ČMFS. „Od začátku té mistrovské
sezóny jsem už nastupoval v základní sestavě. Přiznávám, že jsem to ani já
sám nečekal. Trenér Griga mě začal stavět, věřil mi. Bohužel jsme ale prohráli v Boleslavi a poté Griga odešel. Následně přišel Michal Bílek, kterého
jsem znal z Blšan, a moje postavení se naštěstí neměnilo – důvěru trenéra
jsem nadále měl,“ říká na adresu současného trenéra české reprezentace. „Zisk doublu se Spartou je pro mě zatím největším fotbalovým zážitkem,“ dodává. Následující sezóna již pro Spartu tak úspěšnou nebyla.
Klubu se sice podařilo zvítězit opět v české pohárové soutěži, ale v tu
dobu již na lavičce nestál Michal Bílek. Ve Spartě nastaly změny, které
se dotkly také současné opory Viktorie.
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V klubu z Letné se přestalo s Danem počítat, a tak se rozhodl odejít
do svého čtvrtého angažmá v rámci
Gambrinus ligy. „Do Plzně jsem vlastně
přišel během posledního přestupního
dne. Mojí prioritou bylo hrát. Nikdo mi
samozřejmě nemohl zaručit místo v základní sestavě, ale byla zde určitě větší
příležitost nastupovat, než tomu bylo
na Spartě,“ vysvětluje, proč se rozhodl
nejslavnější český celek opustit. „Poté,
co jsem za Viktorku odehrál svůj první
zápas, byl hned odvolán trenér Šilhavý.
I tak v tu dobu překvapivě nebyla atmosféra v kabině nijak špatná, protože
všichni se snažili myslet pozitivně. S trenérem Vrbou sem přišla zodpovědnost
do obranné hry a snažili jsme se vyvarovat hloupých chyb. Hlavně na tom
jsme museli zapracovat,“ přemýšlí
o prvním půlroku ve Viktorii. Výborné výsledky z konce podzimní části
sezóny naznačily, že by Viktorka mohla zažít velmi úspěšné fotbalové
jaro. Vstup do druhé části sezóny však Západočechům nevyšel. „Mrzelo
mne, že jsme jarní premiéru na Slavii nezvládli. Šli jsme do něj s tím, že
vyhrajeme a pak půjde vše bez problémů. Ihned na začátku nás slávisté
vyvedli z omylu, výsledek jsme začali honit až ve druhém poločase, ale to
už bylo pozdě. Tato facka pro nás ale byla důležitá, protože jsme se vrátili
na zem,“ vzpomíná na loňské domácí střetnutí s dnešním soupeřem Plzeňských. „Během jara pak přišly zápasy, které jsme mohli a měli vyhrát,
ale to se nám nepodařilo. Myslím si ale, že kádr svou kvalitu dokázal,“ dodává.

Chceme hrát pěkný fotbal, říká ´Kolda´
Během působení ve Spartě nastupoval roztocký odchovanec většinou
na kraji záložní řady, zatímco v plzeňském celku se objevil v útoku,
záloze či na pozici podhrotového hráče. „Jsem rád za to, že můžu hrát,
a tak mi je úplně jedno, na jaké pozici nastupuji,“ říká ofenzivní univerzál. ´Kolda´ pak nezapomene pochválit ani spoluhráče z týmu a herní
projev. „Ve Viktorce je hodně útočných a kreativních hráčů, a tak ani nemůžeme být mužstvem, které by mohlo pouze bránit. I trenér Vrba po nás
chce, abychom kombinovali a chtěli hrát pěkný fotbal,“ vysvětluje. Co je
podle něj tedy příčinou toho, že v lize se západočeskému klubu zatím
nedaří zcela dotáhnout špičku soutěže? „Na můj vkus v lize máme stále
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hodně utkání, která bychom měli dovést do vítězného konce, což se nám
ale nedaří. Ve fotbale jde o body a účelnost především. Na tom musíme
ještě zapracovat. Často hrajeme pěkně a máme dostatek šancí na to, abychom soupeři vstřelili branku. Bohužel často tyto šance neproměníme, což
se nám vymstí a v zápase nakonec nezvítězíme. Přál bych si, abychom byli
týmem, který je schopen zvítězit i v zápasech, kdy se mu nedaří,“ uvažuje.

ti stačí klasický řidičák na auto,“ dodává s úsměvem, co mu rozhodnutí
ulehčilo. Ač Dan do Štruncových sadů z Prahy dojíždí, stihl si již západočeskou metropoli oblíbit. „Plzeň je opravdu krásné město. I když většinu času trávíme na stadionu, tak se občas do města dostanu. A rád bych
přispěl k tomu, abychom západočeskou metropoli představili Evropě také
v pohárových zápasech.“

Krásné fotbalové vzpomínky – Cardiff a reprezentace
V loňské sezóně se aspoň částečně splnily talentovanému viktoriánovi
také dva fotbalové sny. „Mým snem je se jednou dostat do zahraničí. Lákala by mě samozřejmě Anglie, kde se hraje nejlepší ligová soutěž světa,“
říká. Blízko jednomu takovému angažmá už byl, když strávil testy
v Cardiff City z druhé nejvyšší anglické soutěže. „To bylo něco neuvěřitelného. Utkání, které jsem odehrál, byl přátelský zápas a nikdo ho nebral
moc prestižně. Hodně kluků z Cardiffu v tu dobu bylo také na reprezentačních srazech. Už jenom ale na takovémto zápase bylo vidět, jaký rozdíl
je mezi naším a ostrovním fotbalem. Je to pro mě také motivace do další
práce.“ vrací se ve vzpomínkách za kanál La Manche na utkání, ve kterém jednu branku vstřelil a na dvě nahrál. Druhým zážitkem pak pro
Dana bylo pozvání na sraz české reprezentace. Ke konci ročníku se
totiž ´Kolda´ dočkal telefonátu od trenéra prvního týmu České republiky, jímž byl pro utkání s Maltou František Straka. „Z nominace jsem byl
hodně překvapený. Myslím si, že hodně kluků, kteří se v nominaci objevili,
na tom bylo stejně jako já. Pro nás to bylo hrozně motivující, protože jsme
si vyzkoušeli, jaké to je reprezentovat Českou republiku. Každý, kdo tam
byl, si to užil a do utkání vložil maximum. Bylo vidět, že všichni jsme byli
před zápasem nervózní,“ přiznává při vzpomínce na reprezentační debut.

Pes, přítelkyně, rodina a čtyřkolka
Svůj volný čas věnuje plzeňský hráč zejména přítelkyni, rodině a fence
jack russella. Přesto i u něj najdeme koníčka, který se rozhodně nedá
zařadit mezi typické. „Rád jezdím na čtyřkolce. To mě opravdu baví a je to
pro mě relax. Tím, že do Plzně dojíždím, na to není už tolik času. Původně
jsem se rozhodoval mezi motorkou a čtyřkolkou, ale čtyřkolka mi přišla
bezpečnější,“ vysvětluje. „Na motorku navíc nemám papíry a na čtyřkolku

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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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

Úřadující mistr
prožívá špatnou
sezonu
Neveselé chvíle prožívají v letošní sezoně fanoušci
fotbalové Slávie. Sešívaní se v minulých letech namlsali
zisky dvou titulů a účastí v prestižní Lize mistrů, letos
se však tým z Edenu nachází ve středu ligové tabulky
bez možnosti dosáhnout na její špičku. Porážkou
v semifinále domácího poháru si navíc slávisté
po 19. letech zavřeli bránu do pohárové Evropy.

Slávii nevyšla ani sázka
na pohár
Slávisté se za tímto ligovým jarem
určitě nebudou ohlížet s nadšením. Druhou půlku ligových bojů
sice odstartovali dvěma těsnými
výhrami, ale pak přišla domácí remíza s adeptem na titul Teplicemi
a dvě nepříjemné porážky na Slovácku a doma s Libercem.
Trenér Jarolím již v těchto okamžicích neměl pevnou pozici
a jeho konec na lavičce Slávie byl definitivně
stvrzen po utkání na ostravských Bazalech. Tam
obhájci ligového titulu prohráli 1:3, opět se

SLAVIA

PLZEŇ – SLAVIA

1. česká liga 1993–2010 (plný počet)
Letošní sezona 17.
Dnešní zápas 508.
Loňské umístění 1.
Největší úspěch 3x mistr ligy (1996, 2008, 2009)

Bilance vzájemných zápasů
1. česká liga
25
3
9
Z toho v Plzni 12
1
5

Bilance se současnými prvoligovými kluby
Nejvíce výher s Ostravou – 23
Nejvíce remíz se Spartou a Jabloncem – 14
Nejvíce proher se Spartou – 15
Nejdelší série
Samé výhry v řadě 11 (listopad 1999 – duben 2000)
Bez prohry v řadě 24 (květen 1999 – duben 2000)
Bez výhry v řadě 7 (říjen – prosinec 2000)

13
6

vzdálili od čela tabulky a Karla
Jarolíma nahradil staronový
kouč trenér František Cipro.

Slávii nevyšla ani sázka
na pohár

Nový muž u kormidla Slavie
byl p o s t a v e n p ř e d těžkou
úlohu, neboť po pouhém dni
ve funkci ho čekalo pohárové
utkání se Spartou. Ten však sešívaní zvládli, stejně jako následnou odvetu
na Letné a postoupili mezi čtyři nejlepší
týmy soutěže. Proti severočeskému Jablonci
však narazili a ač v závěru mocně útočili
na postup, nakonec zůstali před branami finále. Mezitím si navíc vyslanci Edenu připsali
porážku v ligovém derby na Spartě, domácí
remízu s Kladnem a také nelichotivou prohru
1:3 v Olomouci. V ligové tabulce tak obhájcům nejvyšší příčky patří až osmá příčka.

ZÁPASY V MINULÝCH SEZONÁCH
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
2000/2001
2003/2004
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Plzeň – Slavia 0:2
Plzeň – Slavia 1:1
Slavia – Plzeň 2:1
Plzeň – Slavia 0:1
Plzeň – Slavia 1:2
Plzeň – Slavia 1:1
Slavia – Plzeň 2:1
Plzeň – Slavia 2:1
Plzeň – Slavia 1:1
Plzeň – Slavia 0:4
Slavia – Plzeň 3:0
Plzeň – Slavia 1:1

Slavia – Plzeň 0:0
Slavia – Plzeň 2:3
Plzeň – Slavia 0:1
Slavia – Plzeň 2:1
Slavia – Plzeň 2:1
Slavia – Plzeň 1:1
Plzeň – Slavia 1:3
Slavia – Plzeň 3:0
Slavia – Plzeň 1:1
Slavia – Plzeň 0:1
Plzeň – Slavia 0:0
Slavia – Plzeň 3:2
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Rychlé vedení,
spousta šancí.
Ale Plzeň má jen bod
Fotbalisté Viktorie Plzeň remizovali v utkání 25. kola nejvyšší
soutěže s Jabloncem 1:1 a hodně se jim vzdálila cesta
do pohárové Evropy z Gambrinus ligy. Už v 6. minutě se sice ujali
vedení zásluhou přesné hlavičky Střihavky. Jenže v 51. minutě
hosté z ojedinělé akce vyrovnali, přesným střelcem byl Lafata.
Plzeň přitom po většinu času byla lepším týmem, jenže nevyužila
řady velkých příležitostí.

Krásný gól a další šance

Po pauze přišel trest

Plzeň začala proti silnému soupeři skvěle. Rajtoral obešel na pravé
straně dva protihráče a přesným centrem našel naskakujícího Střihavku. Ten poslal hlavou míč do protipohybu brankáře Špita – 1:0. Plzeň nadále zachytávala akce Jabloneckých a často vyrážela do rychlých
protiútoků. Druhou branku měl po centru Rajtorala na noze Střihavka,
ale neuspěl stejně jako o chvíli později Bakoš. Deset minut před koncem půle Petržela dostal přesný pas od Horvátha, několikrát si zasekl
míč a položil si na zem obránce i gólmana Špita. Jenže
z pár kroků nedokázal míč poslat do opuštěné branky
a vracející se Pavlík stihl jeho střelu ztečovat na roh.

Jen pět minut po změně stran před šestnáctkou kombinoval Jarolím,
předložil míč Lafatovi a ten zamířil přesně k levé tyči. Míč se od ní odrazil do sítě, Daněk se natahoval marně – 1:1. O chvíli později mohl
Plzni vrátit vedení znovu Petržela. Tentokrát měl smůlu, protože jeho
pohotovou střelu z levé strany Špit nataženou paží dokázal vytěsnit
na břevno. Stejně neúspěšný byl v samostatném úniku Střihavka,
Horváthův trestný kop skončil na tyči! Ještě v 88. minutě předvedli
domácí před Špitem obrovský závar.
Na jeho konci byla hlavička Bystroně
po centru Jiráčka, s níž si ale jablonecký brankář poradil. Plzeň tak brala
jen bod.

GAMBRINUS LIGA, 25. KOLO
FC Viktoria Plzeň – FK Baumit Jablonec
1:1 (1:0)
Branky 6. Střihavka – 51. Lafata
ŽK 46. Eliáš , 75. Kovařík
Rozhodčí Hrubeš – Mencl , Hojsík
Diváci 3 018
Plzeň Daněk – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský – Petržela,
Rada, Horváth, Rezek (88. Lecjaks) – Bakoš (62. Kolář), Střihavka
(69. Jiráček), trenér Vrba
Jablonec Špit – Zábojník, Pavlík, Drsek, Jablonský – Haurdič
(73. Michálek), Eliáš (89. Krejčí), Loučka, Kovařík – Jarolím, Lafata
(84. Pekhart), trenér Komňacký
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GAMBRINUS LIGA, 27. KOLO
FC Viktoria Plzeň – SK Dynamo Č. Budějovice 0:0
ŽK Hudson, Meszároš
Rozhodčí Adámek – Chytil, Vysloužil
Diváci 2 430
Plzeň Daněk – Ševinský, Hájovský, Rada, Lecjaks – Rajtoral
(62. Limberský), Jiráček (84. Darida), Rýdel, Kolář, Petržela
(70. Krbeček), trenér Vrba
České Budějovice Kučera – Laštovka, Horejš, Žižka, Krob –
Hudson, Benát (78. Riegel), Otepka, Volešák (90. Mezlík), Černák –
Sedláček (80. Meszároš), trenér Šilhavý

Aktivnější poločas Západočechů
Po úvodním hvizdu utkání byli aktivnější domácí viktoriáni, Rezek, Rajtoral ani nadvakrát Jiráček však se svými pokusy neuspěli. Následně
musel čarovat na druhém konci hřiště proti prvním střelám českobudějovických fotbalistů plzeňský gólman
Daněk. Po rohovém kopu Dynama se
nejprve vytáhl skvělým zákrokem proti
hlavičce Horejše, o pár vteřin později si
na Daňkovi vylámal zuby také Volešák.
Do pauzy pak opět převzali iniciativu
viktoriáni, ale Lecjaks ani Petržela ve výhodných pozicích branku netrefili.

Viktorka se rozešla
s Českými Budějovicemi
bez branek
Za nádherného počasí se ve Štruncových sadech odehrál zápas
26. kola Gambrinus ligy, ve kterém se proti sobě postavily domácí
Viktoria Plzeň a Dynamo České Budějovice. Kouč Plzeňských
Pavel Vrba nechal pro klání s jihočeským celkem šetřit před
pohárovou odvetou v Olomouci opory klubu. V základní sestavě
Viktorie tak mimo jiné chyběl také její kapitán Pavel Horváth,
jemuž se dostalo před výkopem utkání gratulace k pětatřicátým
narozeninám od spoluhráčů a vedení západočeského klubu.

Ani druhá půle branky nepřinesla
Ve druhém poločase bylo šancí na obou stranách oproti první pětačtyřicetiminutovce o poznání méně. V 52. minutě se odhodlal zakončit
Kolář, střelecký pokus viktoriána s šestadvacítkou na zádech skončil
nad brankou. Následně se hra odehrávala převážne mezi šestnáctkami. V 74. minutě zahrozil hlavou Jiráček, zamířil však vedle pravé
tyče. Do zakončení se poté protlačil také Rezek, na druhé straně proti
Otepkovi zasahoval Daněk. Když pak v poslední minutě hry nezacílil
mezi tři tyče z hranice šestnáctky velmi aktivní Honza Rezek, skončilo
utkání, stejně jako podzimní duel, bez branek.
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Viktoria přišla o výhru
v Brně až v poslední
minutě
Fotbalisté Viktorie Plzeň remizovali ve 27. kole Gambrinus ligy
v Brně 2:2. Přitom ještě v 90. minutě drželi vedení 2:1, jenže
domácí dokázali vyrovnat zásluhou Dostálka. Za Plzeň v prvním
poločase vyrovnal po úvodní trefě brněnského Rabušice zblízka
Rezek, v 50. minutě pak hlavou skóroval Kolář a Viktoria vedla.
Jenže náskok neudržela. I kvůli tomu, že asistent rozhodčího
dvakrát mylně odmával postavení mimo hru a Petržela
s Jiráčkem tak přišli o regulérní branky.

Plzeňská převaha a gól domácích
Viktoria začala v Brně s velkou chutí. Už ve 2. minutě se po pasu Horvátha ocitl za obránci osamocený Kolář, jenže trefil vybíhajícího gólmana
Doležala jen do nohou. Trest přišel ve 12. minutě. Kalabiška se na levé
straně uvolnil přes Rajtorala a jeho centr mistrně střelou bez přípravy
využil Rabušic, když střílel do protipohybu brankář Daňka k pravé tyči.
Inkasovaný gól s hosty neotřásl a dál byli lepším týmem. Bystroň ještě
v šanci neuspěl, ale po půlhodině bylo vyrovnáno. Horváth se po rohu
dostal ještě ke druhému centru z pravé strany, ten domácí usměrnili
na horní tyč a Rezek stál zcela sám na správném místě před prázdnou
brankou – 1:1.

Festival neproměněných šancí a neuznané góly
Plzni skvěle vyšel vstup do druhého poločasu. Na začátku akce byl
znovu kapitán Horváth a jeho neomylná levačka. Centr z levé strany

se snesl na hlavu zcela volného Koláře a ten se zblízka hlavou nemýlil –
1:2. A nadále se tlačili do ofenzivy hosté. Rezek však trefil tyč a Petrželovu střelu Doležal zázračně vytlačil na roh. V 80. minutě viděli diváci
potřetí míč v brněnské síti. Přízemní centr Horvátha zleva doputoval až
k volnému Petrželovi, který ho dostal za brankovou čáru. Jenže asistent
hlavního sudího Kovaříka zdvihl praporek a radost střelci zkazil. Opakovaný záběr rozhodčí usvědčil z omylu.

Hořký konec a vyrovnání domácích
Pět minut před závěrečným hvizdem znovu hrubě chybovali sudí. Jiráček si v šestnáctce zpracoval parádní pas a zavěsil. Stál přesně na hranici ofsajdu, přesto hlavní rozhodčí na signalizaci pomezního podruhé
upřel Plzni regulérní gól. I tak to vypadalo, že hosté si odvezou cenné
tři body, kterými by oživili útok na čtvrtou příčku v lize. Jenže v 90. minutě se Brno šťastně dočkalo vyrovnání. Po dlouhém centru do šestnáctky se míč po souboji Horvátha s Dvorníkem dostal ke zcela volnému Dostálkovi, který z 10 metrů nedal Daňkovi šanci – 2:2. Viktoria
tak smolně přišla o vítězství.

GAMBRINUS LIGA, 27. KOLO
1. FC Brno – Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)
Branky 12. Rabušic, 90. Dostálek – 33. Rezek, 50. Kolář
ŽK Dostálek, Husár – Rada
Rozhodčí Kovařík – Urban, Santarius
Diváků 1 821
Brno Doležal – Pernica, Križko, Trousil, Husár – Dostálek, Huška
(75. Borák), Polách (65. Okleštěk) – Rabušic, Šural (81. Dvorník),
Kalabiška, trenér Beránek
Plzeň Daněk – Rajtoral (66. Ševinský), Hájovský, Bystroň, Limberský
(70. Lecjaks) – Petržela (87. Navrátil), Rada, Horváth, Jiráček – Kolář,
Rezek, trenér Vrba
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Daniel Kolář

soupeř

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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INTERNETOVÉ SÁZENÍ POVOLENO!
- Má již vaše pobočka zavřeno?
- Nemáte čas na pobočku zajít?
- Podejte sázku přes internet!

Registrujte se na kterékoliv
pobočce Tipsportu!

www.tipsport.cz

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po neúplném 27. kole
1.

AC Sparta Praha

26

14

12

0

34:11

54

2.

FC Baník Ostrava

26

16

6

4

40:21

54

3.

FK Teplice

27

15

8

4

43:23

53

4.

FK Baumit Jablonec

26

15

6

5

33:24

51

5.

FC Viktoria Plzeň

27

11

10

6

34:27

43

6.

SK Sigma Olomouc

26

12

4

10

42:33

40

7.

FK Mladá Boleslav

27

11

5

11

45:37

38

8.

SK Slavia Praha

26

9

8

9

31:28

35

9.

FC Slovan Liberec

27

9

6

12

30:34

33

10.

1. FK Příbram

26

9

5

12

31:35

32

11.

1. FC Brno

27

8

7

12

27:37

31

12.

Bohemians 1905

27

7

9

11

19:26

30

13.

1. FC Slovácko

27

7

5

15

24:35

26

14.

Dynamo Č. Budějovice

26

5

10

11

20:29

25

15.

SK Kladno

27

7

3

17

23:45

24

16.

FK Bohemians Praha

26

4

2

20

25:56

-6
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

soupiska

DOMÁCÍ 

HOSTÉ 

FC Viktoria Plzeň

SK Slavia Praha

Brankáři
19
Dan Houdek
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

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

Obránci
3
Tomáš Hájovský
8
David Limberský
13
Jan Lecjaks
15
František Ševinský
18
David Bystroň
21
Jakub Navrátil
22
Šiniša Rožman

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

Záložníci
4
Tomáš Rada
6
David Vaněček
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
16
Vladimír Darida
20
Petr Jiráček
24
Filip Rýdel
26
Daniel Kolář
27
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

Útočníci
7
David Střihavka
9
Tomáš Krbeček
17
Jan Rezek
23
Marek Bakoš

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

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

Brankáři
28
Martin Vaniak
31
Deniss Romanovs
34
Štěpán Senecký

4. 10. 1970
2. 9. 1978
6. 1. 1980

Obránci
3
Milan Kopic
4
David Hubáček
5
Kevin Lafrance
15
Petr Mareš
19
Matej Krajčík
22
Benjamín Vomáčka
29
Josef Kaufman
33
James Dens

23. 11. 1985
23. 2. 1977
13. 1. 1990
17. 1. 1971
19. 3. 1978
27. 6. 1978
27. 3. 1984
14. 8. 1986

Záložníci
2
Petr Trapp
6
Hocine Ragued
8
Petr Janda
9
Adam Hloušek
13
Milan Černý
15
Zdeněk Zahálka
18
Filip Duranski
20
Štěpán Koreš
23
Tijani Belaid
24
Vitali Trubila
26
Jaroslav Černý
27
Peter Grajciar
30
Petr Kučera
32
Ondřej Vaněk

6. 12. 1985
11. 2. 1983
5. 1. 1987
20. 12. 1988
16. 3. 1988
4. 7. 1987
17. 7. 1991
14. 2. 1989
6. 9. 1987
7. 1. 1985
26. 6. 1979
17. 9. 1983
26. 1. 1991
5. 7. 1990

Útočníci
7
Stanislav Vlček
10
Jan Kysela
11
Stanislav Tecl
14
Zdeněk Šenkeřík
17
Jan Zákostelský
18
Riste Naumov
21
Mirko Ivanovski
23
Martin Hurka

26. 2. 1976
17. 12. 1985
1. 9. 1990
19. 12. 1980
25. 11. 1991
14. 4. 1981
31. 10. 1989
20. 4. 1993

Hlavní trenér František Cipro
Asistenti trenéra Petr Vrabec, Luboš Přibyl, Pavel Řehák
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DYBS

Stavební činnost s.r.o.

STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

OVOCE – ZELENINA
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

kandidaturu města Plzně
na Evropské hlavní město kultury!

www.plzen2015.cz

ﬁnále s Ostravou: 8. září 2010

juniorka

Juniorka sbírá
další body
Po prvním jarním vítězství, které zaznamenala juniorka proti
Sokolu Ovčáry, tvrdě narazila na půdě Varnsdorfu, z jehož
hřiště si přivezla pětibrankový debakl. Následně se jí však
podařilo vytěžit bod z domácího klání proti Písku, i přesto že
dohrávala oslabena o vyloučeného hráče. V dalším klání proti
své jmenovkyni ze Žižkova pak vybojovala všechny tři body
a dočkala se další výhry.

Juniorka nestačila na Varnsdorf od prvních minut
Už od prvních minut hry na hřišti třetího týmu ČFL tahala plzeňská
juniorka za kratší provaz. Soupeř ji přehrával ve všech směrech. Varnsdorfští fotbalisté hráli rychlý, agresivní a důrazný fotbal. Nikoho tak
nemohlo překvapit, že se v 18. minutě hry ujali domácí vedení po zakončení Kabeleho. Do konce prvního poločasu pak přidal Varnsdorf
ještě jednu branku. Mladí viktoriáni, za které nastoupil ve středu záložní řady Tomáš Krbeček, se do výraznější střelecké příležitosti nedostali.

Viktoria si odvezla domů debakl
Po návratu z kabin vypadalo, že na hrací plochu nastoupil jiný tým
Viktorie než v první půli. První desetiminutovku byli Západočeši Varnsdorfským vyrovnaným soupeřem. Následně však Varnsdorf plzeňské
fotbalisty začal znovu přehrávat. Převaha domácích byla korunována
dalšími třemi zásahy do Houdkovy sítě. Čestný úspěch Plzeňských pak
zaznamenal z pokutového kopu David Vaněček. Do Plzně si tak Viktorka odvezla pětibrankový příděl. „Náš dnešní výkon byl, nebál bych se
říci, tragický. Doplácíme na příliš mladé, ale především nezkušené hráče.
Ti by potřebovali vedle sebe někoho zkušenějšího, vedle kterého by mohli
fotbalově růst, někoho, kdo se nebude bát vzít to na sebe,“ přemýšlel
po utkání trenér Martin Lepeška.

Vaněčkovo střídání po třech minutách
Další klání čekalo na mladé hráče plzeňského celku ve středu, kdy
na hřišti v Luční ulici přivítali Písek. Ač se hrál od úvodního hvizdu
zápasu svižný fotbal, šancí na obou stranách bylo poskromnu. K prvnímu střídání se muselo trenérské duo Matejka – Lepeška odhodlat
již po třech minutách hry, kdy zraněného Vaněčka nahradil Vitouš.
Ve 28. minutě pak Nový fauloval píseckého hráče v pokutovém území
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a rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu. Hosté jej proměnili
a ujali se jednobrankového vedení. Tento stav svítil na ukazateli skóre
po konci prvního poločasu.

Drama druhé půle znamenalo dělbu bodů
Do druhého poločasu vlétli Západočeši ve velkém stylu. Ihned po návratu z kabin zahrozil Herák. Branku Písku ale netrefil. V 52. minutě bylo
už vyrovnáno. Po Mandousově dlouhém autu se ve skrumáži před gólmanem hostů míč nakonec odrazil do branky od jednoho z píseckých
fotbalistů. O osm minut později strhli viktoriáni vedení na svou stranu.
Po rohovém kopu se prosadil Krbeček. Následně byl však vyloučen
Chvojan a hosté z Písku svého soupeře začali přehrávat. V nastaveném
čase se podařilo po rohu hostujícímu Kubišovi vyrovnat, a stanovit tak
konečné skóre zápasu 2:2. „S ohledem na vývoj utkání, s ohledem na to,

SK Slovan Varnsdorf – FC Viktoria Plzeň B 5:1 (2:0)
Branky 39., 60., 67. Jordák, 18. Kabele, 57. Procházka – 67. Vaněček
z penalty
FC Viktoria Plzeň B Houdek – Nový, Matas, Chvojan, Rožman – Mudra,
Krbeček, Vitouš (75. Sladký), Vaněček, Mandous (58. Štrajt) – Herák
(62. Šlajs), trenéři Matejka, Lepeška

FC Viktoria Plzeň B – FC Písek 2:2 (0:1)
Branky 52. vlastní, 60. Krbeček – 28. Zušťák z penalty, 90. Kubiš
FC Viktoria Plzeň B Houdek – Nový, Matas, Chvojan, Mandous – Mudra,
Krbeček, Darida (63. Sladký), Vaněček (3. Vitouš), Rožman – Herák
(89. Šlajs), trenéři Matejka, Lepeška

FC Viktoria Plzeň B – FK Viktoria Žižkov B 3:1 (2:1)
Branky 6. Vitouš, 13. Herák, 89. Darida – 29. Demjan
FC Viktoria Plzeň B Houdek – Nový, Matas, Mandous, Rožman – Vitouš
(89. Štrajt), Sladký, Krbeček (16. Staněk), Mudra, Darida – Herák (89. Šlajs),
trenéři Matejka, Lepeška

juniorka

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

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

25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25
25
25

13
11
12
10
10
9
8
9
8
9
8
9
9
9
9
7
7
6

7
10
4
8
6
7
10
7
9
6
9
6
6
5
5
8
4
5

5
4
9
7
9
9
7
9
7
10
7
10
10
11
11
10
14
14

41:25
29:17
39:30
35:36
23:26
33:30
38:38
29:32
33:29
32:32
32:34
35:38
31:35
34:28
33:28
30:37
25:36
26:47

46
43
40
38
36
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
29
25
23

že jsme museli už ve třetí minutě střídat, s ohledem na to, že jsme od sedmdesáté minuty hráli o deseti, si myslím, že můžeme být s bodem spokojeni.
Favorizovaný Písek se tady vlastně ze hry neprosadil. Obě branky padly
po standardních situacích,“ prohlásil po zápase Milan Matejka.

Parádní vstup do zápasu se Žižkovem
Ve střetnutí dvou Viktorií, plzeňské a žižkovské, měla lepší vstup
do utkání ta plzeňská. Už po šesti minutách hry rozjásal plzeňské
fanoušky v Luční ulici Vitouš, který hlavou uklidil do žižkovské sítě
míč po nahrávce od Daridy. O sedm minut později bylo ještě veseleji. Po Sladkého nahrávce za obranu se prosadil střelou k tyči Herák
a upravil skóre na 2:0 pro Viktorku. Následně musel hrací plochu opustit zraněný Krbeček, jehož ztráta se na hře plzeňské juniorky projevila.
Ve 29. minutě se podařilo Žižkovu vstřelit kontaktní branku, když se
prosadil Demjan.

Daridova branky pojistila tříbodový zisk
Druhou pětačtyřicetiminutovku si rezervní tým Žižkova sice vytvořil
územní převahu, ale vyrovnat se mu nepodařilo. Naopak minut před
koncem zápasu inkasoval potřetí. Po individuální akci Heráka, jenž prošel přes polovinu hřiště, se střelecky prosadil Darida. Plzeňský talent
tak pečetil výsledek zápasu na konečných 3:1 pro Viktorii Plzeň. „Myslím si, že dnešní výhra je naprosto zasloužená. I když my měli více ze hry
v prvním poločasu, soupeř ve druhém. My však vstřelili tři branky, soupeř
pouze jednu,“ řekl k zápasu kouč Západočechů Milan Matejka.
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Ondrášovka Cup

Viktoria je ve finále
domácího poháru!
Obrovský úspěch do klubové historie připsali před týdnem
fotbalisté plzeňské Viktorie na hřišti olomoucké Sigmy. Svěřenci
Pavla Vrby perfektně zvládli odvetu semifinále Ondrášovka
Cupu a postoupili do finále. Pokud si červeno-modří poradí
s týmem Jablonce, mají otevřené dveře do pohárové Evropy.

David Střihavka chce uspět ve ﬁnále

První duel se nesl ve znamení neproměněných šancí
První zápas série hostily Štruncovy sady a diváci viděli atraktivní podívanou se čtyřmi góly. Olomouc se v počátku dopředu nehrnula, naopak se snažila zachytávat útoky domácích. O vzrušení se tak střeleckými pokusy a centry ze střední vzdálenosti staral hlavně Horváth, ale
Lovásik dlouho odolával. Až chvilku před uplynutím půlhodiny zacílil
plzeňský kapitán po narážečce s Rezkem přesně a poslal Viktorii do vedení. Jenže ještě než se Plzeň stačila
probrat z radostného opojení, náskok ztratila. Ve 31. minutě si Ordoš
počíhal na odražený míč a prudkou
střelou k levé tyči překonal gólmana
Daňka. První poločas přesto skončil
radostněji pro Viktorii. Ve 38. minutě
zaváhal brankář Lovásik, který neu-
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» Útočník David Střihavka odehrál v Olomouci skvělý zápas. Jeden
gól dal, zařídil penaltu. Po zranění se dostává do formy. Pět minut
po úvodní trefě Rezka vstřelil po parádní individuální akci důležitý
druhý gól Plzně. Dostal se i do dalších šancí, ve druhém poločase
po zákroku na něj kopala Viktoria druhou penaltu. „Muselo to být
slyšet až před stadionem, jak jsme postup v kabině slavili,“ usmíval se
27letý fotbalista. Pak už s vážnější tváří dodal: „Jsme spokojení. Především s ohledem k prvnímu zápasu a domácí remíze 2:2 jsme to tady
vůbec neměli jednoduché. Ale dopadlo to skvěle. Perfektní hra, tři góly.
Škoda toho jednoho obdrženého, ale jsme to my, kdo se může těšit
na finále.“ Střihavkova zářivá chvíle přišla ve 23. minutě. Před šestnáctkou se zbavil Janotky a z úhlu překonal prudkou střelou levačkou gólmana Lovásika. „Na ten souboj jeden na jednoho jsem si věřil
už ve chvíli, kdy jsem přebíral balon. Posunul jsem si míč před obránce,
gólman pak možná čekal centr nebo míč pod sebe. Ale já se snažil zavřít
oči a jen trefit bránu,“ popisoval útočník úspěšnou akci. Střihavkův
výkon ocenili i olomoučtí fanoušci. Když v 81. minutě odcházel ze
hřiště, ozval se z tribun potlesk. „To se dobře poslouchá,“ reagoval
viktorián. „Jsem rád, že po tom zranění se do toho zase malinko dostávám. Jsem šťastný, že se mi zápas povedl. Bylo to náročné. Vedli jsme,
ale museli náskok hlídat. Proto jsem klukům pomáhal i dozadu, to k fotbalu prostě patří. Ale věřím, že jsem si nějakou branku schoval na ligu
a také na finále Ondrášovka cupu.“
držel ostrý centr z pravé strany. Nejblíže k odraženému míči měl Kolář
a zblízka jej protlačil do sítě. Nezabránil mu v tom ani padající obránce
Janotka.

Do odvety výhodněji pro Hanáky
I druhé dějství začala Viktoria aktivněji. Rezek však po zpětné přihrávce
Navrátila neprostřelil olomoucké obránce a v 52. minutě jeho pokus

Ondrášovka Cup
z úhlu kryl u své pravé tyče
Lovásik. Plzeň kontrolovala
hru, jenže v 65. minutě přišla
klíčová akce utkání. Bystroň
uvnitř šestnáctky podle verdiktu sudího Hrubeše fauloval Hubníka, uviděl červenou kartu a Olomouc zahrávala pokutový kop. K němu
se postavil Janotka a s přehledem překonal Daňka. Olomouc už nadějný výsledek pro odvetu
udržela, i za cenu tří žlutých karet v samotném závěru, které uviděli
gólman Lovásik, Hořava a Škerle.

Infarktový první poločas odvety
Odvetný duel začala Viktoria soustředěně a od úvodních minut hledala cestu k brance gólmana Lovásika. Zahřmělo v 18. minutě po průniku Limberského. Toho srazil stoper Dreksa a sudí Matějek ukázal
na značku pokutového kopu. Míč si postavil Rezek a poslal ho přesně
k levé tyči – 0:1. A brzy bylo ještě veseleji. Ve 23. minutě předvedl parádní individuální akci Střihavka. Obešel obránce, ustál tvrdý souboj
a z úhlu prudkou ranou překonal Lovásika podruhé. Pak se domácí probrali a po Daňkově faulu měli šanci snížit z penalty. Plzeňský gólman
však v klíčovém okamžiku celého utkání Janotku vychytal a do kabin
se šlo za stavu 0:2.

ONDRÁŠOVKA CUP – SEMIFINÁLE, 2. ZÁPAS

Sigma Olomouc – Viktoria Plzeň 1:3 (0:2)
Branky 80. Navrátil – 19. Rezek (pen.), 23. Střihavka, 49. Petržela
ŽK Hořava, Dreksa, Onofrej, Škerle – Daněk, Rajtoral
Rozhodčí Matějek – Wilczek, Slavík
Diváků 3 255
Olomouc Lovásik – Janotka, Škerle, Dreksa (46. Ordoš), Onofrej –
Rossi, Kaščák – Hubník, Hořava, Bajer (76. Navrátil) – Šultes
(60. Schulmeister), trenér Psotka
Plzeň Daněk – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský – Petržela
(76. iráček), Rada, Horváth, Kolář (89. Hájovský) – Rezek, Střihavka
(81. Rýdel), trenér Vrba
zcela volný Petržela a levačkou nedal Lovásikovi šanci – 0:3. Plzeňský
koncert pokračoval, ale šance Rezka, Střihavky a dokonce pokutový
kop v podání Koláře branku nepřinesly. Hru pak rozkouskovalo několik ostřejších zákroků, ale Plzeň svůj náskok pečlivě hlídala. Sigma se
v 80. minutě dočkala alespoň čestného úspěchu po akci střídajících
hráčů, kdy se přesně trefil mladíček Navrátil. Viktoria tak postoupila
do finále, ve kterém 18. května vyzve na Letné tým Jablonce.

FOTBAL

Plzeňský koncert a neproměněné šance
Hned po změně stran, ve 49. minutě, poslal zleva centr do šestnáctky
plzeňský kapitán Horváth. Střihavka na něj nedosáhl, ale za ním stál

ONDRÁŠOVKA CUP – SEMIFINÁLE, 1. ZÁPAS
FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc 2:2 (2:1)
Branky 29. Horváth, 38. Kolář – 31. Ordoš, 66. Janotka z pen.
Rozhodčí R. Hrubeš – Večeřa, Ubias.
ŽK Onofrej, Hořava, Lovásik, Škerle (všichni Olomouc)
ČK 65. Bystroň (Plzeň).
Diváci 2 063
Plzeň Daněk – Rajtoral, Jakub Navrátil, Bystroň, Limberský –
Petržela, Horváth, Rada, Kolář (69. Hájovský) – Střihavka
(81. Jiráček), Rezek, trenér Vrba
Olomouc Lovásik – Janotka, Dreksa, Škerle, Machalický
(57. Onofrej) – Bajer, Rossi, Hubník, Jan Navrátil (72. Šultes) –
Kaščák (84. Hořava), Ordoš, trenér Psotka

KOMPLETNÍ PROGRAM
PRO FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ
trávníkové koberce | hnojiva
travní směsi | substráty | herbicidy
fungicidy | podpůrné prostředky
AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice,
kontakt: p. Jakl 731 598 199, jakl@agrocs.cz

Dělejte s námi svět krásnější

www.agroproﬁ.cz
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malby

natery

Oﬁciální dodavatelé

Mediální partneři

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

Oficiální partner
I. GAMBRINUS LIGA JARO 2010

Fotbalové utkání
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha
5. 5. 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

ANGLIE–Londýn

Poznejte nejzajímavČjší místa Londýna a jeho blízkého okolí. ProhlédnČte si
s námi Greenwiche, Tower, Windsor, Westminsterský palác a opatství,
White Hall, Downing Street, Trafalgar Square, Buckinghamský palác
a mnoho dalšího.

Termín:

23. 09. 2010–28. 09. 2010

Ubytování: v LondýnČ v hotelu ve dvoulĤžkových
pokojích (na pĜání možnost tĜílĤžkových pokojĤ
Stravování: snídanČ
Doprava: autobusová
CENA:

6.790 Kþ / dvoulĤžkový pokoj
6.390 Kþ / tĜílĤžkový pokoj

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování se snídaní,
prĤvodce, 2x trajekt, pojištČní CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pojištČní do zahraniþní, vstupy do
objektĤ

PaIJ/TEFANDIT 05.05.2010NAZÁPAS
PROTISKSLAVIAPRAHAAPOUKAZ
NAPOBYTVKALÁBRIIJEMOŽNÁPRÁV4VÁŠ!



Doudlevecká36,:724292513,ckavas@ckavas.cz,
www.ckavas.cz,www.ckavas.cz

REKLAMA
BÍLÝ SLON

Viktoria představuje

Fotbalové kempy
mládeže
Partnerská škola fotbalové Viktorie, 33. základní škola Plzeň
pořádá ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň fotbalové kempy
pro děti ve věku 6–15 let. Dopřejte svým dětem nevšední dny
strávené pod dohledem zkušených trenérů FC Viktoria Plzeň
a dalších odborníků.

1) Fotbalový kemp mládeže – Melchiorova Huť (6–15 let)

2) Fotbalový kemp mládeže – Plzeň (6–15 let)

KDY středa 30. 6. 2010 – pátek 2. 7. 2010
ODJEZD 30. 6. ve 13.00 od 33. ZŠ, T. Brzkové 31
NÁVRAT 2. 7. kolem 18.00 hod. k 33. ZŠ – vždy autobusem, po dohodě
je možná také individuální doprava
KDE v areálu rekreačního zařízení Melchiorova Huť (nedaleko Nečtin)
KDO chlapci a dívky se zájmem o sport, především fotbal (registrovaní
i neregistrovaní)
ORGANIZÁTOŘI vedoucím kempu bude Mgr. František Puchmertl,
zástupce ředitele 33. ZŠ, fotbalový trenér kopané UEFA-PROFI licence.
Děti se dále mohou těšit na Mgr. Tomáše Kocíka, trenéra mládeže Viktorie Plzeň a držitele „A“ trenérské licence. Přítomní budou také další
trenéři mládežnických celků Viktorie Plzeň a pracovníci 33. ZŠ
CENA 1 200 Kč; v ceně ubytování, stravování a doprava
PŘIHLÁŠKY do 11. 6. 2010 včetně zaplacení. Platit je možno i na účet
50539311/0100 (do zprávy
pro příjemce uvést jméno
a příjmení účastníka kempu).
PŘIHLÁŠKU LZE ODESLAT
elektronickou formou (formulář včetně dalších informací na www.zs33plzen.
cz) nebo poštou na adresu
PUCHMERTL František, 33. ZŠ
Plzeň, T. Brzkové 31, 318 00
(značka „Fotbalový kemp“)

KDY středa 7. 7. 2010–pátek 9. 7. 2010; denně 9.00–16.00
KDE v areálu 33. ZŠ, Terezie Brzkové 31, Plzeň-Skvrňany
KDO chlapci a dívky se zájmem o sport, především fotbal (registrovaní
i neregistrovaní)
ORGANIZÁTOŘI vedoucím kempu bude Mgr. František Puchmertl,
zástupce ředitele 33. ZŠ, fotbalový trenér kopané UEFA-PROFI licence.
Děti se dále mohou těšit na Mgr. Tomáše Kocíka, trenéra mládeže Viktorie Plzeň a držitele „A“ trenérské licence. Přítomní budou také další
trenéři mládežnických celků Viktorie Plzeň a pracovníci 33. ZŠ
CENA 250 Kč na den, 700 Kč za celý kemp. V ceně je teplý oběd a pitný
režim během dne, je možno se přihlásit také jen na jednotlivé dny
kempu
PŘIHLÁŠKY do 25. 6. 2010 včetně zaplacení nebo lze zaplatit hotově
v 1. den kempu. Platit je možno i na účet 50539311/0100 (do zprávy
pro příjemce uvést jméno a příjmení účastníka kempu)
PŘIHLÁŠKU LZE ODESLAT elektronickou formou (formulář včetně
dalších informací na www.zs33plzen.cz) nebo poštou na adresu
PUCHMERTL František, 33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 31, 318 00 (značka „Fotbalový kemp“)

Bližší informace k oběma kempům
» František Puchmertl » tel. 602 814 212
Během června najdete také aktuální informace na webových stránkách školy » www.zs33plzen.cz

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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