jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, přivítat Vás na dnešním utkání ve Štruncových sadech, ve kterém hostíme
1.FK Příbram. S vaším svolením bych se rád ještě vrátil k našemu vítěznému zápasu s Ústím
nad Labem, ve kterém jste nám přichystali nevídanou fotbalovou atmosféru.
Osobně bych chtěl poděkovat každému z vás, kdo pomohl zaplnit náš fotbalový stadion
do posledního místa. Nejen, že jste jej dokázali vyprodat a ukázat, že fotbalová Plzeň má své
fotbalové příznivce, ale předvedli jste, že i na takovém stadionu, jakým Štruncovy sady jsou,
lze vytvrořit báječnou atmosféru. Vaše povzbuzování během celého utkání, nám pomáhalo
snadněji vytvořit soupeře a s vaší pomocí jej přehrát. I vy máte svůj podíl na našem vysokém
vítězství. Doufám, že všem těm, kteří zápas shlédli, že jsme připravili zajímavou podívanou.
Pohledný fotbal, krásné fotbalové akce, což jsme okořenili i sedmi krásnými brankami.
Vaší podpory si nesmírně vážíme a já doufám, že i dnes jste si našli cestu do Štruncových
sadů a přišli v hojném počtu. Dnešní soupeř – 1.FK Příbram, patří se sedmi obdrženými
brankami, mezi nejlépe bránící týmy. Defenziva Příbrami je propracovaná a soupeřům nenabízí mnoho skulinek. I proto budeme potřebovat,
aby nás vaše hlasivky hnaly kupředu, aby jste nám pomohli překonat obranný val Středočechů. Tak, abychom se mohli po závěrečném hvizdu
rozhodčího, radovat z výhry a tří bodů. Aby jste odcházeli ze stadionu s pocitem, že si nenecháte ujít ani naše další zápasy. Já mohu slíbit za hráče
i trenéry, že i nadále, se budeme snažit bavit vás fotbalem a že naše hra bude stále ofenzivně laděná.
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Před reprezentační přestávkou nás čeká ještě utkání v Praze proti Slavii. Bylo by příjemné,
kdyby jste nás přijeli povzbudit do Prahy v hojném počtu a vytvořili atmosféru, jako při
finálovém utkání Ondrášovka Cupu, či při utkání Evropské ligy s tureckým Besiktasem.
My se pokusíme uhrát co nejlepší výsledek, abychom se i nadále mohli společně radovat
z prvního místa v tabulce.
Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Ondrášovka CUP

Do fotbalového míče kopal odmalička. Když pověsil o třicet
let později kopačky na hřebík, stal se z něj úspěšný fotbalový
trenér, který nyní stojí za kralováním Viktorie v Gambrinus
lize. Jak sám plzeňský kouč Pavel Vrba říká, tak si život bez
fotbalu momentálně nedokáže představit. Ve volném čase si
však rád od nejpopulárnější hry na světě odpočine. V těchto
chvílích tráví čas s rodinou nebo si vezme do ruky knížku.

Život bez fotbalu?
Nepředstavitelné!
Život bez fotbalu? Nepředstavitelné!
Do fotbalového míče kopal odmalička. Když pověsil o třicet let později
kopačky na hřebík, stal se z něj úspěšný fotbalový trenér, který nyní
stojí za kralováním Viktorie v Gambrinus lize. Jak sám plzeňský kouč Pavel Vrba říká, tak si život bez fotbalu momentálně nedokáže představit.
Ve volném čase si však rád od nejpopulárnější hry na světě odpočine.
V těchto chvílích tráví čas s rodinou nebo si vezme do ruky knížku.

Z Přerova do ostravského Baníku
Ke kopané se Pavel Vrba dostal ve svém rodném Přerově. „K fotbalu mě
přivedli kamarádi. Tenkrát jsme hráli každý den před barákem po škole
fotbal, s čímž se už dneska moc nesetkáme. Doba byla úplně jiná, nyní děti

tráví většinu svého času u počítače,“ povzdechne si. „Víceméně jsem začal
kopat na základě toho, že kamarádi z plácku začali hrát mezi registrovanými a já jsem to šel zkusit také,“ popisuje, jak se z něj stala jedna z posil
tamního klubu, za který začal nastupovat v útoku. „Poté jsem se už posunul na stopera a tam jsem zůstal vlastně do konce kariéry. Když už jsem byl
starší, tak jsem byl tím hráčem, který vyžadoval organizaci hry od spoluhráčů, jež jsem měl před sebou,“ vypráví a dodává, že to samé chce dnes
od svých svěřenců. A vedl si na tomto postu opravdu na výbornou,
což neušlo ani pozorovatelům z větších klubů. „V patnácti letech jsem
byl v různých krajských výběrech žáků a Baník, který měl v tu dobu jednu
z nejlepších základen pro mládež, si mě vybral. V tu dobu stahovali hráče
z různých výběrů Severomoravského kraje, a tak jsem se objevil v Ostravě.

5

VIKTORIÁN 13/10

profil

Poté jsem už byl hráčem Baníku až do svých dvaadvaceti let,“ popisuje
svou cestu na Bazaly. Vrbův talent nepohasl ani v Ostravě, a tak se současný kouč Viktorie začal dostávat do mládežnických reprezentačních
výběrů. „Co se týká plzeňských hráčů, tak jsem se v reprezentacích potkal
s Víťou Lavičkou, Vašákem nebo Krbečkem. Fanouškům fotbalu pak určitě
budou něco říkat jména jako bratři Kulové, Kubík, Hašek a brankář Luboš
Přibyl. Ze slovenských hráčů, kteří už u nás nebudou tak známí, to je třeba
Miškův, Fíbr. Nechci na nikoho zapomenout, ale těch výborných hráčů
bylo strašně moc,“ vyjmenovává své bývalé spoluhráče.

Škola, základ života
„Dnes vyžaduji po svých dětech, aby bylo vždy na prvním místě studium.
Ale v době, kdy jsem měl jako kluk vysněný sen hrát ligu, jsem samozřejmě
většinu času věnoval fotbalu. Dá se říci, že škola šla trochu bokem,“ přiznává dnes plzeňský trenér. „Na základní škole jsem, protože jsem nehrál
fotbal na vysoké úrovni, žádný problém neměl a končil jsem s vyznamenáním. Následně jsem šel na střední školu. V tu chvíli jsem už ale dělal vrcholový fotbal a tam už byla docházka trošku horší, protože jsem měl už
více tréninků. Škola šla také bokem, protože jsem byl mimo dosah rodičů,
kteří mě v Přerově hlídali, kdežto v Ostravě už takový dohled nebyl a zelenou dostala sportovní stránka. Je pravda, že jsem nakonec odmaturoval
a počítal s tím, že kdybych skončil s fotbalem, maturita mi pomůže. Nikdy
jsem nepočítal s tím, že budu trenérem. Prvním snem bylo, že budu učit
tělocvik a dějepis nebo zeměpis,“ vzpomíná na školní léta. „Zaměření mé
školy bylo elektrotechnické, ale nyní se přiznám, že sám pouze vyměním
žárovku. Z tohoto pohledu určitě žádný elektrikář nejsem. Základní věci
samozřejmě udělám, ale že bych si udělal elektriku po celém bytě, to bych
si netroufnul,“ tvrdí s úsměvem.

Přes Prostějov na vojnu do Chebu
Baník byl jedním z nejlepších československých mužstev, a tak bylo pro
mladíka Vrbu velmi těžké prosadit se. „Tehdy fungovalo, že vždy musel
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hrávat jeden mladší hráč do dvaceti let. Já jsem tenkrát hrál v reprezentacích Československa a v Prostějově, kde se hrála druhá liga, žádného
mladého hráče neměli. Jelikož to bylo pár kilometrů od Přerova, tak jsem
nabídku, abych tam šel hostovat, přijal. Bral jsem to tehdy jako velký krok.
Tyto roky byly, když se na to podívám zpět, po fotbalové stránce nejlepší,
které jsem zažil,“ hodnotí působení ve městě, jež je spojováno zejména
s prvorepublikovým básníkem Jiřím Wolkerem. Jeho další fotbalová
budoucnost nebyla po skončení angažmá v Prostějově spojena s ostravským Baníkem. Mladý obránce totiž zamířil na vojnu na druhý konec
republiky, domovem se mu stala Rudá hvězda Cheb. Během působení
ve městě na západě Čech se v jedné kabině sešel s takovými hráči,
jako byli bývalý gólman obou pražských S Honza Stejskal, dnes Vrbův
trenérský kolega Jaroslav Šilhavý nebo bývalý slávistický útočník Ivo
Knoflíček. „Na vojnu jsem přišel velmi mladý, tehdy v Ostravě kralovala
stoperská dvojice Radimec – Vojáček a šance hrát první ligu v Ostravě
byla minimální. Trenér Hadamczik mně doporučil, ať jdu na vojnu, protože Radimcovi a Vojáčkovi bude za chvílí x let a že bych je mohl nahradit,
a proto jsem se rozhodl jít na vojnu takto brzy. Nyní si myslím, že to nebyla
až tak dobrá věc, protože jsem asi ještě nebyl zralý na to, abych šel do ligového mužstva zvlášť na vojně, kde samozřejmě byli určití hráči, kteří byli
zaměstnanci tehdy Rudé hvězdy. Bylo to pro mě trošku složitější období,
kdy jsem odehrál pouze dvanáct ligových utkání a spíše jsem jezdíval
na hostování do Sušice a do Nýrska,“ vypráví Vrba. „V Nýrsku jsme hráli
divizi a trénoval na trenér Friš. Začínal jsem tam hrát ještě na škváře a poté
tam udělali trávu, která tam je dodnes. Když si na Nýrsko vzpomenu, tak
mám spoustu vzpomínek, často se nad nimi usmívám a jsem rád, že jsem
tím vším prošel,“ popisuje své angažmá v šumavském městečku. Ač
na působení v Nýrsku vzpomíná kouč Západočechů rád, vojna pro něj
skončila zklamáním. „Vojna byla z mého pohledu trochu zklamání. Pochopil jsem totiž, že mladí hráči v tu dobu se v tak silném klubu prosadit
nemůžou. Bylo ode mne naivní si myslet opak. Dostal jsem tedy takovou
velkou facku na základě toho, že v tu dobu jsem neměl na to, abych pravidelně hrál,“ přemýšlí.

Odchod do Havířova, zranění a konec hráčské kariéry
Po dvou letech na západě Čech Vrba odešel zpět do svého mateřského
klubu, Baníku Ostrava. „Je pravda, že v tu dobu byla v Baníku stále stejná
stoperská dvojice. Byl jsem tak pořád v situaci, kdy měli starší hráči svou
kvalitu a výkonnost, takže jsem zase v této konfrontaci neuspěl. Po roce
jsem tedy odešel do Havířova. Tam jsem prožíval takový havířovský boom.
Hráli jsme pravidelně druhou ligu a v Havířově to po sportovní stránce nebylo vůbec špatné,“ vypráví dál svůj příběh. Další rozlet v hráčské kariéře
však přerovskému rodákovi zhatilo vážné zranění. „Ve své druhé sezoně
v Havířově jsem měl těžký úraz. Urval jsem si oba menisky a křížový vaz.

profil
Tři čtvrtě roku jsem tak marodil. Tehdy se plastiky nedělaly, takže jsem se
uzdravil tím, že jsem pořádně zpevnil svalstvo dolních končetin a potom
jsem začal opět hrát. Dá se říci, že to byl ale můj velký problém. Vlastně
i závěr kariéry ve dvaatřiceti letech byl zapříčiněn také tímto úrazem. Moje
pravé koleno nesneslo už větší zátěž a nebyl jsem schopen hrát fotbal
na vysoké úrovni,“ vysvětluje. S tímto zraněním je také spojen poslední
Vrbův přestup. „Přechod z Havířova do Přerova zavinilo víceméně mé zranění. Forma už nebyla taková, jakou si představovali funkcionáři klubu.
Cítil jsem, že v Havířově již o moje služby zájem není. Byl o mě tenkrát zájem z Třince, ale kluby se nějak nedomluvily.
Třinec v tu dobu hrál také druhou ligu a Havířov nechtěl posílat hráče ke konkurenci.
Tehdy to nefungovalo tak, že jakmile vám
skončí smlouva, můžete jít tam, kam chcete,
ale bylo to založeno na domluvě mezi funkcionáři. Poté se ozval Přerov, který hrál v MSFL,
a Havířov se mě rozhodl uvolnit. Svou kariéru jsem tedy ukončil doma v Přerově,“ říká
a dělá tečku za dobou, kdy dirigoval spoluhráče z postu stopera.

Od přerovských žáčků
k ostravskému áčku
Už během aktivní hráčské kariéry Vrba tušil, kam jeho kroky budou následně směřovat. Trenérskou licenci A si totiž udělal
ještě v době, kdy sám do míče kopal. Jakmile pověsil kopačky v Přerově na hřebík,
ujal se tamních žáčků. „Brzy poté však přišla
nabídka Baníku Ostrava, abych šel trénovat
jejich nejmenší fotbalisty. Této příležitosti
jsem se samozřejmě chopil,“ popisuje svůj
návrat na Bazaly. Postupně procházel se svými svěřenci také všechny
žákovské a dorostenecké kategorie a to s velkými úspěchy. „V Ostravě
se tehdy sešla velmi silná generace fotbalistů, kteří byli narozeni v letech
1982 až 1984. Dá se říci, že jsme vlastně v každém roce získávali tituly.
Mnoho z hráčů, kteří mi v žákovském věku prošli rukama, se nyní prosazuje na nejvyšší úrovni, za což jsem velmi rád a mohu říci, že to je hodně
příjemný pocit,“ rozvypráví se o letech, kdy působil u ostravské mládeže. Mimochodem pod trenérskou taktovku Vrby působil už v mládežnických letech také současný stoper Viktorky David Bystroň, který
rád na toto období vzpomíná. Úspěchy mládežnických týmů také
nepřehlíželo vedení ligového celku, a tak dostal Vrba nabídku, zda se
nechce stát jedním z asistentů u prvního týmu Ostravských. „Do prv-

ního týmu si mne tenkrát přivedl trenér Cviertna. Nebyl to pro mě nakonec
nějaký velký skok, protože v tu dobu dostávalo v áčku příležitost mnoho
kluků, které jsem dobře znal, protože jsem je předtím trénoval,“ přemýšlí
o vstupu do Gambrinus ligy v pozici kouče. Během prvního ročníku
u áčka Baníku se nakonec stal Vrba také na několik kol hlavním trenérem, neboť Cviertna byl pět kol před koncem sezony ze své pozice odvolán. „Tři dny před utkáním na Slávii jsem tak byl dosazen na post hlavního trenéra. Na takovou premiéru se pak v žádném případě zapomenout
nedá,“ připomíná porážku 0:7 dnes už s úsměvem zvláště pak poté,
co se v minulém domácím utkání s Ústím
nad Labem objevil v pozici trenéra, který
„sedmičku“ nadělil. Během léta se Vrba vrátil zpět na pozici asistenta trenéra, neboť
přišel na lavičku Baníku nový muž. Tím se
stal František Komňacký. Trenérská dvojice Komňacký – Vrba je pak podepsána
pod ziskem mistrovského titulu. „Mistrovská sezona v Baníku? To byla absolutní
pohádka! Celý region žil jenom fotbalem,
lístky na utkání byly vyprodány týdny před
zápasem. Vzpomíná se na to nádherně,“ říká
s úsměvem.

Slovenská angažmá
Po mistrovské sezoně však nebyla Vrbovi
v Baníku prodloužena smlouva, a tak se
musel po práci poohlédnout jinde. Měl
sice nabídky z druhé české ligy, ale dal
přednost prvnímu angažmá mimo hranice
České republiky. V létě 2004 zamířil jako
hlavní trenér do slovenského Púchova, kde
nakonec strávil dvě sezony, na které vzpomíná velmi rád. „Púchov mi dal možnost vést mužstvo v nejvyšší soutěži
v pozici hlavního kouče a zároveň pro mě byl odrazovým můstkem do lepších klubů, takže bych určitě bez tohoto angažmá netrénoval později Žilinu. Jeho další výhodou bylo, že byl vzdálen 120 kilometrů od domova,
což mi z rodinných důvodů vyhovovalo,“ shrnuje plusy, které mu přineslo
působení v púchovském klubu. Po dvou letech se Vrba znovu stěhoval.
Domovem se mu tentokrát stala Žilina. „Mezi Púchovem a Žilinou byl samozřejmě obrovský rozdíl. Žilina je velmi ambiciózní klub, který má jen ty
nejvyšší cíle. Sezonu předtím, než jsem tam přišel, skončil klub až na čtvrtém místě, a tak nehrál žádné evropské poháry. To se postupem času ukázalo jako výhoda, protože jsme se mohli soustředit pouze na ligu. Hned
v první sezoně se nám pak podařilo vybojovat mistrovský titul,“ vzpomíná
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na první rok v žilinském MŠK. Na začátku nového ročníku následovala
předkolo Ligy mistrů, ve kterém Žilina narazila na pražskou Slávii. Oba
dva zápasy skončily bezbrankovým výsledkem, a tak přišly na řadu pokutové kopy, po kterých se radoval soupeř Žiliny. „Bylo to pro mne v tu
chvíli velké zklamání. Při penaltách byli bohužel slávisté šťastnější. Jejich
následný postup do hlavní fáze soutěže ale prokázal, že Žilina byla v té
době schopna hrát s kvalitními evropskými soupeři,“ přemýšlí. Hořký nádech měl také Vrbův konec ve slovenském velkoklubu. „Bylo to v době,
kdy se hrála rozhodující fáze o postup
do základní skupiny
Evropské ligy. V ligovém utkání jsem se
rozhodl šetřit nějaké
hráče, bohužel jsme
prohráli a vedení
se rozhodlo udělat
změnu na trenérském
postu. Samozřejmě,
že mě to v tu dobu
velmi mrzelo, ale svůj
účel to splnilo. Žilina
totiž postoupila. Sám mám dnes s vedením Žiliny nadstandardní vztahy,“ shrnuje závěr svého působení v klubu,
který vyznává žlutozelené barvy.

Příchod do Štruncových sadů
Už během působení na Slovensku dostal Vrba nabídku,
zda se nechce vrátit do Čech a vést tým v Gambrinus lize.
Odmítl. Když odešel z Žiliny, ozvala se mu v říjnu roku
2008 Viktorka. „Šel jsem do Plzně hlavně kvůli tomu, protože si myslím, že před dvěma a čtvrtrokem se zde stala věc, která klub
posunula jinam. Přišlo sem šest nebo sedm kvalitních hráčů, což bylo pro
fotbal v Plzni rozhodující. O tom jsem přesvědčený. Kdyby zde tato kvalita
nebyla, tak bych do Viktorky nešel. Tehdy udělal majitel klubu sice trošku
dobrodružný krok, co se týká nákupu hráčů, ale na druhou stranu to byl
krok, který Plzeň posunul výš. Samozřejmě jsem byl v době, kdy jsem dostal
nabídku sem jít, přesvědčený, že tu kvalita je. Kupu hráčů jsem znal z reprezentačních výběrů a tvrdil jsem, že tito hráči mají navíc, než co předváděli,
a bylo pouze otázkou času, kdy se znovu rozehrají do své výkonnosti. Právě
z tohoto důvodu, jsem se rozhodl pro Viktorku. Dnes se ukazuje, že to byl
správný krok a jsem rád, že mě tito hráči nezklamali a dokazují, že v klubech, kde předtím hráli, udělali chybu, když je pustili. Kdyby jim dali více
příležitostí, možná by právě tito hráči svá mužstva táhli,“ vysvětluje, proč
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se rozhodl kývnout na nabídku Viktorie. Vstup do nového angažmá
vyšel Vrbovi skvěle. Hned v prvním utkání obral o body Spartu, když
v domácím utkání uhrál s Letenskými remízu 1:1. Do konce podzimu se
mužstvu podařilo nasbírat dalších třináct bodů, což klub katapultovalo
ze sestupových příček do úplně jiných sfér. Viktoria se najednou ocitla
v pozici týmu, který má možnost bojovat o evropské poháry. Jenomže
během první čtyř jarních kol byla plzeňská euforie ta tam. „Zatím to
bylo nejtěžší období během mého angažmá ve Viktorce. Vstupovali jsme
do jarní sezony s velkými cíli, ale během prvních čtyř kol, ve kterých
jsme uhráli pouze bod, byly naše sny v troskách. Mrzelo mne to
o to více, protože se nám poté začalo dařit a nakonec jsme o boje
v evropských pohárech přišli pouze o šest bodů,“ smutní Vrba.

Plzeňský sen – zisk Ondrášovka Cupu a vedení v lize
Během svého druhého roku ve Viktorii se kouč Vrba zapsal
nesmazatelným písmem do dějin západočeského celku. Viktoria skončila sezonu na skvělém
pátém místě se ziskem 48 bodů,
což je rekordní bodový zisk Viktorky. V prvé řadě se však podařilo
týmu vedeným Pavlem Vrbou vybojovat českou pohárovou trofej,
Ondrášovka Cup, když v utkáním
hraném na Letné jeho svěřenci
porazili Jablonec 2:1. „Zažil jsem už
během své trenérské kariéry spoustu
krásných okamžiků. S Frantou Komňackým jsem měl to čest absolvovat
mistrovskou sezonu Baníku a s Žilinou jsem se poté radoval ze zisku
mistrovského titulu. Vítězství v Ondrášovka Cupu s Plzní je stejný úspěch jako oba předchozí tituly. Tyto tři
úspěchy jsou na stejné úrovni,“ přemýšlí o svých trenérských úspěších.
V současné době má určitě také plzeňský stratég důvod být nadmíru
spokojen. Jeho týmu totiž patří již několik ligových kol vedoucí pozice
v české nejvyšší soutěži! „Žádný tlak od vedení klubu není. Vnímáme, že
veřejnost má představy velmi vysoké. My se spíše zaměřujeme na to, abychom dobře dohráli podzimní část. Pak si můžeme stanovit nějaké cíle,
zatím by to bylo opravdu hodně předčasné. Pokud první polovinu sezony
dobře zvládneme a pokud budeme i nadále předvádět slušný fotbal, pak
se můžeme bavit o nějakých cílech. Teď si všichni vychutnávejme jak umístění, tak i každou výhru. Radujme se z každé vstřelené branky, z každého
bodu. A čím více přijde na naše zápasy fanoušků, tím více se pak můžeme
radovat ze společného úspěchu,“ komentuje současnou pozici Vikto-

profil
rie. Během dvou let, jež v klubu Vrba strávil, odtrénoval zatím 59 utkání,
ve kterých získal 103 bodů a připsal si skóre 100:61. „Nevím, jestli to je
úctyhodná statistika. Ani jsem to nějak moc nestudoval. Pokud budeme
ale brát Plzeň a podíváme se na to historicky, tak tato čísla nejsou špatná,“
říká skromně. O nějakém usínání na vavřínech tak nemůže být ani řeč.
„Myslím si, že vždycky je co zlepšovat. Pokud se chceme posouvat po sportovní stránce nahoru, určitě jsou věci, které je třeba zlepšit. Nikdo na nás
však z vedení klubu netlačí a nechce po nás věci, o kterých víme, že jsou
v dnešní době nerealizovatelné. Jdeme zde postupnými kroky,“ říká.

Disciplína i sranda musí být
Víme, že Pavel Vrba je jako fotbalový trenér nadmíru úspěšný. Jak však
vypadají jeho tréninkové metody? „Každý trenér má svoje pravidla a tato
pravidla přenáší sebou. To, co fungovalo v Žilině, jsem chtěl, aby fungovalo také v Plzni. V těchto věcech máte jako trenér návyky, co se disciplíny
týká. Občas sice přivřete oko nad nějakou věcí, která vám připadá nepodstatná. Na druhou stranu si myslím, že disciplína a dochvilnost jsou věci,
na kterých lpím. Pokud má někdo nějaké kilo navíc, přijde pozdě na trénink nebo na tréninku neplní to, co chci, přijdou na řadu určité sankce.
To jsou věci, které podle mě fungují u každého trenéra a v každém sportu.
Trenér si tím nastavuje určité hranice. Na druhou stranu mi nevadí, když je
sranda a zasmějeme se. Povinnosti se ale musejí striktně dodržovat a chci,
aby byla jasně daná pravidla,“ popisuje sám sebe jako zastánce metody
cukru a biče. Ku pomoci má hlavní kouč viktoriánů asistenty Karla
Krejčího a Jiřího Skálu a trenéra gólmanů Josefa Čalouna. Jak funguje
spolupráce plzeňského trenérského týmu? „Existují určité věci, které
jsou v trenérském kolektivu dány. Je zde tedy odborník, který má na starosti brankáře, a dále mám k dispozici dva kolegy, ať už to je Jirka Skála
nebo Karel Krejčí, kteří se starají o určité části tréninku a přípravy. Samozřejmě mají svůj prostor a poté mám nějaký prostor, který si chci odřídit,
já. Tréninková náplň víceméně vychází ode mne, ale není to o tom, že bych
přímo určoval nějaká cvičení a říkal, jak co musí být. Spíše to dělám tak,
aby bylo nějakým způsobem pracováno s mužstvem a každý z asistentů
má kompetenci pracovat přímo s hráči. Poté už záleží na mně, jak jsem
s jejich prací spokojen. Co se týká těchto věcí, tak jsem byl v Plzni vždy se
všemi svými trenérskými spolupracovníky spokojený a nikdy jsem s nimi
neměl žádný problém,“ popisuje, jakým způsobem funguje spolupráce
mezi hlavním koučem a jeho asistenty.

Rodina především
Nechme nyní na chvíli fotbal stranou. Jaký je osobní život Pavla Vrby?
Co by o něm mohl trenér Viktorky prozradit? „Jsem ženatý a mám dvě
dcery. Manželka pochází také z Přerova, takže se spolu známe od dětství.
Náš vztah se z kamarádství v určitých letech změnil v silnější, a tak jsme

se nakonec brali v roce 1983, v době, kdy jsem byl na vojně. V tu dobu byl
normální stav, že se lidé brali v takovém věku. Nyní je doba jiná a mladí to
asi nepochopí, nicméně lidé v mém věku to chápou. Za chvíli tak budeme
slavit třicet let našeho manželství. Od roku 1984 pak žijeme v Havířově,“
nechává nahlédnout do svého soukromí. „Určitě jsem hrdým otcem.
Starší dcera Kateřina studuje pátý ročník stomatologie, což je podle mě
zajímavý a velmi náročný obor. Je pravda, že v prvních dvou ročnících
měla při těžkých zkouškách, jako byla třeba z anatomie, velký problém
a musím říci, že ji za to, že to udělala, dodnes obdivuji. Pochopil jsem, že
studovat doktořinu není vůbec nic lehkého a vím, že sám bych to nedokázal. Mladší dcera Natálie víceméně bojuje na gymnáziu ve třetím ročníku
a zatím nějaký rozhled, co by chtěla a nechtěla dělat, nemá, takže uvidíme,“ představuje dále svou rodinu. Nyní tedy plzeňský kouč drží pěsti
Kateřině, aby bez problémů školu dokončila. „Mám se zuby dědičné problémy, a tak doufám, že se o mě dcera postará,“ směje se. Právě hlavně
kvůli rodinnému životu Vrba dlouho přemýšlel, jak naloží s nabídkou,
kterou dostal na podzim roku 2008 od západočeského celku. „Plzeň

není od Havířova opravdu nejblíže, mám to 480 kilometrů domů, což je
velký problém. Vlastně, když jsem šel do Plzně, tak jsem řešil dvě důležité
věci. Tou první byla rodina. Manželka mi řekla, že když půjdu do Plzně, tak
skončí v práci a náš život bude víceméně o dvou bytech a domácnostech
a o tom, že část roku bude trávit s dětmi a část tady. Nedovedu si představit, že bych tady byl bez rodiny, protože to by nemělo s životem nic společného. Jedna z variant tedy vypadala tak, že se manželka obětuje. Druhá
věc pak byla, že když jsem šel do Plzně, řekl jsem, že Plzeň musí hrát o co
nejvyšší příčky. Kdyby měla hrát o záchranu, tak tu nebudu, protože bych
v žádném případě neobětoval svůj čas. Nyní to možná trochu nadnesu, ale
abych byl mimo rodinu a ještě by se mi pracovně nedařilo, to bych nevydržel a pravděpodobně bych zde nepůsobil. Jsem velmi rád, že tyto dvě věci
momentálně klapou a že nemám žádný problém. Kdyby jedna z těchto
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věcí nefungovala, tak by to pro mě problém znamenalo,“ popisuje, jakým
způsobem se mu s působením ve Viktorii změnil život a opět potvrzuje,
jak důležitou roli v jeho životě hraje rodina.

dovolená, ukážu se tam čtyřikrát do měsíce. Opravdu to je podle možností.
Můj pobyt v Havířově je většinou velmi krátký, a tak, když nemusím vyřizovat nějaké věci po úřadech a je volněji, snažím si čas doma užít s lidmi, se
kterými se tolik nevidím,“ vysvětluje.

Volný čas plzeňského kouče
Většinu času však šestačtyřicetiletý trenér tráví v západočeském městě.
Jak vypadá jeho život v Plzni? „Abych řekl pravdu, tak většinu času trávím
na hřišti. Naštěstí sem manželka jezdí, přes prázdniny tu je i Natálie, které
tady má nějakou brigádu, takže když to jde, přesouvám rodinu do Plzně.
Když to nejde, tak jsme bohužel trošku od sebe. Není pro mě ale problém
si za měsíc koupit čtyři knížky a číst si
a trošičku relaxovat. Hlavně trávím ale
svůj čas pracovně. V období přípravy
to třeba vypadá tak, že v osm hodin
přijdete na stadion a odcházíte v sedm
večer. Na nějaké putování po Plzni ani
nemám chuť a jsem na to lenivý,“ popisuje svůj volný čas. Právě literatura je
velkým koníčkem stratéga z plzeňské
lavičky. „Začal jsem číst už odmalička.
Prošel jsem si obdobím, kdy jsem četl
Foglara a Verna, dnes čtu hlavně dobrodružnou literaturu. Momentálně je
moje jednička Wilbur Smith nebo relaxační literatura; žádná psychologická literatura, nad kterou bych musel
nějak více přemýšlet,“ říká a přikyvuje, že také on propadl kouzlu románů
jednoho z nejprodávanějších autorů současnosti. K večeru s dobrou
knížkou v ruce patří neodmyslitelně sklenka dobrého vína. Nebo to je
snad u Vrby jinak? „Když sedím doma s manželkou, tak si rád dám skleničku nějakého dobrého vína. Není to samozřejmě nic přehnaného a nad
kvantitou vítězí kvalita. Je pravda, že v poslední době piju spíše červené.
Na Slovensku mě naučili pít tamní vína a sem tam si nechám dovést nějaké slovenské domů. Nejsem ale žádný odborník přes vína, ale když mám
chuť, tak si radši za víno připlatím,“ říká o sobě. „Kdyby mi někdo odlepil
nálepky a já bych měl poznat, o jaké víno se jedná, tak to ne. Na druhou
stranu už poznám, jaké víno je sladší a jaké se dá a nedá pít. Možná už
krabicové víno od jiných poznám,“ usmívá se a odmítá, že by byl nějakým odborníkem. Dostane se vůbec muž, který stojí za současnými
úspěchy plzeňské kopané, během sezony domů do Havířova? „Snažím
se jezdit domů jednou za týden. V případě, když je program po sportovní
stránce nahuštěný, přijede manželka za mnou, abych nemusel neustále
cestovat tam a nazpátek. Někdy nejsem doma třeba tři týdny nebo měsíc.
Trošku to odnáší rodiče, ke kterým se do Přerova dostávám jednou za dva
měsíce. Tam už to trošku problematičtější je, ale na druhou stranu, když je
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Rada mladým: dbejte na vzdělání
I když není život profesionálního kouče jednoduchý, trenér vedoucího
celku ligy tvrdí, že fotbal je jeho životní vášní. „Momentálně si život bez
fotbalu představit nedokážu, i když na rozdíl od jiných trenérů si dovedu
představit svůj život tak, že se po určité době vrátím k mládeži a budu se věnovat klukům, kteří budou chtít vstoupit do velkého fotbalu. Práce s mládeží
mne opravdu bavila a vůbec se nebráním návratu k tomu. V tu chvíli bych se
fotbalem bavil a už bych asi neprožíval
stresové situace, které prožívám nyní,“
říká úspěšný kouč Viktorie. „Dělám
práci, kterou jsem po třiceti letech chtěl
dělat. Že se dostanu takto daleko, jsem
samozřejmě nevěřil. Počítal jsem, že
budu pracovat s mládeží. Baví mě, že
zde jsou situace, které v normálním
životě nevznikají. Tyto situace se mění
a vy na ně musíte reagovat. Zároveň
musíte být schopen vést určité typy hráčů, potkáváte se s lidmi, se kterými
se musíte bavit odlišně. Někdy to je všechno složitější, hráči nepochopí, co
po nich chci, a nastává obměna kádru. Baví mě pracovat s lidmi a chápu,
že někteří mě nemusí mít rádi. Je to ale moje práce a já odpovídám za kolektiv. Myslím si, že by trenér měl za tým odpovídat. Pokud to zvládne, tak
to je dobře, pokud nikoliv, tak je to problém a měl by zkusit štěstí někde
jinde,“ popisuje kouzlo trenéřiny. „Kdybych pak měl něco vzkázat klukům, kteří chtějí vstoupit do velkého fotbalu, tak bych začal nejprve z jiné
strany. Řekl bych jim, ať nepočítají, že se někdy budou živit fotbalem a ať
si udělají nějaké vzdělání. Neměli by se spoléhat na to, že právě oni budou jedním z tisíců, který se zabezpečí fotbalem a bude mít příjemný život.
Všem bych tedy doporučil, aby se soustředili na vzdělání. Když budou zodpovědní ke škole, budou zodpovědní i ke sportu, který jim následně možná
život trochu usnadní. Na druhou stranu tyto kluky všechny obdivuju, protože veřejnost si kolikrát neuvědomuje, že od svých šesti let všechno obětují fotbalu a dělají všechno proto, aby se z nich jednou stali profesionální
fotbalisté. Přeju jim, aby jim to přineslo nějaké ovoce, a kdyby se nestali
profesionálními fotbalisty, ať jim to pomůže v jiném životě,“ dává cennou radu do života všem mladým sportovcům Pavel Vrba, trenér, který
po devětatřiceti letech dovedl Viktorii do pohárové Evropy.

NOVINKA
Menu „Sněz a vypij co můžeš“
Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru
pečených mas za paušální poplatek 369,- 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

sledujeme za vás

Martin Müller:
bylo to těžké
rozhodnutí
Z prvoligové scény dneškem definitivně mizí jméno, které na ni
patřilo neuvěřitelně dlouhých 17 let. Fotbalový obránce Martin
Müller se totiž rozhodl, lidově řečeno, pověsit kopačky na hřebík.
Fotbal si nyní zahraje už jen pouze pro radost. Většinu času
věnuje podnikatelským aktivitám, které jsou, jak jinak, spojeny se
sportem, správnou výživou a jejími doplňky.
Rodák z Františkových Lázní hrál ligu v Chebu, Drnovicích,
Slavii, Blšanech, Plzni a Příbrami. Na půl roku si také „odskočil“
do japonského Visselu Kóbe, kde nastupoval společně s Pavlem Horváthem. Do Viktorie jej přivedl na podzim roku 2006
trenér Michal Bílek a „Gerd“ ihned patřil mezi pilíře plzeňské
obrany. V jejím dresu pak sehrál třiadvacet zápasů a nebýt
smolného utkání s Olomoucí, mohlo jich být ještě více. Říjen
roku 2007 bude ve fotbalové kariéře zapsán černým písmem.
Natržený křížový vaz, operace a následná půlroční rekonvalescence jej
vyřadily z užšího kádru Viktorie.
V roce 2008 zamířil do Příbrami
na hostování. I zde patřil otec dvou
dcer (Natálie, Terezka) mezi hráče základního kádru a s jeho výkonem stoupala hra celého týmu, o čemž hovoří
dalších dvaatřicet prvoligových startů,
které se zastavily na čísle 322. V nich
si zároveň připsal i osm prvoligových
branek. V souvislosti s působením
v Japonsku si vzpomenul na jednu
historku. A i přes vzdálenost mnoha
tisíc kilometrů má k Plzni blízko. „Při
mém prvním příchodu do kabiny jsem
dostal od Pavla Horvátha papírek kde
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Martin Müller

Datum narození: 6. 11. 1970
Přezdívka: Gerd
Ligové starty: 322
Ligové góly: 8
Kariéra
Františkovy Lázně 1978–1985
RH Cheb 1985–1988
Poběžovice 1989–1991
Františkovy Lázně 1991–1992
Lokomotiva Cheb 1992–1993
Union Cheb 1993–1996
Drnovice 1996–2001
Slavia Praha 2001–2003
Blšany 2004–2005
Vissel Kóbe 2005–2006
Blšany 2006

mi napsal japonsky, jak se mám
představit. Jak znám Pavla, hned
mi napadlo, že mi tam připsal
i něco navíc. Tak jsem si to nechal od asistenta Pavla Trávného
zkontrolovat. Překvapivě (smích)
to bylo správně a tak jsem se celému týmu představil v japonštině.
Všichni mi zatleskali, takže to dopadlo dobře,“ vzpomíná.
Důvody ukončení své fotbalové kariéry popsal krátce, ale výstižně. „Bylo to rozhodnutí ze dne
na den.“ Na fotbal nezanevřel
a hraje jej pro pobavení. „V Blšanech, krajský přebor. Zlákal mi
tam Horst Siegl. Je tam výborná
parta, Luděk Stracený, Radek Čížek, Pepa Němec a další.“ Svůj
podíl na ukončení kariéry měly
prý i podnikatelské aktivity…
„Věnuji se teď doplňkům zdraví.
U fotbalu jsem díky tomu mohl
zůstat. Tyhle produkty hodně
užívají sportovci, ale i běžní lidé.
A mimochodem i kluci z Viktorky
patří mezi mé klienty. Nakonec
i proto hrají tak dobře. (směje se)“
Přestože z Plzně odešel dodnes
na zdejší působení vzpomíná jen
v tom nejlepším. „Byla tady skvělá
parta a to jak v kabině, tak zde
byli lidi zapálení a oddaní fotbalu.
O tom, že má slova jsou pravdivá, svědčí i současný pohled
na tabulku. Kluci hrají opravdu
nejlepší fotbal v lize. Však také,
když jsem hrál v Příbrami, nebylo
nepříjemnějšího soupeře. Ofenziva Viktorky je propracovaná,
kreativní, nevyzpytatelná,“ dodává na závěr slova uznání směrem k viktoriánům.

minulé zápasy
váka a poslal míč do sítě. Poločasový účet uzavřel z nařízeného
pokutového kopu kapitán Pavel Horváth.
Viktoria pokračovala ve velkém stylu i ve druhé části. Hned
ve 49. minutě naservíroval míč skvěle před branku Kolář a jeho
pobídku využil David Limberský a o dalších deset minut později
se ve Štruncových sadech jásalo už pošesté, když přesnou trefu
předvedl Daniel Kolář. A to ještě nebyl konec. V 67. minutě nacentroval do vápna míč kapitán Pavel Horváth a Jakub Navrátil svojí
osmou ligovou trefou stanovil konečný výsledek na 7:0.

Zaplněné
Štruncovy sady
viděly vysokou
výhru na nováčkem
Po reprezentační přestávce přivítala Viktoria v domácím
prostředí, před vyprodaným hledištěm, nováčka z Ústí nad
Labem. Viktoriáni s papírově slabším soupeřem nezaváhali
a předvedeným výkonem zaplněné Štruncovy sady řádně
pobavili.
Předpokládaný odpor houževnatého soupeře nalomil už
ve čtvrté minutě Daniel Kolář, který z rychlého protiútoku propálil
Nováka v brance hostí. Po necelé půlhodině hry poslal Petržela
do šance uzdraveného střelce Bakoše, a slovenský útočník se
nemýlil. 2:0 Ve 34. minutě navýšil vedení Plzně štírek Petržela.
Skvělý záložník dostal křižnou přihrávku od Bakoše, položil No-

Spokojenost jak s výsledkem, tak i se zaplněným stadionem,
otevřeně přiznal kapitán Pavel Horváth. „Jsem samozřejmě moc
spokojen, že se nám povedl zápas zrovna při takové akci, kterou klub připravil a my se mohli fotbalem bavit. A jestli jsem věřil,
že bude vyprodáno? Ano, věřil, kdy jindy by měli lidé přijít než
teď, když se nám daří. Budeme se snažit, aby to tak i vydrželo.“
Poděkování fanouškům „vystřihl“ i František Rajtoral. „Určitě je
skvělé, že se stadion vyprodal, určitě divákům děkujeme, že přišli,“ chválil diváky hráč, který v Ostravě zažil i 17tisícové návštěvy.
A samotný výsledek 7:0? „Já si pamatuji, že jsem prohrál v Japonsku 1:7 a lidé nám ještě tleskali,“ zavzpomínal plzeňský špílmachr.
„Jsem rád, že jsme navázali na dva úspěšné ligové zápasy se
Spartou a Budějovicemi. Také jsem ale spokojen, že diváci vyprodali stadion a my jim dokázali nabídnout útočný fotbal s mnoha
góly. Doufám, že lidé budou chodit dál a Plzeň dokáže, že je nejen městem kultury, ale i sportu,“ neopomenul připomenout trenér
Pavel Vrba.

Gambrinus liga – 8. kolo
FC Viktoria Plzeň – FK Ústí nad Labem 7:0 (4:0)
Branky 4., 58. Kolář, 27. Bakoš, 34. Petržela, 42. Horváth (PK),
49. Limberský, 67. Navrátil
ŽK Valenta
Rozhodčí Bílek – Mencl, Ubias
Diváků 7 425 (vyprodáno)
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Limberský (56. Jiráček), Bystroň (46.
Ševinský), Navrátil, Rajtoral – Kolář, Rada, Horváth, Rezek, Petržela –
Bakoš (67. Ďuriš), trenér Vrba
FK Ústí nad Labem Novák – Martykán, Polák, Džuban, Valenta,
Zachariáš, Doležal (64. Kraut), Franc (76. Hyčka), Volek (46. Benčík),
Janů, Jindráček, trenér Habanec
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Rozjetou Viktorku
nezastavil
ani Jablonec
Reprízu loňského finále Ondrášovka Cupu zažila v devátém kole
jablonecká Chance Aréna. Domácí Baumit v něm přivítal Viktorii
Plzeň, první tým tabulky. Ta přijela do Jablonce v roli favorita,
kterou na severu Čech potvrdila a po právu před televizními
kamerami zvítězila. Svěřenci trenéra Pavla Vrby tak protáhli
svoji úspěšnou sérii, když v lize naposledy prohráli 11. dubna
na hřišti Sigmy Olomouc.
Domácí hráli od začátku s viditelným respektem zakřiknutě,
takže to byli hosté kdo měl první příležitost. Ve čtvrté minutě chtěl
gólmana Špita přelomovat Kolář, jenže bránu přestřelil. V osmnácté minutě zastavila další útok Plzeňských až jablonecká síť.
Horváthův přetažený centr se od hlavy obránců odrazil k Bakošovi, ten přiklepl balon ke Kolářovi a kanonýr Viktorie prostřelil
zblízka Špita – 1:0. Jablonec poté zvýšil aktivitu, ale jedinou šancí
si vytvořil až po půlhodině hry. Do konce poločasu se už nic mimořádného neudálo. Ve druhé půli jablonečtí hráči sice zvýšili aktivitu, šance si však vytvářili hosté. V 55. minutě nádherně Petrželu uvolnil Kolář, plzeňský záložník ale nedokázal Špita přehodit.
Viktoria i nadále z rychlých brejků hrozila a v 65. minutě znovu
udeřila. Horváth se uvolnil ve středu hřiště, ideálně našel Bakoše
a uzdravený útočník se trefil do protipohybu gólmana. Od té doby
Jablonec sbíral pouze žluté karty a Plzeň na hřišti jasně kralovala.
S notnou dávkou štěstí se domácím podařilo v samém závěru
výsledek zásluhou Lafaty alespoň kosmeticky upravit na konečných 1:2.
„Chtěli jsme hrát na brejkové situace a to jsme splnili, jen jsme
měli lépe využít nabízené šance,“ byl si vědomý po zápase trenér
Pavel Vrba. „Čekal jsem, že Jablonec nastoupí na dva útočníky
a bude víc míče nakopávat a chodit do soubojů. Nebyli ale tak
agresivní, jak jsme očekávali.“ Viktoria měla celý zápas pod kontrolou. „Až do 80. minuty jsme hráli velmi dobře, předvedli jsme
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FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)
Branky 83. Lafata – 18. Kolář, 65. Bakoš
ŽK Jablonecký, Pavlík, Jarolím, Pekhart, Vošahlík, Kovařík – Petržela,
T. Rada
Rozhodčí Drábek – Jiřík, Kovařík
Diváků 3 512
FK Baumit Jablonec Špit – Zábojník, Jablonský, Krajčík (82. Eliáš),
Pavlík, Drsek, Haurdič (58. Kovařík), Loučka, M. Jarolím (70. Pekhart),
Vošahlík, Lafata, trenér Komňacký
FC Viktoria Plzeň Pavlík – T. Rada, Limberský, Ševinský, Navrátil,
Horváth, Petržela (89. Brezinský), Kolář, Rajtoral, Rezek (80. Jiráček),
Bakoš (85. Střihavka), trenér Vrba
dobrou přechodovou fázi, kombinaci. Komplikaci jsme si způsobili
zbytečně hroznou chybou gólmana a tím, že jsm ještě nepojistili
vedení při šancích,“ vypočítával po utkání Vrba.
Do čela tabulky střelců se sedmým zásahem v sezoně dostal
Daniel Kolář. „Škoda, že jsme nezvýšili na 3:0, závěr mohl být
klidnější. Pavlasovi to pak vypadlo z ruky – to se ale prostě stává,
naštěstí jsme už vedení udrželi,“ popisoval závěr zápasu elitní
střelec Viktorie, který znovu odrážel otázky na téma reprezentace.
„Každý přece hraje kvůli tomu, aby se reprezentaci přiblížil. A kdybych dostal pozvánku do repre já, určitě bych neodmítl,“ odpověděl Kolář.

Historie začala na Julisce
Pokud se podíváme na historii dnešního soupeře Viktorie,
museli bychom začít rokem
1948, kdy byl klub založen. Nebylo tomu však v Příbrami, ale
v Praze. Příbramský celek je totiž
přímým nástupcem Dukly Praha,
jednoho z nejúspěšnějších klubů
české kopané. Z prvního titulu se
radovali hráči Dukly, hrající ještě
pod názvem ÚDA, v roce 1953.
Mezi lety 1956 až 1966 byla
Dukla nejúspěšnějším klubem
na domácí scéně, její fotbalisté
zvedali nad hlavu hned sedmkrát trofej určenou pro vítěze ligy a třikrát se radovali ze zisku Československého poháru. Prim hrála Dukla
také v Evropě a v šedesátých letech se třikrát dostala do čtvrtfinále
Poháru mistrů. V tu dobu si fotbalisté Dukly zahráli proti takovým týmům, jako jsou Manchester United, FC Barcelona nebo Borussia Dortmund. Do úspěšných šedesátých let také k Dukle neodmyslitelně patří
její turné v Americe, o kterém napsal Ota Pavel jednu ze svých prvních
knih, „Dukla mezi mrakodrapy“.

Poslední úspěchy a stěhování
Jako by však i v případě Dukly platilo známé pořekadlo o věčné slávě
a polní trávě. Jedny z posledních úspěchů zaznamenal klub na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy opět třikrát vyválčil československý titul. Do ročníku 1989/90 patří pak poslední triumf Dukelských, když zvítězili v Českém i Československém poháru. V roce 1994
však klub skončil v lize poslední a vedení se rozhodlo po sestup o dvě
soutěže, což znamenalo, že následný rok se na Julisce hrála ČFL. O tři
roky později slavili hráči Dukly návrat do nejvyšší soutěže. Touto dobou
se však už hrálo v Příbrami. Po sezoně 2006/07 se Příbram s Gambrinus
ligou na rok rozloučila. Následně se do ní pod taktovkou italského stratéga Massima Moralese vrátila. V loňské sezoně byl na lavičce Příbrami
slovenský trenér Karol Marko, jenž dovedl klub od řeky Litavky na desáté místo a poté zamířil do Banské Bystrice.

Změny před startem ročníku
Tým Příbrami doznal oproti loňsku mnoho změn. Tou hlavní je příchod
nového trenéra, kterým se stal Martin Hřídel, jenž v loňské sezoně působil nejprve v Kladně a poté pomohl zachránit druhou ligu v Čáslavi.
Právě v Čáslavi loni nastupoval obránce Pavel Ricka, který od léta v Pří-

Příbram, tým
plný mladíků
Ač není Příbram nijak obrovským městem, na fotbalové mapě
Česka bychom ji nepřehlédli. Takřka každou sezonu se sice
Příbramští perou o udržení v české nejvyšší soutěži, ale jejich
kádr byl vždy plný talentovaných fotbalistů, kteří nikdy nedali
svou kůži lacino. Stejně tak vypadá i současný tým Příbrami,
který se skládá z mnoha mladých hráčů, jež doplňují zkušení
Daniel Huňa a Lukáš Pleško.
brami hostuje z ostravského Baníku. Tento třiadvacetiletý bek svou prvoligovou šanci chytil za pačesy a ihned po svém příchodu se stal členem základní sestavy. Mladého hráče ulovili Příbramští také ve Spartě,
odkud přišel útočník Milan Jurdík. Z hlavního města Česka pak zamířili
na stadion k Litavce další dva fotbalisté. Prvním z nich byl Aleš Hruška,
který už s angažmá v Příbrami zkušenosti má. Gólman, jenž je kmenovým hráčem Žižkova, v příbramských barvách už nastupoval v sezoně 2008/09. To Nigerijec Stanley Ibe se teprve v Příbrami, kam odešel
z Bohemians Praha, teprve rozkoukává. Tým byl dále doplněn o několik talentovaných fotbalistů převážně z vlastních řad. Naopak Příbram
před startem ročníku opustilo hned několik hráčů, kteří patřili k hlavním tahounům klubu. Obránce Zdeněk Šmejkal, talentovaní záložníci
Antonín Fantiš a Josef Hušbauer a útočník Tomáš Pílík zamířili do Ostravy. Klub dále opustili také Martin Jirouš, bývalý plzeňský fotbalista
Paulo Rodriguez da Silva nebo Roman Brunclík. Do Štruncových sadů
se z hostování vrátil také Lukáš Krbeček, loňská jednička Příbrami.

Na trase Příbram – Plzeň
Právě plzeňský gólman je jedním z několika hráčů Viktorky, kteří
v minulosti hájili příbramské barvy. Do velkého fotbalu v dresu tamního klubu vstoupil také táborský odchovanec Jakub Navrátil nebo
František Rajtoral. Dále nesmíme zapomenout na Karla Krejčího, asistenta hlavního kouče Západočechů Pavla Vrby, který za Příbram nejprve nastupoval a poté zde také odstartoval svou trenérskou kariéru.
I v příbramské kabině bychom našli několik fotbalistů, kteří působili
ve Štruncových sadech. Jedním z nich je třiatřicetiletý obránce Lukáš
Pleško. Kmenovým hráčem Viktorie, který v Příbrami hostuje, je také
ofenzivně laděný záložník Tomáš Borek, jenž má na svém kontě 41 ligových startů za Viktorku.
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představení týmu

1

19

Dan Houdek

Lukáš Krbeček

21. 8. 1989
Post: brankář
Prvoligové starty: 0
Prvoligové branky: 0

3

David Limberský

2. 4. 1984
Post: obránce
Prvoligové starty: 51
Prvoligové branky: 2

David Bystroň

11

4

Milan Petržela
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11. 5. 1981
Post: záložník
Prvoligové starty: 10
Prvoligové branky: 0

16

10

Pavel Horváth

28. 9. 1983
Post: záložník
Prvoligové starty: 130
Prvoligové branky: 4

16

Martin Hruška

19. 6. 1983
Post: záložník
Prvoligové starty: 169
Prvoligové branky: 13

31. 3. 1979
Post: obránce
Prvoligové starty: 135
Prvoligové branky: 7

Tomáš Rada

1. 2. 1984
Post: obránce
Prvoligové starty: 142
Prvoligové branky: 8

12

František Ševinský

15. 7. 1991
Post: obránce
Prvoligové starty: 0
Prvoligové branky: 0

Jakub Navrátil

18. 1. 1982
Post: obránce
Prvoligové starty: 214
Prvoligové branky: 9

15

Jan Matas

6. 10. 1983
Post: obránce
Prvoligové starty: 131
Prvoligové branky: 13

21

17. 1. 1976
Post: brankář
Prvoligové starty: 90
Prvoligové branky: 0

15. 9. 1981
Post: brankář
Prvoligové starty: 46
Prvoligové branky: 0

13

Miloš Brezinský

Roman Pavlík

Martin Ticháček

27. 10. 1985
Post: brankář
Prvoligové starty: 49
Prvoligové branky: 0

8

18

33

30

22. 4. 1975
Post: záložník
Prvoligové starty: 319
Prvoligové branky: 65

20

Vladimír Darida
8. 8. 1990
Post: záložník
Prvoligové starty: 4
Prvoligové branky: 0

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post: záložník
Prvoligové starty: 64
Prvoligové branky: 3

představení týmu

22

26

Martin Sladký

Daniel Kolář

1. 3. 1992
Post: záložník
Prvoligové starty: 0
Prvoligové branky: 0

9

5

27

7

Michal Ďuriš

František Rajtoral

27. 10. 1985
Post: záložník
Prvoligové starty: 138
Prvoligové branky: 28

1. 6. 1988
Post: útočník
Prvoligové starty: 2
Prvoligové branky: 0

12. 3. 1986
Post: záložník
Prvoligové starty: 150
Prvoligové branky: 23

17

23

Libor Žůrek

David Střihavka
4. 3. 1983
Post: útočník
Prvoligové starty: 120
Prvoligové branky: 30

5. 5. 1982
Post: útočník
Prvoligové starty: 148
Prvoligové branky: 21

15. 4. 1983
Post: útočník
Prvoligové starty: 29
Prvoligové branky: 9

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

2. 11. 1979
Post: útočník
Prvoligové starty: 234
Prvoligové branky: 33

Jan Rezek

Marek Bakoš

6. 12. 1963
Post: hlavní trenér

18. 6. 1946
Post: asistent trenéra

20. 12. 1968
Post: asistent trenéra

10. 10. 1973
Post: asistent trenéra

Miroslav Jedlička

Václav Rada

Zdeněk Sláma

Radek Brožek

22. 6 1986
Post: vedoucí týmu

24. 5. 1968
Post: kustod

9. 3. 1950
Post: masér

4. 10. 1974
Post: fyzioterapeut
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

Live sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkání

Užijte si èeskou fotbalovou ligu!
Nejvíc zápasù, nejvíc adrenalinu
na webu i v mobilu
Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. Užijte si adrenalin Live
sázek bez manipulaèního poplatku na webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu
po zadání adresy mobil.tipsport.cz.

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou
i volejbal a rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!
Aktuální nabídku Live sázek
naleznete vždy na www.tipsport.cz
pod záložkou LIVE SÁZKY.

zaplnili jste stadion

Štruncovy sady
hlásily – vyprodáno

Akce „Naplníme stadion“, kterou připravila Viktoria na
předcházející domácí utkání s Ústím nad Labem, se setkala
s mimořádným úspěchem. Skutečně se podařilo Štruncovy
sady zaplnit do posledního místečka. Ti, kteří přišli podpořit
viktoriány rozhodně nelitovali, neboť kromě pohledného
fotbalu, krásných sedmi branek, si mohli pochutnat na pečeném
seleti, či napít se zdarma Gambrinusu. 2 015 půllitrů, byl dar
pivovarů za to, že Plzeň byla pro rok 2015 zvolena Evropským
hlavním městem kultury
Zájem plzeňských příznivců a především jejich vydatné povzbuzování, nemohlo uniknout samotným aktérům utkání. Ti
pak nešetřili slovy chvály směrem k fantastickému publiku.

„Už tady pamatuji docela dost, ale tohle mě opravdu hodně mile
překvapilo. Tušili jsme, že přijde hodně lidí, ale aby takhle fandili,
to asi nečekal nikdo z nás. Byla to paráda,“ chválil plzeňské publikum David Limberský.
„To jsem ještě v Plzni nezažil. Vzájemné doplňování obou tribun
při povzbuzování bylo skvělé, mexické vlny, nezbývá než dodat –
děkujeme. Měl jsem opravdu moc pěkný pocit. Snad jsme se fanouškům za jejich podporu odvděčili pohledným fotbalem a třeba
i pěknými brankami,“ komentoval plný dům trenér Pavel Vrba.
Potlesk na otevřené scéně na závěr utkání, mexické vlny, to vše
patřilo k vydařenému utkání. „Atmosféra byla parádní. Chtěli bychom všem divákům poděkovat,“ přiznal po utkání Pavel Horváth
a hned dodal. „Naštěstí byl stav utkání takový, že jsme to stačili
poslouchat a občas si i sami zakřičet. Teda spíše kluci, já ne, já
křičet nemohl, byl jsem příliš udýchaný,“ smál se. „Doufám, že
v takto hojném počtu přijdou i příště. My se pokusíme zopakovat
dnešní výkon,“ přidal s úsměvem. „Fotbal se tu teď hraje parádní,
ještě by to chtělo nový stadion,“ uznal Jiří Sloup, který pamatuje
nejslavnější éru.
Pochvalu a poděkování směrem k divákům směroval i obchodní
a marketinkový manažer Viktorie Plzeň, Mgr. Jaromír Hamouz,
který na akci „Naplníme stadion“ dohlížel a byl jejím koordinátorem. „Jsme opravdu velice rádi, že se výzva setkala s takovou
odezvu a kladnými reakcemi. Jak jste si mohli všimnout i dnes při
příchodu na stadion na vás čekala další překvapení – třeba opět
pivo Gambrinus zdarma.“ Navíc při předložení vstupenky z dnešního hokeje měli fanoušci slevu 50% z ceny lístku na nekrytou
tribunu. „Chceme i takto Indiánům poděkovat, že vyšli vstříc fotbalu a posunuli začátek svého utkání na dřívější hodinu. Taková
spolupráce obou klubů, kterou nejvíce ocení sportovní fanoušci
v Plzni, je určitě správná,“ připomněl Hamouz.

Ideální dárek » dres se jménem…
» Provozovatel viktoriánského fanshopu připravil pro plzeňské příznivce s novou sezonou zajímavější nabídku. V té najdete
kromě standardních předmětů také aktuální dres Viktorie Plzeň. Zájemcům na něj dle přání natiskneme jméno
s libovolným číslem, připomíná Marcel Uhlich. Pro zájemce jsou připraveny dresy ve velikostech od 128 – XXL.
K dispozici máme pochopitelně obě aktuální barvy, tedy modrou i červenou, dodává Uhlich.

Dres si můžete zakoupit nebo objednat
» ve stánku při domácích zápasech FC Viktoria Plzeň » v on-line FanShopu na stránkách www.fcviktoria.cz
» ve fanshopu na recepci ve Štrucových sadech
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Eurospital
letem do irské metropole kapitán týmu
Jiří Chvojka, bývalý ligový fotbalista
Škody Plzeň a Dukly Praha.
Plzeňané však předčili všechna
očekávání, překvapili všechny soupeře i sami sebe. Uvolněně hrajícímu
týmu vyšel vstup do turnaje, v prvním
duelu zdolal Skoty 1:0 a stejným poměrem i domácí Iry, obhájce titulu
z loňského Eurospitalu v Bratislavě.

Nahoře zleva: manažer týmu Jiří Šourek, František Šamberger, Vladimír Špidlen, Karel Faifrlík, Pavel Rokyta, Dalibor
Blecha, Ivo Bernát, Karel Havlíček, Martin Matějovič
Dole zleva: vedoucí mužstva Václav Havlíček, kapitán týmu Jiří Chvojka, Karel Šteffel, Milan Kulhánek, Ivan Novák,
Jan Opatrný, Josef Rendl

Fotbalový tým lékařů
pozlatil loučení
s Eurospitalem
To nejlepší nakonec, řekl si fotbalový tým lékařů z Plzně.
Jedenáctkrát startovalo mužstvo, tvořené převážně lékaři
Fakultní nemocnice v Plzni, na Eurospitalu, mistrovství Evropy
nemocničních mužstev. A nikdy jej nevyhrálo. Až letos v irském
Dublinu přepsali Češi historii a při své dvanácté a zároveň
poslední účasti se stali mistry Evropy.

Potom Češi remizovali bez branek s Nizozemskem, zdolali Belgii
1:0 a k postupu mezi čtyři nejlepší
týmy z druhého místa ve skupině jim
stačila remíza 0:0 s Itálií.

Strhující bitvu přineslo semifinále se Slovinskem, loňským finalistou z Bratislavy a největším favoritem turnaje v Dublinu. Češi zaskočili disciplinovaným a takticky vyspělým výkonem až nezdravě
sebevědomého a o generaci mladšího soupeře a dvakrát v utkání
vedli. Namyšlení Slovinci sice stačili srovnat na 2:2, ale v penaltovém rozstřelu měli lepší nervy i brankáře Češi. Chvojka, Blecha, Opatrný a Šamberger své střely proměnili a šaman v české
brance Karel Šteffel čaroval. Dva pokusy Slovinců se stoickým
klidem zlikvidoval, Češi postoupili do finále a jejich akcie na Eurospitalu vyletěly vzhůru stejně jako letouny startující co chvíli z nedalekého letiště.

Věkově nejstarší tým v konkurenci dalších jedenácti evropských
zemí prošel turnajem bez porážky jako nůž máslem. Ve finále si
poradil s Itálií a po výhře 1:0 usedl na evropský trůn.

K obrovské radosti a historickému úspěchu tak chyběl už jen
jediný krok. A ten se týmu kolem kapitána Jiřího Chvojky podařil. Technicky zdatný soupeř dostal Plzeňany pod tlak, ale brankář
Šteffel nejméně pěti zázračnými zákroky odvrátil pohromu a naplnilo se klasické nedáš – dostaneš. Italské obraně utekl Šamberger a vstřelil rozhodující gól. Tým z Apeninského poloostrova ani
při své šesté účasti ve finále Eurospitalu na zlato nedosáhl. Zato
v českém táboře vypukla euforie.

Český tým už před šampionátem oznámil, že je to jeho poslední
účast na mistrovství Evropy. „Věk se nedá zastavit, většině členů
týmu je hodně přes padesát let a na hřišti čelíme soupeřům o generaci mladším. Chceme se však rozloučit důstojně, naším cílem
probojovat se do semifinále,“ prohlásil odhodlaně těsně před od-

„Je to obrovský úspěch a zadostiučinění téhle skvělé party.
Za ta léta, co jezdíme na Eurospital, si to kluci zasloužili. Lepší
loučení s mistrovstvím Evropy nemocničních týmů jsme si ani nemohli přát,“ neskrýval dojetí manažer a zakládající člen týmu Jiří
Šourek.
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Partneři

DYBS
STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

Beneš

obchod, reality

Ovoce – Zelenina
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

juniorka
Nejprv e j u n i o r k a
přivítala v Luční ulici
celek České Lípy.
Po bez b r a n k o v é m
prvním poločasu se
v úvodu druhé části
trefil Antonín Presl.
Ten se dostal k odraženému míči se
ve vápně a prostřelil vše, co mu stálo
v cestě – 1:0. Vstřelená branka ještě
více na b u d i l a d o mácí hráče a o pět
minut později mohl zvýšit Vitouš, poté Presl, ale neprosadili se.
V 69. minutě zahrávali viktoriáni standardní situaci Dvořákem, míč
ve vápně nešťastně srazil do vlastní branky jeden z hostujících
hráčů – 2:0.
„Musím přiznat, že Česká Lípa byla v prvním poločasu opravdu
velice nepříjemným soupeřem. Měla dobře organizovanou jak
ofenzivu, tak i defenzivu. Dlouho jsme se nedokázali prosadit.
Ve druhém poločasu jsme dali první gól, spadla z nás nervozita.
Začali jsme být více na míči, dostávali se do více příležitostí a tlak
jsme korunovali druhou brankou,“komentoval vítězný zápas trenér
Jiří Skála.
V následujícím utkání se body dělily. Bod za remízu 2:2 si odvezli fotbalisté Pardubic. Třetí tým tabulky přijel do Plzně bez
bázně a již v první minutě zužitkoval Tischlerem svoji první standardní situaci v úvodní gól – 0:1. V 16. minutě byl v pokutovém
území faulován David Střihavka a nařízený pokutový kop proměnil
ve vyrovnávací branku Antonín Presl – 1:1.
Po pěti minutách druhého poločasu
se řítil na brankáře Shejbala samotný
Hruška, prudkou střelu stačil pardubický
gólman se štěstím vyrazit. V 60. minutě
byl v pokutovém území za dres stažen
Střihavka. Presl však ve svém druhém
penaltovém pokusu neuspěl. O dvě minuty později se nekompromisní střelou
prosadil David Střihavka – 2:1. V 79. mi-

Tři zápasy = sedm bodů
Juniorský tým Viktorie Plzeň prokázal v posledních zápasech
vzestupnou formu a to nejen herní, ale především výsledkovou.
Mladí viktoriáni po rozpačitém začátku nabrali dech a ve třech
posledních zápasech nasbírali sedm bodů.
nutě využili hosté zaváhání plzeňské obrany a Hudcem vyrovnali
na konečných – 2:2. S ohledem na průběh zápasu, se asistent
trenéra Martin Lepeška přikláněl k názoru, že remíza byla spravedlivá. „I soupeř měl nebezpečné příležitosti, při nichž nás podržel Lukáš Krbeček. Z tohoto pohledu se dá říci, že ta dělba bodů
je spravedlivá. Nás především mrzí nevyužitá penalta. Byla to již
druhá doma a pokaždé nás stále dva body.“
První výhru na hřišti soupeře slavili minulý víkend fotbalisté juniorského týmu Viktorie Plzeň, kteří zvítězili nad svou jmenovkyní
ze Žižkova 3:0.
Viktoriáni nastoupili na hrotu s Davidem Střihavkou a právě on
načal soupeře, když ve 28. minutě poslal svůj tým do jednobrankového vedení. O sedm minut později, po závaru před brankou
Žižkova, zvyšoval Pavel Štefl. Účet prvního poločasu uzavřel
v jeho poslední minutě po rychlém brejku Mudry – Antonín Presl.
„V prvním poločasu nebylo hráčům téměř co vytknout. Sehráli jej
po taktické stránce výborně. Soupeře jsme do ničeho vážnějšího
nepustili. My naopak hrozili z rychlých brejků,“ pochvaloval si trenér Jiří Skála.

Úvodní minuty druhé části patřily domácím, kteří dvakrát ohrozili branku Lukáše Krbečka. Ten se však zaskočit nenechal. „Postupem času jsme převzali iniciativu my. Opět jsme si po rychlém
přechodu vytvořili několik nebezpečných situací, ale ve druhém poločasu
FC Viktoria Plzeň B – Arsenal Česká Lípa 2:0 (0:0)
už chybělo přesnější zakončení. NicBranky 57. Presl, 69. vlastní
méně odvážíme všechny tři body,
FC Viktoria Plzeň B – FK Pardubice 2:2 (1:1)
takže můžeme být spokojeni,“ uvedl
Branky 16. Presl (PK), 62. Střihavka – 1. Tischler,
trenér Jiří Skála. „Výsledky tří po79. Hudec
sledních zápasů, v nichž jsme získali
sedm bodů, jsou dobrým odrazovým
FK Viktoria Žižkov B – FC Viktoria Plzeň B 0:3 (0:3)
můstkem pro nadcházející zápasy,“
Branky 28. Střihavka, 35. Štefl, 45. Presl
dodal trenér.
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los Gambrinus ligy
1. kolo (16. – 19. července)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram

Sparta
Slavia
Teplice
Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava

6. kolo (20. – 23. srpna)
2:1
1:1
3:0
2:2
0:0
0:2
1:0
0:0

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

1:1
4:1
2:3
1:3
1:1
1:1
1:2
2:1

Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav

2:1
2:1
1:0
0:0
1:1
0:0
1:0
3:0

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

0:3
1:0
2:3
3:0
3:0
1:1
1:1
4:0

Ostrava
Jablonec
Slavia
Příbram
Boleslav
Olomouc
Brno
Ústí n. Labem

3:0
0:0
0:2
3:1
0:1
1:3
1:2
3:1

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Teplice
Liberec
Sparta

2. kolo (23. – 26. července)
Hradec Kr.
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

Bohemians 1905
Slavia
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Příbram
Plzeň
Slovácko
Hradec Králové
Bohemians 1905
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Brno
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Ostrava
Slovácko
Hradec Králové
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav
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Plzeň
Bohemias 1905
Slovácko
Hradec Králové
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

0:3
1:0
3:0
:0
1:1
0:1
0:5
3:1

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Sparta Praha

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec

Slavia
Příbram
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

0:0
1:0
2:0
7:0
0:0
1:2
4:1
1:0

Brno
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Ostrava
Příbram
Slavia
Teplice

Hradec Králové
Plzeň
Sparta
Slovácko
Teplice
Liberec
Boheminas1905
Č.Budějovice

1:0
1:2
1:2
0:1
3:3
4:0
1:0
1:1

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
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Mladá Boleslav
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Brno
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Teplice

17.10. 15:00
17.10. 17:00
16.10. 18:00
17.10. 17:00
17.10. 15:00
17.10. 15:00
17.10. 15:00
16.10. 18:00

13. kolo (22. – 25. října)
Slovácko
Sparta
Plzeň
Bohemians 1905
Jablonec
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Hradec Kr.

23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00

14. kolo (29. října – 1. listopadu)

10. kolo (24. – 27. září)
Ústí n. Labem
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

03. 10. 17:00
02. 10. 16:00
01. 10. 19:30
02. 10. 18:00
03. 10. 17:00
03. 10. 17:00
04. 10. 18:00
02. 10. 16:00

12. kolo (15. – 18. října)

9. kolo (17. – 20. září)

5. kolo (13. – 16. srpna)
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno

Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice

8. kolo (10. – 13. září)

4. kolo (7. – 9. srpna)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

11. kolo (1. – 4. října)
1:0
2:2
1:1
1:0
3:0
2:1
0:0
0:1

7. kolo (27. – 30. srpna)

3. kolo (30. července – 2. srpna)
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava

Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

Olomouc
Sparta
Liberec
Teplice
Brno
Ostrava
Ml. Boleslav
Slavia

30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
01. 11. 17:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00

15. kolo (5. – 8. listopadu)
26. 09. 17:00
26. 09. 17:00
24. 09. 18:15
26. 09. 17:00
26. 09. 17:00
27. 09. 18:00
25. 09. 16:00
25. 09. 18:20

Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

Jablonec
Plzeň
Příbram
Slovácko
Č. Budějovice
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Ústí n. Labem

06. 11. 16:00
06. 11. 16:00
06. 11. 16:00
06. 11. 16:00
06. 11. 16:00
06. 11. 16:00
06. 11. 16:00
06. 11. 16:00

los Gambrinus ligy
16. kolo (12. – 15. listopadu)
Bohemians 1905
Slavia
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Příbram
Plzeň
Slovácko

Hradec Kr.
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

21. kolo (25. -28. března)

13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
14. 11. 17:00
13. 11. 16:00

Plzeň
Bohemians 1905
Slovácko
Hradec Kr.
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

26. 02. 16:00
26. 02. 16:00
26. 02. 16:00
26. 02. 16:00
26. 02. 16:00
26. 02. 16:00
26. 02. 16:00
26. 02. 16:00

Slavia
Příbram
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

06. 03. 17:00
05. 03. 16:00
05. 03. 16:00
05. 03. 16:00
05. 03. 16:00
05. 03. 16:00
05. 03. 16:00
05. 03. 16:00

Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Sparta
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Teplice
Liberec

12. 03. 16:00
12. 03. 16:00
12. 03. 16:00
12. 03. 16:00
12. 03. 16:00
12. 03. 16:00
12. 03. 16:00
12. 03. 16:00

Ústí n. Labem
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

19. 03. 16:00
19. 03. 16:00
19. 03. 16:00
19. 03. 16:00
19. 03. 16:00
19. 03. 16:00
19. 03. 16:00
20. 03. 17:00

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec

17. kolo (25. – 28. února)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Teplice
Olomouc
Ml. Boleslav
Brno

Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

02. 04. 16:00
02. 04. 16:00
02. 04. 16:00
02. 04. 16:00
02. 04. 16:00
02. 04. 16:00
02. 04. 16:00
02. 04. 16:00

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Slovácko
Plzeň
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Sparta

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Sparta

Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc

09. 04. 16:00
10. 04.17:00
09. 04. 16:00
09. 04. 16:00
09. 04. 16:00
09. 04. 16:00
09. 04. 16:00
09. 04. 16:00

Olomouc
Sparta
Liberec
Teplice
Brno
Ostrava
Ml. Boleslav
Slavia

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Teplice
Liberec
Sparta

16. 04. 16:00
16. 04. 16:00
16. 04. 16:00
16. 04. 16:00
16. 04. 16:00
16. 04. 16:00
16. 04. 16:00
16. 04. 16:00

Jablonec
Plzeň
Příbram
Slovácko
Č. Budějovice
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Ústí n. Labem

23. 04. 16:00
23. 04. 16:00
24. 04. 17:00
23. 04. 16:00
23. 04. 16:00
23. 04. 16:00
23. 04. 16:00
23. 04. 16:00

Brno
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Ostrava
Slavia
Sparta
Teplice

Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec

07. 05. 16:00
07. 05. 16:00
07. 05. 16:00
07. 05. 16:00
08. 05. 17:00
07. 05. 16:00
07. 05. 16:00
07. 05. 16:00

28. kolo (13. – 16. května)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram

14. 05. 16:00
14. 05. 16:00
14. 05. 16:00
14. 05. 16:00
14. 05. 16:00
14. 05. 16:00
14. 05. 16:00
14. 05. 16:00

29. kolo (20. – 23. května)

25. kolo (22. – 25. dubna)
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice

30. 04. 16:00
30. 04. 16:00
30. 04. 16:00
30. 04. 16:00
30. 04. 16:00
30. 04. 16:00
30. 04. 16:00
30. 04. 16:00

27. kolo (6. – 9. května)

24. kolo (15. – 18. dubna)

20. kolo (18. – 21. března)
Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

Ml. Boleslav
Liberec
Olomouc
Brno
Ostrava
Slavia
Příbram
Teplice

23. kolo (8. – 11. dubna)

19. kolo (11. – 14. března)
Slovácko
Hradec Kr.
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

26. kolo (29. dubna – 2. května)
27. 03. 17:00
26. 03. 16:00
26. 03. 16:00
26. 03. 16:00
26. 03. 16:00
26. 03. 16:00
26. 03. 16:00
26. 03. 16:00

22. kolo (1. – 4. dubna)

18. kolo (4. – 7. března)
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Ostrava

Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav

Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

21. 05. 16:00
22. 05. 16:00
21. 05. 16:00
21. 05. 16:00
21. 05. 16:00
21. 05. 16:00
21. 05. 16:00
21. 05. 16:00

30. kolo (27. – 30. května)
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Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Plzeň
Příbram
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Slovácko

28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
28. 05. 16:00
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soupiska

domácí »»

hosté »»

FC Viktoria Plzeň

1.FK Příbram

Brankáři
1
Dan Houdek
19
Lukáš Krbeček
30
Martin Ticháček
33
Roman Pavlík

21. 8. 1989
27. 10. 1985
15. 9. 1981
17. 1. 1976

Obránci
3
Miloš Brezinský
8
David Limberský
13
Jan Matas
15
František Ševinský
18
David Bystroň
21
Jakub Navrátil

2. 4. 1984
6. 10. 1983
15. 7. 1991
31. 3. 1979
18. 1. 1982
1. 2. 1984

Záložníci
4
Tomáš Rada
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
12
Martin Hruška
16
Vladimír Darida
20
Petr Jiráček
22
Martin Sladký
26
Daniel Kolář
27
František Rajtoral

28. 9. 1983
22. 4. 1975
19. 6. 1983
11. 5. 1981
8. 8. 1990
2. 3. 1986
1. 3. 1992
27. 10. 1985
12. 3. 1986

Útočníci
5
Michal Ďuriš
7
David Střihavka
9
Libor Žůrek
17
Jan Rezek
23
Marek Bakoš

1. 6. 1988
4. 3. 1983
2. 11. 1979
5. 5. 1982
15. 4. 1983

Hlavní trenér Pavel Vrba
Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Brankáři
1
Jakub Rondzik
22
Aleš Hruška
30
Jiří Krček

22. 11. 1986
23. 11. 1985
14. 6. 1993

Obránci
4
Jakub Štochl
5
Antonín Rampa
7
Lukáš Pleško
16
Pavel Ricka
17
Stanislav Nohýnek
20
Marek Plašil

2. 2. 1987
8. 3. 1988
21. 5. 1977
28. 1. 1987
2. 8. 1983
19. 12. 1985

Záložníci
6
Daniel Tarczal
8
Oldřich Kostorek
10
Michal Klesa
12
Claude Roland Videgla
14
Pavel Pilík
21
Michal Macek
23
Tomáš Borek
24
Josef Divíšek
Útočníci
9
Tomáš Wágner
11
Daniel Huňa
15
Stanley Ibe
18
Matěj Štochl
19
Milan Jurdík
David Belán
Hlavní trenér Martin Hřídel
Asistenti trenéra Jiří Ryba, František Kopač

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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22. 3. 1985
12. 3. 1992
13. 5. 1983
14. 5. 1990
13. 2. 1992
19. 1. 1981
4. 4. 1986
24. 9. 1990
6. 3. 1990
25. 6. 1979
19. 7. 1984
4. 5. 1989
8. 11. 1991
13. 11. 1991

mládež

Tři body
zůstaly doma
V sedmém kole dorostenecké ligy v kategorii U16 přivítali viktoriáni ročníkově starší tým FK Baumitu Jablonec.
V utkání chtěli odčinit prohru a výkonově nepodařený zápas v Teplicích, kde
vázla kombinace a přesnost.
Úvod utkání plzeňským fotbalistům
vyšel a po jednoduchých, ale efektivních kombinacích se dostávali před
branku soupeře, zejména Chasin svojí
aktivitou vytvářel tlak na soupeře.
V těchto příležitostech nám ale chyběl
důraz a dobrý výběr místa. „Po menší
oboustranné herní odmlce jsme opět
převzali otěže zápasu a jednoduchou
přímočarou akcí po ose Doležal, Chasin a Štěpán vstřelili úvodní branku,“
popisoval průběh zápasu asistent trenéra Martin Kastner. V závěru poločasu, kdy Špiroch vyboxoval rohový
kop a po propadnutí na odraženém míči
Jablonec vyrovnal.
První velká šance druhé části skončila hned brankou. V 50. minutě vysunul Doležal Chasina a ten si jednoduše
poradil s brankářem hostí. Jen o tři
minuty později si opět Chasin naběhl
na centr Vylety a upravil na konečných
3-1. „V závěru utkání soupeř zvolil taktiku dlouhých míčů na zesílenou útočnou řadu, což se nám podařilo z části
eliminovat a kromě náznaků šancí jsme
hosty ke snížení nepustili. Do příštích
střetnutí je třeba vyvarovat se zbytečných ztrát míče a poctivě pracovat
v tréninku, což je jediný krok k dalším
zvládnutým utkáním,“ dodal trenér.

Poslední minuty
rozhodly o tom,
že z výhry se radoval
Jablonec
U16 » FC Viktoria Plzeň –
FK BAUMIT Jablonec U17 3:1 (1:1)
Viktoria Špiroch – Glazer (69´ Špic), Piroch,
Denk, Lešek (41´ Macháček) – Kutil, Doležal,
Tůma (52´ Soroka) – Štěpán, Like ( Vyleta),
Chasin

Mládež ve výsledcích
I. dorostenecká liga
FC Viktoria Plzeň U19 – SFC Opava 1:3 (0:1)
Branka Vrhel
FC Viktoria Plzeň U17 – SFC Opava 7:0 (4:0)
Branky 8´ Jarina, 16´ + 51´ Filipec,
23´ + 40´ Černý, 49´ Mariánus, 67´ Matějka

ČLŽ
FK Pardubice – Viktoria Plzeň U15 0:1
FK Pardubice – Viktoria Plzeň U13 0:1

ČDŽ
Viktoria Plzeň U14 – Motorlet Praha B 3:2
Viktoria Plzeň U12 – Motorlet Praha B 1:3

Aktivní vstup obou mužstev do utkání v kategorii U18 přinesl několik zajímavých okamžiků na obou stranách. První vyloženou šanci si
vypracovali hosté, když v 15. minutě dostali
příležitost pokutového kopu. Brankář Bouzek však vystihl směr střely a penaltu vyrazil.
„V 19. minutě jsme se dostali do vedení.
Po krásné akci Šípka Kyndl dotlačil míč
do branky 1:1. Jablonec hrál důrazně, ale
přesto jsme dokázali kombinovat a řídili jsme
tempo hry,“ komentoval zápas trenér Jiří Žilák. Jablonec však hrozil z nebezpečných
protiútoků. Bouzek po jednom z nich vyrážel
střelu hostujícího útočníka z bezprostřední
blízkosti. Na druhé straně dobře hlavičkoval
Vaníček, ale jeho střela mířila nad branku.
„Ve 41. minutě jsme nezachytili rychlou rozehrávku Jablonce, který po rychlé akci vyrovnal na 1:1.“ Ve druhém poločase si viktoriáni
vytvořili převahu. V 50. minutě byl v pokutovém území faulován Avdič a Lukeš proměnil
nařízenou penaltu (2:1). V 65. minutě Jablonec srovnal na 2:2. „I přes vyrovnání jsme se
snažili jít za vítězstvím a vytvořili jsme si veliké množství šancí. Lukeš se dokázal dostat
do dvou sólových nájezdů, Sýkora se krásně
uvolnil v pokutovém území, ale ani jeden hráč
nemířil přesně. Končal trefil dvakrát břevno
hostující branky. V 89.min Jablonec prokázal
efektivitu v útočné fázi a po individuální akci
vstřelil vítěznou branku (2:3). Z utkání jsme
vyšli bodově naprázdno, ale je nutné říci,
že mužstvo se prezentovalo kvalitním výkonem,“ dodává trenér.
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Partneři

malby

natery

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři
západní Čechy

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

´
Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 9. kole
1.

FC Viktoria Plzeň

9

8

1

0

26:06

25

2.

SK Sigma Olomouc

9

5

4

0

19:05

19

3.

AC Sparta Praha

9

6

0

3

16:06

18

4.

FK Mladá Boleslav

9

4

3

2

14:09

15

5.

1. FC Slovácko

9

4

1

4

10:11

13

6.

FK Teplice

9

3

3

3

12:13

12

7.

FK Baumit Jablonec

9

3

2

4

11:11

11

8.

FC Slovan Liberec

9

2

4

3

11:13

10

9.

SK Slavia Praha

9

2

4

3

10:12

10

10.

Bohemians 1905

9

2

3

4

08:11

9

11.

Dynamo České Budějovice

9

1

6

2

06:10

9

12.

FC Hradec Králové

9

2

3

4

05:09

9

13.

1. FK Příbram

9

2

3

4

03:07

9

14.

Zbrojovka Brno

9

3

0

6

09:20

9

15.

FK Ústí nad Labem

9

2

3

4

06:17

9

16.

FC Baník Ostrava

9

2

2

5

07:13

8

Trenér Pavel Vrba
s Pavlem Horváthem převzali
auta od Porsche Plzeň
Partnerský vztah mezi Viktorií Plzeň a jedním z největším
prodejců osobních vozů v regionu – Porsche Plzeň, dostal
opět novou a širší dimenzi. Vozy k osobnímu užívání
v minulých dnech převzal hlavní trenér Viktorie Plzeň, Pavel
Vrba a její kapitán – Pavel Horváth.
Porsche Plzeň, který je součástí sítě Porsche Inter Auto CZ,
patří mezi největší prodejce vozů AUDI, VW a Škoda v Plzeňském kraji. Spolupráce s plzeňskou Viktorií se datuje již řadu
let. „Pro nás je prestiž spojit jméno Porsche Plzeň a AUDI
s nejlepším záložníkem Gambrinus ligy – Pavlem Horváthem,“
přiznal vedoucí prodeje AUDI – Tomáš Stehlík. Plzeňského kapitána tak budete moci potkat ve slušivě bílé AUDI Q5, která

nese jeho vlastnoruční podpis. Klíče od vozu VW Golf převzal
z rukou vedoucího prodeje osobních vozů VW, Mgr. Jaroslava
Matase, trenér Pavel Vrba. Ten se bude nejen po Plzni prohánět ve voze s decentnější šedivou barvou. „Osobně jsem
velkým příznivcem Viktorie a obzvláště jejího herního projevu,
který pod trenérem Vrbou Viktorka dnes má,“ komentoval předání vozu Matas.
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příští soupeř

Viktoria zamíří
na hřiště Slavie a poté
přivítá Zbrojovku
V následujícím utkání, posledním před reprezentační přestávkou,
se viktoriáni představí na hřišti Slavie Praha. Sedmý tým loňské
sezony i v letošním ročníku zůstává prozatím dlužen svému
jménu a pohybuje se ve středu tabulky. Poté do Štruncových
sadů přijede Zbrojovka Brno, tedy tým, kterému letošní vstup
do soutěže určitě nevyšel podle jeho představ.

zimním utkání, když v Edenu uhráli bezbrankovou remízu. Bilance
posledních čtyř zápasů napovídá o vyrovnanosti obou týmů. Viktoria i Slavia si připsala po jedné výhře, dva duely skončily smírným
výsledkem.
Během reprezentační přestávky si viktoriáni „odskočí“ do Vlašimi, kde sehrají 6. října od 16 hodin utkání 3. kola Ondrášovka
Cupu. Shodou okolností se oba týmy utkaly i v loňském ročníku.
Svěřenci trenéra Pavla Vrba tehdy vyhráli 3:1, když o branky se
rozdělili Střihavka, Bakoš a Rezek. V případě vítězství by pak viktoriány čekaly koncem října a počátkem listopadu zápasy čtvrtého
kola, které se již hraje na dva zápasy.

Synottip Aréna bude svědkem utkání 11. kola,
v němž Slavia vyzve lídra prvoligové tabulky – plzeňskou Viktorii. Ta má na poslední vzájemný duel
příjemné vzpomínky, neboť jarní zápas ve Štruncových sadech skončil výhrou plzeňských barev
v poměru 4:2. Střelecké hody tehdy začal ve 23. minutě Daniel
Kolář, do listiny střelců se zapsali i Pavel Horváth a David Střihavka. Narozeninovou trefu, oslavující 28 narozeniny zaznamenal
Jan Rezek. Svěřenci trenéra Pavla Vrby navíc bodovali i v pod-
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V dalším domácím utkání přivítáme ve Štruncových sadech – Zbrojovku Brno, tedy tým, jehož dres
obléká i explzeňský Tomáš Došek. Viktoriánský odchovanec, zamířil z Plzně společně s bratrem Lukášem do Slavie Praha v roce 1999. Poté jeho cesta
vedla do Rapidu Vídeň a Plocku. V zimě 2006 se v zimě připravoval s plzeňským týmem, ale nakonec své rozhodnutí změnil a nabídku Viktorie nepřijal. Od roku 2007 působí v Brně, jehož barvy
donedávna hájil i další odchovanec Viktorie – Martin Švejnoha.
Loňské vzájemné zápasy, s tehdy ještě 1.FC Brno, neměly vítěze. Zápas v Plzni skončil plichtou 1:1 a jarní odveta pak 2:2.
Pohled do archivu odhalí zajímavou statistiku vzájemných zápasů.
Viktoria totiž s Brnem v domácím prostředí prohrála naposledy
v sezoně 1994/95. Od té doby zápasy buď dovedla do vítězného
konce (6x), nebo se body dělily (5x).

