jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás na dnešním utkání 20. kola Gambrinus ligy, ve kterém se utkají dva
nejlepší týmy tabulky, přivítal v ochozech Městského stadionu ve Štruncových sadech i já.
Jak naznačovaly informace již týden před dnešním zápasem, mělo by být vyprodáno, což
je při tak důležitém zápase pro naše hráče povzbuzující.
V předcházejících dvou duelech jara jsme získali čtyři body a udrželi pozici prvního týmu.
Přesto jsme s předvedenými výkony nemohli být až tolik spokojeni. Zápas proti Hradci
Králové jsme dokázali silou vůle a neúnavností dotáhnout do vítězného konce. O to více
si této výhry cením, neboť tým dokázal jít za „svým“ až do samého závěru. Rovněž v utkání
na Slovácku jsme byli blízko ke třem bodům. Neproměněné šance především v prvním
poločasu, zmařená penalta, či sporné rozhodnutí pomezního arbitra, nás připravily o lepší
výsledek a dva body.
Dnešní zápas by měl být fotbalovým svátkem pro všechny milovníky a vyznavače tohoto
nejoblíbenějšího kolektivního sportu. Vždyť na hřišti uvidíte dva přední týmy naší fotbalové scény. Oba preferují moderní, útočný fotbal, který
přináší oku fanouška pohledné akce a na naše poměry velké množství branek, což dokazuje pohled na tabulku střelců. Doufám, že i dnešní
duel nabídne přítomným divákům ať zde na stadionu, či u televizních obrazovek, řadu hezkých fotbalových momentů a věřím, že to budeme
my, kdo se bude na konci utkání radovat z výhry a tří bodů. Zároveň vás chci vás požáVIKTORIÁN
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dat, aby jste svými hlasivkami podporovali naše hráče a vytvořili jim tu nejlepší možnou
atmosféru.
Přeji Vám, aby jste dnes odcházeli ze Štruncových sadů spokojeni s pocitem, že jste viděli
jak kombinační fotbal, hezké fotbalové momenty, tak i vítězství našich barev. Mohu slíbit, že všichni pro to uděláme maximum.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Plzeň mu
je přisouzena
První utkání v lize odehrál proti Plzni. Premiérovou branku
vstřelil už v plzeňském dresu. Když Viktorii na dva roky opustil,
svůj debut v nových barvách zaznamenal právě proti Plzni.
Západočeské město je prostě Petru Trappovi přisouzeno, a tak
nikoho nepřekvapí, že se do Štruncových sadů před startem
jarní části ročníku vrátil.

Plzeň mu je přisouzena
První utkání v lize odehrál proti Plzni. Premiérovou branku vstřelil už
v plzeňském dresu. Když Viktorii na dva roky opustil, svůj debut v nových barvách zaznamenal právě proti Plzni. Západočeské město je prostě Petru Trappovi přisouzeno, a tak nikoho nepřekvapí, že se do Štruncových sadů před startem jarní části ročníku vrátil.

Talentovaný mostecký žáček
K nejpopulárnější hře na světě se Petr dostal ještě předtím, než začal
chodit na základní školu. „U nás v Mostě se konaly talentové zkoušky
do nově vznikající fotbalové školy. Mne spolu s dalšími kluky vybrali, takže
jsem nastoupil do vůbec prvního ročníku ‚fotbalovky‘ k panu trenéru
Houškovi,“ popisuje své první fotbalové krůčky a připomíná trenéra,
který mu prý během jeho kariéry dal nejvíce. Na toto období dnes pět-

advacetiletý fotbalista velmi rád vzpomíná. „Bylo to super, škole vděčím
za mnohé. Všechno bylo přizpůsobeno fotbalu, měli jsme dvakrát denně
tréninky,“ přibližuje, jak to ve fotbalové třídě vypadá. Protože se mostecká škola objevila na fotbalové mapě ve stejný okamžik, kdy do ní
Petr nastoupil, musel její tým mladších žáčků začít hrát od okresní soutěže. „Dalo nám to ale hodně. Bylo nám deset let a nastupovali jsme proti
fyzicky daleko zdatnějším, třeba patnáctiletým klukům,“ vysvětluje. Hned
v prvním roce se podařilo mosteckým žákům vykopat A třídu.

Působení v Blšanech – od žáčků až do ligy
Když hrál Petr ve starších žácích, nastal zásadní okamžik jeho života.
Během utkání Mosteckých proti Blšanům totiž padl do oka trenérům
soupeře. „Mne a ještě některých dalších kluků si tam všimli a začali jsme
ve starších žácích dojíždět do Blšan. Dojíždění bylo hodně časově ná-
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hého kola, neboť nemohl nastoupit kvůli trestu. „V ten rok jsem dostal
v zápasech, kdy jsem hrál za Kryly, které byly de facto béčkem Blšan, hned
dvě červené. Tu druhou jsem obdržel v posledním zápase ročníku 2005/06
po dvou žlutých. První byla za faul a druhou jsem dostal omylem, protože
někdo z týmu začal nadávat na rozhodčího a on si myslel, že jsme to byl
já a nenechal si to vymluvit. Šel jsem si vlastně zahrát jenom proto, abych
byl v zápasovém zápřahu, protože jsem pak měl ještě jet s jednadvacítkou
do Francie. Zdenko Frťala, asistent pana Bílka, mě dokonce upozorňoval,
že se už o nic nehraje. Když jsem pak odešel do Plzně, nemohl jsem hrát
v prvním ligovém kole v Příbrami,“ vypráví.

Reprezentantem do jedenadvaceti let

ročné, ale chtěl jsem jít výkonnostně výš a člověk musí něco obětovat.
To, že vždycky je něco za něco, jsem si uvědomil docela brzy, do hlavy mi
to vtloukal i táta,“ popisuje, jak došlo k jeho prvnímu přestupu. Právě Petrův otec je dodnes jedním z jeho rádců.
„O fotbalu se spolu bavíme, vždycky mi něco vytkne, řekne,
co jsem udělal špatně. Na druhou stranu umí samozřejmě
také pochválit,“ usmívá se. V Blšanech nakonec prošel
všemi mládežnickými kategoriemi a dočkal se zde také
svých prvních startů v nejvyšší české soutěži. „V legraci
bych mohl říkat, že mi byla Plzeň předurčena. Ve Štruncových
sadech jsem totiž odehrál svůj první ligový zápas. Pamatuji
si, že jsme tu prohráli 2:0. Prohra mne samozřejmě mrzela,
ale přesto jsem měl radost, že jsem mohl nastoupit,“ říká.
„Poté jsem už pravidelně hrál celé jaro v základní sestavě,
ale bohužel jsme ten rok sestoupili,“ popisuje svou debutovou prvoligovou sezonu, ve které si na své konto připsal
čtrnáct utkání. Na konci ročníku se přesunul Michal Bílek, který ukončil své působení v této fotbalové vesničce,
do Plzně. A neodešel tam sám. „Jsem mu moc vděčný, že si
mě společně s Martinem Müllerem a Michalem Daňkem přetáhl do Viktorky. Začátek sezony se nám podařil a také díky
tomu dostal trenér Bílek nabídku, aby šel koučovat Spartu,“
říká na adresu současného kouče reprezentace. Na svůj
premiérový start za Viktorku si ale musel počkat do dru-

VIKTORIÁN 2/11

6

Ještě, než vyměnil blšanskou fotbalovou adresu za plzeňskou, stihl si
Petr odskočit na již zmíněný turnaj do francouzského Toulouse s českým výběrem do jedenadvaceti let. „Ke konci ligy už jsem měl nějaké
informace o tom, že jsem se zalíbil panu Škorpilovi, který v tu dobu vedl
jednadvacítku spolu s panem Marečkem. Měl jsem zprávy, že bych mohl
jet s naší jednadvacítkou na turnaj do Toulouse. Nakonec jsem opravdu
dostal pozvánku a den po konci soutěže jsem odletěl s týmem do Francie,“ zasní se nad krásnou fotbalovou vzpomínkou. „Nastoupil jsem
tam ke všem třem zápasům ve skupině, ale bohužel jsme nepostoupili. Pamatuji si, že jsme hráli první zápas s Čínou, poté s Portugalskem

profil
prvního ročníku v plzeňských barvách
také zaznamenal svou premiérovou
prvoligovou branku. „Hráli jsme doma
proti Teplicím a Martin Fillo mi v samém
závěru naservíroval balon na desítku.
Já to trefil a svou první branku jsem dal
Tomášovi Poštulkovi, se kterým jsem se
měl později potkat v plzeňské kabině,“
vzpomíná na svůj první gól v české nejvyšší soutěži. Pro úplnost dodejme, že
Viktoria v tomto utkání porazila Teplice
2:0. Během prvního působení ve Viktorii také obdržel svou zatím jedinou
červenou kartu v lize. „To bylo v utkání
v Brně. Ke konci zápasu jsme vedli 2:0,
Brno kopalo roh a já jsem se tam s někým pošťuchoval. Trochu jsem se tam
ohnal a rozhodčí mi ukázal okamžitě
červenou. Žádný úmysl v tom nebyl, ale
bylo to asi zasloužené a po utkání jsem si
to uvědomil,“ říká pětadvacetiletý hráč.
„Po panu Levém nás vedl chvíli pan Krejčí
a po něm přišli pánové Šilhavý a Kotal. Vstup do ročníku 2008/09 jsme měli
dobrý, ale poté jsme šli výsledkově dolů.
Nastala tedy změna, do klubu přišel pan
Vrba, pod ním jsem odehrál asi sedm
zápasů a ani jeden zápas jsme neprohráli,“ přemýšlí fotbalista, kterého Pavel
Horváth překřtil na „Ovečku“. „Jakmile
mám delší vlasy, tak se mi totiž začínají
kroutit,“ směje se Petr jednomu z vtípků
kapitána Viktorky.

a poslední byl s Argentinou. Přesně si
výsledky nevybavím, ale vím, že jsme
udělali jediný bod s Čínou,“ zapřemýšlí
se nad turnajem. I přes výsledky, které
nevypadají nikterak oslnivě, si svůj debut v reprezentaci užil. „Byl to skvělý
zážitek, strávili jsme tam týden. Poznal
jsem, jak to chodí v reprezentaci, protože
v mládežnických výběrech jsem skoro
vůbec nic neabsolvoval, maximálně jsem
byl na nějakém soustředění, ale ostré
mezinárodní zápasy mě minuly. Toto
byla má první zkušenost s reprezentací,“
říká. „V jednadvacítce jsem se pak objevil
i poté, co jsem přestoupil do Plzně. V tu
dobu se už připravovala sestava pro mistrovství Evropy. Byl jsem pozván na jeden
přátelský zápas ve Finsku, kde jsem odehrál posledních dvacet minut. Nakonec
to bylo mé poslední utkání v jednadvacítce, i když mi pořád chodily nominačky,
ale byl jsem mezi náhradníky,“ vypráví.

Poprvé viktoriánem
Po Michalu Bílkovi převzal Viktorii Stanislav Levý. „Také na něj rád vzpomínám.
První zápasy jsem pod ním střídal, ale
postupem času jsem se opět probojoval do základní sestavy a v době, kdy se
chýlilo jeho působení v klubu ke konci,
jsem dokonce dělal párkrát kapitána,“
říká na adresu kouče, který naposledy
působil ve Zlíně. „Měli jsme v tu dobu
hodně mladý tým, ze starších hráčů tu
byli jenom Martin Müller, Marek Smola
a Honza Zakopal. Všem ostatním bylo
méně než čtyřiadvacet. Ne, že bychom
herně někoho přehrávali, ale díky týmovému duchu a semknutí jsme bojovali a dokázali uhrát solidní výsledky.
Všechno bylo perfektní a v tu dobu to
byl pro Plzeň obrovský úspěch,“ přemýšlí
o své sezoně 2006/07, ve které obsadila Viktoria šesté místo. Během svého

Přestup do Slavie a zisk
mistrovského titulu
Na jaře roku 2009 už ale Petr hájil
barvy jiného klubu. Z Viktorie zamířil
do Prahy, kde začal oblékat dres Slavie.
„Slavia se mi ozvala čtrnáct dní před ligou. Byl jsem na soustředění s Viktorkou
na Kypru, odehráli jsme přípravné utkání
a potom jsme šli do sauny. Pamatuji si, že
jsem tam byl s Honzou Rezkem a Pavlem
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sám chtěl také už nastupovat. Díky tomuto zranění jsem ale vlastně přišel
o poslední čtyři ligová kola, kdy se rozhodovalo o titulu, protože jsem měl
žaludeční problémy. Déle než měsíc jsem totiž musel brát stále kvůli bolestem kotníku prášky a žaludek to neunesl. Bohužel jsem tedy rozhodující
zápasy nemohl odehrát a trávil jsem je na tribuně. Mistrovský titul jsem
tak určitě neprožíval tak moc, jako kdybych ho vyhrál přímo na hřišti,“ popisuje nepříjemnosti, které ho potkaly. Přesto si ale nakonec mistrovské oslavy užíval plnými doušky. „Zisk titulu je něco nádherného a doufám, že to nebylo naposledy,“ usmívá se spiklenecky.

Záložník nebo stoper?
Na začátku nadcházející sezony došlo ve Slavii k velkým hráčským
změnám. „Moje pozice tak byla zdvojena až ztrojena. Začátek ročníku
tedy byl pro mě těžší a v médiích se začalo mluvit o tom, že má o mě zájem
Sparta. Následně se mi pak Sparta také ozvala a chtěla mě získat na půlroční hostování, což jsem neviděl jako úplně nejlepší volbu. Samozřejmě,
že jsem o této nabídce přemýšlel, ale nechtěl jsem odcházet po půlroce

Horváthem a dělali si ze mě srandu, že jsem ‚sešívanej‘ a podobně. Vůbec jsem nechápal, o co se jedná.
Až druhý den jsem se dozvěděl od trenéra a vedení,
že má o mě zájem Slavie. Člověk jejich nabídku odmítat nechtěl, v tu dobu obhajovala titul, hrála evropské poháry… Zároveň jsem ale věřil, že se v Plzni
fotbal zvedá a tým půjde nahoru. Odmítnout se tato
nabídka asi nedala, ale pořád jsem o tom přemýšlel
a nebylo to nic jednoduchého,“ vysvětluje, jak probíhal jeho odchod do pražského celku. „Když jsem
do Slavie přišel, začal jsem okamžitě nastupovat v základu. Je trochu ironií, že jsem odehrál první zápas
ve Slavii proti Plzni. V tomto utkání jsem si také asi
v desáté minutě otočil kotník, ale poločas jsem dohrál.
Když jsem si pak o přestávce sundal kopačku a chtěl si
to nechat zaledovat, tak mi noha otekla takovým způsobem, že jsem ji nedostal zpátky do kopačky,“ vzpomíná na svou premiéru v „sešívaném“ dresu. Právě
zdravotní problémy, které si Petr přivodil v prvním
utkání za Slavii, mu trochu pokazily celou sezonu,
jež završil ziskem mistrovského titulu. „Týden po zranění ze zápasu s Plzní jsem nosil ortézu a po čtrnácti
dnech jsem se vrátil na hřiště. Jenomže to ještě nebylo
úplně doléčené. Slavie na mě tlačila, abych hrál, a já
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zase pryč. Sám jsem se stavoval za trenérem Jarolímem a řekl mu, že bych
chtěl v klubu zůstat a porvat se o šanci. Za měsíc jsem začal zase stabilně
hrát,“ upřesňuje vše na pravou míru. Sparta v tu dobu nebyla jediným
klubem, který stál o to, aby tento kvalitní fotbalista oblékal jeho dres.
„Ve stejnou dobu mi volal z Žiliny pan Hapal s tím, že by o mě měl zájem.
V tu dobu už jsem ale byl už rozhodnutý, že zůstanu ve Slavii,“ dodává
defenzivní záložník, jenž se během zmíněného ročníku přesunul ze
středové řady do obrany. „Na jaře 2010 jsem si vyzkoušel nový post. Z defenzivního záložníka jsem se posunul na stopera, protože se nám přestalo
dařit a měli jsme nějaká zranění. Stále jsme ale neměli dobré výsledky,
a tak došlo ke změně trenéra a místo pana Jarolíma přišle pan Cipro, který
mi okamžitě řekl, že se mnou počítá spíše na post stopera, protože tam nás
hodně tlačila bota. Nakonec jsem všechny zápasy pod ní odehrál právě
tam,“ vysvětluje, jak došlo ke chvilkové změně Petrovy fotbalové profese. „Co si pamatuji, tak jsem od dorostu prakticky nastupoval na pozici
defenzivní záložníka. Cítím se tam samozřejmě lépe, na stoperovi jsem si
musel zvykat, i když to není až tak velký rozdíl. Myslím si, že jsme schopný
odehrát solidní zápas na obou pozicích. Na defenzivním záložníkovi se mi
líbí, že můžete se zapojit častěji do ofenzívy. Jste tam prostě více ve hře,“
popisuje rozdíly mezi těmito dvěma posty.

Návrat do Štruncových sadů
Před jarní částí letošního ročníku se stal Petr posilou Viktorky, když
se rozhodl dát Slavii, kterou zužovaly velké finanční problémy a měla
problémy s vyplácením platů svým hráčům,
sbohem. Přesto na dvouletý pobyt ve Slavii
vzpomíná v dobré. „Parta byla ve Slavii skvělá,
člověk poznal, jak to chodí v jiném klubu. Mají
tam parádní stadion, chodilo pořád dost lidí,
kteří dělali solidní atmosféru. Na Slavii mám
jenom dobré vzpomínky, člověk tam zažil
všechno. Jednou jsme byli dole, jednou nahoře. Ale takto to chodí také v normálním
životě. Ze spousty věcí si vezmete ponaučení
a to, co se tam dělo poslední měsíce, bylo něco,
co jsme nemohli ovlivnit,“ krčí rameny sympatický viktorián. Jednu z nejhezčích vzpomínek, kterou si ze Slavie přinesl, má na zápas
Evropské ligy. „První zápas v pohárové Evropě
jsem odehrál ve Valencii. Je to utkání, na které
se opravdu nedá zapomenout. Hrát proti slavnému soupeři, na neuvěřitelném stadionu…
Zápas se nám vyvedl, remizovali jsme 1:1. Dokonce jsme vedli a měl jsem pocit, že jsme tam

mohli klidně i vyhrát. V tu dobu kopali za Valencii ještě David Villa, který
je nyní v Barceloně, nebo David Silva, jenž hraje za Manchester City, což
je důkazem toho, jak měli výborný kádr,“ rozplývá se při příjemné vzpomínce. „Věřím, že si evropské poháry zahraju nyní ve Viktorce. Jsem
moc rád, že jsem se sem mohl vrátit,“ říká
184 centimetrů vysoký fotbalista. Když Petr
otevřel po dvou letech znovu dveře do plzeňské kabiny, připadal si, jakoby tam nebyl
jen pár dnů. „Nic se nezměnilo, pořád je to
stejné. Kluci tam hned začali něco pokřikovat, hlavně Pavel Horváth s Honzou Rezkem.
Bylo to něco ve smyslu – hele Pražák, dobří
holuby se vracejí a podobně. Parta tu vždy
byla výborná a kluci to opět ukázali,“ chválí
své spoluhráče hráč, jenž má na kontě více
než sto ligových startů. „Vím, že bude těžké
se tady prosadit, ale udělám pro to maximum
a poperu se o základ. Moc bych si přál, aby
nám to na jaře šlapalo. Bylo by úžasné dotáhnout sezonu k historickému úspěchu,“ přeje si.

Manželé Trappovi nic netrápí
V kabině Viktorie se sice za tu dobu, co tu
tento defenzivní univerzál nehrál, mnoho
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nezměnilo. U Petra ale k jedné změně došlo. Z jeho přítelkyně Pavlíny se totiž stala paní Trappová. „S Pavlínou jsme spolu od střední školy,
takže to už je docela dlouho. Delší dobu jsme se bavili o tom, že bychom se
mohli vzít. Skončilo to nakonec tak, že jsem ji požádal o ruku,“ prozrazuje
informace ze svého soukromého života. „Svatbu jsme měli 11. prosince
loňského roku. Je to trošku takové netradiční datum. Všechno parádně
proběhlo, i když bylo, když jsme jeli na focení na Karlův most, horší počasí.

Vzpomínky na to máme hezké a jsme rádi, že to dobře dopadlo,“ nechává
dále nahlédnout fanoušky Viktorie do svého soukromí spokojený manžel. „Nyní spolu bydlíme v Praze. Poznali jsme se vlastně díky tomu, že jsem
hrál v dorostu v Blšanech a chodil do pár kilometrů vzdáleného Žatec, odkud je právě Pavlína, na školu. Já jsem tam bydlel první rok na internátu
a potom už v podnájmu s kamarády a v tu chvíli jsme se tam seznámili,“
říká. „V tu dobu tam dělala školu, odmaturovala a dala si přihlášku na Metropolitní univerzitu do Prahy, kde jsme si spolu pořídili bydlení. Ve stejnou
dobu jsem přestoupil z Blšan do Plzně,“ vypráví dále. „Bylo by asi lepší,
kdybych bydlel pět minut chůzí od stadionu, než každý den hodinu dojížděl z Prahy. Dojíždí nás ale spousta, a tak v tom nevidím problém. Manželka dodnes dělá školu, má před magisterskými zkouškami, a tak se nám
to zdá jako ideální řešení,“ vysvětluje, proč se nerozhodli pro stěhování
na západ Čech.
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při objednávce zadejte do poznámky
heslo VIKTORIA a získáte 20% slevu na veškerý sortiment

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

zimní příprava

Těžká, ale o to
cennější výhra
nad Hradcem
V utkání 18. kola Gambrinus ligy zavítal do Štruncových sadů
nováček z Hradce Králové. Necelých šest tisíc prokřehlých
diváků vidělo zajímavý souboj, ve kterém „Votroci“ dokázali
po dlouhé minuty favorizovanou Viktorii „trápit“. Fotbalový
stratég Vrba opět prokázal svůj instinkt a oba střídající hráči
nakonec rozhodli o tom, že body zůstaly v Plzni.
Do první velké šance se dostali viktoriáni ve čtvrté minutě, kdy
po akci Ďuriše a přihrávce Rezka spálil stoprocentním šanci Petržela.
O šest minut později měla Viktoria další slibnou příležitost, pokus Filla
brankář Zich zneškodnil. Největší příležitost hostí měl osm minut před
koncem první části Černý, ale jeho střelu z otočky vyrazil brankář Pavlík.
Druhý poločas otevřela střela Ďuriše, který však nezacílil nejlépe a Zich nemusel proti jeho zakončení zpoza
vápna zasahovat. V 50. minutě vypadl po rohovém
kopu Zichovi míč do hloučku fotbalistů před brankou.
Hned několik hráčů Viktorie se pokusilo míč dotlačit do hradecké sítě, ale žádný z nich nebyl úspěšný.
V 73. minutě hry Štruncovy sady explodovaly radostí.
Bakoš, který byl na hřišti jen pár minut, se po přiťuknutí
Koláře ocitl osamocený před Zichem a poslal Viktorku
do jednobrankového vedení. V 80 minutě pak přišla
chvíle Koláře. Nenápadnou střelou k pravé tyči rozvlnil
síť za Zichovými zády. 2:0. V poslední minutě hry se podařilo Hradci snížit, když se hlavou prosadil Hochmeister .
„Z naší strany to byl klasický první zápas po přestávce.
Hradec Králové je podle mě jedno z nejlepší mužstvem
v lize, co se mezihry týká. Bohužel v prvním poločase si
někteří naši hráči v defenzivním postavení dělali, co chtěli.
Hradec toho využíval a pramenily z toho naše problémy.
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Ve druhém poločase se hra už vyrovnala a nedovolili jsme Hradci, aby měl
tolik prostoru jako v první půli,“ zhodnotil utkání kouč Viktorie Pavel
Vrba. Branka a nahrávka, takovou bilanci si připsal Daniel Kolář. „Hradec předvedl hodně sympatický výkon a o to více nás těší, že jsme zvítězili,“
prohlásil plzeňský ofenzivní univerzál, který následovně okomentoval

FC Viktoria Plzeň – FK Hradec Králové 2:1 (0:0)
Branky 73. Bakoš, 80. Kolář – 90. Hochmeister
Rozhodčí Hrubeš – Filípek, Kovařík
Diváků 5 488
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Limberský, Neuwirth, Bystroň, Jiráček –
Petržela, Trapp, Horváth, Fillo (57. Kolář) – Rezek, Ďuriš (69. Bakoš),
trenér Pavel Vrba
Hradec Králové Zich – Pávek, Němeček, Kasálek (87. Zelený),
Poděbradský – Fischer, Hochmeister, Klapka, Mišinský (79. Štěpán) –
Černý, Dvořák (76. Jandík), trenér Václav Kotaltal

obě gólové situace. „Před tím prvním jsem šel do souboje, protlačil se přes
obránce a najednou se tam vyvrtal Bakoš ze středu hřiště jako Inzaghi. Já
bych to možná nedal, on byl přesný. U druhého gól jsem si to dobře předal
na pravou nohu. Musím říct, že Hochmeister to ale ještě tečoval.“

zimní příprava

Ze Slovácka bod
s hořkou příchutí
Ve druhém jarním kole zavítal lídr tabulky do Uherského
Hradiště k utkání se Slováckem. Kromě postavení v tabulce
stavěl plzeňské fotbalisty do role favorita fakt, že z posledních
tří soubojů v nejvyšší soutěži získali sedm z devíti možných
bodů.
Viktoria měla na Slovácku raketový start. Už v první minutě zahrával
standardku Horváth, přetáhl míč na Limberského, ten vrátil míč hlavou
Bakošovi a slovenský útočník potvrdil roli střelce – 0:1. V páté minutě
Horváth uvolnil Rezka, který zpětnou přihrávkou našel v pokutovém
území Bakoše a ten mířil do šibenice. V 16. minutě měl po průniku
Rajtorala tutovku Rezek, zpětný míč ale napálil pouze do břevna. Neproměněné šance Plzeň mrzely.Ve 34. minutě se nejlépe v plzeňském
vápně zorientoval Mezlík a vyrovnal. Začátek druhé půle přinesl hned
zpočátku zajímavé chvíle. Nejdřív byl nejspíš u lajny ve vápně hostí faulovaný Ďuriš, rozhodčí Mikel se ale penaltu neodvážil zapískat. V 65. minutě měla Viktoria skvělou šanci ke skórování. Valenta zahrál ve vápně
rukou, ale Rezkovi vytáhl penaltu Filipko. Z protiútoku hříšník Valenta
Viktorii uzemnil, když z hranice vápna nedal Pavlíkovi
šanci. V 83. minutě však
ve vápně zakouzlil Rezek,
uvolnil se stahovačkou,
našel Jiráčka, který srovnal
zblízka skóre. O minutu
později dal Kolář další gól
hostů, jenže praporek asistenta vylétl nahoru. Plzeň
v závěru vyvinula ohromný
tlak, do šancí se dostal ještě
Kolář a Ďuriš, ale skóre nakonec zůstalo nezměněno.
„Jsem spokojený s prvními a posledními dvaceti
minutami. Škoda, že jsme
z úvodního tlaku nedali víc

než jeden gól. Slovácko potom zjednodušilo hru, nakopávalo balony,
hrálo agresivněji a nám to dělalo problémy. V závěru jsme ale znovu ukázali svoji tvář a vytvořili si velký tlak,“ komentoval výkon lídra tabulky
trenér Vrba. Trenér Viktorie se vrátil i k neproměněné penaltě. „Jasně
jsem stanovil, že penaltu bude kopat Horváth, místo něho se k míči postavil Rezek,“ neskrýval Vrba své rozladění. A jak popisoval situaci, která
předcházela neuznanému gólu Daniel Kolář? „Snažil jsem se hlídat si
lajnu, abych nebyl v ofsajdu.
Hlavně jsem se však soustředil, abych dal gól. A to se povedlo. Za sebe jsem neviděl,
ovšem co mám zprávy a co
prokázalo i video, ofsajd to
nebyl.“ Kapitán Pavel Horváth litoval ztracených
bodů. „Šancí jsme přece jen
měli víc než soupeř.“ Viktorii
nyní čeká očekávaný duel
se Spartou. „Snad dokážeme i se Spartou bavit sebe
i diváky fotbalem, doufám,
že dokážeme Spartu před
domácím publikem porazit,“
lákal na souboj dvou prvních týmů tabulky Pavel
Horváth.
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soupeř

Sparta Praha,
obhájce titulu, míří
do Štruncových sadů
Šlágr kola. Souboj jara. Bitva nejlepších. I takovéto názvy padají
při komentářích před utkáním mezi Viktorii a Spartou. A není
se čemu divit. V sobotním duelu se proti sobě totiž postaví
obhájce titulu a tým, kterému patřila první příčka po podzimní
části ročníku. Existuje snad lepší reklama, jež by měla nalákat
fotbalové příznivce do Štruncových sadů?

Pětatřicet sparťanských titulů
V českém fotbalu pravděpodobně neexistuje respektovanější klub, než jakým je pražská Sparta.
Historie Sparty se začala psát už v 19. století, v listopadu roku 1893 se rozhodlo několik mladíků kolem trojice bratrů Rudlových založit Athletic club
Sparta. O třináct let později se poprvé Letenští
představili ve svých typických rudých dresech, když jednomu ze členů
sparťanského výboru během cesty do Anglie padly do oka stejně barevné trikoty Arsenalu. V roce 1912 se sparťané radovali ze zisku svého
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prvního titulu a v tu dobu určitě netušili, že jejich následovníkům se
tento úspěch podaří zopakovat do roku 2010 ještě čtyřiatřicetkrát.
Ve 20. a 30. letech se stali Pražané postrachem celé Evropy a vysloužili
si za to přezdívku „železná Sparta“. Během této doby také sparťané dvakrát triumfovali ve Středoevropském poháru, který
byl nejprestižnější fotbalovou trofejí starého kontinentu. V 60. letech se Letenští, kteří do roku 1965
čekali na titul československého šampiona dlouhých jedenáct let, opět
vrací na výsluní. Sparťanské publikum v těchto
úspěšných sezonách obdivuje fotbalovým um
Andreje Kvašňáka, jenž
byl o několik desítek let
později zvolen fanoušky
tohoto pražského klubu Sparťanem století. Rok 1975 se zapsal nejčernějším možným písmem do historických análů dnešního soupeře
Viktorky, neboť Sparta poprvé a naposledy opustila československou
nejvyšší soutěž. 80. léta už jsou pro Letenské opět ve znamení triumfů
a klub složený kolem Jana Bergera, jenž působil dva roky také ve Škodě
Plzeň, sbíral jeden úspěch za druhým. Na vítězné vlně se sparťané vezli
i po vzniku samostatné české soutěže a nyní jsou nejúspěšnějším celkem v počtu titulů v Gambrinus lize. Českým mistrem se stali fotbalisté
Sparty jedenáctkrát, naposledy v loňském ročníku. Sparťané mají také
na svém kontě nejvíce triumfů v Poháru ČMFS, kde se jim podařilo zvedat nad hlavu vítěznou trofej hned pětkrát.

Sparta v pohárové Evropě
Úspěchy v domácí soutěži znamenaly pro Spartu samozřejmě také
vstupenku do pohárové Evropy. V nultém ročníku Ligy mistrů v sezoně 1992-93 dokráčeli sparťané až do semifinálové skupiny soutěže.
Na Letné se také v nedávných letech představily takové týmy jako Lazio
Řím, Bayern Mnichov, Real Madrid, Arsenal nebo Manchester United.
Před startem jarní části Gambrinus ligy si sparťané zahráli utkání Evropské ligy o postup do osmifinále soutěže s jedním z nejúspěšnějších
anglických klubů, FC Liverpoolem. A nevedli si vůbec špatně, když v domácím utkání zaznamenali bezbrankovou remízu. V Anglii však jednou
inkasovali, sami branku nevstřelili a pro letošní rok se s evropskými poháry rozloučili.

soupeř
Zimní kolotoč změn
Nyní se tak sparťané soustředí již pouze na domácí ligu, ve které jim
po podzimní části ročníku patřilo druhé místo právě za Viktorii. Sparťané měli po podzimu na svém kontě 37 bodů, tj. o čtyři méně než Zá-

kapitánem Viktorky Pavlem Horváthem, který ve sparťanském dresu
poprvé nakoukl do světa velkého fotbalu, ofenzivním univerzálem Danielem Kolářem nebo českým reprezentantem Janem Rezkem. U Rezka,
stejně jako u Horvátha, neplatí věta o tom, že dvakrát do jedné řeky
nevstoupíš. „Réza“ si totiž už předtím vyzkoušel sparťanské angažmá
a to v letech 2004 až 2005. Sparťanskou zkušenost ve svém životě prožil také Milan Petržela, jenž na Letné působil půlrok a následně se stal
hráčem západočeského celku. Stejně dlouhou dobu pobyl ve Spartě
také před svým odchodem do rumunského Temešváru Miloš Brezinský.
I Martin Fillo, staronová tvář v plzeňských barvách, si vyzkoušela jaké
to je hrát za Spartu, kde byl v lednu 2005 na testech, ale nakonec se
rozhodl zůstat ve Viktorii.

Podzimní zápas z 21. 8. 2010
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

padočeši. Chlubit se v tu dobu mohli zejména skvělou defenzívou, která
dovolila soupeřům vstřelit pouhých jedenáct branek, nejméně v soutěži. V zimním přestupním období sparťanské vedení sáhlo do složení
týmu. Zejména odchod Bonyho Wilfrieda, kanonýra z Pobřeží slonoviny
do Vittese Arnheim, nesli sparťanští fanoušci nelibě. Nepotěšilo je také
sbohem, které klubu dal Juraj Kucka. Slovenský střední záložník již nastupuje v italské Serii A v barvách Janova. Klub dále opustili Igor Žofčák,
Štěpán Vachoušek, rakouský stoper Niklas Hohender a na hostování zamířili další mladíci, kteří by v silném kádru Letenských měli problémy
s prosazením. Výraznou posilou sparťanů bude určitě Martin Abena,
kamerunský středopolař, jenž má zacelit místo ve středu zálohy po Kuckovi. Do obrany získala Sparta Tomáše Zápotočného, který v dresu
Besiktase nastoupil proti Viktorce v Evropské lize, a Onřeje Švejdíka,
jenž strávil poslední čtyři a půl sezony v nizozemském Groningenu.
Ve sparťanském útoku by se pak měli prosazovat Andrej Kerič, který přišel na Letnou z Liberce, a Tomáš Pekhart. Tento slavistický odchovanec
ve Spartě nastupuje jako host z Jablonce.

Branky Branka: 60. Jiráček
ŽK Adiaba – Pavlík, Petržela, Bystroň
Rozhodčí Hrubeš – Kovařík, Moudrý
Diváků 7 943
AC Sparta Praha Blažek – Adiaba, Řepka, Brabec, Krob – Sionko, Kucka
(54. Vachoušek), Hoheneder (71. Hejda), Matějovský, Jeslínek (71. Kweuke) –
Wilfried, trenér Jozef Chovanec
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský – Petržela
(86. Ševinský), Rada, Kolář, Horváth (78. Bakoš), Jiráček (66. Střihavka) –
Rezek, trenér Pavel Vrba

Viktoriáni se sparťanskou minulostí
Pokud bychom se podívali do plzeňské kabiny, našli bychom tam
mnoho fotbalistů, kteří v minulosti oblékali rudý trikot. David Limberský
získal v roce 2007/08 se Spartou zlaté medaile za vítězství v české pohárové soutěži. V tomto období se v šatně Sparty také potkal s dnešním
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představení týmu

1

33

30

Dan Houdek

4

Petr Trapp

10. 12. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 4

František Ševinský

21

19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 176
Prvoligové branky 17

22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 329
Prvoligové branky 66
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Martin Fillo

4. 1. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 96
Prvoligové branky 3

6. 12. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 80
Prvoligové branky 20

22

20

Milan Petržela

Pavel Horváth

9

Aleš Neuwirth

18. 1. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 224
Prvoligové branky 10

11

10

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

6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 141
Prvoligové branky 13

David Bystroň

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

Jan Matas

David Limberský

6. 12. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 109
Prvoligové branky 8

18

2. 4. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 57
Prvoligové branky 2

13

8

Tomáš Hájovský

Miloš Brezinský

17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 97
Prvoligové branky 0

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

7

15

Roman Pavlík

Martin Ticháček

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

3

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 72
Prvoligové branky 5

Martin Sladký
1. 3. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

představení týmu

26

27

Daniel Kolář

František Rajtoral

27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 147
Prvoligové branky 31

6

29

David Štípek

12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 159
Prvoligové branky 25

13

5

Michal Ďuriš

31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 12
Prvoligové branky 0

17

23

Michal Krmenčík

Dominik Mandula
24. 7. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

5. 5. 1982
Post útočník
Prvoligové starty 158
Prvoligové branky 25

15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 39
Prvoligové branky 11

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

15. 3. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

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.

juniorka

Již zítra čeká
juniorku
první mistrák
Příprava juniorského týmu pomalu, ale jistě finišuje. Svěřence
trenérů Jiřího Skály a Martina Lepešky čeká již zítra první
mistrovské utkání. V tom přivítají mladí viktoriáni na hřišti
v Luční ulici od 10.15 hodin v tabulce devátý tým – FC Chomutov.
Samotné utkání přineslo spíše boj, než nějaké fotbalové kombinace.
„Naší hře chyběl důraz, vázla rozehrávka. Dělali jsme spousty individuálních
chyb, soupeři jsme snadno a lehce odevzdávali míč,“ komentoval zápas trenér Jiří Skála. Vlašim tak šla v 17. minutě do vedení, když se prosadil Jícha. O dvě minuty později se po rohovém kopu dostal k odraženému míči
Sladký, jeho druhý pokus skončil za zády gólmana. „Bohužel ani následné
minuty hráči nepředváděli to, co jsme po nich požadovali.“

Viktoriáni poslední dny přípravy využili k sehrání dvou přípravných
zápasů. V tom prvním podlehli favorizované druholigové Vlašimi 2:4. Pro
plzeňský tým to bylo první letošní utkání hrané na přírodní trávě. První
desetiminutovka přinesla vyrovnaný obraz hry. Ve 14. minutě se ale po rohovém kopu domácích prosadil hlavou Strnad. „Po inkasované brance
jsme znejistěli a přestali hrát to, co jsme po hráčích vyžadovali. Naše hra byla
ostýchavá, přestali jsme kombinovat,“ popisoval průběh zápasu asistent
trenéra Martin Lepeška. Domácím se pak během krátké chvíle podařilo
dvěmi brankami zvýšit svůj náskok. Nejprve se ujal lob Průchy, poté Nádeníček využil zaváhání plzeňské obrany. Ve druhé části se nejprve prosadil
Mudra. V 57. minutě proměnil Strnad nařízený pokutový kop. Po hodině
hry upravil na konečných 4:2 střídající Kůžel. „Přestože jsme prohráli, s hrou
ve druhém poločasu, který jsme vyhráli 2:1, můžeme být spokojeni.“
V generálce na mistrovské jaro se Viktoria představila v souboji o třetí
místo na zimním turnaji – Vyšehrad cup, kde se utkala s divizním béčkem
Vlašimi. Viktoria nastoupila do utkání hned s několika hráči prvoligového
kádru. Tým tak doplnili Sladký, Štípek s Krmenčíkem.

Skóre druhého poločasu opět otevřel soupeř. Po rohovém kopu to
byl volný Jícha, kdo se nemýlil – 2:1. Po dalších jedenácti minutách hry
vyslal nebezpečný projektil z dvaceti metrů Mudra, brankář na jeho
střelu nedosáhl a bylo opět vyrovnáno. „Zhruba od šedesáté minuty
jsme se zlepšili, vytvořili si souvislý tlak. Předváděná hra se blížila našim
představám.“ Výsledkem převahy byla třetí branka, kterou zaznamenal po kombinační akci Hrošovský. „Jenže v závěru utkání jsme opět nepochopitelně polevili.“ Další individuální chyba znamenala vyrovnání
z kopaček Kuchlera. Na řadu tak přišly pokutové kopy. Rozhodnutí přinesla až třináctá série, v níž ke třetímu místu posunul svůj tým Rudolf
Herák.

FC GRAFFIN Vlašim – FC Viktoria Plzeň B 4:2 (3:0)
Branky 14. a 57. Strnad, 20. Průcha, 20. Nádeníček – 55. Mudra,
65. Kůžel

FC GRAFFIN Vlašim B – FC Viktoria Plzeň B 3:3
PK 10:11 (1:1)
Branky 17. a 54. Jícha, 81. Kuchler – 19. Sladký, 65. Mudra,
73. Hrošovský
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mládež – Memoriál Josefa Žaloudka

KERAMIKA SOUKUP, Chebská 2, Plzeň
Telefon: +420 377 823 078 - 83
Otevřeno Po-Pá 7:00 - 18:00, So 8:30 - 13:00
KERAMIKA SOUKUP, Bavorská 1041/20, Praha 5 - Stodůlky
Vážení zákazníci od 14. 2. 2011 jsme pro vás
otevřeli novou vzorkovnu v Praze.
Telefon: +420 225 986 160 - 1
Otevřeno každý den od 9:00 - 20:00

www.keramikasoukup.cz

mládež
SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň 4:2 (1:1)
Branky Kůžel, Dvořák
Sestava Mandous – Hrubý, Vaníček, Vonášek, Prais – Kyndl
(80. Vachovec), Kováč, Hoffmann – Jarina (50. Dvořák), Kůžel, Končal
(85. Chmiel)

SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň 1:1(1:1)
Branky 40´Mariánus
Viktoria Švihořík – Vondráček, Chocholoušek, Domabyl, Palka –
Pernglau (35´ Vojtko), Hradecký, Mariánus, Mlynařík (63´Doležal) –
Filipec (70´ Matějka), Chasin (56´ Panuška)
V 16. minutě měli domácí příležitost k otevření skóre, ale nevyužili
ji. Naopak na druhé straně z protiútoku udeřilo, Končal se uvolnil přes
dva hráče, přihrál Kůželovi, který střelou k tyči otevřel skóre 0:1. Další
změnu skóre přinesly až závěrečné minuty poločasu, rozhodčí posoudil střet Vaníčka s Olomouckým útočníkem jako faul a odpískal pokutový kop, který proměnil Rolinc 1:1.
Do druhého poločasu vstoupili lépe Viktoriáni, v 60. minutě našel
Kováč, rozběhnutého Končala, který se dostal před bránícího hráče
Olomouce a přesnou přihrávkou našel střídajícího Dvořáka, pro něhož
nebyl problém strhnout vedení na stranu Plzně 1:2. V 73. minutě do-

Dorost se na úvod
představil v Olomouci
Úvodními zápasy vstoupily do jarní části dorostenecké
týmu U19 a U17, které se představily v Olomouci. Jako
první nastoupili dorostenci U19.
mácí srovnali skóre když kombinaci středem hřiště úspěšně zakončil
Rolinc. V 81. minutě zahrávali hráči Sigmy standardní situaci ze strany,
kterou si nešťastně srazil Hrubý hlavou do vlastní branky 3:2. Viktoriáni
vrhli všechny síly do ofenzivy, ale naopak domácí upravili v 92. minutě
po rychlé protiútoku Faltou na konečných 4:2. „Zápas měl velmi dobré
tempo, nám se dařilo do 70. minuty, kdy jsme byli nebezpeční, pak ale
domácí převzali iniciativu a šťastnou brankou rozhodli o svém vítězství,“
komentoval utkání trenér Jiří Kohout.
Olomouc rychlou kombinační hrou ovládala hru. Přesto to byla Viktoria, kdo si vytvořil první příležitost ve 12. minutě Filipcem, ale z blízka
minul. O minutu později se Sigma radovala
z úvodní branky. Po dobrém napadání domácích obránců Chasinem s Filipcem se k míči
dostal Mariánus, roztáhl hru do levé strany,
kam si naběhl Mlynařík. Jeho střelu z úhlu domácí brankář Arbeit neudržel a odražený míč
se znovu dostal k Mariánusovi, který tak mohl
do odkryté branky Olomouce v poslední minutě poločasu vyrovnat na 1:1.
Ve druhém poločasu se do největších šancí
dostal dvakrát plzeňský Mariánus. Nejprve se
mu nepodařilo překonat v malém pokutovém území domácího obránce, a těsně před
koncem chyběla jeho střele razance po hezké
kolmé přihrávce mezi stopery od Hradeckého.
„Musíme uznat, že domácí tým byl po většinu
utkání fotbalově kvalitnější. Nás těší, že hráči
příkladně bojovali a soustředěnou hrou si dokázali vytvořit i brankové příležitosti,“ komentoval
zápas trenér Václav Mrázek.
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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
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Slovácko
Hradec Králové
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

Plzeň
Bohemias 1905
Slovácko
Hradec Králové
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

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

Olomouc
Slavia Praha
Teplice
Liberec
Příbram
Ostrava
Brno
Boleslav

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 Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram

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

Ml. Boleslav
Brno
Teplice
Liberec
Olomouc
Ostrava
Slavia
Sparta
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Mladá Boleslav
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Brno
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Teplice

0:0
3:1
0:2
4:1
2:1
1:1
5:1
0:2

13. kolo (22.–25. října)
Bohemians 1905
České Budějovice
Hradec Králové
Sparta Praha
Ústí N. Labem
Jablonec
Slovácko
Viktoria Plzeň

3:1
4:0
2:1
1:2
0:0
1:3
7:0
4:3

14. kolo (29. října– 1. listopadu)

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

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

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

Sigma Olomouc
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Brno
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Slavia Praha

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

15. kolo (5.–8. listopadu)
Slovácko
Příbram
Bohemians 1905
Hradec
Č. Budějovice
Plzeň
Jablonec
Ústí n. Labem

2:3
0:1
0:2
3:0
5:1
0:2
0:3
4:1

los Gambrinus ligy
16. kolo (12.–15. listopadu)
Slavia Praha
Slovácko
Viktoria Plzeň
1.FK Příbram
Jablonec
Ústí n. Labem
Bohemians 1905
České Budějovice

Baník Ostrava
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Sigma Olomouc
Brno
Hradec Králové
Mladá Boleslav

21. kolo (18.–21. března)
1:1
0:2
1:1
1:1
3:2
2:3
1:0
1:3

Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
Slovácko
Hradec Králové
Sigma Olomouc
Teplice
Sparta Praha
Slovan Liberec

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

Slavia Praha
Příbram
České Budějovice
Ústí nad Labem
Mladá Boleslav
Brno
Baník Ostrava
Jablonec

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

České Budějovice
Viktoria Plzeň
Slovácko
Sparta Praha
Hradec Králové
Bohemians 1905
Teplice
Slovan Liberec

2:2
2:1
2:0
1:0
0:2
5:0
2:0
0:1

Ústí nad Labem
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Jablonec
Sigma Olomouc
Brno
Mladá Boleslav

13. 03. 15:00
13. 03. 15:00
13. 03. 15:00
14. 03. 17:30
11. 03. 20:15
13. 03. 17:00
12. 03. 16:00
12. 03. 17:20

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

17. kolo (19.–21. listopadu)
Bohemians 1905
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha
Hradec Králové
Brno
Teplice

Viktoria Plzeň
Ústí n. Labem
Slavia Praha
1.FK Příbram
České Budějovice
Slovácko
Baník Ostrava
Jablonec
Hradec Králové
Bohemians 1905
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha
Viktoria Plzeň
Ústí n. Labem
České Budějovice
Příbram
Slavia
Brno
Ostrava
Jablonec
Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

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

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

03. 04. 17:00
02. 04. 16:00
03. 04. 17:00
03. 04. 15:00
03. 04. 17:00
03. 04. 17:00
02. 04. 18:00
03. 04. 15:00

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

Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc

10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
09. 04. 18:00
09. 04. 18:00
10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
09. 04. 18:00

Sigma Olomouc
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Brno
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Slavia Praha

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

17. 04. 15:00
16. 04. 18:00
17. 04. 17:00
16. 04. 16:00
17. 04. 15:00
17. 04. 17:00
17. 04. 17:00
17.04. 17:00

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

24. 04. 15:00
24. 04. 17:00
24. 04. 17:00
23. 04. 18:00
24. 04. 17:00
24. 04. 17:00
23. 04. 18:00
23. 04. 18:00

Sparta Praha
Slavia Praha
Teplice
Sigma Olomouc
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Brno
Baník Ostrava

Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec

08. 05. 15:00
08. 05. 17:00
08. 05. 15:00
07. 05. 18:00
08. 05. 17:00
08. 05. 17:00
08. 05. 17:00
07. 05. 18:00

28. kolo (14.–15. května)
Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram

15. 05. 17:00
14. 05. 18:00
14. 05. 18:00
15. 05. 17:00
15. 05. 17:00
14. 05. 18:00
15. 05. 17:00
15. 05. 17:00

29. kolo (21. května)

25. kolo (23.–24. dubna)
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice

01. 05. 17:00
30. 04. 18:00
01. 05. 17:00
01. 05. 17:00
30. 04. 18:00
01. 05. 17:00
30. 04. 16:00
01. 05. 17:00

27. kolo (7.–8. května)

24. kolo (16.–17. dubna)

20. kolo (11.–14. března)
Jablonec
České Budějovice
Ústí nad Labem
Baník Ostrava
Brno
Slavia Praha
Příbram
Viktoria Plzeň

Mladá Boleslav
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Brno
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Teplice

23. kolo (9.–10. dubna)

19. kolo (4.–7. března)
Slovácko
Teplice
Hradec Králové
Sparta
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Bohemians 1905

26. kolo (30. dubna–1. května)
18. 03. 20:15
20. 03. 17:00
19. 03. 16:00
21. 03. 17:30
20. 03. 17:00
20. 03. 17:00
19. 03. 17:20
19. 03. 16:00

22. kolo (2.–3. dubna)

18. kolo (25.–28. února)
Viktoria Plzeň
Slovácko
Slavia Praha
Příbram
Ústí nad Labem
České Budějovice
Jablonec
Baník Ostrava

České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav

Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00

30. kolo (28. května)
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Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram

28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
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soupiska

domácí »»

hosté »»

FC Viktoria Plzeň

AC Sparta Praha

Brankáři
1
Dan Houdek
30
Martin Ticháček
33
Roman Pavlík

21. 8. 1989
15. 9. 1981
17. 1. 1976

Brankáři
1
Daniel Zítka
26
Milan Švenger
29
Jaromír Blažek

20. 6. 1975
6. 7. 1986
29. 12. 1972

Obránci
3
Miloš Brezinský
4
Tomáš Hájovský
8
David Limberský
13
Jan Matas
15
František Ševinský
18
David Bystroň
21
Aleš Neuwirth

2. 4. 1984
10. 12. 1982
6. 10. 1983
15. 7. 1991
31. 3. 1979
18. 1. 1982
4. 1. 1985

Záložníci
7
Petr Trapp
9
Martin Fillo
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
22
Martin Sladký
26
Daniel Kolář
27
František Rajtoral
29
David Štípek
Jakub Dvořák

Obránci
2
Tomáš Řepka
3
Manuel Pamič
13
Ondřej Kušnír
15
Jiří Kladrubský
19
Bondoa Adiaba
20
Tomáš Zápotočný
21
Erich Brabec
24
Ondřej Švejdík

2. 1. 1974
20. 8. 1986
5. 4. 1984
19. 11. 1985
2. 1. 1987
13. 9. 1980
24. 2. 1977
3. 12. 198

6. 12. 1985
7. 2. 1986
22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
1. 3. 1992
27. 10. 1985
12. 3. 1986
31. 5. 1992
21. 12. 1989

Záložníci
5
Jakub Podaný
7
Libor Sionko
8
Marek Matějovský
16
Pavel Kadeřábek
22
Martin Zeman
23
Ladislav Krejčí
25
Kamil Vacek
27
Luboš Hušek
38
Martin Abena

15. 6. 1987
1. 2. 1977
20. 12. 1981
25. 4. 1992
28. 3. 1989
5. 7. 1992
18. 5. 1987
26. 1. 1984
14. 6. 1986

Útočníci
5
Michal Ďuriš
6
Michael Krmenčík
17
Jan Rezek
23
Marek Bakoš

1. 6. 1988
15. 3. 1993
5. 5. 1982
15. 4. 1983

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

Útočníci
6
Miloš Lačný
9
Léonard Kweuke
14
Václav Kadlec
17
Jiří Skalák
40
Andrej Kerič
41
Tomáš Pekhart
Generální sportovní manažer Jozef Chovanec
První trenér Martin Hašek
Druhý trenér Jan Kmoch
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8. 3. 1988
12. 7. 1987
20. 5. 1992
12. 3. 1992
11. 2. 1986
26. 5. 1989

Partneři

STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov
8m x 4m

6m x 1,50m

8m x 4m

ELE K T R O -TE CHN IK

6m x 1,50m
ELE K T R O -TE CHN IK

DYBS

Partneři

malby

natery

Lešení

Scaffolding s.r.o.
www.scaffolding.ic.cz

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 19. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
SK Sigma Olomouc
FK Baumit Jablonec
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
Bohemians 1905
FC Slovan Liberec
FC Hradec Králové
1. FC Slovácko
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
1. FK Příbram
Dynamo České Budějovice
Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
14
11
11
9
8
7
6
5
6
4
5
4
4
5
2

3
1
4
3
7
5
4
5
6
3
8
4
7
7
1
6

2
4
4
5
3
6
8
8
8
10
7
10
8
8
13
11

47:19
32:11
39:14
35:19
36:21
26:26
22:22
24:26
15:21
20:32
21:26
19:27
11:20
15:32
23:41
14:42

45
43
37
36
34
29
25
23
21
21
20
19
19
19
16
12

Žiju sportem, čtu deník Sport!
www.isport.cz
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příští soupeř

Příště s Dynamem,
po pauze
Ústí nad Labem
Ještě před reprezentační přestávkou, ve které se výběr
trenéra Bílka utká se Španělskem a Lichtenštejnskem, zavítá
do Štruncových sadů českobudějovické Dynamo. Třetího dubna
pak zamíří Viktoria Plzeň za soupeřem z Ústí nad Labem.
Budějovičtí během zimní přestávky neprošli velkými
hráčskými obměnami. Tým se spíše stabilizoval a byl
doplněn o trio zahraničních hráčů Grigorije Čirkina,
Borislava Simiće a chorvatského obránce Lovre Vulina.
„První dva ukázali kvalitu a navíc i Čirkin toho má hodně
za sebou. Hrál předkolo Ligy mistrů a odehrál celou skupinu Evropské ligy.
Vulina není třeba nijak představovat. Ten je českou ligou prověřeným hrá-

čem a bude určitě posilou,“ komentoval příchody trenér Jaroslav Šilhavý.
Podzimní vzájemný duel, který se hrál v závěru srpna se stal jasnou
kořistí Viktorie. Ta se na Střeleckém ostrově trefila hned třikrát. Dvě
branky si připsal Daniel Kolář, jednu Jan Rezek. Naopak poslední duel
obou soupeřů ve Štruncových sadech neměl vítěze, utkání skončilo
bez branek. Černobílý dres by měl v nadcházejícím utkání obléknout
i explzeňský Petr Šíma, který v zimě 2008 zaměnil po téměř deseti letech plzeňský dres a začal novou kapitolu v jihočeském Dynamu.
V dalším kole pak čeká Viktorii, počátkem dubna,
severočeské Ústí nad Labem. Vzájemný podzimní
duel má asi každý plzeňský fanoušek ještě v živé
paměti. Vyprodané Štruncovy sady, báječná fotbalová atmosféra a suverénní výhra 7:0. Oslava fotbalu v Plzni, tak tehdy informovala o zářijovém utkání média. Plzeň si
opravdu tento fotbalový svátek dokonale užila. Závěrečná společná
oslava vítězství, včetně mexických vln, byla nezapomenutelná. Trenér
hostí Svatopluk Habanec po utkání sportovně popřál k drtivému vítězství a trenéru Vrbovi k devadesáti minutám výuky. „Profilicenci jsem
si dodělával teprve nedávno, vzpomněl jsem si, že mi přednášel i trenér
Vrba a dneska mi vlastně svým způsobem také vyučoval,“ neztratil trenér
Severočechů humor na pozápasové tiskovce. Ústí během zimní přestávky nezahálelo. Umístění v tabulce velelo doplnit tým pro jarní boje
a pokusit se o záchranu ligy pro další ročník. Na sever Čech zamířili
Michal Vorel, Přemysl Kovář, Vlastimil Stoický, Martin Jindráček, Pavel
Dreksa, Mario Lamešič a Martin Holek. Barvy sympatického nováčka
bude i v jarní části hájil Tomáš Krbeček, útočník, kterého Viktoria na sever Čech uvolnila na hostování.
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