jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás tentokrát na utkání Gambrinus ligy, ve kterém hostíme Baumit
Jablonec, přivítal i já. Na dnešním utkání, které je vlastně reprízou loňského finálového
duelu Ondrášovka cupu, vám přeji příjemnou zábavu, krásný fotbalový zážitek a radost
z předvedeného výkonu.
Jak jste již měli možnost sami zaregistrovat tolik očekávaná a kýžená rekonstrukce Městského stadionu zde ve Štruncových sadech, slavnostně odstartovala první etapou. Chtěl
bych touto cestou vyzdvihnout spolupráci s městem a krajem, kteří se velkou měrou
zasloužily o zvelebení stadionu. Zároveň chci poděkovat všem zainteresovaným, kteří
se podíleli, podílejí, či budou podílet na této tak dlouho očekávané přestavbě našeho
fotbalového stánku. V první fázi přestavby dojde do konce dubna k odtěžení valů pod
ochozy nekryté tribuny. Zatím zůstane stát kužel kolem osvětlovacího stožáru, který je
ve valu ukotven a Brána borců. V dalších etapách potom dojde k posunutí hřiště a výstavbě tribun. Koncem května, po posledním domácím utkání, začne přesun travnaté
plochy blíže k tribuně.
Rekonstrukce stadionu sebou ponese v první fázi dočasné omezení. Nejnižší kapacita by měla být šest a půl tisíce diváků. Jednou z variant
pro zachování stávající kapacity ve zbytku aktuální sezony bylo zřízení mobilních tribun. Z toho důvodu máme od května pronajatou běžeckou dráhu, kde by případné mobilní tribuny mohly být postaveny. Zatím se to bohužel jeví jako nereálné, neboť pronájem za jeden měsíc je
neúměrně finančně náročný. Pokud se nám nepodaří dočasné tribuny zrealizovat, budeme naše příznivce s předstihem informovat, o kolik
je kapacita ponížená a kolik vstupenek je na daný zápas k dispozici.
První fáze rekonstrukce směřuje k tomu, abychom v červenci splňovali kritéria
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mezinárodní federace UEFA a v případě postupu do některého z evropských
pohárů, svá utkání mohli odehrát doma. Osobně chci věřit tomu, že pohárová
Evropa bude v Plzni pravidelně, že si ji Plzeňané budou moci zde, na nově zrekonstruovaném stadionu ve Štruncových sadech, pořádně vychutnat. Již koncem
tohoto roku by měl být k dispozici stadion s kapacitou dvanácti tisíc. Celkově pak
bude kompletní rekonstrukce ukončena v roce 2012.

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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14. dubna

více informací naleznete na:

www.cinestar.cz

Karel Krejčí:
Úspěšný návrat
do Plzně
po 14. letech
Kvůli zranění musel svou hráčskou kariéru ukončit předčasně již
v jedenatřiceti letech. Přesto na fotbal nezanevřel, ba naopak.
Bývalý ligový hráč si takřka okamžitě zvykl na svou novou roli,
na roli trenéra. Fotbal ho za dlouhá léta, která se mu věnuje,
neomrzel a tvrdí, že si bez něj nedokáže život představit. Karel
Krejčí, jenž sbíral úspěchy s mladíky v Příbrami i v Plzni, si
nyní nejvíce váží toho, že může být u současných historických
úspěchů prvoligového tymu Viktorky, kde pracuje po boku
trenéra Pavla Vrby.

Na trase Karviná – Sušice – Plzeň
Karel Krejčí, současný asistent trenéra Vrby u prvního týmu Viktorky,
se narodil v Karviné. První fotbalové krůčky ale udělal o několik stovek kilometrů jinde. „Otec tam pracoval jako horník, ale mami pochází
od Sušice. Jenomže otec měl jednou na šachtě úraz a poté jsme se odstěhovali do mámina rodiště, do Dražovic, které jsou kousek od Sušice. Tam
jsem začal chodit do třetí třídy, první dvě jsem absolvoval v Karviné. A také
jsem tam začal s fotbalem,“ vzpomíná na své dětství kouč Krejčí. „Ve třetí
třídě jsem už hrál za sušické mladší žáčky. Měl jsem výhodu v tom, že jsme
měli na základní škole pana Webera, který byl výborným tělocvikářem,

takže jsem měl pohybové a obratnostní základy od něj,“ přemýšlí o svých
sportovních začátcích. „Ze Sušice jsem se časem dostal do okresních
nebo krajských výběrů. Ty mě pomohly k tomu, že jsem pravidelně dostával pozvánky od reprezentačních týmů do třinácti a čtrnácti let. Když mi
bylo třináct, tak mě kontaktoval pan Žaloudek ze Škodovky Plzeň s tím,
že by byl rád, abych přešel k němu. Nejprve se tento přestup odložil, protože jsem byl ještě v sedmé třídě, ale o rok později jsem už zamířil do Škodovky,“ popisuje, jak se zrodil jeho odchod do Plzně. „Poslední půlrok
v žáčcích jsem tedy už odehrál v Plzni, kam jsem dojížděl na páteční trénink a sobotní zápas. Vždycky jsem v pátek odcházel ze školy dříve, abych
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stihnul vlak. V Plzni na nádraží mě pak už čekal pan
Žaloudek a šli jsme na trénink. V rodině u spoluhráče Ivana Honzíka jsem pak přespal do soboty,
kdy jsme měli zápas. Po sobotním mistráku jsem se
vracel vlakem domů,“ představuje rodinný přístup
spoluhráče, kterého se mu v Plzni během jeho
začátků dostalo.

Plzeňským dorostencem
Po dokončení základní školní docházky odešel
do Plzně nejenom za kopanou, ale také za školními povinnostmi. „Po přestupu do Plzně jsem
se rozhodl, že nezamířím na sušické gymnázium,
kam jsem udělal přijímací zkoušky, ale nastoupil
jsem v Plzni na Gymnázium na Náměstí odborářů,
dnešním Mikulášském náměstí. Na škole jsem měl
ale problémy, kvůli fotbalu. Ty v té době nevycházely sportovcům vstříc jako dnes. Škola mi nechtěla
pouštět dokonce ani na srazy reprezentace a zakazovali mi kolikrát také plzeňská soustředění. I když
rodiče nebyli moc pro, odešel jsem na škodovácké učiliště na Skvrňanech
a vyučil jsem se jako mechanik-opravář,“ vysvětluje, proč se nakonec
rozhodl gymnázium opustit. Dnes naopak tvrdí, že osobní zkušenosti
se školními problémy, které byly způsobeny v prvé řadě fotbalovým
vytížením, mu mohou v jeho práci trenéra ku pomoci. „Myslím si, že
tyto zkušenosti se dají využít také v trenéřině. Pokud tu mám nějaké hráče,
jež řeší podobné problémy, jaké jsem řešil dříve sám, je pro mě snadnější se
do jejich pozice vcítit,“ tvrdí. V tuto dobu bydlel na internátu a, jak sám
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přiznává, nebylo to pro něj vůbec snadné období. „Byl jsem čtrnáctiletý kluk, který přišel do velkého města, takže začátky v Plzni opravdu nebyly
jednoduché. Byl jsem zvyklý z domova na nějaké
soukromí, ale tady jsem najednou bydlel s dvěma
dalšími kluky v malé místnosti. Nebyla to v žádném případě lehká doba,“ přiznává. Po fotbalové
stránce si však nemohl vůbec stěžovat. „V tomto
období jsem byl členem různých reprezentačních
výběrů. Na dorostenecké roky vzpomínám moc rád,
protože si myslím, že když se zpětně podívám, tak
z dorostu pod panem Žaloudkem se spousta kluků
dostala až do ligy. Můžu jmenovat třeba Václava
Radu, Kamila Bártu, Michala Čalouna, Dana Šmejkala, Zdeňka Bečku, Honzu Sopka, Míru Vaňouse…
Těch spoluhráčů, kteří to dotáhli daleko, je opravdu
hodně. Je vidět, že tu byly hodně silné ročníky,“ zapřemýšlí se. Za největší úspěch, kterého v plzeňských dorosteneckých barvách dosáhl, považuje
zisk bronzových ligových medailí. „Ty jsme vybojovali během mého posledního roku v dorostu, kdy jsme skončili v lize třetí
za suverénní Ostravou, která neměla ten rok konkurenci, a Brnem.“

Vojna, návrat do Plzně a první seniorský přestup
Když současný kouč Viktorky skončil v dorostu, musel narukovat
na vojnu. „Kopal jsem tak nejdříve rok divizi v Jindřichově Hradci a pak
v Písku. Řekl bych, že to mělo něco do sebe. Na konci vojny jsem měl nějaké nabídky do druhé ligy. Stály o mě Pardubice, Liberec, Mladá Boleslav.
Ve stejnou dobu ale Škodovka sestoupila z ligy a bylo mi řečeno, že mě nikam nepustí a nechá si mě v prvním týmu,“ vysvětluje, proč zůstal věrný
plzeňským barvám. „Hrál jsem tu čtyři roky v chlapech a měl jsem možnost něco okoukat od zkušených hráčů, jako byli třeba Miloš Paul nebo
Roman Sokol. V prvním týmu jsem ale paběrkoval a kopal divizi za béčko,“
představuje své působení v seniorském týmu Západočechů. „První tři
roky nás trénoval Jiří Lopata a postup nám vždy těsně utekl. Poslední rok,
který jsem tu jako hráč strávil, se nám pod novým trenérem, kterým se
stal pan Michálek společně s Antonínem Dvořákem, podařilo postoupit.
Ten rok se dělila česká a slovenská liga, a tak nakonec mohlo do první ligy
hned šest týmů. Myslím si, že postup byl hlavně zásluhou našeho nového
kouče. Pan Michálek byl trenér, který mi věřil a domnívám se, že se mi sezona pod ním vydařila. Bylo to vidět i na tom, že jsem dostal tři nabídky
k přestupu od prvoligových týmů. Po poradě s rodinou jsem se rozhodl, že
odejdu do Zlína,“ vysvětluje, jak se zrodil jeho přestup na druhý konec
republiky. „Manželka má rodinu v Luhačovicích, takže se vracela domů.
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níku jsem také dělal klubu kapitána, takže tento rok pro mě byl opravdu
pozitivní,“ vypráví o své prvoligové sezoně, která by mohla určitě dostatek přívlastek pohádková. „Po tomto ročníku mi ale skončila smlouva,
na stole mi ležely nějaké nabídky a já se rozhodl, že kývnu na tu z Českých
Budějovic, které tenkrát sestoupily do druhé ligy a chtěly se vzápětí pokusit
o návrat mezi elitu, což se nakonec podařilo a já si užíval svůj třetí postup
do první ligy. První zápasy se mi tam povedly, ale pak přišlo v závěru podzimu zranění. Půlroku jsem marodil s kolenem a nakonec odehrál nějaké
jarní zápasy. Koleno se ale ozvalo, a tak jsem musel na artroskopii, kde se
zjistilo, že mám přetrhané křížové vazy. Koleno jsem měl v takovém stavu,
že už to opravdu na nějaký vrcholový fotbal nebylo a díky tomu jsem kariéru také ukončil,“ vysvětluje, proč musel pověsit kopačky na pomyslný
hřebík hráč, který má na svém kontě 81 prvoligových zápasů, ve kterých vstřelil tři branky, a více než dvě stě utkání ve druhé lize.
Druhou věcí bylo to, že jsme od Zlína dostali byt. Připravili nám perfektní
podmínky a také po sportovní stránce to bylo dobré, protože Zlín postoupil po dvaadvaceti letech do první ligy a byla tam fotbalová euforie. To se
také potvrdilo během podzimu, kdy bylo prakticky na každý zápas vyprodáno,“ vysvětluje, proč kývnul v roce 1993 na přestup do moravského
města, kde se také dočkal debutu v nejvyšší soutěži. „Veškeré mé starty
za Plzeň byly druholigové. První prvoligový zápas jsem odehrál právě
ve zlínském dresu,“ říká. „Ve Zlíně nás trénoval pan Uličný a první rok se
nám opravdu dařilo. Druhý rok mě vedl pan Adamec a po dvou sezonách
se mi ozval pan Starka z ambiciózní Příbrami s tím, že by chtěl jít do ligy,
a tak jsme se stěhovali znovu,“ pokračuje dále ve vyprávění svého fotbalového příběhu hráč, který většinou v seniorském věku nastupoval
na postu stopera nebo defenzivního záložníka.

Z fotbalisty trenérem
K trenérskému řemeslu poprvé nakoukl už během působení v Příbrami.
„V roce 1997 se v klubu řešily přípravky a my, jakožto ligoví fotbalisté, jsme
chodili trenérům vypomáhat. Nikdy nikde nebyl člověk vedený jako trenér,
ale trošku jsme tam s těmi nejmenšími fotbalisty také pomáhali,“ vzpomíná. První větší trenérskou zkušenost získal ještě během angažmá
v Českých Budějovicích. „Tenkrát jsem se s Budějovicemi domluvil, že

V barvách Dukly, Příbrami a Českých Budějovic
„V letech 1995/96 jsem tak hrál znovu druhou ligu, následně proběhla fúze
Příbrami s Duklou. Kádr pro druhou ligu se tak vybíral prakticky z obou
týmů, byla tu velká konkurence. O rok později se nám podařilo s Duklou druhou ligu vyhrát a ještě jsme si zahráli finále Poháru ČMFS. Byla
to po sportovní stránce perfektní sezona. Po ní ale odešel trenér Škorpil,
který měl velkou zásluhu na našich úspěších, a my šli kopat první ligu
do Příbrami,“ popisuje, svůj druhý postup mezi českou fotbalovou elitu.
„V Dukle, ale i Příbrami bylo mimořádné mužstvo. Měli jsme výborné zkušené hráče i mnoho talentovaných fotbalistů. Tenkrát začínal chytat Antonín Kinský, do velkého fotbalu nakoukl Petr Papoušek, Václav Koloušek,
Tomáš Janů, nebo Rastislav Michalík. Do toho tam byli zkušenější hráči Ivo
Knoflíček, Marcel Mácha, Jiří Jeslínek nebo třeba já. V kabině byla výborná
parta, chodil na nás plný stadion a nakonec jsme pod začínajícím trenérem Jarolímem zachránili první ligu úplně v klidu. V tomto ligovém roč-
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jsem po zranění kolene dokončil
závěr smlouvy jako hrající asistent
v juniorce a vypomáhal jsem také
panu Vlčkovi u ligového dorostu.
Ve stejnou dobu jsem se rozhodl, že
si udělám trenérskou A licenci,“ popisuje své začátky na nové pozici.
„České Budějovice mi po sezoně, kdy
mi skončila smlouva, nabídly, abych
pokračoval dále u tamního béčka.
Jejich nabídku jsem zvažoval, ale
ve stejnou chvíli se mi ozval Jirka
Kotrba z Příbrami a nabídl mi pozice
šéftrenéra mládeže plus hlavního
trenéra staršího dorostu. Nebylo co řešit. Měli jsme tam už od roku 1995
bydlení a vlastně jsme se vrátili domů,“ vysvětluje, proč dal vale jihočeskému klubu. „Měl jsem na starosti všechny dorosty, k tomu jsem trénoval ten nejstarší. Příbram tenkrát zažívala fotbalový boom. Kádr áčka byl
hodně silný, dokonce se hrál i Pohár INTERTOTO a poté Pohár UEFA,“ říká.

Od dorostu, přes juniorku až do ligového áčka
V Příbrami byl trenér Krejčí naprosto spokojený. „Práce mě moc bavila.
Původně jsme měli tři dorostenecké týmy, potom jsme to rozšířili na čtyři.
Měl jsem štěstí, že druhý rok mého působení v Příbrami jsme s ročníkem
1983 postoupili do první dorostenecké ligy. Suverénně jsme vyhráli Českou
ligu a v baráži o nejvyšší soutěž jsme po penaltách vyřadili Bohemku, která
byla jasným favoritem. Po jednatřiceti letech se nám tenkrát podařilo vrátit do Příbrami první dorosteneckou ligu. Tohoto postupu si hodně cením.
Vlastně se dá říci, že v Příbrami jsem byl u zrodu toho, kdy se tam začala
vytvářet silná mládežnická základna. Pokud se podíváte, tak mnoho
kluků, které jsem tam vedl, se nyní objevuje na prvoligových trávnících.
Můžu jmenovat třeba Dana Tarczala, Standu Nohýnka, Kubu a Matěje
Štochla, Tomáše Pilíka, dnes jabloneckého Honzu Vošáhlíka, Kubu Řezníčka z Mladé Boleslavi nebo i Frantu Rajtorala a Kubu Navrátila, který
dnes hraje v Turecku. Úspěchy s mládežnickými týmy jsou jednou věcí,
ale podle mě je důležitějším ukazatelem, kolik vašich svěřenců se později
prosadí na té nejvyšší úrovni,“ přemýšlí o velkém úspěchu příbramské
kopané. Od mládeže se postupně přesunul také k juniorce a následně
si vyzkoušel, jaké to je být jedním z trenérů prvoligového týmu. „Čtyři
roky jsem v Příbrami trénoval mládež, dodělával jsem si profesionální licenci a z klubu za mnou přišli s tím, že bych mohl dělat asistenta u áčka.
Bral jsem to jako posun ve své trenérské kariéře a lákalo mě na tom, že
jsem měl možnost spolupracovat se zkušenými trenéry. Zažil jsem tam
Frantu Kopače, Pavla Tobiáše a Jirku Kotrbu. Od posledních dvou jme-
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novaných jsem si vzal opravdu hodně. Byla to velká zkušenost,“ tvrdí.
„Za sedm let, které jsem strávil v Příbrami, jsem toho vyzkoušel docela
dost. Příbrami jsem moc vděčný, že mi tuto šanci dala. Řekl bych, že jsem
tam složil takovou trenérskou maturitu. Člověk byl často odkázaný sám
na sebe, v dorostu jsem třeba neměl vůbec asistenta,“ přemýšlí o svém
trenérském působení v Příbrami.

Titul s plzeňským dorostem a prvoligovým koučem
Potřetí a zatím naposled ve své trenérské kariéře změnil tento dvaačtyřicetiletý kouč působiště před necelými čtyřmi roky, kdy se vrátil do plzeňské Viktorie, kde do světa velkého fotbalu nakoukl. „S Plzní jsem
koketoval delší dobu. Byl jsem v kontaktu s panem Valáškem a nakonec
po schůzce s panem Křížem jsem sem zamířil v létě 2007, odkdy jsem dělal
hlavního trenéra mládeže a měl na starosti dorost U19. Člověk se vracel
do Plzně po čtrnácti letech, trošku nějaké kořeny tu měl, znal místní podmínky. Určitě jsem nikdy nelitoval toho, že jsem se sem vrátil. Nyní jsem
moc rád, že zažívám období vzestupu plzeňského fotbalu,“ říká na adresu
Viktorky. „Už během prvního roku, kdy jsem byl u devatenáctky, jsem měl
pocit, že se tu udělalo neskutečné penzum práce. Zaznamenali jsme obrovský úspěch, když se nám podařilo s dorostem 1989 vyhrát po více než
padesáti letech dorosteneckou ligu, čehož si velmi vážím. Navíc jsem v této
sezoně vedl čtyři kola poté, co odešel Standa Levý, jako hlavní trenér ligové
áčko. Kdyby mi toto někdo před sezonou řekl, tak bych mu určitě nevěřil,“
vzpomíná na svůj premiérový ročník v západočeském klubu v roli trenéra. „Následující rok jsem působil jako trenér juniorky, kam se posunuli
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kluci, se kterými jsem vyhrál dorostenecký titul, a stal se také asistentem
u prvního týmu nejprve pod Jardou Šilhavým a Václavem Kotalem. Úvod
ligy se nám ale nepovedl, což vyvrcholilo odvoláním trenérů. Následně přišel Pavel Vrba, já ukončil práci u juniorky a stal jsem se prvním asistentem
u áčka,“ popisuje svou cestu k prvnímu týmu.

Úspěšná spolupráce s Pavlem Vrbou
Na podzim roku 2008 přišel do Viktorky nový trenér, kterým byl Pavel
Vrba. „I když jsme se před Pavlovým příchodem vůbec neznali, myslím si,
že naše spolupráce je plodná a úspěšná. Pro mě osobně to jsou úžasné
zkušenosti, které dají člověku strašně moc pro jeho další profesní růst. Jak
rád říkám, mám to štěstí být po boku pana Trenéra. O úspěšné spolupráci
svědčí i páté místo v lize v předchozím ročníku, vítězství v Ondrášovka
Cupu a současné postavení v tabulce. Máme s Pavlem společný náhled
na fotbal a určitě mi dává hodně prostoru o trénincích k tomu, aby mne to
bavilo. Mohu říci, že tu nejsem jenom od toho, abych sbíral kužely,“ chválí
hlavního kouče Viktorky, se kterým vymýšlí společně náplň tréninků.
„Tu upravujeme podle toho, jestli máme nebo nemáme zápasy. Před každým tréninkem si pak sedneme a probereme, co chceme dělat. Někdy
mám třeba na starosti i celý trénink. Dále se starám o nácviky standardních situací. Jezdím také mapovat soupeře a sleduji jejich hráče,“ vyjmenovává práci, kterou má na starosti. Pokud by pak měl říci, kterého okamžiku ve své seniorské trenérské kariéře si váží nejvíce, nebude váhat.

„Určitě si cením našeho vítězství v Ondrášovka Cupu. Bylo to něco skvělého. Když jsem viděl davy fanoušků, které nás jely do Prahy na finále proti
Jablonci povzbudit… Byl to určitě můj největší fotbalový zážitek v životě,“
vzpomíná na slavný plzeňský triumf, díky kterému si Viktoria zahrála
v pohárové Evropě. Také současná sezona Viktorky má zatím až pohádkový scénář. „Probíhá opravdu parádně. Nechci to zakřiknout, ale jeden
titul s Plzní, ten dorostenecký, na svém kontě už mám a byl bych šťastný,
kdybych mohl po konci tohoto ročníku. Ne, nechci to zakřiknout. Myslím
si, že by to byl mimořádný úspěch. Pokud bych k tomu měl přičíst vítězství
v Ondrášovka Cupu, dá se určitě říci, že bych byl u historických úspěchů
celého plzeňského fotbalu,“ říká s úsměvem. Radost má také z toho, že
fotbal, který viktoriáni předvádějí, láká do Štruncových sadů stále více
příznivců. „Na druhou stranu cítíte větší zodpovědnost, když vás lidé tolik
sledují. Pokud hráči mají na stadionech takovouto atmosféru, nepodcení
žádnou situaci v utkání a udělají maximum, aby zápas skončil vítězně. Je
to ale jenom sport a občas se stane, že zápas nevyjde,“ přemýšlí o fanouškovské podpoře.

V kruhu rodinném
Když zrovna netráví čas na fotbalových stadionech, rád si odpočine
v rodinném kruhu. „Rodinné zázemí je pro mě základ. Člověk se má kam
vracet. Doma nyní moc nejsem, takže má domácnost na starosti manželka Dagmar,“ říká. „S Dášou jsem se potkal v Plzni, kde pracovala. V roce
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1991 jsme se vzali a o rok později se nám narodil kluk Karel. Toho teď čeká
maturita a plánuje, že by chtěl jít na vysokou školu. Do toho ještě stíhá hrát
fotbal za Příbram a zrovna teď byl přeřazen do divizní juniorky. Tři roky
po něm se nám narodila Dominika, která nyní vychází ze základní školy
a hlásí se na střední. Odmalička dělala sportovní gymnastiku a k ní si ještě
přibrala sportovní aerobik. Jsem určitě rád, že oba sportují, mají nějaký
režim a neflákají se doma,“ představuje svoji rodinu. Před třemi lety se
pak rodina, která od roku 1995 žije v Příbrami, rozrostla o dalšího člena.
Tím se stal yorkshire Charlie. „Je takové naše třetí dítě. Jmenuje se také
Karel, takže manželka má doma vlastně tři Karly,“ směje se. Společných
okamžiků si však tato rodina příliš neužije. „Člověk je pořád na cestách.
Jakmile by nějaká společná chvilka byla, tak má kluk zápas nebo holka
závody, takže ve čtyřech se doma opravdu moc často nesetkáme. Žijeme
dětmi, a tak se snažíme jezdit na jejich zápasy či závody. Jsem moc rád,
když se vyskytne nějaký okamžik, kdy se doma potkáme všichni,“ říká plzeňskou kouč, který o sobě tvrdí, že je workoholik. „Opravdu nedokážu
být na jednom místě. Potřebuju pořád něco dělat. Když už si ale chci odpočinout, tak se rád podívám na hokej. Fandím samozřejmě Plzni a zvlášť
v prosinci, kdy je od fotbalu více volna, se jdu rád na zápas podívat. Vždy
jsem místním hokejistům záviděl diváckou kulisu a jsem rád, že jsem zažil
dobu, kdy tu je opravdová fotbalová horečka. Každý, kdo v klubu je, moc

Gambrinus ligu čeká druhé TERIBEAR kolo této sezony.

rád vidí, když se třeba na finále Ondrášovka Cupu vypravují autobusy
s lidmi, kteří se nemohou zápasu dočkat. Lidé se nyní o fotbal více zajímají
a jsem rád, že jsem to tu zažil,“ vrací se zpět ke své velké vášni, k fotbalu.
„Momentálně si život bez něj opravdu nedokážu představit. Stálo mě to
také spoustu snahy a let. Byl bych rád, aby mě fotbal bavil ještě hodně
dlouho,“ přeje si Karel Krejčí. „A pokud mohu, tak ještě jedno neskromné
přání mám. Chtěl bych zažít zrekonstruovaný stadion v Plzni naplněný
do posledního místečka při utkání Ligy mistrů.“

Český fotbal věnuje Nadaci Terezy Maxové dětem částku blížící se 1.000.000 Kč
na podporu dětí bez rodičů.
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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

minulé zápasy

Body vydřeli Slováci
v dresu Viktorie
Ve 21. kole Gambrinus ligy zavítalo do Štruncových sadů
českobudějovické Dynamo, které před zápasem dělil jen bod
od sestupových příček. Viktoria se musela v utkání obejít bez
Pavla Horvátha, jenž pykal za čtvrtou žlutou kartu v sezoně
a Milana Petržely.
České Budějovice se v Plzni představily jako houževnatý tým, který
ale nepřijel s poraženeckou náladou. A tak první změnu stavu přinesla
až 43. minuta. Jiráčkovu střelu obrana Dynama stačila ještě zblokovat,
míč se však odrazil k Michalu Ďurišovi, který vystřelil do protipohybu
Kučery k levé tyči – 1:0. V 57. minutě bylo vyrovnáno. Po dvou rohových
kopech Dynama se odrazil míč na šestnáctku, odkud ho nekompromisně napálil Nitrianský a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Netrvalo
ani deset minut a Plzeňané opět vedli. Z přímého kopu se prosadil
parádní střelou přes zeď Bakoš. Viktoria získala také ve třetím jarním
utkání hraném na domácí půdě plný počet bodů.
Útočník Marek Bakoš byl ústřední postavou střetnutí. „Před utkáním byly České Budějovice často považované za takového našeho sparing partnera, který tady dostane 3:0 a bude všechno v pohodě. My se
však připravovali na zápas s vědomím, že nebude jednoduchý, což se
nakonec naplnilo. Museli jsme si vítězství těžce vybojovat. O to je ale
výhra krásnější a máme větší radost, že jsme utkání zvládli,“ prohlásil

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo Č. Budějovice 2:1 (1:0)
Branky 43. Ďuriš, 67. Bakoš – 57. Nitrianský
ŽK Neuwirth, Limberský – Nitrianský, Mezlík
Rozhodčí Jech – Mencl, Štěrba
Diváků 5 672
Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Neuwirth, Bystroň, Limberský –
Ďuriš (87. Ševinský), Trapp, Jiráček, Kolář, Rezek (60. Fillo) – Bakoš
(82. Brezinský), trenér Vrba
Dynamo Č. Budějovice Kučera – Laštovka (89. Bakala), Lengyel,
Žižka, Vulin – Hudson, Rakovan (59. Mezlík), Benát, Čirkin
(74. Stráský), Nitrianský – Ondrášek, trenér Šilhavý
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střelec vítězné branky, jehož tvář se naposledy potkala se žiletkou před
utkáním na Slovácku. „Vzali jsme si příklad z hokejistů. V kabině jsme se
domluvili, že dokud budeme na prvním místě, nikdo se nebude holit. Jakmile by to někdo porušil, tak by musel platit pokutu. Původně jsme si dělali
legraci, že to bude trvat asi dva týdny. Nakonec se to ale protáhlo... Čím
déle vydržíme na prvním místě, tím větší ‚Mrazíci‘ z nás budou. Doufáme,
že nám to pomůže k vysněnému cíli,“ smál se.
Kapitánskou pásku převzal po Pavlu Horváthovi David Limberský.
„Za tři body jsme šťastní. Budějovice už z poloviny hřiště a ze standardních situací nakopávaly balony na Lengyela. Občas to obranou propadlo
a vznikaly z toho potom závary. Troufnu si říci, že standardky mají jedny
z nejlepších v lize,“ zapřemýšlel o silných stránkách fotbalistů Dynama.
„Pomohla nám branka, kterou
vstřelil Ďuriš do konce poločasu,
na druhou stranu Budějovice poté
stejně vyrovnaly. Zápas se pro nás
nevyvíjel dobře. Naštěstí se Bakoš skvěle trefil z přímého kopu
a utkání rozhodl. Přiznávám, že
v kvalitě dopředu nám dnes Pavel
Horváth chyběl, protože naše rozehrávka ve středu hřiště byla strašně
pomalá. Chyběly nám právě Horváthovy nahrávky za obranu. Hráli
jsme takový postupný útok, který
Českým Budějovicím seděl. My
jsme se díky tomu těžko prosazovali,“ komentoval utkání trenér
Pavel Vrba.

minulé zápasy

FK Ústí nad Labem–FC Viktoria Plzeň 0:5 (0:3)
Branky 3. a 40. Bakoš, 45. Petržela, 82. Bystroň, 90. Ďuriš
ŽK hráno bez karet
Rozhodčí Adámek – Slavík, Santarius
Diváků 2 114
Ústí n. Labem Vorel – Dreksa (83. Hyčka), Polák, Valenta,
Dvořák – Stožický, Doležal (59. Volek), Vrtělka, Martykán,
Jindráček – Krbeček, trenér Habanec
Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Neuwirth, Bystroň
(85. Brezinský), Jiráček – Trapp, Horváth – Petržela, Kolář, Rezek
(71. Fillo) – Bakoš (57. Ďuriš), trenér Vrba
Již ve třetí minutě zahrával plzeňský Horváth rohový kop. Míč poslal
na Jiráčka, který jej naservíroval do šestnáctky na volného Marka Bakoše a ten otevřel skóre utkání. V 5. minutě zazlobili domácí, před dotírajícím Krbečkem uklidil míč David Bystroň. Sedm minut před koncem první části se podruhé v utkání trefil Bakoš, když vystihl špatný
odkop domácího brankáře. Poločasový účet uzavřel v nastaveném
čase umístěnou střelou pod břevno Milan Petržela.
Hra ve druhé části přeci jen nabrala obrátky, domácí navýšili svoji
aktivitu směrem kupředu, ale jejich snaha byla pouze platonická.
V 62. minutě připravil střídající Ďuriš ideální šanci
pro Koláře, ten však míč
nepropasíroval domácí
obranou. O minutu později předvedl pohlednou
individuální akce plzeňský Petržela, s jeho střelou
si Vorel, byť s námahou,
poradil. V 66. minutě byli
domácí nejblíže brance.
Po rohovém kopu Stožického zamířil hlavou
Dreksa do plzeňské svatyně, brankář Pavlík ale
stačil míč reflexivně vyrazit. Další změnu stavu
přinesla 82. minuta. Na začátku celé akce stál Daniel
Kolář, míč posunul na Pe-

Pět branek Ústí zajistilo
osmibodový náskok
před Spartou
Den před utkáním s posledním týmem tabulky ztratila Sparta
body v Jablonci a to plzeňským fotbalistům nahrávalo k tomu,
aby výhrou nad Ústím navýšili svůj náskok před letenským
týmem na osm bodů.
trželu, který přihrávkou přes celé vápno našel volného Bystroně a ten
levačkou uklidil míč do odkryté branky. V samém závěru pak Petržela
našel volného Ďuriše a ten stanovil konečný výsledek na 0:5.
„Snažili jsme se hrát zodpovědně a to, že se nám podařilo dát rychlý gól
napomohlo tomu, že domácí museli více otevřít hru a tím pádem jsme
měli více prostoru,“ přiznal autor dvou branek Marek Bakoš. Kapitán
Viktorie, Pavel Horváth připomenul, že na hřišti nebyl čas přemýšlet
o sobotní prohře Sparty. „Pochopitelně, že jsme o tom věděli, že můžeme
zvýšit náš náskok, ale na hřišti o tom asi nikdo nepřemýšlel.“ Plzeňský
trenér Pavel Vrba hodnotil zápas následovně.
„Ovlivnila jej naše rychlá
branka a druhý šťastný gól.
Potom jsme už mohli hrát
ze zajištěné obrany a chodit do brejkových situací.
Jsem spokojen, zápas jsme
zvládli.“ Na otázku, jak
blízko titulu se už cítí být
odpověděl. „Samozřejmě,
že víme, že máme osm
bodů náskok a navíc lepší
vzájemné zápasy, takže
Sparta musí uhrát devět
bodů. Je v těžké situaci,
navíc pod tlakem. Ale ať se
píše, že na ní tlačí Jablonec,
my v novinách být nemusíme.“
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Jablonec bojuje
o pohárovou Evropu
Největší fotbalovou slávu v historii zažívá Jablonec až v době
existence samostatné české soutěže. Klub z města na severu
Čech hraje v letošním ligovém ročníku výborně a určitě se bude
chtít poprat o postup do evropských pohárů, jemuž je nyní velmi
blízko. Viktoria, jež se postaví proti zkušenému jabloneckému
týmu, který vede trenér František Komňacký, se dnes střetne
s velmi těžkým protivníkem.

Úspěchy až v samostatné české soutěži
I když se historie kopané v Jablonci píše od roku 1921,
současný jablonecký mančaft zahájil svou činnost až
na podzim roku 1945. Na přelomu 60. a 70. let, kdy
Jablonec hrál ve druhé nejvyšší československé soutěži, bojoval každý rok o postup mezi republikovou
elitu. Vždy mu ale radost z toho, že si jeho fotbalisté
zahrají nejvyšší soutěž, těsně unikla. V roce 1974 se
nakonec Jabloneckým podařilo toliko vytoužený postup vybojovat,
ale první liga se nakonec v Jablonci hrála pouhé dva roky. Jablonecký
volný pád však pokračoval a v sezoně 1990/91 nastupovali jeho hráči
ve třetí lize. Ve chvíli, kdy se tamní fotbal dotknul svého dna, se začalo
svítat na lepší čas. Na jaře 1994 se pak Jablonci podařilo přesně po dvaceti letech postoupit zpět mezi
českou elitu. Hned ve svém druhém ročníku v první lize v sezoně
1995/06 skončili Jablonečtí na třetí
pozici a o rok později bronzové
medaile obhájili. O ročník později
dosáhl Jablonec zatím na svůj
pravděpodobně největší úspěch,
když zvítězil ve finále Poháru ČMFS,
kde si poradil s Drnovicemi. Účast
ve finále české pohárové soutěže
si Jablonec ještě třikrát zopakoval, ale ani jednou se mu nepodařilo zvládnout poslední krůček.
Naposledy tomu bylo v loňské
sezoně, ve které byli nad síly Jab-
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lonce fotbalisté Viktorie, kteří po brankách Petržely a Bystroně zvítězili
2:1 a mohli se radovat ze zisku Ondrášovka Cupu.

Zimní změny
Jablonec určitě prohra v pohárovém finále mrzela, na druhou stranu
však v ligové tabulce dosáhl na své nejlepší umístění v historii, když
se stal českým vicemistrem za vítěznou Spartou. Druhá pozice v tabulce pro klub, který vyznává zeleno-bílé barvy, znamenala vstupenku
do evropských pohárů. V předkole Evropské ligy byl však nad jeho síly
kyperský tým APOEL Nikósie a se snem o dalším působení v pohárové
Evropě se museli Jablonečtí rozloučit ještě dříve, než začal. I když měl
Jablonec vstup do ligové soutěže rozpačitý, např. ze třech zářijových
zápasů nevytěžil ani bod, nyní je již zpět na čele, bojuje o ty nejvyšší

Podzimní zápas ze 17. 9. 2010
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 – Jablonský, Zábojník, Drsek, Krajčík
(82. Eliáš) – Haurdič (58. Kovařík), Pavlík, Loučka, Jarolím (70.
Pekhart) – Vošahlík, Lafata, trenér František Komňacký
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Ševinský, Rada, Navrátil,
Limberský – Rajtoral, Horváth, Kolář, Petržela (89. Brezinský) –
Rezek (80. Jiráček), Bakoš (85. Střihavka), trenér Pavlík –
Ševinský, Rada, Navrátil, Limberský – Rajtoral, Horváth,
Kolář, Petržela (89. Brezinský) – Rezek (80. Jiráček), Bakoš
(85. Střihavka) Pavel Vrba

sportovec plzeňského kraje a sportovec plzně
příčky a chtěl by si znovu zahrát v pohárové Evropě. Na výkonech
Jablonce nic nezměnil ani odchod po podzimu s jedenácti brankami
nejlepšího střelce Jabloneckých Tomáš Pekharta na hostování do pražské Sparty. Opačným směrem naopak zamířili hostovat mladý útočník
Lukáš Trešňák a stoper Lukáš Hejda, kteří ve Spartě během první poloviny sezony nedostávali dostatek příležitostí. Další posilou Jablonce
pro jaro je třiatřicetiletý zkušený ofenzivní hráč Tomáš Michálek, jenž
se na sever Čech vrátil z Brna, kde působil půlroku jako host.

Viktoria
dominovala v anketách
Sportovce kraje i Plzně

Kvalitní defenzíva a kanonýr Lafata
Odchod Pekharta však kouče Jablonec Františka Komňackého až tak
moc mrzet nemusí, neboť má na soupisce minimálně ještě jednoho
hráče, před kterým se musí mít brankáři soupeře neustále na pozoru.
Tím není nikdo jiný než David Lafata, který si už také vyzkoušel, jaké to
je nastoupit za českou reprezentaci. Ve svých statistikách má zapsáno
více než dvě stě odehraných zápasů v Gambrinus lize a kolem sedmdesáti vstřelených branek. Jablonecký tým se však může pyšnit také
kvalitní defenzivní činností, ve které vynikají zejména jablonecký kapitán Petr Pavlík, velezkušený stoper se zkušenostmi z Německa Pavel
Drsek, Luboš Loučka nebo Tomáš Jablonský. Jedničkou Severočechů
je Michal Špit, který dříve nastupoval ve Spartě nebo Příbrami. Zapomínat bychom neměli také na středovou řadu, ve které se výrazněji
prosazuje bývalý plzeňský kapitán Marek Jarolím, talentovaný Anes
Haurdič z Bosny a Hercegoviny nebo Karel Piták, jenž se vrátil do Čech
po ukončení angažmá v rakouském Salzburgu.

Horváth a Petržela, ex-jablonečtí viktoriáni
Pavel Horváth je jedním ze dvou viktoriánů, kteří v minulosti oblékali
jablonecký dres. Kapitán Viktorky oslavil s Jabloncem také postup
do první ligy. „Já jsem k postupu jako takovému tolik nepřispěl – hned
v prvním kole jsem se zranil a odehrál až závěrečné čtyři zápasy. Přesto
byla radost obrovská. Na druhou ligu tam chodilo pět tisíc diváků,“ vzpomíná na své fotbalové začátky v Jablonci. „Měl jsem prakticky jasné
místo v základní sestavě, ve dvaceti jsem několikrát navlékl také kapitánskou pásku. Parta byla skvělá
a výborné vztahy jsem měl také
s vedením v čele s Mírou Peltou,“
popisuje své působení v severočeském klubu těsně předtím, než přestoupil do Slavie.
To Milan Petržela strávil v Jablonci jednu jedinou sezonu,
ve které nastoupil ve 24 zápasech a vstřelil jednu branku.

Na slavnostním vyhlášení anket Sportovec Plzeňského kraje a Sportovec Plzně, které proběhlo ve velkém sále Měšťanské besedy, získala
fotbalová Viktoria hned čtyři ocenění.
Sportovcem Plzeňského kraje, ale i města Plzně se stal pětatřicetiletý
kapitán plzeňské Viktorie – Pavel Horváth. „Člověka potěší, že se v Plzni
na stará kolena takhle prosadil,“ komentoval úspěch s nádechem humoru Horváth. Cenu pro nejlepšího trenéra získal hlavní trenér lídra
Gambrinus ligy, Pavel Vrba. „Neberu to jako ocenění pouze mé práce, ale
jako cenu pro všechny v klubu. Ať už se to týká vedení, zaměstnanců, či
mých kolegů trenérů a také samozřejmě hráčů, kteří dokázali, že i v Plzni
se dá hrát pohledný fotbal.“
Plzeňští fotbalisté se zároveň stali nejúspěšnějším sportovním kolektivem za rok 2010. „Ocenění ať jednotlivců, či celého týmu nás velice těší.
Zvítězit v tak silné konkurenci je nejen potěšující, ale především pro nás
všechny zavazující,“ uvedl generální manažer Adolf Šádek. „Velice si vážíme toho, že se fotbal stále více dostává do podvědomí nejen sportovních
příznivců, ale všech Plzeňanů.“
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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 177
Prvoligové branky 18

22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 331
Prvoligové branky 67
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16

Martin Fillo

4. 1. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 99
Prvoligové branky 3

6. 12. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 82
Prvoligové branky 20

22

20

Milan Petržela

Pavel Horváth

9

Aleš Neuwirth

18. 1. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 227
Prvoligové branky 11

11

10

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

6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 142
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 112
Prvoligové branky 8

18

2. 4. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 60
Prvoligové branky 2

13

8

Tomáš Hájovský

Miloš Brezinský

17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 100
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 74
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 150
Prvoligové branky 31

6

29

David Štípek

12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 162
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 15
Prvoligové branky 2

17

23

Michal Krmenčík

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

5. 5. 1982
Post útočník
Prvoligové starty 161
Prvoligové branky 25

15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 42
Prvoligové branky 14

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
FK Kunice–FC Viktoria Plzeň B 2:0 (1:0)
Branky 28. Lička (PK.), 90. Koubek
ŽK 2:1
Rozhodčí Vljasuk – Čížek, Fišer
Diváci 320
Viktoria B Houdek – Mudra, Růžička, Matas, Mandous – Štípek,
Sladký, Hrošovský, Hoffmann, Krmenčík (76. Herák) – Vaněček,
trenéři Skála, Lepeška

FC Viktoria Plzeň B–Loko Vltavín 1:2 (0:2)

Tři zápasy, jeden bod
Pouze jeden body získali ze tří posledních zápasů fotbalisté
juniorského týmu Viktorie Plzeň. Nejprve přivezli bod z Králova
Dvoru, poté prohráli s Loko Vltavínem a Kunicemi.
Plzeňští fotbalisté nezačali v utkání s Vltavínem nejlépe. Soupeř byl
důraznější a agresivnější. „První poločas jsme prospali. Nechali jsme se
zastrašit důraznou hrou Vltavínu,“ komentoval první část trenér Jiří
Skála. Ve 22. minutě se hosté poprvé radovali, když přetažený centr
proměnil v úvodní branku Chalupa. O šest minut později to už bylo
0:2. Po rohovém kopu se hlavou prosadil Vlk. Viktoriány tak čekal o poločasové přestávce v kabině důrazný pohovor. „Hráčům jsme vyčítali
malou agresivitu a důraz v osobních soubojích.“ Již v v 54. minutě se jim
podařilo zásluhou Sladkého, po přihrávce Hrošovského, snížit. Následující minuty měli domácí ve své režii. Na branku hostí se valil jeden
útok za druhým, ale pozorná obrana Vltavínu odolávala. „Druhý poločas byl už z naší strany lepší. Myslím si, že jsme pak hráli dobře, začali
soupeře přehrávat. Dali jsme poměrně rychle kontaktní gól a druhý visel
ve vzduchu,“ Snahu Viktorie o vyrovnání zbrzdila 84. minuta, kdy dostal
červenou kartu Štefl a viktoriáni tak museli dohrávat v poli o jednoho
hráče méně.
V dalším kole se rezerva Viktorie představila na hřišti Kunic. Tedy dalšího týmu, který těží ze zkušeností hráčů v ligovými starty. První minuty přinesly spíše opatrný fotbal, ale postupem času přebírala aktivitu
Viktoria. „Co se týká nasazení a bojovnosti, nelze hráčům nic vytknout,“

Branky 54. Sladký – 22. Chalupa, 28. Vlk
ŽK 1:4
ČK 1:0 (84. Štefl)
Rozhodčí Šedivý – Orel, Arnošt
Diváci 170
Viktoria B Houdek – Nový, Štefl, Hájovský, Mudra – Štípek,
Hoffmann (70. Herák), Sladký, Hrošovský, Krmenčík – Mandula,
trenéři Skála, Lepeška

FK Králův Dvůr–FC Viktoria Plzeň B 2:2 (1:1)
Branky 15. Szabou, 47. Šilhavý – 41. Brezinský, 85. Sladký
ŽK 2:2
ČK 0:1 (67. Dvořák)
Viktoria B Ticháček – Nový, Brezinský, Štefl, Dvořák – Štípek, Sladký,
Hrošovský, Hoffmann, Mudra – Mandula, trenéři Skála, Lepeška
hodnotil asistent trenéra Martin Lepeška. Ve 28. minutě zahrávali domácí rohový kop a v nepřehledné situaci před Houdkem viděl rozhodčí
asi jako jediný na hřišti faul plzeňského hráče a nařídil přísný pokutový kop. Ten v úvodní branku proměnil Lička. „Hráči jakoby cítili křivdu
a ještě zvýšili tempo, soupeře jsme v těchto chvílích přehrávali.“ Po pěti
minutách hry mohlo být vyrovnáno. Štípek našel volného Krmeníčka,
jenže ten pálil z výhodné pozice přímo do gólmana.
Aktivní hru si viktoriáni přenesli i do úvodu druhé části. Dvě stoprocentní šance Vaněčka však zůstaly nevyužity. „Domácí ve druhé části
prostřídali, poslali na hřiště defenzivní hráče a snažili se za každou cenu
těsný náskok ubránit.“ V závěru, kdy Viktoria vsadila vše na ofenzivu, se
domácí dostali do ojedinělého protiútoku. Z následného rohového
kopu se z úhlu střelou pod břevno prosadil Koubek. „I přes porážku podali kluci dobrý výkon. Druhý poločas se hrál téměř pouze na soupeřově
polovině. Bohužel jsme se nedokázali prosadit, chyběla větší přesnost při
zakončení,“ dodal Lepeška.
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mládež

Viktoriáni hostili
České Budějovice
a Teplice
Dva zápasy na domácím hřišti mají za sebou dorostenci
hrající I. ligu dorostu. „Devatenáctka“ nejprve rozmetala
českobudějovické Dynamo 3:0, tři body si s Českými
Budějovicemi, za výhru 2:1, připsali i dorostenci U17. Poté
do Luční zavítaly Teplice.
Úvod utkání „devatenáctek“ patřil domácím, Kyndl prošel přes tři
bránící hráče Teplic, jeho finální přihrávka před prázdnou branku adresáta nenašla. V 8. minutě střílel ve velké šanci Končal těsně vedle.
Ve 22. minutě se měnilo skóre po standardní situaci hostů a odraženém míči se pohotově trefil Luftner 0:1. „Po inkasované brance jsme se
snažili dostat soupeře pod souvislejší tlak,“ popisoval dění na hřišti trenér Jiří Kohout. Ve 26. minutě pálil z dobré pozice Kůžel do brankaře.
Ve 32. minutě se po rohovém kopu prosadil Dvořák, hlavou však mířil
do břevna. V závěru poločasu měl ještě příležitost Vachovec, ale hlavou
mířil vedle.
„Ve druhém poločasu jsme tlak
ještě vystupňovali, nejprve Vachovec po křídelní akci mířil vedle.“
Ve 49. minutě odcentroval Hrubý
a Dvořák hlavou z malého vápna
mířil těsně vedle. V 70. minutě
měl opět Dvořák velkou šanci hlavou, ale znovu nezacílil přesně.
V 78. minutě v další velké šanci
Kyndl střílel vedle. V této fázi zápasu viktoriáni soupeře zatlačili
hluboko do defenzivy. Vyrovnání
zařídil přeci jenom Dvořák, který
se prosadil po centru Hrubého
v 86. minutě. „Vyšel nám úvod
zápasu, kdy jsme měli dvě velké
příležitosti, potom soupeř po stan-
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U19
FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky Viktorie 86. Dvořák
Viktoria Mandous – Hrubý, Vaníček, Kováč, Prais (50. Vonášek) –
Kyndl, Hamerník, Kůžel (72. Hvězda) – Nachovec (50. Sýkora),
Dvořák, Končal, trenéři Kohout

U17
FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 4:4 (1:2)

Branky Viktorie 22´z PK Mariánus, 68´Panuška, 72´Chasin,
80´Mariánus
Viktoria Turek – Vondráček, Matějka, Hejnal, Palka – Vojtko,
Hradecký (41´Doležal), Mariánus, Mlynařík (55´Kutil) – Filipec
(59´Panuška), Chasám, trenér Mrázek, Havránek
dardní situaci vstřelil branku a soustředil se na defenzivu. Ve druhém poločasu jsme vyvinuli velký tlak a vytvořili si spoustu brankových příležitostí,
proměnili jsme však pouze tu poslední. Soupeř hrál velmi obětavě, dobře
bránil a spoléhal na nebezpečné rychlé protiútoky,“ dodal Kohout.
První branku vstřelila Viktoria U17 po faulu na Filipce, kdy následoval
pokutový kop Mariánuse. Dlouho však domácí nevedli. O dvě minuty
později fauloval nad pokutovým územím Vondráček, a po dorážce přímého kopu Teplice vyrovnaly. Hosté se prosadil v první části ještě jednou, když trestali střelou na zadní
tyč. Druhý poločas znovu zahájili
viktoriáni aktivněji. Jenže to byly
Teplice kdo navýšil vedení o dvě
branky. Na hrozivých 1:4 zvyšoval soupeře z pokutového kopu.
Jenže pak přišly chvíle plzeňských fotbalistů, kteří v závěrečném finiši srovnat na 4:4. „I když
nemůžeme být s celou řadou individuálních výkonů spokojeni,
celkově musíme hodnotit zápas
pozitivně. Hráči prokázali velkou
bojovnost a vůli i za velmi nepříznivého stavu což je pozitivní.
Navíc proti velmi silnému týmu,
jehož kvalitu v utkání je třeba také
ocenit,“ komentoval zápas trenér
Václav Mrázek.

mládež/ženský fotbal

Viktoriánky zahájily jaro
remízou se Slováckem
Cenný bod si v úvodním utkání jara připsaly fotbalistky
Viktorie, které na hřišti v Luční ulici remízovaly s favorizovaným
Slováckem 1:1.

Výsledky mládežnických týmů FC Viktoria Plzeň
U18
Příbram–Viktoria 3:4 (2:1)

Branky Hvězda 2, Rusňák, Avdič

Viktoria–Ml. Boleslav 3:3 (1:1)

Branky Avdič 2, Šípek

U16
Příbram–Viktoria 5:2
Viktoria–Ml. Boleslav 1:1
U15 www.seznam.cz – Česká liga
Viktoria–Příbram 6:0 (3:0)

Branky Ruml 3x, Malý 2x, Černý,

Sparta–Viktoria 2:0
U14 www.seznam.cz – Česká divize starších žáků A
Viktoria–Domažlice 2:0 (1:0)

Branky Zajíček, Havel

Prachatice–Viktoria 0:3

Branky Novák, Matějka, Boček

U13 www.seznam.cz – Česká liga
Viktoria–Příbram 1:4 (0:4)

Branky Kraček

Sparta–Viktoria 4:0 (0:0)
U12 www.seznam.cz – Česká divize starších žáků A
Viktoria–Domažlice 9:3 (4:2)

Branky Petr 3x, Čihák 2x, Vais, Azberger, Svoboda, Kocourek

Prachatice–Viktoria 5:2

Branky Vyskočil, Azberger

„Škoda nevyužité šance těsně před koncem,“ litoval trenér Ivan Bican.
„Bodu si určitě vážíme. Je dobře, že jsme dokázali vydřít remízu, která je
podle mého spravedlivá. Všechny hráčky se zasloužily o důležitý bod.“
Ve druhém utkání pak plzeňské fotbalistky zajížděly na hřiště Brna.
O osudu utkání 11. kola rozhodla prakticky jediná střela domácích hráček ve druhém poločasu. Domácí
hráčky měly od samého úvodu převahu v nasazení,
často ale až za hranicí fair play. „Rozhodčí byly k této hře
benevolentní a tak
naše technická vyspělost nebyla odměněna. Na šance
se bohužel nehraje a tak výsledek byl stanoven v 54. minutě zápasu
po standardní situaci, kdy jsme neuhlídali hráčku domácích. Závěr zápasu
byl velmi hektický, bohužel vyrovnat se nám již nepodařilo,“ komentoval
zápas trenér Ivan Bican.

FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Viktoria Ranglová Veronika – Strejcová (45. Bohmannová),
Ostrochovská, Nehodová, Hanžlová – Podroužková, Jungová,
Majíčková, Ranglová Lucie, Mikysková (66.Ondrášková), Markelová
(45.Marková), trenér I. Bican

FC Viktoria Plzeň–1.FC Slovácko 1:1 (0:1)

Branka Viktorie: 85.min Ranglová Lucie
Viktoria Ranglová Veronika – Strejcová, Ostrochovská, Nehodová,
Hanžlová – Podroužková (59.Markelová), Jungová (87 min.
Žaludová), Majíčková, Ranglová Lucie, Mikysková – Marková,
trenér I. Bican
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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

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

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

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

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
08. 04. 20:15
09. 04. 18:00
11. 04. 20:00
10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
09. 04. 19:00
09. 04. 16:00

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. 18:20
18. 04. 18:30
15. 04. 20:15
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
25. 04. 18:30
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)
2:1
1:0
1:1
2:1
0:0
4:0
2:0
4:0

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)

25

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

FK Baumit Jablonec

Brankáři

Brankáři

Dan Houdek

21. 8. 1989

1

30

Martin Ticháček

15. 9. 1981

30

33

Roman Pavlík

17. 1. 1976

Obránci

1

Obránci
3

Michal Špit

9. 4. 1975

Roman Valeš

6. 3. 1990

2

Martin Uvíra

4. 4. 1988

5

Petr Zábojník

3. 10. 1980

Miloš Brezinský

2. 4. 1984

4

Tomáš Hájovský

10. 12. 1982

6

8

David Limberský

6. 10. 1983

10

Tomáš Jablonský

21. 6. 1987

Jan Matas

15. 7. 1991

18

Vít Beneš

12. 8. 1988

13

Lukáš Hejda

9. 3. 1990

15

František Ševinský

31. 3. 1979

19

Matej Krajčík

19. 3. 1978

18

David Bystroň

18. 1. 1982

24

Petr Pavlík

17. 7. 1978

21

Aleš Neuwirth

4. 1. 1985

25

Pavel Drsek

22. 9. 1976

27

Tomáš Huber

29. 8. 1985

Záložníci
7

Petr Trapp

6. 12. 1985

Záložníci

7. 2. 1986

3

Anes Haurdič

10

Pavel Horváth

22. 4. 1975

7

Daniel Kocourek

12. 12. 1986

11

Milan Petržela

19. 6. 1983

8

Marek Hovorka

24. 10. 1991

9

Martin Fillo

1. 3. 1990

20

Petr Jiráček

2. 3. 1986

12

Karel Piták

28. 1. 1980

22

Martin Sladký

1. 3. 1992

13

Pavel Eliáš

26. 11. 1986

26

Daniel Kolář

27. 10. 1985

15

Luboš Loučka

25. 8. 1982

Jan Kovařík

19. 6. 1988

Marek Jarolím

21. 5. 1984

27

František Rajtoral

12. 3. 1986

16

29

David Štípek

31. 5. 1992

22

Jakub Dvořák

21. 12. 1989

Útočníci
5
6

Michal Ďuriš

1. 6. 1988

Michael Krmenčík

23

Tomáš Michálek

28

Ondřej Vaněk

27. 11. 1977
5. 7. 1990

Milan Vukovič

28. 4. 1988

Útočníci

15. 3. 1993

9

5. 5. 1982

17

Jan Vošahlík

8. 3. 1989

21

David Lafata

18. 9. 1981

Hlavní trenér Pavel Vrba

26

Lukáš Třešňák

3. 5. 1988

Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Hlavní trenér František Komňacký

17

Jan Rezek

23

Marek Bakoš

15. 4. 1983

Asistenti trenéra Jozef Weber, Radim Straka
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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 22. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
13
11
10
10
9
7
5
6
6
6
5
4
6
3

3
1
4
5
7
5
5
6
10
7
5
5
7
9
1
6

2
6
5
6
5
7
8
9
7
9
11
11
10
9
15
13

55:20
35:14
45:21
39:18
38:26
32:30
25:23
28:27
25:27
17:29
20:31
21:35
13:23
17:35
25:44
16:48

54
46
43
38
37
35
32
27
25
25
23
23
22
21
19
15

Pavel Vrba
trénoval fotbalisty
Trafo Hadačka
Trenér vedoucího týmu Gambrinus ligy Pavel Vrba se v minulém
týdnu představil coby trenér fotbalistů FK Trafo Hadačka. Tentokrát
měl před sebou úspěšné fotbalisty z Hadačky z projektu Gambrinusu Kopeme za fotbal, který podporuje fotbal na té nejnižší úrovni
od okresního přeboru po čtvrtou třídu.
Na Vrbův trénink dorazilo na 300 místních příznivců. „Na naše zápasy
se chodí lidé bavit a pravidelně jich přijdou tak dvě stovky. Dnes jich ale
bylo ještě víc,“ upřesnil jeden z trenérů Hadačky Martin Pícl. Pavel Vrba
chtěl při práci na hřišti spojit zábavu s kvalitním tréninkem, což se mu
dokonale podařilo. Fotbalisté z Hadačky měli co dělat, aby některá cvičení zvládli, ale pořád jim na tváři zářil vděčný úsměv.

Plzeňský trenér byl nadšen z obrovského nasazení všech místních
hráčů. „Zvolil jsem spíše lehčí trénink. Nechtěl jsem kluky nijak trápit.
I když pár cvičení bylo přece jen náročnějších, ale ti kluci vůbec nic nevypustili. Jsem rád, že jsem mohl do Hadačky přijet, protože projekt Kopeme
za fotbal si zaslouží velkou pozornost. My, kteří děláme fotbal na úrovni
Gambrinus ligy, bychom neměli zapomínat právě na ty obrovské nadšence z nejnižších soutěží, protože právě u nich všechno začíná.“

29
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příští soupeř

Příště do Příbrami
a poté přivítáme
Slavii
V příštím kole Gambrinus ligy budou svěřenci trenéra Pavla Vrby
zajíždět k utkání na hřiště 1.FK Příbram. O týden později pak
ve Štruncových sadech přivítáme atraktivního soupeře – Slavii
Praha.

Plzeňské fotbalisty čeká ještě před
zápasem v Příbrami čtvrtfinálový duel
Ondrášovka cupu, který viktoriáni odehrají 12. dubna na hřišti Mladé Boleslavi. Odveta se potom hraje ve Štruncových sadech ve středu 20. dubna.
V příštím ligovém utkání čeká viktoriány Příbram, tedy tým, se kterým se vzájemné zápasy vyznačují
především urputnou bitvou a těsnými výsledky. V podobném
duchu se neslo i podzimní utkání ve Štruncových sadech. Bi-
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lance vzájemných zápasů jsou vzácně vyrovnané, s tím, že navrch přeci
jen mají fotbalisté s okřídleným šípem na prsou. Ve třech posledních ligových zápasech se pokaždé ze tří bodů radovali fotbalisté v plzeňských
barvách. Vyrovnané, alespoň výsledkově, byly i zápasy loňského ročníku
domácího poháru. V tom prvním, ve Štruncových sadech, vyhrála Viktoria 1:0 zásluhou trefy Marka Bakoše. Odveta pak na stadionu U Litavky
skončila 1:1, když nejprve poslal Viktorii do vedení Petržela, za domácí
v poslední minutě vyrovnával Tarczal.
Příštím ligovým soupeřem, který zavítá
do Štruncových sadů, bude Slavia Praha. Tým,
který během zimní přestávky nabral potřebné
síly a z chvostu tabulky postupuje tak, aby se
zabydlel v jejím středu zajišťujícím dostatečný
odstup od sestupového pásma. Na podzimní
vzájemný zápas v Synot Tip Aréně mají radostnější vzpomínky fotbalisté Viktorie. Ti totiž dokázali zvítězit brankou
Jana Rezka 1:0. Pro plzeňský tým to byla desátá výhra v řadě. Výhrou Viktorie skončil i poslední vzájemný zápas ve Štruncových sadech. Na květen roku 2010 nebudou slavisté vzpomínat v nejlepším. Z Plzně si totiž
odvezli porážku 2:4. Krutou prohru si musel tehdy v dresu Slavie vytrpět
i současný hráč Viktorie Petr Trapp. Slavia s Viktorií naposledy bodovala
v listopadu roku 2009, když výhodu domácího prostředí zužitkovala
v bezbrankovou remízu.

