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PLZEŇ Dovolená fotbalistů Vikto-
rie Plzeň se kvapem blíží ke konci.
Už nadcházející pondělí zahájí vět-
šina hráčů kádru přípravu na sezo-
nu, v níž budou hájit nejen mis-
trovský trůn, ale pokusí se podru-
hé v historii prorvat do základní
skupiny Champions League.
Trenéru Pavlu Vrbovi by se měl

hlásit i kapitán Pavel Horváth, kte-
rý dohrával sezonu se zlomeným
palcem na noze. „Chybět ale bu-
dou reprezentanti. Ti se budou do
přípravy zapojovat postupně,“ uve-
dl mluvčí klubu Pavel Pillár k ab-
senci Limberského, Daridy, Kolá-
ře, Procházky i slovenského tria Či-
šovský, Bakoš a Ďuriš.
Naopak do Plzně se vrací hráči,

kteří byli na hostování v jiných klu-
bech – Hora, Malakjan, Wágner,
Trapp a Hrošovský. „Dostanou v
letní přípravě šanci vybojovat si
místo v kádru,“ uvedl generální
manažer klubu Adolf Šádek a po-
tvrdil, že záložník Martin Zeman
se vrací do Sparty.
Hovoří se rovněž o zájmu Vikto-

rie o olomouckého záložníka To-
máše Hořavu, jihlavského Lukáše
Masopusta, jabloneckého Jana Ko-
pice či o návratu Milana Petržely z
německého Augsburgu. „O žád-
ných jménech se nemá cenu bavit,
protože jednání nejsou v takové
fázi, abychommohli cokoliv zveřej-

nit,“ reagoval rezolutně Šádek.
Stejně tak podle něho nemá

klub na stole žádnou konkrétní na-
bídku, která by mohla znamenat
odchod některé z opor.
Kompletní tým by měl mít kouč

Pavel Vrba k dispozici 24. června.
Začátkem července potom čeká
Viktorii již tradiční kemp v rakous-
kých Alpách. Tam sehraje český

mistr i tři přípravné zápasy s kvalit-
ními zahraničními celky. „Soupeři
jsou rozjednaní, ale jména zatím
ještě nemůžeme zveřejnit,“ uvedl
mluvčí klubu Pavel Pillár.
Jisté je, že před odjezdemdoRa-

kouska se Viktoria střetne se třemi
celky z regionu - představí se na
Doubravce, v Rokycanech a v dru-
holigovém Sokolově.
Zatím však není jasné, kde v

pondělí viktoriáni zahájí přípravu,
tréninkový areál v Luční ulici byl
totiž při nedávných povodních vy-
topen. „V tuto chvíli není jisté, zda
se podaří alespoň část areálu při-
pravit do prvního tréninku,“ při-
pustil Pillár.
Jednou zmožností je, že klub za-

hájí přípravu na vypůjčeném hřišti
v Plzni nebo blízkém okolí. „Jsme
velmi potěšeni tím, že mnohé pl-
zeňské kluby nabídly Viktorii zdar-
ma možnost využití svých prostor.
Není vyloučeno, že jednu z těchto
variant využijeme,“ doplnil mluvčí
Viktorie. Zdeněk Soukup

s využitím fcv

PLZEŇ V páté etapě závodu
Dauphiné vyhrál rychlostní prémii
a šlapal v úniku až na úpatí posled-
ního kopce, o dva dny později však
vedení týmu Omega Pharma stáh-
lo Františka Raboně domů.
Důvodem nebyla nemoc, jako u

řady jiných aktérů Dauphiné. Do-
stal za úkol odpočinout si, aby byl
tento týden k ruce Marku Caven-
dishovi při Britově generálce na
Tour. „Řekli mi, že kvůli dalšímu
zranění, ke kterému došlo v našem
týmu, mě nominují na závod Star
ZLM Toer v Holandsku, kde poje-
du proMarka,“ hlásil Raboň. Proto
se po vynuceném návratu z
Dauphiné jen otočil doma v Plzni
a v úterý ráno už opět pospíchal na
ruzyňské letiště. Včera už stál na
prologu pětidenního závodu.
Plzeňský odchovanec Raboň pla-

tí za cyklistu, který si při práci pro
své lídry sáhne až na samé dno sil.
Letos na sebe upozornil umístění-
mi do 15.místa v časovkách při jar-
ních závodech, především je však
ceněný za své kvality domestika.
Pro Cavendishe už vminulosti pra-
coval ve stáji HTC na Giru i jiných
velkých závodech. Letos se ti dva
opět sešli v Omega Pharmě.
Brit na jaře získal pět etap a čer-

vený dres vítěze bodovací soutěže
na Giru, při etapách Star ZLMToer
se vrací do závodů a spolu s ním i
jeho další pomocníci z Gira. Pro
stáj Omega Pharma jsou Caven-
dishovy etapové triumfy na Tour
de France jasnou prioritou, podle
Britových potřeb postaví tým. Sice
by měl být v nominaci na Tour
také Peter Velits coby jezdec pro
celkovou klasifikaci, ale většinu po-
mocníků „spolkne“ právě Caven-
dish.
Raboň se letos jen těsně nevešel

do výběru pro Giro. Loni startoval
na španělské Vueltě, mohl by se
tam objevit i letos. Nyní se však
před cyklistou možná otevřela ješ-
tě lákavější vyhlídka: Tour de Fran-
ce! Tedy jediný závod kategorie
GrandTour, který dosud nejel. Zra-
nění totiž v této sezoně kosí cyklis-
tyOmega Pharmy více, než je zdrá-
vo. „Další tři kluci jsou zranění.
Takže se chci nyní na rovinu ze-
ptat šéfů týmu, jestli existuje něja-
ká možnost, že bych Tour mohl
jet. Podle toho bych pak řešil celý
svůj následující program, včetně
mistrovství republiky.“
Z cyklistů Omegy, s nimiž se pů-

vodně počítalo pro Tour, už vypad-
li také Tom Boonen, který se startu
zřekl, a Zdeněk Štybar, kterého za-
stavila operace kolena. Ten o ví-
kendu ve Stříbře slavnostně ote-
vřel restauraci u svého penzionu a
hlásí: „Pomalu začínám trénovat.“
Nominaci na Tour většina týmů

oznámí příští týden, po skončení
závodů Kolem Švýcarska a Star
ZLM Toer. „I když třeba Martinu
Velitsovi loni řekli, že pojede, do-
slova na poslední chvíli,“ připomí-
ná Raboň.
Jakou zprávu uslyší on?

Tomáš Macekwww.halex.cz
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Průmyslové haly
a ocelové konstrukce
podle vašich požadavků
a na míru vašemu
podnikání

Byty-prodej
Prodám byt 2+1 Plzeň-Slovany, cena doho-
dou, bez RK. Tel.: 731 680 633.

Finance a peníze
Půjčky všem - volejte zdarma 800 701 466

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105
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Cyklista Raboň od včerejška dře
na Cavendishe a živí sen o Tour

„Jsme velmi potěšeni,
že nám některé kluby
nabídly zdarma hřiště.“

Pavel Pillár
mluvčí FC Viktoria

Vyjde to? Cyklista František
Raboň z týmu Omega Pharma.

PLZEŇ (es) Resort Darovanský
dvůr u Plzně se chystá na další
prestižní golfovou akci. Ve dnech
23.-25. června hostí třetí ročník
CzechDisabledGolfMasters -mis-
trovství Evropy hendikepovaných
hráčů v golfu, na turnaji změří síly
reprezentace ze 14 zemí světa.
„Parametry hřiště pro handigol-

fisty jsou naprosto stejné jako u
standardních mistrovských turna-
jů. S odstupem času a se zkušenost-
mi ze dvou předchozích ročníků,
musím přiznat, že není překážka,
která by člověku zabránila, zabý-
vat se tím, comá rád. Golf je oprav-
du sport bez bariér,“ říká za organi-
zátory Jiřina Sinkulová z Resortu
Darovanský dvůr.

Tomuto krédu odpovídá i
design ceny pro vítěze - letící mí-
ček bořící křišťálovou stěnu.
Evropská golfová asociace hen-

dikepovaných zařadila turnaj do
prestižní série Order of Merit. Jed-
ná se o jeden ze šesti turnajů, na
kterých nejlepší hráči bojují o vítěz-
ství v Evropském poháru.

Dorazí Eben i Spilková
Slavnostního nedělního zahájení
se opět ujme moderátor Marek
Eben, který se zúčastní i úvodního
kola turnaje. Na úterním slavnost-
ním vyhlášení pak předá ceny pat-
ronka turnaje a aktuálně nejlepší
tuzemská golfistka Klára Spilková.
Připraven bude rovněž bohatý

doprovodný program pro veřej-
nost. Návštěvníci simohou pod ve-
dením profesionálního hráče Pet-
ra Němce vyzkoušet golfové odpa-
ly, pro nejmenší bude k dispozici
tréninkový modul SNAG - barevný
dětský golfový svět.
„Když jsme v roce 2011 připravo-

vali první ročník, nedokázali jsme
si představit, že golfu semohou vě-
novat sportovci se zrakovýmposti-
žením nebo upoutaní na invalidní
vozík. Vždyť golf umí pořádně po-
trápit i hráče bez zdravotních pro-
blémů,“ doplňuje Sinkulová s tím,
že díky podpoře a vstřícnosti maji-
telů resortu je golfové hřiště bě-
hem obou soutěžních kol poskyt-
nuto hráčům zcela bezplatně.

Fotbal
DIVIZE - skupina A
Dohrávka 28. kola: Nové Strašecí - Tachov 3:5
(2:2), branky 2. D. Mrázek, 11. L. Mrázek, 69. Vašák -
76. a 78. Habart, 15. Hutta, 37. Hudec (PK), 58. Malý)

KRAJSKÝ PŘEBOR

Dohrávky 28. kola: Rapid Plzeň - Přeštice 0:0, PK
2:4
Koloveč - Horšovský Týn 8:3 (3:1) branky 21. 64. a
86. Šperl, 36. a 50. T. Došek, 57. a 80. Černohorský,
12. L. Došek - 33. Zikán, 80. Minařík, 90. Havlíček.
Horní Bříza - Sušice 0:4 (0:1) branky 2. Szedmák,
69. Kočí, 76. Brhel, 85. Varga.
Dnešní zápasy v krajském přeboru, dohrávka 28.
kola: Chotíkov - Horažďovice (18), předehrávka 30.
kola: Dynamo ZČE Plzeň - Holýšov (18).

FAKTA

Léto Viktorie
Zahájení přípravy
- pondělí 17. června, reprezentanti
se k týmu připojí o týden později

Přípravné zápasy
19. června Doubravka - Viktoria
22. června Rokycany - Viktoria
29. června Sokolov - Viktoria

Herní kemp 1.-9. července
- rakouské Alpy, tři přípravná
utkání (soupeři jsou v jednání)

Superpohár 13. července
Viktoria Plzeň - Baumit Jablonec

Liga mistrů předkolo
- 2. předkolo se losuje v pondělí 24.
června, úvodní zápas čeká Plzeň 16.
nebo 17. července

Gambrinus liga 1. kolo
- los je 25. června, úvodní kolo se
hraje od 19. do 21. července

Prestiž Turnaj v Darové patří
do série Order of Merit, která
určí vítěze Evropského poháru.

Příprava mistra.
Zápasy v okolí
i kemp v Alpách

PLZEŇ (es, bek) Oba se prosadili v
domácí extralize, oba už nakoukli i
do českého reprezentačního týmu.
A dlouho snili o tom, že se jednou
potkají v jednom klubu. Teď se to-
hle přání házenkářským bratrům
Škvařilovým splní v Plzni.
Poté, co se 20letý nadějný stře-

lec a levá spojka Milan Škvařil do
klubu, kde vyrůstal, vrací po roční
zkušenosti v německém Balinge-
nu, získala Plzeň z Lovosic i jeho
staršího bratra Jakuba, 27leté pra-
vé křídlo, které válelo i za Duklu.
„S Kubou jsme se dohodli na

ročním kontraktu, k týmu se připo-
jí na začátku letní přípravy na kon-
ci července,“ uvedla mluvčí Talen-
tu M.A.T. Plzeň Zuzana Strýcová.
Plzeň v uplynulém ročníku nej-

vyšší soutěže obsadila šestou příč-
ku a v příští sezoně hodlá zaútočit
namedailové pozice. Z Přerova už
přivábila elitního střelce a spojku
Martina Kavku, udržela i zkušené-
ho gólmana Radka Motlíka.

Krátce
ATLETIKA

Reissová si zlepšila
osobní maximum
Atletka Škody Plzeň Jana Reissová si
na mezistátním utkání do 17 let v
Hradci Králové vylepšila osobníma-
ximum na čtvrtce překážek. Vyhrála
v čase 60,35, který je čtvrtým nejlep-
ším na světě v této věkové kategorii.
Na východě Čech se představili i dal-
ší Západočeši. Školová (Škoda Pl-
zeň) byla třetí na stovce (12,27) a
druhá na 200m (24,77). Třetí doběh-
li i atleti AC Domažlice - Pivoňka na
800 m (1:55,84) a Šimsa na 1500 m
(4:04,36), kladivářka Staňková byla
čtvrtá (51,82) a výškařka Majerová
(Škoda Plzeň) šestá (155). (sou)

Kde budou trénovat? Areál v
Luční ulici zaplavila minulý týden
voda. Foto: Ladislav Němec, MAFRA

V pondělí, tedy téměř přesně měsíc před prvním zápasem o Ligu mistrů,
zahájí fotbalisté Viktorie Plzeň přípravu na nadcházející sezonu. Střetnou
se v ní s divizními Rokycany a Doubravkou, ale i zahraničními soky v Alpách.

Bratři v triku.
Do Talentu míří
i Jakub Škvařil

Darová přivítá ME hendikepovaných golfistů

Pod vrcholky Alp Začátkem
července čeká viktoriány kemp
v Rakousku. Foto: Jaromír Pech

Ve výsledcích a telegraficky


