
ČTVRTEK 14. LISTOPADU 2013
WWW.IDNES.CZ B 5kraj plzeňský

PLZEŇ Fotbalista David Bystroň
obul kopačky a trénoval s plzeň-
skou Viktorií. Bezmála po dvou le-
tech. „Hodně jsem se na tuhle chví-
li těšil,“ svěřil se 31letý stoper, kte-
rý si odpykává trest za pozitivní do-
pingový nález. Trest mu sice vy-
prší až 3. ledna příštího roku, ale
do přípravy s mistrovským celkem
se mohl připojit díky výjimce, kte-
rou schválily mezinárodní fotbalo-
vé orgány UEFA a FIFA.
„Jsem rád, žemi Viktorka umož-

nila s týmem trénovat a připravo-
vat se. Doufám, že se dostanu do
kádru,“ prohlásil David Bystroň
před dopoledním tréninkem.

A jaké jsou vaše pocity teď po prv-
ním tréninku?
Já si to užívám, trénink by super.

Stačil jste spoluhráčům fyzicky?
Ke konci už jsem cítil únavu, ale ji-
nak jsem to zvládal dobře.

Absolvoval jste i nějaké testy, abys-
te zjistil, jak na tom jste ve srovná-
ní s obdobím před dvěma lety?
Ne, to ještě ne. Na to je čas. To ne-
cháme až na leden.

Neměl jste problémy udržet
váhu?
Nadváhu malinko mám, ale není
to moc. (úsměv) Snad jenom čtyři
kila, já jsem nikdy neměl s váhou
problémy...

Stihl jste si promluvit i s trené-
rem Pavlem Vrbou?
Bavili jsme se už předtím. Říkal, že
mám dva měsíce na to, abych se
připravil. Potom už to bude jenom
namně.

Jak vás přivítali spoluhráči?
Super. Kluci jsou perfektní, kabina
se nezměnila, je pořád skvělá, i
když je v ní řada jiných hráčů.

Byl jste s nimi během nucené pře-
stávky často v kontaktu?
Hlavně s Limbou (Davidem Lim-
berským - pozn. aut.) jsem byl v
kontaktu často, párkrát jsem se při-
jel podívat na zápas. I s vedením
klubu jsme o sobě stále věděli.

Je tady pár nových tváří, musel
jste se s někým seznamovat?
S někým ano, ale to není problém.
Podali jsme si ruku, jsme jeden tým.

Nezapomněli na vás ani fanouš-
ci, prakticky každé utkání chvíli
skandovali vaše jméno. Jak jste
vnímal tohle?
Velice pozitivně. S některými z
nich jsem byl v kontaktu pravidel-

ně, cestoval s nimi i do Polska na
zápas Viktorky v předkole Evrop-
ské ligy. Bylo to super, viděl jsem
fotbal i z pozice fanouška.

Nebylo období, kdy jste si během
těch dvou let řekl, že by s fotba-
lem byl amen?
Ne. Já byl pořád ve spojení s Plzní.
Věřil jsem, že mi tu šanci dají. A já
tady chtěl zůstat.

Měl jste i nabídky z jiných klubů?
Z ostravského Baníku a ze Slovác-
ka. Volal mi i Radek Látal z Košic.
Pro mě ale byla jasná priorita Pl-
zeň, jsem tady rád zpátky.

Co bylo vaší největší motivací?
Vrátit se do fotbalu, to je můj život.
Chci ho hrát na nejvyšší úrovni a
udělám pro to všechno.

Čím ještě jste ty dva roky vyplnil?
Kromě toho, že jste si udělal tre-
nérskou licenci.
Hodně jsem byl se svými psy. Nau-
čil jsem se taky udělat nějaké do-
mácí práce na baráku. Předtím
jsem neuměl ani zašroubovat žá-
rovku. (úsměv) Zdeněk Soukup

PLZEŇTa odmlka byla docela dlou-
há, když útočník hokejové Plzně
Tomáš Vlasák po úterním tréninku
lovil v paměti, kdy naposledy na-
stoupil v extralize na postu centra.
„Kdysi v Litvínově, možná pak

chvíli ve Slavii, tak nějak. Ale já na
centru odmalička vyrůstal, křídlo
jsem začal hrát až v dospělých,“
svěřil se 38letý Vlasák.
Včera trojnásobný mistr světa,

který na jaře se Škodou vyválčil ti-
tul a v modro-bílém dresu kroutí
už sedmou sezonu, tuhle roli
oprášil v derby v Karlových Varech
(jeho výsledek byl znám až po uzá-
věrce tohoto vydání).

Takže žádná velká změna?
Některé věci jsou samozřejmě
jiné, než na co jsembyl doteď zvyk-
lý. Ale věřím, že si zvyknu rychle.

Pokud si vzpomínám, v první se-
zoně po příchodu do Plzně jste
pro změnu zkoušel hrát vedle Di-
víška na pravém křídle.
Je to tak. Ale tohlemně nikdy neva-
dilo. V útoku se přizpůsobím kde-
koliv. Snad je to výhoda.

Trenéři teď míchají sestavou i
pro to, že tým střílí málo branek.
Je to pro vás o to složitější?

Je to složitější. Kdybychom každý
zápas dávali tři čtyři góly, hned je
veseleji. Teď jsme před reprezen-
tační pauzou dali za tři zápasy jedi-
ný, na to se těžko vyhrává.

Berete si to hodně osobně? Za 15
zápasů jste nastřílel pouze dva
góly, na chvíli jste dokonce i vypa-
dl ze základní sestavy.
Už je to trochu jiné než dřív. Samo-
zřejměmě to štve a chci týmu góly
co nejvíce pomoci. Ale už tím hla-
vu nemám tak zasekanou jako

před lety. Věřím, že snad jsem ješ-
tě neřekl poslední slovo.

Jak elitní kanonýr jako vy hledá
ztracené střelecké štěstí?
Já ze začátku sezonyměl pár šancí,
které jsem neproměnil. Čím to
trvá déle, tím se člověk propadá. A
naopak, když máte lauf, dáte gól,
aniž chcete vystřelit. To jsou zná-
mé věci. Když se nedaří, musíte se
s tím prát a udělat všechno pro to,
aby se věci změnily k lepšímu. Nic
jiného nepomůže.

Na křídlech máte zkušené spolu-
hráče Dudu s Pletkou. Řešíte i
mimo led, jak spolu hrát?
Bavíme se o tom furt. Jsme všichni
tři typy hráčů, kteří by siměli vyho-
vět a umět se přizpůsobit. Nezna-
mená to, že hra bude šlapat hned
od první třetiny, ale sednout by si
to mělo brzy.

Teď se tempo zápasů zvýší, v pěti
dnech odehrajete tři utkání. Po
derby v pátek hostíte Brno, v ne-
děli hrajete v Kladně.
To tempo je pro všechny stejné.
Musíme bodovat co nejvíc a držet
se v horní polovině tabulky, proto-
že liga je strašně vyrovnaná.

Ervín Schulz

Kabina je stále super,
i když jsou v ní nové
tváře. Přijala
mě skvěle.

Fotbal
KOPEME ZA FOTBAL, exhibice: 1. FK Příbram -
Sokol Kozolupy 18:2.

Pozemní hokej
MYŠPULÍNSKÝ POHÁR, turnaj přípravek U10 v
Plzni: 1. Plzeň-Litice, 2. President Praha, 3.
Myšpulíni (11. ZŠ Baarova 31), 4. Dráčata (2. ZŠ
Schwarzova ul.), 5. Myšpulíni B (11. ZŠ Baarova 31),
6. President Praha B.

Vzpírání
3. LIGA družstev, 3. kolo v Plzni: 1. VTŽ Chomutov,
2. Start Vd Plzeň. Sestava a výkony Plzeňanů:
Kepka 165 kg (75 trh +90 nadhoz), Zacharda 169 kg
(74+95), Novák 176 kg (76+100), Štemberk 180 kg
(80+100), Steinigl 186 kg (81+105), Smolák 190 kg
(75+115). Konečné pořadí: 1. Chomutov 20, 2. Start
Vd Plzeň 17, 3. Rotas Rotava B 10. (es, sav, jíl)

Davy novinářů včera dopoledne dorazily na trénink fotbalové Viktorie. Poprvé od
vynesení dvouletého trestu za doping se na něm objevil obránce David Bystroň,
bývalá opora plzeňského týmu. V 31 letech se nyní ostravský rodák, o kterého
projevil zájem i Baník, Slovácko či Košice, pokusí o návrat do velkého fotbalu.

Mám dva měsíce na to, abych
se připravil, svěřil se Bystroň

„Štve mě, že góly
nedávám. Ale hlavu
už tím nemám zase-
kanou jako dřív.“

Tomáš Vlasák
útočník HC Škoda

V zajetí diktafonů Fotbalový obránce David Bystroň odpovídá na dotazy novinářů před včerejším dopoledním tréninkem mistrovské Viktorie Plzeň. Foto: Ladislav Němec, MAFRA

Krátce
KRASOBRUSLENÍ

Žákyně Štefanová
brala v Hradci stříbro
Pět mladých krasobruslařek klubu
KKPlzeň se představilo na silně ob-
sazeném klání v Hradci Králové.
Největší úspěch vybojovala 11letá
Vanessa Štefanová. V kategorii
mladších žaček vyhrála krátký pro-
gram ve svém osobním maximu.
Ve volných jízdách udržela nervy a
nakonec se radovala v dalším osob-
ním rekordu z první velké medaile
– získala stříbro s bodovým výko-
nem 62,36. Další umístění Plzeňa-
nek, ml. žačky: Andrea Mentlová
(16. místo), žákyně: Lucie Urbano-
vá (22. místo), Adéla Němcová
(25. místo), nejml. žákyně: Denisa
Brunátová (6. místo). KK Plzeň po-
kračuje v náboru nových tváří, in-
for na tel.: 724 318 239. (lm)

HAZENÁ

Talent chystá zájezd
na utkání proti Zlínu
V sobotu 23. listopadu sehrají há-
zenkáři TalentuM.A.T. Plzeň utká-
ní 12. kola extraligy proti Zlínu v
Chebu! Klub pro fanoušky chystá
zdarma autobusový zájezd, infor-
mace na tel.: 605 229 313. (es)

ŠACHY

Legenda Hort
se vrací do Plzně
Legendární šachista Vlastimil
Hort, který léta žije v Německu, se
opět vrací do Plzně. V sobotu se zú-
častní 16. ročníku šachového tur-
naje Pilsner Urquell Open. Ale už o
den dříve plánuje Vlastimil Hort
tradičně pobesedovat vMěšťanské
besedě s příznivci šachu. Akce začí-
ná v 17 hodin. „Vyvrcholením
bude jeho partie naslepo proti
účastníkům besedy. Zájemci se
můžou ještě přihlásit na adrese: ja-
romir42@seznam.cz,“ říká Jaromír
Novotný z pořádajícího Spolku
přátel šachu Plzeň. (pap)

Akce platí v prodejnách ENAPO označených plakátem Cenopad.Akce platí v proodedeejjj
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Kauza Bystroň
Obránce David Bystroň měl
pozitivní dopingový nález v
prosinci 2011 po utkání základní
skupiny Ligy mistrů v Minsku proti
BATE Borisov (Plzeň vyhrála 1:0). V
té době patřil Bystroň mezi pilíře
základní sestavy Viktorie. I analýza
vzorku B potvrdila stopy po
zakázaných syntetických
povzbuzovacích prostředcích.
I když hráč, klub ani UEFA nikdy
přesně neuvedli, o jakou látku šlo,
nejvíce se mluví ometamfetaminu,
tedy droze známější pod názvem
pervitin. Disciplinární komisí UEFA
byl potrestán dvouletým zákazem
činnosti. Trest mu vyprší 3. ledna
2014, UEFA a FIFA ale Bystroňovi
dovolili zapojit se už nyní do
tréninkového procestu.

Vlasák oprášil post centra a přeje si:
Snad jsem ještě neřekl poslední slovo
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