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jak to vidím já

po  letní pauze Vás opět vítám v  ochozech Městského stadionu 

ve Štruncových sadech a věřím, že se zde budeme následně pot-

kávat také při všech těžkých bitvách, které nás na  podzim čeka-

jí.  Jsem přesvědčen o tom, že pro úspěch jsme společnými silami 

udělali maximum. V letní přípravě jsme zvládli všechny stanovené 

cíle, do Gambrinus ligy jsme navíc vykročili úspěšně. 

Ale postupně. V první řadě jsem rád, že mužstvo bylo vhodně a cit-

livě doplněno za rozumných finančních podmínek. Přišli hráči, kte-

ří jsou zkušení, mají něco odehráno, ale přitom mají stále mnoho 

před sebou. Tým je dobře věkově poskládán, průměr se pohybuje 

kolem pětadvaceti let. V Plzni se buduje tým s perspektivou, s vý-

hledem na další roky a to je určitě příjemným konstatováním i pro 

fanoušky. 

Posily byly dlouhodobě sledovány a zaplnily přesně určená místa. 

Filip Rýdel přišel dodatečně jako náhrada za Petra Trappa a  jsem 

rád, že představy naplňuje. David Střihavka se vrací do mateřské-

ho klubu a měl by zaplnit post, který nám na  jaře citelně chyběl 

– důrazný hrotový hráč. Dalším hráčem je Marek Bakoš – přichá-

zí po operaci kolene, ale nyní je už zdravotně v pořádku a já věřím, 

že plzeňské fanoušky brzy přesvědčí o své kvalitě. Poslední akvizicí 

je František Rajtoral, který má především zdvojit post krajního zá-

ložníka. Rád bych zdůraznil, že Adam Varadi nás určitě nezklamal, 

odchází jen na hostování a v budoucnu se s ním fanoušci Viktorky 

opět budou moci potkat. 

Co se týká samotné přípravy, musím být spokojen. Odtrénova-

li jsme vše potřebné a k tomu jsme potkali týmy, které fotbalis-

ta nepotkává každý den. O to více mě těší, že jsme v konfrontaci nepropadli. 

První zápas nás čekal v minulém týdnu na půdě Slovácka. Po velkém boji jsme vyhráli 3:2, ačkoliv v poslední půlhodině jsme se museli o výsledek bát.  

Je to hodně cenné vítězství, domácí předvedli slušný výkon. Bylo to utkání dvou rozdílných po-

ločasů. Po první brance soupeře jsme naštěstí brzy vyrovnali a poté jsme předváděli fotbal, který 

bych chtěl vidět i v dalších utkáních – plný kombinace, pohybu a zakončení. V půli jsme si říkali, že 

v takovém výkonu musíme pokračovat a především se musíme vyvarovat zbytečných chyb. To se 

však přesně stalo, znervózněli jsme a poté to již bylo hodně hektické. Slovácko především zjedno-

dušilo hru, začalo balony nakopávat a vytvořilo si tlak. Nám se navíc odchodem zraněného Kolá-

ře ztratila potřebná kvalita a rychlost v přechodové fázi. Všichni hráči však v utkání pracovali na sto 

procent, v tom chceme pokračovat i nadále.

Přes vítězství na Slovácku si nechceme klást velké cíle. Chceme se především soustředit na naše vý-

kony, předvádět hru, která se bude líbit fanouškům a zároveň přinese výsledky. V minulém ročníku 

jsme byli třetí v počtu vstřelených branek, v tom bychom chtěli pokračovat. Na druhou stranu po-

třebujeme zlepšit defenzivu. Pokud se to povede, nemusíme se bát opravdu nikoho.

Pavel Vrba
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příprava

Do začátku přípravy bez několika hráčů

Za krásného letního počasí byla zahájena v polovině června příprava 

prvního týmu plzeňské Viktorie. V dobré náladě se trenéru Pavlu Vrbo-

vi hlásila většina viktoriánů, ale i přesto se kouč Plzeňských musel hned 

na úvod obejít bez několika důležitých členů svého kádru. Zkraje sou-

středění chyběli hráči reprezentačního týmu Daniel Kolář s Davidem Li-

berským a také Honzové Halama s Lecjaksem, kteří si během přestávky 

mezi ligovými sezonami plnili povinnosti u českého výběru do jedena-

dvaceti let. Delší dovolenou měl i čerstvý ženáč Michal Daněk. 

Náročné soustředění ve Zruči

Ve Zruči čekaly na fotbalisty Viktorky dvoufázové tréninky. Ranní tré-

ninky probíhaly na hřišti a odpoledne patřila posilovně a běhání v te-

rénu. Fyzicky náročné soustředění trvalo sedm dní a následně pokra-

čovalo i v domácím prostředí. „Je to nutné zlo, bez toho se neobejdeme. 

Není to naše první soustředění, takže to nějak přežijeme,“ zhodnotil ná-

Období letní a  zimní přípravy 

zcela jistě nepatří mezi oblíbe-

né chvíle fotbalistů. Běhání v  te-

rénu, posilovna a  celkové nabí-

rání kondice jsou sice činnostmi 

nepopulárními, ale o to více nut-

nými. A  jak se všichni viktoriáni 

shodují, žádný hráč se bez toho-

to drilu neobejde. Podívejme se 

nyní na to, jak vypadala letní pří-

prava plzeňské Viktorky.

Plzeňský 
měsíc 
a půl letní 
dřiny
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ročnost pobytu ve Zruči Daniel Kolář. „Je dobře, že zde netrávíme všech-

ny tréninky po  terénu, hodně se pracuje také s  míčem, občas to trenér 

zpestří hrou nebo soutěží. Zkusili jsme už také aerobik a beachvolejbal,“ 

doplnil informace ze sportovního areálu Hotelu SPORT Zruč Danův ko-

lega z Viktorie i reprezentace David Limberský 

První zápas, první výhra

Poté, co plzeňští fotbalisté úspěšně zakončili nejnáročnější část pří-

pravy, se již nemohli dočkat prvních doteků s  míčem v  přípravných 

duelech. V tom prvním změřili své síly se střížkovskými Bohemians Pra-

ha. Viktorka svého soupeře, v jehož sestavě se objevil i v minulé sezoně 

bek Plzeňských Marek Smola, porazila 2:0. Skóre nejprve otevřel po zá-

varu před soupeřovou brankou Ševinský a ve druhé půli mířil přesně 

mezi tři tyče z přímého kopu Lecjaks. Na trávníku se během utkání ob-

jevili všichni zdraví hráči plzeňského celku. 

Ve Zruči bez ztráty kytičky

Čtyři dny poté se Viktoria postavila proti pražské Dukle. Z areálu ve Zru-

či, kde se utkání odehrálo, si Dukla odvezla domů na Julisku pětibran-

kový příděl. První přesný zásah zaznamenal znovu Ševinský a  před 

koncem prvního poločasu se střelou z dvaceti metrů prosadil Limber-

ský. Mužem druhého poločasu pak byl David Střihavka. Vysoký útočník 

nasázel do sítě soupeře během deseti minut tři branky! Mohl se tak ra-

dovat ze svých prvních přesných tref v dresu Viktorky. Dalším premi-

antem v klání s Duklou byl jeho nový spoluhráč František Rajtoral, jenž 

přišel z ostravského Baníku a poprvé si oblékl dres Viktorie. Třetí a po-

slední přátelský zápas před odjezdem na soustředění do Rakouska se-

hráli Západočeši proti sokolovskému Baníku. Už po osmi minutách hry 

se prosadil bývalý sokolovský kapitán Jiráček. Do dvoubrankového ve-

dení poslal Viktorii tečovanou střelou Brožík. Před koncem se podařilo 

Sokolovu prostřelit gólmana Daňka, ale tento přesný zásah nemohl již 

nic změnit na další výhře Viktorky v přípravě.

Vzhůru do Kaprunu!

Následný program Viktorie obstaralo desetidenní herní soustředění 

v rakouském Kaprunu. Trenér Vrba odcestoval do země našich jižních 

sousedů s devatenácti hráči do pole a třemi brankáři. Klub před cestou 

do zahraničí zatím opustila pětice fotbalistů, jež zamířila na hostování. 

Viktoriány v Kaprunu čekaly znovu dvoufázové tréninky ve dnech, kdy 

nenastoupili k přípravnému klání, a  jednofázové v den zápasu. „Sou-

středíme se již především na taktiku, souhru, posuny. Oprášíme také stan-

dardní situace, abychom si je mohli vyzkoušet v zápasovém testu,“ upřes-

nil hlavní trenér Plzně.
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Remíza s Haifou, porážka od Poznaně

Soupeřem Viktorky v úvodním zápasu rakouského soustředění byl iz-

raelský mistr Maccabi Haifa. Plzeňský celek se ujal otěží utkání od prv-

ních minut, když nebezpečně pálili Petržela s Kolářem. O první úspěš-

ný pokus se však postaral izraelský soupeř, když se po rohu dostal k do-

rážce Rafaelov a poslal Haifu do vedení. Pět minut před změnou stran 

se však postavil k rozehrání pokutového kopu kapitán Horváth a bylo 

vyrovnáno. Přes aktivní hru obou týmů se již skóre nezměnilo. „Pod-

le mého jsme v  duelu obstáli a  byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ 

zhodnotil utkání proti týmu, jenž hrál kvalifikaci o Ligu mistrů, trenér 

Vrba. Dva dny po remízovém klání čekala na Viktorku polská Poznaň. 

Vstup do začátku se však viktoriánům nevydařil, neboť už po šestnác-

ti minutách prohrávali 0:2. V 25. minutě Viktorka snížila. Zasadil se o to 

svou nádhernou střelou k pravé tyči Jiráček. Jenomže do konce první 

půle se i přes snahu Západočechů do třetice radovala Poznaň. Ve dru-

hém poločase byla Viktorka lepším týmem, ale do vyložené gólové pří-

ležitosti se nedostala, a tak zaznamenala během přípravy svou první 

porážku. Pozitivní zprávou po utkání bylo, že celý zápas odehrál po zra-

nění Filip Rýdel.

Svátek pro viktoriány – zápas s AS Řím

Návštěva čtyř tisíc diváků na  přátelské utkání Viktorky v  Rakousku? 

Nic nemožného. Přesně tolik fotbalových příznivců, mezi nimiž ne-

chyběla ani třicítka skvěle fandících plzeňských fanoušků, se vměstna-

lo do ochozů na zápas Západočechů proti veleslavnému AS Řím. Oba 

týmy ukázaly svižnou hru se šancemi jak na jedné, tak na druhé stra-

ně. Ve  20. minutě byla Viktoria blízko vedení – po  rohovém kopu se 

do míče položil Limberský a jen těsně minul branku Římanů. I hráči AS 

se dostali do velkých šancí. Proti nim však stál výborný Ticháček, kte-

rý perfektním způsobem zneškodnil jak střelu Gubertiho, tak Vučiniče. 

Do šaten šli však nakonec spokojenější zástupci české fotbalové ško-

ly. Ve 45. minutě si užil svůj okamžik slávy Milan Petržela, když nejprve 

zasekl míč na vápně a následně ho poslal levou nohou s pomocí tyče 

za záda Arthura! Už po dvou minutách druhé půle však bylo vyrovná-

no. Po rohu si po přistrčení protihráče vstřelil vlastní branku Hájovský. 

Na nerozhodném stavu 1:1 nic nezměnily ani příležitosti Plzeňských, 

ani šance, které si vypracoval klub z věčného města. „Přesvědčili jsme 

se, že můžeme hrát opravdu s každým. Všichni hráči dnes předvedli výkon, 

který bych si od  nich představoval, takže s  hrou i  výsledkem jsem určitě 

spokojen,“ pochválil své svěřence po utkání trenér Vrba.

Závěr rakouského soustředění

Poté, co sehrála Viktoria klání s římským celkem, ji čekal během sou-

středění v Kaprunu pouze jeden zápas. Posledním soupeřem Viktorie 

byli fotbalisté německého Bielefeldu. Ač si viktoriáni vytvořili během 

prvního poločasu hned několik příležitostí ke skórování, nepodařilo se  

příprava

Souhrn přípravných zápasů Viktorky:
FC Viktoria Plzeň – Bohemians Praha 2:0 (1:0)

FC Viktoria Plzeň – FK Dukla Praha 5:0 (2:0)

FC Viktoria Plzeň – FK Baník Sokolov 2:1 (1:0)

FC Maccabi Haifa – FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)

Lech Poznaň – FC Viktoria Plzeň 3:1 (3:1)

AS Řím – FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

DSC Arminia Bielefeld – FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

FC Graffin Vlašim – FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)
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proměnit ani jednu z nich. Naopak na druhé straně se po nevydaře-

ném odkopu nadvakrát prosadil Berisha a ve 33. minutě hry vstřelil ví-

těznou branku utkání. Ani během druhé půle se žádná z šancí neuja-

la. Když tedy Jiráček pouze orazítkoval břevno a Mlika pět minut před 

koncem v ideální pozici zacílil hlavou mimo, skončil přátelský duel vý-

hrou německého soupeře. Po tomto zápasu již plzeňská výprava na-

brala směr západní Čechy.

Generálka s Vlašimí vyšla

Pro poslední zápas před startem Gambrinus ligy si Viktoria za soupeře 

vybrala druholigovou Vlašim a od prvních minut byla lepším týmem. 

To potvrdil i Petržela, který se již po pěti minutách gólově prosadil. Ná-

sledovalo několik dalších plzeňských šancí, ale gólovou tečku nemě-

la žádná z nich. Možnost vyrovnat následně dostala i Vlašim, když roz-

hodčí ukázal na značku pokutového kopu. S penaltou si však Ticháček 

poradil. Sedm minut po návratu z kabin Viktorka navýšila skóre, když 

se po Rajtoralově centru prosadil ve vzduchu dlouhán Střihavka a pe-

četil skóre na konečných 2:0 pro Plzeňské. Radost trenéru Vrbovi však 

neudělal pouze výsledek zápasu. Na hrací ploše se totiž od 63. minuty 

mohl objevit slovenský střelec Bakoš, jehož problémy s křížovými vazy 

se tak již staly minulostí. „Zápas splnil svůj účel, byli jsme v něm po tech-

nické stránce lepší a soupeř měl prakticky jedinou šanci, a to penaltu, kte-

rou Ticháček chytil,“ okomentoval střetnutí hlavní trenér Pavel Vrba 

s tím, že již má v hlavě základní sestavu pro zápas na Slovácku.

D O R A KO U S K A P Ř I J E L I Z A V I K TO R KO U 
J E J Í  N E J V Ě R N Ě J Š Í  
„Byl to nezapomenutelný víkend plný kvalitního fotbalu a  dobré ná-

lady,“ uvedl po  návratu z  Rakouska Roman Bakala, duchovní otec 

Pfans. A jaký že to byl program? Nejvěrnější plzeňští příznivci vyje-

li v pátek ráno směr Rakousko, kde tentýž den zhlédli zápas Viktorky 

s Lechem Poznaň. Sobota byla sice bez fotbalu, ale jak sami fanouš-

ci Viktorie podotýkají na svých stránkách www.pfans.cz, nevadilo to. 

První polovina Západočechů vyrazila poznávat krásy rakouské příro-

dy a druhá dostala za úkol vybrat nejlepší pohostinství v Brucku, kde 

byli fotbaloví nadšenci ubytovaní. Vrchol výjezdu však přišel na řadu 

v neděli, kdy se fotbalisté Viktorie střetli se slavným AS Řím. Během 

celého klání s týmem Francesca Tottiho bylo plzeňské fanoušky sly-

šet a za jejich podporu se jim viktoriáni odměnili perfektním výko-

nem i výsledkem. „Snad si to kluci vychutnali s námi. Za tu atmosféru, 

kterou dokázali udělat, si zaslouží velký dík,“ pěl ódy na fans Viktorie 

Milan Petržela. „Jsme moc rádi, že si nejvěrnější viktoriáni mohli naži-

vo užít tento fotbalový svátek a dočkali se dokonce lichotivého výsled-

ku,“ zářil spokojeností tiskový mluvčí Viktorky Pavel Pillár. Optimistic-

ká nálada a nadšení kolovaly v žilách všem Plzeňským. „Byl to úžasný 

víkend. Stálo nás to spoustu sil, ale zážitky máme opravdu k nezaplace-

ní. Chtěl bych jménem „plzeňských fans” poděkovat realizačnímu týmu 

Viktorie za skvělou spolupráci při našem pobytu v Rakousku i Itálii,“ při-

pomněl Roman Bakala a dodal: „Vidět Viktorku ve vyrovnaném utká-

ní s AS Řím, to je prostě splněným snem. A my věříme, že v dalších letech 

budou takové zážitky přibývat.“
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Teplice útočí na rekord
Už jen příští sezona dělí Teplice od vyrovnání svého dosud nejdelšího 

prvoligového působení, jehož dosáhly ještě v československé nejvyšší 

soutěži během let 1964–1979. V 80. letech odehrály pouze jediný roč-

ník 1983–1984, na další návrat, tentokrát již do samostatné české ligy, 

tedy čekaly dlouhých 12 let. Od té doby už jsou jejím tradičním účast-

níkem. Jako nováček obsadili Tepličtí 13. místo, když v patnácti jarních 

zápasech vstřelili pouhé 4 branky! Zajímavý je však přehled umístění 

v následujících dvanácti sezonách (1997–2009). Během této doby to-

tiž v ligové tabulce již stihli obsadit úplně všechny příčky od 2. až do 9., 

z  toho nejčastěji 7. místo, celkem 3x. Naposledy takto skončili těsně 

před Plzní, a to zásluhou lepších vzájemných utkání a také tříbodového 

systému. Viktorii se proti Teplicím dlouhodobě příliš nedaří.

Zkušené hráče 
doplňuje dravé 
mládí
Svěřence trenéra 

Pavla Vrby však ne-

čeká jednoduchý 

úkol. Na Stínadlech 

se zformoval veli-

ce silný tým, kte-

rý těží z  rovnováhy 

zkušených fotbalis-

tů i  dravého mládí. 

Jistotu dává Teplic-

kým vyrovnaná gólmanská dvojice Slavík – Grigar, defenzivu drží 

ostřílení borci Klein s  Lukášem. Ofenzivní sílu představují zkušení 

Do Plzně přijel jeden z favoritů ligy
Velmi silný soupeř přijel k dnešnímu utkání do Štruncových sadů. Teplice mají již tradičně vysoké cíle. 

Pohárové ambice se jim podařilo naplnit také v minulém roce, kdy se radovali z vítězství v Poháru ČMFS. 

Svěřenci trenéra Jiřího Plíška budou chtít uspět také v tomto ročníku. Do ligových bojů vstoupili žluto-

modří bezbrankovou remízou se Spartou, domácí ztrátu si jistě budou chtít vynahradit na západočeské 

půdě. Viktoriáni však mají soupeři co vracet – na jaře odjížděli ze Stínadel s porážkou 0:3. 

PLZEŇ – TEPLICE
Bilance vzájemných zápasů:

1. česká liga: 18 4 5 9

Z toho v Plzni: 9 3 4 2

Lepší umístění v minulých sezonách: 

Plzeň – 2., Teplice – 7.

Zápasy s nejvyšším počtem branek: 

Plzeň – Teplice 3:3 (březen 2006), 

Teplice – Plzeň 4:2 (říjen 1998) a 5:1 (duben 2001)

TEPLICE
1. česká liga: 1996–2010

Letošní sezona: 14.

Dnešní zápas: 392.

Loňské umístění: 7.

Největší úspěch: 2. místo (1999)

Zápas s nejvyšším počtem branek: České Budějovice – Teplice 5:4 (říjen 1996)

Nejdelší série:

Samé výhry v řadě: 6 (srpen – říjen 2005)

Samé prohry v řadě: 6 (květen – srpen 2001)

Bez prohry v řadě: 19 (listopad 2005 – červenec 2006)

Bez výhry v řadě: 10 (duben – srpen 2001)

Bilance se současnými prvoligovými kluby:

Nejvíce výher: s Příbramí – 13

Nejvíce remíz: s Olomoucí, Ostravou a Jabloncem – po 10

Nejvíce proher: se Slavií – 14

Bez prohry: s Kladnem (6 zápasů)

2. česká liga: 1993–1996

Počet sezon / zápasů: 3 / 94

Zápasy s nejvyšším počtem branek: Teplice – Pardubice 5:2 (květen 1994), Haví-

řov – Teplice 5:2 (září 1994)
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soupeř

1996/1997 Svoji premiéru v české nejvyšší soutěži si Tepličtí 

odbyli právě v plzeňských Štruncových sadech. Jejich první li-

gový gól vstřelil Pavel Verbíř, dnes jediný pamětník a v počtu 

odehraných sezon za jeden klub rekordman české ligy. Tento 

zápas skončil 1:1, stejně jako odveta na teplické půdě na úvod 

jarní části.

1997/1998 Tentokrát v obou zápasech uspěli domácí, na pod-

zim v Teplicích 1:0 a na jaře v Plzni 2:0, což byla 20. teplická pro-

hra v české lize.

1998/1999 Výhodu vlastního prostředí využili jen Severoče-

ši, když zvítězili 4:2 (všechny góly padly už v 1. půli), zatímco 

na západě Čech se hrálo bez branek.

2000/2001 V  dalším sestupovém ročníku Plzeň prohrá-

la i doma (celkově 80. prohra v české lize) 0:2, půl roku poté 

utrpěla nejvyšší porážku ve vzájemných utkáních 1:5, Teplice 

ovšem poté nevyhrály 10 ligových zápasů v řadě!

2003/2004 Po  dvou letech se Viktoria vrátila do  ligy, aby ji 

hned po  roce opět opustila. Ze šestnácti zápasů od  srpna 

do března vyhrála pouze jediný, a to v listopadu právě nad Tep-

licemi 2:0. Soupeři se však také příliš nevedlo, neboť nezvítězil 

9x po sobě. V jarní odvetě ale uspěl 2:1 a plzeňský pád byl de-

finitivně potvrzen.

2005/2006 Znova se opakovala teplická výhra 2:1, avšak 

po zcela jiném průběhu. Viktoria ještě 10 minut před koncem 

vedla, pak dostala gól, kdy zřejmě míč nepřešel celým obje-

mem brankovou čáru, a v 90. minutě si dala vlastní… Rovněž 

odveta na plzeňské půdě dopadla poněkud smolně. Domácí 

vedli již 3:0, pak si ale uprostřed 2. půle nechali dát během čtyř 

minut tři branky (!). Plzeň měla v obou utkáních vyloučeného 

hráče…

2006/2007 … 100% úspěšnost Viktorie Plzeň, která popr-

vé a zároveň i naposledy uspěla v obou zápasech. O vítězství 

doma 2:0 (toto skóre celkově již potřetí!) rozhodli střídající hrá-

či v  poslední desetiminutovce, historickou výhru na  severu 

Čech 2:1 (po pěti předchozích prohrách) přinesl obrat po změ-

ně stran. Současně to byla 100. teplická porážka a 80. plzeňské 

vítězství v české nejvyšší soutěži!

2007/2008 Po  sedmi letech naopak opět naplno bodovaly 

Teplice, navíc Plzeň vyšla střelecky zcela naprázdno. Jediný gól 

v Teplicích padl 4 minuty před koncem, přestože domácí do-

hrávali v deseti, v Plzni pak Severočeši uspěli hladce 2:0. Všech-

ny tři jejich branky vstřelili obránci!

2008/2009 Jen o  málo lépe, konkrétně o  jeden bod a  dosa-

žený gól, se dařilo Viktorii v  minulém ročníku. Po  remíze 1:1 

na konci srpna podlehla v březnu na hřišti soupeře vysoko 0:3.

Verbíř s  Vachouškem, které doplňují nadějní Stožický s  Marešem. Mezi 

množstvím dalších kvalitních fotbalistů upoutávají pozornost Mahmuto-

vič, Smejkal nebo zkušený Michal Doležal. 

Viktoriáni mají co vracet
Plzeňané by po loňské sezoně měli mít na soupeře pořádnou sportovní pifku. 

V podzimním měření sil brali Západočeši v domácím prostředí bod za remízu 

1:1, v jarním zápase však utrpěli nehezký debakl. Hrubými chybami posadili 

viktoriáni soupeře na koně a po jed-

noznačném průběhu si odvezli po-

rážku 0:3. Zápasem na  Stínadlech 

vyvrcholila špatná vstupní série Vik-

torky do  jarní části, ve  zbytku sou-

těže se už tým ze Štruncových sadů 

rozjel k  lepším výsledkům. Dnes by 

chtěli naši fotbalisté udělat druhý 

úspěšný krok v tomto ročníku. 

Zbývající zápasy 2. kola:
(jarní výsledky)

Kladno – Příbram (1:0 )

Sparta – Bohemians 1905 (–)

Ml. Boleslav – Liberec  (1:4 )

Olomouc – Ostrava (1:1)

Jablonec – Slovácko (–)

Brno – Slavia (1:0)

Bohemians P. – Č. Budějovice (2:0)
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zajímavost

Před fotoaparátem vládla dobrá nálada
Dobře naladění vyslanci ze Štruncových sadů se na  připravených la-

vičkách velmi rychle srovnali, jako tradičně u toho nechyběla spous-

ta úsměvných situ-

ací. „Pusťte mě k Ré-

zovi. A hlavně dělej-

te. Jdeme pak běhat, 

moc se těším,“ diri-

goval spoluhráče 

kapitán Pavel Hor-

váth, jehož vtíp-

kům se smáli také 

přihlížející zaměst-

nanci generálního 

partnera klubu. Samotné focení pak bylo dílem okamžiku. „A usmívat 

se. Ať vypadáme dobře,“ udílel poslední pokyny také David Limberský 

a následně už cvakala spoušť fotoaparátu. 

Z továrny na další fázi
Spontánní potlesk zaměst-

nanců plzeňské Škody Power 

pak sklidili viktoriáni za  dal-

ší fotografii, při které si nasa-

dili podnikové ochranné přil-

by a  zapózovali jako pracov-

ní četa. „Někteří z vás by ji měli 

nosit i v civilu, je to slušivé,“ po-

pichoval spoluhráče Pavel 

Horváth, když tým po  čtvrt-

hodině zamířil zpět ke  klu-

bovému autobusu. Cestou se 

viktoriáni zastavovali u jednotlivých strojů a za ochotné pomoci ”ško-

dováků„ si některé z nich vyzkoušeli v praxi. „Za čas bych snad do toho 

pronikl, ale není to sranda. Před kluky zde klobouk dolů,“ loučil se s jed-

nou partou Tomáš Krbeček a na dlouhých podnikových chodbách pak 

spěchal za spoluhráči. Na viktoriány čekal ještě slíbený výběh. 

VIKTORIÁNI SE FOTILI VIKTORIÁNI SE FOTILI 
NA PLAKÁTNA PLAKÁT

Neobvyklou návštěvu zažili o  jedné červencové 

polední pauze dělníci v  plzeňské Škodě Power. Mezi 

stroji a pulzujícím životem ve strojírenském gigantu se 

proplétali fotbalisté Viktorie ve zbrusu nových dresech, 

aby se před jednou z  vyrobených turbín vyfotili 

na oficiální plakát. 
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Filip Rýdel
Těsně po  skončení minulého ročníku představila Viktorka svou prv-

ní posilu. Tou se stal defenzivní záložník či obránce Filip Rýdel, který 

na západ Čech přestoupil ze Sigmy Olomouc. Pětadvacetiletý hráč je 

odchovancem klubu z Hané a v jejím dresu si také poprvé v roce 2005 

vyzkoušel, jak chutná fotbal v nejvyšší české soutěži. Barvy olomouc-

kého klubu hájil i v následujících sezonách až do roku 2008, kdy ode-

šel hostovat do Karviné. Jarní část sezony 2008/09 pak strávil na hosto-

vání ve Zlíně, a než přišlo zranění, nastupoval pravidelně v základní je-

denáctce. Ani jeho kvalitní výkony však nepomohly první ligu v morav-

ském městě zachránit. „Udělám všechno pro to, abych se objevil v zá-

kladní sestavě. Jsem si vědom, že to nebude lehké, ale jsem na to při-

praven a o místo v sestavě se budu rvát,“ hlásil účastník mistrovství Ev-

ropy do jedenadvaceti let v roce 2007. A své slovo zatím plní – v prv-

ním soutěžním utkání na  sebe upozornil poctivým výkonem a  také 

nádhernou brankou. 

David Střihavka
 „Jsem moc rád, že jsem se mohl vrátit do  svého mateřského klubu. 

Udělám maximum pro to, abych dostal od  trenéra důvěru, dostatek 

prostoru a abych se zde mohl výrazně prosadit. Vím, že to nebude leh-

ké, neboť Plzeň 

má velice kvalit-

ní kádr, ale o to je 

má motivace vět-

ší,“ prohlásil útoč-

ník David Střihav-

ka poté, co zahá-

jil přípravu s  Vik-

torií. Vysoký fot-

balista je plzeň-

ským hráčem 

od  roku 2007, ale 

za  klub až do  so-

botního duelu se 

Slováckem nedo-

hrál ani jeden sou-

těžní zápas. Vzá-

pětí po  přestupu 

do Viktorky odešel 

hostovat do  ang-

lického Norwich 

City, kde strávil půl 

roku. Na  druhou 

polovinu sezony 

se vrátil do  Čech, 

ale oblékl barvy 

pražské Slavie, se 

kterou se mohl ra-

dovat z  mistrov-

ského titulu. Loňský ročník hrál za Baník Ostrava, ale ve výraznějších 

výkonech mu zabránilo zranění třísel. V nejvyšší české soutěži se popr-

vé představil v roce 2002 v dresu Jablonce, kde hostoval ze Sparty. Ná-

Hned několik nových tváří s bohatými ligovými zkušenostmi přivítali přes léto ve svém středu fotbalisté plzeňské 
Viktorie. Do západočeské metropole zavítali postupně Filip Rýdel, Marek Bakoš, David Střihavka a František Rajtoral. 
Naproti tomu několik fotbalistů odešlo v rámci hostování okusit fotbalový chlebíček mimo Štruncovy sady. Pojďme si 
společně projít pohyby v plzeňském kádru.

Nové tváře v plzeňském dresu
posily
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posily

sledně odešel na hostování do Bohemians, tedy do klubu, kde s fotba-

lem začínal. Poté se mu již podařilo prosadit se do prvního týmu Sparty 

a zahrál si i v Lize mistrů. Tato idylka ale netrvala dlouho, a tak se býva-

lý mládežnický reprezentant rozhodl odejít do Blšan. Poté následoval 

přesun do ostravského Baníku, kde během sezony 2006/07 nasázel tři-

náct branek. Následovaly zmíněné rychlé přesuny mezi mnoha týmy, 

nyní by chtěl David najít klid k nalezení střelecké pohody. Mladý světo-

běžník odmítl vábení některých zahraničních celků a v minulém týdnu 

nádhernou trefou dokázal správnost svého rozhodnutí. 

Marek Bakoš
Další posilou Viktorky se stal slovenský fotbalista Marek Bakoš. Loň-

skou sezonu strávil tento útočník v Ružomberoku, kde nosil pod ve-

dením bývalého plzeňského trenéra Michala Bílka kapitánskou pásku. 

Poslední půlrok se však na fotbalových trávnících neobjevoval, proto-

že prodělal operaci kolena. Působení v plzeňské Viktorii je pro Bako-

še druhým zahraničním angažmá. V minulosti okusil, jak se hraje fot-

bal v Rusku, kde nastupoval za Jaroslavl. Na Slovensku také střílel bran-

ky za Nitru a tým z Púchova. Právě během prožitých roků v Matadoru 

si zahrál na veleslavném barcelonském Nou Campu. „Ten výsledek ob-

letěl celý svět. Prohráli jsme tam totiž 8:0. Na druhé straně jsme doma 

remizovali 1:1,“ vzpomíná již s úsměvem na dvojzápas se slavným sou-

peřem a k prvnímu angažmá v Gambrinus lize dodává: „Jsem zvěda-

vý, na jaké úrovni je česká liga. Těším se, až ji budu moci porovnat se 

slovenskou a  ruskou“. A  proč si vybral právě Viktorii? „Do  Plzně jsem 

se rozhodl přestoupit především kvůli trenérovi Vrbovi, se kterým se 

znám. Také jsem chtěl jít do klubu, který má ambice, jasnou vizi a chce 

uspět.“ Ve městě piva by měl bývalý mládežnický reprezentant Sloven-

ska potvrdit pověst kanonýra. „Do Plzně jsem přišel jako útočník a bu-

dou se ode mne čekat góly. Rád bych očekávání trenéra a fanoušků na-

plnil,“ přeje si na prahu nového ročníku Marek Bakoš.

František Rajtoral
Talentovaný krajní záložník 

František Rajtoral byl další ry-

bou, která se chytila v přestu-

povém období do  sítě Vik-

torie. Mladý fotbalista přišel 

na západ Čech z Ostravy. V ká-

dru Baníku působil od  léta 

roku 2005 a  v  předloňském 

ročníku byl s  osmi brankami 

jedním z  nejlepších střelců 

týmu. Ještě předtím, než za-

mířil na  Bazaly, oblékal dres 

prvoligové Příbrami. Ligový 

debut si odbyl v  jejím dresu 

na podzim roku 2004 v utká-

ní se Slováckem. Zajímavos-

tí je pak fakt, že tohoto novi-

ce v plzeňské šatně vedl v pří-

bramském dorostu současný 

asistent trenéra Vrby, Karel Krejčí. Rajtoral má taktéž zkušenosti s mlá-

dežnickými výběry České republiky a na posledním mistrovství Evro-

py hráčů do jedenadvaceti let patřil k oporám týmu. Ve své slibně roz-

jeté kariéře bude talentovaný záložník pokračovat v plzeňské Viktorce, 

které se na tři roky definitivně upsal až den před utkáním na Slovácku. 

„Jsem moc rád, že se vše dotáhlo do úspěšného konce, teď už se můžu 

soustředit pouze na fotbal,“ řekl před soutěžní premiérou v dresu Vik-

torie mladý záložník. 

Odchody z Viktorky
Adam Varadi – FC Baník Ostrava (hostování)

Paulo Rodrigues – 1. FK Příbram (hostování)

Dimitrij Tatanašvilli – SK Kladno (hostování)

Dan Houdek – FC Zenit Čáslav (hostování)

Vítězslav Brožík – FC Graffin Vlašim (hostování)

Jakub Dvořák – FC Graffin Vlašim (hostování)

Jan Polák – FC Slovan Liberec (návrat hostování)
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minulý zápas

Rychlé branky na obou stranách
Začátek zápasu byl ale pro plzeňské fotbalisty jako z hororu. Domácí se 

po první vážnější akci dostali do vedení a z tlaku se rekrutovaly i další 

příležitosti. Ještě v desáté minutě hlavičkoval nebezpečně Chmelíček 

po centru Urbánka, o minutu později už ale zahřmělo na druhé stra-

ně. Střihavka se hned při prvním startu v  dresu Viktorie prezentoval 

jako kanonýr, jeho gól z jedenácté minuty byl veledůležitý a také krás-

ný. Střelec si potáhl míč na hranici šestnáctky a poté trefil šibenici Fi-

lipkovy brány.

Dokonalý obrat se povedl fotbalistům plzeňské Viktorie 
v úvodu Gambrinus ligy na horké půdě nováčka nejvyšší 
soutěže. Plzeňané otočili nepříznivý stav z úvodu zápasu, 
kdy už od čtvrté minuty prohrávali po přesném zásahu 
exžižkovského Švancary 0:1. Třemi góly Viktoria ještě 
v první půli zmrazila nadšení Slovácka a nakonec si 
odváží po  vítězství 3:2 velmi cenné tři body.

HODNĚ CENNÉ VÍTĚZSTVÍ, 
shodli se viktoriáni
Nepovedený začátek, fantastický zbytek první půle a  následné 

nervy v druhém dějství – tak by se dalo shrnout premiérové před-

stavení viktoriánů v tomto ročníku Gambrinus ligy, ve kterém na-

konec Západočeši brali tři body za vítězství 3:2.

Pochopitelnou radost měl Filip Rýdel. Novic v sestavě Plzeňských 

si na postu defenzivního štítu splnil své obranné úkoly, navíc pak 

přidal nádhernou branku. „Balon mi přišel nádherně proti noze, sna-

žil jsem se ho především naplno trefit. Za branku jsem pochopitelně 

rád, ale hlavní jsou tři body,“ řekl ke své první trefě v dresu modro-

červených pětadvacetiletý záložník. „V prvním poločase nám hod-

ně pomohl vyrovnávací gól, poté jsme předváděli dobrý fotbal, kte-

rý se musel líbit i domácím fanouškům. Ve druhé půli jsme však in-

kasovali zbytečnou branku a hodně znejistěli. I trošku se štěstím jsme 

však vítězství uhájili,“ zhodnotil duel odchovanec olomouckého 

fotbalu, který tak prostředí Slovácka dobře zná: „Prostředí je zde 

opravdu fotbalové, diváci fantastičtí. O to více jsou tři body cenněj-

ší, moc bodů odsud soupeři vozit nebudou.“ Poslední větou pak Fi-

lip nezapomněl ani na čtyřicítku plzeňských fanoušků, kteří přije-

li svůj tým na Slovácko podpořit. „Patří jim velký dík, přijeli za námi 

prakticky přes celou republiku. A přes domácí přesilu byli hodně sly-

šet – klobouk dolů.“

Spokojenost se zračila také ve slovech dalšího ze střelců, Davida 

Střihavky. „Moje branka nás hodně nakopla, začali jsme předvádět 

opravdu dobrý fotbal. Makali jsme naplno a do poločasu jsme moh-

li přidat ještě více gólů. Škoda neproměněných šancí, ve druhém po-

ločase jsme mohli dohrávat v klidu,“ zhodnotil David své premiéro-

vé soutěžní představení v dresu Viktorie. „Je to velmi cenné vítěz-

ství. Domácí hráli velice dobře a sahali po bodu. Nám pak může vy-

bojované vítězství hodně pomoci do dalších těžkých zápasů. Tři body 

však musíme potvrdit již proti Teplicím.“

Viktoria 
otočila zápas 
na Slovácku
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minulý zápas

Smůla domácích, koncert hostů
V tu chvíli ale ještě fotbalisté Slovácka věřili před více než šesti tisíci di-

váky v úspěch a brzy měli blízko k dosažení druhého gólu. V patnácté 

minutě se řítil sám na Ticháčka aktivní Chmelíček, v tísni nakonec trefil 

pouze břevno a Racko výhodnou pozici následně prováhal. Pak už byli 

ale nebezpečnější útočně naladění viktoriáni. Ve dvacáté minutě těs-

ně míjel svatyni Slovácka Hájovský, o osm minut později zahrozil z hra-

nice vápna kapitán Horváth. A po půlhodině hry se nádherně prosadil 

Petržela. Překonal dva protihráče a křižnou střelou dostal Plzeň popr-

vé do vedení 2:1.

Sladký závěr první půle
Ve třicáté páté minutě je na plzeňské lavičce ještě veseleji. Nová posila 

záložní řady Rýdel  nedal Filipkovi šanci a střelou do víka navyšuje ná-
skok Viktorie již na dvě branky. Do kabin odcházeli hráči za stavu 1:3 

z pohledu domácích a to ještě Petržela těsně před přestávkou promar-

nil  ideální Horváthovo prostrčení.

Snižující branka přinesla drama…
Druhá půle začala pro Plzeň dobře, protože očekávaný nápor domá-

cích se nekonal. Jenže v padesáté šesté minutě pronikl do pokutové-

ho území Brazilec Cleber a brankář Ticháček ho při kličce fauloval. Do-

stal za to pouze žlutou kartu, ale gólu ve své síti nezabránil. Švancara se 

znovu nemýlil a snížil na 2:3. Slovácko v tu chvíli mělo ještě dost času 

na to, aby doma vybojovalo první ligové body.

… ale body přeci jen míří na západ
Po hodině hry střelec Švancara míjí střelou z dálky plzeňskou bránu, 

další šance je na pořadu dne v sedmdesáté čtvrté minutě. Urbánkův 

centr našel zcela volného Šimáčka, ten ale hlavou minul. Potom si vy-

řídili účty navzájem Abrahám a Rýdel, za což byli oba odměněni žlu-

tou kartou, a najednou už je závěr. Domácí ještě reklamovali hraní ru-

kou ve vápně, arbitr Příhoda pískal za chvíli ale jen ukončení zápasu.

1. FC Slovácko – FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:3)
Góly:  4., 56. Švancara – 11. Střihavka, 31. Petržela, 35. Rýdel

ŽK: Urbánek, Abrahám – Hájovský, Limberský, Rýdel, Jiráček

Slovácko:  Filipko – Randa (82. Struhár), Formánek, Šimáček, 

Urbánek – Racko (46. Fujerík), Valenta (70. Perůtka), 

Abrahám, Cleber – Švancara, Chmelíček

Viktoria Plzeň:  Ticháček – Lecjaks, Rada, Hájovský, Jiráček 

(87. Navrátil), Limberský – Petržela (81. Rajto-

ral), Horváth, Rýdel, Kolář (60. T. Krbeček), Jirá-

ček – Střihavka   

Diváci: 6 250

Rozhodčí: Příhoda – Filípek, Pelikán



Karlovarská 83, 323 10 Plzeň, e-mail: hotel.cd@volny.cz
www.hotelcd.cz, tel.: 379 855 101

Stavební činnost s.r.o.

Partneři

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY

Richard Vykoukal

330 33 Město Touškov
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Stará garda

Plzeň – metropole západních Čech, centrum kulturního i společenského života, 

kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Fanděte svému městu 

a přejte mu úspěch! Více informací na www.plzen2015.cz a www.plzen.eu. 

Jedna porážka, bronzové madaile 
Tohoto turnaje se zúčastnilo 14 mužstev z 10 zemí (převážně mistrů). FC Vikto-

ria narazila ve skupině na mužstva UB Passau (německý mistr) FC Kiel, Hanno-

ver 96 (vítěz Německého poháru), SV Salzburg (rakouský mistr), Sparta Den Bos 

(belgický mistr) a SC Bern (vítěz švýcarského poháru). V šesti utkáních poznali 

Plzeňané pouze jednou hořkost porážky, a v malém finále se tak utkali o 3. mís-

to s francouzským mistrem Sarreguemines Salzburg s výsledkem 5:2.

Ocenění ze strany odborníků
Tohoto mistrovství se za Viktorii Plzeň  zúčastnili hráči Karel Mička, Dan Boček, 

Pavel Vaigl, Petr Dobrý, Radek Pánek, Miloš Paul, Pavel Baroch, Ivan Bican, Mi-

lan Schejbal a Zdeněk Pleško, jako rozhodčí je doplňoval Alois Svoboda z Nýr-

ska. FC Viktoria na  tomto mistrovství předvedla dle míst-

ních odborníků nejtechničtější a nejkvalitnější kopanou, 

která byla odměňována častým potleskem. Velkou smů-

lou a nepřízní rozhodčího byl poznamenán zápas s poz-

dějším mistrem UB Passau, kdy toto utkání bylo místními 

odborníky označeno jako předčasné finále. Při vyhlašová-

ní vítězů, když se dostavili na pódium zástupci mužstev 

SSV Weimar a Werder Bremen, tak spontánně označili FC 

Viktorii za morálního vítěze, což bylo celým sálem bouř-

livě kvitováno, hlavně fanoušky těchto klubů. S  každým 

z těchto klubů přijelo minimálně 50 fanoušků. 

 Poděkování partnerům
„Toto vše svědčí o tom, jak je v západních zemích tato malá 

kopaná populární. Nejen že se jí zúčastňují bývalí ligoví hrá-

či a  reprezentanti, ale je i  hojně podporována   svými ma-

teřskými kluby, městy a  bohatými sponzory. Tato muž-

stva mají své realizační týmy, maséry, fyzioterapeuty, léka-

ře, každé z  mužstev má s sebou 3 garnitury dresů a  jednot-

né sportovní, ale i  společenské oblečení,“ vysvětluje ma-

nažer SG Milan Schejbal a  pokračuje. „Chtěl bych podě-

kovat i  našim sponzorům, kterými jsou Kooperativa Plzeň, 

Porsche Plzeň, město Plzeň a samozřejmě FC Viktoria Plzeň.“ 

 

Velké pozitivum na tomto zájezdu byla reprezentace české kopané Viktorie 

Plzeň a města Plzeň. „Do budoucna bych chtěl ještě zkvalitnit nejen mužstvo, 

ale i  sportovní 

a společenské vy-

bavení a  tím ješ-

tě lépe zviditelnit 

nejen naši   vikto-

riánskou kopa-

nou, ale i  měs-

to Plzeň. Západ-

ní země přehrá-

váme po  po  fot-

balové stránce, 

ale chtěl bych se 

jim vyrovnat také 

v tomto výše uve-

deném.“ 

Internacionálové FC Viktoria se 
zúčastnili 4. mezinárodního mistrovství 
Evropy klubů deseti zemí v  kopané 
v  německém Diedesfeld – Neustadt 
u  Karlsruhe. Ve  veliké konkurenci se 
zástupci Západočechů neztratili a domů 
se vrátili s uznáním a třetím místem.

Základní skupina
FC Viktoria – Sparta Den Bos 2:0 (Baroch, Dobrý)

FC Viktoria – SC Bern 4:1 (Baroch, Dobrý, Vaigl, Pánek)

FC Viktoria – UB Passau 0:1

FC Viktoria – SV Salzburg 5:0 (Baroch 2x, Dobrý, 

Schejbal, Paul)

FC Viktoria – FC Kiel 5:1 (Baroch, Paul, Vaigl, Pánek, 

Bican)

FC Viktoria - Hannover 96 2:0 (Vaigl, Baroch)

O třetí místo
FC Viktoria Plzeň - Sarreguemines Salzburg 5:2 

(Bican 2x, Paul 2x, Baroch).

Finále
UB Passau –Centroaberhausen 3:0

Stará garda v Německu TŘETÍ



Zaregistrujte se 

a získejte 

ZDARMA 

bonus!

INTERNETOVÉ SÁZENÍ POVOLENO!

- Má již vaše pobočka zavřeno?
- Nemáte čas na pobočku zajít?

- Podejte sázku přes internet!

Registrujte se na kterékoliv 

pobočce Tipsportu!

  www.tipsport.cz

Victory sponzor fotbalistů 
FC Viktoria Plzeň
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příští zápasy

Kalendář ligových zápasů Viktorie
8. 8. – 16:00 – FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň             

16. 8. – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Slovan 

Liberec             

23. 8. – 17:00 – Bohemians 1905  – FC Viktoria Plzeň        

30. 8. – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Kladno                 

12. 9. – 16:00 – 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň

19. 9. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Mladá 

Boleslav             

26. 9. – 18:00 – AC Sparta Praha – FC Viktoria 

Plzeň                

3. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Sigma 

Olomouc               

18. 10. – 15:00 – FK Jablonec 97 – FC Viktoria 

Plzeň                  

25. 10. – 17:00 – SK Dynamo České Budějovice – 

FC Viktoria Plzeň 

31. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno                     

8. 11. – 17:00 – SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň            

14. 11. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians 

Praha                

22. 11. – 15:00 – FK Teplice – FC Viktoria Plzeň

Ondrášovka Cup

2. 9. – 17:00 – FC Graffin Vlašim – FC Viktoria Plzeň

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů 

Viktorie

Juniorka:

16. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Králův Dvůr

22. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – Loko Vltavín

30. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Buldoci Kar-

lovy Vary 

Dorost U19:

4. 9. – 14:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Teplice

8. 9. – 14:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia Praha

18. 9. – 14:15 – FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram

Žáci U15:

23. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Hradec 

Králové

26. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Mladá 

Boleslav

6. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec

Tabulka Gambrinus ligy
 1. SK Sigma Olomouc 1 1 0 0 2:0 3

 2. FC Viktoria Plzeň 1 1 0 0 3:2 3

 3. FC Baník Ostrava 1 1 0 0 2:1 3

 4. Dynamo Č. Budějovice 1 0 1 0 1:1 1

  FK Baumit Jablonec 1 0 1 0 1:1 1

  SK Kladno 1 0 1 0 1:1 1

 FC Slovan Liberec 1 0 1 0 1:1 1

 FK Mladá Boleslav 1 0 1 0 1:1 1

 SK Slavia Praha 1 0 1 0 1:1 1

10. Bohemians 1905 1 0 1 0 0:0 1

  1. FC Brno 1 0 1 0 0:0 1

 AC Sparta Praha 1 0 1 0 0:0 1

 FK Teplice 1 0 1 0 0:0 1

14. 1. FC Slovácko 1 0 0 1 2:3 0

15. 1. FK Příbram 1 0 0 1 1:2 0

16. Bohemians Praha  1 0 0 1 0:2 0
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Štruncův memoriál

Skupina A: 
Viktoria Plzeň – Zaglebie Lubin 2:1 (1:1) 
branky Viktorie: Fráňa, Vaněček 
Tescoma Zlín – MŠK Žilina 0:1 
Tescoma Zlín – Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)
MŠK Žilina – Zaglebie Lubin 2:0
Viktoria Plzeň – MŠK Žilina 4:2 (2:2)
branky Viktorie: Fráňa, Vaněček, Růžička, Šíša
Zaglebie Lubin – Tescoma Zlín 2:1 
 
Skupina B: 
Sparta Praha – Bohemians 1905 3:1
Příbram – Hannover 96 0:0
Hannover 96 – Sparta Praha 0:2
Bohemians 1905 – Příbram 1:2
Hannover 96 – Bohemians 1905 1:1
Sparta Praha – Příbram 2:2 

Již tradiční mezinárodní obsazení
Kromě předních tuzemských dorosteneckých týmů se na turnaji představily také nadě-

je německého Hannoveru 96, Zaglebie Lubin z Polska a slovenské MŠK Žilina. Sobotní 

zápasy ve skupinách, které se hrály v Kaznějově, Plasích a Tachově, stanovily soupeře 

pro nedělní zápasy o konečné umístění. 

 

Poločasový obrat jako na Slovácku
V nedělním finále proti sobě nastoupili dorostenci pořádající Viktorie a Sparty Praha. Přestože se v úvodu utkání dostali do vedení Pražané, viktori-

áni nesložili zbraně a dokázali, stejně jako první tým na Slovácku, zápas otočit a dovést do vítězného konce. „Sparta sice vedla gólem z penalty, ale 

Viktoriáni obhájili, 
pohár zůstal v Plzni
Stejně jako v loňském roce obhájili první místo na Memoriálu Stanislava 

Štrunce mladí fotbalisté Viktorie Plzeň. V pořadí již šestý ročník, který 

je vzpomínkou na bývalého vynikajícího hráče a člena Klubu ligových 

kanonýrů, se hrál letos pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc.  

MUDr. Milady Emmerové, CSc., a za podpory Nadace sportující mládeže.
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Štruncův memoriál

Utkání o umístění: 

o 7.–8. místo: Bohemians 1905 – Tescoma Zlín 2:1 

o 5.–6. místo: Zaglebie Lubin – Hannover 96 3:2 

o 3.–4. místo: FK Příbram – MŠK Žilina 0:0, PK 7:6 

Finále: 

Viktoria Plzeň – Sparta Praha 4:2 (3:1) 

branky Viktorie: Vaněček, Sladký, Beránek, Šíša

 

Konečné pořadí: 

1. Viktoria Plzeň

2. Sparta Praha

3. FK Příbram

4. MŠK Žilina

5. Zaglebie Lubin

6. Hannover 96

7. Bohemians 1905

8. Tescoma Zlín

 

Nejlepší hráč: Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň)

my jsme dokázali díky kvalitnímu, soustředěnému a  tý-

movému výkonu ještě do poločasu třemi brankami zápas 

otočit v náš prospěch,“ okomentoval finálový duel trenér 

Viktorie U19 Jiří Kohout. 

 

Autogramiáda „áčkařů“ a vítězná radost
Během poločasové přestávky si přišli na své lovci autogra-

mů, kterým byli k dispozici hráči prvoligového týmu – Da-

vid Limberský a Jan Lecjaks. A protože Sparta zápas oto-

čit již nedokázala, mohla bezprostředně po závěrečném 

hvizdu rozhodčí Damkové propuknout na plzeňské lavič-

ce radost z obhajoby prvního místa. 

Předání medailí z rukou vzácných hostů
Vítěznou trofej předali hráčům Viktorie hejtmanka Plzeň-

ského kraje doc.  MUDr.  Milada Emmerová,  CSc., společ-

ně s  Věrou Štruncovou, manželkou bývalého vynikající-

ho fotbalisty, členka zastupitelstva města Plzně Mgr. Petra 

Kacovská, Mgr.  Fran-

tišek Berka, předseda 

správní rady Nadace 

sportující mládeže, ře-

ditel turnaje Petr Žitek 

a  generální manažer 

FC Viktoria Plzeň Adolf 

Šádek. 

 

Na oslavy nebude čas
Po náročném víkendu čekalo 

dorostence Viktorie soustře-

dění v  Tachově, kam odjeli  

v úterý. „Turnaj byl velmi kva-

litně obsazen a  těžko hledat 

lepší herní přípravu. Jsem rád, 

že jsme obstáli v tak silné kon-

kurenci. Pro hráče by úspěch 

měl být povzbuzením,“ ohlé-

dl se za  Memoriálem  úspěš-

ný trenér. 



Partneři mládeže:

Významní partneři:
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soutěž

Tipovačka – 4. ročník

Počet soutěžících neustále roste
Opravdu to není žádný výmysl ani žádný podvod. Do této doby bylo 

už rozdáno minimálně 400 lístků a mnoho věcných cen či permanen-

tek. Množství tipujících každý rok roste, v loňské sezoně se zapojilo už 

150 lidí. Pro někoho hodně, pro někoho málo. Důležité je, že tento po-

čet stále roste. 

Jak se této soutěže zúčastnit? 
Účast v soutěži je velmi jednoduchá. Stačí mít přístup k internetu a na-

vštívit stránku FC Viktoria Plzeň. Po přečtení nových aktualit musí ti-

pující přejít do sekce FÓRUM a zcela dole se bezplatně zaregistrovat 

do soutěže – stačí vyplnit kontakt na sebe, abychom vás mohli infor-

movat o případné výhře. Po zaregistrování už se můžete pustit rovnou 

do tipování a čekat, zda vám přijde e-mail s informací o výhře. Na strán-

kách FC Viktoria Plzeň ve fóru Tipovačka si můžete najít svojí přezdív-

ku a podívat se, jak se vám dařilo v konfrontaci s ostatními tipujícími

Co se vlastně bude tipovat?
Jak poznáte v  tipovacím okénku, 

možností je mnoho. Tip na  přes-

ný výsledek zápasu Plzně a násled-

ně jakéhokoliv vybraného zápa-

su z  daného kola. Body lze získat 

i  za  správný tip na  prvního střel-

ce Plzně v daném zápase, na počet 

gólů vstřelené Plzní a další. Určitým 

zpestřením hry je tipování červených a žlutých karet a také vstře-

lených branek v rámci celého kola. Jako specialita na závěr je při-

praven tip na počet diváků při zápasech Plzně. To vše je bodová-

no, podrobnosti se dozvíte na stránkách FC Viktorie Plzeň.

Zapojit se můžete kdykoliv
Tak nad čím otálet? Ještě chybí 28 kol. V každém se hraje o mi-

nimálně 5 lístků na následující domácí zápas, po každém 5. kole 

bude vyhlášen minivítěz jedné šestiny soutěže a dostane věcnou vý-

hru. Nejlepší tři tipující celého ročníku se mohou těšit mimo jiné 

na permanentku pro další sezonu a mnohá další překvapení. 

Dlouhodobá tipovací soutěž vstupuje už do své 
čtvrté sezony. Pokud následující tři otázky zodpovíte 
souhlasně, neměli byste dlouho váhat a do soutěže 
se rychle zapojit. A jaké že jsou ty tři otázky? 
Chceš vyhrát permanentku na sezonu 2010/2011 
nebo věcnou výhru či alespoň lístek na následující 
domácí zápas? Chceš poměřit své odhady s dalšími 
soutěžícími a dokázat, že právě TY jsi ten nejlepší? 
Chceš podpořit stále se rozrůstající tipovací soutěž 
FC Viktorie Plzeň a zdarma si tak užít vzrušení ze hry?

Na výherce loňské sezony 
se těší Honza Rezek

Na  speciální cenu se mohou těšit vý-

herci loňského ročníku tipovačky. Vedle 

permanentek, šál a dalších věcných cen, 

které obdrželi z  rukou zástupců klubu, 

nachystala Viktorka pro nejúspěšněj-

ší tipující speciální cenu. Se všemi třemi 

výherci, kteří se umístili na pomyslném 

stupni vítězů, totiž půjde na večeři Hon-

za Rezek. „Je samozřejmě trošku těžké 

najít termín, který se bude hodit všem, 

ale zvládneme to. Na fanoušky se těším, 

třeba jim dobře poradím také do další-

ho ročníku,“ usmál se útočník viktoriánů, 

který se v  současné době dává dohro-

mady po zranění kolene.



24 VIKTORIÁN 09/10

rozhovor

24

Vstup nám vyšel na jedničku
Nejde začít jinak – vstup do sezony byl z pohledu kapitána urči-

tě úspěšný.

Tři body ze Slovácka jsou hodně důležité, vykročili jsme tou správnou 

nohou. Přivezli jsme vítězství z venku, ale potvrdit ho musíme právě 

dnes proti Teplicím. Případný neúspěch by degradoval i výhru z prv-

ního kola. 

Viktoria vstřelila tři branky, jednu hezčí než druhou – už jsi kluky 

pochválil? 

Pogratuloval jsem jim rovnou po gólu, trefili to báječně. Budu ale opa-

kovat to, co jsem říkal celou minulou sezonu – je jedno, kdo a jak bude 

góly dávat, hlavně že se bude vyhrávat a body budou přibývat. 

Přes pozitivní vyznění se Viktoria musela o  výsledek ve  druhém 

poločase bát…

Byly to zbytečné nervy. Odehráli jsme výborný první poločas, branek 

mohlo být ještě více. Poté jsme však po zbytečné chybě inkasovali a ná-

sledoval tlak domácích. Poctivě jsme však bránili, drželi balon a v součtu 

s prvním poločasem myslím, že naše vítězství bylo zasloužené.

V  médiích byl hodně 

citován Petr Švanca-

ra, kterého jste se prý 

spolu s Davidem Lim-

berským pokoušel 

před pokutovým ko-

pem znervóznit…

To k takovému utkání patří (úsměv). Vím z vlastní zkušenosti, že čím del-

ší dobu se hráč na penaltu chystá, tím o ní více přemýšlí a může znervóz-

nět. Zkusil jsem vykopat drobný ďůlek, aby míč šel hodně vysoko, Limba 

na Švanciho volal, ať to dá do břevna, ale nebylo to nic platné. Proměnil 

to suverénně, takže příště se budeme muset více snažit.

Teplicím se těžko dávají branky
V minulé sezoně se Plzeň v prvních zápasech mohla těšit z podpo-

ry plných tribun. Čekáš letos to samé? 

Určitě doufám. Výsledek na Slovácku snad fanoušky na dnešek nalákal, 

pozvánkou na další utkání musí být náš výkon na hřišti. 

Pavel Horváth 
si přeje 
plné tribuny

Žádné vyhlašování velkých cílů, 

žádná prohlášení o ataku na čelo 

prvoligové tabulky. Poctivé vý-

kony, plné tribuny ve  Štrunco-

vých sadech a s tím související vý-

sledky – to jsou nejbližší mety, 

na  které chtějí dosáhnout fotba-

listé plzeňské Viktorie. S kapitán-

skou páskou na  ruce je do  dal-

ší sezony vede Pavel Horváth. 

Zkušený fotbalista s vynikající le-

vačkou si během své kariéry vy-

zkoušel také modrožlutý dres 

dnešního soupeře, nostalgii ale 

ani zdaleka necítí. „Na  Teplice 

rád vzpomínám, ale je to dávno 

za mnou. My dnes chceme potvr-

dit povedený vstup do  sezony – 

a to znamená vyhrát a nalákat fa-

noušky také na další utkání,“ říká 

před startem druhého kola Gam-

brinus ligy šéf kabiny Plzeňských. 
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Viktoria má navíc Teplicím co vracet, podzimní utkání nedopadlo 

pro červenomodré barvy dobře…

Na  ten zápas ani vzpomínat nechci. Každopádně Teplice jsou muž-

stvem, kterému se tolik nechce dopředu, mají taktiku hodně založe-

nou na defenzivě. V případě zisku balonu útočí ve třech čtyřech lidech, 

to je určitě pro každého soupeře hodně nepříjemné. Mají směrem do-

předu nebezpečného Vachouška s Ljevakovičem, především tyto dva 

si musíme pohlídat. Pokud ale my budeme hrát svoji hru, věřím, že vý-

sledek přijde. 

Ty sám jsi na Stínadlech působil. Zůstali tam z dob tvého působe-

ní ještě nějací fotbalisté?

Určitě by se pár našlo – například zmiňovaný Vachoušek, poté samo-

zřejmě Pavel Verbíř, Michal Doležal nebo Martin Klein. Už je to ale přeci 

jen déle, tolik se nestýkáme. Před utkání si s nimi samozřejmě moc rád 

podám ruku, ale pak to budou opět 

soupeři a na hřišti jim nic nedaruju. 

Ty jsi byl v Teplicích v době, kdy vy-

hráli domácí pohár. Stejný úspěch 

zopakovali také v  loňské sezoně. 

Jak ty vzpomínáš na úspěšné měsí-

ce ve žlutomodrém dresu?

Bylo to hodně příjemné. Podařilo se 

nám vyhrát v poháru, přešli jsme přes 

dva soupeře v  Evropě. Jsou to hezké 

vzpomínky, ale na  ně určitě na  hřišti 

čas nebude. 

Jsme zase o rok zkušenější 
Pokud se vrátíme k přípravě, jak jsi 

jí zvládl?

Překvapivě dobře. Vím, že hrát nebu-

du napořád, takže každou přípravu si 

paradoxně užívám. Myslím, že letní 

příprava pod trenérem Vrbou teď byla 

podobná jako ta v zimě a já jsem spo-

kojený. Cítím se dobře a doufám, že to 

bude vidět i na hřišti.

Před sezonou přišlo hned několik 

nových hráčů, je nyní kádr silnější 

než loni? 

Myslím, že ano. Přišli hráči, kteří mají 

ligové zkušenosti a svoji platnost pro-

kázali hned v  prvním zápase na  Slo-

vácku. Do  party zapadli bez problémů a  na  hřišti to bude s  každým 

odehraným duelem jen lepší. 

Klub nechce vyhlašovat velké cíle, ale máš ty osobně nějaké přání?

Určitě nechceme být osmí, to je jasné. Minulou sezonu jsme se spá-

lili, ale není tajemstvím, že chceme být v tabulce nahoře. Sílu na to 

máme, klub nám vytváří výborné podmínky. My to nyní musíme po-

tvrdit na hřišti.

Hlasuj o nejlepšího hráče
Klub přichystal pro své fanoušky před novou sezonou další vylep-

šení. Diváci přímo na stadionu budou mít možnost hlasovat o nej-

lepším hráči v plzeňském dresu a po skončení utkání z rukou toho-

to hráče převzít věcný dar. Stačí poslat do 85. minuty utkání SMS 

ve  tvaru VIK HRAC X, kde X je číslo nominovaného hráče. Veške-

ré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 903 09 09. Vý-

herce ihned po utkání telefonicky zkontaktujeme a dohodneme se 

na předání výhry. 

Cena jedné SMS zprávy na číslo je 9 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje katech.CZ. Za služ-

by Premium SMS  odpovídá AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha 10. Info: podpora@

ka-tech.biz. Detailní pravidla naleznete na stránkách www.fcviktoria.cz.



Restaurace Na Spilce
377 062 755

naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

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

NOVINKA

Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru 
pečených mas za paušální poplatek 349,- Kč 

pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

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.)

Menu „Sněz a vypij co můžeš“
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FC Viktoria Plzeň

Brankáři

1 Tomáš Poštulka 2. 2. 1974 

25 Michal Daněk 6. 7. 1983

30 Martin Ticháček 15. 9. 1981

Obránci

8 David Limberský 6. 10. 1983

12 Jan Halama 14. 7. 1988

13 Jan Lecjaks 9. 8. 1990 

21 Jakub Navrátil 1. 2. 1984 

16 Marek Bauer 29. 11. 1990

3 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982

15 František Ševinský  31. 3.1979

Záložníci

10 Pavel Horváth 22. 4. 1975

11 Milan Petržela 19. 6. 1983

20 Petr Jiráček 2. 3. 1986

26 Daniel Kolář 27. 10. 1985

4 Tomáš Rada 28. 9. 1983

24 Filip Rýdel 30. 3. 1984

Útočníci

9 Tomáš Krbeček 27. 10. 1985

27 František Rajtoral   12. 3. 1986

17 Jan Rezek 5. 5. 1982

23 Jiří Mlika 18. 7. 1980

6 Marek Bakoš 15. 4.1983 

7 David Střihavka 4. 3.1983

Hlavní trenér: Pavel Vrba 

Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí, Milan Matejka

FK Teplice

Brankáři

1 Martin Slavík 21. 9. 1979

30 Tomáš Grigar 1. 2. 1983

Obránci

3 David Jablonský 8. 10. 1991

4 Martin Klein 2. 7. 1984

6 Vlastimil Vidlička 2. 7. 1981

14 Samir Merzič 29. 6. 1984

15 Petr Lukáš 24. 4. 1978

20 Milan Matula 22. 4. 1984

22 Antonín Rosa 12. 11. 1986

Záložníci

5 Admir Ljevakovič 7. 8. 1984

7 Michal Gašparík 19. 12. 1981

8 Štěpán Vachoušek 26. 7. 1979

9 Pavel Verbíř 13. 11. 1972

10 Vlastimil Stožický 19. 8. 1983

12 Michal Doležal 19. 8. 1977

16 Pavel Hašek 27. 6. 1983

19 Jakub Mareš 26. 1. 1987

27 Martin Jindráček 29. 11. 1989

Útočníci

11 Andrej Hesek 12. 6. 1981

17 Tomáš Vondrášek 26. 10. 1987

18 Michal Smejkal 21. 2. 1986

23 Osama Elsamni 29. 9. 1988

25 Aidin Mahmutovič 6. 4. 1986

26 Alen Melunovič 26. 1. 1990

Hlavní trenér: Jiří Plíšek

Asistenti trenéra:  Zdeněk Klucký, Lukáš Přerost, 

Libor Macháček a Aleš Píta



malby natery
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Partneři:

Ofi ciální dodavatelé:

Mediální partneři:
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Historie ostravské kopané
Kořeny slavného ostravského klubu Baník Ostrava sahají až do  roku 

1922, kdy vznikl SK Slezská Ostrava. Klub postupoval soutěžemi stá-

le výš a v sezoně 1937/1938 se Ostravané poprvé probojovali do nej-

vyšší soutěže! Další fotbalové aktivity, podobně jako jinde v republice, 

utlumila 2. světová válka. V poválečné éře klub dál úspěšně proplou-

val první ligou. Politické změny a reorganizace soutěží vnesly zmatek 

i do ostravského fotbalu, klub se postupně přejmenovával, až dostal 

do názvu známou zkratku OKD. Následovaly zájezdy do Anglie a při-

šly i první úspěchy v evropských pohárech. V Interpoháru se v sezoně 

1961/1962 dostal až do semifinále, kde ztroskotal na Feyenoordu Rot-

terdam. První ze dvou poválečných sestupů přišel v sezoně 1965/1966. 

Baník se dokázal rychle vrátit zpět a o dva roky později již opět hrál ev-

ropské poháry, tentokrát PVP. Následoval i premiérový mistrovský titul 

Baníku, který znamenal vstupenku do Poháru mistrů evropských zemí. 

Zde Slezané vypadli až se slavným Bayernem Mnichov, který dokon-

ce doma porazili 2:1! Odveta dopadla hůře, Bayern nasázel ostravským 

fotbalistům hned pět gólů. 

Hadamczikova úspěšná éra
Do klubu přišel v roce 1978 Evžen Hadamczik (dnes již zesnulý bratr ho-

kejového kouče Aloise Hadamczika) a  Baník pod jeho vedením zaží-

val nebývalé úspěchy. V sezoně 1978/1979 ještě Baníku titul unikl, ale 

o rok později již přišel druhý titul v pořadí. A aby to nebylo málo, poda-

řila se i obhajoba! Tým vzkvétal a v domácím prostředí dokonce ode-

hrál 74 utkání bez prohry v řadě. Baník získal třikrát druhé místo i vítěz-

ství v Českém a Československém poháru. Po tragické smrti trenéra Ha-

damczika již baníkovci na své úspěchy navázat nedokázali. Na Bazalech 

se ještě objevily týmy jako Dynamo Kyjev a Aston Villa, jenže skalp silné-

ho protivníka už Baník nezískal. Týmu se povedlo ještě dvakrát dosáh-

nout na druhou příčku v ligové tabulce, pak ale začal pád do průměru.

Novodobá historie
V devadesátých letech se klub postupně propadal níž a níž. Klub za-

chránil až příchod Aloise Hadamczika, který klub jako spolumajitel do-

kázal zachránit v nejvyšší soutěži a srovnat i závazky z minulosti. Os-

travští se dotkli dna, když skončili na 14. příčce, tento výsledek ale zna-

menal start k lepší budoucnosti. Po další změně majitele byl vyhlášen 

dokonce útok na  titul. V  sezoně 2003/2004 Ostrava doslova žila fot-

balem, chodily vysoké návštěvy a titul se stal realitou! Po neúspěchu 

v předkole LM zájem o fotbal v Ostravě mírně opadl. V podzimní části 

loňské sezony se blýskalo na lepší časy, Baník se pod taktovkou zkuše-

ného Tomáše Galáska a střelecky disponovaného Václava Svěrkoše dr-

žel na pohárových příčkách, po odchodu obou zmíněných posil však 

klub prožil katastrofické jaro. Novou sezonu však Baník načal vítězně. 

Při ligové premiéře porazili doma Příbram a na tento název budou chtít 

navázat také proti našemu týmu. 

Speciální utkání pro novice

Duel v Ostravě bude mít zvláštní příchuť hned pro několik jeho akté-

rů. Trenér Pavel Vrba načal v  Baníku svoji trenérskou kariéru, odcho-

vancem je také brankář Michal Daněk. Nejčerstvější zkušenosti s  fot-

balem na severu Moravy však mají David Střihavka a František Rajtoral, 

kteří ještě na jaře nastupovali právě v dresu dnešního soupeře. „Urči-

tě se těším, zažil jsem v Ostravě pěkné roky a především fanoušci se zapo-

menout nedají,“ řekl na adresu předchozího působiště František Rajto-

ral, ale vzápětí dodal: „Třetí kolo je však ještě daleko, nyní se stoprocentně 

koncentruji na Teplice. Mužstvo Plzně má velkou sílu, o vše je v klubu per-

fektně postaráno. My to teď musíme prokázat na hřišti.“

Po náročném utkání s Teplicemi si plzeňští fotbalisté 
příliš neodpočinou. Již za týden nastoupí ve stejném 
čase na hřišti ostravského Baníku. Slezané chtějí v této 
sezoně napravit hodně nepovedené jaro, náš tým bude 
chtít naopak zopakovat poslední výsledek, při kterém 
na ostravské půdě vyválčil vítězství 4:1.

V dalším kole čeká 
viktoriány Baník




