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jak to vidím já

v domácím prostředí se představujeme po třech týdnech, během kterých 

se událo mnoho zajímavého. Nejprve jsme díky infarktovému závěru pora-

zili doma Kladno, poté jsme přes Vlašim přešli do dalšího kola Ondrášovka 

Cupu a po reprezentační pauze jsme minulý týden zamířili na hřišti Příbra-

mi. Toto poslední utkání nám však nevyšlo a po porážce 0:1 jsme se opět 

v tabulce propadli do spodní poloviny. V dnešním utkání budeme chtít do-

kázat, že naše místo je určitě na vyšších příčkách. 

Ke všem odehraným utkáním se ještě krátce vrátím. Zápas s Kladnem byl 

z našich tří letošních domácích zápasů nejhorší. S Teplicemi i Libercem jsme 

určitě hráli lepší fotbal. Kladno nás překvapilo svou aktivní přechodovou 

fází a ve dvou situacích nás zachránil svým vyběhnutím Daněk. Soupeř pro-

ti nám odehrál kvalitní zápas, který jsem od něho letos ještě neviděl. O to 

více nás výhra potěšila. Bylo to vyrovnané utkání, které skončilo naším šťast-

ným vítězstvím. Svým způsobem jsou však tyto výhry nejdůležitější. Není 

to, jako když porazíte soupeře 5:0. Body, které tým získá, když se mu neda-

ří, jsou velmi důležité. 

Po domácí výhře jsme zajížděli k prvnímu letošnímu utkání domácího po-

háru. V  Ondrášovka Cupu určitě chceme dojít co nejdále a  neponecha-

li jsme nic náhodě – naše sestava tomu také odpovídala. Bylo to typické 

pohárové utkání, kdy se domácí chtěli vytáhnout, a nám trochu trvalo, než 

jsme zapnuli na sto procent. V první desetiminutovce jsme promarnili dvě 

šance a Vlašim nás následně z ojedinělého protiútoku potrestala. Paradoxně 

nám však inkasovaná branka pomohla, směrem dopředu jsme zlepšili kom-

binaci a po zásluze vyrovnali. Po třetím gólu jsme však zvolnili a hráli na můj 

vkus až hodně profesorský fotbal. Každopádně cíl, tedy postup, jsme splni-

li a to je základ. V dalším kole na Dukle nás nečeká nic lehkého, ale cíl se nemění – chceme jít dále. 

Po třech výhrách v řadě přišlo utkání v Příbrami. Během reprezentační pauzy jsme se na tento duel 

poctivě připravovali, o to více mě konečný výsledek mrzí.  Zklamaný jsem i proto, že po herní strán-

ce jsme byli lepší, hráli jsme aktivněji. Selhali jsme ale v koncovce. Paradoxně nejlepší výkon jsme 

předvedli v deseti, kdy domácím půl hodiny před koncem docházely síly. Ale na každou branku se 

stále hodně nadřeme. 

Čeká nás nyní těžká série, ale hlavy určitě nevěšíme. Možná právě proti silným mužstvům se nám 

bude hrát líp, protože budou chtít hrát otevřený fotbal, nebude to jako v Příbrami, která po vstře-

lení gólu vyloženě čekala na brejkové situace. Mladá Boleslav má hodně silné mužstvo, ale stejně 

jako my se v posledních kolech výsledkově trápí. Obě mužstva budou chtít dnes tuto nepříznivou 

sérii zlomit a já věřím, že s pomocí domácích fanoušků se budeme radovat my. Děkuji, že jste dnes 

na zápas přišli. Uděláme vše pro to, abyste ze Štruncových sadů odcházeli spokojení. 

Pavel Vrba
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První velký přestup ve čtrnácti 

Většina fotbalistů zkusila ještě předtím, 

než se rozhodla pro nejpopulárnější hru 

na světě, i jiné sporty. To však neplatí o Še-

vinském. „Pocházím z vesnice a tam jiné vy-

žití kromě fotbalu nebylo. Hřiště jsme měli 

za domem a místní žáky trénoval táta, tak-

že volba jiného sportu neexistovala,“ popi-

suje, jak se dostal ke kopané. I když na oka-

mžik si odskočil i  k  druhé sportovní vášni 

Čechů. „Chvilku jsem hrál v Říčanech hokej, 

ale potom vyhrál fotbal. Zájem o mě měli 

Bohemians, takže nebylo co řešit. Od čtrnácti let jsem tedy začal dojíž-

dět na Bohemku.“ Novým fotbalovým domovem nadějného fotbalisty 

se stal vršovický Ďolíček. „Začal jsem hrát proti takovým týmům, jako 

je Sparta, Slavie nebo Plzeň. Přestupem do Bohemky se mi splnil dět-

ský fotbalový sen. 

V jednom týmu s Martinem Jiránkem

Dojíždění do Prahy nedělalo mladičkému hráči žádný problém. Když 

pak skončil na základní škole v Říčanech, odešel do Prahy i za vzdělá-

ním. „Ráno jsem běžel do školy, potom na trénink a pak jsem už zamí-

řil domů. Rodiče si mě ani moc neužili, protože jsem mezi šestou a sed-

mou ráno odjížděl a v sedm večer se vracel. O víkendech jsem pak byl 

na zápasech. Když jsem se pak z žáků dostal přímo do staršího doros-

tu, vypomáhal jsem i jiným týmům, a doma jsem se tak opravdu neo-

hřál,“ vzpomíná na první roky u „klokanů“. Prosadil se pak někdo z Fran-

tových bývalých spoluhráčů z mládežnických týmů Bohemians v první 

lize, nebo je bek Viktorie jediným hráčem, který okusil nejvyšší českou 

soutěž? „V mládežnických týmech Bohemky se mnou hrál Martin Jirá-

nek, který to z nás dotáhl určitě nejdál. Dále pak z ligových hráčů To-

máš Kulvajt, který teď hraje za pražskou Duklu,“ pamatuje si na spolu-

práci se současným kapitánem moskevského Spartaku.

Mládežnickým reprezentantem

Skvělých výkonů talentovaného obránce si zákonitě nevšímali pouze 

u Bohemians. Pozvánky do mládežnických reprezentací na sebe nene-

chaly dlouho čekat. „To, že jsem se dostal do mládežnických reprezen-

tací, byl pro mě docela velký skok. Ale myslím si, že se mi z toho hlava 

nijak nezatočila,“ přemýšlí o době, kdy hrál v červeném dresu se lvíč-

kem na prsou. Jako vrchol své reprezentační kariéry může považovat 

účast na Mistrovství Evropy hráčů do šestnácti let. „Ze všeho nejvíce si 

vzpomínám na tu atmosféru. Je to něco nádherného a přál bych kaž-

dému, aby to mohl zažít,“ vzpomíná na šampionát, který pro české mla-

díky skončil ve čtvrtfinále. Nad jejich síly byl soupeř z Německa. I v re-

prezentaci nastupoval „Ševa“ s  fotbalisty, kteří se ve světě fotbalové-

ho míče neztratili. „V šestnáctce jsem hrál s Davidem Jarolímem, Mar-

tinem Lukešem, Romanem Lengyelem nebo třeba gólmanem Jarosla-

vem Drobným,“ představuje své bývalé spoluhráče. Po návratu ze šam-

Viktorián Viktorián 
s nádhernými s nádhernými 
vzpomínkami vzpomínkami 

na Boleslavna Boleslav

Zahrál si v  evropských pohá-
rech, radoval se z titulu vicemis-
tra v Česku i na Slovensku a ob-
lékal dresy mládežnických vý-
běrů České republiky. Na  jaře 
pak František Ševinský přestou-
pil do  Viktorky, kde ihned na-
skočil do  základní sestavy. Le-
tos na  svou šanci trpělivě čeká. 
Dočká se jí proti Mladé Bolesla-
vi, kde zažil nejúspěšnější oka-
mžiky své fotbalové kariéry? 
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pionátu byl odměněn i svým současným klubem, který mu předložil 

v sedmnácti letech první profesionální smlouvu.

Dril pod trenérem Petrželou

„Když jsem byl v  dorostu Bohemians, tak áčko vedli pánové Hloušek 

s Beznoskou. V sedmnácti letech jsem s prvním týmem začal trénovat. 

Pak jsme spadli do druhé ligy. V tu dobu bylo už jasné, že tým povede 

v následující sezoně pan Petržela. Na jednom přátelském utkání se pak 

byl podívat jeho asistent pan Borovička. Vzápětí si mě vytáhli do první-

ho týmu nastálo,“ popisuje své krůčky do kabiny prvního týmu Ševinský. 

„Příprava pod panem Petrželou byla hrozně náročná. Na druhou stranu, 

když ji ve zdraví přežijete, cítíte se na trávníku velmi dobře,“ dává za prav-

du pověstem o obtížnosti tréninků pod vyhlášeným stratégem. Jenom-

že právě zdraví bylo to, co tehdy mladého fotbalistu zradilo. „I když mi 

pan Petržela řekl, že si můžu v posilovně ubrat, tak to člověk neudělá. Bo-

hužel jsem nezvládl právě zatížení trenéra Petržely, protože jsem byl kaž-

dou chvíli zraněný. Tělo si muselo zvyknout, a tak jsem vlastně od osm-

nácti let nastupoval v  divizi. Jeden rok jsem strávil v  Říčanech a  poté 

jsem hrál dva roky ČFL v  Praze,“ popisuje dále svou fotbalovou karié-

ru. Nicméně jak tvrdí, tak na Bohemku vzpomíná stále moc rád. „A když 

přijedu dnes na Ďolíček, promítnou se mi všechny odběhané kilometry 

okolo Botiče,“ směje se při vzpomínce na tréninkový dril.

Vítěz ČFL s Kolínem a přestup do Bratislavy

Od  roku 2001 pak hájil barvy třetiligového Kolína, se kterým začali 

pražští Bohemians spolupracovat. Kolínu, ve kterém „Ševa“ začal popr-

vé nastupovat na pozici pravého obránce, se následně podařilo z ČFL 

postoupit i do druhé nejvyšší soutěže, kde Franta nabral další potřeb-

nou dávku zkušeností. „Ve fotbale samozřejmě musíte něco umět, ale 

všechno je o štěstí. Někdo si vás může všimnout, může se vám povést 

zápas, když tam je zrovna ten správný člověk,“ přemýšlí o fotbalovém 

řemesle třicetiletý viktorián. Může mluvit i z vlastní zkušenosti, proto-

že také šťastná náhoda hrála roli v tom, že Ševinský zamířil do zahra-

ničního angažmá bez jediného startu v nejvyšší české soutěži. „Mana-

žer Artmédie pan Kašpar je svým původem právě z Kolína. Má tam ro-

diče, a tak tam občas na víkendy jezdil na návštěvy. Při té příležitosti se 

byl podívat na některých zápasech a oslovil mne. Já jsem v tu dobu vů-

bec neváhal, i když jsem měl na stole i nabídku z druholigového Mostu. 

Řekl jsem si, že první liga je prostě první liga,“ neváhal v té době dvaa-

dvacetiletý obránce.

Působení v Artmédii 

Po přestupu do města na Dunaji vše klapalo na výbornou. „Pozici jsem 

měl ulehčenou, protože jazyková bariéra mezi námi a Slováky vůbec 

neexistuje. Všechno bylo naprosto bez problému. Bratislava, i když je 

o hodně menší než Praha, je pěkné město. Dále jsou tam moc přátel-

ští lidé.  Na Slovensku, kde se mnou byla přítelkyně, jsem byl moc spo-

kojený,“ tvrdí. Hned ve své premiérové sezoně na Slovensku se brati-

slavskému klubu podařilo obsadit výbornou druhou pozici. Díky vý-

profi l
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sledkům si mohl Ševinský zahrát prvně v evropských pohárech. „Měli 

jsme možnost zahrát si proti Girondins Bordeaux,“ vzpomíná na zápas 

proti slavnému francouzskému soupeři. V barvách Artmédie nakonec 

strávil rok a půl. „V zimní přestávce se mi ozval pan Gottwald. V tu dobu 

vedly Drnovice druhou ligu a on mi nabídl angažmá. Manželka byla tě-

hotná a měla v červnu rodit, takže jsme vše zvažovali i kvůli narození 

malého. Nakonec jsme na nabídku kývli. Později se ukázalo, že to byl 

dobrý tah,“ popisuje, jak začal návrat do Čech.

Premiéra v Gambrinus lize v dresu Drnovic

Do  svého prvního zápasu v  české nejvyšší soutěži nastoupil Ševin-

ský v dresu Drnovic na půdě Brna. „Nakonec jsme prohráli 0:1 po chy-

bě gólmana. Měli jsme tehdy spoustu šancí, ale body jsme nepřivezli,“ 

vzpomíná na ligový debut. Během působení ve fotbalové vesničce za-

znamenal „Ševa“ také svůj premiérový ligový zásah. „Bylo to v domá-

cím utkání s Libercem. Hrálo se na těžkém terénu a na hřišti stála voda. 

„Emil“ Holub kopal roh a nádherně mi to posadil na hlavu. To jsem mu-

sel dát,“ usmívá se a chválí svého bývalého spoluhráče jak z Drnovic, 

tak z Mladé Boleslavi. Z fotbalového hlediska se ročník strávený v Dr-

novicích podle Ševinského nedá hodnotit jinak než pozitivně. „Na naše 

zápasy chodily plné tribuny, poté se to zredukovalo na tři čtyři tisíce. 

Musím ale říci, že působení v Drnovicích byl rok plný pohody. Hlavním 

cílem bylo zachránit ligu a my jsme i tak ukopali osmé místo, což bylo 

nádherné.“ Ač bylo angažmá v Drnovicích po fotbalové stránce vydaře-

né, mělo také jednu stinnou stránku. „Poslední tři měsíce už přišly pro-

blémy,“ nastiňuje Franta začátek konce moravského klubu. „Když jsem 

již věděl, že Drnovice nebudou hrát za rok Gambrinus ligu, ozvala se 

Boleslav. To byla pro mě obrovská spása, a tak jsem neváhal ani minu-

tu a kývl na jejich nabídku také proto, že jsem to měl asi sedmdesát ki-

lometrů od domova.“

Přestup do města aut

„Se mnou do Boleslavi přišlo dalších sedm fotbalistů a všichni nás pa-

sovali na  tým, který bude hrát ve spodu tabulky. Bylo to ale obráce-

ně, neboť jsme si všichni nádherně sedli. První mistrák jsme doma sice 

dostali pořádnou facku od Liberce, když jsme prohráli 4:1, ale potom 

mančaft začal fantasticky šlapat,“ přemýšlí o  začátku svého druhého 

prvoligového angažmá. „Parta v Boleslavi byla dobrá od prvního dne. 

Všichni dodnes kroutíme hlavou nad tím, jak si všechno sedlo. V kabině 

nebyl žádný rušivý element a lidsky jsme spolu neuvěřitelně vycházeli, 

což se projevilo i na hřišti. K tomu nás v nějakých ztracených zápasech 

skvěle táhli diváci,“ nemůže si vynachválit prostředí, ve kterém půso-

bil, a dodává, že v kabině plzeňské Viktorky je také skvělá parta. „Kolek-

tiv dělá strašně moc, bez toho se velký fotbal hrát nedá. Jsem moc rád, 

že i v Plzni mám na spoluhráče štěstí.“ Velkou zásluhu na výborných 

výsledcích mladoboleslavského klubu měl trenér Dušan Uhrin mladší. 

„Na trenéra Uhrina mladšího vzpomínám jenom v dobrém, protože on 

mi dal příležitost hrát v Boleslavi hned po příchodu. Po dobu jeho pů-

sobení v klubu jsem odehrál většinu zápasů. Je to přísný trenér, ale zá-

roveň s tím je i lidský. Jakmile nastal nějaký problém, dalo se to s ním 

vyřešit. Má svou filozofii, kterou si razí, a ta mu přináší jak v Boleslavi, 

tak v Rumunsku, kde působil, ovoce. Nyní je o čtyři roky starší, takže 

načerpal další zkušenosti, které může předávat dál,“ představuje plzeň-

ským fanouškům současného trenéra Boleslavi.    

Výborné výsledky a evropské poháry

V Boleslavi František zažil své nejhezčí okamžiky ve fotbalové kariéře. 

„Na sezony, kdy jsme vykopali druhé a potom třetí místo, se vzpomí-

ná jedině dobře,“ říká. Výsledky v české lize pak Boleslavským otevře-
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ly brány do fotbalové Evropy. „Nejraději se vždy vzpomí-

ná na pohárové zápasy, kdy jsme postoupili, takže rád 

si zavzpomínám na postupy přes Marseille i přes Vale-

rangu Oslo. Nádherné zážitky jsou i z  Istanbulu, i když 

jsme tam s Galatasarayem prohráli 4:2 a ve dvacáté mi-

nutě bychom ze hřiště nejraději odešli.“ Právě utkání 

s nepopsatelnou atmosférou, kterou nasál v největším 

tureckém městě, považuje za svůj zatím největší fotba-

lový zážitek. Všichni fanoušci boleslavského klubu pak 

mají stále v živé paměti domácí postupové klání s Mar-

seille. „V prvním vzájemném zápasu s Marseille jsem do-

stal v 85. minutě červenou kartu, a tak jsem doma ne-

mohl hrát. Seděl jsem tedy na tribuně a ten zápas si moc 

dobře pamatuji. Byly to obrovské nervy. Už jsme nad vý-

sledkem skoro lámali hůl, ale nakonec z  toho byl ob-

rovský gejzír radosti. To se nedá popsat. Kdo to nezažil, 

neví,“ vzpomíná na  utkání, do  kterého nemohl zasáh-

nout. V boleslavském dresu se poté dostalo fotbalisto-

vi s výbornou hrou hlavou cti, aby oblékal v ligových zá-

pasech kapitánskou pásku. „Kapitánem jsem byl proto, 

že Honzovi Rajnochovi kapitánskou funkci disciplinárka 

na osm zápasů zakázala. Funkci kapitána jsem osobně 

nijak nevnímal,“ říká.

Neradostný odchod z Boleslavi 

Jedinou neradostnou vzpomínkou, kterou si s sebou do Plzně „Ševa“ z Bo-

leslavi přivezl, je jeho odchod. „Po čtyřech týdnech, co nás trenér Hapal 

vedl, jsem již poznal, že nebudu hrát. Říkal jsem si, že budu v pohodě tré-

novat a počkám, až se rozjede liga a jestli dostanu šanci. Když pak přišlo 

první kolo poháru, trenér udělal pět změn v sestavě a já jsem zůstal na la-

vičce, tak mi bylo jasné, že se to bude muset do budoucna řešit. Týmu se 

dařilo, a tak jsem samozřejmě nechtěl dělat nějaké rozbroje,“ rozpomíná 

se na začátek svého konce v klubu. „V zimě mě vedení ujistilo, že o mě stojí 

a chtějí, abych se o místo v sestavě popral. V únoru, před odletem na sou-

středění na Kypr, mne pak zaskočila zpráva, že s nimi neodletím. Dva dny 

nato mi oznámili, že se mnou již nepočítají. Dodnes mi tedy nikdo nevy-

světlil důvod mého odchodu. Ve fotbale to ale takto chodí, a tak jsem mu-

sel jít o dům dál,“ krčí rameny defenzivní univerzál Viktorie. „Nicméně jsem 

tam prožil nádherné roky a bylo by asi hloupé, kdybych kvůli všelijakému 

konci v klubu chtěl tuto fotbalovou kapitolu vymazat,“ uzavírá své povídá-

ní o angažmá v ambiciózním týmu. 

Od jara viktoriánem

„Měl jsem nabídky i z jiných týmů než z Plzně. Některé byly z druhé ligy, 

ale ty jsem měl jako úplně poslední možnou variantu. Když se mi ale 

ozvala Plzeň, vzal jsem si jeden den na rozmyšlenou a pak jsem už ne-

váhal,“ popisuje svůj přestup do Viktorky. „Když se podíváte na plzeň-

skou soupisku, tak vidíte, jak má kvalitní mančaft, což byla také jed-

na z věcí, která rozhodla. Dalším plusem pak byla vzdálenost od Pra-

hy, protože jsem nepřemýšlel, že bych šel někam dál. Stěhování vůbec 

nepřipadalo v úvahu,“ vypráví dále, proč se rozhodl pro odchod právě 

do západočeského klubu. Ševinský se k Viktorii připojil během soustře-

dění v kyperské Larnace a o pár dnů později nechyběl v základní jede-

náctce prvního jarního zápasu Gambrinus ligy, které se hrálo v Edenu. 

Františkův debut v soutěžním utkání v plzeňských barvách však urči-

tě neskončil podle jeho představ. „Dostali jsme facku, kterou jsme ale 

později vnímali pozitivně. Upřímně řečeno to byl ale pěkný šok. Na Sla-

vii jsme prohrávali po dvaceti minutách 2:0 a Slavia byla pořádně roz-

jetá. To se vám hlavou honí všelijaké myšlenky. Poté jsme to stačili ješ-

tě alespoň kosmeticky napravit.“

Návrat „domů“ si Ševinský užíval  

Mnohem hezčí vzpomínky než na zápas se Slavií, má „Ševa“z utkání, 

které se hrálo v Mladé Boleslavi. „Jarní zápas jsem si užíval. Věděli jsme, 

že „Bolce“ šlo o  poháry. My jsme si tam, když to přeženu, jeli zahrát 

fotbal. Bylo plné hlediště, diváci vyvolávali mé jméno, za což bych jim 
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chtěl poděkovat,“ usmívá se. V boleslavské kabině má dodnes spoustu 

kamarádů a ve stálém kontaktu je s Adriánem Rolkem, Tomášem Poláč-

kem a Miroslavem Millerem. Během jara se Františkovi velmi vydařilo 

klání se Zlínem, proti kterému se hned dvakrát brankově prosadil. „Pro 

mě osobně to byl můj nejlepší jarní zápas. V lize jsem ještě nikdy před-

tím dva góly nedal, a tak to bylo takové zpříjemnění jara.“

Základem jsou domácí zápasy

Během nového ročníku se Ševinský v základní jedenáctce Viktorky ob-

jevoval zatím jen zřídka. „Na konci minulé sezony jsem měl problémy 

s achilovkou a ty jsem si bohužel přinesl i do letošní přípravy. Ze začát-

ku jsem tedy hodně trpěl, až se z toho nakonec vyklubal zánět v achi-

lovce. I přesto si myslím, že jsem v přípravě nějakým způsobem nezkla-

mal, a když před prvním kolem určil trenér sestavu, tak si mě vzal stra-

nou a všechno mi vysvětlil. Jako hráč to samozřejmě respektuji, nepře-

stávám pracovat a čekám na další příležitost,“ říká. Viktorii podle letoš-

ních výsledků zatím patří střed ligové tabulky. Co by měl podle třiceti-

letého obránce plzeňský celek udělat, aby se v tabulce posunul o něja-

ký stupínek výše? „Osobně si myslím, že základ je vyhrávat doma. Zápa-

sy s Teplicemi i Libercem se doma musí vyhrávat, i když se jedná o vel-

mi kvalitní protivníky. Pokud chceme hrát nahoře, musíme tyto soupe-

ře porážet. Z venkovních zápasů se silnými soupeři se můžete pokusit 

vydolovat nějaké body, ale v domácím prostředí bychom je měli, po-

kud myslíme na vyšší příčky, porážet,“ přemýšlí o současném umístění 

západočeského týmu.

Syn Adam kráčí v otcových stopách

Že je u Ševinských fotbal sportem číslo jedna, dokazuje i Františkův syn 

Adam. „Teď začíná hrát v minipřípravce v Radošovicích a dělá své prv-

ní fotbalové krůčky. Vlastně i já jsem tam shodou okolností hrál za žáky,“ 

říká šťastný otec, jehož syn kráčí v  jeho stopách. „Všeobecně je kluk 

na sport nadaný. Cokoliv vezme do ruky, do čehokoliv kopne, tak mu 

jde. Určitě v něm něco je. Je-

diný sport, který mu nešel, 

bylo ragby. Manželka mě 

chtěla naštvat, tak ho vzala 

na  nábor ragby. On vzal ale 

šišku a honil ji po zemi přes 

celé hřiště, a  tak jí oznámili, 

že fotbalové hřiště je vedle,“ 

vypráví. „Roli taťky si oprav-

du od prvního dne užívám,“ 

usmívá se šťastný fotbalista 

Viktorie po boku své manžel-

ky Moniky a synka Adama.

POHODOVÁ NEDĚLE 
V ŘÍČANECH  
Focení v době volna většinou nepatří mezi nejvyhledávanější víken-

dové zážitky. V případě nedělního výjezdu za Františkem Ševinským 

do Říčan však tento fakt neplatil. František, jeho žena Monika i malý 

syn Adam přichystali dvoučlenné redaktorské výpravě příjemné od-

poledne, ve kterém se vedle příjemného povídání a během procház-

ky po Říčanech jakoby mimochodem pořídilo více než dvacet foto-

grafických motivů. „Měla bych asi říct něco, aby Franta nevypadal 

jako světec. Ale mě toho vážně moc nenapadá,“ přemýšlela Moni-

ka nad idylickou pověstí svého muže, aby vzápětí s vítězoslavným 

úsměvem vypálila: „Nemyje nádobí, nikdy. V tom by se mohl zlep-

šit.“ Malý Adam mezitím rotoval po hřišti Sokola Pacov, kde probíha-

la poslední část focení. Oba redaktoři Viktoriána, které malý „Šéva“ 

pro zjednodušení okamžitě překřtil na strejdy, pak s neúnavným klu-

činou museli absolvovat dvacetiminutovou fotbalovou abecedu pl-

nou nahrávek a překvapivě tvrdých střel. Ševinský senior svého po-

tomka tahal ze hřiště prakticky násilím. „Asi se potatil, to se nedá nic 

dělat. Tak snad vás moc neuhnal,“ omlouval se s úsměvem a násled-

ně poděkoval za dvouhodinovou fotografickou anabázi. Potěšení 

bylo na obou stranách. 

František Ševinský

Číslo dresu: 15
Narozen: 31. 3. 1979
Oblíbené jídlo: 
bramborové knedlíky
Oblíbený nápoj: pivo
Oblíbená barva: modrá
Oblíbená muzika: U2
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minulý zápas

Stý ligový zápas pro Střihavku, Rajtoral poprvé v základní 
jedenáctce
Zápas proti Kladnu měl zvláštní nádech hned pro dvojici plzeňských fot-

balistů. Šestadvacetiletý střelec David Střihavka v  sobotním utkání na-

stoupil ke svému stému startu v české nejvyšší soutěži. Pro Františka Raj-

torala bylo pak střetnutí ve  Štruncových sadech proti Kladnu speciální 

tím, že se jednalo o jeho první soutěžní zápas v barvách Viktorie v základ-

ní sestavě. Kromě zařazení „Rajtyho“ do hry od prvních minut zápasu udě-

lal trenér domácí Viktorky ještě jednu změnu v zahajovací jedenáctce. Už 

od úvodu zápasu nechyběl na hřišti Dan Kolář, jenž nahradil slovenského 

útočníka Marka Bakoše. Obranná čtveřice, která udržela v předchozím li-

govém kole poprvé v ročníku čisté konto, zůstala nezměněna.

Herní převaha Viktorky od úvodních minut
O úvodní střelu večerního klání se postarali hosté. Do míče se opřel Ci-

gánek, ale Michal Daněk míč ukryl ve své náruči. Na dlouhou dobu se 

jednalo o poslední ohrožení čistého konta brankáře Viktorie. První z Pl-

zeňských, který se rozhodl zakončit, byl stoper Hájovský. Jeho tečova-

ný pokus mířil nad Pavlíkovu branku. Po  rohu, který vzápětí následo-

val, se do vzduchu zavěsil Kolář. Počínal si však stejně jako jeho bezmála 

dvoumetrový spoluhráč a branku soupeře netrefil. V 16. minutě napřá-

hl ke střele Lecjaks, balon si však znovu cestu do kladenské sítě nenašel. 

O šest minut později zakončoval zpoza šestnáctky Rýdel. Také proti jeho 

pokusu nemusel brankář Pavlík zasaho-

vat. Chvíli poté vytasil kladenský gólman 

perfektní zákrok. Přímo z rohového kopu 

se snažil kapitán Viktorie Horváth zakrou-

tit míč pod břevno kladenské branky, ale 

Pavlík vyškrábl míč mimo tři tyče.

Konec první půle bez výraznějších příležitostí
Ve 31. minutě se blýskl včasným vyběhnutím Daněk, proti kterému se 

řítil osamocený Klinka. U míče, který směřoval na kladenského forvar-

da, byl Daněk rychleji a  v  souboji mimo pokutové území ho odehrál 

pravačkou do zámezí. Obrovské vzrušení nastalo na stadionu ve Štrun-

cových sadech ve 37. minutě, kdy Horváth uvolnil nádhernou uličkou 

Střihavku, kterému však na poslední chvíli míč z kopaček urazil hostu-

FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 1:0 (0:0)
Branky:  89. Strnad (vlastní)

Žluté karty:  Bystroň, Rezek – Strnad, Klinka

Rozhodčí: Kovařík – Filípek, Mencl

Diváci: 3 774

FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Limberský, Bystroň, Hájovský, Lecjaks – 

Petržela, Kolář (59. Bakoš), Rýdel, Horváth, 

Rajtoral (67. Jiráček) – Střihavka (83. Rezek). 

Trenér Pavel Vrba.

SK Kladno:  Pavlík – Bartoš, Gross, Procházka, Mráz – Cigánek, 

Szabo, Strnad, Holub – Zoubele (83. Tatanašvilli), 

Klinka. Trenér Martin Hřídel.

Šťastná výhra Šťastná výhra 
nad Kladnemnad Kladnem

Viktorka sice vstoupila do zá-
pasu s kladenským týmem ak-
tivněji, ale nepodařilo se jí vy-
tvořit vyložené šance. Na dru-
hé straně svůj tým několikrát 
podržel Michal Daněk a zacho-
val spoluhráčům naději na tři 
body. Poslední dvacetiminu-
tovka hry patřila viktoriánům, 
kteří svého soupeře přitlačili, 
a nakonec se jim podařilo mi-
nutu před koncem zápasu strh-
nout vedení na svou stranu. 



11VIKTORIÁN 11/09

jící obránce. Spoluprá-

ci si zmíněná dvojice zo-

pakovala i  o  dvě minuty 

později. Středopolař Vik-

torie našel centrem nabí-

hajícího Střihavku, které-

mu se bohužel nepoda-

řilo hlavou zacílit mezi tři 

tyče. Po  polovině utkání 

tak svítil na ukazateli skó-

re bezbrankový výsledek.

Nevyužitá gólovka 
Klinky
Po návratu z kabin se ini-

ciativy chopili domácí, 

kteří svému soupeři ne-

půjčili v  prvních minu-

tách druhého poločasu 

míč. Střela Hájovského 

byla zablokována, cen-

tr Horvátha před volnou 

dvojicí viktoriánů stáhl ze 

vzduchu v rohu malého vápna Pavlík. Do šance, která volala po otevře-

ní skóre, se však dostali Kladenští. Klinka opět svedl souboj se strážcem 

plzeňské svatyně Daňkem, gólman Plzně naštěstí předvedl brilantní zá-

krok. Vzápětí se na druhé straně hřiště proháčkoval do zakončení Ko-

lář, ale z nulového úhlu se mu nepodařilo Pavlíka propálit. V 56. minu-

tě zahrával Petržela rohový kop na přední tyč. Ze zmatků před kladen-

skou brankou vyšla vítězně hostující defenziva, které se podařilo uklidit 

míč mimo hrací plochu.

Tlak Plzeňských s blížícím se koncem zápasu
V 71. minutě se Viktorka dostala do další šance. Horváth poslal do váp-

na Kladenských nadýchaný centr, po  kterém se do  míče opřel tísně-

ný Petržela. Rychlonohý záložník však střílel nad branku. O dvě minu-

ty později si Petržela s Horváthem role vyměnili. Po Petrželově centru 

plzeňský kapitán přehazoval vyběhnutého Pavlíka, kladenskému bran-

káři se podařilo chytit míč těsně před brankovou čárou. Následoval zá-

var po  rohovém kopu. Nejdříve hlavičkoval Hájovský, poté se pokusil 

propálit hradbu těl ve vápně Petržela, načež se míč objevil u Střihav-

ky, jenž také vyzkoušel své střelecké štěstí. Ani jedna ze střel si však ces-

tu do kladenské branky nenašla. Deset minut před koncem utkání do-

stala Viktorka výhodu přímého kopu z hranice 25 metrů. Jeho exekuce 

se ujal Horváth, ale Pavlík si s technickým zakončením poradil. V 86. mi-

nutě střílel mimo po přihrávce Horvátha Lecjaks. V šanci se objevil i no-

vic na trávníku Tatanašvilli. Tento viktorián, který v letošní sezoně půso-

bí jako host v Kladně, byl v souboji s Daňkem neúspěšný.

Vítězná branka Viktorky z 89. minuty
V předposlední minutě normální hrací doby rozehrával Horváth přímý 

kop z pravé strany. Na  jeho centr vyskočil nejvýše kladenský záložník 

Strnad a pro Kladno nešťastně poslal míč za záda bezmocného Pavlíka. 

Viktorka se tak v 89. minutě hry ujala vedení, o které během nastave-

ných dvou minut nepřišla, a radovala se tak z tříbodového zisku.

„NEHRÁLI  JSME HEZKÝ FOTBAL, 
ALE VYHRÁLI,“ ŘÍKÁ HORVÁTH
Jako šťastné označil vítězství kapitán Viktorie Pavel Horváth: „Dnešní 

výkon byl asi nejhorší, co se týká vytváření šancí a zakončení, ale takový je 

fotbal. Nakonec jsme za tento výkon byli odměněni třemi body. Bohužel 

musím říci, že jsme nehráli hezký fotbal, ale vyhráli. Doufám, že to pro nás 

bude odrazový můstek do dalších vítězných zápasů.“ Středopolař západo-

českého klubu byl také u rozhodujícího okamžiku utkání. Právě Horvá-

th poslal centr do pokutového území Kladna, po kterém si vstřelil hos-

tující Strnad vlastní branku. „Volal jsem na Petra Jiráčka, aby k sobě stáhl 

naše dva nejvyšší hráče, Bystroně a Hájovského, a aby šli do brankáře. Přišlo 

mi to jako nejjednodušší řešení. Chtěl jsem hrát míč doprostřed branky a byl 

z toho nakonec nádherný gól,“ smál se „Horvi“.

Výraznou postavou zápasu byl Michal Daněk, který několikrát předve-

dl svůj brankářský um. „Tento zápas byl pro mě daleko lepší než na Bohem-

ce, kde vystřelili jednou za celý zápas na bránu. Jsem rád, že jsem klukům 

mohl pomoci tím, že jsem chytil dvě kladenské šance,“ připomněl příleži-

tosti Klinky gólman Viktorie. „Je důležité, že dokážeme vítězit také v zápa-

sech, ve kterých se nám příliš nedaří. Věřím, že právě taková utkání nás mo-

hou posunout dál,“ zakončil strážce plzeňské svatyně. 
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Plzeň nastoupila proti „svým“
Stadion Na Litavce byl svědkem malého derby. V Příbrami se proti Vik-

torii postavila enkláva plzeňských odchovanců a  hráčů, kteří prvoli-

govou Viktorií prošli. V brance Lukáš Krbeček, v obraně stoper Müller, 

na hřišti se objevili i Šmejkal, Rodriguez nebo Pleško. Plzeň do zápasu 

nastupovala po dvou ligových výhrách a úspěchu v poháru, Příbram 

v roli černého koně soutěže. Středočeši totiž v předchozích šesti kolech 

získali osm bodů a v tabulce byli viktoriánům na dostřel.

Nečekaný úder domácích
Začátek duelu byl hodně opatrný, útočné pokusy obou mužstev brzdi-

ly nepřesnosti v rozehrávce. Když po čtvrthodině začala získávat Vikto-

ria převahu, dostala brzy tvrdý direkt. Rodriguez se ve 22. minutě uvol-

nil na pravé straně a jeho křižnou střelu uklidil ve skluzu do sítě stře-

lec Huňa. Na malém vápně měl jednoduchou pozici – u tyče byl úplně 

sám. Za chvilku mohl dílo zkázy dokonat znovu Rodriguez, v šanci na-

štěstí nastřelil jen Daňka.

Plzeňské šance zůstaly nevyužity
Přes řadu nepřesností měla i Plzeň do poločasu dvě dobré příležitos-

ti. Nejdřív se přes příbramského obránce prosmýkl ve vápně Petržela, 

Kolář ale míč do sítě nepropasíroval. Ve 33. minutě pak agilní Limber-

ský vracel odražený míč z vápna pouze vedle levé tyče Lukáše Krbečka. 

Neplodná převaha hostů
Viktoria nastoupila do  druhé půle s  velkou snahou nepříznivý vývoj 

zvrátit, ofenzivní plány měla ještě podpořit výměna Rýdla útočníkem 

Bakošem. Plzeň držela míč častěji na svých kopačkách, šanci ale měli 

domácí – a to obrovskou. V 55. minutě si Huňa vyměnil míč s Klesou, 

který mu poté předložil míč na  hranici penalty. Osamocený kanonýr 

ale v gólovce selhal, Daněk mu včasným vyběhnutím jeho střelu srazil.

Plzeňská Viktorie v Příbrami ještě nikdy v ligovém zápase nevyhrála a smutnou sérii v sobotu bohužel prodloužila. 
Středočeši vyhráli 1:0, když jediný úspěch zaznamenal už po dvaceti minutách hry kanonýr Huňa.  Vítězná Příbram díky 
tříbodovému zisku Plzeňské v tabulce přeskočila.

Příbramské prokletí i nadále trvá
minulý zápas
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Aktivní hra v oslabení nestačila
Po hodině hry mohla vyrovnat Viktoria, Jiráček ale v dobré pozici pře-

střelil příbramskou svatyni. Pokusy o vyrovnání dostaly povážlivou trh-

linu v 67. minutě, kdy byl po faulu na domácího Rodrigueze  okamži-

tě vyloučen Bystroň. I v deseti lidech si ale Plzeň vynutila převahu, v zá-

věru až drtivou. Jiráček měl deset minut před koncem šanci na reparát, 

po Bakošově přistrčení na hranici šestnáctky ale minul levou tyč pří-

bramské brány. Závěrečný tlak přinesl už jen spoustu centrů, žlutých 

karet a střídání, ale to hlavní, vyrovnávací gól, nepřišel. Příbram vede-

ní ubránila.

1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)
Branky:  22. Huňa

Žluté karty:  Šmejkal, Tarczal – Hájovský, Navrátil, Rajtoral

Rozhodčí: Jech – Slavík, Pelikán

Diváci: 3 027

1. FK Příbram:  L. Krbeček – Štochl, Tarczal, Pleško (76. Pilík), 

Šmejkal (87. Nohýnek), Rodriguez (91. M. Štochl), 

Huňa, Schneider, Müller, Plašil, Klesa

FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Hájovský, Střihavka, Limberský, 

Horváth, Petržela, Lecjaks (58. Rajtoral), 

Bystroň, Jiráček, Rýdel (46. Bakoš), Kolář 

(87. Navrátil)

VIKTORIÁNŮM PO UTKÁNÍ 
NEBYLO DO ŘEČI
Jakub  Navrátil si asi návštěvu stadionu Na Litavce představoval tro-

chu jinak. Místo, kde začal s  ligovou kariérou a nasbíral většinu ze 

svých více než sta startů v nejvyšší soutěži, je pro fotbalovou Plzeň 

černou můrou a v sobotu se to bohužel znovu potvrdilo. Viktoria od-

jížděla po porážce 0:1 s prázdnou. „Chtěli jsme pochopitelně vyhrát – 

a to se nám nepovedlo. Čekali jsme úplně něco jiného. Hlavně v prvním 

poločase jsme nehráli vůbec dobře,“ přiznal vysoký stoper Viktorie. 

Právě v první půli dostala Viktoria rozhodující gól z kopačky kanoný-

ra Huni, sama si moc příležitostí nevypracovala. „Neměli jsme odraže-

né balony, nedostali se k naší kombinační hře, ta hodně vázla,“ hodnotil 

obránce, který s velkým fotbalem začínal až v devíti letech. Obránce 

Navrátil naskočil do zápasu až v posledních minutách zápasu a zau-

jal místo na hrotu útoku. „Tam už šlo spíš o nákopy dopředu, o vysoké 

míče. Pak se pokouším hrát nějaký balon, na to mám předpoklady,“ vy-

světlil 193 centimetrů vysoký hráč. Jeho snažení ale k vyrovnání ne-

vedlo, naopak si po chvilce na trávníku po střetu s Lukášem Krbeč-

kem vysloužil žlutou kartu. „Utkání se nám prostě nepovedlo. Musíme 

to teď rychle vypustit z hlavy a připravit se na Mladou Boleslav. Nezbývá 

nám nic jiného než vyhrát,“ zakončil vysoký obránce.

S těžkou hlavou opouštěl stadion zelenočerných také Petr Jiráček. 

Vlasatý záložník patřil na hřišti k nejaktivnějším, ale ve dvou šancích 

selhal. „Samozřejmě bych ty situace s  odstupem řešil jinak, ale na  to 

se ve fotbale nehraje. Příležitostí jsme měli několik, ale dávat branky je 

pro nás stále velkým problémem. A bez gólů se vyhrávat nedá,“ zopa-

koval třiadvacetiletý hráč známou fotbalovou pravdu. „Nedařilo se 

nám hrát, co jsme chtěli, domácí se velmi dobře připravili. Přesto to není 

omluvou – měli jsme tady bodovat. O to víc nám povinnost velí odčinit 

toto zaváhání v duelu proti Mladé Boleslavi.“ 

Á ŮŮ Á Í
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Ondrášovka Cup

Šest změn v základní sestavě oproti utkání s Kladnem
Jak trenér Viktorie Pavel Vrba předem avizoval, v zápase Ondrášovka 

Cupu dostali příležitost také hráči, kteří v poslední době nenastupova-

li pravidelně. Od první minuty tak vyběhla na trávník hned šestice fot-

balistů, jež chyběla v základní jedenáctce v posledním ligovém zápasu 

proti Kladnu. Do branky se postavil Martin Ticháček, po dlouhé době 

se objevil v sestavě Jakub Navrátil a na pozici pravého beka nastoupil 

František Ševinský. S kapitánskou páskou pak vyběhl do zápasu Tomáš 

Rada, levá záloha patřila Petru Jiráčkovi a v útoku hrál Marek Bakoš. 

První střely vyslali viktoriáni... 
Od prvních minut byli aktivnější plzeňští fotbalisté. Po dvou minutách 

hry se poprvé v utkání ukázal Petržela, který se proháčkoval do vápna 

Vlašimi a vystřelil. Jeho pokus byl však sražen na roh. Chvíli poté nebez-

pečně zakončoval Jiráček. Záložník Viktorie si naskočil na centr a hla-

vou jen těsně minul branku domácích. Následovala střela Bakoše. Slo-

venský kanonýr zamířil pouze nad břevno. V 18. minutě znovu ve vzdu-

chu kraloval Jiráček a jen centimetry ho dělily od brankové radosti. 

... branku však zaznamenala Vlašim    
Když se neujala žádná ze střel Viktorie, dali o sobě vědět i domácí. Prv-

ní, kdo se pokusil ohrozit plzeňskou svatyni, byl Borák. Zacílil však ved-

le. Ve 27. minutě si střelecký pokus zopakoval. Těsně za šestnáctkou vy-

pálil a míč skončil u levé tyče Ticháčkovy brány. Gólman Viktorie si sice 

na míč sáhl, ale vytěsnit ho mimo tři tyče se mu nepodařilo. Vlašim se 

tak ujala vedení 1:0. 

Střihavkovo vyrovnání
Viktorie se pokusila odpovědět vzápětí. S  tvrdou střelou Bakoše si 

Toma poradil. To se však nedá říci o  zakončení Střihavky. Šestadva-

cetiletý útočník vystřelil po  přihrávce Limberského, zamířil přesně 

k levé tyči, a rozjásal tak příznivce Viktorky, kteří přijeli tým svého srd-

ce do Vlašimi povzbudit. V poslední minutě první půle se mohla Viktor-

ka dostat do vedení, když se ve slibné pozici opět objevil znovu střelec 

Střihavka. Kličkou se zbavil jednoho z domácích obránců, ale následně 

v těžké pozici zakončil pouze do míst, kde stál Toma. Do kabin se tak 

odcházelo za remízového stavu. 

Vedoucí zásah Bakoše
Po šesti minutách hry druhého poločasu zaznamenala Viktorka vedou-

cí, a jak se později ukázalo, i vítěznou branku zápasu. Postaral se o ni 

aktivně hrající Bakoš, který dostal míč do sítě po Kolářově přihrávce. 

Viktorka úspěšně vykročila do české pohárové soutěže, 
když se jí podařilo porazit druholigového soupeře z Vla-
šimi. Domácí celek se sice ujal vedení, ale už v průběhu 
prvního poločasu se Plzeňským podařilo vyrovnat. Když 
pak viktoriáni přidali ve druhé polovině zápasu další dvě 
branky, bylo o postupujícím rozhodnuto.

FC Graffin Vlašim – FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:1)
Branka:  27. Borák – 41. Střihavka, 51. Bakoš, 67. Rezek 

Žlutá karty: Borák

Rozhodčí: Ardeleánu – Pospíšil, Vnuk

Diváci: 1 170

FC Graffin Vlašim:  Toma – Veselý, Nešpor M., Nešpor D., 

Schuster – Pokorný, Stejskal (70. Křeček), 

Průcha, Borák (67. Vebr) – Kalabiška, Brožík 

(56. Bálek). Trenér Roman Nádvorník. 

FC Viktoria Plzeň:  Ticháček – Ševinský, Navrátil, Bystroň 

(54. Horváth), Limberský – Petržela 

(74. Rajtoral), Rada, Kolář, Jiráček – Bakoš 

(60. Rezek), Střihavka. Trenér Pavel Vrba.

První úspěšný krok v Ondrášovka Cupu
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Ondrášovka Cup

Následně se snažil navýšit skóre Střihavka, ale jeho zakončení si ces-

tu mezi tři tyče vlašimské branky nenašlo. O pár okamžiků později se 

na hřiště dostal jako střídající hráč Horváth. Plzeňský špílmachr si ihned 

postavil míč k rohovému praporku a našel hlavu nabíhajícího Navrátila. 

193 centimetrů vysoký stoper hlavičkoval nad branku. V 61. minutě vy-

zkoušel zakončení hlavou také Kolář. Ani on však balon za záda bran-

káře Vlašimi nedostal.  

Třetí branka Viktorie a klidný konec zápasu 
V 67. minutě se po svém návratu po zranění prosadil střídající Rezek. 

Dravého útočníka našel přesnou přihrávkou Jiráček v  malém váp-

ně a  Rezek poté nekompromisní střelou uklidil míč do  pravého hor-

ního rohu. Fotbalista se 120 ligovými starty na kontě poslal Viktorku 

do dvoubrankového vedení. O dvě minuty později mohlo být ještě ve-

seleji. Zpoza šestnáctky se ke střele napřáhl Limberský a  jeho dělov-

ka jen těsně minula levou tyč. Při chuti byl i Rezek, který v 81. minutě 

zahrával přímý kop. Jeho technický pokus však gólový přívlastek ne-

dostal. Když pak Ticháček na  druhé straně hřiště zkrotil míč při stře-

lách domácích, skončil zápas výhrou Západočechů 1:3. Tímto výsled-

kem si Viktorka zajistila postup do dalšího kola Ondrášovka Cupu, kde 

se střetne s druholigovou Duklou Praha.   

S VÝSLEDKEM MŮŽEME 
BÝT SPOKOJENÍ, ZNĚLO 
Z KABINY VIKTORIE
Svůj první zápas v české pohárové soutěži odehrál proti Vlašimi Ma-
rek Bakoš. „Dnes jsme nedali brzký gól, ale měli jsme dostatek šancí, 
abychom Vlašim na začátku položili. Naopak jsme inkasovali my a tím 
pádem se Vlašim ještě víc nastartovala. Pro nás byl zápas v této fázi těž-
ký, ale poté jsme branku vstřelili my, a tak jsme se uklidnili. Vyrovnávací 
branka byla zlomový bod zápasu. Potom jsme se uvolnili a šlo to,“ popi-
suje slovenský střelec utkání na půdě druholigového soupeře.
Právě Bakoš vstřelil vítěznou branku zápasu. „Dan Kolář to perfekt-
ně přihrál do šestnáctky. Našel mě skvěle a já jsem míč pouze zasunul 
do prázdné brány,“ popisuje svůj zásah do sítě Vlašimi. I přes pokažený 
úvod zápasu byla nakonec z tváře plzeňského útočníka cítit spokoje-
nost. „Nakonec to skončilo dobře. Měli jsme dost šancí a vyhráli jsme 3:1, 
takže můžeme být spokojení,“ říká. 
Pochopitelná spokojenost se zračila také ve tváři Jana Rezka. Rychlo-
nohý fotbalista po zranění kolena poprvé nastoupil za A tým a hned 
se připomněl nádhernou brankou. „Celý gól je především dílem Pet-
ra Jiráčka, já jen nastavil nohu,“ chválil „Réza“autora přesné asistence 
a ke svému návratu do prvního týmu dodal: „Jsem samozřejmě moc 
rád, že návrat proběhl oproti původním prognózám hodně rychle. Je stá-
le co zlepšovat, ale s každou odehranou minutou se cítím lépe.“

Ý ŮŮŮŮŮŮŽ

V dalším kole 
s pražskou Duklou
Soupeř slavného jména i historie čeká na fotbalisty plzeňské Vikto-

rie v třetím kole Ondrášovka Cupu. V úterý 22. září od 16:30 nastou-

pí svěřenci trenéra Pavla Vrby na Julisce proti týmu pražské Dukly. 

Druholigový soupeř při své cestě do třetího kola nejprve deklasoval 

Radotín 10:0, ve druhém kole však přešel přes Králův Dvůr až po pe-

naltové loterii. V týmu trenéra Güntera Bittengela najdeme známá 

jména jako Michal Kolomazník, Tomáš Kulvajt nebo Patrik Gedeon, 

stejně jako nadějné mladíky. Jedním z nich je také odchovanec pl-

zeňské Viktorie, záložník Ondřej Šiml. Plzeňské fotbalisty tak v boji 

o postup mezi posledních 16 čeká těžká bitva.
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330 33 Město Touškov
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Nedlouhá historie vzájemných soubojů
V minulosti působila dlouhodobě ve 2. nejvyšší soutěži, s výjimkou let 

1992–1998, kdy nejprve sestoupila z někdejší 1. ČNFL a za další tři roky 

se propadla až do divize, kde strávila dvě sezony. Poté však dvakrát po 

sobě postoupila a tím po zmíněných šesti letech vybojovala zpět dru-

holigovou příslušnost. A to ještě nebylo vše, uběhlo dalších šest let a 

Mladoboleslavští se dočkali historického postupu mezi elitu! Vzájemná 

bilance obou dnešních soupeřů je vzácně vyrovnaná: polovina zápasů 

skončila dělbou bodů, nerozhodné je i celkové skóre. Oba celky vstřeli-

ly po sedmi brankách, tedy méně než jednu na utkání. 

Po dobrém startu přišla špatná série
Sezonu zahájili Středočeši cennou remízou na hřišti mistrovské Slavie 

a po následujících vítězstvích nad Libercem, Kladnem a Příbramí se do-

stali dokonce na první místo v tabulce. Následovala však porážka na Spar-

tě, nešťastná domácí ztráta s Bohemians 1905 a remíza s Olomoucí. Zmar 

korunovala porážka 

v  Ondášovka cupu 

na hřišti divizních Ži-

vanic. „Domnívám se, 

že spokojenost hráčů 

byla moc veliká. Chy-

bí jim větší bojovnost,“ 

vysvětluje proměnu 

týmu trenér Uhrin, 

ale vzápětí dodává: 

„Stále věřím, že máme 

na to, abychom hráli 

na čele tabulky.“ 

Mladá Boleslav má ze všech šestnácti 
klubů odehrán třetí nejmenší počet sezon 
v  1. české lize, přesto se hned po  úvod-
ním ročníku, kdy jako nováček obsadila 
14. místo, zařadila mezi celky, které hrají 
pravidelně v  popředí tabulky. Ani letošek 
nebude výjimkou, přestože v  posledních 
týdnech se týmu Dušana Uhrina mladšího 
příliš nedaří. O to větší motivaci budou mít 
ve Štruncových sadech. 

Ambiciózní soupeř chce chytit druhý dech
1999/2000 Oba kluby se střetly po  sedmi letech opět ve  2. lize, a  to hned 
v 1. kole. Plzeň ve svém úvodním zápase po sestupu z 1. ligy zdolala nováčka 
předchozí druholigové sezony 4:0, když dva góly vstřelila z penalt. Na jaře v Mla-
dé Boleslavi naopak branka nepadla.
2001/2002 Po dalším sestupu nezvládli Plzeňští ani vstup do 2. ligy a popr-
vé od roku 1984 byli po dvou utkáních bez bodu! Po propadáku v Kolíně 1:3 pak 
doma nestačili ani na Mladou Boleslav 1:2. V jarní odvetě na její půdě však poráž-
ku stejným poměrem oplatili.
2002/2003 V této postupové sezoně se pro změnu Viktorii doma dařilo a vý-
jimkou nebyl ani zápas se středočeským týmem, jenž vyhrála 2:0. Kolo před kon-
cem, kdy již měla prvenství v  soutěži jisté, prohrála na  hřišti soupeře poprvé 
po rovných dvaceti letech, a to výrazně 2:5. Zároveň to bylo poslední vzájemné 
utkání v rámci 2. ligy a také jediná prohra Plzně v jarní části.
2005/2006 V tomto ročníku se v Mladé Boleslavi hrála 1. liga už druhým ro-
kem, zatímco Plzeň byla již potřetí staronovým nováčkem. Na podzimní remízu 
2:2 ale v domácí odvetě nenavázala a branka v závěrečné desetiminutovce roz-
hodla o její 120. prvoligové porážce!
2006/2007 Neproměněná penalta Marka Kuliče přispěla ke  20. mladobo-
leslavské remíze v nejvyšší soutěži a rovněž jarní zápas ve Štruncových sadech 
skončil bez branek. Ze všech nerozhodných utkání od roku 1980 je toto jediné, 
které se hrálo v Plzni.
2007/2008 Po předchozích třech zápasech bez vstřeleného gólu se Viktoria 
konečně dočkala vítězství 2:0. V té době mladoboleslavští nevyhráli 8x po sobě 
a toto pro ně byla 30. prvoligová prohra. Doma však zvítězili ještě o gól vyšším 
rozdílem 3:0. Obě dvě porážky Plzeňští shodou okolností utrpěli během svých 
desetizápasových sérií bez výhry, přičemž ta první na jaře 2006 je málem stá-
la 1. ligu!
2008/2009 Po roce (také v listopadu) si Viktoria zopakovala domácí výhru 2:0, 
i když tento stav zdaleka nevystihl jednoznačný průběh. Dramatický vývoj mělo 
naopak utkání na půdě středočeského celku. Ten se ujal vedení až v nastaveném 
čase, Plzeň však ještě stihla vyrovnat na konečných 1:1! Oba tyto zápasy přines-
ly Viktorii Plzeň jubilejní zápisy do statistik: v podzimní části dosáhla 100. výhry, 
v jarní pro změnu 100. remízy v české nejvyšší soutěži!

Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
Bilance vzájemných zápasů:

1. česká liga: 8 2 4 2

Z toho v Plzni: 4 2 1 1

Lepší umístění v minulých sezonách: 

Plzeň – 0, Ml. Boleslav – 4.

Zápas s nejvyšším počtem branek: 

Ml. Boleslav – Plzeň 2:2 (říjen 2005).

2. česká liga: 6 3 1 2

Z toho v Plzni: 3 2 0 1
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Nečekané tři body ze hřiště Sparty

Devatenáctka se rozjela
Vynikajícím vstupem do  se-
zony se mohou pochlubit 
zástupci Viktorie Plzeň v nej-
prestižnější mládežnické ka-
tegorii U19. Mladí viktoriá-
ni zahájili soutěž cennou re-
mízou na  ostravských Baza-
lech, aby pak ve druhém kole 
tvrdě narazili v  Českých Bu-
dějovicích. Debakl 1:5 však 
svěřence Jiřího Kohouta na-
kopnul k  obdivuhodné sé-
rii. Nejprve v  domácím pro-
středí porazili ambiciózní 
Most 1:0 a  následně odjela 

ze Štruncových sadů s prázdnou také pražská Slavie. Nejcennější skalp si 
však mladí viktoriáni přivezli ze Strahova, kde hraje svá domácí utkání mlá-
dež Sparty. Plzeňští favorizovaného soupeře dokonale zaskočili a odvezli si 

tři body po výsledku 3:1. V neúplné tabulce tak mají zástupci západočes-
kého klubu na dosah pomyslné medailové příčky. 

Sedmnáctiletí viktoriáni sbírají remízy
Zástupci Plzně v nejvyšší soutěži mladšího dorostu zahájili soutěž skvě-
le, když přivezli tři body z Ostravy po výsledku 2:0. V Českých Budějovicích 
následně svěřenci trenéra Jirky Žiláka zahájili třízápasovou remízovou sé-
rii. Po výsledku 1:1 následoval stejný výsledek v domácím měření sil s Mos-
tem a po divokém výsledku 3:3 si viktoriáni rozdělili body také s pražskou 
Slavií. První porážku okusily plzeňské naděje až v utkání s pražskou Spar-
tou. 

Osmnáctka se také činí
Ostatní dorostenecké týmy Viktorie Plzeň vstoupily do nové sezony roz-
poruplně. Osmnáctka si mimo jiné připsala skalpy Sparty nebo Mostu 
a  po  šesti kolech jim patří páté místo tabulky. Naopak šestnáctka příliš 
dobrý vstup neměla. V šesti kolech si připsali pouze jednu výhru na hřišti 
Hradce Králové, naopak tři porážky srazily mladý tým až na dvanácté mís-
to šestnáctičlenné tabulky. 

Úspěšných pět kol nejvyšších soutěží svých kategorií mají za sebou dorostenci plzeň-
ské Viktorie. Devatenáctka i sedmnáctka poznaly pouze jednou hořkost porážky a 
uspěly i v konfrontacích s favority svých soutěží. Velký úspěch zaznamenali přede-
vším nejstarší plzeňští dorostenci, kteří v minulém týdnu dokázali vyhrát na hřišti su-
verénní pražské Sparty. 

Tabulka U19
 
 1. Sigma Olomouc 6 4 1 1  21: 11 13
 2. Jihlava 6 4 1 1 15: 7 13
 3. Sparta Praha 6 4 0 2 21: 5 12
 4. Baník Ostrava 6 3 3 0 12: 8 12
 5. Slovácko 6 3 1 2 10: 7 10
 6. Viktoria Plzeň 5 3 1 1 10: 9 10

 7. Mladá Boleslav 6 2 2 2 9: 9 8
 8. Tescoma Zlín 6 2 2 2 10: 11 8
 9. Hradec Králové 6 2 2 2 6: 8 8
10. České Budějovice 6 2 1 3 10: 8 7
11. Teplice 5 1 3 1 4: 4 6
12. Brno 6 1 3 2 5: 11 6
13. Slavia Praha 6 1 2 3 12: 16 5
14. Most 6 1 2 3 6: 10 5
15. Bohemians 1905 6 0 3 3 4: 12 3
16. Příbram 6 0 1 5 6: 25 1

Tabulka U17
 
 1. Mladá Boleslav 6 5 0 1  12: 4 15
 2. Sigma Olomouc 5 4 1 0 19: 5 13
 3. Slavia Praha 6 4 1 1 19: 8 13
 4. Bohemians 1905 6 4 1 1 16: 8 13
 5. Baník Ostrava 6 4 1 1 12: 5 13
 6. Jihlava 5 4 0 1 11: 4 12
 7. České Budějovice 6 2 3 1 7: 9 9
 8. Hradec Králové 6 2 1 3 11: 11 7
 9. Viktoria Plzeň 5 1 3 1 9: 9 6

10. Tescoma Zlín 6 2 0 4 10: 18 6
11. Most 6 1 2 3 5: 13 5
12. Slovácko 6 1 1 4 8: 15 4
13. Příbram 6 1 1 4 6: 14 4
14. Sparta Praha 6 1 1 4 8: 17 4
15. Teplice 5 1 0 4 5: 9 3
16. Brno 6 1 0 5 8: 17 3
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Proti Varům Viktorka udávala tempo hry, ale první půli 
prohrála
Trenér juniorského týmu Viktorie Milan Matejka doplnil pro derby 

s Karlovými Vary svůj tým hned o šestici fotbalistů z prvního týmu. Le-

tošní premiéru v ČFL si odbyl Martin Ticháček, v základní jedenáctce 

pak spolu s ním vyběhli z hráčů „áčka“ pravidelně vypomáhající Jakub 

Navrátil a  Marek Bauer, defenzivní záložník Tomáš Rada, rekonvales-

cent Jan Rezek a na hrotu útoku operoval osamocený Jiří Mlika. V prv-

ních minutách hry měl dvě šance k tomu, aby poslal Viktorii do vede-

ní, Ondřej Vrzal. Nejprve nebezpečně hlavičkoval, ale zamířil nepřesně. 

O pár chvil později mu ve skórování zabránil bek hostí, jenž odkopl ba-

lon mířící do prázdné branky. Ve 14. minutě měly Karlovy Vary výhodu 

rohového kopu, kterou využily na sto procent. Oslovičovo zakončení 

hlavou skončilo za Ticháčkovými zády. Karlovarští fotbalisté na své ve-

dení reagovali zatažením do obrany, která viktoriány do šancí praktic-

ky nepouštěla, a naopak hrozili z brejku. Nejblíže k vyrovnání byl těsně 

před konce poločasu Darida. Jeho střela sice skončila za zády gólma-

na Četveríka, ale zaskočila za něj obrana, jež míč odkopla do bezpečí.  

Vyrovnání za minutu dvanáct 
Druhý poločas byl prakticky stejný jako první. Mladí viktoriáni svého 

soupeře přitlačili, ale branky se dlouho nemohli dočkat. V 63. minutě 

mohl vyrovnat po centru Mudry Darida, ale tentokrát ho karlovarský 

brankář vychytal. V  89. minutě byl po  dlouhotrvajícím tlaku Viktorky 

v pokutovém území Varů nedovoleně zastaven Mlika. K následné desít-

ce se postavil střídající Antonín Presl a svou střelou určil konečný výsle-

dek utkání. „Bylo vidět, že jsme narazili na soupeře, který si přijel ales-

poň pro bod. Nehrnul se do žádného útočení. V první půli to zabetono-

val a hrozil pouze z brejků. Bohužel naše obrana při osobních soubo-

jích propadala. Z toho vykrystalizovaly standardní situace, soupeř do-

kázal jednu proměnit ve vedoucí gól a začal ještě urputněji bránit. My 

jsme ztráceli zbytečně mnoho soubojů, kdy jsme nebyli až tak důrazní, 

zatímco soupeř, jak se říká, jezdil po zadku a my jim v tom nedokázali 

sekundovat,“ zhodnotil utkání kouč juniorky Milan Matejka.

Do Ovčár i se Ševinským a Rajtoralem
I na půdě třetiligového nováčka ČFL Sokola Ovčáry nastoupilo za juni-

orku šest „áčkařů“. K Janu Rezkovi, Marku Bauerovi, Tomáši Poštulkovi 

a Jiřímu Mlikovi se připojili Františkové Ševinský a Rajtoral. Prvně jme-

novaný nastoupil na pozici stopera a druhému patřilo místo ve středu 

Juniorka nepoznala hořkost porážky již pět zápasů v řadě

FC Viktoria Plzeň B – 1. FC Karlovy Vary 1:1 (0:1)
Branky:  89. Presl z penalty – 14. Oslovič
FC Viktoria Plzeň B:  Ticháček – Nový, Bauer, Navrátil, Chvojan  (70. Presl) – 

Rezek (60. Mudra), Süsser, Rada (60. Staněk), 
Vrzal, Darida – Mlika. 
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška.

TJ Sokol Ovčáry – FC Viktoria Plzeň B 1:1 (0:0)
Branky:  76. Jeník – 61. Rezek
FC Viktoria Plzeň B:  Poštulka – Nový, Ševinský, Bauer, Mandous – Rezek, 

Süsser, Staněk (80. Matas), Rajtoral, Vrzal 
(58. Mudra) – Mlika (46. Presl). 
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška.  

FC Viktoria Plzeň B – SK Slovan Varnsdorf 3:0 (1:0)
Branka:  45. Navrátil, 48. Süsser z penalty, 69. Mlika
FC Viktoria Plzeň B:  Ticháček – Nový, Bauer, Navrátil, Mandous 

(82. Štrajt) – Mudra, Süsser (77. Puchmertl), Rada, 
Darida (77. Presl), Vrzal – Mlika. 
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška. 

Kromě utkání v prvním kole letošního ročníku ČFL nepoznal 

druhý tým Viktorky hořkost porážky. Na  úspěšné výkony 

z  předchozích zápasů navázali plzeňští mladíci remízami 

s Karlovými Vary a týmem z Ovčár. Svůj zatím nejlepší letošní 

výsledek pak juniorka zaznamenala proti prvnímu týmu 

tabulky, Varnsdorfu, který na hřišti v Luční ulici porazila 3:0.
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záložní řady. Navíc se po zranění vrátil do základní jede-

náctky Martin Mandous. „Odehrál si své, i když zápaso-

vý deficit byl znatelný,“ zhodnotil po  konci zápasu vý-

kon svého svěřence trenér Martin Lepeška.  

Spravedlivá remíza   
Od prvních minut hry byla Viktoria lepším týmem, ale hra 

probíhala během celého utkání většinou mezi šestnáct-

kami. Už v páté minutě však mohla jít plzeňská juniorka 

do vedení, když se po rohovém kopu prosadil hlavou Sta-

něk. Mladý záložník však zamířil nad břevno branky do-

mácích a  na  dlouhou dobu se jednalo o  poslední šanci 

na změnu bezbrankového skóre. Tato změna přišla v 61. mi-

nutě, kdy se brankově prosadil Rezek. Ofenzivní univer-

zál Viktorie dostal míč od Süssera a následně přehodil gól-

mana Straku. Za čtvrt hodiny však bylo vyrovnáno, když  

se z dorážky prosadil Jeník. Do konce zápasu se na stavu 

utkání již nic nezměnilo, a tak si Viktorka odvezla do Štrun-

cových sadů bod za remízový výsledek. „Nakonec je remíza 

asi spravedlivá, i když jsme měli na to vyhrát,“ řekl o utkání 

v Ovčárech Martin Lepeška.   

Na první celek ČFL s pěticí hráčů prvního týmu
Do  domácího utkání juniorky s  vedoucím týmem ČFL 

Varnsdorfem se trenér Milan Matejka mohl spolehnout 

na pomoc pětice „áčkařů“. V brance tak znovu stál Martin Ticháček, sto-

perská dvojice nastoupila ve složení Marek Bauer a Jakub Navrátil, post 

ve střední záloze si přivlastnil Tomáš Rada a v útoku hrál Jiří Mlika. Prá-

vě Rada byl pak u prvního zajímavého momentu zápasu, když v 16. mi-

nutě nedovoleně zasáhl v pokutovém území. Varnsdorf dostal výhodu 

pokutového kopu, ale Ticháček si se střelou Grubhoffera poradil. Poté 

se hrálo po  většinu prvního poločasu mimo šestnáctky. Až poslední 

minutu před odchodem do kabin dostala plzeňská juniorka možnost 

zahrávat rohový kop, který rozehrál na podzim skvěle hrající Vrzal. Míč 

se následně dostal k Navrátilovi, který ho uložil za záda hostujícího gól-

mana a poslal Viktorii do vedení.

Druhý poločas v režii domácích
Do druhé půle vstoupili plzeňští mladíci lépe než Varnsdorf. Už po třech 

minutách hry navýšil skóre z penalty Süsser a viktoriáni se chopili otě-

ží zápasu. Nebezpečně zakončovali Vrzal, Darida či Mlika. Třetí jme-

novaný pak v  69. mi-

nutě hry pečetil vý-

sledek na  konečných 

3:0, když po  střele Da-

ridy do  břevna usměr-

nil míč do  varnsdorf-

ské sítě. „Z výhry mám 

dvojnásobnou radost. 

Po  dvanácti zápasech 

jsme totiž dokázali 

uhrát nulu. A to se pro-

ti takovému týmu, ja-

kým Varnsdorf je, hned 

tak někomu nepoda-

ří,“ řekl po  zápase tre-

nér juniorky Milan Ma-

tejka. 

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. 

Česká fotbalová liga 2009/2010
Celková tabulka po 6. kole

 

 1. Hlavice  6 4 1 1 13:6 13

 2. Ovčáry  6 3 3 0 11:5 12

 3. Varnsdorf 6 4 0 2 12:7 12

 4. Č. Lípa  6 3 2 1 8:6 11

 5. Písek  6 2 4 0 11:8 10

 6. Plzeň B  6 2 3 1 9:5  9

 7. Králův Dvůr 6 2 3 1 10:9  9

 8. Sezimovo Ústí 6 2 3 1 7:6  9

 9. Mladá Boleslav B 6 2 2 2 7:7  8

10. Loko Vltavín 6 2 2 2 5:7  8

11. Karlovy Vary 6 2 2 2 10:13  8

12. Slavia B  6 2 1 3 8:6  7

13. Motorlet  6 2 1 3 9:11  7

14. Jablonec B 6 2 0 4 10:12  6

15. Žižkov B  6 2 0 4 9:14  6

16. Č. Budějovice B 6 1 2 3 6:8  5

17. Liberec B  6 0 3 3 7:13  3

18. Vyšehrad  6 1 0 5 5:14  3



Partneři mládeže:

Významní partneři:
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ženský fotbal

Ženy nevstoupily do soutěže dobře

Dobrý výkon na Spartě, domácí debakl se Slavií
Viktoriánky vstoupily do nové sezony nejtěžším možným utkáním v rámci 
ženské fotbalové ligy. Na hřišti pražské Sparty, suveréna posledních sezon, 
však svěřenkyně trenéra Josefa Dobrého favorita hodně potrápily. Zápa-
dočešky se dokonce v Praze ujaly vedení a soupeř s mnoha reprezentant-
kami v sestavě rozhodl o svém vítězství až ve druhé půli. Po povedeném 
úvodním představení však přišel šok ve druhém duelu soutěže. V něm pl-
zeňské fotbalistky přivítaly pražskou Slavii a na hřišti od začátku existova-
lo pouze jedno mužstvo. Tým v sešívaných dresech nakonec nadělil do-
mácím 9 branek. „Slavii tipuji na letošního mistra ligy. Každopádně my jsme 
jako tým podaly o 100 % horší výkon než na Spartě,“ okomentoval nešťast-

ný zápas trenér Josef Dobrý. Jeho svěřenkyně násled-
ně neuspěly ani na třetí pokus, když na hřišti Slovác-
ka podlehly 0:2.

Juniorky byly bodům blízko
Bodově naprázdno vyšly z úvodních třech duelů také 
juniorky. Na hřišti Sparty nejprve podlehly 1:5, se Sla-
vií však sehrály o poznání vyrovnanější duel než jejich 
starší kolegyně a připsaly si vzhledem k  síle soupeře 
přijatelnou porážku 0:3. Nejblíže premiérovému bodo-
vému zisku byly mladé viktoriánky na Slovácku, ale po 
boji nakonec odjely poraženy 1:2. Přes počáteční ne-

úspěch plzeňské fotbalistky hlavy nevěší. „Každý rád vyhrává, ale po od-
chodu šesti hráček loňské základ-
ní sestavy má náš současný mla-
dý tým ještě čas, ale samozřej-
mě zároveň povinnost se zlepšo-
vat,“ zhodnotil situaci trenér Ka-
rel Fajfrlík.

Žákyně nadělovaly 
Mělníku
O poznání odlišný start do sou-
těží prožily žákyně Plzně. Star-
ší nejprve podlehly na Straho-
vě sparťankám 1:3, aby však ná-
sledně doma nadělily soupeř-
kám z Mělníku pět branek. Ještě 
působivěji nastartovaly novou 
sezonu mladší žákyně. Po cenné 
remíze 3:3 na hřišti Sparty totiž 
doma deklasovaly Mělník 12:1. 

Fotbalistky plzeňské Viktorie nevstou-
pily do letošní sezony dobře. Plzeňanky 
doplatily na těžký los, který jim přisoudil 
dlouhodobě nejlepší týmy ženského fot-
balu, a ve třech kolech si zatím nepřipsaly 
ani bod. Podobně se vede také dorosten-
kám, a čest plzeňského ženského fotbalu 
tak prozatím zachraňují již tradičně dob-
ře hrající žačky. 

Tabulka 1. ligy žen
 
1. Slavia 3 3 0 0  26: 0 9
2. Sparta 3 3 0 0 14: 1 9
3. Brno 3 2 1 0 12: 5 7
4. Slovácko 3 2 1 0 8: 2 7
5. Teplice 3 1 0 2 2: 12 3
6. Hradec 3 0 0 3 1: 10 0
7. Plzeň 3 0 0 3 1: 14 0

8. Pardubice 3 0 0 3 2: 22 0
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Viktoriáni si odpoledne mezi dětmi užívali 
Fotbalové kvinteto se po slavnostním úvodu přesunulo do při-

chystané konferenční místnosti, kde se malým fanouškům 

ochotně podepisovalo na  plakáty, čepice a  také zbrusu nové 

kartičky. „Rozdané podpisy během celé kariéry už bych asi nespočí-

tal,“ usmíval se během akce Pavel Horváth, ale s již vážnější tváří 

dodával. „Na všechny tyto akce, které přispějí dobré věci, vždy při-

jdu rád. Je krásné vědět, že naše přítomnost může něčemu pomoci 

a že jsou děti ochotné přijít si sem pro náš podpis.“ Slova kapitána 

potvrzoval vzápětí také Tomáš Rada: „Cítíme se tu mezi fanoušky 

moc dobře. A oni naopak mají možnost poznat nás také z jiné než 

fotbalové stránky.“ 

Pohodové odpoledne pro celou rodinu
Viktoriáni se následně neplánovaně zapojili také do turnaje v mi-

nigolfu, který Hotel Sport Zruč zorganizoval pro nejmenší ná-

vštěvníky. „Zahrál jsem si moc rád. Navíc jsem Horviho zase pora-

zil, takže spokojenost,“ usmíval se po  průchodu osmnáctijamko-

vé trasy David Limberský, který, stejně jako Michal Daněk, dora-

Úspěšná sobota v Hotelu Sport Zruč
Nezvykle živo bylo v jed-

nu zářijovou sobotu před 

restaurací Hotelu Sport 

ve  Zruči. Právě zde bylo 

totiž za  zvuků viktorián-

ské hymny odstartová-

no Dětské odpoledne. 

Plzeňská Viktoria vysla-

la o  reprezentační pau-

ze do  svého partnerské-

ho hotelu hned pětici fot-

balistů, nadšeným dětem 

i  jejich rodičům se po-

stupně představili Pavel 

Horváth, David Limber-

ský, Michal Daněk, Tomáš 

Rada a Daniel Kolář. 
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zil do Zruče i s rodinou. „Uži-

li jsme si moc příjemné od-

poledne, všem se líbilo,“ po-

chvaloval si šestadvacetiletý 

fotbalista. 

Akce ve prospěch 
Dětské kliniky
Úspěch akce podtrhla také 

tombola, kterou po  celou 

dobu nabízely návštěvní-

kům pohledné studentky 

vyšší odborné zdravotnické 

školy. Ředitelka Hotelu Sport 

ve  Zruči, Renata Kloudová, 

tak na  závěr mohla zástup-

cům nemocnice předat šek na 5 000 Kč. „Samozřejmě bychom chtěli po-

děkovat za nás a především naše malé pacienty. Každá pomoc může zajis-

tit spoustu radosti,“ ocenila snahu organizátorů primářka Dětské kliniky 

FN Plzeň, MUDr. Zdeňka Černá. Hlavní cenu, kterou byl originální dres 

Pavla Horvátha, pak vylosoval právě šéf kabiny viktoriánů. 

Další akce budou následovat
„Je trošku škoda, že počasí spoustu návštěvníků odradilo, ale přesto akce 

splnila svůj účel. Na Dětskou kliniku se vybrala hezká částka, fanoušci i fot-

balisté si užili příjemné odpoledne,“ zhodnotila akci paní ředitelka Rena-

ta Kloudová a k všeobecně spokojeným ohlasům se připojil také tis-

kový mluvčí viktoriánů Pavel Pillár: „Jsme moc rádi, že se nám podobné 

akce daří zorganizovat. Kluci mají naštěstí velkou chuť pomoct, do těch-

to akcí je ani v nejmenším nemusíme nutit. A spokojené tváře malých fa-

noušků hovořily dnes samy za sebe.“ 

VIKTORIA BYLA VIDĚT 
TAKÉ NA DĚTSKÉM 
VELETRHU
V Plzni se poprvé uskutečnil veletrh s názvem Naše dítě a plzeňská 

Viktoria u toho nemohla chybět. Veletrh nabídl zboží určené pro vě-

kovou kategorii do patnácti let. V Domě kultury Inwest tak byly k vi-

dění například hračky, kočárky nebo jízdní kola. Děti si také během 

dvou dnů mohly zahrát různé hry, prohlédnout si pohádkovou ces-

tu, užít si speciální módní přehlídku nebo vyhrát jednu z mnoha věc-

ných cen. Z důvodu předzápasového soustředění sice na akci neby-

li přítomni samotní fotbalisté, ale červenomodré barvy Viktorie byly 

přesto pořádně vidět. Spousta dětí si odnesla domů fotku s velblou-

dím maskotem viktoriánů, úsměvy na tváři vykouzlily také fotbalo-

vé balonky, podepsané kartičky, tužky a v neposlední řadě také líst-

ky na dnešní utkání s Mladou Boleslaví. „Jsme moc rádi, že jsme k akci 

mohli přispět, první ročník veletrhu se vydařil. Děti byly spokojené a my 

doufáme, že na zápasy s Mladou Boleslaví se z nich již definitivně sta-

nou vášniví fanoušci plzeňské Viktorie,“ dodal k akci s úsměvem tisko-

vý mluvčí klubu Pavel Pillár. 



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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soupiska domácí soupiska hosté

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

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

18 David Bystroň  18. 1. 1982

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 Mladá Boleslav

Brankáři

 1 Michal Vorel 27. 6. 1975

12 Jan Šeda 17. 12. 1985

27 Miroslav Miller 19. 8. 1980

Obránci

 2 Marko Djalovič 19. 5. 1986

 4 Adrian Rolko 14.  9.  1978

 5 Tomáš Janíček 7. 9. 1982

 6 Václav Kalina 15. 7. 1979

17 Jan Rajnoch 30. 9. 1981

26 Václav Procházka 8. 5. 1984

Záložníci

 3 Tomáš Fabián 10. 9. 1989

11 Ondřej Kúdela 26. 3. 1987

13 Tomáš Poláček 29. 8. 1980

14 Ludovic Sylvestre 5. 2. 1984

18 Alexandr Noël Mendy 14. 12. 1983

20 Jan Kysela 17. 12. 1985

33 Lukáš Opiela 13. 1. 1986

Útočníci

 7 Jakub Řezníček 26. 5. 1988

 8 Ivo Táborský 10. 5. 1985

10 Marek Kulič 11. 10. 1975

16 Luboš Pecka 19. 2. 1978

19 Jan Chramosta 12. 10. 1990

21 Fiktru-Teferra Lemessa 24. 1. 1986

Hlavní trenér: Dušan Uhrin ml. 

Asistenti trenéra:  Petr Čuhel, Martin Třasák



malby natery

p .lzen cz
ne j l e p š í a d r e sa v e mìs t ì

Partneři:

Ofi ciální dodavatelé:

Mediální partneři:
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příští zápasy

Kalendář ligových zápasů Viktorie

26. 9. – 17:00 – 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

22. 9. – 16:30 – FK Dukla Praha – FC Viktoria Plzeň

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů 

Viktorie

Juniorka:

27. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FK Slavoj Vy-

šehrad

11. 10. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Motor-

let Praha

Dorost U19:

2. 10. – 14:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko

16. 10 – 13:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Krá-

lové

Žáci U15:

20. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – Fotbal Pardubice

4. 10. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia Praha

11. 10 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha

Ženy A:

27. 9. – 14:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno

17. 10. – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Teplice 

Tabulka Gambrinus ligy po 7. kole
1. FK Teplice 7 4 3 0 14:6 15

2. FC Baník Ostrava 7 4 2 1 8:5 14

3. FK Baumit Jablonec 7 4 2 1 9:7 14

4. AC Sparta Praha 7 3 4 0 7:2 13

5. SK Slavia Praha 7 3 3 1 10:6 12

6. FK Mladá Boleslav 7 3 2 2 12:7 11

7. 1. FC Brno 7 3 2 2 7:5 11

8. 1. FK Příbram 7 3 2 2 7:6 11

9. FC Viktoria Plzeň 7 3 1 3 9:9 10

10. Bohemians 1905 7 2 3 2 4:3 9

11. FC Slovan Liberec 7 2 2 3 10:11 8

12. SK Sigma Olomouc 7 1 4 2 7:8 7

13. 1. FC Slovácko 7 2 0 5 8:12 6

14. SK Kladno 7 1 1 5 4:11 4

15. Dynamo Č. Budějovice 7 1 1 5 4:12 4

16. FK Bohemians Praha 7 1 0 6 4:14 3
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co nás čeká

Dva pražské výjezdy
Plzeňané moc času na odpočinek nedostanou. Již tři dny po dnešním li-

govém duelu budou na Dukle bojovat o vstupenky mezi posledních šest-

náct celků Ondrášovka Cupu. „Loni jsme pohárovou cestu nedotáhli, nyní 

máme novou motivaci. Dukla je kvalitním týmem, ale pokud chceme pomýš-

let na nejvyšší mety, musíme ji porazit,“ shrnuje pocity celé kabiny gólman 

Michal Daněk. O další čtyři dny později se viktoriáni opět představí praž-

ským divákům. Sobotní duel na Letné proti sobě v prestižním souboji sve-

de Plzeň a Spartu. Nejeden viktorián má za sebou zkušenost s rudým dre-

sem a utkání tak pro ně bude mít speciální náboj. „Především však chceme 

bodovat a odrazit se v tabulce výše. Sparta má silné mužstvo, ale my se ne-

musíme bát nikoho,“ burcuje před duelem jeden z exsparťanů v kádru Da-

vid Limberský. 

Zopakujeme podzimní olomouckou kanonádu?
Jako další domácí soupeř se představí olomoucká Sigma. Hanáci ne-

mají na Štruncovy sady nejlepší vzpomínky, před rokem si ze západu 

Čech odvezly čtyřbrankový příděl. „Bude to úplně jiný zápas. Olomou-

ci start nového ročníku moc nevyšel, ale určitě mají na víc. Myslím, že di-

váky čeká atraktivní 

zápas,“ zapřemýšlel 

nad prvním říjno-

vým utkáním od-

chovanec hanác-

kého fotbalu Filip 

Rýdel. Jedním de-

chem však dodal: 

„Olomouc budeme 

řešit později, nyní 

nás čekají těžké du-

ely, které musíme 

zvládnout.“ 

Dva výjezdy do Prahy
Utkáním s Mladou Boleslaví odstartovala pro 

viktoriány těžká zápasová série. Již v úterý 

zajíždějí svěřenci Pavla Vrby k pohárovému 

duelu na pražskou Julisku a jen o kousek vedle 

zaparkuje plzeňský autobus v sobotu. To se 

Západočeši představí v prestižním duelu na půdě 

Sparty. Za čtrnáct dní poté zavítá do Štruncových 

sadů evropskými poháry otrkaná Olomouc.

Tipsport bude nadělovat 
v  zoo, Viktoria nebude chybět 

Nevšední program bude 

přichystán pro návštěv-

níky plzeňské zoologic-

ké zahrady v  nedělním dopoledni. Oblíbené kr-

mení tučňáků totiž bude zatraktivněno o  spe-

ciální akci sázkové kanceláře Tipsport a  fotbalo-

vé Viktorie Plzeň. Tipsport věnuje plzeňské zoo na chov tučňáků 

30 tisíc korun, vyslanci Štruncových sadů přispějí půlhodinou 

autogramiádou. 

A proč budou obdarováni právě plzeňští tučňáci? Může za to ví-

tězství jejich jmenovců z pensylvánského Pittsburghu v posled-

ním ročníku hokejové NHL. Jeden ze sázkařů totiž vsadil na jejich 

finálového soupeře s Detroitu a v kombinaci s ostatními tipy si 

mohl přijít na 30 milionů korun. Tikety vsazené za částky kolem 

200 korun obsahovaly 19 příležitostí. Sázkař jich s neskutečnou 

přesností 18 tipoval správně. Krom běžných soutěžních zápasů 

tiket obsahoval i  správně tipnuté dlouhodobé sázky na  vítěze 

fotbalových lig ve Francii – Bordeaux, Anglii – Manchester Utd., 

na vítěze MS v hokeji – Rusko nebo na vítěze fotbalového pohá-

ru UEFA – Doněck. Pak už zbývalo jediné, aby Detroit uspěl v sed-

mém zápase finále NHL proti Pittsburghu Penguins. Na celkové 

vítězství Detroitu v kursu 4,1:1 sázkař totiž vsadil. „Jelikož se hrál 

sedmý zápas série v Detroitu, už jsme se pomalu smiřovali s tím, že 

budeme vyplácet nejvyšší výhru v historii kursového sázení v Čes-

ku,“ přiznává zpětně Lubomír Ježek, ředitel Tipsportu pro komu-

nikaci a vnější vztahy.  Jenže „tučnáci“ ve strhujícím finále zdola-

li Detroit 2:1, sérii vyhráli 4:3, a nevědomky tak připravili sázkaře 

Tipsportu o 30 milionů. „Jelikož nás ‚penguíni’ za oceánem uchrá-

nili od výplaty tak obrovské sumy, rozhodli jsme se podpořit  jejich 

populaci v České republice, a to v zoologických zahradách v Plzni 

a Zlíně-Lešné,“ přidává rozuzlení Lubomír Ježek.

Akci svého Victory sponzora pak podpoří také fotbalisté Vikto-

rie. Den po utkání s Boleslaví dvojice fotbalistů zamíří do ZOO, 

aby se zde od deseti hodin autogramiádou zapojili do unikátní 

akce. Zpříjemněte si nedělní dopoledne nevšední akcí v prosto-

rách plzeňské zoologické zahrady.


