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jak to vidím já

po dlouhé době Vás opět vítám ve Štruncových sadech. Naposledy jsme se zde potkali 
při odvetě Ondrášovka Cupu, dnes se nám v dalším pokračování Gambrinus ligy posta-
ví tým Brna. Od našeho posledního domácího duelu jsme odehráli dva duely na hřiš-
tích soupeřů a  já mohu s potěšením konstatovat, že jsme se vrátili s čistým kontem 
a čtyřmi body. 

Ale popořádku. Ve zmiňované odvetě domácího poháru jsme se ve Štruncových sa-
dech utkali s týmem Kladna. Tento pohárový duel se rozhodl již na hřišti soupeře. Od-
veta byla pro oba týmy spíše přípravou na další ligová střetnutí. Obě mužstva se snažila 
hrát dopředu. Za svůj tým mohu říci, že jsme udělali spoustu nepřesností, ale přesto 
jsme měli dostatek šancí, kdy jsme mohli zápas rozhodnout v náš prospěch. Po gólu 
volaly šance Petržely a Jiráčka, ale opět jsme byli neúspěšní v koncovce. Splnili jsme 
úkol, i když naše hra nebyla, co se útočné fáze týká, optimální. 

Poté již přišlo na  řadu utkání v  Jablonci. Zajížděli jsme na půdu soupeře, který před 
tímto kolem vedl ligovou tabulku a v každém utkání dokazoval vysoký herní standard. 
O  to více jsou naše tři body cennější. S  vítězstvím jsem samozřejmě moc spokojen, 
do vyloučení Rajtorala jsme navíc předváděli i velmi dobrý fotbal. Všichni hráči podali 
výkon na hraně svých možností, příkladně bojovali jeden za druhého. Za to jsem jim 
také v kabině poděkoval. Jsem rád, že od začátku soutěže je znatelný posun v naší hře. 
Jsme jistější v  defenzivě, dostáváme málo branek, i  díky velmi dobré formě Michala 
Daňka. Dopředu se dokážeme prosadit kombinační hrou. 

Týden po cenném vítězství jsme zajížděli k soupeři z opačného pólu tabulky. Budějovice nezahájily 
soutěž dobře, ale po příchodu trenéra Šilhavého hned dokázaly získat cenný bod na Spartě. Věděl 
jsem, že nás nečeká jednoduchý duel, a to se potvrdilo. Byli jsme sice po celý zápas aktivnějším 
týmem, vytvořili jsme si dostatek šancí, ale v koncovce jsme nebyli dostatečně důrazní. Na druhou 
stranu jsme přivezli další plusový bod z venku a udrželi jsme se v popředí tabulky.

Dnes náš čeká Brno, které má za sebou neúspěšnou zápasovou sérii. Po porážkách v Olomouci a s Jab-
loncem potřebuje soupeř bodovat, aby se udržel v závěsu za špičkou. Trenér Beránek dal dohroma-
dy kvalitní tým, který určitě může pomýšlet na vyšší postavení v tabulce. Na druhou stranu my jsme 
po výsledcích minulých týdnů v herní pohodě, kterou budeme chtít přenést také do dnešního zápasu. 
Věřím také, že naše poctivé výkony přilákají do ochozů dostatek fanoušků a my se dnes budeme moct 
opřít o podporu Plzeňáků. Uděláme maximum pro to, aby fanoušci odcházeli domů spokojeni.  

Pavel Vrba
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Místo narození: slovenská Levoča
Ač je střední obránce Viktorie David Bystroň Čech, narodil se v  dnes 
slovenské Levoči. „Moje matka je Slovenka. Na  Slovensku se pak se-
známila s otcem, který je původem z Havířova, když tam byl na vojně.“ 
Na Slovensku však pobyl opravdu jen pár okamžiků svého života. „Vzá-
pětí jsme se přestěhovali do Havířova. Když mi byl jeden rok, tak jsme 
už žili v Ostravě,“ říká a dodává, že oba jeho sourozenci, starší sestra  
a mladší bratr, se narodili na českém území.

Do kádru Baníku přes nábor
Cestu ke hře, kterou si zamiloval a jež se stala o několik let později jeho 
řemeslem, si našel David sám. „Ostravský Baník pořádal výběr. Trenéři 
tenkrát chodili po  školách a  já jsem se přihlásil,“ popisuje svůj první 
fotbalový krůček. „Taťka mne pak doprovodil, já jsem uspěl a nastoupil 
jsem do sportovní třídy. Od třetí třídy jsem tak začal hrát za Baník.“ V tu 
dobu mohl jen těžko tušit, že ostravskému dresu zůstane věrný příštích 
sedmnáct let. Stejně jako ostatní začínající fotbalisté si pak vyzkoušel 

Plzeňský 
Dr. Jekyll 
a pan Hyde

Když útočníci soupeřů Viktorky vidí, že se ve vápně pohybuje tento tvrdý bek, rozmýšlí si každý svůj náběh do šestnáct-
ky. Takový je David Bystroň na fotbalovém hřišti. V soukromí je však tichý, působí velmi klidným dojmem a rozhodně 
z něj nejde strach. Šestadvacetiletý stoper, který si vyzkoušel angažmá v Bulharsku, miluje psy, rád nakupuje a pro an-
gažmá v Plzni má jen slova chvály.
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většinu postů. „V  žácích jsem posty hodně střídal. Nastupoval jsem 
jak na stoperovi, tak ve středu zálohy. Pár zápasů jsem dokonce ode-
hrál i v útoku. Hodně branek jsem ale nedával,“ popírá, že by z něj byl 
během fotbalových začátků vyhlášený kanonýr. „Jednou mě pak dali 
v mládežnické reprezentaci na levou zálohu, ale po dvaceti minutách 
jsem se vrátil na své místo ve středu,“ usmívá se při vzpomínce na krát-
kodobou anabázi na kraji středové formace.

 
Úspěchy pod trenérem Vrbou
 Se současným trenérem Viktorie Pavlem Vrbou se dnes šestadvacetiletý 
bek poprvé potkal, když hrál poslední rok v žákovských kategoriích. „Když 
přišel trenér Vrba do Ostravy, přivedl si nové hráče. Do té doby jsem s Baní-
kem nic nevyhrál. Pod jeho vedením jsme šli nahoru a hned v první sezóně 
vyhráli republikový titul. V dalším ročníku jsme s ním vyhráli dorostenec-
kou soutěž. V  ,šestnáctce‘ jsme zvítězili dokonce s  náskokem 24 bodů,“ 
vyjmenovává všechny trofeje, na  kterých se společně podíleli. Plzeňský 
fotbalista trenéra Vrbu označil jako kouče, pod kterým se určitě nejvíce 
zlepšil. „Chtěl po nás, abychom hráli fotbal. To je pro mladé kluky nejlepší 
škola,“ pochvaluje si spolupráci s koučem Vrbou, která funguje i nyní.

Mládežnickým reprezentantem
Kvalitních a  vyrovnaných výkonů ostravského klenotu si brzy všimli 
trenéři mládežnických výběrů České republiky.  „V  reprezentaci jsem 
nastupoval od šestnácti let. Se šestnáctkou jsem si zahrál na mistrov-

ství Evropy, kde jsme skončili čtvrtí. Prošel jsem sedmnáctkou a  byl 
i ve výběru do osmnácti let.“ Největšího úspěchu se lvíčkem na prsou 
se Davidovi dostalo v roce 2001 na mistrovství Evropy hráčů do osm-
nácti let ve Finsku. Český výběr suverénně zvítězil ve skupině. „Ve finále 
jsme pak hráli s Polskem, prohráli 3:1 a obsadili druhé místo,“ vzpomíná 
na poslední zápas turnaje v zemi tisíců jezer. Jedním ze stálých kolegů 
v reprezentačních týmech mu pak byla i současná plzeňská brankářská 
jednička, Michal Daněk.    

Začátky v prvním týmu Baníku
„Když jsem byl v juniorce, tak jsem jel s prvním týmem na nějaký pří-
pravný turnaj. Ten se mi však vůbec nepovedl, a  tak jsem šel zpátky. 
Po dvou měsících jsem ale hrál Pohár. To si mě vytáhl trenér Jarabinský 
a už jsem v ,áčku‘ zůstal,“ popisuje David, jak se probojoval do ligového 
kádru Baníku. „Když jsem přišel do prvního týmu, pomáhali mi úplně 
všichni. Nejvýrazněji pak Martin Lukeš, se kterým jsem velký kamarád,“ 
chválí ještě dnes všechny své bývalé spoluhráče. V  šestém ligovém 
kole sezony 2001/02 se pak dočkal svého debutu v  Gambrinus lize 
v utkání proti Teplicím. „Premiéra v lize byla krásná. Na Bazaly se přišlo 
podívat hodně lidí, snad deset tisíc, a my jsme odehráli výborný zápas, 
i když jsme prohráli 0:2. Měli jsme snad třicet střel a patnáct rohů. Tepli-
ce jsme tlačili, ale po dvou brejcích jsme dostali branky a nakonec pro-
hráli. Bylo to tedy trochu zklamání. Nicméně na ten zápas vzpomínám 
rád,“ vybavuje si ligovou premiéru, po které měl pro výkon mladého 
fotbalisty trenér Ostravy Jarabinský jen slova chvály. Dalším nezapo-
menutelným zážitkem v Davidově kariéře je pak jeho první zápis mezi 
ligové střelce. „Na první branky snad nikdo nezapomíná. Já dal tu svoji 
první ligovou hlavou na hřišti Liberce. Nakonec jsme tam zvítězili 2:0.“

Mistrovský titul v ostravských barvách
Nejúspěšnější sezonou pro Baník Ostrava v samostatné české lize byl 
bezpochyby ročník 2003/04. V Baníku se sešel výborný tým, kterému se 
podařilo na konci sezóny zvednout nad hlavu trofej určenou pro mistra 
ligy a ještě k tomu se probojovat do finále českého poháru. „Celou se-
zónu chodil na Baník plný dům. Ostrava fotbalem žila a nám se podařil 
každý zápas, takže to bylo opravdu výborné,“ popisuje vydařený rok 
obdivovatel fotbalového umění Franka Lamparda. Ostravský tým byl 
skvěle poskládán a jeho hlavním tahounem se bezesporu stal nejlepší 
střelec ročníku Marek Heinz. „V době, kdy jsme spolu hráli, měl fazónu, 
dával góly. Šlo mu dát balon do každé pozice a on si s každým míčem 
poradil. Byl pak schopen bez problémů obejít dva protihráče. Je to nej-
lepší fotbalista, se kterým jsem během působení v Baníku nastupoval,“ 
chválí kvality bývalého reprezentačního útočníka a ke slezskému fot-
balovému úspěchu dodává: „Oslavy titulu byly super. Já jsem vše slavil 
spíše vnitřně, než abych dával své emoce nějak výrazně najevo,“ říká, 
a potvrzuje tak pověsti o klidné povaze. Baníku pak chyběl jen posled-
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ní krok k tomu, aby oslavil double. „Titul se však nevyhrává každý rok, 
a tak mi oslavy nezkazila ani porážka ve finále Poháru se Spartou.“ 

Slavní soupeři na cestě do pohárové Evropy
Když Ostrava obsadila v Gambrinus lize nejvyšší příčku, čekal ji boj o Ligu 
mistrů. V předkole ostravským fotbalistů určil los těžkého soupeře – Bayer 
Leverkusen. První utkání odehrál Baník na německé půdě a zápas skončil 
neslavným výsledkem 5:0. „Člověk se nechtěl ani vidět. Sice jsme nezačali 
špatně, ale do konce první půle jsme dostali dva góly a pak nás už přehráli. 
Jeli jsme tam s očekáváním a odjeli s pětkou,“ mrzí urostlého fotbalistu. 
„Doma jsme ale hráli dobře a uhráli skvělý výsledek, když jsme vyhráli 2:1. 
Němci však přijeli bez svých opor. S ,Boro‘ jsme prohráli v Anglii 0:3 a doma 
remizovali 1:1. Zvláště domácí zápas byl pro mě hezkým zážitkem, protože 
jsem dával branku,“ vzpomíná i na dvojzápas s anglickým Middlesbrough. 
Právě o zápasech na evropské scéně pak David mluví jako o jednom z nej-
silnějších zážitků, které zažil během své fotbalové kariéry. 

Vítěz Poháru ČMFS
I když Baníku v sezoně 2003/04 zisk Poháru ČMFS unikl, medaili za ví-
tězství v druhé nejsledovanější české soutěži má Bystroň doma také. 
„Pohár se nám nakonec podařilo získat rok poté, co jsme vyhráli titul. 
To už nás nevedl trenér Komňacký, ale Jarabinský. Ve finále jsme pora-
zili Slovácko a mohli se radovat z druhé trofeje během dvou let,“ usmí-
vá se při vzpomínkách na  velká vítězství. Zatím se jedná o  poslední 
výrazný úspěch, který ostravský fotbal zaznamenal. 
Současný tým je oproti mančaftu, který na vítězství 
v Poháru dosáhl, velmi odlišný. „Sestava se v týmu 
hodně proměnila. Ze současného týmu Baníku 
jsem stále v kontaktu s Martinem Lukešem a Ale-
šem Neuwirthem. Aleš se za  mnou byl i  podívat 
v Bulharsku.“ A první jmenovaný, Martin Lukeš, se 
málem stal Davidovým spoluhráčem v Levski o ně-
kolik let později. „Nakonec z toho ale sešlo, což byla 
škoda,“ povzdechne si. 

 
Poprvé v jiném dresu – přestup do Levski 
Sofia
Po více než sto padesáti zápasech v dresu Baníku 
se David rozhodl, že se zkusí podívat po nějakém 
zahraničním angažmá. „Nakonec se ozvala Levski 
Sofia. Přestup proběhl velmi rychle. Zástupci Sofie 
přijeli a  dohodli jsme se. Já pak za  týden odletěl, 
absolvoval zdravotní testy a v klubu již zůstal,“ po-
pisuje, jak došlo k k přesunu do bulharské ligy. Po-
kud by měl dnes porovnat kvalitu české a bulhar-

ské soutěže, určitě je podle 
pohledu stopera Viktorie 
lepší Gambrinus liga. „Kva-
lita soutěže je určitě vyšší 
u nás v Čechách. Zázemí tu 
máme určitě na vyšší úrovni 
než v  Bulharsku. Fotbalově 
se mi česká liga zdá bojov-
nější. V  Bulharsku to je sice 
techničtější, ale kvůli úrovni 
stadionů a  všeho kolem se 
kvalita soutěže, alespoň pro 
mě, snižuje,“ říká. 

Život v Sofii
Na život v Bulharsku si David zvykl bez sebemenších problémů. „Bul-
harsky sice určitě nemluvím plynně, ale na život jsem si tam zvykl velmi 
rychle. Nebyl žádný problém, a tak jsem mohl být spokojený. Akorát 
fotbal mi nedával to, co tady,“ přemýšlí. Co se však soukromého života 
v  Bulharsku týká, neměla k  němu nedávná posila Viktorie žádné vý-
hrady. „Původně jsem bydlel na hotelu, pak jsem si sehnal velký byt. 
Ten ležel v komplexu s hotelem, bazénem, parkem a vším, na co si jen 
člověk vzpomněl. To bylo perfektní. Dorazila za mnou i manželka, tak-
že když bylo volno, mohli jsme jít ven a bavit se. Pořád bylo co dělat, 

David Bystroň

Číslo dresu: 18
Narozen: 18. 11. 1982

Výška: 189 cm

Váha: 86 kg

Post hráče: obránce
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i když možnosti byly omezené,“ popisuje. „Sofia je sice staré město, ale 
centrum je krásné.“ Tato idylka však trvala pouze rok.

Zklamání na úvod, ale ligová trofej na konci sezony
„Vstup do sezóny jsme neměli nejlepší, protože jsme vypadli v předko-
le Ligy mistrů s Borisovem. Očekávání všech bylo velké. I já jsem počí-
tal s tím, že bychom měli hrát evropské poháry a s tím jsem tam také 
odcházel. První utkání s Borisovem jsme hráli opravdu dobře. Vytvořili 
jsme si pět gólových šanci a ještě k tomu nedali penaltu. V 88. minutě 
jsme pak dostali branku ze standardky. Ihned po zápase odešel trenér, 
který o mě stál. Venku jsme pak uhráli remízu 1:1 a Borisov dohrával 
o desíti. Jeden gól nám chyběl k  tomu, abychom postoupili. To však 
neunesli diváci, kteří nás čekali na letišti. Naštěstí tam byla policie, tak-
že nakonec zůstalo vše v  pořádku,“ převypráví dramatické okamžiky 

začátku loňského ročníku. Fanoušci si ale o to více užili zbytek sezóny, 
když se Levski podařilo zvítězit v bulharské soutěži o jeden jediný bod 
před jejich velkými rivaly z CSKA. „Když jsem neměl zdravotní problé-
my, tak jsem odehrál skoro všechny zápasy. Nastupoval jsem pravidel-
ně jak v pohárech, tak i v lize. Mohl jsem být spokojený i s tím, že jsme 
ligovou soutěž vyhráli a já tak mohl oslavit svůj druhý ligový titul v kari-
éře,“ popisuje, jak pro něj probíhala zatím jediná sezóna, kterou v cizině 
ostravský odchovanec strávil.

Odchod z Bulharska
Po  loňském ročníku však přišla další změna, když Levski znovu pro-
pustilo trenéra. „Na  začátku roku bylo všechno v  pořádku, nikdo mi 
nic neříkal a nastoupil jsem do prvního přáteláku. Když jsem pak ale 
v dalších nehrál, tak se vše začalo měnit. Poté vyhodil majitel klubu tre-
néra, který loni vyhrál titul a přivedl si nového. Ten byl ,velmi úspěšný‘. 
Pod jeho vedením klub šest zápasů nevyhrál, a tak podal rezignaci. To 
jsem už ale v klubu nebyl,“ říká. „Najednou jsem se stal nechtěným hrá-
čem a nikdo mi neřekl proč. K tomu šel dolů rozpočet klubu. Dokonce 
za mnou přišli s nabídkou, abych byl součástí transferu, protože Lev-
ski potřebovalo útočníka. Jeden kanonýr pak do Sofie přestoupil a já 
měl jít jako náhrada do jiného klubu. To jsem však odmítl. V bulharské 
lize jsem nechtěl zůstat,“ svěřuje se. „Naštěstí se mi ozvala Plzeň, za což 
jsem byl hodně rád. Viktorka mě vysvobodila z problémů,“ chválí svého 
současného zaměstnavatele. Kdyby se měl David znovu rozhodnout, 
zda by se upsal klubu ze Sofie, váhá. „Přemýšlel jsem, co bych udělal, 
kdybych mohl vrátit zpátky ten čas, kdy jsem se rozhodl pro odchod 
do Levski. Asi bych se tam rozhodl nejít. Během té sezóny jsem šel fot-
balově dolů.“ 
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profil

Ve Viktorce to Davidovi sedí a touží po trofejích
„Viktorka se mi poprvé ozvala před zápasem s  Baníkem,“ pokračuje, 
jak se zrodilo jeho hostování ve Štruncových sadech. „Věděl jsem, že 
Plzeň má dobrý kádr, který bude hrát na  čele ligy. Byl jsem rozhod-
nutý, že pokud se kluby mezi sebou domluví, na plzeňskou nabídku 
kývnu,“ usmívá se. „Přesun proběhl velmi rychle. Po pár dnech v klubu 
jsem pak už nastoupil proti Liberci. Sice jsme to utkání nezvládli, když 
jsme prohráli 0:2, ale já byl za sebe rád, že hraji.“ Z plzeňské kabiny se 
před svým příchodem do Plzně znal velmi dobře s Michalem Daňkem, 
Františkem Rajtoralem a  Davidem Střihavkou, se kterými nastupoval 
za ostravský Baník. Zjišťoval tedy nějaké informace o plzeňském klubu 
od svých bývalých spoluhráčů? „Vlastně jsem ani nikomu z nich nevo-
lal. Naopak mi telefonoval Michal Daněk, abych neváhal,“ popisuje roz-
hovor fotbalistů, kteří se znají odmala. Angažmá v západočeském klu-
bu si zatím bek, který má na svém kontě osm ligových branek, nemůže 
vynachválit. „V Plzni jsem spokojený, hraje se mi tu dobře. To samé platí 
o výsledcích a partě. Myslím, že všichni můžou vidět, jak jdeme fotba-
lově nahoru,“ přemýšlí David a pošilhává po dalších fotbalových úspě-
ších. „Po trofejích touží každý. Každý chce vyhrávat a hrát nejvýš,“ říká.

  
Spokojenost u manželů Bystroňových
Největší město západních Čech si pak viktorián s osmnáctkou na zádech 
nemůže vynachválit nejenom kvůli fotbalu. „V Plzni se mi líbí hodně a ne-
bál bych se ji přirovnat k Ostravě. Je to klidné a malé město. Já osobně moc 
nemusím velká města. Mám kousek od  stadionu pronajatý byt. A  když 
k tomu připočtu, že tady mám s sebou manželku a psy, tak mi nic nechybí,“ 
krčí rameny při otázce na možné nedostatky. S manželkou Kájou se zna-
jí hodně dlouho. „Manželka je původem z Ostravy, a než jsme se poznali, 
tak bydlela kousek ode mě,“ okrývá něco málo ze svého soukromí. Zmí-

něné chození na procházky 
se dvěma  domácími maz-
líčky je jedna z  Davidových 
nejoblíbenějších činností. 
„Když jsem byl malý, tak 
jsem psa neměl. K tomu mě 
přivedla až manželka, která 
jednoho měla, a  já jsem jí 
pak k  narozeninám koupil 
druhého,“ vysvětluje a  fran-
couzské „cherchez la fem-
me“, za vším hledej ženu, se 
tak znovu potvrzuje.

Fanoušek hokejových 
Vítkovic a nakupování
Kromě chození na procház-
ky se psy si plzeňský stoper 
rád zajde na  hokej. David 
Bystroň, který strávil větši-
nu svého života v  Ostravě, 
je zákonitě fanouškem Vít-
kovic. Právě Vítkovicím se letos v extralize daří, takže druhý nejpopulár-
nější sport v České republice dělá tomuto viktoriánovi opravdu radost. 
„V Plzni jsem na hokeji ještě nebyl, ale chystám se. Snad mi to brzy vyjde. 
Často chodí na hokej ,Limba‘ s ,Petrželkou‘, takže se k nim určitě jednou 
přidám,“ přiznává David, že zatím plzeňské indiány povzbudit nebyl. 
Jeho další koníček je pro většinu mužů netypický. „Rád chodím nakupo-
vat. Nejraději nakupuji oblečení a módní věci. Manželka Kája mi říká, že 
mám i dobrý vkus, takže jsem schopen vybrat i něco pro ni. Bavím mě 
to,“ prozrazuje. „Kluci v kabině vlastně ani o této mé zálibě nevědí, takže 
se opravdu ještě nestalo, aby mě přišel někdo požádat o radu,“ baví se 
při představě, že by někomu z kabiny pomáhal vybírat vánoční dárky.

Tanečník, který neprošel tanečními
Co se hudby týká, má šestadvacetiletý hráč rád taneční hudbu. „Hodně 
nyní poslouchám trance, minimal nebo Armina van Buurena. Někte-
ří lidé toto vůbec neznají a poslouchají českou klasiku. Tu já si klidně 
poslechnu taky, to u mě není problém,“ říká.  K taneční hudbě pak lo-
gicky patří i  tanec samotný. „Ano, občas si chodím i  zatancovat. Rád 
navštěvuji velké party. Třeba jsem byl dva roky zpátky na Sensantion 
White Party v Praze. Sešlo se tam přes dvacet tisíc lidí,“ vzpomíná na za-
jímavou zkušenost. „Tanečními jsem ale opravdu neprošel. To je trochu 
něco jiného. Možná že bych polku nebo valčík zvládl, kdyby mne ně-
kdo vedl, ale jinak určitě ne,“ směje se.
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minulý zápas

Bez tří obránců základní sestavy
Od konce zápasu na Spartě věděl kouč Viktorky Pavel Vrba, že se bude 
muset v  utkání s  olomouckou Sigmou obejít bez tří obránců, kteří 
na podzim pravidelně nastupují v základní jedenáctce. Davidové Lim-
berský a Bystroň uviděli v předchozím ligovém kole čtvrtou žlutou kar-
tu v sezóně, která pro ně automaticky znamenala stop na jedno utkání. 
Dalším chybějícím bekem byl pak Jan Lecjaks, jenž si plnil své repre-
zentační povinnosti na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Egyptě.

Nejprve stříleli hosté
Olomoučtí svou snahu neodjet ze Štruncových sadů bodově naprázd-
no prezentovali už v první minutě utkání. Po rohovém kopu předvedl 
třem tisícovkám fotbalových příznivců zakončení nůžkami Škerle. Olo-
moucký stoper mířil naštěstí přesně do míst, kde byl připravený gól-
man Daněk. O pět minut později zahrozil Petr. Mladý útočník, který se 
dostal k zakončení mezi plzeňské stopery, se pokusil přelobovat bran-
káře Viktorie, branku však netrefil.

Petrželovo břevno
Ve 12. minutě se poprvé v gólové příležitosti objevili viktoriáni. Po cen-
tru Horvátha do pokutového území Sigmy se první střelou prezentoval 
Petržela. Jeho dělovka orazítkovala břevno, od něj se odrazila na bran-
kovou čáru a  poté zpět do  hřiště. Následná Navrátilova dorážka hla-

vou skončila v Lovásikově náruči. Do konce 
prvního poločasu zahrozila Viktorka ještě 
z rohového kopu. Po jeho rozehrání na Ji-
ráčka se levonohý fotbalista vřítil do vápna 
Olomouce, odkud poslal míč do  chumlu 
před brankou. Balon sice zamířil až k tísně-
nému Kolářovi, ale od jeho kolena se pouze 
odrazil do zámezí. 

Po návratu z kabin pálil ostrými Rajtoral
Druhý poločas začala aktivněji Viktoria a  přitlačila svého soupeře 
na jeho polovinu. Ve 48. minutě se do odraženého míče po rohovém 
kopu Plzně opřel Rajtoral. Jeho tvrdá střela Lovásika pěkně protáhla, 

FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)
Branky:  72. Bakoš
Žluté karty:  Ševinský, Bakoš, Horváth, Petržela – Rossi, Komárek, 

Škerle, Kaščák
Rozhodčí: Adam – Handlíř, Kubáň
Diváci: 3 105
FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Ševinský, Rada, Navrátil, Jiráček – 

Petržela, Horváth, Kolář, Rajtoral (57. Rezek) –  
Bakoš (84. Rýdel), Střihavka (70. Mlika).  
Trenér Pavel Vrba

SK Sigma Olomouc:  Lovásik – Janotka, Komárek, Škerle, Onofrej – 
Bajer, Rossi, Kaščák (80. Hořava), Otepka,  
Štěpán (67. Šultes) – Petr (77. Ordoš).  
Trenér Zdeněk Psotka

Utkání 
s Olomoucí

rozhodla
jediná

branka

Olomouc, soupeř Viktorky v 10. ko- 
le Gambrinus ligy, nepřijela do 
Štruncových sadů v nejlepším 
rozpoložení. O to více toužili 
Hanáci bodovat v západočeské 
metropoli. Po bezbrankové první 
půli svírali otěže zápasu pevně 
ve svých rukou viktoriáni, kterým 
se podařilo necelých dvacet mi-
nut před koncem zápasu vstřelit 
jedinou a rozhodující branku. 
Všechny tři body tak zůstaly 
v Plzni.
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ale slovenský gólman míč za  svá 
záda nepustil. Chvíli poté si krajní 
záložník Viktorky svou střelu ze 
stejné pozice zopakoval. Tentokrát 
byl však olomoucký brankář bez 
práce - ,Rajty‘ zacílil vysoko nad 
břevno. V  64. minutě se pokusil 
překonat Lovásika technickým po-
kusem levou nohou Petržela. Jeho 
pokusu chyběly pouze centimetry, 
ale skóre se nadále neměnilo. 

Branka nebranka 
po Ševinského hlavičce
V 70. minutě to ve Štruncových sa-
dech vřelo. Po rohu, který rozehrál 

kapitán Plzeňských Horváth, se do vzduchu zavěsil na zadní tyči pravý 
bek Ševinský. Třicetiletému fotbalistovi se podařilo mít dostat za Lo-
vásikova záda i za brankovou čáru, odkud ho poté vykopl bránící olo-
moucký hráč. Nicméně hlavní rozhodčí nezapískal a neukázal na znač-
ku středového kruhu, a tak i přes protesty viktoriánů hra pokračovala.

Bakošův vítězný gól
O minutu později již nikdo Viktorce vstřelenou branku neupřel. Mlika 
posunul míč do střelecké pozice Rezkovi. Ten se však neukvapil a před-
ložil geniální přihrávkou balon na malé vápno volnému Bakošovi, který 
zamířil do zcela odkryté branky Olomouckých. Viktorka se tak zaslou-
ženě ujala jednobrankového vedení, které se pokusil o pár chvil pozdě-
ji navýšit Petržela. S jeho zakončením si brankář hostů poradil.

Čtvrtá nula v ročníku pro 
Daňka
Olomoučtí hráči vrhli po  inkaso-
vané brance všechny zbývající 
síly do  útoku. Největší práci měl 
Daněk s  Janotkovou střelou ze 
77. minuty, která před plzeňským 
brankářem nebezpečně skoči-
la. Minutu před koncem zápasu 
se pokusil urvat pro své barvy 
alespoň bod Bajer. Se střelou 
olomouckého záložníka neměl 
Daněk jediný problém, balon 
schoval do své náruče, a pojistil si 
tak své čtvrté čisté konto v probí-
hající sezoně.

O Výhře rOzhOdl druhý 
pOlOčas, znělO z kabiny
Viktoriáni rozhodli utkání s  Olomoucí ve  druhé půli, kdy podali lepší 
výkon než v první pětačtyřicetiminutovce. O poločasové přestávce se 
v kabině ujal slova kapitán a nejzkušenější hráč klubu Pavel Horváth. 
„Musel jsem připomenout, že žádný soupeř se neporazí sám, že bez srdce 
to nejde. Na  hřišti musíme nechat srdíčko, jak říká nejmenovaný trenér, 
musí to lítat,“ vzpomněl si na slova dnes ružomberského kouče Františka 
Straky. „S body můžeme být spokojeni určitě. Nebudeme si ale nalhávat, že 
naše hra nemá mezery,“ dodává plzeňský špílmachr. 
V utkání s Hanáky vznikla také jedna velmi sporná situace. Po rohu Hor-
vátha se dostal k hlavičce Ševinský a hostující obránce pravděpodobně 
odkopával míč již za brankovou čárou. „To byl gól. Moment, když rozhodčí 
nezvedl ruku, byl pro mne strašný. Zaplaťpánbůh už jsem měl kartu, tak 
jsem se rozčiloval jen v mezích,“ usmíval se již s odstupem kapitán plzeň-
ských fotbalistů. 
Po desítce odehraných zápasů se viktoriáni pustili i do hodnocení pro-
bíhající sezony. „S umístěním i body po deseti odehraných kolech můžeme 
být spokojeni,“ říká Pavel Vrba. „A uděláme všechno proto, abychom se 
nahoře udrželi,“ ujistil všechny příznivce plzeňské klubu Horváth. Další 
zápasy ukázaly, že nesliboval nadarmo. 
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Identická sestava jako v pohárové odvetě
Do utkání na půdě celku, kterému před zahájením zápasu patřila v ta-
bulce Gambrinus ligy druhá příčka, vyběhla Viktorka v identické sesta-
vě jako v odvetném klání Ondrášovka Cupu s Kladnem. Trenér Vrba se 
musel obejít bez zraněného Daniela Koláře. Na straně soupeře se pak 
proti svému bývalému klubu představil Marek Jarolím.  

Ofenzivní fotbal z obou 
stran
Po sněhové nadílce, která po-
tkala Jablonec během týdne, 
se zápas odehrál na  velmi 
těžkém terénu. Jako by to ale 
ani jednomu ze soupeřů neva-
dilo, protože již od  úvodního 
hvizdu předváděly oba týmy 
ofenzivní fotbal. V  5. minutě 
utkání vyslal Čížek první stře-
lu na  plzeňskou branku, mířil 

však přesně do míst, kde stál připravený Daněk. Na dru-
hé straně nebezpečně hlavičkoval po  rohovém kopu 
stoper Viktorie Bystroň. Chvíli poté se do šance protla-
čil Lafata, ale nezamířil přesně. Na druhé straně hřiště 
poslal Petržela do šance Rezka, který si obhodil Kova-
říka, ale jeho následný střelecký pokus byl zablokován. 
Ve  24. minutě zkusil své střelecké štěstí Jarolím. Jeho 
technický pokus si cestu do plzeňské branky nenašel.

Rajtoralova premiérová branka
Ve 30. minutě hry došlo k nejdůležitějšímu momentu ce-
lého zápasu. Po nahrávce Rezka se chopil míče Rajtoral, 
přešel přes Krejčího a proti sobě měl už pouze gólmana 
Špita. Kličkou obešel také jabloneckého brankáře a z nu-
lového úhlu poslal míč i přes dobíhajícího Drska do sítě 
domácího celku. Zaznamenal tak svůj premiérový zásah 
v ligovém utkání v plzeňském dresu. O čtyři minuty moh-
lo být vedení Viktorie dvoubrankové. Přímý kop Horvátha 
však vytlačil Špit nad břevno. Jablonec se snažil korigovat 

výsledek ještě před koncem prvního poločasu. Do míče se opřeli Pavlík 
a Čížek, ale ani jeden nemířil přesně a branku Viktorie netrefil.

Od 56. minuty o desíti 
Jablonečtí už od  úvodu druhé půle dali Viktorce jasně najevo, že ni-
kterak netouží po  první porážce v  ročníku na  domácím hřišti. Ve   
47. minutě střílel Lafata, ale Daněk si s jeho zakončením poradil. Odpo-
vědí na Lafatovu střelu byla střela Limberského, ale také gólman Jab-
lonce stál na správném místě. Proti pokusu Vošáhlíka na druhém konci 
hřiště musel vytáhnout jeden ze série skvělých zákroků Daněk. Střelu 
mladého útočníka vyrazil. V 56. minutě zanechal druhou výraznou sto-
pu ve statistikách utkání Rajtoral. Od rozhodčího Příhody uviděl za faul 
na Pavlíka druhou žlutou kartu v zápase a musel předčasně do sprch.

Jablonecký tlak bez brankového efektu
Jablonec následně viktoriány uzamkl u jejich pokutového území. Střela 
Lafaty skončila vedle levé tyče plzeňské branky. V 65. minutě se zno-
vu utkali Vošáhlík s Daňkem. Ze souboje vyšla opět vítězně plzeňská 

První půli byl k vidění ofenzivní fotbal z obou stran. Úvodní a, jak se nakonec ukázalo, také jedinou branku utkání 
zaznamenala Viktorka ve 30. minutě, kdy se prosadil Rajtoral. Do druhého poločasu vlétli domácí jako uragán a přitlačili 
Plzeňské k jejich pokutovému území. Jablonecký tlak ještě narostl poté, co viktoriáni hráli poslední půlhodinu hry o desíti. 
Míč se jim však za Daňkova záda dostat nepodařilo, a tak si Viktorka odvezla ze severu Čech tři body.

Vítězství z Jablonce s cenou zlata
minulý zápas
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brankářská jednička, která Vošáhlíkův pokus zneškodnila. Ukázala se 
ale i Viktorka. Po centru Horvátha hlavičkoval nebezpečně Bakoš, ale 
v těžké pozici netrefil dobře. Haurdićovo zakončení, které přišlo o pár 
chvil později, sice nepostrádalo tvrdost, ale přesnost. Míč skončil nad 
brankou. Dvacet minut před koncem zápasu se zaskvěl gólman Viktor-
ky. Nádherná střela Čížka by určitě skončila v růžku plzeňské branky, 
ale Daněk předvel fantastický zákrok. Zuby si na něm o pět minut poz-
ději vylámal opět mladý Vošáhlík. 

Nebezpečné protiútoky Viktorie 
V gólových příležitostech se neobjevovali pouze jablonečtí fotbalisté. 
Z rychlého protiútoku Viktorky se mohl po Rezkově nahrávce prosadit 

Jiráček, ale tísněný Pavlíkem zacílil pouze do Špita. Za čtyři minuty si 
dlouhovlasý záložník svou šanci zopakoval. Po skvělém pasu od kapi-
tána Horvátha se řítil osamocen na branku domácích, ale v poslední 
chvíli ho doběhl Pavlík a  stihl Jiráčkovu střelu zablokovat.  Viktorie 
následně dokázala během nastavených tří minut udržet míč na svých 
kopačkách, a  tak si ze severu Čech přivezla plný počet bodů. Potřetí 
v řadě navíc plzeňská defenzíva v ligovém klání nepoznala, jaké to je 
inkasovat branku.

FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka:  30. Rajtoral
Žluté karty:  Jarolím, Haurdić – Rajtoral, Ševinský, Rada, Rezek 
Červená karta:  Rajtoral
Rozhodčí: Příhoda – Kordula, Teuber
Diváci: 2 312
FK Baumit Jablonec:  Špit – Krejčí (83. Michálek), Drsek, Huber 

(46. Vošáhlík), Kovařík – Haurdić  
(78. Vukovič), Pavlík, Jarolím, Loučka,  
Čížek – Lafata. Trenér František Komňacký

FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Ševinský, Bystroň, Navrátil, Limberský – 
Petržela (77. Jiráček), Rada, Horváth, Rajtoral – 
Rezek (90. Hájovský), Bakoš (81. Střihavka).  
Trenér Pavel Vrba

Vyhráli Jsme díky týmOVému 
VýkOnu, znělO z kabiny
Významnou postavou vítězného zápasu byl gólman Viktorie Michal 
Daněk, který udržel již třetí čisté konto v  řadě. „Jsem samozřejmě 
rád za každou vychytanou nulu, ale dnes to bylo jednoznačně vítězství 
celého týmu. Bojovali jsme a tři body bereme po zásluze,“ říkal plzeň-
ský brankář, jenž v utkání předvedl několik výborných zásahu. Který 
z nich by však on sám vyzdvihl? „Nejtěžší asi byla střela Tomáše Čížka. 
Naštěstí velmi rychle padala, takže jsem stačil zasáhnout. Při dalších 
náznacích šancí mi hodně pomohli kluci, měl jsem vždy dostatek pro-
storu,“ neopomněl zmínit výborný týmový výkon.
Smutným hrdinou mohl být po utkání František Rajtoral. Nádher-
nou akcí nejprve otevřel skóre utkání, aby se po hodině hry nechal 
vyloučit a poslal spoluhráče do deseti. „Je mi to moc líto, byla to hod-
ně zbytečné. Klukům musím strašně moc poděkovat, že zápas dovedli 
do vítězného konce. Byla to pro mě strašně dlouhá půlhodina,“ popi-
soval vynucený pobyt v kabině třiadvacetiletý záložník, pro kterého 
byla pondělní trefa první brankou v dresu Plzně. „Celou akci založil 
skvělou kolmicí Honza Rezek, já se pak zbavil obránce a po blafáku 
gólmanovi z velkého úhlu zavěsil. Snad na další gól nebudu čekat tak 
dlouho,“ zakončil své hodnocení už s úsměvem „Rajty“.
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Nelichotivá plzeňská bilance na jihu Čech
Hosté jeli na Střelecký ostrov s nelichotivou bilancí vzájemných zápa-
sů. Na jihu Čech ještě nikdy v ligovém zápase nevyhráli, posledních pět 
vzájemných duelů skončilo smírně. Nyní však vstupovali do utkání po 
výhře v Jablonci jako čtvrtý tým v tabulce z pozice favorita. Domácí, 
v tabulce předposlední,  nastoupili doma poprvé pod vedením Jaro-
slava Šilhavého, který v minulé sezoně trénoval i Viktorii. České Budějo-

vice v posledním kole konečně zabraly na Spartě, kde vybo-
jovaly cennou remízu po výsledku 1:1. Plzeňanům v zápase  
chyběl vykartovaný Rajtoral, domácí se museli obejít bez 
Benáta a Stráského.

Raketový start na obou stranách…
V prvním poločase se vše důležité odehrálo v prvních osmi 
minutách. V páté minutě mířil těsně vedle Daňkovy branky 
domácí Mezlík, o minutu později už hořelo na druhé straně. 
Petržela se uvolnil na pravé straně, vnikl do vápna a po jeho 
centru mířil Jiráček z bezprostřední vzdálenosti jen do břev-
na Kučerovy branky. V osmé minutě znovu servíroval míč na 
malé vápno Petržela, tísněný Bakoš centr tečoval mimo tyče.

… a nevýrazný zbytek poločasu
Ve 20. minutě chtěl českobudějovický Sedláček technicky obstřelit 
Daňka, tím však výčet možností domácích   za celý zápas v  podstatě 
skončil. Po půlhodině hry Plzeň zamkla soupeře na své polovině, vý-
sledkem byla ale jen nepřesná střela Limberského.

Viktoria Plzeň přivezla ze Střeleckého ostrova 
bod po remíze 0:0. Po zápase ale může být spíš 
zklamaná, byla mnohem blíž k vítězství než do-
mácí, kteří si nevypracovali jedinou gólovou šan-
ci. Viktoriáni jich naopak měli hned několik – Ji-
ráček, Střihavka, Bakoš  ani Kolář své příležitosti 
ale nevyužili.

SK České Budějovice – FC Viktoria Plzeň 0:0
Žluté karty: Černák, Žižka – Rada, Kolář, Petržela, Střihavka
Rozhodčí: Matějek – Novák, Slavík
Diváci: 3 128
SK České Budějovice:  Kučera – Hunal, Žižka, Jarabica, Riegel – 

Dolejš (81. Krob), Mezlík (60. Hudson), 
Doležal, Černák – Sedláček, Meszároš  
(70. Ondrášek) 

FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Ševinský, Rada, Bystroň, Limberský – 
Petržela (87. Lecjaks), Navrátil, Horváth, Jiráček 
(46. Střihavka) – Bakoš (68. Kolář), Rezek

Viktoria přivezla z  budějovic bod, měla ale na vítězství
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Festival neproměněných šancí
Ve druhé půli nastoupili hosté bez Jiráčka, kterého nahradil Střihavka. 
Plzeň ve druhé části na Střeleckém ostrově vládla a vytvářela si postup-
ně velké šance. Nejdříve Petržela centroval po několika minutách  ne-
přesně, v 54. minutě ale našel přesně Střihavku, jeho pokus Kučera re-

flexivně vyrazil. Po hodině hry Petržela krásnou křižnou střelou znovu 
zkouší domácího gólmana a pět minut nato přichází série gólovek. Po 
Horváthově standardce se ke střele zblízka dostal Petržela, jeho pokus 
je zblokován, míč   se ještě dostal k  Bakošovi. Míč z  jeho kopačky už 
mířil do sítě, teč domácích ho ale posílá vedle. V 68. minutě po Petr-
želově průniku zleva do-
tlačil   míč za brankovou 
čáru Střihavka, rozhočí 
mu pískl faul.

Gól nebyl Plzeňanům 
dopřán
A to není všechno. Deset 
minut před koncem po-
slal Petržela ideální míč 
střídajícímu Kolářovi, ten 
v  ideální pozici chtěl ješ-
tě míč zpracovat a poté 
podklouzl. A za chvíli se 
mu v  další dobré příleži-
tosti stalo totéž. Závěreč-
né minuty byly ze strany 
Plzně už spíš taktické, zá-
pas skončil bezbrankově. 
Brankář Daněk si připsal 
další nulu, již čtvrtou 
v jedné řadě.

Měli jsMe vyhrát, shodli se 
po reMíze viktoriáni
Čtyři body ze dvou zápasů na hřištích soupeřů určitě mohou viktoriá-
ny těšit, ale z hlasů plzeňských fotbalistů se několik minut po zápase 
s Budějovicemi ozývalo spíše zklamání. „Určitě jsme tady měli vyhrát, 
šancí jsme měli spoustu. Cítím to tak, že jsme dva body ztratili,“ shrnul své 
pocity David Střihavka. Právě urostlý útočník síť přeci jen rozvlnil, ale 
rozhodčí mu odpískal útočný faul. „Rád si situaci prohlédnu na videu, 
ale jsem přesvědčen o tom, že branka měla platit. Brankář neměl balon 
pod kontrolou a já byl prostě důraznější než domácí obránci. Každopád-
ně sudí rozhodl, jak rozhodl, a nemá cenu nad tím nyní plakat. Musíme se 
soustředit na další utkání a doma s Brnem potvrdit body z venku.“ 
 Velkou šanci měl také Petr Jiráček, který hned na začátku utkání 
trefil hlavou břevno. „Balon ke mně propadl dost překvapivě, ale stejně 
jsem to měl určitě proměnit,“ sypal si popel na hlavu vlasatý záložník, 
který byl také u několika dalších příležitostí červenomodrých. „Šan-
cí jsme opět měli strašně moc, ale v koncovce se strašně trápíme.“ Přes 
pozápasové zklamání však Petr zdůraznil, že viktoriáni nemusí věšet 
hlavu, v tabulce se stále drží na dostřel špičky.  „Vítězství jsme měli na 
dosah, ale jedeme dál. Čeká nás domácí duel s Brnem, před vlastními fa-
noušky budeme chtít vyhrát.“
Také David Limberský hodnotil bod z Budějovic spíše jako ztrátu. 
„Nechci být neskromný, bod se počítá, ale určitě mohly být tři. Každopád-
ně je důležité, že jsme opět neprohráli, doma s Brnem snad přidáme také 
nějaké branky.“ Sám šestadvacetiletý hráč byl v zápase hodně aktivní, 
ani jedna z jeho střel se však mezi tři tyče nevešla. „Byl jsem v dobrých 
pozicích, hodně mě to mrzí. Šancí jsme nedali více, na druhou stranu čis-
té konto je určitě dobrou vizitkou. Věřím, že s Brnem již potěšíme fanouš-
ky hrou i výsledkem.“
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Vynikající start na Kladně
V Kladně nechal Pavel Vrba odpočívat kapitána Horvátha a v základní 
sestavě scházeli i brankář Daněk s útočníkem Střihavkou. Ale i tak měli 
viktoriáni výtečný úvod. Hned po minutě hry zahrávali rohový kop, po 
něm se s míčem do šestnáctky dostal Limberský a jeho přízemní centr 
pohotově usměrnil do sítě s kapitánskou páskou na ruce hrající Ševin-
ský – 0:1. Plzeňané byli nadále aktivnější, a gólman Ticháček tak měl 
práci až ve 39. minutě, kdy musel pohotovým vyběhnutím odkopnout 
míč před zle dotírajícím Šilhanem. 

Rozhodnutí ve druhé půli
Jestliže Viktorii vyšel vstup do utkání, to samé se dá říci i o začátku dru-
hého poločasu. V 52. minutě se totiž po rychlé akci prosadil Petržela. 
Před šestnáctkou si narazil míč s Kolářem, pak se „zasekávačkou“ zbavil 
obránce a zblízka překonal Kostolanského – 0:2. Střelec druhé plzeňské 
branky Petržela i nadále hýřil aktivitou, v 63. minutě znovu po dravém 
průniku pálil na gólmana, ten jeho střelu vyrazil a Rezkova dorážka šla 
těsně vedle levé tyče. Viktoria v této fázi soupeře jasně přehrávala a 
díky tlaku si vynutila i pokutový kop. Obránce Broschinský v 65. minutě 
zkosil v šestnáctce Střihavku, od sudího Jílka uviděl červenou kartu a 
penaltu poté bezpečně proměnil Rezek. Mířil k levé tyči, Kostolanský 
sice směr střely vystihl, ale nedosáhl na ni – 0:3. Následně si viktoriáni 
vytvořili ještě množství šancí, ale Petržela ani Bakoš už skóre nenavýšili. 
V závěru utkání se už Plzeň nikam nehnala, rychlou kombinací držela 
míč a hlídala si náskok. 

Suverénním způsobem postoupili fotbalisté plzeňské Viktorie 
mezi posledních osm týmů domácího poháru. Základ úspěchu 
položili svěřenci Pavla Vrby už v prvním duelu na Kladně, když 
vyprovodili domácí Středočechy s  výsledkem 3:0. V  domácí 
odvetě se oba týmy rozešly v  mrazivém počasí remízou 1:1. 
Další utkání Ondrášovka Cupu čeká na viktorány a jejich 
fanoušky až v dubnu.

Viktoriáni si zahrají  
jarní pohárové 
čtvrtfinále

Ondrášovka Cup
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Odveta v promrzlých Štruncových sadech
Šest dnů po pohárové výhře Viktorky na půdě Kladenských bylo na 
programu odvetné utkání Ondrášovka Cupu, které se odehrálo ve 
Štruncových sadech. Po vítězství 0:3 z Kladna hrálo všechno před star-
tem zápasu do karet viktoriánům a ti se navíc již ve 13. minutě ujali 
vedení. Po rohu Kladna se míč odrazil k Petrželovi, který se ho chopil, 
obešel protihráče a přesprintoval celé hřiště. Když už se chystal vystře-
lit, byl v pokutovém území Kladna faulován a Plzeňští dostali výhodu 
pokutového kopu. Míč si na penaltový puntík postavil Rezek a nechy-
tatelnou střelou, která vymetla levý roh Kostolanského branky, poslal 
Viktorku do vedení. Deset minut před pauzou bylo vyrovnáno. Po ro-
hovém kopu se míč odrazil k Zoubelemu, který ho poslal k pravé tyči 
Daňkovy branky a rozvlnil síť za plzeňským brankářem. 

Klidný závěr dvojutkání 
Na první vážnější příležitost druhé půle si museli fanoušci Viktorie 
počkat do 61. minuty. Tváří v tvář Kostolanskému se objevil Petržela, 

který však střílel přímo do kladenského brankáře. Následná dorážka 
Horvátha skončila v náruči gólmana Kladna. O pět minut později mohl 
strhnout vedení na stranu Plzně Rezek. Po rohovém kopu se opřel do 
míče levou nohou. Jeho střela skončila jen těsně vedle levé tyče Kosto-
lanského branky, stejně jako pokusy Jiráčka a Mliky. Remízový výsledek 
tak plzeňským hráčům stačil k tomu, aby mohli oslavit postup do jar-
ních pohárových bojů.

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. 

Ondrášovka Cup – osmifinále, 1. zápas
SK Kladno – Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky:   2. Ševinský, 54. Petržela, 65. Rezek (pen.) 
Žluté karty: Zachariáš – Rýdel
Červená karta: 65. Broschinský)
Rozhodčí: Jílek – Večeřa, Urban
Diváci: 625
SK Kladno:  Kostolanský – Broschinský, Procházka, Samek, Hajník – 

Moravec (68. Rada), Hlava, Holub (36. T. Mašanský),  
Cigánek – Zachariáš (60. Zoubele), Šilhan. Trenér Hřídel 

FC Viktoria Plzeň:  Ticháček – Ševinský, Bystroň, Navrátil, Limberský 
– Petržela(74. Jiráček), Kolář, Rýdel, Rajtoral  
(59. Střihavka) – Rezek, Bakoš (81. Mlika).  
Trenér  Pavel Vrba

Ondrášovka Cup – osmifinále, 2. zápas
FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 1:1 (1:1)
Branky:   13. Rezek z penalty – 36. Zoubele 
Žluté karty: Hlava
Rozhodčí: Kocourek – Mencl, Moudrý
Diváci: 752
FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Limberský, Bystroň, Navrátil, Ševinský – 

Rajtoral (58. Mlika), Horváth (81. Rýdel), Rada, 
Petržela – Rezek, Bakoš (72. Jiráček).  
Trenér Pavel Vrba

SK Kladno:  Kostolanský – Bartoš, Procházka, Rada, Hajník – Zoubele, 
Cigánek (69. Moravec), Szabo, Hlava – Tatanašvilli  
(81. Šilhan), Klinka (58. Mašanský). Trenér Martin Hřídel
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Skvělý začátek sezony
Zmíněná nevyrovnanost se brněnských fotbalistů drží také v této sezo-
ně, přestože jejich statistika je paradoxně velmi pravidelná – Moravané 
si ve dvanácti utkáních připsali stejný počet vítězství, remíz i porážek. 
Do  sezony přitom vstoupil celek Miroslava Beránka ve  velkém stylu. 
Po výhrách proti Slavii nebo na hřišti Liberce se brněnský tým vyhří-
val na  čele tabulky. Následovala ještě cenná remíza na  ostravských 
Bazalech, následné porážky s Teplicemi a na Kladně však odstartovaly 
nepovedenou sérii. Brno si v  sedmi utkáních připsalo jedinou výhru 
a především poslední dvě kola jsou alarmující. Tým z jihomoravské me-
tropole nejprve utržil debakl na hřišti Olomouce, aby následně nejtěs-
nějším rozdílem podlehl na domácím trávníku Jablonci. Dnes tak Brňa-
né přijeli do Štruncových sadů v pozici osmého celku Gambrinus ligy. 

Zkušenost i dravé mládí
Zkušený trenér Beránek přitom dokázal sestavit celek vyvážený 
ve všech řadách. V brance se může spolehnout na Tomáše Bureše, zad-
ní řady stojí na Františku Dřížďalovi nebo zkušeném Josefu Dvorníkovi. 
Ve  středové řadě se potkávají velezkušení Richard Dostálek a Tomáš 
Polách s  talenty z  vyhlášené brněnské líhně. Za  všechny jmenujme 
alespoň Lukáše Marečka. Útočnou vazbu pak představuje odchovanec 

plzeňských barev Tomáš 
Došek, kterého doplňuje 
talentovaný Michael Ra-
bušic. 

Brno má co vracet
Jak již bylo nastíněno, 
v  posledních letech se 
Brno stalo pro plzeňskou 
Viktorii příjemným sou-
peřem, kdy z  posledních 
sedmi zápasů jen jeden skončil remízou a šestkrát vyhrála Plzeň, z toho 
třikrát v Brně! V roce 2007 se hrálo 2x v Brně a viktoriáni se vezli domů 
šest bodů. Plný bodový zisk vytěžila Viktoria i  z  obou předloňských 
zápasů. Po domácím vítězství 2:0 hned po zimní přestávce ale násle-
dovala opakovaná desetizápasová černá série, která byla ukončena až 
v květnu proti Jablonci. Čtvrtou výhru po sobě, z  toho třetí na hřišti 
Brna, si Plzeňští při-
psali před rokem. 
A  dobrý rok zavr-
šilo jarní vítězství 
3:2. V  historii čes-
ké ligy si Viktoria 
přivezla z  jihomo-
ravské metropole 
již pět výher, což 
nemá ve  srovnání 
s ostatními součas-
nými prvoligovými 
kluby obdoby – 
jinde totiž zvítězila 
maximálně 2x, a to 
na Slavii, v Ostravě 
a  Olomouci. Brno 
v  Plzni nevyhrálo 
již téměř 15 let. Jak 
dopadne dnešní 
souboj? 

brno se chce přiblížit špičce tabulky
Brno působí v ligové soutěži nepřetržitě již 18. sezonu (pátý nejvyšší počet bez přerušení), definitivní návrat tedy přišel ještě rok 
před vznikem samostatné české ligy. Už několik desetiletí provází brněnský celek velká nevyrovnanost výkonů, neboť téměř 
pravidelně střídá nadprůměrné, průměrné i podprůměrné sezony. Vzájemná bilance byla až do roku 2005 výrazně příznivější 
pro Brno, poté však došlo k překvapivému obratu, kdy z posledních sedmi zápasů jen jeden skončil remízou a šestkrát vyhrála 
Plzeň, z toho třikrát v Brně!

Viktoria Plzeň – 1. FC Brno
Bilance vzájemných zápasů:
1. česká liga: 24 11 4 9
Z toho v Plzni: 12  6 4 2

Lepší umístění v minulých sezonách: 
Plzeň – 2, Brno – 10.

Zápas s nejvyšším počtem branek: 
Brno – Plzeň 5:1 (květen 1998)
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1993/1994 Oba celky se v nejvyšší soutěži střetly po třinácti letech, mezi-
tím se potkávaly jen v národní lize (10 zápasů během let 1983–1992). A hned 
v úvodním utkání, od něhož právě dnes uplynulo přesně 16 let, uspěla Plzeň 
v Brně 1:0, na jaře však podlehla 1:2.
1994/1995 Rovněž o  tři měsíce později zvítězil hostující tým, a  to opět 
Brněnští, tentokrát 1:0. Ze všech šestnácti domácích utkání v roce 1994 pro-
hrála Viktoria jen tato dvě, obě tedy se stejným soupeřem. Výhody vlastního 
prostředí jako první využil moravský celek, když před 23 000 diváky vyhrál 
2:0. Tato sezona je jediná, v níž vyšla Plzeň bodově (a  také střelecky) zcela 
naprázdno!
1995/1996 Na  hladkou výhru 3:0 na  brněnské půdě sice Plzeňští v  jarní 
odvetě nenavázali, ale poprvé od roku 1976 doma alespoň remizovali. Skóre 
otevřel Richard Dostálek, který jako jediný z hráčů, jež tehdy v obou klubech 
působili, ještě hraje 1. ligu! Toto utkání je dodnes vůbec poslední, které se 
ve Štruncových sadech muselo kvůli nezpůsobilému terénu přeložit, takže 
se odehrálo o 10 dní později oproti původnímu termínu.
1996/1997 Půl roku poté už Viktoria vyhrála také domácí zápas 1:0, což se 
jí předtím v 1. lize podařilo naposledy v roce 1975! Až v 5. kole tak Brno ztrati-
lo první body, Plzeň naopak v této sezoně poprvé zvítězila. Jarní zápas zvládli 
lépe Brněnští 2:0, přičemž obě branky vstřelili už během prvních čtyř minut!
1997/1998 Podzimní utkání rozhodly dva góly v  posledních šesti minu-
tách, hosté už jen upravili na konečných 3:2. Plzeň tím ukončila sedmizápa-
sovou sérii bez výhry, která ji poslala až ke  dnu ligové tabulky. Na  jaře se 
pro změnu nedařilo Brnu, jež v závěrečných jedenácti kolech vyhrálo pouze 
jednou, a to právě nad Plzní vysoko 5:1. Pro Západočechy to byla 60. porážka 
v historii české ligy.
1998/1999 Brnu se příliš nevedlo ani na podzim, neboť si z úvodních dva-
nácti kol připsalo jen jednu výhru (se Žižkovem). Chytlo se až ve 13. kole, kdy 
přehrálo Plzeň jasně 3:0, hned poté porazilo celky, které dnes na 1. ligu už jen 
vzpomínají – Karvinou, Drnovice a v 1. jarním kole Opavu. Již třetím rokem 
po  sobě vítězily domácí týmy, výjimkou nebyl ani květnový zápas v  Plzni. 
K výhře 2:0 přispěl svou poslední brankou za Viktorii právě proti svému sou-
časnému klubu útočník Tomáš Došek! Plzeň i přesto sestup neminul, protože 
zbývající dvě utkání (na Žižkově a s Jabloncem) prohrála, zatímco další ohro-
žené celky potřebné body získaly…
2000/2001 I  v  tomto ročníku Viktoria sestoupila a  zejména ze soupeřo-
vých hřišť si odvážela příděly, vždyť ve čtrnácti případech inkasovala pokaž-
dé mezi dvěma až pěti góly! Výjimkou byl jen zápas v Brně, kdy jako jediný 
skóroval sedm minut před koncem Libor Došek (jmenovec výše zmíněného 
útočníka). Před odvetou již bylo o plzeňském osudu definitivně rozhodnuto, 
soupeř k  záchraně potřeboval aspoň bod a  také jej získal, zároveň to byla  
60. brněnská prvoligová remíza.
2003/2004 Další sezona, kdy byl plzeňský pád jasný již s předstihem. Do-
mácího zápasu s Brnem se to však ještě netýkalo, hrál se totiž už v září. Znova 
se opakovala remíza 1:1, ale výsledek byl hrubě ovlivněn omylem rozhod-
čího, jenž Viktorii upřel jednoznačnou penaltu! V  té době se už blížila obří 
korupční aféra… Jarní část byla doslova zoufalá v podání obou celků, Brno 
se nakonec propadlo až na 14. místo (nejhorší umístění v české lize), když 
vyhrálo pouhé dvě utkání (obě v březnu), s Plzní 4:0 a předtím s Libercem 
2:0. V závěrečných osmi kolech jen dvakrát remizovalo (se Slavií a Spartou).

2005/2006 V  listopadu si Brno připsalo svou dosud poslední výhru, ten-
tokrát 3:1. Doma tak zvítězilo již pošesté v řadě s celkovým skóre 18:2! O pět 
měsíců později už bylo vše jinak. Přestože Plzeň ještě necelou čtvrthodinu 
před koncem prohrávala, nakonec gólem v  nastavení rozhodla o  vítězství 
2:1 v existenčním zápase, kdy by i remíza znamenala sestup! Byla to vůbec 
první jarní plzeňská výhra po deseti utkáních, Brněnští naopak za sebou měli 
desetizápasovou sérii bez prohry, během níž 3x vyhráli a hned 7x remizovali. 
Viktoria tak po sedmi letech konečně Brno porazila!
2006/2007 V Plzni se hrálo i na podzim, kdy se ale pro změnu štěstí přiklo-
nilo na brněnskou stranu. Domácí totiž z mnoha šancí nebyli schopni zvýšit 
těsné vedení a byli za to potrestáni vyrovnáním čtyři minuty před koncem! 
Všechny čtyři remízy se tak odehrály na plzeňské půdě a vždy 1:1. K překva-
pení však došlo v Brně, kde Viktoria ukončila zmíněnou šestizápasovou čer-
nou sérii a uspěla poprvé od roku 1995 – 2:1.
2007/2008 Další plzeňský úspěch na jihu Moravy se opakoval už po čty-
řech měsících – 1:0 a hned úvodní utkání po zimní přestávce přineslo Viktorii 
vítězství 2:0. Poté sice následovalo 10 zápasů bez výhry (podobně jako o dva 
roky dříve), což ale nic nemění na tom, že tato sezona je první, kdy Plzeň proti 
Brnu bodovala na 100 % a navíc nedostala branku!
2008/2009 Také uplynulý ročník znamenal pro Viktorii plný bodový zisk. 
Na hřišti soupeře uspěla již potřetí v řadě, tentokrát 2:1. Celkem si tak v histo-
rii české nejvyšší soutěže přivezla z Brna už pět výher, což je ve srovnání s dal-
šími prvoligovými kluby ojedinělá bilance – jinde totiž zvítězila maximálně 
dvakrát, a to na Slavii, v Ostravě, Olomouci a Slovácku! Jarní odveta skončila 
3:2, když Plzeň vedla už 3:0 a závěr si trochu zkomplikovala. To už však nic 
nezměnilo na tom, že s Brnem vybojovala již pátou výhru po sobě a doma 
s ním neprohrála už více než 15 let! K něčemu podobnému má s ostatními 
ligovými celky ještě stále hodně daleko…

1. FC BRNO
1. česká liga: 1993–2010 (plný počet)
Letošní sezona: 17
Dnešní zápas: 493
Loňské umístění: 11
Největší úspěch: 3. místo (1995)
Zápas s nejvyšším počtem branek: Brno – České Budějovice 5:2 (srpen 1995), 
Žižkov – Brno 3:4 (srpen 2007)

Nejdelší série:
Samé výhry v řadě: 5 [2x] (květen – září 1996), (květen – srpen 2008)
Samé prohry v řadě: 4 [3x] (květen – srpen 1998), (květen – srpen 2005), 
(duben – květen 2007)
Bez prohry v řadě: 10 (prosinec 2005 – duben 2006)
Bez výhry v řadě: 11 [2x] (září – prosinec 2004), (květen – říjen 2005)

Bilance se současnými prvoligovými kluby:
Nejvíce výher: s Jabloncem – 14
Nejvíce remíz: s Ostravou – 13
Nejvíce proher: se Spartou – 22
Bez prohry: s Bohemians Praha (2 zápasy)
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Partneři mládeže:

Významní partneři:
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juniorka

První prohra po 
osmi utkáních
S  Tomášem Poštulkou 
v brance vyrazilo plzeň-
ské béčko odehrát zá-
pas do Českého Dubu, 
kde mu byla soupeřem 
rezerva jabloneckého 
klubu. První půli byli 
aktivnější domácí, kteří 
se usadili před pokuto-
vým územím Viktorky 
a minutu před odcho-
dem do šaten se také 
dostali do vedení, když 
se prosadil Patka. Ve 
druhém dějství Západočeši svého soupeře zatlačili, ale z branky se nako-
nec radovali domácí. V 77. minutě upravil skóre zápasu na konečných 2:0 
Steiner.        

Motorlet si z Plzně odvezl tříbrankový příděl
Ač se první půle plzeňským mladíkům, doplněným z prvního týmu o sto-
pera Tomáše Hájovského a Tomáše Poštulku, proti pražskému Motorletu 
příliš nevydařila, všechny body nakonec zůstaly v Plzni. Druhý poločas 
totiž odstartovala branka Presla, který po přihrávce Vrzala poslal míč za 
záda gólmana hostí. Dvě minuty poté bylo již vedení Viktorie dvoubran-
kové. Po rohovém kopu Vitouše se hlavou prosadil Bauer. Výsledek 2:0 
však dlouho na ukazateli skóre nevydržel. V 55. minutě se prosadil sou-
peř Janíčkovou střelou z přímého kopu. Když však v 72. minutě vstřelil 
nádhernou branku střelou z pětadvaceti metrů Hájovský, bylo potvrze-
no, že juniorka na podzim zatím na domácí půdě ještě neprohrála. 

Pětibranková přestřelka v Mladé Boleslavi 
V Mladé Boleslavi byl k vidění velmi kvalitní fotbal z obou stran. Nejprve 
se do šance propracovali viktoriáni. Presla však vychytal zkušený Miller, 
který byl jednou z mnoha posil druhého týmu Boleslavských z prvoligo-
vého áčka. Úspěšnější byl domácí Sedláček, který ve 23. minutě utkání 
poslal domácí do vedení. Za deset minut se viktoriánům podařilo odpo-
vědět Preslem, jenž vyrovnal po centru Mandouse. Druhý poločas začali 
aktivněji domácí. Už minutu po návratu z  kabin se brankově prosadil 
opakovanou střelou Kúdela. Radost Mladoboleslavských však netrvala 
nijak dlouho. Už o tři minuty později zaznamenal svůj druhý úspěšný 
zásah v utkání Presl a znovu byl výsledek vyrovnaný. V 62. minutě hry 
padla poslední branka zápasu. Postaral se o ni Táborský a nasměroval 

tak domácí k zisku tří bodů. A když v síti neskončila Bauerova hlavička, 
vracela se Viktorka bez bodového zisku

Branka v poslední minutě připravila juniorku o bod
Hlavice, druhý celek tabulky ČFL, byly dalším soupeřem plzeňské junior-
ky. Během prvního poločasu se do příležitostí tlačili zejména viktoriáni, 
ale v branku žádnou z nich nepřetavili. Své šance neproměnili Dizdare-
vič, Vrzal, Darida i Presl. Druhý poločas klání měl naprosto stejný obraz 
jako první. Viktoria udávala tempo hry, ale góly nepřicházely. Ve druhé 
minutě nastavení dělily jen centimetry Mandouse od otevření střelecké-
ho účtu klání. Jeho střelu však zastavilo břevno! Když už to vypadalo, že 
utkání skončí remízou, dostali domácí výhodu přímého kopu. Po něm se 
hlavičkou prosadil Nesvadba a v posledních vteřinách rozhodl o vítězství 
druhého celku ČFL.

série zápasů bez porážky se zastavila na osmi

FK Baumit Jablonec B – FC Viktoria Plzeň B 2:0 (1:0)
Branky:  44. Patka, 77. Steiner
FC Viktoria Plzeň B:  Poštulka – Nový, Chvojan, Matas, Mandous – Vitouš 

(75. Štverák), Süsser, Staněk (62. Vaněček), Darida  
(85. Šlajs), Mudra – Presl. Trenéři Milan Matejka  
a Martin Lepeška

FC Viktoria Plzeň B – SK Motorlet Praha 3:1 (0:0)
Branky:  49. Presl, 51. Bauer, 72. Hájovský – 55. Jeníček 
FC Viktoria Plzeň B:  Poštulka – Nový, Bauer, Hájovský, Mandous – Matas

(46. Staněk), Süsser – Vitouš (85. Šlajs), Darida, Vrzal 
(63. Mudra) – Presl. Trenéři Milan Matejka a Martin 
Lepeška

FK Mladá Boleslav B – FC Viktoria Plzeň B 3:2 (1:1)
Branky:  23. Sedláček, 46. Kúdela, 62. Táborský – 32. a 49. Presl
FC Viktoria Plzeň B:  Šilhánek – Nový (89. Dizdarevič), Chvojan, Bauer, 

Mandous – Mudra, Süsser, Staněk (77. Vitouš), Darida, 
Vrzal – Presl

SK Hlavice – FC Viktoria Plzeň B 1:0 (0:0)
Branka:  90. Nesvadba
FC Viktoria Plzeň B:  Poštulka – Vitouš, Bauer, Chvojan, Mandous – Mudra, 

Süsser, Darida (87. Staněk), Vrzal – Dizdarevič  
(55. Štverák), Presl. Trenéři Milan Matejka a Martin 
Lepeška

Dlouhých osm utkání v řadě nepoznala juniorka Viktorie hoř-
kost porážky. Až v klání hraném v Českém Dubu byl nad její 
síly druhý tým Jablonce. Nicméně další série neporazitelnosti 
stále trvá, když plzeňské béčko zatím nikoho v probíhající se-
zóně nenechalo odvézt si tři body z domácího prostředí vik-
toriánů v Luční ulici. 



Partneři mládeže:

Významní partneři:

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

Stavební činnost s.r.o.

reklamní agentura

Partneři

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal

330 33 Město Touškov



23VIKTORIÁN 13/09

mládež

Devatenáctka si prožila krizi…
V nejprestižnější lize starších dorostenců měla pl-
zeňská Viktoria vynikající vstup do soutěže a po ví-
tězstvích na Spartě, a doma s Příbramí se dokonce 
usadila v čele tabulky. Pak však na svěřence trenéra 
Jiřího Kohouta sedla kratší krize. V moravském troj-
boji nejprve ztratili viktoriáni všechny body v Brně, 
doma pouze remizovali se Slováckem a na závěr si 
odvezli pětibrankový debakl z Jihlavy. 

… ale body už opět přicházejí
V domácím prostředí následně přivítali Západo-
češi Hradec Králové a  po  remíze 1:1 brali bod. 

„Hráli jsme aktivně, vytvářeli si střelecké příležitosti 
a měli spoustu standardních situací, naši výraznou pře-
vahu jsme však nevyjádřili brankami. V některých situ-
acích si počínáme příliš zbrkle a jindy nám chybí důraz 
před brankou soupeře,“ komentoval výsledek trenér Jiří 
Kohout, který naopak mohl své svěřence pochválit v mi-
nulém týdnu. Ze hřiště Bohemians 1905 přivezli jeho 
svěřenci po výsledku 4:1 všechny body. 

Sedmnáctka se rozjela
Zmiňovaný moravský blok naopak velmi pomohl sedm- 
náctiletým fotbalistům Viktorie. Ti nejprve zvítězili 
v  Brně, vyprášili doma Slovácko výsledkem 6:1 a  při-
vezli si také velmi cenný bod z Jihlavy. Následně odjel 
z Luční s prázdnou také východočeský Hradec Králové 
a  vynikající formu potvrdili svěřenci Jiřího Žiláka také 
ve Vršovicích, kde nadělili domácím klokanům 4 branky. 
Z posledních 6 zápasů tak viktoriáni vytěžili 16 bodů.

Dorostenecké týmy Viktorie si v nejvyšších soutěžích svých věkových kate-
gorií stále drží lichotivá postavení. Nejstarší junioři sice po raketovém vstupu 
do soutěže v posledních týdnech zaznamenali také několik neúspěchů, ale 
poslední výhra nad vršovickými klokany je opět katapultovala do horní po-
loviny tabulky. Jejich mladší kolegové se dokonce po dvanácti kolech drží na 
stříbrné pozici.

Tabulka U19
 
 1. Sigma Olomouc 12 9 1 2  39: 16 28
 2. Sparta Praha 11 9 0 2 48: 11 27
 3. Mladá Boleslav 12 7 2 3 24: 15 23
 4. Baník Ostrava 12 6 4 2 22: 15 22
 5. Jihlava 12 5 4 3 30: 24 19
 6. České Budějovice 12 5 3 4 20: 12 18
 7. Viktoria Plzeň 12 5 3 4 22: 21 18
 8. Slovácko 12 5 3 4 20: 21 18
 9. Hradec Králové 12 5 3 4 17: 22 18
10. Teplice 11 4 3 4 19: 15 15
11. Slavia Praha 12 4 3 5 27: 30 15
12. Most 12 3 2 7 17: 27 11
13. Tescoma Zlín 12 3 2 7 13: 24 11
14. Brno 12 2 3 7 9: 26  9
15. Příbram 12 2 1 9 12: 42  7
16. Bohemians 1905 12 1 3 8 11: 29  6

Tabulka U17
 
 1. Sigma Olomouc 12 10 1 1  50: 16 31
 2. Viktoria Plzeň 12 7 4 1 30: 14 25
 3. Slavia Praha 12 7 4 1 28: 13 25
 4. Mladá Boleslav 12 8 1 3 23: 15 25
 5. Baník Ostrava 12 7 3 2 24: 12 24
 6. Jihlava 11 7 2 2 22: 9 23
 7. Slovácko 12 4 2 6 20: 26 14
 8. České Budějovice 12 3 5 4 11: 18 14
 9. Bohemians 1905 12 4 1 7 23: 27 13
10. Sparta Praha 10 4 1 5 17: 24 13
11. Hradec Králové 12 3 3 6 20: 23 12
12. Teplice 11 4 0 7 12: 19 12
13. Brno 12 3 1 8 14: 26 10
14. Tescoma Zlín 12 3 1 8 16: 36 10
15. Příbram 12 2 2 8 15: 25  8
16. Most 12 1 3 8 8: 30  6

dorosty si stále drží vysoký standard
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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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ženský fotbal

Ženy se prozatím trápí
Fotbalistky ze Štruncových sadů marně čekají na  podzimní probuzení. 
Výhra nad Teplicemi je sice zvedla z chvostu tabulky, ale o spokojenosti 
nemůže být ani řeč. „Bohužel to nejsme my, kdo diktuje tempo hry. Se silnými 
soupeři nám nezbývá nic než bránit a s rovnocennými je to hra spíš na náho-
du. Těžko si vypracováváme brankové příležitosti. Když se tak stane, máme 
nesmírné problémy se zakončením,“  komentuje letošní výkony trenér Josef 
Dobrý, ale jedním dechem dodává: „Nevěšíme však hlavu, do konce soutěže 
ještě zbývá mnoho kol. Jdeme dál, i když tápeme.“

Dorostenky doufají ve zlom
O  něco lépe jsou na  tom ve  své soutěži plzeňské juniorky. Po  vítězství 
v Pardubicích a doma s Teplicemi jim v osmičlenné tabulce patří šestá příč-

ka. Naději dává především poslední 
utkání se Severočeškami, které odje-
ly do  lázeňského města s šestibran-
kovým přídělem. „Samozřejmě jsem 
spokojen s  výsledkem. Radost   mám   
i  z  toho, že se dobře zapracovávají 
nové mladé hráčky,“ řekl k  tomu tre-
nér Karel Fajfrlík, který zároveň do-
dal: „Věřím, že poslední výhry zvednou sebevědomí hráček a body na našem 
kontě budou přibývat pravidelněji.“ 

Viktoriánky nadále tápou
Fotbalistky plzeňské Viktorie prožívají špatný vstup do sezony. Západočešky se dočkaly prv-
ního bodu až v pátém kole na hřišti Pardubic a krčily se na posledním místě tabulky nejvyšší 
soutěže. V posledním zápase se však přeci jen mohly radovat a po vítězství 4:0 na Teplicemi 
poskočily alespoň o příčku výše. Ani dorostenky na tom nejsou o mnoho lépe, když si v sedmi 
duelech připsaly 6 bodů.

Viktoria má na facebooku přes 600 fanoušků

Viktoria Plzeň má své stránky na  face-
booku pouze několik týdnů, fanoušky 
aktuálně pátého celku Gambrinus ligy 

se však stalo už přes 600 lidí a každým dnem přibývají další. Při-
dáte se také?

Populární komunikační server je jedním z  nejrychleji rostoucích 
médií naší doby a nabízí svým uživatelům okamžitý kontakt s lid-
mi, ale také školami, kulturními institucemi a  v  neposlední řadě 
také sportovními kluby. Co všechno v rámci sítě, kterou využívá již 
přes čtvrt miliardy uživatelů, najdete?

Stránky Viktorie Plzeň na  facebooku nabízí především okamžitý 
informační servis propojený s  oficiálními stránkami klubu. Bě-
hem dne tak mají fanoušci všechny novinky a  důležité události 
ze Štruncových sadů opravdu z první ruky. Nechybí ani rozsáhlé 
fotogalerie, všem zaregistrovaným přijdou prostřednictvím face-
booku také automaticky pozvánky na všechna utkání a důležité 
události v klubu. Hlavní devízou pak zůstává základ všech komu-
nikačních serverů – možnost okamžitě reagovat na  jakékoliv in-
formace, podělit se o dojmy či názory s ostatními fanoušky nebo 
třeba okomentovat momentky z posledního utkání.

Těšíme se na všechny z vás a věříme, že stránky Viktorie Plzeň na face-
booku se vám stanou zdrojem informací a především dobré zábavy. 



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

1. FC brno

Brankáři
 1 Martin Doležal 18. 12. 1980
20 Tomáš Bureš 27. 9. 1978

Obránci
 2 Martin Jílek 7. 7. 1986
 3 Petr Čoupek 10. 5. 1982
12 František Dřížďal 8. 8. 1978
13 Juraj Križko 20. 9. 1985
16 Matijas Pejič 18. 3. 1988
18 Jakub Červinek 4. 6. 1987
22 Jan Trousil 9. 4. 1976
29 Josef Dvorník 23. 4. 1978
30 Radek Buchta 22. 4. 1989

Záložníci
 4 Elton Lira 21. 9. 1986
 5 Lukáš Mareček 17. 4. 1990
 6 Karel Večeřa 10. 11. 1978
 7 Richard Dostálek 26. 4. 1974
 8 David Cupák 27. 5. 1989
10 Leonard Costa 3. 3. 1986
15 Lukáš Michna 28. 4. 1990
21 Tomáš Polách 16. 1. 1977
24 Roman Smutný 22. 4. 1985
27 Martin Sus 8. 5. 1989
28 Róbert Szegedi 26. 5. 1985

Útočníci
10 Libor Baláž 18. 1. 1977
14 Michael Rabušic 17. 9. 1989
19 Inácio da Silva Dalmo 18. 2. 1984
23 Josef Šural 30. 5. 1990
26 Tomáš Došek 12. 9. 1978

Hlavní trenér: Miroslav Beránek 
Asistenti trenéra:  Josef Hron, Aleš Křeček, Pavel Trávník



malby natery

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

západní Čechy

Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

´

Partneři:

Oficiální dodavatelé:

Mediální partneři:
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příští zápasy

Kalendář ligových zápasů Viktorie
8. 11. – 17:30 – SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň            

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

Praha                

28. 11. – 17:00 – FK Teplice – FC Viktoria Plzeň

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů 
Viktorie

Juniorka:
1. 11. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Dynamo 
České Budějovice
15. 11. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FC Slovan 
Liberec B

Žáci U15:

8. 11. – 10:30 – FC Viktoria Plzeň – SK Motorlet 

Praha

Ženy A:

14. 11. – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 

tabulka Gambrinus ligy po 12. kole
1. FK Teplice 12 7 5 0 24:10 26

2. FK Baumit Jablonec 12 8 2 2 14:9 26

3. FC Baník Ostrava 12 7 3 2 17:11 24

4. AC Sparta Praha 12 5 7 0 13:6 22

5. FC Viktoria Plzeň 12 6 3 3 13:10 21

6. SK Slavia Praha 12 5 4 3 17:11 19

7. FK Mladá Boleslav 12 4 4 4 19:14 16

8. 1. FC Brno 12 4 4 4 10:13 16

9. FC Slovan Liberec 12 4 2 6 14:16 14

10. 1. FK Příbram 12 4 2 6 11:14 14

11. SK Sigma Olomouc 12 3 4 5 15:13 13

12. 1. FC Slovácko 12 4 1 7 11:16 13

13. Bohemians 1905 12 2 5 5 6:9 11

14. SK Kladno 12 3 2 7 9:18 11

15. Dynamo Č. Budějovice 12 1 5 6 6:16 8

16. FK Bohemians Praha 12 2 1 9 11:24 7
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další utkání

Slávisté se výsledkově trápí
Utkání v Edenu může přichystat situaci, kterou by před začátkem ligy 
málokdo tipoval. Ligový mistr z posledních dvou let totiž nerozjel se-
zonu nejlépe, a Viktoria tak může na trávník nastupovat v pozici tabul-
kově lépe postaveného týmu. Svěřenci Karla Jarolíma byli před tímto 
ligovým víkendem až na šestém místě tabulky, s dvoubodovou ztrátou 
na páté Plzeňany. 

Tragický úvod sezony
Především začátek této sezony nevyšel červenobílým podle představ. 
Mocně posílený tým nejprve pouze remizoval v  domácím prostředí 
s Mladou Boleslaví, aby následně odevzdal všechny body v Brně. Za-

tímco v Gambrinus lize se následně slávisté zvedli, v pohárově Evropě 
hodně překvapivě vypadli z  předkola Ligy mistrů. Výsledkové tápaní 
se následně přeneslo opět také na  půdu domácí soutěže. Po  remíze 
na hřišti vršovických Bohemians 1905 přišla historicky první porážka 
v novém Edenu od rivalů ze Sparty a po povinném vítězství na Kladně 
nestačili slávisté v posledním kole doma na Olomouc. V tabulce domá-
cích zápasů tak slávisté klesli až na sedmou příčku. 

Bohemians Praha srdnatě bojují o záchranu
Lehká práce nečeká na naše fotbalisty ani o týden později, kdy v domá-
cím prostředí přivítají poslední tým tabulky. Střížkovští hrají svá utká-
ní na neútulném Strahově, a právě proto vytěžili z domácích zápasů 
pouze dvě výhry za jednu remízu ze sedmi pokusů. Na druhou stranu 
ještě hůře si vedou na hřištích soupeřů, odkud zatím pokaždé odjížděli 
poraženi. 

Honza Halama pomáhal proti Spartě
Právě v  týmu zelenobílých je na hostování Jan Halama, tvrdý obrán-
ce s 55 ligovými starty. V posledním utkání nastoupil jednadvacetiletý 
fotbalista na celých 
devadesát minut 
a  přispěl ke  sta-
tečnému výkonu 
svého týmu v  due-
lu s  favorizovanou 
Spartou. Náš příští 
domácí soupeř 
v  zápase dvakrát 
vedl a  ještě tři mi-
nuty před závěrem 
sahal po  bodu, na-
konec však podle-
hl po  výsledku 2:3. 
Bohemians potře-
bují k záchraně kaž-
dý bod, naše hráče 
určitě nečeká lehké 
utkání.

Viktoriáni se dvakrát poměří s  Pražany
Náročný program pro fotbalisty plzeňské Viktorie dnešním dnem nekončí. Hned za týden se 
totiž svěřenci Pavla Vrby představí na hřišti mistrovské Slavie, v posledním domácím ligovém 
utkání podzimu pak doma přivítají střížkovské Bohemians. 


