jak to vidím já
Čeká nás třetí utkání se Spartou během dvou týdnů,
je to hodně specifická situace. Oba týmy se navzájem
znají, vědí, co od sebe mohou čekat. Že se čtvrtfinále
hraje na dvě utkání, beru jako spravedlivé. Domácí
prostředí v jediném duelu by bylo pro jeden z týmů
velkou výhodou, takto se není na co vymlouvat.
První utkání jsme hráli na Spartě a bezbranková
remíza nám do dnešní odvety dává velkou šanci. Je
to výsledek, který bychom před utkáním určitě brali,
ale neproměněné šance nás trošku mrzí. Bezbrankový
výsledek nechal odvetu zcela otevřenou, i když
v případě vstřelené branky Sparty na našem hřišti by
se mohl obrátit proti nám. Já však pevně doufám, že
za podpory plzeňských fanoušků budeme úspěšní my.
Odehráli jsme velmi slušný zápas. Kluci si uvědomili, že
hrát mohou opravdu s každým.
Sparta chce vždy vyhrát ligu i domácí pohár. V současné
chvíli je hlavním cílem Sparty druhé místo v ligové tabulce, přesto budou chtít uspět také v domácím poháru. V odvetě mají oba týmy nadějnou výchozí pozici
a já věřím, že větší hlad po úspěchu bude přeci jen na
naší straně.
V našem kádru je hned několik bývalých hráčů Sparty, ale nevidím to jako velkou výhodu. Utkání pro ně
samozřejmě může být prestižnější, ale už to není tak
významné jako před dvaceti lety. Tehdy odešel jeden
sparťan za dlouhý časový úsek, nyní je prakticky
v každém ligovém týmu někdo ze zkušeností z Letné.
Utkání se Spartou je však prestižní samo o sobě, vědomí
rozhodujícího zápasu navíc dodává utkání další náboj.
Věřím, že diváci nám dnes hodně pomohou a společně
proti Spartě uspějeme. Uděláme pro to maximum.
Pavel Vrba

Výzva fanouškům
FC Viktoria Plzeň chce v dnešním utkání udělat další krok k přepsání klubových análů – k vítězství v domácím
poháru. Zároveň však Viktoria Plzeň nezapomíná ani na svou slavnou a dlouhou minulost. A právě proto
se obrací s žádostí o pomoc k tomu nejcennějšímu, co jí minulost i přítomnost klubu přináší – ke svým
fanouškům. Prosíme všechny fanoušky klubu ze Štruncových sadů, aby hledali jakékoliv historické věci
spojené s plzeňským fotbalem. Mohou to být staré dresy, kopačky fotbalistů, hráčské karty, ale také vstupenky na utkání nebo výstřižky z novin. Pokud najdete tyto věci a byli byste ochotni poskytnout je do
chystané síně slávy Viktorie Plzeň, neváhejte kontaktovat pana Pavla Hochmana na telefonu 604 431 925
nebo e-mailu paja.hochman@seznam.cz. Na dárce čeká originální darovací listina, uvedení jména v síni
slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň.
3
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Sparťanský
odchovanec
se srdcem
viktoriána

Od pěti let oblékal rudý dres, ve sparťanských službách na sebe strhl pozornost trenérů mládežnických reprezentací, jeho bratr váli ve sparťanské druholigové rezervě a bytem je stále Pražan.
Přesto bude dnes Tomáš Rada bojovat o úspěch klubu ze západočeské metropole. FC Viktoria Plzeň
hraje proti Spartě o postup do semifinále domácího poháru a právě letenský odchovanec je jednou
z opor souboru trenéra Vrby.
Sportovní rodina dala jasný směr
Přestože Praha skýtá mnoho možností sportovního vyžití, u Radů to
měli s trojící synů celkem jednoduché. „Táta hrál fotbal, starší brácha
začal na Spartě, takže u mě to byla jasná volba. Nejmladšího bráchy
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už se snad nikdo ani neptal,“ usmívá se šestadvacetiletý fotbalista při
vzpomínce na první fotbalové krůčky. „Sparta byla především srdcovou
záležitostí táty a my se velmi rychle a rádi nakazili. Jako hodně malý
jsem jezdil koukat na tréninky staršího bráchy Michala, to samé potom

proﬁl

Tomáš Rada
Číslo dresu: 4
Prvoligové starty: 90
Narozen: 28.09.1983
Post hráče: Obránce
Znamení: Váhy
Stav: svobodný
Post: obránce, záložník
Výška/váha: 188/84
Přezdívka: Radič
Oblíbené jídlo: kuřecí řízek
s kaší
Nápoj: Fanta
Barva: červená, černá
Muzika: pop
Fotbalový začátek: 5 let
Dosavadní největší úspěch:
vicemistr Evropy U-16

absolvoval mladší Jakub
s mým fotbalem. Rodiče tak
alespoň měli celkem jasný
přehled, kde nás najdou.“
Mezi čtyřmi fotbalovými
nadšenci se překvapivě neztratila ani jediná zástupkyně
ženského světa. „Mamka si
nikdy nestěžovala, sport ji
baví. Dělala volejbal a atletiku, rychle pronikla také do fotbalu Naopak
právě od ní si po nepovedených zápasech vyslechneme největší kritiku,“ přibližuje se stále širším úsměvem plzeňský univerzál.

Klub
Sparta Praha
FK SIAD Most
Sparta Praha
Viktoria Plzeň

Od roku Do roku
1988
2002
2003
2004
2004
2005
2005

Kromě gólmana vyzkoušel všechno
Trenéři přemýšlivého fotbalistu od počátku stavěli do středu pole. „Hrál
jsem klasické libero, poté v novém systému stopera, případně defenzivního záložníka. V žácích jsem si vyzkoušel také ofenzivní posty a dokonce střílel góly z pozice útočníka. Vzadu se však přeci jen cítím nejlépe,“
rekapituluje ´Radič´ své putování sestavou. Právě na postu stopera zaznamenal také největší úspěch mládežnické kariéry, když si s reprezentací do
šestnácti let připsal stříbro na evropském šampionátu. „Na turnaj v Izraeli

moc rád vzpomínám. Měli jsme
výbornou partu, kvalitní kádr – hráli
se mnou například Vašek Svěrkoš,
Filip Trojan, Michal Daněk nebo
Tomáš Jun. Ve finále jsme bohužel
podlehli Portugalcům na penalty,
ale vzpomínky mám přesto krásné.“

Sparťanské béčko a škola na
pokračování
Už v dorosteneckém věku začal
Tomáš nastupovat za sparťanské
béčko. „Byl to skok mezi profesionály. Hráli jsme druhou ligu, trénovali
také dopoledne. Tratila na tom samozřejmě především škola, ani s individuálním plánem jsem tomu moc nedal,“ přiznává Tomáš školní trable.
„Nakonec jsem to především na popud rodičů k maturitě dotáhl, takže
oficiálním vzděláním jsem ekonom,“ představuje s vážnou tváří své
případné pracovní zařazení, ale s úsměvem přiznává: „Netroufnul bych
si ani na vyplnění daňového přiznání. Ačkoliv po zaučení bych snad
ještě něco zvládnout mohl.“ Zatím však není zpětného zaučení do tajů
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fotbalista, ale v dalších větách už rozšířenou image kliďase potvrzuje.
„Je pravda, že v soukromí jsem klidný a máloco mě vyvede z rovnováhy.
Naopak na hřišti jsem impulsivní, zápasy hodně prožívám. Už od
juniorů mi trenéři domlouvali, abych tolik nediskutoval s rozhodčími,
ale ve vypjatých momentech si někdy člověk jen těžko může pomoci,“
přibližuje své obvyklé zápasové rozpoložení hráč, který měl při větší
části svého fotbalového života komunikaci s rozhodčími jako jednu
z náplní pobytu na hřišti. „Je pravda, že kapitánem jsem byl často už od
nejmladších věkových kategorií. Někdy to vzešlo z hlasování kabiny,
jindy pozici určili trenéři. Pásku jsem nosil ve sparťanském béčku a navléknul jsem ji už také v Plzni. Na můj výkon nemá páska žádný velký
vliv. Ale pocit důvěry je samozřejmě příjemný.“ Také když přijde řeč
na tradiční lámání chleba v období puberty, potvrdí Tomáš mimoděk
pověst slušného kluka. „Období pubertálního vzdoru a užívání mě asi
minulo. Za to vděčím jednak fotbalu a především pak rodině, kdy se
nás rodiče snažili držet na uzdě.“

Pravdivé pravidlo o prostředním sourozenci
Říká se, že pokud jsou v rodině tři sourozenci, právě ten prostřední je
nejvíce do světa a jako první opouští rodné hnízdo.„Na tom něco pravdy
bude. Přeci jen jsem od relativně nízkého věku jezdil na soustředění
s národními týmy, v devatenácti potom přišla nabídka z Mostu a já
jsem se na půlroku zabydlel pod Hněvínem. Byl to sice přesun z druhé
do druhé ligy, ale vnímal jsem to jako krok dopředu. Ve Spartě byli samí
mladí kluci, fotbal byl odlišný od Mostu, kde se sešel hodně zkušený
kádr s postupovými ambicemi. Já jsem přišel na jarní hostování a ještě
po třech kolech jsme drželi první místo. Pak však přišla série snad deseti zápasů bez vítězství a málem jsme se ještě strachovali o záchranu,“
hodnotí sportovní část svého severočeského působení rodilý Pražák.
„Také mimo hřiště to bylo super. Sešla se výborná parta, s mnohými
tehdejšími spoluhráči jsem pořád v kontaktu. Další rok se tento kádr
jen drobně doplnil a Most postoupil do ligy.“
účetnictví třeba. Tomáš Rada odehrál několik sezon ve sparťanské juniorce, a ačkoliv do prvního týmu nenahlédl, vzpomíná na tehdejší léta
v dobrém. „Sparta mě vychovala, vztah ke klubu tam určitě pořád bude.
Je pravda, že odchovanci to mají těžké, ale v takto ambiciózních klubech
je to běžné. Na Letné je neustálý tlak na okamžitý úspěch, je těžké zapracovat do sestavy mladé kluky. V té době Sparta šlapala na jedničku,
pravidelně hrála Ligu Mistrů, kupovali se hotoví hráči. Za mého působení
se z odchovanců podařilo prosadit jen Tomášům Junovi a Rosickému“

Klidný mladík s kapitánskou páskou
Tomáš Rada působí na svůj věk klidným dojmem, ačkoliv zdůraznění
tohoto povahového rysu jej paradoxně na okamžik vyvede z míry.
„Opravdu tak působím? Já bych to do sebe ani neřekl,“ směje se urostlý
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Opět Sparta…a vábení Viktorie Plzeň
To už však mladý univerzál opět oblékal rudý dres sparťanské juniorky.
„Šance v áčku opět nepřišla. Sehrál jsem nějaký přátelák, za trenéra
Hřebíka jsem se asi čtyřikrát posadil v áčku na lavičku, ale tím to končilo.
Samozřejmě mě to zpětně trošku mrzí, ale už je to dlouhá doba,“
vzpomíná na krátkou druhou část své sparťanské anabáze důrazný
hráč, který však přesto v soubojích s Letenskými cítí lehkou nervozitu.
„Sparta je prostě Sparta, speciální zápas představuje nejen pro její
odchovance. Na druhou stranu už jsem pět let pryč, takže jako prestižní
jsem vzájemný duel bral spíše dříve.“ Pak už se začala psát nová etapa
Tomášovy kariéry. „Ozvali se pan Valášek s trenérem Michálkem a já
jsem neváhal. Podepsal jsem v Plzni a nikdy nelitoval. Poměrně brzy
jsem dostal šanci dostat ligu a snad jsem ji dokázal využít.“

proﬁl
Tradiční plzeňská houpačka
Tomáš Rada nezažil během svého působení ve Viktorce sestup do
druhé ligy, přesto o výsledkové přemety nebyla nouze. Zatímco v jeho
první sezoně se Plzeň zachránila v posledním kole vítězstvím na Spartě,
následující šestým místem připsala nejlepší ligové umístění v historii
samostatné české soutěže. „Je to tak a bohužel to trošku pokračuje až
do dnešních dnů. V minulé sezoně jsme výborně nastartovali, špatným
závěrem jsme ale spadli do spodní poloviny tabulky. Letos je to s těmi
zvraty ještě bláznivější. Na začátku jsme moc chtěli hrát o čelo tabulky,
ale přišla předlouhá série bez vítězství. Po změně trenéra dostal tým
nový impulz a podzim jsme dohrávali v euforii. A na jaře opět stejný
příběh – špatný začátek a nynější zvedání hlavy. Věřím ale, že teď už
to bude jen úspěšný a tudíž vítězný závěr sezony,“ říká Tomáš před
dnešním sportovním vrcholem.

Doma stále v Praze
Přestože v Plzni si za bezmála čtyři sezony hodně zvykl, stěhování
do města piva zatím neplánuje. „Přeci jen je to z Prahy 80 kilometrů,
dojíždění není problém. Každé ráno nasednu do auta společně
s Tomášem Poštulkou, Kubou Navrátilem a Frantou Ševinským, do
hodiny jsme na stadionu. Pražákem už asi zůstanu, s přítelkyní Libuškou
nyní stavíme byt,“ líčí soukromé plány a prozrazuje také fotbalové sny.
„Dřív jsem vzhlížel k italské lize, ale tohle období už mám za sebou.
Samozřejmě bych si rád vyzkoušel zahraniční angažmá, ale není kam
se hnát. Teď chci především dohrát tuto sezonu do vítězného závěru.
V Plzni se ještě nikdy velká soutěž nevyhrála a právě nyní máme obrovskou šanci. Důležitý krok musíme udělat právě dnes.“

Bratři v rudém triku
Tři synové, tři fotbalisté. K tomu táta fotbalový nadšenec, který si
nenechal ujít jediný zápas svých ratolestí. „Typický fotbalový víkend byl jasný. Hráli jsme v různých věkových kategoriích, naši se
pokoušeli stihnout všechny zápasy. Stejně tak jsme si navzájem
fandili také my. A to samé platí prakticky dodnes. Pokud mám čas,
určitě si zápasy bráchů ujít nenechám,“ říká k bratrským zvykům
prostřední Tomáš a na adresu sourozenců doplňuje: „Starší brácha hraje už především pro žízeň, ale mladší se dobře ukazuje
v druholigové sparťanské juniorce. Našlápnuto má určitě dobře.“
Slova staršího Tomáše doplňuje také poslední zbývající sparťan
v rodině, dvaadvacetiletý Jakub: „V dětství jsme s bráchou měli
normální vztah, jaký má naprostá většina sourozenců. Já jsem o tři
roky mladší, takže jsem od něj někdy dostal pěkně za uši, ale mělo
to i výhody. Často mě bral s sebou ven a dával na mě pozor. Oba
samozřejmě pečlivě sledujeme kariéru toho druhého a držíme si
navzájem palce.“ Vzájemný souboj se prozatím odkládá, Jakub na
šanci ve sparťanském áčku zatím stále čeká. „Jsem rád, proti sobě
jsme ještě nehráli a rád to prozatím odložím. Oba nastupujeme ve
středu pole, určitě bychom se potkali. Je to brácha, ale v souboji
bychom ani jeden neuhnuli. Jak říkám – dobře, že se vzájemný
souboj dnes nekoná. Alespoň mohou rodiče fandit jednoznačně
Viktorce,“ uzavírá rodinnou ságu viktorián Tomáš.
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Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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Sparťané obhajují pohárovou trofej
Jak je vidět z níže uvedeného přehledu, Spartě se v národním poháru dlouhodobě daří, v posledních letech
rozhodně více než v Gambrinus lize. Předchozí tři ročníky Poháru ČMFS totiž vyhrála. Nejúspěšnější tým
české klubové scény chce v domácím poháru uspět také letos, domácí Viktoria však s podporou diváků bude
chtít několikáté pohárového panování Letenských ukončit.
Hlavní roli v posledních třech vítězných pohárových finále Sparty
pokaždé sehrály pokutové kopy. Dvakrát k tomu přispěl i Pavel Horváth. Předloni proti Jablonci rozhodl z penalty na konečných 2:1, loni
proti Liberci uspěl v závěrečném rozstřelu, stejně jako další záložník
Daniel Kolář, který letos také působí ve Viktorii Plzeň.

Množství viktoriánů s letenskou minulostí
Vedle obou zmíněných bude mít vzájemný duel zvláštní příchuť také
pro mnohé další plzeňské fotbalisty. Rudý dres našeho soupeře navlékali v minulých letech také David Limberský, Milan Petržela nebo
Tomáš Poštulka, první fotbalové krůčky si ve sparťanských juniorských
týmech připsali také Tomáš Rada nebo Jan Halama.
Plzeň už v minulosti se Spartou v poháru hrála, oba zápasy
hostily Štruncovy sady:
Osmifinále – 10. října 1991
Plzeň – Sparta 0:2 (0:0)
Branky: 56. a 78. Černý.
Trenéři: Jiří Lopata – Dušan Uhrin.
Šest ze třinácti plzeňských hráčů, kteří do tohoto zápasu zasáhli, se v další sezoně
zasloužilo o postup do premiérového ročníku samostatné české ligy, například Michal Čaloun, Zdeněk Bečka a Karel Krejčí. Za Spartu hráli Petr Kouba, Jiří Novotný, Petr
Vrabec, Lumír Mistr, Václav Němeček, Jiří Němec, Horst Siegl, Martin Frýdek a také
autor obou gólů, jinak královéhradecký Pavel Černý, který se později na východ
Čech vrátil a v 1. lize působil téměř do 40 let. Letenský celek v nejvyšší soutěži po
předchozích pěti titulech v řadě tentokrát skončil „až” druhý za Slovanem Bratislava.

Osmifinále – 14. února 2000
Plzeň – Sparta 1:0 (0:0)
Branka: 63. Švejnoha.
Trenéři: Zdeněk Michálek – Ivan Hašek.
Toto utkání má dnes jediného pamětníka – gólman Jaromír Blažek nastoupil za
Spartu vůbec poprvé po přestupu z Bohemians a v následujících devíti letech své
působení 2x přerušil (Příbram 2001/02 a Norimberk 2007/08, sestup z německé ligy),
aby se vždy hned po roce vrátil zpět. V té době ve Spartě hráli také Jiří Novotný, Pavel
Hapal, Vratislav Lokvenc, Libor Sionko a nyní žižkovský Petr Gabriel. Pouze jednou,
a to jen v tomto zápase, se v Plzni představil Tomáš Rosický, který byl právě v tento den poprvé nominován do české reprezentace. Sparťané se však z této prohry
okamžitě vzpamatovali a v jarní části 1. ligy s výjimkou remízy v Olomouci kolo před
koncem, kdy již měli titul jistý, všechno vyhráli a zopakovali stejnou bilanci jako na
jaře 1995. Plzeňská radost z postupu ale neměla dlouhého trvání – ve čtvrtfinále pohárové soutěže totiž nestačila na druholigového nováčka z Ratíškovic, kterému doma
podlehla 1:2!

Sparta ve finále Českého a Československého poháru (od roku 1980)
1980
1984
1986
1987
1988
1989
1992
1993

Sparta – Bohemians 1:1 (0:1) a 4:2 (1:1, 2:2) po prodloužení
Sparta – ZŤS Košice 2:0 (1:0)
Sparta – Dukla 3:0 (1:0) a 3:0 (0:0)
Sparta – Inter 4:2 (1:0)
Sparta – Dukla 4:2 (1:1)
Sparta – Trnava 1:1 (1:0, 1:1), na penalty 3:4
Sparta – Slavia 1:1 (0:1, 1:1), na penalty 4:3
Sparta – Dunajská Streda 0:0, na penalty 2:3
Sparta – Vítkovice 3:0 (0:0)
Sparta – Inter 2:0 (1:0)
Sparta – Slavia 1:0 (1:0)
Sparta – Slovan 3:0 (0:0)
Sparta – Ostrava 2:1 (1:1)
Sparta – Prešov 2:1 (1:0)
Sparta – Brno 2:0 (1:0)
Sparta – 1. FC Košice 1:5 (1:2)

Sparta ve finále Poháru ČMFS
1994
1996
2001
2002
2004
2006
2007
2008

Sparta – Žižkov 2:2 (1:0, 1:1), na penalty 5:6
Sparta – Drnovice 4:0 (2:0)
Sparta – Žižkov 1:2 (1:1, 1:1) po prodloužení
Sparta – Slavia 1:2 (1:2)
Sparta – Ostrava 2:1 (0:0)
Sparta – Ostrava 0:0, na penalty 4:2
Sparta – Jablonec 2:1 (1:1)
Sparta – Liberec 0:0, na penalty 4:3

Plzeň v Poháru ČMFS 2008/2009
2. kolo – 3. září 2008
Domažlice – Plzeň 0:3 (0:1)
Branky: Varadi, Hochmeister, Horváth.
3. kolo – 23. září 2008
Fulnek – Plzeň 0:2 (0:1)
Branky: Horváth (p), Mlika.
Osmifinále – 29. října 2008
Hlavice – Plzeň 1:7 (1:3)
Branky: 36. Flachbart (p) – 21. (p) a 69. Rezek, 33. a 90. Kolář, 62. a 78. Petržela,
16. Jiráček.

Sparta v Poháru ČMFS 2008/2009
2. kolo – 3. září 2008
Dvůr Králové – Sparta 0:3 (0:1)
Branky: L. Došek 2, V. Kadlec.
3. kolo – 25. září 2008
Frýdek-Místek – Sparta 0:0, na penalty 1:4
Za Spartu proměnili: Slepička, Kučera, Kladrubský, Kisel.
Osmifinále – 29. října 2008
Sparta – Bohemians Praha 2:0 (2:0)
Branky: 9. a 25. Berger.
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minulý zápas

uvádí...
nejkvalitnější
3D digital
technologie
zážitek
prostorového
obrazu a zvuku
aktivní
LCD brýle
- v České republice
pouze v multikině
CineStar

Není 3D
jako 3D!
www.cinestar.cz
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Pohár ČMFS
K tomu, aby se dnes mohla
Viktoria postavit pražské
Spartě, musela přejít přes
tři pohárová kola. Plzeňští
fotbalisté tak na své pouti
Pohárem navštívili nejprve
hřiště v Domažlicích,
následně si poradili s druholigovým Fulnekem a poté
si zastříleli v Hlavicích.
Připomeňme si cestu
viktoriánů mezi nejlepších
osm pohárových týmů.

Cesta do čtvrtﬁnále
Poháru
ČMFS

háru přišly více než dva tisíce. Zajímavé bylo střetnutí hned pro několik
domažlických hráčů, kteří v minulosti
působili v mládežnických výběrech
Viktorie. Do míst, kde s fotbalem začínal, se pak vrátil plzeňský gólman
Martin Ticháček, jenž zažíval opravdu
šťastné životní období. Pár dnů po
klání v Domažlicích oslavil narození
dcerky Kačenky.

Nejprve s Domažlicemi
Po prvním kole Poháru, v němž si Jiskra Domažlice poradila se Slavií
Vejprnice, čekal domažlický stadion fotbalový svátek v podobě
příjezdu ligové Viktorky. Zápas Na Střelnici si nemohli nechat ujít
místní sportovní nadšenci a nakonec jich na utkání druhého kola Po-

Vítězný gól Varadiho už ve čtvrté minutě
Tempo utkání jasně diktovala Plzeň. Už po čtyřech minutách hry se
ujala vedení, když se po přihrávce Jiráčka gólově prosadil Varadi. Do

TJ Jiskra Domažlice – FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky: 4. Varadi, 68. Hochmeister, 85. Horváth
Žluté karty: Šot – Lecjaks
Rozhodčí: Ardeleanu – Zlámal, Rauch
Diváci: 2 100
Domažlice: Mleziva – Strejc (73. Čech), Tesař, Šmirkl, Cihlář –
Černý, Mužík, Šámal, Manowetz – Šot (46. Bahleda), Schotterl
(66. Rada)
Viktoria Plzeň: Ticháček – Šmejkal (33. Vaculík), Hochmeister,
Navrátil, Lecjaks – Limberský, Trapp, Horváth, Jiráček – Varadi
(76. Rodrigues), Rezek (66. Mlika). Trenér Václav Kotal.
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Pohár ČMFS
konce prvního poločasu již žádná branka nepadla, ale o zajímavé
momenty nouze rozhodně nebyla. Domažlický gólman Mleziva, jenž
prošel mládežnickými týmy Viktorie, dokázal svůj brankářský um
během prvních pětačtyřiceti minut hned několikrát. Jeho efektní
i efektivní zákroky proti střelám Limberského, Jiráčka a Rezka byly po
právu odměněny potleskem domácích příznivců. Ukázal se i odchovanec Jiskry v plzeňské brance, ve velké šanci domácích neuspěl proti
Ticháčkovi Šot.

Dvě branky Viktorie z druhého poločasu pečetily postup
Během prvních minut druhého poločasu střídala šance šanci na
obou stranách. Do zakončení se protlačil domažlický Manowetz, ale
Ticháček pokus dalšího z bývalých
viktoriánů kryl. Největší příležitost
domácích přišla o pár chvil později.
Po zmatcích v obraně Plzeňských
se míče chopil Bahleda, který
nastřelil tyč Ticháčkovy svatyně.
Druhý gólový zářez přidala Viktoria po rohovém kopu. Ve vápně
se nejlépe zorientoval uzdravený
stoper Hochmeister a uložil míč
za Mlezivova záda. Třetího gólu se
Viktoria dočkala pět minut před
koncem. David Limberský uvolnil
brilantní nahrávkou špílmachra
Horvátha, který do třetice rozvlnil
síť domažlické branky.

Ve třetím kole do Fulneku
Už po skončení zápasu v Domažlicích věděli plzeňští fotbalisté, kdo
je čeká v dalším kole Poháru. Druholigový Fulnek si poradil s Bystrcí
a na souboj vyzval právě Viktorii.
Do pohárového utkání proti Plzni
vstoupil Fulnek bez své největší
hvězdy, neboť Radka Slončíka trápilo zranění. Zdravotní lapálie potkaly i viktoriány. Hochmeister se
zranil v ligovém střetnutí s Českými
Budějovicemi a Limberského do
hry nepustila nemoc.

Útočný fotbal z obou stran
V prvních minutách zápasu ve Fulneku hýřil aktivitou Adam Varadi,
který se několikrát za sebou pokusil
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ohrozit branku domácích. Po sedmnácti minutách hry se rychlonohý
plzeňský útočník vřítil do šestnáctky Fulneku a domácí ho zastavili
pouze za cenu nedovoleného zákroku. Pavel Horváth se nemýlil
a poslal Viktorku do vedení. O vyrovnání se v prvním poločasu pokusili
Jindřišek, Huvar a Koštuřík, ale ani jeden z fulneckých fotbalistů se ze
vstřelení gólu radovat nemohl. „Domácí hráli otevřený a férový fotbal.
V jiných pohárových zápasech se nás soupeř snažil zastrašit tvrdou
hrou, ale tady to bylo jiné,“ ocenil kapitán Viktorie Horváth hru, kterou
Fulnek předváděl nejenom v prvním poločase.

Mlikův gól překazil snahy domácích na vyrovnání
Začátek druhé půle byl vyrovnaný a k šancím se dostávali jak domácí,
tak fotbalisté Viktorie. Hlavičkou zamířil na Pospěchovu branku Šmejkal
a k jeho gólové radosti chyběly jen centimetry. Velkou příležitost ke

Fotbal Fulnek – FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)
Branky: 17. Horváth z penalty, 70. Mlika
Žluté karty: Staš, Král – Rada, Rodrigues
Rozhodčí: Matejek – Wilczek, Slavík
Diváci: 468
Fulnek: Pospěch – Jindřišek, Král, Švec, Staš – Huvar, Pavlík, Lukaštík,
Vajda (71. Vyskočil) – Vrťo (63. Traxl), Koštuřík (82. Janoviak)
Viktoria Plzeň: Ticháček – Šmejkal, Navrátil, Rada,
Lecjaks – Vaculík, Trapp, Horváth, Jiráček – Tatanašvili (63. Mlika),
Varadi (81. Rodrigues). Trenér Jaroslav Šilhavý.

Pohár ČMFS
skórování měl i střelec z Gruzie Tatanašvili, ale určitě ji nevyužil podle
svých představ. Stav zápasu zůstal nezměněn až do střely z hranice
šestnáctky, jejímž autorem byl střídající Mlika. Viktoria následně
kontrolovala hru a bez problémů dovedla zápas k vítěznému závěru.

Do Hlavic s Pavlem Vrbou na střídačce
Trenéra Pavla Vrbu čekalo v Hlavicích po dvou ligových kolech první
představení v Poháru ČMFS. Nováček ČFL poslal do Štruncových sadů
velmi slušnou vizitku, neboť se mu podařilo postoupit přes ambiciózní
tým z Mladé Boleslavi.

Viktorka v první půli třikrát skórovala a poprvé inkasovala
Utkání v Hlavicích provázelo deštivé počasí, ale i tak byl k vidění velmi atraktivní fotbal. Do první vážnější příležitosti se po přímém kopu
dostali domácí, když Poštulka po jeho rozehrání podklouzl. Obrana
Viktorie mu naštěstí vzniklou situaci pomohla odvrátit bez gólové
újmy. Plzeňští poprvé ohrozili branku soupeře po rohovém kopu,
když se k hlavičce prodral Trapp. Jediný viktorián, který odehrál všech
270 podzimních pohárových minut, zacílil těsně nad branku. Za chvíli stálo při Poštulkovi štěstí, neboť hlavický Martínek mířil pouze do
tyče. V 16. minutě otevřel skóre zápasu Jiráček. Z hranice šestnáctky
vystřelil pro sebe netypicky pravou nohou a jeho pokus skončil v síti.
O pár okamžiků později bylo již skóre 2:0 pro Viktorii. Rezek byl faulován
ve vápně a sám ze značky pokutového kopu tento nedovolený zákrok
Hlavických potrestal. Ve 33. minutě bylo na plzeňské střídačce ještě
veseleji. Po nahrávce Mliky obstřelil gólmana Bejra Kolář. Do konce
poločasu měli domácí hned dvě příležitosti ke zkorigování výsledku.
Penaltu, nařízenou po faulu Jiráčka, využil bývalý hráč Zenitu Petrohrad
či pražské Sparty Flachbart, a stal se tak prvním fotbalistou, který v Poháru překonal plzeňskou defenzivu. Druhou šanci Hlavic v podobě
nebezpečné střely Koblížka skvělým zákrokem zlikvidoval Poštulka.

Další čtyři zásahy do sítě Hlavic
Mužem druhého poločasu byl viktorián Petržela, který se na hrací ploše
objevil v 58. minutě. Už po čtyřech minutách pobytu na hřišti se radoval ze vstřelení branky. Pátý zásah do hlavické sítě přidal po nahrávce
prvního střelce klání Jiráčka znovu Rezek a následně se po individuální
akci prosadil plzeňský hračička Petržela. Za stavu 1:6 měl možnost
přidat další branku Krbeček, ale s jeho střelou si gólman Bejr poradit dokázal. Petržela pak zakončil své představení ideální nahrávkou
na Koláře, jenž oslavil svůj druhý zásah v utkání a pohodlně zvýšil na
konečných 7:1 pro Viktorku. „Bylo naší povinností postoupit do jarních
bojů v Poháru a jsem rád, že se nám to podařilo. Navíc se nám utkání
podařilo i po herní stránce,“ okomentoval trenér Vrba představení
svých svěřenců na půdě Hlavic.

SK Hlavice – FC Viktoria Plzeň 1:7 (1:3)
Branky: 35. Flachbart z penalty – 16. Jiráček, 21. a 69. Rezek
z penalty, 33. a 90. Kolář, 62. a 78. Petržela
Žluté karty: Corea, Martínek
Rozhodčí: Kocourek – Filípek, Kovář
Diváci: 500
Hlavice: Bejr – Flachbart, Gabriel, Charuza, Šíranec – Koblížek
(46. Herodes), – Kulhánek, Martínek, Corea, Mizera
(46. Dido) – Chrdle (70. Gnahoui). Trenér Jaroslav Vodička.
Viktoria Plzeň: Poštulka – Halama (58. Petržela), Rada,
Hochmeister, Jiráček – Limberský, Kolář, Trapp, T. Krbeček, Rezek
(69. Lecjaks) – Mlika (54. Tatanašvili). Trenér Pavel Vrba.
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první utkání

Viktorka
si z Letné
přivezla
nadějný
výsledek
Po úvodním hvizdu se do šancí tlačila Sparta
Pár okamžiků poté, co rozhodčí Jech zahájil zápas, se sparťané vydali
obléhat plzeňskou branku. O první střelu zápasu se postaral Berger, ale
zamířil jen nad branku. Napodobit svého spoluhráče se pokusil Pamić,
avšak ani on nemířil přesně. Blíže ke gólu měl po přímém kopu Bergera
Kucka, s jehož hlavičkou si poradil vynikající robinzonádou Daněk.
Následným dorážkám poté zabránila plzeňská defenziva, která se v utkání musela obejít bez nemocného Limberského.

Šance Krbečka a Bergerův „volej“
Viktoria odpověděla na sparťanské šance tlakem, který znamenal hned
několik rohových kopů. Ani z jednoho však nedošlo k výraznějšímu
ohrožení Blažkova čistého konta. O to se postaral až ve 29. minutě
Krbeček. Proti přízemní střele z úhlu, kterou vyslal dlouhovlasý útočník,
vytasil bývalý reprezentant v bráně Sparty skvělý zákrok. Nicméně titul
„největší šance prvního poločasu” byl připsán Bergerově dělovce. Jeho
´volej´ tři minuty před koncem poločasu vystrašil všech osmdesát
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Ač měly Sparta i Viktorie
hned několik příležitostí
strhnout vedení na svou
stranu, žádná z nich nebyla
proměněna. První zápas
čtvrtfinále Poháru ČMFS,
který se hrál na pražské
Letné, tak skončil bez
branek. Do Štruncových
sadů si s sebou Viktoria
pro dnešní odvetné klání
přivezla nadějný výsledek.
příznivců Viktorie, kteří během
celého utkání vytvořili perfektní
kulisu. Gólman Daněk však jejich obavy vzápětí brilantním
zásahem zažehnal.

Břevno Hájovského
z druhého poločasu
Začátek druhé půle byl plný
střel sparťanských fotbalistů. Ani
jeden z dvojice Kucka – Kušnír
však nemířili přesně a poslali
míč mimo branku viktoriánů.
Stejný osud potkal i technický
pokus kapitána Viktorky Horvátha. V 66. minutě zatrnulo všem fanouškům domácího klubu. Hájovský si naskočil na vysoký balon a hlavou poslal míč do břevna Blažkovy

AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 0:0
Žluté karty: Wilfried, Huber – Hájovský, Horváth
Rozhodčí: Jech – Kovařík, Urban
Diváci: 1 393
Sparta Praha: Blažek – Kušnír, Řepka, Huber, Pamić – Kladrubský
(71. Vacek), Kucka, Berger (46. Wilfried), Matušovič
(62. Zeman) – Kulič, Holenda. Trenér Jozef Chovanec.
Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Halama, Lecjaks –
Petržela (86. Tatanašvili), Kolář, Horváth, Jiráček – Varadi
(71. Mlika), Krbeček (82. Rada). Trenér Pavel Vrba.

branky. Dvě minuty nato
se hlavou pokusil prosadit
i Petr Jiráček. Po Petrželově
patičce mu na ni balon
posadil Ševinský, ale plzeňský záložník ve velké
šanci zacílil nepřesně.

Konec utkání bez
výraznějších šancí
Před koncem klání se
pokusili o skórování ze
sparťanského týmu Kušnír,
Vacek či Wilfried, při jejich
nepřesných střelách ale
mohl gólman Daněk zůstat
naprosto klidný. Rozrušit
ho mohl pouze pokus
levého beka Pamiće, kdy
míč z jeho kopačky málem
otřel pravou tyč plzeňské
brány. Poslední šance na
to, aby si mohli Západočeši odvézt z Prahy vítězství, se naskytla střelci
Tatanašvilimu. Gruzínský útočník však na centr Horvátha nedosáhl. V nastaveném čase se o finální střelu zápasu postaral slovenský středopolař
Kucka, ale jeho dělový projektil zastavila obrana Viktorky ještě předtím,
než mohl ohrozit samotného Daňka. Chabá návštěva 1 393 diváků tak
v utkání branku neviděla.

„SKVĚLÍ FANOUŠCI A NADĚJNÝ
VÝSLEDEK,“ SHODLI SE VIKTORIÁNI
Trenér viktoriánů Pavel Vrba byl s výsledkem, který jeho svěřenci na Letné
uhráli, spokojen. Upozornil ale také na jeho zrádnost: „Je to výsledek, který
bychom před utkáním určitě brali, ale neproměněné šance nás trošku mrzí.
Bezbrankový výsledek nechává odvetu zcela otevřenou, i když v případě
vstřelené branky Sparty na našem hřišti by se mohl obrátit proti nám,“
přemýšlí o odvetě lodivod Viktorie. „Každopádně jsem rád, že odveta bude
zcela otevřenou záležitostí,“ dodává jedním dechem Vrba.
„Výsledek je určitě dobrý, před zápasem bychom ho brali. Ale všichni cítíme,
že jsme sahali po vítězství,“ shodl se rychlonohý záložník Milan Petržela
s Vrbou. Stejně jako většina jeho spoluhráčů litoval neproměněných
šancí, do kterých se dostali zejména Krbeček, Ševinský či Jiráček:
„V Ostravě při nás štěstí stálo, teď se otočilo zády. Takový je fotbal. Věřím,
že jsme si góly nechali na domácí odvetu.“ Kapitán Viktorie Pavel Horváth si nad nevyužitými příležitostmi také povzdechl: „Je to škoda, s jednogólovým vítězstvím bychom odjížděli veselejší. Na vítězství jsme dnes měli,
ale tak jako tak jsme pouze v poločase celého dvojzápasu.“
Čisté konto uchránil na půdě obhájce pohárové trofeje Michal Daněk.
„Uhráli jsme nulu vzadu, což byl jeden z cílů. Na druhé straně jsme chtěli
skórovat, ale šance jsme neproměnili. Každopádně výsledek je nadějný,
doma budeme útočit na postup,“ vyjádřil své pocity po zápase plzeňský
brankář. Nebýt jeho brilantního zásahu proti střele Bergera z konce
prvního poločasu, mohlo být vše jinak: „Patrik se po odražené standardce
dostal k zakončení a trefil to dobře. Já jsem byl naštěstí dobře postaven
a podařilo se mi balon vytěsnit,“ popsal gólman s fotbalovými zkušenostmi
z Anglie klíčový zákrok.
Samotnou kapitolou jsou pak plzeňští fanoušci, kteří přijeli na Letnou
povzbudit svůj tým. „Smekám před nimi. Vytvořili nám opravdu domácí
atmosféru, hnali nás za úspěchem. Nadějný výsledek je z velké části jejich zásluhou,“ prohlásil na adresu příznivců Viktorky Petržela. Jen slova
chvály měl pro osmdesátku viktoriánů v hledišti Daněk: „Za celý tým bych
jim chtěl poděkovat, byli fantastičtí. Po celý zápas byli slyšet, dodávali nám
síly. Jedním slovem fantazie,“ vysekl plzeňský gólman poklonu fanouškům
Viktorky.
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

zajímavost

Slavní viktoriáni a sparťani zároveň
Nejenom v současném týmu Viktorie hraje velký počet hráčů, kteří v minulosti působili
v pražské Spartě. Minulost je plná přestupů viktoriánů na Letnou a sparťanů směrem
obráceným. A to nejenom na hráčských, ale i trenérských postech. Spousta fotbalistů
i trenérů, kteří v létech minulých hájili čest a slávu obou dnešních soupeřů, se do dějin
českého fotbalu zapsala zlatým písmem. Zde je velmi stručný výběr některých z nich.

Plzeňský mladík sparťanskou hvězdou už ve 20. letech
Jeden z prvních fotbalistů, jenž z Viktorie odešel do rudého dresu, byl
Jaroslav Poláček. Rychlý útočník, který během svého krátkého života
oblékl třikrát dres Československa, si udělal skvělé jméno během
amerického turné sparťanského klubu. Po návratu ze zámoří ho na
plzeňském vlakovém nádraží spolu s celou sestavou letenského klubu

vítaly zástupy nadšených příznivců kopané. Jeho tuze krátký život
skončil o pár měsíců později, když podlehl onemocnění ledvin. Dalším
významným fotbalistou, který začínal s ligovým fotbalem před druhou
světovou válkou ve Viktorce, byl Jiří Zmatlík. Útočník, který během
svého života nastřílel 105 branek, přičemž většinu z nich zaznamenal
v dresu Sparty, skóroval osmkrát za plzeňské mužstvo.

Léta sedmdesátá – příchod Uličného, odchod Bergera
V době, kdy se z pražské Dukly do Plzně vrátil Stanislav Štrunc, upsal
se Viktorce i Petr Uličný, který naposledy působil ve Spartě. Útočník
Uličný odehrál za Viktorku pět celých ročníků v nejvyšší československé
soutěži. Dvacet let po svém odchodu do Olomouce se Uličný do
západočeské metropole vrátil na pozici trenéra. Jednu sezonu společně
s Uličným odehrál v klubu i Jan Berger. Technický záložník nahlédl do
světa velkého fotbalu právě v dresu plzeňského klubu. Do Viktorie, v té
době TJ Škody Plzeň, přestoupil z Břevnova za naprosto zanedbatelnou částku. Už po pěti kláních, jež v plzeňském trikotu odehrál, se objevil v mládežnické reprezentaci Československa. Po dvou letech ve
Viktorce odešel strýc současné sparťanské hvězdy, Patrika Bergera, na
vojnu do Dukly. Nazpět se však již nikdy nevrátil, neboť po dvou letech
zamířil do Sparty, kde předváděl svůj fotbalový um šest let a pomohl
pražskému týmu k zisku dvou titulů.

Sparťané na trenérském postu ve Viktorce
Zásluhu na příchodu Bergera do Plzně měl tehdejší trenér Viktorky
Tomáš Pospíchal, který během své hráčské kariéry působil mezi
léty 1964 až 1968 jako hráč ve Spartě. Člověk, jemuž je připisováno
autorství pravdivého výroku o tom, že fotbal nemá logiku, trénoval
Západočechy dvě sezony. Původně měla Pospíchalova smlouva trvat
ještě o rok déle, ale po ročníku 1976/77, kdy Plzeň obsadila perfektní
šesté místo, odešel do Bohemians. Hned sedm sezon v týmu Viktorky
strávil trenér Jiří Rubáš, jenž trénoval tři ročníky klub z Letné. Nejlepší
výsledek se západočeským klubem si připsal v sezoně 1974/75, kdy
dovedl své svěřence k desátému místu v první lize. K zápisu zlatým pís-
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zajímavost
mem do plzeňských fotbalových análů stačilo pak dalšímu bývalému
sparťanovi Františku Strakovi pouhých šest klání na lavičce Viktorie.
Emotivní kouč do Plzně přišel s cílem ji zachránit, což se mu nakonec,
díky výhře v Praze nad Spartou 1:3 podařilo! Z dalších trenérů, kteří
působili na lavičkách obou klubů, jmenujme např. Karla Kolského,
Jaroslava Hřebíka či Michala Bílka.

Slavní plzeňští mladíci zářící na Letné
Plzeňským rodákem je Vítězslav Lavička, dnes kouč Sydney FC. Právě
v dresu plzeňského klubu svou úspěšnou fotbalovou kariéru zahájil.
Lavička prošel všemi mládežnickými kategoriemi Viktorie a od roku
1979 začal nastupovat za první tým Plzně, který hrál druhou nejvyšší
československou soutěž. Již tři roky nato si jeho talentu všimli letenští
pozorovatelé a mladý záložník nabral sparťanský směr. Ve světě
nejznámějším fotbalistou, jenž si kdy přes hlavu přetáhl plzeňský dres,
je bezpochyby Pavel Nedvěd. Když po krátkodobém působení v rodné vesnici přestoupil mladík Nedvěd do Viktorie, jeho talent okamžitě
rozpoznal trenér Josef Žaloudek. Právě on se stal Nedvědovým druhým

tátou, a jak nynější záložník Juventusu říká, vychoval ho jak po fotbalové, tak lidské stránce. Po pěti letech ve Viktorii musel talentovaný
fotbalista na vojnu, kterou strávil v pražské Dukle. Po jejím skončení se
však již do Plzně nevrátil, neboť přestoupil do klubu z Letné. V sedmi
letech pak začal hájit barvy plzeňské Viktorky Petr Čech. Než se ale
dnes slavný brankář postavil mezi tři tyče, nastupoval v žácích v poli.
Za Plzeň nastupoval následně dva roky v dorostu, ale poté, co byl na
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evropském šampionátu do šestnácti let vyhlášen nejlepším brankářem,
dostal nabídku od Blšan. Z fotbalové vesničky následně přestoupil do
pražské Sparty, kde se jeho hráčská kariéra nastartovala naplno.

Sběratelé titulů se Spartou a působení ve Viktorii
Tři a půl roku strávil Roman Vonášek v plzeňské Viktorce. Ofenzivní
záložník si v Plzni vyzkoušel jak první, tak druhou ligu, aby poté mohl
přestoupit do Sparty. V Praze se během čtyř a půl sezony mohl radovat ze zisku tří titulů. Kruh se následně uzavřel, když se po skončení
aktivní kariéry stal sportovním sekretářem Viktorie. Nyní působí jako
sekretář Komise mládeže ČMFS. Páté místo v Klubu ligových kanonýrů
patří Horstu Sieglovi. Vynikající útočník, který nasázel ve Spartě
128 ligových branek, odehrál třináct utkání za Viktorii. V Plzni zaznamenal pět úspěšných gólových střel, přičemž jedna z nich skončila
i v síti sparťanského týmu.
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Viktoriáni dnes pomáhají dobré věci

Důležité utkání, slavný soupeř, početná návštěva. Takové atributy naplňuje dnešní odvetné utkání Poháru ČMFS
se Spartou. Klub ze Štruncových sadů udělal maximum pro sportovní úspěch, přesto nezapomněl ani na pomoc
nejpotřebnějším. Právě pomyslného sportovního vrcholu jara využila FC Viktoria Plzeň k organizaci velké charitativní
akce, jejíž výtěžek přispěje k nákupu nového sonografického přístroje pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Plzeň.
VIKTORIÁN 04/09
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Na dobrou věc je možno
přispět hned několika
způsoby, rozhodující však
bude počet diváků, kteří
se na dnešním fotbalovém svátku sejdou. Západočeský klub věnuje nemocnici část
vybraného vstupného, Victory sponzor plzeňské Viktorie, sázková
kancelář Tipsport, navíc podpoří charitativní projekt speciální
akcí. Společnost Tipsport totiž přispěje desetinásobkem divácké
návštěvy! Jinými slovy, za každého diváka se na účet FN Plzeň
připíše deset korun.

Přispívat mohou fanoušci i partneři klubu
Všichni partneři a fanoušci budou moci přispět také do
přichystaných kasiček, které budou na stadionu na různých
místech rozmístěny. „Budeme se snažit hrát co nejlépe, aby byli diváci v co možná nejlepší a tím pádem také štědré náladě,“ přislíbil
za celý tým s úsměvem Tomáš Rada. Ten spolu se spoluhráči bude
moci dát příspěvek do kasičky umístěné v kabině.

Pomoci mohou fanoušci koupí unikátního dresu
Fanoušci červenomodrých mohou v rámci charitativní akce
také získat originální dres Pavla Horvátha. Unikátní trikot, podepsaný všemi hráči kádru Viktorie, je v dražbě na stránkách
www.verejnedrazby.cz. Akci podpořil věnovaným dresem také
náš letenský soupeř, a příznivci Sparty tak mohou dražit originál
dresu Tomáše Řepky. Aukce je zajištěna bezplatně prostřednictvím
dražebních společností LICITA, a.s., a GAUTE, a.s., z nichž druhá
jmenovaná je provozovatelem stránek, na kterých aukce probíhá.
Dražba obou dresů bude zakončena až ve čtvrtek 23. dubna ve
14 hodin.

Osobní návštěva viktoriánů
Slavnostní předání vybraných peněz proběhne nadvakrát. Sázková kancelář Tipsport předá svůj příspěvek představitelům
fakultní nemocnice již v rámci dnešního utkání, zástupci Viktorie
Plzeň počkají na pečlivé sečtení všech příspěvků a samotné slavnostní předání šeku proběhne v týdnu po domácím ligovém utkání
s Bohemians Praha. Navíc fotbalisté ze Štruncových sadů osobně zavítají na dětskou kliniku a předají malým pacientům drobné dary.

Velká květnová akce klepe na dveře
Celý projekt bude předzvěstí velké akce na konci května, ve které
se síly FC Viktorie Plzeň a FN Plzeň opět spojí. V poslední květnovou
neděli budou Štruncovy sady hostit druhý ročník charitativního utkání internacionálů, při kterém se plzeňským fanouškům představí
největší legendy místní i česko-slovenské kopané. Více informací
fanoušci brzy najdou na stránkách www.fcviktoria.cz.

Honza Lecjaks se těší na
diváckou podporu i pomoc
dětem
Mladý obránce plzeňského týmu Honza Lecjaks je jedním z hráčů, kteří
byli na návštěvě v dětském oddělení Fakultní nemocnice Plzeň již před
rokem. Fotbalisté Viktorie přinesli malým pacientům drobné dárky
a zájem dětí je až zaskočil. „Byl to velký zážitek,“ vzpomíná na setkání
člen reprezentační jednadvacítky.
Honzo, jak vzpomínáš na návštěvu dětského oddělení?
Přiznávám, že jsem odcházel skoro se slzami v očích. To, s jakým
nadšením nás děti přijaly, bylo neskutečné a vůbec jsme to nečekali.
Na vlastní oči jsme viděli, jakou obrovskou radost můžeme jen pouhou
návštěvou udělat. Určitě kdykoliv rád znovu zajdu.
Ty sám jsi služeb nemocnice nikdy využít nemusel?
Musím zaklepat, ale zatím se mi zranění a vážnější nemoci vyhýbají. Bez
předchozí vlastní zkušenosti na mě zážitek o to více zapůsobil.
Viktoria připravila u příležitosti poháru speciální akci, každý divák
přispěje na Dětskou kliniku FN Plzeň už jen svým příchodem. Jak se
ti akce líbí?
Každá taková akce je úžasná, hodně jsme se o tom s klukama v kabině
bavili. S vědomím akce jsme měli o motivaci více na Letné uspět, abychom tak na odvetu nalákali maximální počet diváků a tím zvýšili i částku
pro nemocnici.
Jak se cítíš před pohárovou odvetou?
Jdeme do zápasu s nadějným výsledkem prvního duelu, budeme mít
za sebou domácí fanoušky i dobrou formu posledních zápasů. Všichni
pevně věříme, že do semifinále se probojujeme my.
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Partneři

Stavební činnost s.r.o.

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

CD

HOTEL

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

vstupenka

Jak pohodlně za vstupenkou aneb vyberte si s předstihem
FC Viktoria Plzeň pro své fanoušky podstatně rozšířila dostupnost vstupenek na domácí utkání
prodejem přes Městský rezervační systém Plzeňská vstupenka, jehož prostřednictvím chce eliminovat
fronty u pokladen před utkáním a umožnit pohodlný nákup vstupenek předem.
K pohodlnému nákupu lze využít síť stálých prodejních míst Plzeňské
vstupenky. Tato mezi Plzeňany velmi oblíbená možnost nabízí širokou
síť mnoha míst, kde si lze vstupenky na fotbal s předstihem obstarat.
Jak již bylo řečeno, recepce na Městském stadionu ve Štruncových

Předprodejní místa v Plzni
Centrální rezervační kancelář (CRK) - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Divadelní 105/ 3, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:00
Centrální rezervační kancelář (CRK) - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/ 12, Plzeň,
Provozní doba: PO - PÁ 7:00 - 18:00 SO 8:00 - 12:00
FC Viktoria
Štruncovy sady 3, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 17:00
Divadlo Alfa
Rokycanská 7, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 15:30
Divadlo J. K. Tyla - pokladna předprodeje
Sedláčkova 2, Plzeň, Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 18:00
Informační centrum města Plzně
náměstí Republiky 41, Plzeň, Provozní doba: PO - NE 9:00 - 18:00
ESPRIT - Peklo
Pobřežní 10, Plzeň, Provozní doba: ÚT - NE 9:00 - 13:00, 14:00 - 17:00

Předprodejní místa v okolí Plzně
Centrální rezervační kancelář - Perfect System, s.r.o.
Holubova 4, Praha 5, Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 16:00
KIS Mariánské Lázně
Hlavní 47, Mariánské Lázně,
Provozní doba: PO - NE 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Kulturní a informační centrum Nepomuk
náměstí Augustina Němejce 126, Nepomuk,
Provozní doba: PO - PÁ 7:30 - 16:00
CK Přeštice
Masarykovo náměstí 311, Přeštice,
Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00, SO 9:00 - 11:30
Městské kulturní středisko Tachov
náměstí Republiky 119, Tachov,
Provozní doba: PO - PÁ 9:00 - 17:00 SO 9:00 - 12:00

sadech se zároveň stává
novým
předprodejním
místem, kde si diváci během
otevírací doby budou moci
zakoupit lístky nejen na fotbal, ale také na všechny další akce začleněné do rezervačního systému
Plzeňské vstupenky. Dalšími možnostmi zůstává také nákup přes internet nebo pomocí systému Samoobslužných zón.

Internet
Vstupenku je samozřejmě možné zakoupit i po internetu z pohodlí domova či kanceláře. Na internetových stránkách www.plzenskavstupenka.
cz v sekci Sport naleznete utkání FC Viktoria a vyberete si své oblíbené
místo. Pak už stačí jen vybranou vstupenku zaplatit bankovní kartou nebo
bankovním převodem. Jakmile dojde k uhrazení, tzv. eVstupenku si vytisknete sami na tiskárně. Pro pohodlný 24hodinový přístup ke vstupenkám bez front s výběrem svého oblíbeného místa.

Samoobslužné zóny v Plzni a okolí
Další možností nákupu vstupenky pro fanoušky je
síť Samoobslužných zón Plzeňské karty, na kterých
je systém Plzeňské vstupenky dostupný.
Samoobslužné zóny se nacházejí v Dobřanech,
Horní Bříze, OC Globus Chotíkov, Chrástu
u Plzně, Křimicích, Nýřanech, Plzni, Rokycanech, Starém Plzenci, Tlučné
a Třemošné. Aktuální seznam a jejich umístění naleznete na stránkách
www.plzenska-karta.cz. Vstupenku můžete uhradit z bankovní nebo
Plzeňské karty.

Slevenky od sázkové kanceláře
Tipsport
Victory sponzor plzeňské Viktorie, sázková
kancelář Tipsport, připravila pro fanoušky plzeňského fotbalu další bonus. Tipsport nabízí sázkařům speciální SLEVENKY. Za vstupenku tak mohou fanoušci zaplatit až o 50 korun méně. Před zápasem se stačí zastavit
v pobočce Tipsportu a pořídit si slevenku za body z věrnostního programu
Tipkonto. Když si poté půjde fanoušek do pokladny koupit vstupenku,
může použít slevenku jako svůj trumf. Od ceny vstupenky mu v pokladně
odečtou hodnotu slevenky a fanoušek zaplatí jen vzniklý rozdíl.
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rozhovor se soupeřem
Nakoukl do reprezentace, přitahuje oči
skautů věhlasných světových klubů,
v mladém věku se zařadil mezi uznávané
osobnosti slavné Sparty. Také na něj budou
dnes fanoušci a trenéři Letenských hodně
spoléhat. Budějovický odchovanec však
jde do rozhodujícího duelu se Západočechy
s pokorou. „Plzeň má vynikající tým, čeká
nás velká bitva,“ předpovídá před třetím
vzájemným střetem ve čtrnácti dnech Jiří
Kladrubský.

Sparta má na jaře hodně rozporuplné
výsledky. V čem vidíte hlavní problém?
Nechci se vymlouvat na velký tlak, ale kus pravdy
na tom bude. Kdo nehrál ve Spartě, tomu těžko
vysvětlovat. Byly zápasy, ve kterých jsme hráli dobře,
ale nedávali branky. Přišla nervozita a pak už ani hra
nebyla podle představ. Jsme však stále v boji o Ligu
mistrů, navíc můžeme znovu obhájit Pohár ČMFS.
Současná Sparta má stále velkou sílu.

Jiří Kladrubský
očekává velkou bitvu
Jaká je nálada po remízovém derby v kabině Sparty?
Není nejhorší, ale určitě by mohlo být lépe. Na hřišti velkého rivala jsme
uhráli bod, což se samozřejmě počítá. Na straně druhé jsme ovšem
ztratili vedení až osm minut před koncem a především nedokázali Slavii vrátit krutou porážku z podzimní části sezony.

Jste vyhlášený kliďas, přesto jste na konci dostal žlutou
kartu za protesty. Nervy pracovaly?
Určitě. V takovém zápase je vypětí extrémní, stále ve mně navíc doznívala vyrovnávací branka soupeře. Ale poučil jsem se do dalších zápasů,
karta byla zbytečná. Právě v dnešním utkání s Plzní bude rozhodovat
každá maličkost, nedisciplinovanost by oba týmy mohla hodně mrzet.
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Přišlo několik nových hráčů. Může být
problém v jejich aklimatizaci?
Určitě ne. Kluci z ciziny se samozřejmě potřebují
zlepšit v češtině, ale do party zapadli v pohodě a na
hřišti dokazují svoji platnost. Já nyní hraju ve středu
zálohy s Jurajem Kuckou a naše spolupráce myslím
funguje výborně. Věřím, že v dalších zápasech se
budeme všichni ještě zlepšovat.

Sparta nezakrývá, že její prioritou je druhé místo v lize
zajišťující postup do předkola Ligy mistrů. Zbude dostatek
fyzických i psychických sil na pohárovou odvetu?
V každém případě. Pojedeme na sto procent, chceme postoupit. Nechci definitivně vzdávat ani boj o titul, ale při pohledu na tabulku je
reálná šance malá. O to více budeme chtít získat pohárovou trofej,
Sparta není zvyklá končit sezonu bez úspěchu.

V prvním utkání však byla k vítězství blíže plzeňská
Viktoria. Jak byste zhodnotil toto utkání?
Plzeň hrála na Letné velmi dobře. Viktorka výborně bránila, před
šestnáctkou zahušťovala prostor a nedávala nám moc prostoru

rozhovor se soupeřem

Jiří Kladrubský
Talentovaný odchovanec
budějovického fotbalu na
sebe poprvé významněji
upozornil na mistrovství
Evropy hráčů do 21 let
v Nizozemsku v roce 2007.
Nebojácnými výkony proti
svým vrstevníkům z Itálie,
Anglie a Srbska přilákal na
svoji osobu zájem mnoha
evropských skautů, nejvíce se
mluvilo o lanaření tradičního
účastníka anglické Premier
League, týmu FC Portsmouth.
Souboj o tohoto skromného
univerzála nakonec vyhrála
Sparta. Jirka Kladrubský
může hrát stejně dobře
krajního beka či krajního
záložníka, nejlépe se však
podle svých slov cítí ve středu
záložní řady. Univerzální
fotbalista může zaskočit
také ve středu obrany. Mezi
sparťanskými fanoušky velmi
oblíbený fotbalista vyniká
spolehlivou defenzivou
a dobrou rozehrávkou. V této
sezoně nastupuje pravidelně
v základní sestavě, ve středu
zálohy hrál na podzim
nejčastěji s Lubošem Huškem,
v jarní části sezony nahradil
zraněného jabloneckého
odchovance slovenský
reprezentant Juraj Kucka.

pro kombinaci. Navíc z rychlých
brejků neustále hrozila. V konečném účtování prvního duelu
pro nás byla bezbranková remíza přijatelným výsledkem.

Vy sám jste se objevil
v jedné z největších šancí
zápasu…
Dostal jsem se k odraženému
míči, ale plzeňské obránce
jsem neprostřelil. Z našeho
pohledu škoda, zápas se mohl
vyvíjet jinak. Na „kdyby” se ale
nehraje, zápas skončil bezbrankovou remízou a dnes se ve
Štruncových sadech rozhodne.

Jak se vám osobně hraje ve Štruncových sadech?
Mně se stadion líbí. Díky atletické dráze jsou sice fanoušci dál od hřiště,
ale to je pro hostující tým spíše výhoda. Štruncovy sady mají svoji atmosféru, těším se.

Zmínil jste kamarády v kádru Plzně. Co tradiční
předzápasové hecování?
Nic takového. Zavolám si s Pavlem Horváthem, Milanem Petrželou,
Honzou Rezkem, Danem Kolářem nebo Davidem Limberským, ale
až po zápase. Do té doby se soustředíme pouze na postup. Už kvůli
kamarádům přeju Plzni jen to nejlepší, ale v dnešním zápase jsme
soupeři.

Byl pro vás překvapením
špatný vstup plzeňského
týmu do jarní části sezony?
Určitě ano. Mám v týmu bývalé
spoluhráče a současné kamarády, hodně jsme se o tom
bavili. Viděl jsem Viktorku
v několika zápasech – z mého
pohledu hráli kluci dobře, ale
nedokázali to vyjádřit gólově.
Naopak v posledních duelech se
rozstříleli, snad jim alespoň dnes
střelecký prach zvlhne.

V čem vidíte největší sílu
plzeňské Viktorie?
Určitě ve vynikající ofenzivě a precizně zahrávaných standardních
situacích.

Hodně se navzájem znáte.
Je to výhoda?

Těžko říct, týmy se moc nemají
čím překvapit. Dnešní zápas bude třetí během čtrnácti dnů, něco takového jsem předtím nezažil. Přesto bude mít dnešní zápas trošku jinou atmosféru. Je to boj o pohárové bytí a nebytí, navíc se čeká velká
návštěva. Věřím, že se diváci budou mít na co koukat.
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NOVINKA
Menu „Sněz a vypij co můžeš“
Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru
pečených mas za paušální poplatek 349,- Kč
pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

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

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.)
Restaurace Na Spilce
377 062 755
naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

soupiska domácí

soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

AC Sparta Praha

Brankáři
1
Tomáš Poštulka
19
Dan Houdek
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

Soupiska A mužstva

Obránci
3
Tomáš Hájovský
4
Tomáš Rada
5
Jan Polák
8
David Limberský
12
Jan Halama
13
Jan Lecjaks
15
František Ševinský
16
Marek Bauer
21
Jakub Navrátil

2. 2. 1974
21. 8. 1989
6. 7. 1983
15. 9. 1981

10. 12. 1982
28. 9. 1983
26. 3. 1989
6. 10. 1983
14. 7. 1988
9. 8. 1990
31. 3. 1979
29. 11. 1990
1. 2. 1984

Záložníci
2
Jakub Dvořák
6
Paul Da Silva Rodrigues
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
26
Daniel Kolář

21. 12. 1989
10. 11. 1986
22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
27. 10. 1985

Útočníci
9
Tomáš Krbeček
14
Adam Varadi
17
Jan Rezek
18
Dmitrii Tatanashvilli
23
Jiří Mlika

27. 10. 1985
30. 4. 1985
5. 5. 1982
19. 10. 1983
18. 7. 1980

Hlavní trenér: Pavel Vrba
Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí

Brankáři
24
Matúš Kozáčik
26
Milan Švenger
29
Jaromír Blažek

27. 12. 1983
6. 07. 1986
29. 12. 1972

Obránci
2
Tomáš Řepka
3
Manuel Pamić
4
Tomáš Huber
5
Jan Krob
6
Roman Hubník
13
Ondřej Kušnír

2. 01. 1974
20. 08. 1986
29. 08. 1985
27. 04. 1987
6. 06. 1984
5. 04. 1984

Záložníci
7
Sergio Peter
8
Patrik Berger
11
Igor Žofčák
15
Jiří Kladrubský
20
Juraj Kucka
22
Martin Zeman
25
Kamil Vacek
27
Luboš Hušek
28
Miroslav Matušovič

12. 10. 1987
10. 11. 1973
10. 04. 1983
19. 11. 1985
26. 02. 1987
28. 03. 1989
18. 05. 1987
26. 01. 1984
2. 11. 1980

Útočníci
12
Bony Wilfried
14
Václav Kadlec
17
Jan Holenda
21
Jiří Jeslínek
23
Juraj Piroska
30
Marek Kulič

10. 12. 1988
20. 05. 1992
22. 08. 1985
30. 09. 1987
27. 02. 1987
11. 10. 1975

Hlavní trenér: Jozef Chovanec
První trenér: Martin Hašek
Druhý trenér: Jan Kmoch
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Partneři:

malby

Oficiální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

následující zápas

Představení soupeře
– Bohemians Praha

Již tři dny po dnešním pohárovém
klání s pražskou Spartou přivítají
Štruncovy sady další mistrovské
utkání. V 26. kole Gambrinus
ligy čeká Viktorii domácí souboj
s Bohemians Praha. Vzájemný
podzimní duel hraný v Praze
skončil výhrou viktoriánů 0:2.
Podaří se v sobotu úspěšný
výsledek zopakovat?
to středopolař si mimo jiné vyzkoušel
zahraniční angažmá v Dinamu Minsk, se
kterým získal v roce 2004 běloruský titul.
Dále bychom neměli zapomenout na
zkušeného třicátníka Michala Fenyka.

FC Viktoria Plzeň – FK Bohemians Praha

Marek Kincl – hvězda v zelenobílém
dresu

Více než jeden titul má pak na svém kontě
největší hvězda pražského klubu, která
vyslyšela vábení domoviny a vrátila se ze
země našeho jižního souseda. Marek Kincl,
útočník se dvěma zápasy za český národní
tým na kontě, se může pyšnit hned několika medailemi za vítězství
v Gambrinus lize. Ostrými Kincl pálil nejenom v české a rakouské lize,
ale i v Lize mistrů, kde se ze vstřelení branky radoval hned čtyřikrát.
Šestatřicetiletému střelci pak chybí pouze 18 přesných střel, aby se stal
členem Klubu ligových kanonýrů.

Sobota 25. dubna 2009.
Městský stadion ve Štruncových sadech 17:00.
V lize i pro příští rok
Ač jsou Bohemians nováčkem v nejvyšší soutěži, zdá se, že by se
jim sestupové starosti s největší pravděpodobností měly vyhnout
a fotbalisté v zelenobílých dresech si ligovou příslušnost ponechají
i pro sezonu nadcházející. Týmu pod vedením Luboše Urbana se tak
podařilo překvapit nejednoho fotbalového příznivce. Právě trenér Bohemky je jedním ze strůjců tohoto úspěchu. A také jako jediný z týmu
soupeře ve Viktorce působil, neboť v roce 2000 trénoval první tým
našeho klubu.

Nejznámější hráči soupeře
Základní kostru Bohemians tvoří na jaře velmi dobře chytající slovenský gólman Jaroslav Belaň spolu s obráncem Pavlem Macháčkem,
jenž zatím chyběl Bohemce pouze v jednom jediném utkání ročníku.
Nejznámější postavou z řady záložní je pak David Zoubek. Ten-

Utkání mimo domov? Pro Bohemians velký problém
Stejně jako řeč čísel nelže v počtu Kinclových branek nastřílených
v lize, nelže ani v počtu bodů, jež hráči Bohemky získali během ročníku
z hřišť soupeřů. Během jedenácti utkání hraných venku pouze dvakrát
remizovali a ze zbývajících devíti duelů odešli poraženi. Skóre z venkovních klání 9:23 hovoří za vše. Viktoria je tak, nejenom kvůli špatné
venkovní bilanci Bohemias, pro sobotní zápas jasným favoritem. Přijďte
již za tři dny znovu povzbudit svůj tým do Štruncových sadů!

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.
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