jak to vidím já
Dnes nás čeká poslední domácí utkání a všichni
doufáme, že to bude vítězné loučení. V domácích
duelech se nám v poslední době daří, vyhráli jsme
třikrát za sebou a daří se nám také střelecky. Také dnes
budeme chtít nabídnout fanouškům atraktivní fotbal,
góly a samozřejmě tři body.
V poslední domácím duelu jsme přehráli Brno, ačkoliv na
vítězství jsme se po dobře odehrané první půli zbytečně
nadřeli. Nastoupili jsme s několika změnami v sestavě,
v předchozích zápasech jsme totiž inkasovali hodně
branek. Po delší době tak dostal příležitost v brance
Martin Ticháček, kterému navíc chceme dokázat, že je
plnohodnotnou součástí týmu. Na podzim nám svými
výkony pomohl k vítězné sérii a v utkání s Brnem podal
spolehlivý výkon. Další novinkou bylo nasazení Rady
na post defenzivního záložníka. Díky tomu odpadla
Kolářovi s Horváthem část starostí s bráněním a hlavně
Kolářovi to hodně pomohlo. Hráčů s jeho schopnostmi
ve volném prostoru v naši lize moc není. My jsme ode
hráli povedenou první půli a měli jsme duel v poklidu
dovést do vítězného konce. Kdyby dal Mlika za stavu
3:1 čtvrtý gól, bylo by hotovo. Když pak ale Brno snížilo
na rozdíl jediné branky, dostalo nás pod tlak a každá
chyba mohla znamenat gól. Z naší strany už to byla na konci víc kopaná než fotbal, ale ukopali jsme to k výhře.
V minulém týdnu jsme se poté představili na hřišti Mladé Boleslavi. Na hřiště ambiciózního soupeře jsme jeli s respektem, ale se zdravým
sebevědomím. A na hřišti to bylo znát, odehráli jsme výborné utkání. Ve středové řadě jsme soupeře přehráli, navíc ofenzivu výborně doplňovali
krajní beci a záložníci. Takový fotbal bych chtěl na hřištích soupeře hrát. Jsem moc rád, že kluci dokázali v nasazení předčit tým, který hraje o Ligu
mistrů. Během devadesáti minut jsme neproměnili několik velkých šancí a málem se tak připravili o bodový zisk. Boleslav dala z našeho pohledu
hodně nešťastnou branku, o to více si cením morálních sil, které v sobě ještě kluci dokázali najít. Po naší brance jsem měl pochopitelně obrovskou
radost především kvůli klukům. Minimálně bod jsme si z Boleslavi zasloužili.
V jarní domácí derniéře nás čeká Kladno. Středočeši stále bojují o ligovou příslušnost a o jejich motivaci tak bude postaráno. My však máme Klad
nu z podzimu co vracet, především se pak chceme s fanoušky rozloučit dobrým fotbalem a vítězstvím.
Pavel Vrba

Výzva fanouškům
FC Viktoria Plzeň nastupuje k poslednímu domácímu utkání tohoto ligového jara, tentokráte budou Západočechům
soupeřem fotbalisté Kladna. Viktorii se v domácím prostředí daří, již třikrát za sebou si připsala plný bodový zisk.
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 ji 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 mailu paja.hochman@seznam.cz. Na dárce čeká originální darovací listina,
zmínění jména v síni slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň.
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tabulka

Celková tabulka 28. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
FC Slovan Liberec
FK Mladá Boleslav
SK Sigma Olomouc
FK Teplice
FK Baumit Jablonec
FC Viktoria Plzeň
FC Baník Ostrava
1. FC Brno
Dynamo České Budějovice
Bohemians Praha (Střížkov)
SK Kladno
1. FK Příbram
Tescoma Zlín
FK Viktoria Žižkov
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28



17
14
13
12
12
12
13
9
10
9
6
9
8
7
6
5

7
8
9
10
8
7
4
10
5
8
15
4
7
7
8
7

4
6
6
6
8
9
11
9
13
11
7
15
13
14
14
16

54:23
42:23
37:26
38:33
35:35
33:21
35:33
42:38
36:35
30:32
27:35
31:42
21:39
25:39
23:42
27:40

58
50
48
46
44
43
43
37
35
35
33
31
31
28
26
22

ohlédnutí

Krok za krokem 1. – 6. kolo

1. kolo

Před více než
sedmi tisícovkami
diváků si posílená
Plzeň připsala
první vítězství.
Proti pražské
jmenovkyni byli
viktoriáni lepším
týmem.

2. kolo

Povedený start

Z Hané bez bodu

FC Viktoria Plzeň –
FK Viktoria Žižkov 3:2

SK Sigma Olomouc –
FC Viktoria Plzeň 2:1

3. kolo

Druhý domácí
zápas, opět
skvělá návštěva
a zasloužený
bod s úřadujícím
mistrem. Viktoria
i v deseti dokázala
srovnat v poslední
minutě.

4. kolo

Infarktový bod

Cenná remíza

FC Viktoria Plzeň –
SK Slavia Praha 1:1

FC Slovan Liberec –
FC Viktoria Plzeň 1:1

5. kolo

Opět sedmitisí
cová návštěva,
která se však tří
bodů nedočkala.
viktoriáni byli
lepším týmem,
ale v koncovce
zklamali.

6. kolo

Čekání na výhru

Přetahovaná

FC Viktoria Plzeň –
FK Teplice 1:1

1.FK Příbram –
FC Viktoria Plzeň 2:2


Ve druhém
utkání sezony
brali domácí body
právem. Plzeň
neudržela vedení
a tempo z první
půle, o výsledku
rozhodl krásnou
střelou Kazár.

V utkání, ve
kterém zvo
nily brankové
konstrukce,
Viktoria opět
prokázala charak
ter a tři minuty
před koncem
Adamem Varadim
vyrovnala.

Lukáš Krbeček
v brance
domácích od
svého mateřského
klubu dvakrát
inkasoval, ale
stejně se ve
dlo i Tomáši
Poštulkovi – atrak
tivní zápas skončil
bez vítěze.
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ohlédnutí

Krok za krokem 7. – 12. kolo

7. kolo

Spousta šancí,
převaha, ale opět
pouze remíza.
Sázkaři měli
z Viktorie radost,
Plzeňští si připsali
pátou remízu
v sedmém utkání.

8. kolo

Pro změnu…remíza

Kati z Baníku

FC Viktoria Plzeň – SK Dynamo
České Budějovice 1:1

FC Viktoria Plzeň –
FC Baník Ostrava 1:3

9. kolo

Nepovedený
duel na zlínské
Letné byl labutí
písní Jaroslava
Šilhavého. Sym
patický trenér
dokázal z devíti
pokusů vyhrát jen
zahajovací zápas.

10. kolo

Loučení

Ostrý start

FC Tescoma Zlín –
FC Viktoria Plzeň 2:0

FC Viktoria Plzeň –
AC Sparta Praha 1:1

11. kolo

Po dlouhých dese
ti kolech konečně
radost ze tří bodů.
Pavel Horváth
a Jiří Mlika odstar
tovali dva měsíce
odkládaný vítězný
pokřik.

12. kolo

Konečně výhra

Opět bez vítěze

FK Bohemians Praha –
FC Viktoria Plzeň 0:2

FC Viktoria Plzeň –
FK Baumit Jablonec 1:1
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Dvě branky Rudol
fa Otepky rozhodli
o druhé porážce
v sezoně – Plzeňští
se v tabulce
začali propadat
do nedůstojných
pater.

Nejslavnější
soupeř prověřil
Pavla Vrbu
v jeho premiéře
na lavičce Viktorie.
Brankou Jana
Rezka vybojo
vali Plzeňští cenný
bod.

Natěšení diváci
ve Štruncových
sadech se výhry
nedočkali. Několik
šancí zůstalo
nevyužito, branka
Trappa stačila jen
na remízu.

ohlédnutí

Krok za krokem 13. – 18. kolo
13. kolo

Lup v Brně
1. FC Brno –
FC Viktoria
Plzeň 1:2

15. kolo

Dvě branky,
další velké
neproměněné
šance, zasloužené
vítězství
a stoupání
tabulkou.
Plzeň naznačila
v jihomoravské
metropoli své
možnosti.

14. kolo

Plzeňská radost
FC Viktoria Plzeň –
FK Mladá Boleslav 2:0

Bez distanco
vaných Trappa
a Horvátha
Plzeňští v pro
mrzlém Kladně
nestačili, domácí
připravili Pavlu
Vrbovi první
porážku.

16. kolo

Zbytečná ztráta

Podzimní pohádka

SK Kladno –
FC Viktoria Plzeň 1:0

FC Viktoria Plzeň –
SK Sigma Olomouc 4:0

17. kolo

Vydařená příprava
byla zbourána
během první půle.
Na porážce Plzně
se v dresu Slávie
podílel také jeden
z největších zim
ních přestupů –
Petr Trapp.

Dlouhé tři měsíce
čekali fanoušci
modro-červených
na zisk tří bodů
v domácím
prostředí. V utkání
s adeptem
pohárů jim vik
toriáni připravili
krásné ofenzivní
představení.

Nejpříjemnějšímu
překvapení
podzimu
připravila Viktoria
kruté vystřízlivění.
Exhibiční výkon
přinesl Plzeňským
nejvýraznější
podzimní výhru.

Viktorka hrála,
góly střílel soupeř.
Pohárové plány
Plzeňských začaly
po porážce dostá
vat vážné trhliny.

18. kolo

Tragický poločas

Střelecké trápení

SK Slavia Praha –
FC Viktoria Plzeň 3:2

FC Viktoria Plzeň –
FC Slovan Liberec 0:2
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ohlédnutí

Krok za krokem 19. – 24. kolo

19. kolo

Těžká koco
vina pro všechny
příznivce
plzeňského fot
balu. Severočeši
nepovolili
vyslancům města
piva vůbec nic.

20. kolo

Výbuch

Krize trvá

FK Teplice –
FC Viktoria Plzeň 3:0

FC Viktoria Plzeň –
1. FK Příbram 0:0

21. kolo

Výstavní gól Hon
zy Lecjakse protrhl
třízápasovou
šňůrou bez
vstřelené branky,
ani výborný druhý
poločas však
viktoriánům tři
body nepřinesl.

22. kolo

Konečně gól

Slezské hody

SK Dynamo České Budějovice –
FC Viktoria Plzeň 1:1

FC Baník Ostrava –
FC Viktoria Plzeň 1:4

23. kolo

Namlsaní
diváci nebyli
ve Štruncových
sadech zklamáni.
Po čtyřbrankovém
koncertu na
Baníku viktoriáni
doma ještě jednu
branku přidali.

24. kolo

Velikonoční nadílka

Škoda

FC Viktoria Plzeň –
FC Tescoma Zlín 5:0

AC Sparta Praha –
FC Viktoria Plzeň 2:0
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Souboj
plzeňských střelců
s brankářem
Hruškou vyzněl
jednoznačně pro
strážce příbramské
svatyně. První
jarní bod byl
v tomto duelu pro
Viktorii málo.

Třináct tisíc diváků
vidělo na Bazalech
oslavu ofen
zivního fotbalu
v podání Plzně.
Pavel Vrba se vrátil
na místo činu
vítězně.

Druhý ze tří po
sobě následujících
duelů ze Spartou
se odehrával
v režii Plzně.
Sparťané však dali
Západočechům
cennou lekci
z efektivity.

ohlédnutí

Krok za krokem 25. – 30. kolo
Podle očekávání
velmi tuhý odpor
kladli v Plzni
fotbalisté ze
Střížkova. Začátek
druhé půle však
rozhodl o třech
bodech pro
domácí.

25. kolo

26. kolo

Těžká práce

Na houpačce

FC Viktoria Plzeň –
FK Bohemians Praha 3:1

FK Baumit Jablonec –
FC Viktoria Plzeň 3:0
Krásné góly
a jasné vedení,
následně hektický
závěr. Velký
nervák přichystali
viktoriáni svým
fanouškům.
Nakonec však
tři body zůstaly
doma.

27. kolo

Zbytečné nervy
FC Viktoria Plzeň –
1. FC Brno 3:2

Věrní fanoušci
z Plzně nevěřili
na jablonecké
Střelnici vlastním
očím. Domácí
byli lepší ve
všech herních
činnostech, rozdíl
ve skóre mohl být
větší.

Zdánlivě jasná
bezbranková
remíza se po uply
nutí devadesáti
minut změnila
v obrovské drama,
ze kterého Plzeňští
urvali v posled
ních sekundách
bod.

28. kolo

Emoce
FK Mladá Boleslav –
FC Viktoria Plzeň 1:1

Jak si povedou
fotbalisté Viktorie
proti bojovným
Středočechům? Po
podzimní porážce
jim parta kolem
Pavla Horvátha
má co vracet.

30. kolo

29. kolo

?
FC Viktoria Plzeň – SK Kladno

?

Pod žižkovským
vysílačem zřejmě
budou domácí
bojovat o za
chování ligové
příslušnosti. Jak
se fotbalisté obou
Viktorií rozloučí
s tímto ligovým
ročníkem?

FK Viktoria Žižkov –
FC Viktoria Plzeň
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minulý zápas

Viktoria si tři
body v závěru
pohlídala
Do klání s Brnem, jež dělil v ligové tabulce od Plzeňských před střetnutím jednobodový náskok, vstoupila
Viktorka perfektně, když se do konce poločasu radovala
ze dvou vstřelených branek. Své vedení následně ještě
navýšila, ale brněnští fotbalisté se nevzdali a dvěma
góly zdramatizovali závěr zápasu. Nakonec však
všechny tři body zůstaly ve Štruncových sadech

Šance Varadiho, Jiráčka a Petržely

Do výraznější příležitosti se Viktorka dostala v 16. minutě, když Jiráček
vyhrál hlavičkový souboj a jeho následné zakončení šlo jen těsně vedle
pravé tyče brněnské branky. O tři minuty později se vyznamenal gól
man Bureš, když zneškodnil Varadiho dorážku z bezprostřední blíz
kosti. Střelecké štěstí znovu vyzkoušel pár okamžiků poté Jiráček, ale
stejně jako následně Petržela ztroskotal na hostujícím gólmanovi.

Dva góly Viktorie do konce první půle

Přesto se Plzeňští dočkali zaslouženého vedení. Po půlhodině hry
Kolář našel přihrávkou aktivního Jiráčka, který míč potáhl a následně
odcentroval do šestnáctky Brna. Balon prolétl až na zadní tyč, kde již
číhal Petržela a poslal Viktorku zblízka do vedení. Deset minut před
půlí bylo ještě veseleji. Horváth rozehrál standardní situaci na Lecjkase,

FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno 3:2 (2:0)

Úvodní střely zápasu

První pokus o ohrožení branky přišel z kopaček Brněnských. Pálil Heinz,
ale Hájovský jeho střelu zablokoval. Na druhé straně se prezentoval
střeleckým pokusem Petržela, ale zamířil pouze nad branku. Vzápětí
Střeštík svého protihráče napodobil, když nedokázal zacílit mezi tři
tyče Ticháčkovy branky. První přímá střela přišla z kopaček brněnských
hráčů. Do odraženého míče se opřel bývalý fotbalista Viktorie Švejnoha,
jeho dělovku naštěstí schoval Ticháček ve svých rukavicích.
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Branky: 32. Petržela, 36. Hájovský, 52. Horváth z penalty –
66. Rabušic, 75. Heinz
Žluté karty: Mlika, Limberský – Střeštík, Čoupek
Rozhodčí: Franěk – Štěrba, Koval
Diváci: 2 671
Viktoria Plzeň: Ticháček – Ševinský, Hájovský, Halama, Lec
jaks – Petržela (75. Limberský), Horváth, Rada, Kolář, Jiráček
(85. Krbeček) – Varadi (63. Mlika). Trenér Pavel Vrba.
Brno: Bureš – Mareček, Živný, Dvorník, Čoupek (83. Szegedi) – Ka
livoda (46. Šural), Heinz, Švejnoha, Střeštík (46. Polách) – Došek,
Rabušic. Trenér Miroslav Beránek.

jehož projektil vyrazil Bureš pouze do míst, kde číhal slovenský stoper
Hájovský – 2:0.

Horváthova proměněná penalta

První důležitý okamžik hry ve druhém poločase přišel na řadu v 52. minutě.
Aktivní Petržela byl na malém vápně zastaven nedovoleným zákrokem
a sudí Franěk ukázal na značku pokutového kopu. K exekuci penalty se
postavil kapitán Horváth a nechytatelnou střelou nedal Burešovi šanci.
Viktorka se dostala do tříbrankového trháku.

Snížení na rozdíl jediného gólu

Brněnští fotbalisté se nevzdali a vrhli se do útoku. Rabušic nejprve
v nadějné pozici netrefil, ale napodruhé se již nemýlil. Pětadvacet
minut před závěrečným hvizdem tak Brňané vykřesali jiskřičku naděje.
Odpovědí Viktorie byla střela Mliky z úhlu. Také on rozvlnil síť, bohužel
pouze boční. Činili se i Brněnští a v 75. minutě snížili na rozdíl jediné

branky. Po Švejnohově přiťuknutí se tváří v tvář Ticháčkovi objevil
Heinz a jeho střelecký pokus měl přízvisko gólový.

Viktorka si v dramatickém závěru výhru pohlídala

Deset minut před koncem měla šanci navýšit své vedení Viktorie.
Kolář se prohnal kolem svých strážců v brněnských dresech, následná
střela však skončila pouze na noze Bureše. Poté se snažili o vyrovnání
Brněnští, jejich centry však bezpečně ze vzduchu stahoval Ticháček.
Dvakrát se do zakončení protlačil Szegedi, ale ani jednou se nejednalo
o vyloženou příležitost, a tak viktoriáni v dramatickém závěru udrželi
vedení a do ligové tabulky si připsali tři body.

„V ZÁVĚRU ZÁPASU SPÍŠE KOPANÁ, NEŽ FOTBAL,“
PROHLÁSIL VRBA
Během sobotního podvečera si plzeňští fanoušci přišli ve Štruncových
sadech na své – viděli ofenzivní fotbal z obou stran, závěr střetnutí jak
vystřižený ze shakespearovského dramatu a výhru Viktorky. Útočný
fotbal se líbil i trenéru Viktorie Pavlu Vrbovi: „Kromě gólů tam bylo asi
ještě sedm gólových příležitostí. Obě mužstva hrála dopředu a my jsme
měli to štěstí, že jsme dali o jeden gól víc,“ zhodnotil zápas. Dramatický
byl pak zejména závěr zápasu, kdy se podařilo Brněnským snížit na
rozdíl jediné branky: „Z naší strany už to byla na konci víc kopaná než
fotbal, ale ukopali jsme to k výhře. Kdyby dal Mlika za stavu 3:1 čtvrtý
gól, bylo by hotovo,“ připomněl neproměněnou šanci plzeňského
útočníka z 67. minuty. „Když pak ale Brno snížilo na rozdíl jediné branky,
dostalo nás pod tlak a každá chyba mohla znamenat gól,“ uvedl dále
kouč Západočechů.
V základní jedenáctce došlo před výkopem po nepovedeném klání
v Jablonci k několika změnám. První se týkala brankářského postu:
„V předchozích zápasech jsme inkasovali hodně branek. Ticháčkovi
navíc chceme dokázat, že je plnohodnotnou součástí týmu. Na podzim
nám svými výkony pomohl k vítězné sérii,“ vysvětlil Vrba. Došlo také
ke změně v rozestavení na 4-5-1: „S nasazením Rady na post defenzivního záložníka jsme změnili oproti minulému zápasu rozestavení.
Díky tomu odpadla Kolářovi s Horváthem část starostí s bráněním
a hlavně Kolářovi to hodně pomohlo. Hráčů s jeho schopnostmi ve volném prostoru v naší lize moc není,“ pochválil svého svěřence, který hýřil
aktivitou a podal vynikající výkon.
Další výraznou postavou sobotního klání byl vedle Koláře Milan
Petržela. V zápase s Brnem se Petržela výrazně zapsal do statistik
utkání, když vstřelil úvodní gól a po zákroku na něj přišel pokutový
kop. V utkání s Jabloncem plzeňský záložník chyběl kvůli nemoci,
která o sobě nakonec ještě dala vědět i během sobotního střetnutí.
„S postupem času už mi hodně docházely síly a braly mě křeče, musel
jsem se nechat střídat. To, že jsem bral týden antibiotika, se projevilo,
určitě jsem se necítil stoprocentně dobře,“ svěřil se po zápase rychlo
nohý fotbalista.
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minulý zápas

Viktoria přivezla
z Boleslavi zasloužený
bod
Fotbalisté Viktorie Plzeň sehráli v Mladé Boleslavi
výbornou partii a po infarktovém závěru vezou z města
automobilů cenný bod za remízu 1:1. V utkání 28. kola
Gambrinus ligy byli hosté lepším týmem, dlouho ale
místo gólů nastřelovali pouze tyče mladoboleslavské
brány. V hektickém závěru šla v 93. minutě do vedení
Boleslav, střela Limberského z posledního útoku ale
rozhodla o dělbě bodů.
Emoce rozjitřila Rolkova ruka

První poločas přinesl svižný fotbal, na Městském stadionu se sešla dvě
útočně laděná mužstva. Domácí začali agresivně, v prvních minutách
jejich hra ale postrádala přesnost. Nebezpečnější proto byla Viktoria,
která hrozila především díky aktivnímu Jiráčkovi. Po čtvrthodině však
mohlo být vše jinak, po zákroku na Rolka se píská penalta. Papadopu
los už si stavěl míč na značku pokutového kopu, po protestech kapi
tána Viktorie a po poradě s asistentem nakonec rozhodčí Adam bere
své rozhodnutí zpět, penalta se nekope!

VIKTORIÁN 07/09
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BYLI JSME LEPŠÍM TÝMEM, SHODLI SE
VIKTORIÁNI
„Nezasloužili bychom si prohrát,“ shrnul pocity celé kabiny kapitán
Pavel Horváth, který v poslední minutě utkání dlouhým náko
pem zavelel k vyrovnání. „Utkání končí až hvizdem rozhodčího.
Hnal jsem stopery dopředu, všichni jsme se soustředili na poslední
balon. ´Limba´ naštěstí tyto střely má, trefil to parádně,“ pochválil
spoluhráče vůdce Plzeňských.
Zajímavé věci se kolem kapitána Viktorie děly také v předchozích
momentech. Hlavou trefil tyč, ze standardní situace následně
napálil břevno. „Je to škoda, především ta hlavička volala po brance,“
litoval neproměněné příležitosti z první půle a vyjádřil se také
k odpískané penaltě Boleslavských. Po ní zkušený záložník dlouze
diskutoval s rozhodčím, který následně pokutový kop odvolal.
„Jen jsem mu říkal, že rukou hrál Adrian Rolko. Ten se k tomu přiznal,
navíc to viděl i asistent rozhodčího na lajně – nebylo co řešit.“
Velkou úlevu prožil při vyrovnávací brance Martin Ticháček.
Plzeňský brankář předvedl v utkání vynikající výkon, v po
slední minutě však kapituloval po zdánlivě nevinném nákopu
Ondřeje Kúdely. „Chtěl jsem balon shodit za břevno, ale hodně
rychle padal. Nevím, zda byl za čarou, ale zpětně s tím stejně nic
neudělám.“ O to větší radost prožil domažlický rodák po trefě Da
vida Limberského. „Byla to radost, úleva, štěstí,“ popsal ´Tichy´své
bezprostřední pocity a dodal: „Pochvalu si však zaslouží celý tým,
odjezdili jsme utkání na sto procent.“
Sám střelec se ztotožnil se vyjádřeními svých spoluhráčů. „Byli
jsme lepší v pohybu i v kombinaci, zasloužili jsme spíše vyhrát. Proti
týmu bojujícímu o Champions League však bod bereme.“ David
Limberský na levé straně obranné čtveřice hýřil aktivitou, v po
sledních sekundách navíc přidal nádhernou branku. „Adam Varadi mi to nádherně sklepnul, měl jsem navíc překvapivě dost času.
Jsem šťastný za nás všechny. Dokázali jsme, že se opravdu můžeme
měřit s nejlepšími.“

minulý zápas
Neproměněné šance Plzeňských

Domácí měli před sebou desetiminutovku, ve které byli aktivnější.
Papadopulos mířil z úhlu mimo, pokus Chramosty skončil také vedle.
V 27. minutě se po
načechraném cen
tru Sylvestreho dos
tal do šance Rolko,
Hájovský ale ve výs
koku vytlačil míč na
roh. Po půlhodině
hry naopak mohl
posunout
Plzeň
do vedení kapitán
Horváth.
Kanon
ýr Viktorie, ale
zároveň sváteční
střelec hlavou, se
dostal po centru
z pravé strany do
vyložené
šance,
jeho hlavička však
mířila pouze do
tyče. Akce i rohové
kopy se střídaly
na obou stranách,
vyložené šance ale
měla jen Viktoria. Ve
36. minutě pokus
Ševinského vyhlavičkoval z čáry Sylvestre, ve 42. minutě po rychlém
brejku mířil Petržela nad branku.

FK Mladá Boleslav –
FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)
Góly: 93. Kúdela – 94. Limberský
ŽK: Hrdlička – Halama, Limberský, Petržela, Kolář, Varadi
Rozhodčí: Adam – Wilczek, Čecháček
Diváci: 4 226
FK Mladá Boleslav: Miller – Kalina, Procházka, Rolko, Kúdela – Ky
sela (65. Mendy), Hrdlička, Sylvestre (79. Pecka), Poláček (89. Tábor
ský) – Papadopulos, Chramosta
FC Viktoria Plzeň: Ticháček – Ševinský, Hájovský, Halama
(46. Navrátil), Limberský – Petržela (89. Lecjaks), Kolář, Rada,
Horváth, Jiráček (83. T. Krbeček) – Varadi

Opět zvonily tyče…

Viktoria působila uvolněněji i ve druhém poločase, Boleslav se vůbec
nedostala k očekávanému tlaku. V 52. minutě rozehrál standardku
Pavel Horváth, jeho parádní střela ale pouze rozezvučela břevno. Po
hodině hry pronikl nebezpečně po levé straně aktivní Jiráček a po jeho
centru trefil hlavičkující Kolář břevno mladoboleslavské svatyně.

Infarktový závěr a dělba bodů

Zápas směřuje ke konci, rozhodčí Adam nastavuje čtyři minuty. Obě
mužstva naposledy střídají, Kúdel zprava centruje a pak přichází šok.
Ticháček sice míč chytá, ale udělá krok do branky. Gól – signalizuje asis
tent rozhodčího a hlavní soudce Adam ukazuje ke středovému kruhu.
Viktoria byla lepší, radují se ale domácí. Diváci už slaví šťastné tři body,
když se po rozehrávce dostává ke střele Limberský a krásnou trefou
srovnává na konečných 1:1. Teprve nyní rozhodčí Adam ukončuje zá
pas s neskutečnou zápletkou na konci.

Boleslav může ztráta hodně mrzet

Mladá Boleslav znovu dokázala, že hra na domácím stadionu jí nevy
hovuje. Ztráta dvou bodů ji vzdálila od druhého místa zajišťujícího
předkolo Ligy mistrů a navíc je v ohrožení její umístění do čtvrtého
místa potřebného pro Pohár UEFA. Plzeň potvrdila svoji kvalitu, získaný
bod ji ale nechává ve středu tabulky.
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

McDonald´s Cup

Finále
McDonald´s
Cupu se
blíží
Ve středu dopoledne proběhla v tiskové
místnosti Městského stadionu ve Štruncových sadech tisková konference u příležitosti blížícího se finále McDonald´s
Cupu. Dvanáctý ročník největšího mládežnického turnaje v České republice
vyvrcholí 8.–9. června právě v Plzni.
Unikátní sportovní projekt potvrdil
v tomto roce své výjimečné postavení na
mapě českého mládežnického fotbalu –
letošního ročníku se účastní přes 80 tisíc
dětí z více než tří tisíc základních škol.
Nejen fotbalem živ je člověk

Důkaz o tom, jaké prestiži a pozornosti se turnaj těší svědčí
i fakt, že patrony tohoto turnaje byly takové osobnosti, jako jsou
explzeňští bratři Doškové, dále Lukáš Zelenka, trenér Karel Jarolím
a jeho syn Lukáš, Tomáš Rosický nebo trenér Vítězslav Lavička. Pa
tronem 12. ročníku McDonald´s Cupu je kapitán AC Sparta Praha
Patrik Berger. Ten pozdraví soutěžící týmy i diváky při Svátku fot
balu, kde zejména druhý den – 9. června – fotbalová klání dětí
doplní celá řada doprovodných soutěžních programů a zábavy.

Také současní viktoriáni odehráli zápasy McDonald´s Cupu

Štruncovy sady tak ve druhém červnovém týdnu přivítají šestnáct
nejlepších týmů. „Jsme rádi, že finále McDonald´s cupu budeme moci
přivítat právě na Městském stadionu ve Štruncových sadech. Tento turnaj si během své více než desetileté historie vybudoval vynikající jméno
mezi účastníky, školami ale i odbornou veřejností,“ řekl na tiskové kon
ferenci Adolf Šádek, generální manažer Viktorie Plzeň. Ještě před

velkým finále se diváci mohou podívat na finále krajské, které bude
v úterý 26. května hostit 33. Základní škola. „Právě tato škola, mimo jiné
pravidelný účastník krajských finále, nás s turnajem nepřímo spojuje. Do
lavic 33. Základní školy usedala velká jména historie Viktorie Plzeň, jako
Petr Čech nebo Martin Fillo. Současní fotbalisté Plzně, například Tomáš
Krbeček nebo Honza Lecjaks, se už v barvách ´třiatřicítky´ aktivně zapojili do bojů samotného McDonald´ s Cupu,“ doplnil Šádek.

Plzeň se těší na důstojné finále

Finálové klání mladých fotbalistů pak dle generálního manažera
přesně naplňuje koncepční práci klubu s juniorskými nadějemi. „Práce
s mládeží tvoří ve Viktorii Plzeň jednu z hlavních priorit a výsledky minulých
let ukazují, že jdeme správnou cestou – svědčí o tom loňský dorostenecký
titul či stoupající počet reprezentantů všech juniorských reprezentačních
výběrů. Jsme moc rádi, že se můžeme podílet na největším mládežnickém
turnaji v České republice a pevně věříme, že červnové plzeňské finále bude
mít v historii McDonald´s Cupu důstojné místo.“
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novinky

Viktoriáni přibírali nové talenty
Připravená tisková místnost pro zapisování jmen a adres,
drobné občerstvení pro děti i rodiče, perfektně upravená
tráva na hlavním hřišti a početná skupina usměvavých
trenérů mládeže – velmi poctivě se Viktoria Plzeň nachystala
na nábor mladých fotbalistů.
Klasické testování mladých fotbalistů

Patnáctka mladých adeptů fotbalového řemesla od tří do deseti let
spolu s rodiči, babičkami a sourozenci dorazila na hlavní hřiště sta
dionu ve ve Štruncových sadech brzy po páté hodině. Malí fotbalisté
v zapůjčených viktoriánských dresech se následně pod pečlivým dohle
dem svých budoucích trenérů proplétali tradičním slalomem mezi
kužely, skákali do dálky, zkoušeli svoji obratnost a chybět samozřejmě
nemohl ani tradiční fotbal.

Nechyběli ani fotbalisté prvního týmu

Jejich první minuty ve Štruncových sadech zpestřilo také setkání
s hráči prvního týmu. Honza Lecjaks, Milan Petržela a Tomáš Hájovský
rozdali dětem podepsané kartičky a plakáty a poctivě je při fotbale
povzbuzovali. „Tomáš by ty maličké zašlápnul, ale Milan by se mezi nimi
celkem ztratil,“ rýpnul si do spoluhráče dobře naladěný Honza Lec-
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novinky
jaks a rozesmál tak
i prochladlé rodiče
malých nadějí. Sám
Milan Petržela pak
byl naprosto fas
cinován nejmladším
účastníkem náboru,
tříletým Janem Pingertem z Plzně. „Ten
je
neuvěřitelnej,
s ním se vážně chci
vyfotit,“ smál se ry
chlonohý záložník
při pohledu na
malého fotbalistu, kterému i nejmenší dres sahal až po kotníky. K sa
motnému focení svolil malý Honza až přinesení míče a hned poté se
opět zapojil do hry.

zamíří do Štruncových sadů jako členové plzeňské Viktorie. A kdo ví?
Možná se v minulém týdnu napsala první kapitola fotbalového příběhu
nového Pavla Nedvěda.

Příště již jako viktoriáni

Samotný nábor se po hodině nachýlil ke svému závěru, spokojené děti
podarované klubovými kalendáři zamířily s rodiči do domovů. Příště už
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představení soupeře

Kladenští bojují o ligovou definitivu
Kladno působí v české nejvyšší soutěži třetím rokem (druhý nejmenší počet ze všech současných
prvoligových klubů) a zatím si vede lépe než loni, kdy se zachraňovalo až na poslední chvíli. Ani letos ještě
nemají Středočeši jistotu prvoligové účasti i pro další ročník, ale dvě kola před koncem mají na sestupovou
příčku pětibodový náskok.
Vzájemné souboje i v nižších soutěžích

V někdejší 1. ČNFL odehrály oba celky společně čtyři sezony. Plzeň byla
doma stoprocentní, v Kladně jednou vyhrála (hned první zápas v roce
1989), pak dvakrát remizovala a nakonec si připsala také porážku. Z těchto
utkání stojí za zmínku remíza 1:1 z roku 1990. Skóre otevřel ve své jediné
sezoně v plzeňském A-týmu Pavel Nedvěd (byla to jeho druhá a zároveň
také poslední branka za Plzeň), za domácí ale brzy vyrovnal z penalty Mar
tin Hřídel, později hráč prvoligového Liberce, později Plzně, a v současnosti
trenér právě kladenského celku. Jedinou výraznější výhru zaznamenala Vik
toria na závěr sezony 1992/93 (3:0, dodnes naposledy s čistým kontem!),
kdy již měla jistý postup do premiérového ročníku 1. české ligy.

Dlouhá pouť Kladna do první ligy

O dva roky později Kladno z 2. ligy sestoupilo, když se z devátého místa
po podzimní části propadlo až na konečné šestnácté. Návrat přišel za osm
let, poté, co středočeský klub v roce 2003 získal tuto soutěž od Neratovic.
Oba vzájemné druholigové zápasy se odehrály v následující sezoně a na
podzim doma uspělo Kladno nečekaně vysoko 3:0 (úvodní gól vstřelil
z penalty bývalý reprezentant Jan Suchopárek). Mnohem dramatičtější
průběh měla jarní odveta ve Štruncových sadech, kdy Viktoria po
prohraném poločase nakonec otočila stav na 2:1. V tomto zápase nastou
pili brankáři Martin Ticháček a Michal Daněk, ten ovšem za Kladno, a to
jako host z Baníku Ostrava. Tato výhra, jak se později ukázalo, rozhodla
o obsazení 3. místa, které Plzni přineslo dodatečný postup do nejvyšší
soutěže. V další sezoně už si Kladno prvenství nenechalo ujít a do 1. ligy
se tak vrátilo po 36 letech. S Plzní se v této soutěži setkalo dokonce po
43-leté přestávce (od roku 1963). Na rozdíl od druholigových zápasů se
v 1. lize Viktorii proti Kladnu příliš nedaří, a to hlavně doma.

PLZEŇ – KLADNO
Bilance vzájemných zápasů:

1. česká liga: 5 1 2 2
Z toho v Plzni: 2 0 1 1
2. česká liga: 2 1 0 1
1. ČNFL: 8 5 2 1
Z toho v Plzni: 4 4 0 0

Plzeň má Kladnu co
vracet

V předloňském
ročníku
skončila obě utkání shodně
1:1, v loňském pro změnu
1:2, vždy prohrál domácí
celek. Dvacátý duben 2008
přinesl Kladnu nejen his
torickou výhru na plzeňské
půdě a zároveň jedinou
venku v minulé sezoně,
ale také ukončení jedenác

tizápasové
série
bez vítězství. Spolu
DRUHÁ LIGA
s dalšími čtyřmi body
11. kolo – 21. 10. 1989 Kladno – Plzeň 0:1 (0:0)
(za remízu se Zlínem
26. kolo – 20. 5. 1990 Plzeň – Kladno 1:0 (1:0)
a výhru s Olomoucí) to
11. kolo – 27. 10. 1990 Kladno – Plzeň 1:1 (1:1)
pro kladenské přece
26. kolo – 19. 5. 1991 Plzeň – Kladno 2:1 (2:1)
jen znamenalo zá
chranu, i když oprav
3. kolo – 1. 9. 1991 Plzeň – Kladno 1:0 (0:0)
du se štěstím, na úkor
18. kolo – 21. 3. 1992 Kladno – Plzeň 2:2 (0:1)
Bohemians 1905. Ani
v podzimní části této
13. kolo – 7. 11. 1992 Kladno – Plzeň 1:0 (1:0)
sezony, přesně na den
30. kolo – 5. 6. 1993 Plzeň – Kladno 3:0 (2:0)
před půlrokem, se Vik
torii nevedlo, neboť
7. kolo – 19. 9. 2004 Kladno – Plzeň 3:0 (2:0)
si z Kladna přivezla
22. kolo – 17. 4. 2005 Plzeň – Kladno 2:1 (0:1)
prohru 0:1, první pod
vedením trenéra Pav
PRVNÍ LIGA
la Vrby. V následujícím
15. kolo – 19. 11. 2006 Plzeň – Kladno 1:1 (1:1)
kole, závěrečném před
30. kolo – 28. 5. 2007 Kladno – Plzeň 1:1 (0:1)
zimní přestávkou, se
oběma týmům dařilo
12. kolo – 4. 11. 2007 Kladno – Plzeň 1:2 (0:2)
zcela opačně. Plzeň
26. kolo – 20. 4. 2008 Plzeň – Kladno 1:2 (1:1)
deklasovala Olomouc
4:0, Kladno utrpělo
15. kolo – 23. 11. 2008 Kladno – Plzeň 1:0 (0:0)
na Spartě debakl 0:5.
Již zmíněný 20. duben
kladenským fotbalistům zřejmě svědčí – po loňské výhře v Plzni letos stej
ným poměrem 2:1 zdolali mistrovskou Slavii, vůbec poprvé jí vstřelili gól
a k němu hned za dvě minuty druhý!

Viktoria útočí na rekord

Na závěr tohoto ročníku je na místě ještě jednou zařadit položku ´nejvíce
vstřelených branek v sezoně´, tentokrát se však bude týkat Viktorie Plzeň,
neboť právě v té letošní se jí střelecky daří nejlépe v historii samostatné
české ligy. Rekordního zápisu dosáhla již po utkání 25. kola s Bohemians
Praha, v 27. kole proti Brnu navíc překonala čtyřicetigólovou hranici,
což naposledy zaznamenala před 34 lety v někdejší československé li
gové soutěži! A po uplynulém 28. kole má letos společně se Spartou
druhý nejvyšší počet nastřílených gólů, lépe je na tom už jen staronový
mistr Slavia. Naopak Kladno je v tomto ukazateli nejslabší, když vstřelilo
pouhých 21 branek, tedy přesně polovinu oproti Plzni.
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rezerva

Juniorka
získala tři body
ve dvou duelech
Los ČFL připravil pro juniorku Viktorie hned dva duely
v řadě na domácím hřišti. V prvním utkání tak vyzvali
plzeňští mladíci, doplnění o hráče prvního týmu, na
souboj Sezimovo Ústí, které z Plzně odjelo bez
bodového zisku. O týden později přijeli do západočeské
metropole hráči Varnsdorfu, jimž se podařilo druhý tým
Viktorky porazit.
Posílená juniorka se ujala vedení ve 45. minutě
V utkání se třináctým týmem tabulky ČFL měl trenér juni
orky Milan Matejka k dispozici hned sedm hráčů prvního
týmu. První, kdo o sobě ze zástupců prvního mužstva dal
vědět, byl Tomáš Krbeček, když ve 14. minutě dalekonosnou
střelou jen těsně minul branku Sezimova Ústí. Minutu poté
pálil Dvořák, po Mandousově přiťuknutí však zamířil pouze do
brankáře Michni. Zahrozili i hosté a proti střele Kočího se mu
sel vyznamenat gólman Houdek. Do zakončení se tlačili i Presl
s Tatanašvilim, ale oběma chyběla přesná muška. Viktoriáni
se tak ujali vedení až v poslední minutě prvního poločasu. Po
nedovoleném zákroku na gruzínského útočníka Tatanašviliho
měla Viktorka výhodu přímého kopu, k míči se postavil Bauer
a střelou podél zdi otevřel skóre.
Výhru pečetila branka Poláka
Ač se aktivity na začátku druhého poločasu ujalo Sezimovo
Ústí, k výraznější brankové příležitosti se nepropracovalo.
Viktorii útočné choutky také neopustily. Zakončení Navrátila
VIKTORIÁN 07/09
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a posléze Leitla však
postrádala přesnost.
V 68. minutě hry stá
lo při Západočeších
štěstí. Poté, co rozeh
rál přímý kop Kočí,
se zachvělo břevno
Houdkovy branky.
Když osm minut
před koncem zápa
su vybídl Rodrigues
ke skórování Poláka,
pečetil
plzeňský
stoper stav utkání
na konečných 2:0.
„Soupeř odvedl velice
kvalitní výkon. Vycházel ze zabezpečené
obrany, ale uměl

rezerva
i podržet balon. Nebylo to pouze o nějakých brejcích, uměl dát
balon, měl kvalitu. Dnešní výhra je skutečně hodně upracovaná,“
pochválil Matejka výkon svých svěřenců i soupeře.
Bezbranková první půle
Po klubu ze Sezimova Ústí zajížděli o týden později na
hřiště do Luční ulice fotbalisté Slovanu Varnsdorf, který se

FC Viktoria Plzeň B –
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 2:0 (1:0)

Branky: 45. Bauer, 82. Polák
Viktoria Plzeň: Houdek – Bauer, Polák, Navrátil, Mandous –
Leitl (77. Herák), Krbeček, Rodrigues, Dvořák – Presl (46. Pu
chmertl), Tatanašvili (68. Blažek). Trenér Milan Matejka.

FC Viktoria Plzeň B –
FK Slovan Varnsdorf 0:3 (0:0)

Branky: 59. Grubhoffer, 79. a 81. Jiroušek
Sestava Viktorie B: Houdek – Blažek, Bauer (77. Diviš), Po
lák, Mandous – Leitl (59. Chvojan), Puchmertl, Dvořák, Bárta
(87. Staněk) – Herák, Rodrigues. Trenér Milan Matejka.

Tabulka ČFL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vlašim
Písek
Sparta Krč
Slavia Praha B
Viktoria Plzeň B
Viktoria Žižkov B
Hlavice
České Budějovice B
Karlovy Vary
Mladá Boleslav B
Varnsdorf
Vyšehrad
Sezimovo Ústí
Jablonec B
Králův Dvůr
Náchod-Deštné
Letohrad
Liberec B

pohybuje ve druhé polovině tabulky ČFL. Trenér Varnsdorf
ských Zbyněk Busta měl před startem zápasu problémy se
sestavou, neboť mu chybělo hned několik hráčů ze základní
jedenáctky. Milan Matejka se pak mohl spolehnout na po
moc několika fotbalistů plzeňského prvoligového týmu.
První poločas se obešel bez větších šancí na obou dvou
stranách. Velmi dobře hrající obrana Slovanu nepustila
žádného z viktoriánů do gólové příležitosti, a tak se šlo do
kabin za bezbrankového stavu.
28	
21
4	3	
51: 13	
67
28	
17
6
5
41: 26
57
28	
12
11
5	37: 25
47
28	
13	
7	8	
28: 19
46
28
12
7
9
37: 30
43
28	
11
7
10	30: 26
40
28	
11
5
12	33: 42	38
28	
9
9
10	36: 31	36
28	
10
6
12	31: 32	36
28	
9	8	
11	39: 34	35
28	8	
10
10	32: 31	34
28	
7
13	8	35: 35	34
28	
10
4
14	30: 41	34
28	8	
6
14	32: 45	30
28	8	
6
14	37: 54	30
28	8	
5
15	34: 54
29
28	
6
10
12	31: 40
28
28	
7
6
15	32: 48	
27

Varnsdorf udeřil hned třikrát
V 59. minutě hry byl otevřen střelecký účet utkání. Hosté, kteří
byli již od zahájení druhého poločasu aktivnějším týmem, se
ujali vedení, když se hlavou prosadil Grubhoffer. Na dvou
brankový rozdíl navýšil skóre utkání o dvacet minut později
Jiroušek. Střídajícímu Formáčkovi se podařilo odcentrovat
přes vybíhajícího Houdka na volného útočníka, který zakončil
od odkryté branky. Stovka fotbalových příznivců, která sle
dovala utkání v Luční ulici, viděla o tři minuty později další
zásah do plzeňské sítě. Střelou z první se prezentoval znovu
Jiroušek, který tak pečetil stav utkání na konečných 0:3 pro
hosty. „Nejsem zklamaný, spíše rozčarovaný. Nebyli jsme horší
než soupeř, ale chyběl nám důraz a hráči neplnili taktické pokyny,“
povzdechl si po utkání trenér juniorky Milan Matejka.
21
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Partneři

banner 6x1m oka po 0,5 m

Stavební činnost s.r.o.
banner 3x0,75m oka po 0,5 m

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

mládež

Dorosty ze čtyř zápasů slavily výhru jen jednou
Do dalších bojů první dorostenecké ligy vstoupila U19
prohrou s Českými Budějovicemi. Mladší dorost Plzně pak
vzápětí vrátil Jihočechům porážku. V následujícím kole však
ani sedmnáctka a ani devatenáctka Viktorie nenašla recept,
jak si poradil s Hradcem Králové.
U17 body z Hradce nepřivezla

Devatenáctka překvapivě podlehla Českým Budějovicím

Mladí viktoriáni byli pro zápas se soupeřem z jihu Čech favority, neboť hostu
jícím fotbalistům se nepodařilo bodovat ve čtyřech předchozích střetnutích.
Plzeňští naopak stejný počet zápasů nepoznali hořkost porážky. První šance
si sice připsali domácí, ale do konce prvního poločasu využil dvě brankové
příležitost budějovický Rein, jenž nejprve přehodil vybíhajícího plzeňského gól
mana a tři minuty před odchodem do kabin proměnil pokutový kop. Po hodině
hry sice plzeňští mladícu snížili, jenomže vzápětí si Viktorka po nedorozumění
obrany vstřelila vlastní gól, který uzavřel skóre zápasu na konečných 1:3.

´Votroci´ dokázali zápas s U19 otočit

Mladí viktoriáni se na východě Čech sice ujali vedení, ale po poločase
již taktovku utkání převzali fotbalisté v tradičních černo-bílých dre
sech. Po dvou trefách se tak radovali ze tří bodů Hradečtí, Plzeňští po
desáté porážce v sezoně zůstali v tabulce na 13. příčce.

Sedmnáctka si poradila s jihočeským Dynamem

Sedmnáctiletí viktoriáni své starší kolegy dokonale pomstili. Nejprve se
prosadil Vrhel, po několika neproměněných šancích Budejovic navýšil
náskok po příhře Vokáče Chmiel. Ve druhé půli vyšlo již snažení plzeňských
fotbalistů na zvýšení vedení naprázdno. Naopak na straně se prosadil
budějovický Chytrý, ale jednalo se o poslední střelu Dynama v zápase. Na
faktu, že tři body zůstanou v Plzni, tak míč v síti viktoriánů nic nezměnil.

Již od první minuty hry mohli jít plzeňští mladíci v utkání v Hradci
Králové do vedení. Perfektní střelu Vrhela neméně skvělým zákrokem
vytěsnil mimo tři tyče Martinovský. Naopak soupeř po pětadvaceti
minutách svou šanci využil a šel do vedení. Vzápětí byl však na druhé
straně hřiště nedovoleným způsobem v pokutovém území zastaven
Chmiel a z nařízené penalty vyrovnal Hoffmann. Začátek druhého
poločasu patřil viktoriánům, ale žádná z jejich střel se nezatřepala
v hradecké síti. Přišel tak velmi krutý trest v podobě vedoucí branky
Hradce, která padla v poslední minutě hry.

FC Viktoria Plzeň U19 – SK Dynamo České Budějovice U19 1:3 (0:2)

Branka Viktorie: 64. Bezděk
Viktoria: Cipra  – Doležal, Matas, Štafa, Kubek – Koc (46. Holub), Šlajs
(79. Beránek), Vaněček, Futro (46. Sladký) – Mičkal, Bezděk. Trenér Jiří Kohout.

FC Viktoria Plzeň U17 - SK Dynamo České Budějovice U17 2:1 (2:0)

Branky Viktorie: 5. Vrhel, 30. Chmiel
Viktoria: Rojík – Hrubý (65. Vachovec), Kadeřábek, Libotovský, Ovčačík
(20. Folejtar) – Kůžel, Hamerník (58. Szedmák), Vokáč – Vrhel, Kocour
(11.Chmiel), Hoffmann. Trenéři Jiří Žilák a Martin Lepeška.

SK Hradec Králové U19 – FC Viktoria Plzeň U19 2:1 (0:1)

Branka Viktorie: 13. Mičkal.
Viktoria: Hroník – Nový, Matas, Štafa, Štrajt – Vitouš, Sladký, Vaněček
(87. Holub), Šlajs – Bezděk, Mičkal (68. Darida).

SK Hradec Králové U17 – FC Viktoria Plzeň U17 2:1 (1:1)

Branka Viktorie:  31. z penalty Hoffmann
Viktoria: Mandous – Vachovec, Libotovský, Vonášek (65. Kadeřábek), Folej
tar (55. Rusňák), Vokáč, Hamerník, Hoffmann – Vrhel, Chmiel, Szedmák
(41. Hrubý). Trenéři Jiří Žilák a Martin Lepeška.

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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FC Viktoria Plzeň
vs.
Internacionálové ČSR

Přijďte si užít Nedělní odpoledne pro dobrou věc
Připojte se k II. ročníku velké charitativní akce na podporu onkologického
a terapeutického oddělení FN Plzeň.
Užijte si rodinnou neděli ve Štruncových sadech včetně Dětského dne s mnoha atrakcemi.
31. května 2009 od 14 hodin, Městský stadion ve Štruncových sadech.
(Dětský den začíná již v 10:30)

charitativní akce

Nedělní odpoledne pro
dobrou věc se blíží
V neděli 31. května 2009 na Městském stadionu ve
Štruncových sadech se uskuteční už druhý ročník velké
charitativní akce, kterou FC Viktoria Plzeň pořádá ve
prospěch Fakultní nemocnice. Tentokráte bude bohatý
program rozšířen o velký Dětský den, bavit se můžete s
celou rodinou již od dopoledních hodin.

onkologickému a ra
dioterapeutickému
oddělení Fakultní ne
mocnice Plzeň.

Maximum pro
pohodový den

Loňský premiérový
ročník byl velmi
úspěšný, na potřeby
Fakultní nemocnice
se vybralo více než
140.000,- Kč. „Věříme,
že letos vysoko nastavenou laťku ještě
překonáme a společně pomůžeme dobré věci,“ řekl k akci tiskový mluvčí
viktoriánů Pavel Pillár a dodal: „Vedle charitativního vyznění celého projektu se zároveň chceme s touto sezonou rozloučit pohodovým dnem
plným zábavy, dobré nálady a skvělého fotbalu.“

Pozvánka na americký fotbal

Neděli zahájí program nejen pro děti

Bohatý program nedělního dne zahájí již v 10:30 Dětský den, který FC
Viktoria Plzeň spolupořádá s Hitrádiem FM Plus. Děti a malí fanoušci
se mohou těšit na obří nafukovací skluzavku, skákací hrad, ukázky
zásahů hasičů a Policie ČR, školu fotbalu pod vedením trenérů FC Vik
torie Plzeň, malování na obličeje, soutěže, pohádkovou cestu a mnoho
dalších atrakcí a bonusů.

Charitativní duel startuje ve dvě hodiny

V odpoledních hodinách tohoto dne pořádá plzeňská Viktoria II. ročník
charitativního projektu s názvem ´Nedělní odpoledne pro dobrou věc´.
Hlavní náplní poslední květnové neděle bude utkání internacionálů
domácí Viktorie Plzeň proti legendám Československa, program doplní
tombola s fotbalovými dary, autogramiády fotbalových osobností
a mnohé další atrakce. Veškerý finanční výtěžek akce bude věnován

VIKTORIÁN 05/09
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Klub Pilsen Patriots vás srdečně zve v neděli 24. května od 14 hodin
na hřiště 33. Základní školy na letošní poslední zápas nejvyšší ligy
amerického fotbalu. Přijďte nás podpořit proti nováčkovi soutěže,
Budweis Hellboys. Jedná se o tým mladých hráčů okolo expanthera
Jiřího Butche Vrby, desetinásobného mistra ligy. Užijte si sportovní
neděli s americkým fotbalem.
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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

SK Kladno

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

Brankáři
1
Peter Kostolanský	8. 8. 1985
22
Jaroslav Tesař
25. 5. 1986
30
Roman Pavlík
17. 1. 1976
			
Obránci:
3	
Pavel Bartoš
17. 8. 1979
4
Lukáš Hajník
24. 9. 1985
14
Jan Procházka
2. 12. 1978
16
Patrik Gross
6. 5. 1978
23	
Vít Beneš
12. 8. 1988
24
Pavel Drsek
22. 9. 1976

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

Obránci
3	
Tomáš Hájovský	
10. 12. 1982
4
Tomáš Rada	
28. 9. 1983
5
Jan Polák	
26. 3. 1989
8	
David Limberský	
6. 10. 1983
12
Jan Halama	
14. 7. 1988
13	
Jan Lecjaks	
9. 8. 1990
15
František Ševinský 31. 3. 1979
16
Marek Bauer	
29. 11. 1990
21
Jakub Navrátil	
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	
27. 10. 1985
14
Adam Varadi	30. 4. 1985
17
Jan Rezek	
5. 5. 1982
18	
Dmitrii Tatanašvili	
19. 10. 1983
23	
Jiří Mlika		
18. 7. 1980

Záložníci:
2
Tomáš Strnad	8. 12. 1980
6
Ondřej Szabo
23. 2. 1979
7
František Mašanský
11. 7. 1985
17
Lago Zeze
13. 7. 1989
8	
Antonín Holub	8. 3. 1986
10
Tomáš Cigánek	30. 11. 1978
18	
David Hlava
28. 6. 1980
19
Lukáš Zoubele
20. 12. 1985
20
Tomáš Dubský
27. 1. 1985
21
Jiří Šisler
24. 11. 1984
Útočníci:
5
David Bartek
11
Jaromír Šilhan
12
Michal Zachariáš
32
Tomáš Klinka

13. 2. 1988
10. 4. 1983
15. 4. 1984
24. 4. 1977

Trenéři: Stanislav Hejkal, Martin Hřídel a Filip Toncar
Hlavní trenér: Pavel Vrba
Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí
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Partneři:

malby

natery

Oficiální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz

západní Čechy

nejlepší adresa ve mìstì

´
Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň

ujte se
r
t
s
i
g
e
r
Za
te
a získej
A
ZDARM
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

