jak to vidím já

Vážení diváci a fanoušci
plzeňského fotbalu,
Vítám vás opět po čtrnácti dnech ve Štruncových sadech a doufám, že
po dnešním utkání budete odcházet spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou. V předchozích dvou domácích duelech jsme nedokázali zvítězit
a jsme tak svým fanouškům hodně dlužni. Nepříznivou bilanci chceme zlomit právě dnes proti Kladnu.
V posledním domácím utkání jsme přivítali Liberec a bylo to z našeho pohledu hodně nešťastné utkání. Liberec nás porazil účelností. Ze čtyř nebo
pěti šancí, které se vypracoval, se gólově prosadil. My jsme sice měli tlak, ale
nebyli jsme tak agresivní. Situace, kdy jsme mohli skórovat, jsme ale bohužel nezvládli. Rozhodující bylo, že jsme nevstřelili první gól. Měli jsme na to
hned dvě příležitosti. První bohužel nevyužil Jiráček a druhou Petržela. Následně dal Liberec branku, když zaúřadoval rychlostně výborně vybavený
Kerić. Za stavu 1:2 jsme opět měli šance utkání zvrátit, ale znovu přišla zbytečná chyba a liberecký trest. Musím ale své přes hráče pochválit alespoň
za to, že utkání dohráli. Samostatnou kapitolou byl v tomto zápase výkon
Milana Petržely. Milan je vynikající v předfinální fázi, ale v té finální by měl
zakončení řešit zkušeněji. Je to velká škoda, ale věřím, že se v následujících
týdnech bude zlepšovat i v zakončení.
Minulou neděli jsme potom v nelehké situaci zajížděli na hřiště vršovických
Bohemians. Nepředváděli jsme sice záměrně tak ofenzivní fotbal jako v minulých kolech, ale sázka na pevnou defenzivu nám vyšla na jedničku. Je to
hodně cenné vítězství. Bohemians se prezentovali svým typickým důrazným fotbalem, nedali nám ani metr hřiště zadarmo. V minulých zápasech
jsme se hodně tlačili dopředu a byli jsme následVIKTORIÁN
ně potrestáni. Ve Vršovicích jsme vycházeli ze zajištěné obrany, defenzivní úkoly plnil dobře celý tým.
Oficiální klubový magazín
FC Viktoria Plzeň
Ve vzduchu kralovali Hájovský s Bystroněm, domácí se do šance prakticky nedostali. Utkáním na BoVydává: FC Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3,
hemians začala série pravdy, která bude pokračovat dnešním duelem proti Kladnu a následně v Pří301 12 Plzeň
brami. V těchto zápasech chceme uspět a dostat se do pater, kam tým svoji kvalitou patří.
Šéfredaktor: Pavel Pillár
Kladno je přes své postavení v tabulce kvalitním soupeřem. Středočeši dokázali svoji sílu již na jaře,
Redakce: Jiří Zákravský, Jaromír Pech,
kdy se ze zdánlivě bezvýchodné situace dokázali zachránit. Bod na hřišti Liberce v úvodu letošníPavel Hochman, Václav Přibáň
Fotografie: Jaromír Pech, archiv FC Viktorie
ho ročníku také nebyl náhodou. Musíme se soustředit především na to, abychom nic nepodceniPlzeň, Pavel Hochman
li, vyrovnali se soupeři v bojovnosti a přidali potřebnou fotbalovou nástavbu. Chceme zvítězit pro
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naše fanoušky a také se před blížící se reprezentační přestávkou dostat do vyšších pater tabulky.
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Uzávěrka čísla: 25. srpna 2009

Pavel Vrba
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Jako malý netoužil po tom, aby dával góly. Chtěl být brankářem stejně,
jako jeho otec. Jenomže kvůli malému vzrůstu se nakonec postavil na
hrot útoku. Dnes toho Marek Bakoš
určitě nelituje. Rád vzpomíná na zápas na slavném Nou Campu, na Slovensku studuje vysokou školu a věří,
že bude střílet branky za Viktorku.

Z brankáře
kanonýrem

Přes lyže k fotbalu
Marek Bakoš si v mládí vyzkoušel hned několik sportů, než se dostal ke svému oblíbenému fotbalu. „Bydleli jsme v malé vesničce, Vyhních, kde lidé preferovali běh na lyžích, biatlon nebo různé přespolní běhy. Zkoušel jsem to
tedy také. V zimě jsme pak hráli hokej a já vlastně dělal všechny možné sporty jako ping-pong,
tenis, volejbal i basket,“ vzpomíná na sportovní začátky Marek a pokračuje: „V zimě jsem pak
běhal volnou technikou na lyžích závodně. Jednou jsem dokonce v krajském mistrovství doběhl na třetím místě,“ pochlubí se. Nejen on však z rodiny Bakošů slavil
úspěchy v bílé stopě. Markova sestra, dnes lékařka v Bratislavě, v žákovských letech vyhrávala jeden závod za druhým. Nade všemi ostatními sporty nakonec u ´Bakyho´ zvítězila kopaná. „Fotbal se mi ale líbil
už od malička. Začal jsem ho hrát v sedmi letech a právě na zelený pa-

žit mě to táhlo nejvíce.“ Nejméně nadšená z Markova sportu číslo jedna
byla jeho babička. „Můj koníček v podobě fotbalu nesla nejhůř, protože
jsem ji pravidelně rozkopal kytky, kopal do dveří, rozbíjel okna. Chtěla
mi propíchnout první míče. Zlobila se, že fotbal je to nejhorší, protože
mě pokopou,“ směje se.
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První fotbalový přestup
„Asi v mých deseti letech jsme se přestěhovali do většího města a začal
jsem věnovat fotbalu naplno. V Nové Bani jsem vydržel pouze do konce základní školy, pak jsem přestoupil do vyhlášené mládežnické akademie v Nitře,“ pokračuje ve vyprávění svého příběhu. V patnácti letech tak Marek odešel poprvé z domu, aby se vydal do padesát kilometrů vzdáleného města, ve kterém začal hrát fotbal na top úrovni a zároveň chodit na střední školu. Přiznává, že začátky v novém prostředí
byly obtížné. „Měl jsem přísný internát, kde mi vlastně nic kromě školy a fotbalu nedovolili. Vlastně jsem musel mít i propustku, když jsem

Jak hokejovým, tak fotbalovým gólmanem
Dnes Marek Bakoš nastupuje na pozici útočníka, ale nebylo tomu tak
vždy. „Původně jsem chtěl být brankářem jako můj táta. Když jsme byli
kluci, tak jsem mu dokonce vytahoval nové rukavice a bral si je, když
jsme hráli s klukama na sídlišti,“ prozrazuje na sebe a s úsměvem doplňuje: „Ač nadšený sportovec, nové rukavice ošoupané z pádů na betonu taťka moc sportovně nebral.“ Malý Marek si však nestoupal pouze do branky fotbalové, ale i do hokejové. „Hráli jsme celkem pravidelně a snad mi to i celkem šlo. Nakonec však přeci jen na plné čáře zvítězil fotbal,“ popisuje váhání mezi kopačkami a hokejkou. A na zvoleném
fotbalovém trávníku se schylovalo ke změně postu. „Když mi bylo deset roků, byl jsem pořád malý a nevyskočil jsem pod břevno. Z toho, že
jsem slyšel rady trenérů soupeře, aby mi to kopali pod břevno, mi bylo
smutno. Proto mě tedy trenéři dávali do útoku.“ Kdyby nastala hypotetická situace, že by do branky musel hráč z pole, šestadvacetiletý střelec by této výzvy nebál. „Kdyby bylo nejhůř, tak bych si do branky klidně na nějakých deset minut stoupl. Návyky snad ještě v sobě mám, ačkoliv s brankářskou praxí bych byl už samozřejmě na štíru.“
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šel na trénink. Když se na to dívám zpátky, tak musím tento výběr rodičům pochválit, protože to byla ta nejlepší možná cesta.“ Postupem
času si hráč, který ve Viktorce nosí šestku, zvykl. K tomu, aby byl úspěšný, mu určitě pomohla pokora. „V Nitře jsem začínal v B-dorostu a mým
snem bylo dostat se do dorosteneckého áčka. I když jsem poté postupoval skoro o rok rychleji než stejně narození kluci, měl jsem stále pouze postupné cíle. V tuto dobu jsem nesnil o tom, že bych hrál slovenskou ligu nebo nastupoval někde v cizině. Nikdy jsem neměl velké oči
a naopak byl stále při zemi,“ říká usměvavý fotbalista, kterému pomohla také klidná povaha. „V šestnácti letech se samozřejmě kariéra mnoha
mladých fotbalistů láme, těch lákadel je strašná spousta. Já jsem měl
naštěstí čtyři kamarády, kteří na tom byli podobně jako já – nevyváděli jsme, drželi jsme se pravidel a soustředili se především na fotbal.“

Podpora rodičů na každém kroku
Když dnes vzpomíná Bakoš na začátky v Nitře, nezapomíná na své rodiče, kteří při něm pořád stáli. „Od obou rodičů jsem cítil obrovskou podporu. Viděli, že mě fotbal baví. Táta je navíc tak trošku fotbalovým fanatikem. I když jsem něco provedl a nesměl jít týden ven, na tréninky
jsem mohl,“ vzpomíná s úsměvem na doby klukovského zlobení. „Zkraje pobytu v Nitře jsem domů jezdil každou středu a ve čtvrtek ráno
jsem se vracel. Ze začátku jsem si potřeboval zvyknout. Můj otec pak
byl na každém zápase. Právě v něm jsem viděl oporu a on byl tou osobou, která mi dokázala poradit nebo mě pochválit, když se mi zápas
vydařil. Po zápase jsme pak nasedli do ´stopětky´ a odjeli domů,“ přibližuje tradiční víkend rodiny Bakošových. Rady mu opravdu dávala ta
správná osoba, neboť Bakoš starší byl prezidentem klubu v Nové Bani.
„Tam jsem tedy byl pod takovou nepřímou kontrolou, protože kdybych

nešel na trénink, okamžitě by mu můj trenér volal. Určitě je dobré, když
se rodiče dětem věnují.“

Škola základ života
„Rodiče po mně také chtěli, abych měl solidní známky i ve škole. Vždy
jsem se snažil známky dotáhnout tak, aby to bylo na konci roku dobré. Vlastně až do konce střední školy jsem měl stále vyznamenání. A to
jsem zameškal spousty hodin v souvislosti s tréninky a zápasy, ale učitelé věděli, že jsem snaživý student, který se chtěl na každý předmět
připravit,“ rozpomíná se na roky, které strávil na stavební průmyslovce v Nitře. Nicméně své sbohem školním rokům ještě neřekl. „Na Slovensku dodnes studuji. Teď bych měl jít do třetího ročníku oboru veřejná ekonomická správa. Budu tedy dělat bakalářku, takže to bude trošku náročnější, ale snad to zvládnu,“ přemýšlí o tom, co ho čeká příští semestry na univerzitní půdě a dodává, že pokud je možné studovat, je
třeba toho využít.

Liga v Nitře a mistrovství světa dvacetiletých
Markův přístup k fotbalu, který byl stejný jako ke školním povinnostem, se vyplácel na výbornou. Už od devatenácti let nastupoval za Nitru pravidelně v nejvyšší slovenské soutěži. Jenomže klub měl záchranářské starosti. „Mladí hráči tým drželi, aby nespadl úplně na dno a nezanikl. Díky tomu jsme nabrali zkušenosti v mužské soutěži. Z dorostu
jsme tak šli okamžitě do ligy, poté Nitra spadla a my hráli druhou ligu.
Právě proto nebyl přestup z dorostu do mužské soutěže tak markantní,“ popisuje své první ligové působení Bakoš. Právě v době, kdy ´Baky´
hrál za nitranský celek, dosáhl podle svých slov největšího fotbalového úspěchu. Za ten považuje účast v osmifinále Mistrovství světa hráčů do dvaceti let ve Spojených arabských emirátech, kde slovenským
mladíkům vystavili stopku Brazilci.

Angažmá v Púchově
Po šesti letech strávených v modrých dresech Nitry se milovník italské
kuchyně stěhoval. Jeho novým domovem se stal Púchov. „Půl roku jsem
se tam oťukával a strávil jsem ho především v béčku. Měl jsem malý problém se aklimatizovat, ale poté jsem již naskočil do první ligy,“ vzpomíná
na rozkoukávání se v Matadoru. V jeho barvách pod taktovkou současného plzeňského trenéra Pavla Vrby nastupoval dvě sezony a v obou se
stal nejlepším ligovým střelcem púchovského celku.

Proti Barceloně
Největší zážitek během jeho působení v Matadoru přišel hned v prvních měsících v klubu. „Když jsem do Púchova přestoupil, hrál díky vítězství ve Slovenském poháru Pohár UEFA. Los nám přihrál Barcelo-
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nu, a já tak měl možnost nasát úžasnou atmosféru Nou
Marek Bakoš
Campu. Bohužel to bylo
v době, kdy jsem se teprČíslo dresu: 6
ve aklimatizoval, a tak jsem
si proti Barceloně nezahrál,“
Narozen: 15. 4. 1983
mrzí Marka ještě dnes. VýPřezdívka: Baky
sledky dvou vzájemných
Oblíbené jídlo: italská
zápasů Púchova s katalánským velkoklubem obletěkuchyně
ly celý svět. Matador nejprOblíbený nápoj: Fanta
ve dokázal doma uhrát reOblíbená muzika: všechno,
mízu 1:1 a následně namlsaný odjel do katalánské meco se dá poslouchat
tropole. Tam však na ukazateli po 90 minutách svítil výsledek 8:0. „V zápase na Nou Campu byl finální hvizd nakonec vysvobozením. Přesto to byl pro mě zážitek,“ vzpomíná na návštěvu nádherného stadionu Barcelony. I když do hry nezasáhl, nepřivezl si ze Španělska alespoň památku na zápas v podobě dresu nějakého ze slavných
soupeřů? „Neměl jsem ani nutkání si s někým měnit dres. Schoval jsem
si ten, který jsem měl na sobě na Nou Campu sám, i když jsem v něm
nenastoupil,“ prozrazuje.

Rok v Jaroslavli
Poté, co upozornil na své střelecké umění v Púchově, se na něj začali ptát trenéři klubů ze zahraničních lig. Nakonec Marek přestoupil
do Ruska, kde nastupoval za tým z Jaroslavli. „Rusko bylo oproti Slovensku velká změna. Byl to krok vpřed. Místní mužstva jsou na vysoké
úrovni, i když je tato soutěž v Čechách nebo na Slovenku hodně podceňovaná. Jsou tam opravdu kvalitní fotbalisté, které tam nalákalo zejména finanční zázemí,“ hodnotí fotbalové soutěže, ve kterých stihl zatím nastupovat. A jak to je s pověstnými bázemi? Fotbalista ze Slovenska přiznává, že se jich původně obával. „Opravdu to ale není tak, že
vás na týden zavřou a nemáte přístup k rodině. Já jsem tam vlastně měl
přítelkyni a bylo to úplně v klidu. Měli jsme normální byt a akorát jsem
jezdil dvacet kilometrů na tréninky. Byla možnost žít přímo v tréninkovém centru, čehož využívali hlavně svobodní kluci. Byla tam televize se
satelitem, kulečník a vypadalo to jako malý moderní hotel,“ vysvětluje vše na pravou míru. Roční působení v Jaroslavli, i když určitě nedopadlo podle jeho představ, bere jako obrovskou zkušenost.

Návrat na Slovensko
„V Jaroslavli jsem byl rok, ale ani jsem se tam pořádně neohřál, protože jsem šel brzy pryč. Spadli jsme a bylo tam patnáct legionářů. Pro-
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blém byl v tom, že ve druhé lize mohla hrát pouze trojice cizinců. Pokud bych zůstal, mohlo se stát, že bych nehrál. Měl jsem tedy dvě možnosti: zůstat tam a brát peníze, na jaké jsem měl nárok, anebo jít hrát
jinam,“ popisuje rok prožitý ve městě, které je taktéž známé svým hokejovým klubem. Bylo jasné, že si ´Baky´ vybere druhou možnost. „Rozhodl jsem se vrátit na Slovensko a dokázat, že se v Rusku mýlili, když
mi nedali tolik šancí. Chtěl jsem se dostat znovu na vrchol,“ říká. „I když
jsem úplně původně preferoval zůstat v zahraničí, zájem Ružomberoku mě velmi potěšil. Proto jsem se s klubem dohodl na smlouvě,“ vzpomíná na návrat na Slovensko.

Zranění kolena a odchod z Ružomberoku
S MFK Ružomberok podepsal Marek smlouvu na dva a půl roku. Ružomberok si mohl gratulovat, neboť do svých řad získal hráče, který
mu zaručoval jistý přísun branek. V ročníku 2007/08 se stal s desítkou
ligových zásahů nejlepším střelcem klubu s růží ve znaku. Od podzimu roku 2008 však začaly Marka provázet nepříjemnosti. Říjnový zápas s Prešovem skončil pro kapitána týmu Michala Bílka už po první akci. Po vzdušném souboji zůstal ležet na zemi se zapadlým jazykem. „Vím, že jsem šel do vzdušného souboje s protihráčem. Co se stalo potom, si nepamatuji. Dozvěděl jsem se ale, že jsem byl asi půl mi-
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nuty v bezvědomí,“ popisuje první zdravotní lapálii, jež ho měla v loňském ročníku potkat. „Po třinácti nebo čtrnácti podzimních zápasech
jsem měl problémy s kolenem, lékaři měli podezření na utržený meniskus a šel jsem na první operaci. Vynechal jsem pár zápasů a v listopadu
se přišlo na to, že mám utržený zkřížený vaz. Takže přišla další operace a půlroční pauza,“ rozvypráví se. Smlouva, kterou s Ružomberokem
podepsal, měla Markovi skončit k poslednímu červnu letošního roku,
a tak se s klubovým vedením domluvil, že v týmu vyznávajícím oranžové dresy nezůstane. „Působení v Ružomberoku bych hodnotil pozitivně, i když se nám nepodařilo dosáhnout žádných pohárových výsledků,“ přemýšlí o svém posledním slovenském angažmá.

Od léta viktoriánem
„Působení ve Viktorce je pro mě výzva,“ prohlásil 184 centimetrů vysoký hráč, když podepsal s plzeňským celkem tříletou smlouvu. A proč se
rozhodl přestoupit právě do Viktorie? „Oslovil mě trenér Vrba, kterého
znám, protože mě rok a půl trénoval v Púchově. Zájem Plzně mě velmi potěšil,“ říká a dodává další důvod, proč si vybral právě západočeský klub: „Plzeň je klub, který má ambice hrát nahoře v tabulce a prát
se o pohárové příčky.“ Dnes již může Marek po prvních odehraných
zápasech porovnávat kvalitu všech tří soutěží, ve kterých nastupoval.
Dnes se však plně soustředí na své výkony v plzeňském dresu, ve kterém stihl během svého druhého startu zaznamenat premiérovou branku. Ve čtvrtém kole Gambrinus ligy rozvlnil síť za libereckým brankářem Hauzrem. „Vím, že se ode mne očekávají góly. Rád bych toto očekávání trenéra a fanoušků naplnil,“ říká slovenský kanonýr.

Nejen fotbalem živ je člověk
Loňský rok, ve kterém prožil Marek Bakoš nejtěžší zranění své kariéry,
se přesto nesl především ve znamení radosti. V září 2008 se totiž Markovi a jeho přítelkyni Monice narodila dcera Laura. „Byl jsem u porodu
a byl to neskutečný zážitek. Když člověk drží malou v náručí, je to něco
nepopsatelného,“ zjihne při vyprávění i rok nazpět a vzápětí na sebe
s provinilým úsměvem prozrazuje: „Samozřejmě se snažím pomáhat,
ale v posledních dvou hektických měsících jsem to trošku zanedbával.
Teď už se však vše vrací k normálu a na procházky s mýma holkama se
moc těším. A zábava mimo rodinu i zelený trávník? „Určitě rybaření.
Propadl jsem tomu už v deseti letech a drží mě to doteď. V Plzni jsem
ještě nikde nebyl, ale jinak jsem si v každém působišti oblíbené místo našel,“ vypráví o své vášni, ale vzápětí odmítá dohady o možné kulinářské nástavbě: „Na vaření jsem strašně nešikovný, takže to nepřipadá
v úvahu. Navíc ryby zase pouštím zpátky. Rybařím jen kvůli samotnému pocitu – člověk je sám a má spoustu času na přemýšlení. A věřím,
že vyčištěná hlava pak pomůže i na fotbalovém trávníku.“
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Do Štruncových sadů zavítal nevyzpytatelný tým
Nepříliš oblíbený soupeř přijel k dnešnímu zápasu v západočeské metropoli. Kladenský tým se již tradičně
v úvodu sezony hledá, na Viktorii se však Středočeši již několikrát dokázali vytáhnout. Tým vedený Martinem
Hřídelem přijíždí do Plzně v pozici patnáctého týmu ligy, z dosavadních pěti kol dokázali vybojovat pouze
jeden bod. Nepříznivou sérii budou chtít zlomit právě proti svěřencům Pavla Vrby.
historii!). Od té doby hraje neustále o záchranu
a podle všeho tomu ani letos nebude jinak. Vzájemné zápasy obou dnešních soupeřů se vyznačují málokdy vídanou vyrovnaností. Platí to totiž
jak o počtu vítězství, remíz a porážek, tak i o utkáních doma a venku, stejně tak i o skóre a rovněž
o každé ze tří uplynulých sezon!

Nadějným startem bodový příděl skončil
Kladno vstoupilo do nové sezony ve velkém stylu. Na hřišti vysoce favorizovaného Liberce byli
hosté blízko senzaci a i přes vyrovnání Severočechů byl bod velkým úspěchem. Málokdo tušil, že
to bude pro Kladenské na dlouhou dobu poslední bodový zisk. Následně totiž modro-bílí podlehli na domácí půdě Příbrami 0:2 a před vlastními fanoušky nestačili přes brzké vedení ani
na tým Mladé Boleslavi. Těžkou sérii dále orámovaly porážky na Spartě a s Jabloncem. A ani v ná-

Vyrovnaná bilance obou soupeřů
Kladno má ze všech šestnácti celků odehrán druhý nejmenší počet sezon v české nejvyšší soutěži. V době jejího vzniku působilo
ve 2. lize, kterou však v roce
1995 po šesti letech opustiZbývající zápasy 6. kola:
lo. Návrat zpět přišel za osm
(jarní výsledky)
Ml. Boleslav – Bohemians 1905 (–)
let, když tuto soutěž získalo
Olomouc – Sparta (0:1)
od Neratovic. Prvenství o tři
Jablonec – Příbram (4:0)
roky později pak středočeskéBrno – Teplice (1:1)
mu klubu vyneslo prvoligoBohemians Praha – Liberec (1:2)
vou příslušnost po dlouhých
Č. Budějovice – Ostrava (3:2)
36 letech (nejdelší kladenská
Slavia – Slovácko (–)
přestávka bez 1. ligy v celé
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sledujících týdnech nečeká na našeho dnešního soupeře nic lehkého.
Na vlastním trávníku nejprve přivítají Brno a vzápětí zajíždějí na Hanou
k utkání v Olomouci.

Tým oslabil odchod
Pavla Drska
Co do počtu odchodů
nezaznamenal tým Kladna významných změn,
ale jeden hráč přesto
Středočechům citelně
chybí. Jedná se o obránce Pavla Drska, který letos diriguje obranu prozatím vedoucího Jablonce. Martin Hřídel i přes jeho absenci však může postavit zkušený celek.
V brance kraluje Roman Pavlík, v obraně před ním čistí prostor důrazný

SK KLADNO
1. česká liga: 2006–2010
Letošní sezona: 4
Dnešní zápas: 96
Loňské umístění: 14
Největší úspěch: 11. místo (2007)
Zápas s nejvyšším počtem branek: Ostrava – Kladno 5:1 (srpen 2006), Kladno –
České Budějovice 5:1 (září 2007)
Nejdelší série:
Samé výhry v řadě: 3 (říjen – listopad 2006)
Samé prohry v řadě: 4 [2x] (prosinec 2007 – březen 2008), (květen – srpen 2008)
Bez prohry v řadě: 5 (březen – duben 2007)
Bez výhry v řadě: 11 (prosinec 2007 – duben 2008)
Bilance se současnými prvoligovými kluby:
Nejvíce výher: s Olomoucí – 4
Nejvíce remíz: s Libercem – 3
Nejvíce proher: se Spartou a Ml. Boleslaví – po 6
Bez prohry: s Bohemians 1905 a Slováckem (po 2 zápasech)
Bez výhry: se Spartou, Libercem, Jabloncem, Ml. Boleslaví (po 7 zápasech) a Teplicemi (6 zápasů)
1. česká liga: 1993–1995, 2003–2006
Počet sezon / zápasů: 5 / 152
Zápasy s nejvyšším počtem branek: Kladno – Karviná 5:1 (říjen 1994), Kladno – Ústí 5:1 (říjen 2004), Kladno – Kroměříž 5:1 (březen 2005), Kladno – Prachatice 4:2 (květen 2005)

2004/2005 Oba celky se utkaly po jedenácti letech opět ve 2. lize
a podzimní zápas vyhrálo Kladno nečekaně vysoko 3:0. Mnohem dramatičtější vývoj mělo dubnové utkání na plzeňské půdě, jenž Viktoria po
prohraném poločase obrátila na 2:1. Zejména tento výsledek nakonec
rozhodl o obsazení 3. příčky, která pro Plzeň znamenala dodatečný postup do 1. ligy, hned za rok však postoupilo i Kladno, a to přímo z 1. místa.
2006/2007 Prvoligový vzájemný zápas se odehrál dokonce po 43leté přestávce. Před listopadovým utkáním mělo Kladno za sebou tři
výhry v řadě (něco podobného už se mu dodnes nepodařilo zopakovat), Plzeň naopak od září vyhrála jen jednou, a to na stadionu topícího
se Slovácka, a tak remíza 1:1 příliš nepřekvapila. Stejně skončila i odveta v posledním kole na půdě středočeského celku i s tím, že skóre otevřeli hosté a uzavřeli domácí. Kladno doma za celou jarní část ani jednou nezvítězilo!
2007/2008 Na podzim uspěla Plzeň na hřišti soupeře 2:1, poté však
stejným poměrem prohrála. Pro Kladno to znamenalo nejen historickou výhru v Plzni a zároveň jedinou venku v této sezoně, ale také ukončení jedenáctizápasové série bez vítězství. Tím se dostalo z již téměř
beznadějné situace a další čtyři body v závěrečných čtyřech utkáních
mu zajistily udržení.
2008/2009 Rovněž loni v listopadu Viktoria neuspěla, neboť v Kladně podlehla 0:1, poprvé pod vedením trenéra Pavla Vrby. V následujícím kole, závěrečném před zimní přestávkou, si oba týmy vedly zcela opačně. Plzeň deklasovala Olomouc 4:0, Kladno utrpělo na Spartě
výprask 0:5. Jestliže se před dvěma lety i na jaře opakovala remíza 1:1
a rok nato Středočeši oplatili porážku 1:2, tentokrát jim Západočeši vrátili předchozí neúspěch také navlas shodným skóre 1:0. Podobnost
mezi podzimním a jarním výsledkem se tedy naplnila i do třetice! Po
tomto zápase předposledního kola ještě nemělo Kladno záchranu jistou,
pokud by Zlín vyhrál v Jablonci. Moravský celek ale již po půli prohrával
1:5 a krátce po změně stran inkasoval pošesté… V tomto ročníku vstřelili kladenští fotbalisté pouze 21 branek, nejméně ze všech šestnácti ligových klubů!

Jan Procházka nebo
Lukáš Hajník. Ve
středu pole hraje
prim špílmachr Ondřej Szabo, v útoku
dostává vedle Tomáše Klinky prozatím
nejvíce příležitostí
kmenový viktorián,
Dimitri Tatanašvili.

Viktoria Plzeň – SK Kladno
Bilance vzájemných zápasů:
1. česká liga: 6 2 2 2
Z toho v Plzni: 3 1 1 1
Lepší umístění v minulých sezonách:
Plzeň – 3, Kladno – 0.
2. česká liga:

2

1

0

1
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Viktorka Liberec přehrála, ale z bodů se neradovala
Ač plzeňský tým Liberec ve všech činnostech spojených s ofenzivou předčil, nezískal nakonec ani jeden bod. Poté, co
viktoriáni nevyužili své šance, přišel trest v podobě dvou branek Slovanu. Viktorce se sice podařilo snížit, ale Liberec znovu
kontroval a své dvoubrankové vedení si udržel až do poslední minuty, kdy Plzeňští upravili skóre na konečných 2:3.

Trest v podobě branky Liberce
Když zůstaly tyto příležitosti neproměněny, chopil se míče střelec Libereckých Kerić. Nejlepší cizinec loňského ročníku Gambrinus ligy našel
zpětnou přihrávkou svého spoluhráče Ćoliće, jenž nechytatelnou střelou pod břevno Daňkovy brány otevřel účet utkání. Viktorka byla blízko vyrovnání ve 34. minutě. Po dalším z mnoha nebezpečných centrů chyběly Rýdelovi jen centimetry k tomu, aby uložil míč do sítě Slovanu. Když se neujal ani pokus Horvátha z půlky hřiště o přehození vyběhnuvšího libereckého brankáře, odcházela Viktorie do kabin za nepříznivého stavu.

Tlak Viktorky, radost Slovanu
Ihned po zahájení druhé půle se chopili hráči západočeského klubu aktivity. Znovu drželi svého soka hluboko na jeho polovině, ale do výraznější příležitosti se nepropracovali. Naopak v 52. minutě se brankově
urodilo na druhé straně. Gólovou spolupráci si zopakovala dvojice Kerić – Ćolić. Druhý jmenovaný se prosadil střelou k levé tyči a navýšil vedení Liberce na 0:2.

Bakošův premiérový zásah
Dvě změny v základní jedenáctce
Po prohraném zápase na ostravských Bazalech se kouč Viktorky Pavel
Vrba odhodlal ke dvěma změnám v základní sestavě. Místo Tomáše Hájovského nastoupil ke své premiéře v plzeňském dresu David Bystroň,
který přišel do Viktorky v týdnu z bulharské Levski Sofie. Druhou změnou pak bylo zařazení Františka Ševinského do hry od první minuty
místo Jana Lecjakse.

Neproměněné příležitosti viktoriánů
Od prvních minut hry drželi fotbalisté Viktorky otěže zápasu ve svých
rukou. První střelu, která ovšem mířila vysoko nad, zaznamenal Rýdel. Kapitán Plzeňských Horváth sice zacílil mezi tři tyče, ale Hauzr byl
na svém místě. V obrovské šanci se objevil v 7. minutě Jiráček. Po rychle hozeném autu Petržely a následné nahrávce Koláře bohužel netrefil
z deseti metrů branku Slovanu. Následovala obrovská příležitost Petržely, který se k míči dostal uvnitř šestnáctky, ale jeho zakončení si cestu do branky také nenašlo.
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Viktorka se pokusila o odpověď vzápětí. Štírek Petržela se proháčkoval
přes několik protiháčů, ale tváří v tvář Hauzrovi neuspěl. O pár okamži-

FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec 2:3 (0:1)
Branky: 70. Bakoš, 90. Horváth (penalta) – 21. a 52 Ćorić, 78. Blažek
Žluté karty: Petržela, Kolář, Bystroň – Holeňák, Dočkal, Gebre
Selassie
Rozhodčí: Jílek – Hojsík, Kovařík
Diváci: 4 758
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský (77. Rajtoral), Rada, Bystroň,
Limberský – Petržela, Rýdel, Horváth, Jiráček
(54. Lecjaks) – Střihavka, Kolář (46. Bakoš).
Trenér Pavel Vrba.
FC Slovan Liberec: Hauzr - Gebre Selassie, Holeňák (46. Kelić),
Dejmek, Vulin - Liška, Dočkal, Gecov, Ćorić –
Nezmar (64. Blažek), Kerić (82. Vácha).
Trenér Ladislav Škorpil.
ků později došlo ke spolupráci střídajících hráčů Lecjakse s Bakošem.
Plzeňský talent centroval na útočníka s šestkou na zádech, ale ten trefil pouze brankáře Slovanu. Hlavičkoval také debutant v barvách Viktorie Bystroň. Po rohovém kopu však zacílil přímo do Hauzrovy náruče.
V 70. minutě přišla chvíle Marka Bakoše. Ke střele se dostal Ševinský,
ale orazítkoval tyč. Míč následně doputoval ke slovenskému útočníkovi, který ho rychle uložil za záda bezmocného gólmana. Viktorka snížila
na 1:2 a Bakoš se radoval ze své premiérové trefy v české lize.

Radost z branky
nevydržela dlouho
Liberečtí ihned po rozehrání zahrozili. Do míče se opřel Dočkal,
zamířil k levé tyči, ale Daňkovu
branku netrefil. Co se však nepovedlo Dočkalovi, podařilo se
v 78. minutě Blažkovi. Útočník
Slovanu se opřel do míče zpoza šestnáctky a do třetice rozvlnil síť za Daňkovými zády. Viktoriáni však stále bojovali a znovu měla co dělat liberecká defenziva. Pět minut před koncem normální hrací doby nebezpečně zakončoval Limberský. Jeho střela z pětadvaceti
metrů Hauzra pořádně protáhla, nicméně se mu ji podařilo
vytěsnit na roh.

VIKTORIÁNI LITOVALI
NEVYUŽITÝCH ŠANCÍ
Stý zápas v nejvyšší soutěži odehrál proti Liberci David Limberský.
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, když jsme si vypracovali dvě šance. Bohužel jsme je nedali, Liberec svou příležitost proměnil a začal bránit na
čtyřiceti metrech. Bylo to pak těžké. Měli zhuštěnou obranu a chodili do
brejků. Neproměněné šance byly jedním ze zlomových momentů zápasu.“ Proti Severočechům se Plzeňským dlouhodobě nedaří. Oni tu vždycky poctivě brání. I když hrajou nahoře, přijedou do Plzně a jsou zalezlí.
Tahle taktika se jim osvědčila minulý rok, kdy tu vyhráli 2:0, my do nich
taky bušili a oni chodili do brejků. My se nepoučili a udělali to znova. Své
první dvě šance jsme neproměnili a pak už byl scénář stejný jako minulý rok. Se stejně špatným koncem,“ smutnil po utkání šestadvacetiletý obránce.
Stejný názor na to, proč Viktoria vyšla z utkání bodově naprázdno,
měl také David Bystroň. „Všechno bylo o prvním gólu. Kdybychom ho
dali my, zavřeli bychom se a čekali na brejky. Bohužel se tak nestalo,“ litovala čerstvá posila západočeského klubu.

Snížení v posledních minutách
V době, kdy čtvrtý rozhodčí ukázal, že se budou nastavovat čtyři minuty, proběhl do pokutového území hostí Limberský. Hráč, jenž nastoupil
ke svému stému zápasu v české nejvyšší soutěži, byl následně zastaven
nedovoleným způsobem, a tak následovala penalta. Osvědčeným exekutorem byl Horváth, který nechytatelnou střelou snížil na rozdíl jediné branky. Na vyrovnání však zbývalo pramálo času, a tak se Viktorii dotáhnout účet zápasu nepodařilo. Liberec si tak ze západočeské metropole odvezl všechny tři body.
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PLZEŇ VEZE
z Vršovic cennou výhru
Pozměněné sestavy na obou stranách
V pátém kole Gambrinus ligy přijela Plzeň do Prahy s cílem vyhrát, protože případná ztráta by přisoudila Plzeňským spíš boj o spodek tabulky. Trenér Vrba zamíchal se sestavou, místo Ševinského a Tomáše Rady
se od začátku na hřišti objevili v obraně Jiráček s Hájovským. Na hřišti
se také od první minuty zjevil Slovák Bakoš. I kouč domácích udělal ně-

Ofenzivně laděná Viktoria získala ve vršovickém Ďolíčku nesmírně cenné tři body po vítězství 1:0. Jediný zásah v utkání
zaznamenal odchovanec zelenobílých David Střihavka, který
po půlhodině hry uklidil parádní nahrávku Davida Limberského. Viktoria tak míří tabulkou
vzhůru se ziskem sedmi bodů,
domácí jsou naopak přilepeni na chvost tabulky se třemi
body a hlavně jediným vstřeleným gólem.
které změny. Na trávník vyslal mladoboleslavskou posilu Hrdličku, naopak kanonýr
Zelenka znovu zůstal jen na lavičce.

Tradičně důrazná hra soupeře

Bohemka začala před více než šesti tisíci
diváky hodně zostra, během první půlhodinky nasbírali postupně žluté napomenutí tři klokani. Viktoria ale působila fotbalověji a hlavně přímočařeji. Bohemians dělal také problém
forčeking hostů na polovině hřiště. V osmé minutě tímto způsobem
vybojovali viktoriáni míč a následně si vynutil Petržela faul. K míči se
postavil Bakoš a zatřásl břevnem soupeřovy branky.

Zasloužené vedení Západočechů
I nadále pak hrozili Lecjaks a Limberský výpady po straně, domácí naopak zdlouhavou rozehrávkou obranu hostí a brankáře Daňka příliš ne-

Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 30. Střihavka
Žluté karty: Pávek, Bartek, Štohanzl – Limberský, Bystroň, Petržela
Rozhodčí: Adam – Košec, Pospíšil
Diváci: 6 729
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Cseh, Nikl, Rychlík – Bartek
(74. Ibragimov), Pávek (46. Róth), Hrdlička, Štohanzl – Hartig, Kaufman (38. Škoda).
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Hájovský, Lecjaks, Bystroň, Rýdel –
Limberský, Horváth, Petržela, Jiráček (74. Rezek) –
Bakoš (81. Rajtoral), Střihavka (87. Navrátil).
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VIKTORIÁNI CHVÁLILI
PEVNOU DEFENZIVU

Velký podíl na třech bodech z Vršovic má také David Limberský.
Právě dravý průnik šestadvacetiletého obránce zakončil střelou
do odkryté branky David Střihavka. „Hezky mě uvolnil Milan Petržela, já si balon potáhl a snažil se míč procpat na nabíhající spoluhráče.
Jsem moc rád, že to vyšlo, vedoucí branka nám hodně pomohla,“ popsal rozhodující moment zápasu ´Limba´. „Zápas byl hodně náročný
a bolel. Domácí hráli svoji hru, která je plná osobních soubojů. Naštěstí jsme se s tím dokázali srovnat a fotbalově jsme je přehráli,“ zhodnotil David duel, ve kterém si připsal také několik nebezpečných střeleckých pokusů. „Cítil jsem se dobře, ale především jsme to dnes zvládli
jako tým. Poctivě jsme bránili, nikdo nic nevynechal.“ Na závěr pak David Limberský nezapomněl pochválit fanoušky, kterých z Plzně do
Vršovic dorazilo přes stovku. „V té bouřlivé atmosféře to neměli jednoduché, ale porvali se s tím úžasně. Byli pořádně slyšet a od nás jim za to
patří velké poděkování.“
Speciální utkání prožil v Ďolíčku David Střihavka. Odchovanec klokanů byl po půlhodině hry ve správný čas na správném místě a svoji brankou rozhodl o třech bodech pro Západočechy. „Z osmdesáti procent je to branka Davida Limberského, který mi předložil balon
před prázdnou branku,“ pochválil vysoký útočník spoluhráče. „Pro mě
to samozřejmě bylo trošku specifické utkání. V Bohemce jsem vyrostl,
v ochozech jsem měl rodinu i kamarády. Ale atmosféru jako takovou
jsem neměl moc čas vnímat. Od začátku jsme se soustředili na poctivý
výkon a přineslo to ovoce v podobě tří bodů“, zhodnotil David v krátkosti vítězné utkání a dodal: „Jsou to strašně důležité body. Po nepřesvědčivých výsledcích jsme sami sebe dostali trošku pod tlak a úspěch
jsme potřebovali jako cíl. Důležité teď bude potvrdit vítězství v dalších
zápasech.“

prověřili. Právě po rychlém kontru se ujali hosté po půlhodině hry vedení. Petržela přiťukl míč do strany rozběhnutému Limberskému a pravý obránce Plzně z brankové čáry předložil lahůdku Střihavkovi, který
mířil do prázdné brány. Viktoria mohla otřeseného soupeře za minutu
dorazit. Horváthovu bombu ale Sňozik vytěsnil na roh.

Boj ve druhém poločase
Ve druhé půli se snažili domácí navýšit tlak, většinu akcí ale zakládali pouze nakopávanými míči. Další příležitosti tak měla znovu Viktoria.
Střihavku vychytal gólman Pražanů, do velkých příležitostí se znovu
dostal agilní Petržela. Pět minut před koncem jeho střelu do odkryté
branky na poslední chvíli ale zblokoval Nikl. Plzeň držela svého soupeře až do konce na distanc a zaslouženě si odvezla cenný skalp soupeře.
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Partneři

Stavební činnost s.r.o.

CD

HOTEL

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

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

akce

Autogramiáda viktoriánů v Hotelu SPORT Zruč
Ani v reprezentační pauze nebudou fotbalisté plzeňské Viktorie
zahálet. Nejprve ve středu 2. září odehrají duel druhého kola
Ondrášovka Cupu ve Vlašimi, následně v sobotu 5. září se vybraní
fotbalisté zapojí do Dětského odpoledne v Hotelu SPORT Zruč.
Celá akce, jejíž výsledek bude věnován dětské klinice Fakultní
nemocnice Plzeň, bude chtít nalákat především nejmenší fanoušky
plzeňského fotbalu a jejich rodiče.
V Hotelu SPORT Zruč, partnerském hotelu plzeňské Viktorie, bude
pro návštěvníky již od dvou hodin připraven bohatý program.
K dispozici bude hned šestice výrazných tváří Západočechů, kteří budou připraveni na autogramiádu i diskuzi s fanoušky červeno-modrých. Průvodní slovo bude mít na starosti známá tvář televizní obrazovky Václav Tittelbach, o muziku se celou dobu bude
starat pozvaný DJ.

Turnaj pro malé golfisty
Nejen kolem fotbalu se však bude točit sobotní odpoledne. Každý
z malých fanoušků si bude moct projít minigolfové hřiště a zúčastnit
se tak zároveň pořádaného turnaje. Nejúspěšnější adepti golfových
greenů pak na nefalšovaném stupni vítězů převezmou ceny od plzeňské Viktorie. Vstup na celou akci i všechny části jejího programu je samozřejmě zdarma.

Radost budou mít také pacienti FN
Všichni zúčastnění pak mohou pomoci dobré věci. V areálu Hotelu
SPORT Zruč budou moci potkat označené hostesky, které budou nabízet lístky do tomboly. Tu na závěr akce vylosuje zástupce oddílu spolu s primářkou dětské kliniky, paní MUDr. Zdeňkou Černou. „Za každou
iniciativu, která chce pomoci nemocnici a především pak nejmenším
pacientům, jsme samozřejmě rádi,“ pochválila iniciativu Viktorie a jejího partnerského hotelu Renata Jenšíková, mluvčí FN Plzeň.

Spolupráce s FN úspěšně pokračuje
Viktoria Plzeň tak napíše další kapitolu své úspěšné spolupráce s Fakultní nemocnicí v Plzni. „Jen za jarní část vybrala Viktoria a její obchodní partneři pro potřeby nemocnice přes 140 tisíc korun. Částka z Dětského odpoledne v Hotelu SPORT Zruč samozřejmě nebude v takových výškách, ale věříme, že pro návštěvníky akce i naše fotbalisty to
bude velmi příjemný den. A další pomoc malým pacientům FN Plzeň,
je bonusem navíc,“ řekl k blížící se akci tiskový mluvčí Viktoriánů, Pavel
Pillár. Více se fanoušci brzy dozví na www.fcviktoria.cz.
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Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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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

příští zápasy
Kalendář ligových zápasů Viktorie
12. 9. – 16:00 – 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň
19. 9. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Mladá
Boleslav

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

Dorost U19:
4. 9. – 14:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Teplice

Ondrášovka Cup

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

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

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

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů
Viktorie

Žáci U15:

26. 9. – 18:00 – AC Sparta Praha – FC Viktoria
Plzeň
3. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Sigma
Olomouc
18. 10. – 15:00 – FK Jablonec 97 – FC Viktoria Plzeň
25. 10. – 17:00 – SK Dynamo České Budějovice –
FC Viktoria Plzeň
31. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno
8. 11. – 17:00 – SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň
14. 11. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians

Juniorka:
30. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Buldoci Karlovy Vary
13. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Slovan
Varnsdorf
16. 9. - 16:30 – FC Viktoria Plzeň B – ARSENAL Česká Lípa s.r.o.

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

20. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – Fotbal
Pardubice
Ženy A:
6. 9. – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia Praha
27. 9. - 14:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno

Praha

Tabulka Gambrinus ligy po 5. kole
1.

FK Baumit Jablonec

5

4

1

0

9:5

13

2.

1. FC Brno

5

3

2

0

5:1

11

3.

FK Mladá Boleslav

5

3

1

1

10:4

10

4.

FK Teplice

5

2

3

0

9:4

9

5.

AC Sparta Praha

5

2

3

0

4:1

9

6.

SK Slavia Praha

5

2

2

1

6:5

8

7.

FC Baník Ostrava

5

2

2

1

5:4

8

8.

FC Slovan Liberec

5

2

1

2

8:8

7

FC Viktoria Plzeň

5

2

1

2

8:8

7

10.

1. FK Příbram

5

2

1

2

6:6

7

11.

1. FC Slovácko

5

2

0

3

8:7

6

12.

SK Sigma Olomouc

5

1

2

2

4:5

5

13.

Dynamo České Budějovice

5

1

1

3

3:8

4

14.

Bohemians 1905

5

0

3

2

1:3

3

15.

SK Kladno

5

0

1

4

3:10

1

16.

FK Bohemians Praha (Střížkov)

5

0

0

5

2:12

0
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juniorka

Čtyři body ze dvou zápasů
Poté, co juniorka podlehla v úvodním kole Sezimovu Ústí,
se jí v dalších dvou kláních podařilo bodovat. Nejprve
zvítězila v premiérovém utkání nového ročníku na domácí
půdě proti Královu Dvoru. O šest dnů později zajížděli
viktoriáni na hřiště Loko Vltavín, odkud si do Plzně přivezli
bod za remízu.
po přihrávce Nového prosadil před brankou soupeře Rezek a poslal juniorku do jednobrankového vedení. Pět minut před koncem zápasu
zpečetil výsledek klání Rudolf Herák. Asistenci u branky dvacetiletého
útočníka si připsal střelec úvodního gólu zápasu, Ondra Vrzal. „S výkonem i výsledkem musím být spokojený. Oproti zápasu na půdě Sezimova Ústí byl v naší hře patrný rozdíl. V Sezimově Ústí jsme měli za celý
zápas možná dvě pološance, dnes jsme si vytvořili pět nebo šest brankových příležitostí,“ chválil trenér Matejka své svěřence jak za předvedený výkon, tak za zisk prvních letošních tří bodů.

Na Králův Dvůr bez Bauera, ale s trojicí ´áčkařů´
První utkání nového ročníku na hřišti v Luční ulici odehrála Viktorka
proti Královu dvoru. Trenér Milan Matejka věděl ještě před začátkem
zápasu, že se bude muset obejít bez Marka Bauera, který si odpykával trest za vyloučení z úvodního zápasu. Na druhou stranu měl k dispozici znovu Tomáše Poštulku a uzdraveného Honzu Rezka. Společně
s nimi nastoupil za juniorku také Jakub Navrátil, jenž odpoledne čekal
na svou šanci mezi plzeňskými náhradníky v zápase s Libercem.

Brzká úvodní branka
Vstup do zápasu měla Viktorka bleskový. Už ve druhé minutě hry se
mladí viktoriáni ujali vedení, když se gólově prosadil Ondřej Vrzal. Talentovaný ofenzivní fotbalista skóroval po rozehrání přímého kopu.
„Tento rychlý gól nás povzbudil a dalších dvacet minut jsme hráli velice aktivně. Měli jsme další příležitosti ke zvýšení náskoku, které jsme
bohužel neproměnili,“ litoval kouč Matejka. Soupeř udeřil z brejku. Ve
27. minutě hry se na druhé straně hřiště prosadil Michal Veselý. Následně se Viktoria dostala pod tlak, kterému ale úspěšně odolala až do konce prvního poločasu.

Druhý poločas v režii domácích
Do druhé poloviny utkání vstoupili plzeňští mladíci jako vyměnění
a chopili se iniciativy. Tlak Viktorky kulminoval v 70. minutě hry, kdy se
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Proti Vltavínu nastoupili i Mlika s Krbečkem
I do dalšího utkání ČFL se mohlo trenérské duo Matejka – Lepeška spolehnout na posily z prvního týmu Viktorie. V brance se opět předsta-

FC Viktoria Plzeň B – FK Králův Dvůr 3:1 (1:1)
Branka: 2. Vrzal, 70. Rezek, 86. Herák – 27. Veselý
Rozhodčí: Lerch – Haltuf, Richtár
FC Viktoria Plzeň B: Poštulka – Nový, Matas, Navrátil, Chvojan –
Mudra (76. Vitouš), Staněk, Süsser, Vrzal
(90. Darida) – Presl (62. Herák), Rezek.
Trenéři Milan Matejka a Martin Lepeška.

Loko Vltavín – FC Viktoria Plzeň B 1:1 (0:0)
Branka: 89. Kuchař (penalta) – 57. Mlika
Rozhodčí: Melichar – Myška, Vnuk
FC Viktoria Plzeň B: Poštulka – Nový, Matas, Navrátil (47. Staněk),
Chvojan – Mudra (87. Puchmertl), Krbeček,
Süsser, Vrzal (89. Herák) – Presl, Mlika. Trenéři
Milan Matejka a Martin Lepeška.

juniorka
vil Tomáš Poštulka a na pozici stopera znovu hrál Jakub
Navrátil. Větší porci zápasových minut po dlouhé době
okusil útočník Jirka Mlika a na místě defenzivního záložníka nastoupil Tomáš Krbeček.

První půle bez gólových příležitostí
V prvním poločase hrály prim na obou stranách obrany. Velmi dobře pracovala plzeňská stoperská dvojice ve složení Matas – Navrátil, na druhé straně nechybovala ani obrana třetiligového nováčka Vltavínu. Jedinou výraznější šancí bylo zakončení Mliky po rohovém
kopu Vrzala. Útočník s osmatřiceti starty v Gambrinus
lize se však gólově neprosadil. „Chtěli jsme hrát především po křídlech a rychle přečíslovat soupeře. To se nám
bohužel podařilo jen v pár případech a to po křídelních
akcích Mudry,“ popisoval trenér Matejka, jak měla vypadat hra Viktorky.

Viktorka přišla o tři body v posledních
minutách
Po návratu z kabin se dočkala dvoustovka diváků prvních situací, které zaváněly brankou. Nejprve hráč Vltavínu Kuchař orazítkoval konstrukci plzeňské branky.
Poté předvedl parádní zákrok Poštulka, když nedovo-

Česká fotbalová liga 2009/2010
Celková tabulka 3. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hlavice
Ovčáry
Č. Lípa
Varnsdorf
Karlovy Vary
Sezimovo Ústí
Písek
Ml.Boleslav B
Plzeň B
Karlův Dvůr
Motorlet
Loko Vltavín
Slavia B
Vyšehrad
Žižkov B
Č. Budějovice B
Liberec B
Jablonec B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

9:4
8:3
5:2
7:2
7:6
2:1
6:5
4:3
4:3
6:6
5:5
3:4
2:3
4:8
4:9
3:6
3:8
5:9

7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
1
1
0

lil skórovat Sochovi. V 57. minutě se nadvakrát prosadil
u druhé branky Mlika. Nejprve se do míče opřel hlavou, ale
Čaba jeho střelu vyrazil. Balon
se však znovu objevil u devětadvacetiletého fotbalisty, plzeňský útočník tentokrát nezaváhal a z dorážky otevřel skóre zápasu. Minutu před koncem utkání bylo bohužel vyrovnáno. Obránce Matas zasáhl v pokutovém území nedovoleně, a tak následovala penalta, kterou proměnil Kuchař
a stanovil výsledek sobotního
klání na konečných 1:1.
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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Partneři mládeže:

Významní partneři:

pohled do tábora soupeře

Dimitrii Tatanashvilli – viktorián v kladenském dresu
Pětadvacetiletý útočník prožil v plzeňských barvách zatím pouze jeden ročník, v tom následujícím odešel jako host do Kladna. Pro gruzínského střelce je hostování v kladenském týmu velkou příležitostí k tomu, aby prokázal své střelecké kvality. Kdo je vlastně
Dimitrii Tatanashvilli, viktorián v dresu Kladenských?
Na trase Tbilisi – Plzeň
Tatanashvilli opustil gruzínskou
ligu v létě roku 2008, kdy dostal nabídku k přestupu do zahraničního klubu. O jeho služby stála Viktorka a ´Tata´ na ni
kývl. V Gruzii, kde naposledy
hrál za Ameri Tbilisi, nastřílel
za poslední tři sezony pětadvacet branek, z toho si připsal třináct úspěšných zásahů v předloňském ročníku. Právě sezona 2007/08 byla nejúspěšnější
v jeho fotbalové kariéře. Tatanashvilli si splnil svůj fotbalový sen v podobě startu za národní tým. A byla to premiéra vskutku vydařená, neboť se
mu podařilo vstřelit v přátelském utkání proti Ázerbájdžánu svou premiérovou branku v reprezentaci!

V základní sestavě Viktorky
Pod trenérem Jaroslavem Šilhavým, který zahájil loňskou sezonu v roli
hlavního kouče Západočechů, se objevoval v základní jedenáctce prvních
pět ligových kol. Jenomže po skvělém startu do sezony v podobě tříbodového zisku v utkání se Žižkovem, přišlo dlouhé čekání na výhru, což stálo místo v základní jedenáctce i gruzínského hráče. Už
ve druhém mistrovském kláDimitrii Tatanashvilli
ní, do kterého v trikotu VikČíslo dresu: 21
torky Tatanashvilli vyběhl, se
však mohl radovat z premiéNarozen: 19. 10. 1983
rové branky. Míč za záda oloPřezdívka: Tata
mouckého gólmana DrobisOblíbené jídlo: šašlik
ze dostal ve 21. minutě zápasu po přihrávce Petra Jiráčka.
Oblíbený nápoj: džus

Oblíbená barva: modrá
Oblíbená muzika: všechna
dobrá kromě hard rocku

šel anglickou nejvyšší soutěž, ve fotbalovém životě dařilo, jeho myšlenky
směřovaly do rodné země. Právě v době, kdy odstartoval minulý ročník
Gambrinus ligy, propukl vojenský konflikt Gruzie s Ruskem. „Ten gól, který jsem vstřelil Olomouci, jsem na dálku poslal přátelům. Hrozně si přeji, aby z toho vyšli zdraví, aby válka co nejdříve skončila,“ říkal po utkání
na Hané Tatanashvilli. „Myšlenky mi pořád sklouzávají k tomu, co se děje
doma. Kvůli válce v Osetii je mobilizace, spousta mých kamarádů musela narukovat,“ přiznával, že není možné se plně soustředit pouze na fotbal.

Odchod do Kladna
Během loňské sezony nakonec odehrál celkem devatenáct ligových zápasů, ale po slibném začátku se na hrací ploše objevoval většinou jako střídající fotbalista. Okusil si také třetí nejvyšší českou soutěž, neboť vypomáhal
plzeňské juniorce, a zaznamenal v ní čtyři góly. Dva z toho vstřelil do sítě
druhého týmu Slovanu Liberec. Po roce na západě Čech padlo rozhodnutí, že pro útočníka s osmnáctkou na zádech by bylo dobré, kdyby nastupoval v první lize pravidelně. Právě proto odešel bývalý kanonýr Ameri Tbilisi hostovat do Kladna. „Věříme tomu, že se díky Tatanashvillimu produktivita našeho týmu zvedne. Pokud se nezraní a bude hrát, tak určitě nějaké góly dá. Také se velmi dobře podílí na finální fázi před brankou,“ chválil
svého dočasného svěřence trenér Kladenských Martin Hřídel. Je tak možné, že se dnes ve Štruncových sadech Dimitrii Tatanashvilli poprvé představí v roli soupeře viktoriánů.

Nepříjemné
nefotbalové starosti
Nicméně i když se útočníkovi,
jenž by si jednou rád vyzkou-
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rozhovor

David Bystroň touží s Plzní po úspěchu
Před patnácti dny nafasoval se
poprvé představil ve Štruncových
sadech, pozdravil nové spoluhráče a nafasoval dres s číslem osmnáct. O dva dny později už David
Bystroň dirigoval z pozice stopera obranu viktoriánů v utkání proti Liberci. Přestože po konečném
hvizdu slyšel slova chvály, po porážce 2:3 spokojen být nemohl.
Mnohem úspěšnější byl jeho druhý zápas v barvách Západočechů,
ve kterém viktoriáni neinkasovali a připsali si vítězství 1:0 na hřišti vršovických Bohemians. „Věřím,
že to bude každým zápasem ještě
lepší,“ věří poslední posila Viktorie Plzeň.
Davide, jsi v klubu něco málo přes dva týdny. Jak se na západě
Čech cítíš?
Jsem ve Viktorce moc spokojený, vše funguje, jak má. Samozřejmě mě
mrzí, že jsme v utkání s Libercem nedokázali bodovat, ale nedělní zápas na Bohemians mi
pomohl náladu zlepšit.
Ihned jsi naskočil
do základní sestavy.
Čekal jsi, že by aklimatizace mohla být tak
rychlá?
Přijel jsem s tím, že jsem
poctivě odtrénoval celou letní přípravu, naskočil jsem i do několika
přátelských zápasů. Cítil
jsem se dobře, ale v prvním zápase jsem toho
na konci měl plné zuby.
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Na Bohemians už jsem se cítil mnohem lépe. Doufám, že jsem svými
výkony trenéra, fanoušky ani spoluhráče nezklamal.
BULHARSKO BYLO CENNOU ZKUŠENOSTÍ
Do Plzně si přišel celkem nečekaně, v Levski Sofia si patřil mezi
opory. Co se vlastně stalo?
Loni jsem normálně hrál. A najednou se z ničeho nic ze dne na den vyměnil trenér a vedení mužstva a majitel Levski, který o všem rozhoduje, dovedl nové hráče. A já jsem byl nechtěný. Ozvala se Plzeň a já jsem
moc rád, že jsem zpátky. Plzeň je mužstvo, které chce hrát nahoře, a já
věřím, že to tak bude.
Neměl jsi nabídky také od jiných klubů?
Byl jsem hned rozhodnutý pro Plzeň. Chtěl jsem zpátky do Česka a především do týmu, který má jasnou vizi a vysoké sportovní ambice. To
vše Viktoria splňuje.
Sehrála ve tvém rozhodování roli také osoba trenéra Vrby, s nímž
se znáte dlouhá léta z Baníku?
Určitě. Pan Vrba mi zavolal, a to sehrálo velkou roli. Znám ho dlouho,
hrál jsem pod ním asi pět roků, poprvé mě vedl už v žácích. Ví, co ode

rozhovor
mě může čekat a proto si mě
přivedl.
Jaká vůbec je bulharská
liga?
Levski je něco jako tady
Sparta. Všichni proti nim brání, nenávidí je celý národ, atmosféra na ostatních stadionech, kam se vyjede, stojí za to. Ale celkově myslím,
že bulharská liga je horší než
naše. A hlavně zázemí a prostředí kolem je o dost horší
V PLZNI JSEM SE ROZKOUKAL VELMI RYCHLE
Měl jste kontakt s česDavid Bystroň
kou ligou? A co vůbec víte
o Plzni?
Narozen: 18. 11. 1982
Českou ligu jsem sledoval
Post: obránce
pořád, a když se měnila situObdehráno v lize: 185
ace a já se dozvěděl o možném odchodu do Plzně, sleVstřeleno branek v lize: 8
doval jsem ji o to víc. Díval
jsem se na internetevé přenosy. Jak říkám, tým je hodně silný a určitě může hrát ve vyšších patrech tabulky.
První zápas však skončil pro tebe i Viktorii zklamáním…
To je pravda. Všechno bylo o prvním gólu. Kdybychom ho dali my, zavřeli bychom se a čekali na brejky. Bohužel se tak nestalo a Liberec dal
ze čtyř šancí tři branky. Tahle ztráta mě hodně mrzí, na vítězství jsme
každopádně měli.
Na Bohemians si však Viktoria spravila chuť. Cítil jste se lépe?
Určitě. Poctivě jsme bránili, tohle pojetí mi je osobně bližší. Všichni
jsme bojovali na doraz, nevynechali jsme jediný souboj. A k tomu jsme
si dokázali připravit několik brankových příležitostí. Troufám si říct, že
jsme předvedli podařené utkání.
Ty sám si se objevil v nebezpečném zakončení po standardní situaci. Chodíš do šestnáctky soupeře často?
Pokud síly dovolí (úsměv). Díky své výšce bych samozřejmě měl být při
standardkách platný, snažím se chovat poctivě. Prioritou je ale pro mě
pořád defenziva.
Viktorii čeká utkání s Kladnem, co od dnešního duelu čekáš?
Bude to hodně těžké. Kladno bude bránit podobně jako Liberec a vyrážet do rychlých brejků, opět budeme útočit do plných. Věřím, že se
z utkání s Libercem poučíme a konečně doma získáme tři body.

Hlasuj o nejlepšího hráče
Klub přichystal pro své fanoušky před novou sezonou další vylepšení. Diváci přímo na stadionu budou mít možnost hlasovat o nejlepším hráči v plzeňském dresu a po skončení utkání z rukou tohoto hráče převzít věcný dar. Stačí poslat do 85. minuty utkání SMS
ve tvaru VIK HRAC X, kde X je číslo nominovaného hráče. Veškeré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 903 09 09. Výherce ihned po utkání telefonicky zkontaktujeme a dohodneme se na
předání výhry.
Cena jedné SMS zprávy na číslo je 9,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje katech.CZ. Za služby Premium SMS odpovídá AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha 10. Info: podpora@
ka-tech.biz. Detailní pravidla naleznete na stránkách www.fcviktoria.cz

V PLZNI UŽ SE ZABYDLUJI
Nelhaly pověsti o vynikající plzeňské partě?
Určitě ne, kluci jsou výborní. V kabině panuje pohoda, létají vtípky –
v takové atmosféře se pracuje výborně. Smysl to ovšem bude mít pouze v tom případě, kdy pohodu přetavíme v body.
Jak se ti líbí Plzeň jako město?
Ještě jsem neměl možnost pořádně si ji projít, ale i z toho mála jsem
nadšený. A velkou radost mi navíc udělali naši fanoušci, kteří dorazili
do Vršovic v opravdu hojném počtu.
Rodina už se za Tebou přistěhovala?
Ještě jsou pořád v Ostravě, ale už se to blíží. Pak bude vše ještě mnohem veselejší. Teď už jen se odrazit tabulkou vzhůru.
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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
Brankáři
1
Tomáš Poštulka
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

SK Kladno
2. 2. 1974
6. 7. 1983
15. 9. 1981

Obránci
8
David Limberský
13
Jan Lecjaks
21
Jakub Navrátil
16
Marek Bauer
3
Tomáš Hájovský
15
František Ševinský
18
David Bystroň

6. 10. 1983
9. 8. 1990
1. 2. 1984
29. 11. 1990
10. 12. 1982
31. 3. 1979
18. 1. 1982

Záložníci
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
26
Daniel Kolář
4
Tomáš Rada
24
Filip Rýdel

22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
27. 10. 1985
28. 9. 1983
30. 3. 1984

Útočníci
9
Tomáš Krbeček
27
František Rajtoral
17
Jan Rezek
23
Jiří Mlika
6
Marek Bakoš
7
David Střihavka

27. 10. 1985
12. 3. 1986
5. 5. 1982
18. 7. 1980
15. 4. 1983
4. 3. 1983

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

Brankáři
1
Peter Kostolanský
22
Jaroslav Tesař
30
Roman Pavlík

8. 8. 1985
25. 5. 1986
17. 1. 1976

Obránci
3
Pavel Bartoš
4
Lukáš Hajník
5
Martin Samek
14
Jan Procházka
16
Patrik Gross
23
Vít Beneš
24
Peter Mráz
25
Jaroslav Chalupa

17. 8. 1979
24. 9. 1985
23. 6. 1987
2. 12. 1978
6. 5. 1978
12. 8. 1988
4. 5. 1985
2. 1. 1987

Záložníci
2
Tomáš Strnad
6
Ondřej Szabo
8
Antonín Holub
9
Anderson Zeze
10
Tomáš Cigánek
17
Jan Moravec
18
David Hlava
19
Lukáš Zoubele
20
Tomáš Dubský
32
Tomáš Mašanský

8. 12. 1980
23. 2. 1979
8. 3. 1986
13. 7. 1989
30. 11. 1978
13. 7. 1987
28. 6. 1980
20. 12. 1985
27. 1. 1985
18. 11. 1988

Útočníci
7
Tomáš Klinka
11
Jaromír Šilhan
12
Michal Zachariáš
21
Dimitrii Tatanashvilli
26
František Mašanský

24. 4. 1977
10. 4. 1983
15. 4. 1984
19. 10. 1983
11. 7. 1985

Hlavní trenér: Martin Hřídel
Asistenti trenéra: Filip Toncar, Stanislav Hejkal
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Partneři:

malby

Oﬁciální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

fanoušci

Příznivce Viktorky bylo na Bohemce hodně slyšet
Nejenom fotbalisté, ale i fanoušci Viktorie zamířili v neděli
odpoledne do vršovického Ďolíčku. Výjezd na zápas
s Bohemians, který měl před startem utkání zastávku
v berounském pivovaru, se věrným plzeňským příznivcům
vydařil. Když pak za jejich potlesku slavili viktoriáni tříbodový
zisk, spokojenost s nedělním výletem narostla ještě více.

Pětašedesát věrných do Vršovic
Po nedělní 13. hodině, kdy se konal sraz Pfans, kteří si chtěli užít odpoledne ve společnosti klubu svého srdce, se před tribunou stadionu ve Štruncových sadech sešlo 65 fanoušků. A počet nejvěrnějších, kteří chtěli být
u toho, když budou fotbalisté Viktorie bojovat o čest a slávu na ligovém
trávníku ve vršovickém Ďolíčku, bylo ještě více. Někteří jeli po vlastní ose,
další v dodávce – a v sektoru hostujících fanoušků nakonec hlásili pořadatelé přes stovku plzeňských fans.

Nejprve do Berouna
Autobus plným fandů Viktorky zamířil se svým osazenstvem nejprve
do Berouna. Tam se konala hodinová návštěva místního soukromého pivovaru. Po pozdním obědu Pfans pokračovali ve své cestě na klání s Bohemians 1905. O půl páté stanuli před vstupními branami stadionu.

Výborná divácká kulisa
Plzeňští příznivci se přes přísnou, ale korektní ochranku dostávají na tribuny a nedočkavě vyhlížejí začátek utkání. Za zážitek, který jim dnešní zápas přinese, nemusejí platit. Vstupenky pro své výborné fanoušky obstaral sám západočeský klub. Utkání začíná, jak je v Ďolíčku zvykem, za skvělé divácké kulisy, ke které se samozřejmě svým hlasitým povzbuzování připojují Plzeňští. Ve 30. minutě jim pak úsměv na tváři vykouzlí David Střihavka, který zakončí akci Davida Limberského. S přibývajícími minutami
hry je slyšet fanoušky hostujícího týmu stále více a po závěrečném hvizdu přichází oslavy tříbodového zisku. Nedělní výjezd se opravdu vydařil.

Za dva týdny do Příbrami
Chtěli byste také být přitom, když bude hrát Viktorka další zápasy na venkovních hřištích? Sledujte tedy internetové stránky www.pfans.cz, na kterých se určitě dozvíte bližší informace k dalším výjezdům. Ten příští ligový se bude konat za dva týdny, kdy se Viktorka střetne na hřišti U Litavky
s domácí Příbramí.

PŘES NOC MASKOTEM

Snem většiny fotbalových
fanoušků je moci ´nasát´
jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru prvoligového duelu přímo na hrací
ploše, podat si ruce s borci, kteří jdou bojovat o ligové body. To vše a nejen to,
se splnilo dvanáctiletému
Petru Zemanovi, který se
v nedělním utkání na Bohemians proměnil v maskota plzeňské Viktorie a v rouše velblouda mohl společně s domácím klokanem vychutnávat atmosféru Ďolíčku. A jak sám popsal
tento neopakovatelný zážitek?
Bydlím v Břasích kousek od Rokycan, chodím do školy ve Stupně a jsem
velkým fanouškem plzeňské Viktorky. K dělání maskota jsem se dostal úplně náhodou. Zavolal mi kamarád Roman Bakala z PFans, jestli
bych nechtěl dělat maskota Viktorky na nedělním zápase proti
Bohemians 1905. Po dohodě s mými rodiči jsem na zápas do Vršovic jel.
Měl jsem velikou trému, maskota jsem v životě nedělal a moje premiéra
měla být hned ve Vršovicích. Na skvělém stadionu, s velkým počtem domácích fans. Byl tam se mnou ještě maskot domácích, tedy klokan a dva
reklamní maskoti, ale tréma ještě neopadala. Poté jsme chodili po hřišti s malými fanoušky Bohemky. Jeden z největších zážitků celého dne
byl nástup na hrací plochu s hráči, to už ze mě tréma opadla. Po skončení nástupu jsem šel mezi naše fanoušky. Bylo to super, v kotli byla dobrá nálada. Fandili jsme a skoro každý
si chtěl půjčit hlavu maskota, někdo
s ní jen mával, někdo si jí dal dokonce na hlavu. Největším potěšením
celého dne byl první a zároveň vítězný gól Davida Střihavky z 30. minuty hry. Z plzeňského kotle zněly celý
zápas chorály a to bylo jedině dobře. Po zápase jsem šel znovu na hrací plochu pozdravit se s hráči. Úplně
největším zážitkem pro mě byla děkovačka, to bylo neuvěřitelné. Celé
odpoledne jsem si díky všem moc
užil. Viktorce, hráčům i fanouškům
patří můj veliký dík.
Petr Zeman
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nadcházející utkání

Viktoriány čeká plzeňská kolonie v dresu Příbrami
Po dnešním utkání s Kladnem čeká na
viktoriány pohárový duel ve Vlašimi,
následně reprezentační přestávka, po které
svěřenci trenéra Pavla Vrby zavítají na hřiště
Příbrami. Právě v zeleno-černém dresu
našeho dalšího ligového soupeře najdeme
hned několik kmenových Plzeňanů.
Sedmé ligové kolo zavede viktoriány na stadion U Litavky. Příbramští by
letošní sezonou rádi propluli bez záchranářských starostí a v úvodu soutěže se jim tento plán bezezbytku daří naplňovat. Po pěti odehraných kolech totiž mají svěřenci trenéra Karola Marka sedm bodů a pouze zásluhou
menšího počtu vstřelených branek jsou v tabulce za viktoriány.

Ondrášovka Cup

je za dveřmi
Ještě před utkáním v Příbrami se naši fotbalisté
představí ve druhém kole národního poháru, který
vstoupil před sezonou do nové éry pod názvem Ondrášovka cup. Soupeřem viktoriánů bude ve středu
2. září od 17 hodin tým Vlašimi. Druholigoví středočeši si v prvním kole až na penalty poradili s Voticemi,
nyní se chystají na fotbalový svátek proti svěřencům Pavla Vrby.
Oba soupeři se již letos střetli a viktoriáni se tehdy v rámci předligové generálky
radovali po brankách Petržely a Střihavky.
„V poháru jsme v loňském ročníku došli
daleko a určitě budeme chtít na tento výsledek minimálně navázat. Nic nepodceníme,“ slíbil za svůj tým trenér Pavel Vrba.
vili hned ve 2. kole, kdy se jim podařilo zvítězit v Kladně 2:0. A tím ještě
Příbramští nekončili. V domácím utkání dokázali remizovat se Spartou,
a přestože si následně na hřišti Mladé Boleslavi připsali porážku, chuť si
dokonale spravili vítězstvím 2:1 nad olomouckou Sigmou.

Tým táhnou také viktoriáni
Povedená příprava…
Středočeši absolvovali před ligou slušnou porci přípravných zápasů. Postupně porazili České Budějovice, Most, Duklu Praha a Písek, bezbrankovou remízu zaznamenali znovu s Českými Budějovicemi a porážky si připsali pouze v duelech s Brnem a Viktorií Žižkov. V generálce na ligu se utkali s druholigovým Hradcem Králové a po slušném výkonu prohráli 1:2, když
se jim osudnými staly neubráněné standardní situace.

…i start ligového ročníku
Vstup do Gambrinus ligy se však Příbramským povedl. V prvním kole
sice podlehli v Ostravě těsně 1:2, ale vysoce favorizovaní baníkovci
vstřelili rozhodující gól až v 90. minutě. Chuť si pak zeleno-černí spra-
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Trenér Marko se může opřít především o osobnost kapitána Huni, ale
vedle příbramského kanonýra rostou také další fotbalové talenty. Třemi brankami na sebe upozornil dvaadvacetiletý Filipe Dos Santos,
branku si již připsal také kmenový viktorián Zdeněk Šmejkal. Plzeňskou klubovou příslušností se mohou pochlubit také gólman Lukáš Krbeček, záložník Tomáš Borek či
útočník Paulo Rodriguez.

