jak to vidím já

Vážení fanoušci a přátelé
plzeňského fotbalu,
po čtrnácti dnech Vás opět vítám ve Štruncových sadech, kde v dalším kole ligového maratonu přivítáme olomouckou Sigmu. V minulých dvou týdnech jsme absolvovali náročná tři utkání, která měla naznačit naši sílu a připravenost poprat se o vyšší patra tabulky. Jsem moc rád,
že jsme v těchto měřeních sil obstáli, a věřím, že dobré výsledky potvrdíme také v následujících duelech.
Naposledy jsme se plzeňským fanouškům představili v duelu s Mladou Boleslaví. Soupeř přijel
s velkým hladem po bodech a svoji sílu zde potvrdil. Do stavu 1:0 jsme nezvládali eliminovat
rychlou přechodovou fázi Boleslavi. Po vstřelené brance jsme měli šance, ale bohužel jsme nezvýšili, což by nás uklidnilo. Hlavně Rajtoral měl svoje šance po půlhodině hry vyřešit lépe. Byl
tam sám a měl spoustu času to promyslet a lépe zamířit. Ve druhé půli jsme byli aktivnějším týmem, ale Boleslavští prokázali velkou kvalitu svých ofenzivních individualit a několikrát zazlobili. V úplném závěru se k nám podobně jako v zápase s Kladnem přiklonilo štěstí a soupeř si
z poslední standardky srazil míč do brány. Musím ale hráče pochválit, že bojovali až do konce.
Jen tři dny po ligovém vítězství jsme zajížděli k pohárovému duelu na pražskou Julisku. Již v první půlhodině jsme naštěstí vstřelili tři branky, které nás do dalšího průběhu utkání uklidnily. S naší
hrou v prvním poločase jsem byl velmi spokojený po všech stránkách, ukázal se rozdíl mezi první
a druhou ligou. Ve druhém poločase už nebyl náš výkon úplně optimální, ale motivace při jasném
vedení 3:0 nebyla na takové výši. Každopádně cíl, kterým byl postup, se podařilo splnit.
Poslední prověrkou bylo utkání na Letné. Proti Spartě jsme oproti předchozím utkáním nastoupili se dvěma hroty. Věřil jsem, že se hráči zapojí víc
do útočné fáze, ale Sparta nás hned v úvodu zatlačila. Do vyložené příležitosti jsme je ale nepustili a naopak jsme měli dvě situace, z nichž jsme při
troše štěstí mohli skórovat a vyhrát. Každopádně je to první bod Plzně na Spartě pod mým vedením. Loni jsme sice remizovali na Letné v poháru, ale k postupu nám to nepomohlo. Teď jsem s výVIKTORIÁN
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Z posledních dvou zápasů jsme tak vytěžili čtyři ligové body a postup do osmifinále Ondrášovka
cupu. V následujících duelech proto musíme dobré výsledky potvrdit. Olomouc má za sebou špatnou sérii, s o to větší motivací Hanáci do Štruncových sadů přijedou. Sigma má velmi kvalitní kádr,
ale já věřím, že ji dokážeme fotbalově přehrát. Poté nás v šesti dnech čekají dva pohárové duely
s Kladnem. Středočeši zde před měsícem dokázali, že jsou velmi nepříjemným soupeřem, jejich devítibodová ligová série z posledních tří zápasů také není náhodná. Očekávám těžké zápasy, ale zároveň věřím, že po odvetném duelu se v konečném součtu budeme moct se svými fanoušky radovat z postupu mezi nejlepších osm.
Pavel Vrba
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Kromě fotbalu zkusil hrát i tenis. Jak ale Filip Rýdel sám říká – udělal dobře, že dal přednost tomu většímu z míčů. Většinu svého fotbalového života pak strávil v Olomouci, proti které se dnes poprvé v kariéře představí coby soupeř. Jak
vzpomíná plzeňský záložník, který drží palce Barceloně a AC Milán, na působení v dresu dnešního soupeře Viktorky?

Olomoucký
odchovanec
v plzeňských
barvách

Fotbal porazil tenis
„Pocházím z vesničky od Nového Jičína, ze Slavic. Vždycky poté, co
jsme skončili ve škole, jsme si šli kopat. Jinak to na vesnici ani chodit
nemohlo,“ vypráví Filip s úsměvem o svých fotbalových začátcích. V tu
dobu však nikdo nemohl tušit, že tento malý klučina bude mít za pár
let na svém kontě osmdesát odehraných zápasů v nejvyšší české soutěži. Nicméně fotbal nebyl jedinou hrou, která dnes plzeňského zálož-
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níka uchvátila. Závodně hrál také tenis. „Ale nakonec jsem zvolil fotbal.
Snad je nyní vidět, že jsem si vybral dobře,“ usmívá se. Tenisu přesto
zůstává věrný i dodnes a rád si ho zahraje. I v kabině Viktorky už našel
potenciální soupeře. „S „Rajtym“ a „Limbou“ jsme se bavili, že bychom
si jednou určitě šli někam zahrát. Zatím to nevyšlo, ale na tohle měření sil se vážně těším.“

proﬁl
Z Nového Jičína do Olomouce
V páté třídě Filip odešel do sportovní školy do Nového
Jičína. Dlouho tam ale nepobyl, protože už ve čtrnácti
letech přestoupil do dorosteneckého týmu olomoucké Sigmy. „Nový Jičín je od Olomouce sedmdesát kilometrů daleko, a tak jsem byl na internátu. Začátky
byly velmi krušné, protože jsem tam byl sám. Potom
si člověk časem zvykne, najde si kamarády a už v tom
není žádný problém,“ popisuje začátky v hanácké metropoli. Pro Filipa tak nastalo náročné období. Musel
si zvykat na nové prostředí a vedle svých fotbalových
povinností pak měl i povinnosti školní. Skloubit školu
s kopanou nebylo jednoduché, ale ke zkoušce dospělosti to usměvavý záložník přeci jen dotáhl. „Začátky
byly bezproblémové, ale postupně bylo na školu stále méně času. Hodně často jsem tam nebyl, protože
jsme měli i ranní tréninky. Nyní jsem ale moc rád, že
jsem školu dokončil a mám maturitu,“ vzpomíná absolvent střední podnikatelské školy.

Cesta do ligového týmu
Konec dorosteneckého věku se dá chápat jako nejdůležitější období pro následující hráčskou kariéru.
Spoustě mladých hráčů se nepodaří přizpůsobit se
mužské soutěži, a tak se musejí vzdát svého snu o kariéře profesionálního hráče. S tím naprosto souhlasí
i Rýdel. „V dorosteneckém věku, osmnácti nebo devatenácti letech, se rozhoduje, kdo půjde ve fotbale dál a kdo nikoliv.
Nejvíce záleží na tom, jak rychle si hráč na mužskou kopanou zvykne.
Někomu to trvá rok, někomu dva, jiný to zase během pár měsíců zvládá. Je to hrozně individuální.“ Fotbalista, který od sedmnácti let nastupoval za mládežnické reprezentace, si na mužskou soutěž zvykl rychle.
„O rok dříve jsem skončil v dorostu a šel do olomouckého „béčka“. Tam
jsem strávil rok a půl a poté jsem dostal pod trenérem Uličným šanci
jít do prvního týmu Sigmy. Tam už jsem zůstal a nakonec i pravidelně
hrával,“ vzpomíná na přesun do ligového týmu a dodává, že rozhoduje také touha se prosadit. „Každý člověk si musí v hlavě zvážit sám, jestli večer půjde domů, nebo někam na diskotéku. V tom důležitém období dospívání jsem si zvolil na první místo fotbal, což se mi nakonec
vyplatilo.“ Nebyl zdaleka jediným fotbalistou z Hané, který se v mladém věku dokázal prosadit do prvního týmu, což je taktéž zásluha vyhlášené práce s mládeží v olomouckém klubu. „Práce s mládeží byla
v klubu vždy na vysoké úrovni a dlouhodobě patří mezi nejlepší. Mládež tam má perfektní zázemí, trenéři pak jsou velice kvalitní, což dokazuje i trenér Psotka, který mládežnické týmy trénoval a nyní je u prvoligového týmu.“
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vý debut, který skončil jednobrankovou výhrou Sigmy. Dobré vzpomínky
pak samozřejmě má i na trenéra, pod
kterým se své premiéry v Gambrinus
lize dočkal. „Na trenéra, který vám dá
šanci, se vzpomíná vždycky v dobrém. U mě to byl pan Uličný.“ Na první
úspěšný zásah si musel ještě chvíli počkat. Poprvé v životě se zapsal do statistiky zápasu jako skórující hráč v posledním kole ročníku 2005/06. „Trefil
jsem se proti Baníku, když jsme prohrávali už 3:0 a já jsem pouze snížil. Při
té brance jsem měl tedy takové smíšené pocity. Zápisné mě každopádně
tak jako tak neminulo,“ vybavuje si zápas na Bazalech.

Zranění komplikující
fotbalový život

Všudypřítomná podpora rodiny
Přesun do ligového týmu Sigmy byl splněním velkého snu nejenom
pro Filipa, ale i pro celou jeho rodinu, od které cítil vždy veledůležitou
podporu. Jeho otec, který syna jakožto aktivní fotbalový rozhodčí k fotbalu přivedl, nemohl na žádném z Filipových zápasů chybět. „V dorostu taťka jezdíval na všechny mé zápasy. Občas se s námi dokonce svezl
klubovým autobusem. Poté, co jsem hrál za „béčko“, chodil na naše domácí utkání. Když jsem pak začal hrát ligu, tak nechyběl na žádném domácím zápase a jezdil i na všechny venkovní, které jsme hráli na Moravě. Do Čech se mu zatím moc nechce, takže ho pořád lámu, ať se přijede podívat. Uvidíme, jestli to vyjde třeba teď na Olomouc.“ I obě Filipovy starší sestry pak občas viděly svého sourozence v akci. „V Olomouci
sestry občas na mé zápasy taky chodily, ale v Plzni zatím ne. Mám ale
slíbeno, že se také jednou sem přijedou na víkend podívat,“ říká jedna
z nejčerstvějších posil v červenomodrých barvách.

První ligové zápasy, první ligové branky
„Na začátky v prvním týmu Olomouce vzpomínám rád. První zápas, do kterého jsem nastoupil, jsme hráli v Brně a vyhráli. Já jsem měl ještě navíc
u branky asistenci, takže to byl pěkný vstup do ligy,“ vybavuje si svůj ligo-
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„Po trenéru Uličném přišel pan Petržela, pod kterým jsem také hrával. Dokonce jsem dělal Sigmě kapitána,“ vzpomíná na působení pod
koučem, jenž je známý svými tvrdými tréninky. „Odjel jsem ale na mistrovství Evropy jedenadvacítek do Nizozemska. Po návratu mi hned začala příprava, nedostal jsem žádné volno, takže jsem se necítil odpočatý. Před prvním zápasem, který jsme hrá-

proﬁl
Filip Rýdel
Číslo dresu: 24
Narozen: 30. 3. 1984
Výška/váha: 183/78
Post hráče: záložník
Prvoligové starty: 79
Prvoligové branky: 5

li v Českých Budějovicích,
jsem si natrhl na noze sval,
což mne vyřadilo na dva měsíce ze hry,“ vybavuje si defenzivní univerzál první vážnější zranění kariéry. „Trenér
Pulpit mě pak do sestavy nedal, ale řekl mi, ať se připravím na jarní část sezony. Bohužel jsem si během zimní
přípravy udělal ve třetím přípravném zápase těžký výron

a natrhl vazy v kotníku. Říkal jsem si tedy, že mám po sezoně. Poté, co
jsem se uzdravil, už šance nepřišla,“ popisuje své fotbalové lapálie, které však ještě nekončily. „Po zranění je těžké se do toho všeho znovu dostávat. Na druhou stranu ale člověk víc maká a víc se mu do fotbalu chce.
Když pak rok nebo půl roku nehrajete, tak vám fotbal prostě chybí,“ přemýšlí Filip o zdravotních problémech.

Odchod ze Sigmy a hostování v Karviné
Po dlouhé pauze zaviněné zraněním musel řešit svou fotbalovou budoucnost. „Sedli jsme si pak s panem Kubíčkem a trenérem Psotkou,
jenž mezitím tým převzal. Řekl mi, že nejsem rozehraný a že bych měl
jít někam na hostování. Zvolil jsem si tedy Karvinou, která hrála druhou
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řilo i první ligu zachránit,“ vzpomíná na své druhé ligové angažmá. Se zlínským týmem si tak vyzkoušel boje
o bytí a nebytí v Gambrinus lize. „Výsledkově se nám
ve Zlíně sice nedařilo, ale herně to bylo dobré. Měli
jsme smůlu, že se nám nedařilo vyhrávat. Od Žižkova
i Teplic jsme třeba dostali branky v 90. minutě. Právě
to byly zápasy, ve kterých jsme měli bodovat,“ přemýšlí, proč nakonec skončila sezona pro Zlín neúspěchem.
Na druhou stranu zažil ve zlínském dresu také úspěšná
klání. „Měli jsme ale také vítěznou šňůru, kdy se nám
podařilo vyhrávat jak venku, tak doma.“

Zranění znamenalo konec sezony
Bohužel pro Zlín se však Filip opět zranil, a tak moravskému týmu chyběl v nejdůležitějších zápasech
sezony. „Cítil jsem fazónu, hrál jsem dobře. V zápase na Spartě jsem dal gól, ale v 55. minutě jsem šel
do souboje s Kuckou, který na mne spadl, a já jsem si
následně přilehl rameno. Přišel doktor a už jsem věděl,
že je zle. Řekl mi, že mám vypadlý klíček a že musím
okamžitě na operaci. Bylo mi tak jasné, že jsem v ročníku dohrál,“ popisuje. Se Zlínem, kde předváděl během jarních bojů výborné výkony, zažil velmi smutné
loučení. Po posledním zápase sezony na půdě Jablonce bylo jisté, že Zlín zamíří do druhé ligy.
ligu. A musím říci, že jsem udělal dobře,“ hodnotí s odstupem půlroční hostování na severu Moravy. V tu dobu ještě nevěděl, že se do olomouckého dresu už nevrátí. „V Olomouci jsem zažil vstup do velkého
fotbalu, za šanci jsem samozřejmě moc vděčný. A přestože jsem již tolik šancí na hřišti nedostal, na angažmá v Sigmě mám dobré vzpomínky.
Už proto, že tam byla spousta kluků, se kterými jsem prožil mládí a stále s nimi kamarádím.“ Filip se stále zná prakticky s celým týmem Sigmy.
Z kádru Olomouce je pak v kontaktu s Martinem Kaščákem. „Ale přátelé
z olomoucké líhně jsou rozseti po celé republice. Velmi často si volám se
sparťanem Romanem Hubníkem, se kterým jsme spolu hráli už od dorosteneckých let, a občas za ním teďka zajedu do Prahy. Dalším mým
dobrým kamarádem je pak Martin Vyskočil, který teď hraje na Slovensku za Žilinu. S ním jsem působil ve Zlíně,“ představuje své další dobré
kamarády hráč se čtyřiadvacítkou na zádech. Mimochodem k číslu, které nosil i ve Zlíně a Olomouci, se dostal náhodou, neboť bylo při jeho
přesunu do olomouckého „áčka“ jedno z mála volných.

Boj o záchranu se Zlínem
„V Karviné jsem strávil půl roku a pak jsem v zimě odešel do Zlína. Tam
mi to také celkem vyšlo. Znovu jsem dával góly a málem se nám poda-
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Přestup do Viktorky
Po loňské sezoně skončilo Filipovi hostování v sestupujícím týmu
a byla nastolena otázka, co bude dál. „Přišla nabídka z Plzně. Asi se nedívali na zápas, který jsme předvedli ve Štruncových sadech. To byla
naprostá tragédie. I takové zápasy ale jsou,“ hořce se usmívá při vzpomínce na pětibrankový příděl, který si na jaře Zlín z Plzně odvezl. „O Plzni jsem věděl, že se jedná o ambiciózní tým, kterému bohužel minulá
sezona nevyšla podle představ. I jejich pohárové ambice mě sem pak
přilákaly. Plzeňská nabídka byla korektní, takže jednání proběhla velmi rychle, i když jsem měl strach, že z mého přestupu kvůli operaci
ramena sejde. Nakonec Viktorka od mého přestupu necouvla, za což
jsem jí moc vděčný,“ chválí svého současného zaměstnavatele pětadvacetiletý hráč. Když však v západočeském klubu začala příprava, nebylo Rýdelovo rameno ještě v pořádku. „Přišel jsem do nového prostředí a chtěl udělat dobrý dojem na trenéra. Bohužel jsem kvůli zranění
nemohl první čtyři týdny chodit do soubojů a ruku v ruce s tím hrát zápasy, protože jsem měl dráty v rameni. Musel jsem čekat, až mi je vyndají a budu moci začít naplno trénovat.“ Nakonec mu ale ani tato nepříjemnost nezabránila, aby se prosadil do základní jedenáctky Viktorie.

proﬁl
Rýdel pálí ostrými
Hned ve svém premiérovém ligovém startu za Viktorii pak zaznamenal také svou první branku, když nádherně vymetl pavučinu v rohu
branky v utkání na Slovácku. „Svůj premiérový zásah v plzeňském dresu řadím k těm nejhezčím. Za ten úplně nejkrásnější však považuji gól,
který jsem dal v barvách Zlína z přímého kopu ze třiceti metrů,“ vybírá ze svých ligových tref ty nejkrásnější. Mezi ligovými brankáři se traduje, že když má míč na kopačce Rýdel, musejí být neustále v pozoru.
Pověstné rány ze střední vzdálenosti v minulosti velmi pilně trénoval.
„Dříve jsem zůstával na hřišti po tréninku a zkoušel jsem střelbu z dálky. Teď se mi to tedy vyplácí. O střelbu ze střední vzdálenosti se hodně
snažím,“ opět potvrzuje, že klíčem k úspěchu je poctivý trénink.

Život v západočeské metropoli
Když do Viktorky Filip přestoupil, nikoho z klubu dobře neznal. Do kabiny však zapadl okamžitě. „Parta je tu perfektní. S nikým není žádný problém, všichni jsou k sobě korektní,“ potvrzuje známý fakt o vztazích mezi
viktoriány. Jak tedy vypadá den fotbalisty Viktorky potom, co opustí areál
ve Štruncových sadech? „Po tréninku jdu se spoluhráči na oběd a na kávu.
Pak už ale každý vyráží domů. Když jsou kluci sami doma, tak někdy zajdeme i společně na večeři. Jinak za mnou občas přijede přítelkyně, ale většinu času trávím doma sám. Surfuju na internetu, dívám se na televizi a podobně,“ popisuje svůj typický den bývalý mládežnický reprezentant. „Celkově je Plzeň pěkné město, které je srovnatelné s Olomoucí. Je sice oproti
Olomouci větší, ale já mám pět minut od stadionu byt, takže když se mi nechce jet autem, chodím
pěšky. Stejně daleko to pak mám i do centra,“ pochvaluje si místní bydlení hráč, který v žáčcích nastupoval na hrotu útoku.

ze dvou oblíbených klubů plzeňského hráče. Už od malička držel pěsti AC
Milán. Druhým klubem, který mu jako klukovi učaroval, je katalánská FC
Barcelona. Návštěvu Nou Campu má již Filip za sebou. „Když jsme byli s rodinou na dovolené u Barcelony, tak jsme se byli na Nou Camp podívat.
Nebyli jsme tam na zápase, ale na prohlídce stadionu. Když člověk vidí tu
nádheru a poháry, udělá to na něj obrovský dojem,“ popisuje atmosféru
barcelonského svatostánku.

„Na zápas s Olomoucí se těším,“ říká
Od snění se ihned vrací do reality a zapřemýšlí nad probíhajícím ročníkem Gambrinus ligy. „Sezonu jsme začali dobře, když se nám podařilo zvítězit na Slovácku, potom ale přišel domácí zápas s Teplicemi, který jsme měli vyhrát. Začátek byl tedy takový smíšený, určitě jsme čekali více. Myslím si ale, že to není nejhorší. Když se udržíme do zimy na horních příčkách tabulky, bude to dobré.“ Další body může Viktorka přidat
na svůj účet dnes, kdy se postaví právě proti klubu, kde Filip prožil největší kus svého fotbalového života. „Na zápas se těším a budu chtít Olomouc porazit. Záleží ale na trenérovi, jestli budu hrát. Každého člověka
mrzí, když nenastoupí, fotbal ale může hrát pouze jedenáct lidí. Teď musím čekat na šanci a až ji dostanu, pokusím se ji využít,“ přemýšlí a na závěr dává i slib věrným fanouškům plzeňského klubu. „Můžu za celý tým
slíbit, že pro další tři body na domácím trávníku uděláme maximum.“

Návštěva barcelonského Nou Campu
Snad každý fotbalista rád zažívá konfrontace
s hráči, kteří mají možnost nastupovat v těch nejlepších evropských soutěžích. Takovouto možnost dostal Rýdel na mistrovství Evropy hráčů
do jedenadvaceti let v Nizozemí. „Původně jsem
tam ale neměl vůbec jet. Byl jsem psaný jako náhradník, ale někdo se zranil, a tak jsem nastoupil
na jeho místo. Odehrál jsem tam asi sedmdesát
minut proti Itálii. Byla to obrovská zkušenost s velkým fotbalem. Hodně to člověku ukáže, v čem se
má snažit zdokonalovat a na čem má zapracovat,“
vzpomíná na utkání, které skončilo prohrou českého týmu 1:3. Právě v italské Serii A hraje jeden
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Viktorka v souboji s Boleslaví

ulovila tři body v poslední minutě
Plzeňští fotbalisté se ujali v utkání osmého ligového kola vedení již po devíti minutách hry, kdy se ze značky pokutového kopu nemýlil Horváth. Následné neproměněné šance mrzely viktoriány zejména těsně před odchodem do kabin,
kdy se Boleslavským podařilo vyrovnat.
Šťastná branka Viktorie v poslední minutě hry však rozhodla o tom, že všechny body zůstaly ve Štruncových sadech.

klubu byl poté ve vápně zastaven gólmanem Šedou
nedovoleně a následoval pokutový kop. Role exekutora se ujal kapitán Horváth a poslal míč nechytatelnou střelou k levé tyči. Viktorka se po devíti minutách
hry ujala vedení.

Nevyužité šance Viktorie
Ve 20. minutě se pokusil navýšit skóre Kolář, s jeho tečovanou střelou si ale Šeda poradil. V gólové šanci se

Bez vykartovaného Bystroně
Už před startem utkání bylo jasné, že se v základní jedenáctce Viktorky neobjeví David Bystroň, který viděl v předchozím ligovém zápase v Příbrami
červenou kartu a byl potrestán zákazem startu ve dvou utkáních. Na jeho
místo se proto postavil Jakub Navrátil. Oproti posledním zápasům se dále
objevil v základní jedenáctce František Ševinský, který tak nastoupil proti svému bývalému klubu. Tomáš Rada, jenž zápas v Příbrami sledoval z lavičky náhradníků, v sobotu vyběhl do utkání od prvních minut, a připsal si
tak svůj jubilejní stý start v Gambrinus lize. Poslední změnou ze strany Pavla Vrby bylo nasazení Františka Rajtorala.

Nejprve střílela Boleslav, z branky se ale radovala Viktorka
V úvodních deseti minutách zápasu byli aktivnější hosté. Po dvou minutách hry se do míče opřel Lemessa, ale jeho střela si cestu mezi tři tyče
Daňkovy branky nenašla. O pár minut později pálil Sylvestre, plzeňský
brankář si však s jeho tečovaným pokusem poradil. Následně se do protiútoku dostala Viktorka. Kolář poslal přihrávku na Horvátha, který vzápětí míč prostrčil na nabíhajícího Střihavku. Vysoký útočník západočeského
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FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)
Branky: 9. Horváth z penalty, 90. vlastní Rolko – 42. Kulič
Žluté karty: Rajtoral, Hájovský, Bakoš – Šeda, Lemessa, Opiela,
Mendy, Rajnoch, Fabián
Červená karta: 77. Fabián
Rozhodčí: Kocián – Jiřík, Štěrba
Diváci: 3 465
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Limberský, Hájovský, Navrátil (52. Bakoš),
Ševinský – Petržela, Kolář, Rada, Horváth, Rajtoral
(64. Jiráček) – Střihavka (83. Mlika).
Trenér Pavel Vrba
FK Mladá Boleslav: Šeda – Djalovič, Janíček, Rolko, Kúdela –
Táborský (40. Fabián), Rajnoch, Sylvestre
(46. Opiela), Mendy – Lemessa, Kulič.
Trenér Dušan Uhrin

následně hned dvakrát objevil Rajtoral. Nejprve po přihrávce od Petržely pořádně protáhl Šedu, aby o tři minuty později opět nechal vyniknout
strážce hostující svatyně. Ve 37. minutě se ke střele napřáhl Limberský, s jehož dělovým projektilem měl sice Šeda plné ruce práce, ale podařilo se
mu balon vyrazit na roh. Vzápětí se snažil „nachytat na švestkách“ brankáře hostů Horváth, když se ho pokusil přehodit z půlky hřiště. Jen centimetry chyběly k tomu, aby míč skončil v boleslavské síti.

Kuličovo vyrovnání
Když se viktoriánům nepodařilo proměnit žádnou z vypracovaných příležitostí, přišel trest. Ve 42. minutě hry poslal Fabián nadýchaný centr z levé
strany hřiště do pokutového území Viktorky, boleslavský kapitán Kulič se
prodral do zakončení a vyrovnal stav zápasu. Gólman Daněk byl proti jeho
střele bezmocný. Když se pak nepodařilo přidat druhý gól Plzně hlavičkujícímu Kolářovi, odcházelo se do kabin za vyrovnaného stavu.

Výborné zákroky brankáře Daňka
Druhý poločas odstartoval další ze série svých tvrdých střel Limberský.
Šeda míč vyrazil a následně mohl sledovat, jak na druhé straně hřiště předvedl jeho plzeňský protějšek několik perfektních zásahů. Nejprve se Daněk zaskvěl proti hlavičkujícímu Rajnochovi, jehož vychytal z bezprostřední blízkosti. Vzápětí ukázal svůj brankářský um při střele Fabiána, kterou
zlikvidoval učebnicovou robinsonádou. Když už pak nemohl zasáhnout
ani gólman Viktorie, pomohl mu Limberský. Odchovanec plzeňského klubu vyhlavičkoval Rajnochovu střelu z přímého kopu z brankové čáry.

Fabiánovo vyloučení a tlak Viktorky
V 77. minutě hry pak uviděl druhou žlutou kartu v zápase hráč Boleslavi
Fabián. Viktorka následně vyloučení hráče soupeře využila, když Boleslav
přitlačila na její obranou polovinu. Po Horváthově pasu nebezpečně hlavičkoval Bakoš, chvíli poté dokázal Petržela, že umí skvěle vypálit i levou
nohou. Jeho střela však skončila v náruči Šedy. Za dvě minuty zkusil své
střelecké štěstí Horváth. Kapitán Viktorky branku netrefil.

Šťastná vítězná branka v posledních minutách
Už v nastaveném čase dostala Viktorie výhodu přímého kopu. Nadýchaný centr do pokutového území Boleslavských poslal Horváth.
Míč hlavou lízl obránce Ševinský a následně se po teči
boleslavského dlouhána Rolka zatřepal v síti za Šedovými
zády. Viktoria tak díky šťastné
brance z poslední minuty zápasu získala všechny tři body.

VIKTORIÁNI SE RADOVALI
ZE ŠŤASTNÉ BRANKY
Bylo to jako přes kopírák z posledního domácího zápasu s Kladnem.
Opět běží poslední minuty zápasu, opět si míč k trestnému kopu chystá kapitán Plzně Pavel Horváth. A opět ho posadí na hlavu protihráče,
tentokrát Adriana Rolka, který si dává vlastní gól a rozhoduje o třech bodech pro Plzeň.
„Teď jsem kopal z trochu větší vzdálenosti,“ srovnává Horváth. „Musel jsem
dát větší ránu, stál jsem skoro u lajny. A protože jsem stál v dráze toho míče,
věděl jsem, že zapadne do brány, a měl jsem radost, už když letěl,“ usmívá
se kapitán Viktorie. Ten uznává, že s Kladnem měl zápas s Mladou Boleslaví i další shodné body. „Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale nehráli jsme
nijak mimořádný fotbal. Zaplaťpánbůh tedy za výhru. Oba tyto zápasy se
nám moc nepovedly, nebyly z naší strany nijak extra fotbalové a máme
z nich šest bodů. Přitom s Teplicemi nebo Libercem jsme hráli celkem pohledná utkání a vytěžili jsme z nich jediný bodík,“ přemítá Horváth.
I když nakonec všechno dobře dopadlo a viktoriáni se mohli radovat ze
třech získaných bodů, Pavel Horváth se po utkání díval dál. „Naše neproměňování šancí je problém. Možná bychom měli zajít za trenérem a ještě
víc pilovat střelbu. Z vápna i kratších vzdáleností, dorážet třeba do prázdné
brány. Prostě se do takových pozic dostávat. Pak je to možná i o tom štěstí,
které jsme s Boleslaví nakonec měli,“ uzavřel plzeňský kapitán.
Zvláštní byl sobotní duel pro Františka Ševinského, který v boleslavských barvách tři a půl roku působil. Přesto však plzeňský obránce nebral zápas proti bývalému klubu nijak zvlášť prestižně. „My chceme hrát
v tabulce nahoře, takže je naší povinností doma vyhrávat. Ať je to Mladá Boleslav, nebo kdokoliv jiný,“ prohlásil fotbalista, který byl také u rozhodujícího momentu utkání. Původně bylo právě Ševinskému připisováno autorství vítězné branky. „Kdepak, já balon sice tečoval, ale za mnou stál Adrian Rolko, který ho usměrnil do brány,“ smál se „Ševa“ po vítězném utkání.
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Viktoria přivezla z Letné bod
Zápas s minimem šancí viděli na pražské Letné diváci, kteří se přišli podívat na ligový duel Sparty s plzeňskou Viktorií.
Plzeňané byli favorizovaným českým vicemistrům vyrovnaným soupeřem, a v závěru dokonce sahali po vítězství, střela
Rajtorala a hlavička Koláře v posledních minutách utkání ale v Blažkově síti neskončily.
váté minutě zblízka tečoval centr Pamiče Holenda těsně nad, potom se však nápor Sparty rozplynul.

První pokusy Západočechů
Plzeň začala přebírat iniciativu a ve dvacáté minutě zahrozila. Po autu a prodloužení míče hlavou se ke střele
zdálky dostal volný Horváth, který po zemi řádně protáhl Blažka. Po půlhodině se znovu připomněli Pražané.
Wilfried připravil míč pro Střeštíka, záložník ale křižnou
střelou těsně minul svatyni Daňka. Další vzruch přinesl
až závěr poločasu, za protesty viděl žlutou kartu letenský kapitán Řepka.

Druhý poločas dlouho spíše nudil…
Jestli první půle nenabídla mnoho zajímavých momentů, tak druhá byla ještě nudnější. Sparta sice častěji držela míč na kopačkách, její postupné útoky ale končily
u konsolidované obrany Plzně. Až po hodině hry přišla nebezpečnější akce. Po centru Hubníka střílel nebezpečně Vacek, Daněk vyrazil, obrana
Plzně nakonec
míč odvrátila.

Několik změn na obou stranách
Před duelem v GENERALI Areně měli Sparťané 14 bodů a v tabulce byli
čtvrtí, šestá Plzeň zaostávala o pouhý bod. Sparťanská enkláva v plzeňských dresech slibovala silnou motivaci, v kádru Viktorie je osm hráčů, kteří za Spartu v minulosti nastupovali. Do sparťanské sestavy se
po zranění vrátil stoper Hubník a místo záložníka Zemana, který je
na mistrovství světa dvacítek, začal v základu Střeštík. Viktoria nastoupili bez reprezentanta Lecjakse, do sestavy se vrátil stoper Tomáš Rada.

Úvodní tlak domácích
Sparta začala zápas devátého kole velkým náporem, Viktoria hrála až
s příliš velkým respektem. První varování přišlo už v páté minutě. Wilfried se dostal k míči na hranici vápna a neatakovaný protáhl Daňka nebezpečnou střelou, kterou plzeňský brankář stěží vyrazil na roh. V de-
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… závěr zvedal fanoušky
ze sedaček
Ke konci utkání měla blíž k vítězství Viktoria. V 82. minutě
rozehrávala roh, Kolář z malého vápna ve velké šanci hlavou
přestřelil, o tři minuty později
se prodral ke střele výborný
Rajtoral, jeho pokus do šibenice ale vytěsnil Blažek mimo
tyče. Plzeň tak má cenný bod,
Sparta už popáté v sezoně remizovala.

VIKTORIÁNI BOD Z LETNÉ
BEROU
AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 0:0
Žluté karty: Střeštík, Řepka – Limberský, Bakoš, Bystroň
Rozhodčí: Hrubeš – Chytil, Marek
Diváci: 7 520
AC Sparta Praha: Blažek – Řepka, Pamič (46. Hoheneder),
Hubník, Kušnír, Střeštík, Žofčák (66. Kalouda),
Vacek, Hušek, Wilfried, Holenda (60. Kadlec)
FC Viktoria Plzeň: Daněk – T. Rada, Ševinský, Bystroň, Limberský,
Horváth, Petržela (55. Jiráček), Kolář, Rajtoral,
Bakoš (71. Rezek), Střihavka (88. Navrátil)

Bod z domovského stadionu Sparty si po utkání pochvaloval kapitán
Pavel Horváth. „Určitě se tento bod počítá, z Letné se pořád moc body
nevozí. V utkání měly oba týmy několik příležitostí, a remíza je tak spravedlivá.“ Špílmachr Západočechů si nestěžoval ani na tvrdost zápasu.
„Nepřesáhlo to obvyklou mez. Oba celky chtěly vyhrát a každý souboj
byl odehrán na sto procent, ale nic zákeřného se nekonalo.“
Největší šance na skórování měl v závěru utkání František Rajtoral.
Nejprve po skvělém uvolnění na pravém křídle tvrdou ránou prověřil Blažka, následně z hranice šestnáctky nezamířil přesně. „Hodně mě
mrzí především nepovedená střela z vápna. Měl jsem to přímo na noze,
ale netrefil jsem podle svých představ. Mohli jsme odjíždět ještě veselejší,“ smutnil po utkání třiadvacetiletý záložník, ale vzápětí dodal: „Před
utkáním bychom bod určitě brali a musím přiznat, že remíza je vzhledem k průběhu utkání spravedlivá.“
David Střihavka vstřelil jediný gól zápasu – bohužel neuznaný. Rozhodčí Hrubeš totiž odpískal plzeňskému útočníkovi faul. „Chci se ještě podívat na video, ale takových hlavičkových soubojů absolvuji při zápase spoustu,“ připomněl po duelu šestadvacetiletý hráč. „Vím, jak
jsem se zachoval, v zápase je hodně podobných chvílí, kdy si člověk při
odrazu pomůže rukama. Podle mě to nebylo nic hroznýho, ale rozhodčí rozhodl tak, jak rozhodl. Na druhé straně se zase v několika situacích
zlobili sparťané,“ uznal po utkání David. Viktoria Plzeň přijela na Letnou s cílem získat bod, v závěru se ale mohla odrazit k vítězství. „Před
zápasem jsem dostal na toto téma otázku, odpovídal jsem, že uvidíme
až po průběhu dnešního duelu. Co se týče vyložených šancí, tak jsme
měli vyhrát, to je jasný. Měli jsme víc příležitostí, na druhé straně bod ze
Sparty je určitě velmi cenný,“ uvědomoval si vysoký útočník s více než
stovkou ligových startů.
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Ondrášovka Cup

Viktoria neponechala na Julisce nic náhodě
Fotbalisté Viktorie Plzeň postoupili do čtvrtého
kola Ondrášovka Cupu. Na pražské Julisce s jistotou přehráli druholigovou Duklu 4:1, o branky se
podělili Bakoš, Střihavka, Kolář a střídající Rezek.
Za domácí snižoval v 83. minutě na 1:3 Hanousek. V dalším kole poměří Západočeši síly s prvoligovým Kladnem.
Rozhodnuto do poločasu
Za další čtyři minuty se hosté prosadili podruhé. Tentokrát to
byl Bakoš, který poslal přesnou přihrávku z pravé strany, jeho
centr našel naskakujícího Střihavku a ten usměrnil míč přesně do pravého horního rohu – 0:2. Otřesená Dukla se téměř
nezmohla na odpor a ve 32. minutě její obrana znovu chybovala. Kolář se dostal do šestnáctky a po faulu nařídil hlavní rozhodčí Franěk pokutový kop. Míč si postavil právě Kolář
a technickou střelou poslal míč do středu branky mimo dosah padajícího Svobody.

Několik změn v sestavě a velký tlak hostů
Viktoria nastoupila v brance s Ticháčkem a se stoperskou dvojicí
Rada – Navrátil. Defenziva Plzně však v prvním poločase příliš práce
neměla. Naopak před domácím gólmanem Svobodou bylo neustále
rušno. První střelu na něj vyslal v 10. minutě Petržela, ale mířil nad. Ve
22. minutě se už Plzeň radovala. Kolář z pravé strany předložil míč do
šestnáctky Bakošovi a ten zamířil přesně k levé tyči Svobodovy branky.

Šance domácích pochytal Ticháček
Až za stavu 0:3 se dostali ke slovu domácí. Ticháček nejprve zkrotil střelu Bergra ze střední vzdálenosti, ale ve 40. minutě už před ním bylo
horko. Jiráček nedosáhl na dlouhý pas, za ním si na míč počíhal Hašek
a byl sám před Ticháčkem. Z deseti metrů ho zkusil přelobovat, jenže
přestřelil branku.

FK Dukla Praha – FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:3)
Branky: 83. Hanousek – 22. Bakoš, 26. Střihavka, 32. Kolář z pen.,
90. Rezek
Žluté karty: Vrána – Rada
Rozhodčí: Franěk – Filípek, Kovařík
Diváci: 385
FK Dukla Praha: Pospíšil, Vorel, Macháček, Mičic – Hašek
(62. Svatonský), Hanousek, Šiml, Malý
(72. Kokoška), Berger – Vrána (62. Kulvajt)
FC Viktoria Plzeň: Ticháček – Ševinský, Navrátil, Rada, Jiráček –
Petržela (58. Rezek), Rýdel, Kolář, Rajtoral –
Bakoš (78. Krbeček), Střihavka (67. Mlika)
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MARTIN TICHÁČEK SI POSTUP
NADĚLIL K NAROZENINÁM
Pohárová výhra pro něj byla i dodatečným dárkem k 28. narozeninám, které plzeňský brankář Martin Ticháček slavil 15. září. A nezapomnělo na něj ani pár desítek fanoušků Viktorie, kteří ve středu vážili cestu na pražskou Julisku a skandovali gólmanovo jméno. „Bylo to
moc příjemné,“ vzkázal jim Ticháček po výhře 4:1 nad druholigovou
Duklou a postupu do osmifinále Ondrášovka Cupu.
V utkání mu navíc hodně pomohli i spoluhráči. Soupeře zlomili už
v prvním poločase, kdy Bakoš, Střihavka a z penalty Kolář zajistili Viktorii tříbrankový náskok. „Ale nebyl to zase tak snadný zápas. Dukla má
běhavý mančaft, i v tom teplém počasí se snažila až do 90. minuty. První
dva góly však domácí hodně nalomily. Sice pak měli po našich chybách
také pár šancí, ale zvládli jsme to dobře,“ popisoval Ticháček. V prvním
poločasu moc práce neměl. Jen Berger ho ohrozil střelou ze střední
vzdálenosti. Hašek se pak těsně před přestávkou pokusil na Ticháčka uspět lobem, ale přestřelil i branku. „Když brankář nemá moc práce,
je to složitější, musel jsem se dvojnásob soustředit. A každý kontaktní gól
by pro Dukláky znamenal oživení. Ale těžší by to bylo za bezbrankového
stavu, takhle jsme vedli o tři góly a to je i pro gólmana veselejší,“ uvažoval
Ticháček. Na strmou tribunu Julisky přišlo necelých 400 diváků, obrovský žlutočervený nápis „Dukla“ na sedačkách neměli šanci zakrýt.
„Je vidět, že je to hlavně atletický stadion. Ale ta historie Dukly tady
na vás pořád dýchá. Je škoda, že fotbalu tady schází lepší kulisa,“ mínil klatovský rodák. Viktorka postoupila v Ondrášovka Cupu mezi posledních šestnáct mužstev. Hrát se bude dvoukolově doma – venku,
Plzeň se postaví proti Kladnu. „Každý mistrák je těžký a já pohár nepodceňuju. Stačí v něm jedna chyba a vypadnete, není možnost na nápravu.
Takže se na osmifinále moc těším,“ prohlásil Ticháček.

Druhý poločas kopíroval první dějství
Hned po přestávce sice dostal do sítě míč zblízka útočník Dukly Vrána
po střele Šimla do tyče, jenže stál v postavení mimo hru. Plzeňané se už
nehnali do útoku s takovou vervou, ale od 60. minuty si vytvořili několik velkých příležitostí. Nejprve po akci Rajtorala pálil do brankáře Svobody Bakoš. Pak se Rajtoral znovu dostal po pravé straně do šestnáctky, jenže místo přihrávky na nabíhajícího Střihavku zvolil nepřesnou
střelu, která o dva metry minula pravou tyč branky Dukly.

Šance jako na běžícím pásu
V 67. minutě mohl skórovat střídající Rezek. Dostal do šestnáctky přesný centr od Bakoše, jenže levačkou zamířil pouze do pravé tyče a odražený míč poslal Rajtoral nad břevno Svobodovy svatyně. Další velkou šanci měl Rezek v 70. minutě. Bakoš mu v šestnáctce efektně vrátil míč patičkou, Rezkovu střelu však bravurně vytěsnil gólman Dukly.
V 75. minutě si pak druhý zásah mohl připsat slovenský útočník Bakoš.
Po pasu Rajtorala byl sám pár kroků od branky, jenže míč poslal nad.

Po gólu na každé straně
Místo zvýšení náskoku se tak z ojedinělé akce prosadila Dukla. Střídající Kulvajt přiťukl v 83. minutě míč na hranici šestnáctky Hanouskovi
a ten levačkou obstřelil Ticháčka, míč zapadl přesně k pravé tyči – 1:3.
Plzeňský gólman si pak počíhal na střílený centr Mičice a víc toho Pražané neukázali. Naopak v 90. minutě pojistil výsledek Rezek. Postavil
se k přímému kopu, který Plzeň zahrávala z 18 metrů, a pravačkou poslal míč parádně do sítě. Svoboda neměl šanci, balon se ještě odrazil
od pravé tyče.
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akce

Viktoriáni pokřtili
tučňáky v plzeňské
zoo
Nevšední program zažili o nedělním dopoledni návštěvníci
plzeňské zoologické zahrady. O krmení tučňáků se totiž
postarali speciální ošetřovatelé z plzeňské Viktorie. Jan Rezek
s Tomášem Krbečkem ve speciálních rukavicích krmili hladové
hejno rybami a nezvyklou úlohu si užívali.
Křest v duchu klubových tradic
„Oni se vůbec nebojí, to je neuvěřitelné,“ ocenil Tomáš odvahu několika
tučňáků, kteří se nechali krmit přímo z rukou. „Paráda, příště bychom
to mohli zkusit u lvů,“ doplnil ho dobře naladěný Honza Rezek. Oba viktoriáni pak také rozhodli o jménech pro

dva nejmladší členy hejna. Návštěvníci plzeňské zoo se tak mohou
nově těšit také na Oskara a Viktorku.

Tipsport přispěl na chov plzeňských tučňáků
Fotbalisté pak absolvovali také dvacetiminutovou autogramiádu a nezbytné focení s nadšenými dětskými návštěvníky. Dopolední akce poté vyvrcholila předáním šeku na 30 tisíc korun,
kterým sázková kancelář Tipsport přispěla na chov tučňáků.
„Jeden sázkař mohl totiž na jaře vyhrát 30 milionů korun. Jelikož
měl ale v hokejové NHL vsazeno na triumf Detroitu, který v sedmém finále podlehl Pittsbrurghu, o výhru přišel. A protože nás
„penguíni“ za oceánem uchránili od výplaty tak obrovské sumy,
rozhodli jsme se podpořit jejich populaci v České republice, a to
v zoologických zahradách v Plzni a Zlíně-Lešné,“ přidává rozuzlení Lubomír Ježek, ředitel Tipsportu pro komunikaci a vnější vztahy.

Viktoriáni si užili příjemné dopoledne
Příjemný nedělní program byl pro oba zástupce plzeňské kabiny zakončen speciální prohlídkou zoo, ve které nahlédli také do nejnovějších pavilonů zahrady. „Chodím sem moc rád, už dvanáct let jsem nevynechal prohlídku o Štědrém dnu,“ pochlubil se Tomáš, ale ani Honza
se nenechal zahanbit. „Nechodím sice tak pravidelně, ale i přesto jsem
během svého plzeňského angažmá stihl už dvě návštěvy. A určitě zase
přijdu znova.“ Vouchery do plzeňské zoo budou moci fanoušci vyhrát
v některé z dalších soutěží na našich webových stránkách.

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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Victory sponzor fotbalistů
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příští zápasy
Kalendář ligových zápasů Viktorie
18. 10. – 15:00 – FK Jablonec 97 – FC Viktoria Plzeň
25. 10. – 17:00 – SK Dynamo České Budějovice –
FC Viktoria Plzeň
31. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno
8. 11. – 17:00 – SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň
14. 11. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians
Praha

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů
Viktorie

Žáci U15:
4. 10. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia Praha
11. 10. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta

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

Praha
25. 10. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Teplice

Ženy A:
17. 10. – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Teplice
31. 10. – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta
Praha

22. 11. – 15:00 – FK Teplice – FC Viktoria Plzeň
Dorost U19:

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

Ondrášovka Cup

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

7. 10. – 18:00 – SK Kladno – FC Viktoria Plzeň

lové

13. 10. – 18:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Kladno

Tabulka Gambrinus ligy po 9. kole
1.

FK Baumit Jablonec

9

6

2

1

12:8

20

2.

FK Teplice

9

5

4

0

17:8

19

3.

SK Slavia Praha

9

4

4

1

14:8

16

4.

AC Sparta Praha

9

3

6

0

8:3

15

5.

FC Baník Ostrava

9

4

3

2

11:10

15

6.

1. FK Příbram

9

4

2

3

10:8

14

7.

FC Viktoria Plzeň

9

4

2

3

11:10

14

8.

1. FC Brno

9

3

4

2

8:6

13

9.

FK Mladá Boleslav

9

3

3

3

13:9

12

10.

FC Slovan Liberec

9

3

2

4

13:13

11

11.

Bohemians 1905

9

2

4

3

5:5

10

12.

SK Kladno

9

3

1

5

9:14

10

13.

SK Sigma Olomouc

9

1

4

4

8:11

7

14.

1. FC Slovácko

9

2

1

6

8:14

7

15.

FK Bohemians Praha

9

2

0

7

7:17

6

16.

Dynamo Č. Budějovice

9

1

2

6

5:15

5
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juniorka

Série juniorky pokračuje: osm zápasů v řadě bez prohry
Druhý tým Viktorie prožívá prozatím velmi vydařenou sezonu. Během posledních tří klání si plzeňští mladíci připsali na
své konto dalších sedm bodů a svou sérii utkání bez prohry
prodloužili na osm zápasů. V tabulce třetí nejvyšší soutěže
jim tak patří výborné čtvrté místo s jednobodovou ztrátou na
vedoucí Hlavice.
následně musel několikrát činit, aby zabránil dalším žižkovským brankám. Právě výkon gólmana Plzeňských byl základem bodového zisku.
„Měl tam několik výborných zákroků. Minimálně ve dvou případech
to zavánělo gólem, Poštulka nás ale podržel,“ chválil po konci utkání
Poštulkův výkon trenér Martin Lepeška a dodal: „Každému ze soupeřů patřil jeden poločas, proto si myslím, že dělba bodů je spravedlivá.“

Plzeňská převaha od prvních minut
Daridova branka znamenala tři body
Ve středu 16. 9. odehráli fotbalisté plzeňské juniorky vložený zápas
17. kola ČFL. Soupeřem jim byl v utkání hraném v Luční ulici Arsenal Česká Lípa. Mladí viktoriáni se oproti předchozím zápasům tentokrát obešli
bez většiny posil prvního týmu, nastoupili pouze Martin Ticháček a Marek Bauer. Od začátku zápasu bylo jasné, že soupeř bude především spoléhat na svou defenzivu. Během prvního poločasu branku České Lípy
ohozili Vrzal s Daridou, ale gólman hostů byl na svém místě. Druhý poločas nepřinesl žádnou změnu v obrazu hry. Viktorka se snažila tvořit hru,
ale proti dobře postavené defenzivě hostí se jí dlouho nepodařilo prosadit se brankově. Až v 84. minutě bylo čekání na úvodní gól utkání ukončeno. Po individuální akci rozechvěl síť za zády gólmana Arsenalu Darida. „Zápas se vyvíjel přesně podle toho, jak jsme očekávali. Tedy že přijedou hrát ze zabezpečené obrany a budou spoléhat na brejky. Rozhodl
šťastný gól, ale vítězství si kluci za bojovnost zasloužili,” zhodnotil cenné
vítězství nad čtvrtým týmem tabulky trenér Martin Lepeška.

Výborný Poštulka vychytal remízu
Do utkání, které odehrál druhý tým Viktorie proti druhému týmu Žižkova v Horních Počernicích, odcestovali s juniorkou dva zástupci plzeňského „áčka“. Do branky si stoupl bývalý reprezentační gólman Tomáš
Poštulka a ve středu záložní řady nastoupil Tomáš Krbeček. Juniorka se
ujala vedení už po dvou minutách hry, kdy si na Vrzalův trestný kop naskočil na zadní tyč Matas a poslal svůj tým do vedení. V první půli byli
fotbalisté plzeňské Viktorky nadále aktivnější, ale skóre se již neměnilo.
Ve druhém dějství převzali otěže duelu domácí a zatlačili Západočechy
do defenzivy. Dvacet minut před koncem se také radovali z vyrovnání, když úspěšným střelcem byl Novotný. Gólman Viktorie Poštulka se

V domácím utkání se Slavojem Vyšehrad se v základní jedenáctce juniorky objevily tři posily z prvního týmu. Strážcem plzeňské svatyně
byl Martin Ticháček, na stoperu nastoupil Tomáš Hájovský a v útoku se
pohyboval Jiří Mlika. Právě posledně jmenovaný byl hodně aktivní, ale
v prvním dějství se on ani spoluhráči neprosadili. Ani ve druhém poločase viktoriáni nepolevili ze své aktivity, zahřmělo však až deset minut
před koncem. Po uličce od Süssera nekompromisní střelou poslal Vitouš Viktorii do jednobrankového vedení. To už si plzeňští mladíci nenechali vzít a prodloužili svou sérii utkání bez prohry na osm zápasů.

FC Viktoria Plzeň B – Arsenal Česká Lípa 1:0 (0:0)
Branka: 84. Darida
FC Viktoria Plzeň B: Ticháček – Nový, Bauer, Matas, Mandous – Mudra,
Süsser, Staněk (80. Chvojan), Vrzal (66. Vitouš),
Darida (90. Štrajt) – Presl. Trenéři Milan Matejka
a Martin Lepeška

FK Viktoria Žižkov B – FC Viktoria Plzeň B 1:1 (0:1)
Branky: 68. Novotný – 2. Matas
FC Viktoria Plzeň B: Poštulka – Nový, Matas, Chvojan, Mandous – Mudra,
Süsser, Krbeček (62. Staněk), Vrzal (77. Vitouš),
Darida (82. Šlajs) – Presl. Trenéři Milan Matejka
a Martin Lepeška

FC Viktoria Plzeň B – FK Slavoj Vyšehrad 1:0 (0:0)
Branka: 81. Vitouš
FC Viktoria Plzeň B: Ticháček – Nový, Chvojan, Hájovský, Mandous –
Mudra (74. Vitouš), Darida, Süsser, Vrzal – Presl
(61. Staněk), Mlika. Trenéři Milan Matejka a Martin
Lepeška
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

mládež

Dorosty se stále drží v popředí
Se střídavými úspěchy si vedly dorostenecké týmy Viktorie v posledních dvou týdnech. Devatenáctka po výhře
nad Příbramí přerušila vítěznou sérii porážkou na půdě
Brna, ale v neúplné tabulce se plzeňské naděje stále drží
v horních patrech. A také ostatní celky dělají červenomodrým barvám čest.
kde porazili místní celek 3:0. V tabulce se tak posunuli do horní poloviny a spokojenost z posledních výsledků netajil ani trenér Jiří Žilák: „Především ve druhém poločase v Brně jsme předvedli dobrý výkon. Věřím,
že na něj v dalších kolech dokážeme navázat.“

Osmnáctka se činí
První porážka v Brně
Nejstarší plzeňští junioři pokračují v povedeném startu do sezony. Po vítězství nad Slavií i Spartou přivítali nejprve Příbram a středočeským vrstevníkům dali okusit svoji sílu. V utkání si vytvořili množství šancí a jen vinou nepřesné koncovky skončilo utkání výsledkem 2:0. Poté zajížděly plzeňské naděje na jih Moravy, kde je čekal soupeř z Brna. V utkání, ve kterém viktoriáni opět neproměnili několik šancí, se nakonec radoval soupeř a přerušil úctyhodnou plzeňskou sérii bez porážky.

Sedmnáctka se rozjela
Mladší dorostenci měli naopak pomalejší rozjezd, ale v posledních
14 dnech se obdivuhodně rozjeli. Nejprve si plzeňští mladíci poradili s Příbramí poměrem 3:0 a následně pomstili své starší kolegy v Brně,

V druhé nejvyšší dorostenecké soutěže si velmi dobře vedou osmnáctiletí junioři Viktorie. Na slušné výsledky z počátku sezony navázali bezbrankovými remízami se Slavií a Bohemians 1905, v domácím utkání
s Mladou Boleslaví již brali všechny body za vítězství 2:1. V tabulce jim
tak po osmém kole patří čtvrtá příčka.

Šestnáctka se zatím hledá
Naopak šestnáctiletí fotbalisté pod vedením trenéra Václava Mrázka se
zatím hledají. Mladí viktoriáni nemají problém vstřelit branku, na druhé straně také hodně inkasují. Díky tomu si šestnáctka připsala remízu
2:2 s Motorletem a také 4:4 s Bohemians 1905. V posledním utkání potvrdili viktoriáni remízovou sérii domácím zápasem s Mladou Boleslaví (0:0). V neúplné tabulce tak našim nadějím patří až třináctá příčka.

Tabulka U19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sigma Olomouc
Sparta Praha
Jihlava
Baník Ostrava
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Mladá Boleslav
Slovácko
Tescoma Zlín
Brno
Slavia Praha
Hradec Králové
Teplice
Most
Příbram
Bohemians 1905

7
7
7
7
7
8
7
8
7
8
7
7
6
8
8
7

5
5
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

1
0
2
4
1
2
2
2
2
3
2
2
3
2
1
3

Tabulka U17
1
2
1
0
2
3
2
3
2
3
3
3
2
5
6
4

28: 12
25: 6
16: 8
13: 9
12: 10
12: 8
12: 9
12: 11
12: 12
6: 13
16: 18
7: 15
5: 6
7: 15
7: 27
4: 15

16
15
14
13
13
11
11
11
11
9
8
8
6
5
4
3

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

Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Jihlava
Slavia Praha
Baník Ostrava
Bohemians 1905
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Hradec Králové
Sparta Praha
Teplice
Tescoma Zlín
Most
Slovácko
Příbram
Brno

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
8
7
8
8

6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

0
1
1
2
2
1
3
4
1
1
0
0
3
2
2
1

1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
4
5
4
4
5
6

15: 5
25: 11
15: 6
19: 8
12: 5
17: 11
15: 10
8: 10
13: 15
11: 17
7: 10
11: 20
6: 17
8: 15
8: 18
9: 21
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soupeř

Hanáci přijíždí s velkým hladem po bodech
Těžký soupeř prověří Viktorii v sobotním duelu Gambrinus ligy. Do Štruncových bodů zavítá tým olomoucké Sigmy, která v letošním ročníku úspěšně reprezentovala český fotbal na evropské scéně. V domácí soutěži se však modrobílým nedaří. Po úvodní výhře na hřišti střížkovských Bohemians totiž již osm kol v řadě nepoznali radost
z vítězství a v tabulce se propadli až na třináctou pozici.

Dlouhé čekání na výhru
Z dosavadních devíti kol tak tým z hanácké metropole vydoloval pouze sedm
bodů za jednu výhru a čtyři remízy, čtyřikrát odešli Olomoučtí ze hřiště se sklopenou hlavou. Nejvíce mohou tým trenéra Psotky mrzet domácí ztráty s Kladnem a naposledy také s Jabloncem. Venku se museli Hanáci sklonit před uměním Slovácka a Příbrami. Síla týmu by přitom soupeře měla pasovat na kandidáta horních pater tabulky. V brance mohou naskočit zkušení Petr Drobisz
a Tomáš Lovásik, obranu řídí odchovanec Aleš Škerle, v záloze se nabízejí jména jako Daniel Rossi, Rudolf Otepka nebo Stanislav Onofrej a útočnou vazbu
představují například Michal Hubník s Michalem Ordošem.

Úctyhodné evropské tažení
Čtvrté místo v lize katapultovalo olomoucký tým do předkola Evropské ligy.
V prvním střetnutí sice Hanáci nepřesvědčili, když doma jen remizovali s islandským týmem Fram Reykjavík 1:1, v odvetě však při výhře 2:0 neponechali
nic náhodě. V třetím předkole druhé nejprestižnější pohárové soutěže pak Sigma šokovala Evropu drtivým vítězstvím nad skotským Aberdeenem. Po výhře
5:1 na horké ostrovní půdě nepolevili ani doma a vyprovodili soupeře s třígólovým přídělem. Nad síly moravského celku tak byl až anglický Everton, který si po domácí výhře 4:0 na Hané pohodlně pohlídal postup při výsledku 1:1.

Tradiční ligový účastník
Sigma Olomouc působí v ligové soutěži nepřetržitě již 26. sezonu (čtvrtý nejvyšší počet bez přerušení), celkově má však odehráno ještě o jednu více. Po
historickém postupu z roku 1982 (2. skončila Plzeň s jednobodovou ztrátou,
3. Teplice o další bod zpět, postupoval pouze vítěz) sice ligu ihned opustila, avšak návrat přišel okamžitě, tedy v roce 1984 (tentokrát pro změnu s náskokem 15 bodů před druhým Brnem, které rok předtím rovněž sestoupilo!).
V té době Sigmu trénoval Karel Brückner, který nechyběl ani u jejího největšího úspěchu o 12 let později (2. místo). Přestože se Plzeň umístila v nejvyšší soutěži před svým dnešním soupeřem jen třikrát, vzájemná bilance
Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
vyznívá v její prospěch, když vyhráBilance vzájemných zápasů:
la přesně polovinu ze všech zápasů.
1. česká liga: 24 12 3 9
Právě nad Olomoucí vítězila ViktoZ toho v Plzni: 12 10 1 1
ria nejčastěji, se žádným jiným prLepší umístění v minulých sezonách:
voligovým celkem nedosáhla 12 či
Plzeň – 3, Olomouc – 9.
ještě více výher! Z dosavadních 24
Zápas s nejvyšším počtem branek:
vzájemných utkání vyhrály domácí
Plzeň – Olomouc 1:3 (listopad 2003) a 4:0
týmy rovné 3/4 (75 %), třikrát napl(listopad 2008), Olomouc – Plzeň 4:0 (říjen
2000) a 1:3 (duben 2007)
no bodovali hosté a ve zbývajících
třech se body dělily.

1993/1994 1. ročník české ligy byl zároveň poslední, kdy se za výhru udělovaly dva body,
a i díky tomu skončila Plzeň pátá, o jeden bod a dvě místa před Olomoucí. Po listopadové
prohře, o které rozhodla penalta z 45. minuty, uspěla doma o půl roku později 2:0.
1994/1995 V říjnu Plzeňští v Olomouci podlehli 0:3 (dva hráči byli vyloučeni), na jaře
v Luční ulici zvítězili stejně jako o rok dříve 2:0. Druhý gól padl z penalty nařízené po faulu
Martina Kotůlka, za který byl vyloučen.
1995/1996 Opět po roce si Olomouc zopakovala hladkou výhru 3:0, když všechny branky vstřelila už během první půlhodiny! Plzeň naopak potřetí v řadě domácí zápas zvládla 2:0
(vyloučen byl olomoucký Josef Mucha). Přitom před tímto utkáním měla Sigma za sebou
sérii šesti vítězství, zato Viktoria na jaře ještě nevyhrála (celkem 8x!).
1996/1997 Tentokrát hostila podzimní zápas Plzeň a plný bodový zisk jí zajistila penalta,
Olomouc si připsala 30. porážku v české lize. V jarní odvetě však potřetí za sebou uspěla 3:0
(vyloučen byl plzeňský Miroslav Mika).
1997/1998 Kvůli letním povodním se v Olomouci musel odložit zápas 1. kola s Teplicemi,
a tak Sigma otevřela tento ročník až 2. dějstvím ve Štruncových sadech. Hned na začátku si
obránce Martin Kotůlek vstřelil vlastní branku, na konečných 2:0 upravili Plzeňští až v závěru. Tím se uzavřela málokdy vídaná série domácích celků, které 9x po sobě vyhrály a vždy
s čistým kontem! Poté si Plzeň přivezla historickou výhru 1:0 (jedinou venku v této sezoně!)
a tím zahájila stíhací jízdu za záchranou, neboť po předchozím 16. kole ztrácela z 15. místa
již 7 bodů na nesestupové příčky! Také neproměněná olomoucká penalta dvě minuty před
koncem rozhodla o tom, že toto utkání je vůbec jediné, v němž domácí týmy neskórovaly!
1998/1999 Před zápasem 3. kola byla Plzeň bez bodu, Olomouc naopak měla za sebou
(v součtu s minulou sezonou) 5 výher v řadě a celkem 11 utkání bez prohry. Právě v Plzni
její série skončila střelou Tomáše Doška, navíc dohrávala bez vyloučeného Tomáše Ujfalušiho. V odvetě na olomoucké půdě vůbec poprvé padly góly na obě strany a zároveň to také
byla první remíza. Na branku Marka Heinze odpověděl opět Tomáš Došek, jenž byl později vyloučen. Byl to první plzeňský bod venku po dvanácti porážkách, ale ani to už na záchranu nestačilo…
2000/2001 Během tohoto ročního prvoligového působení inkasovali Plzeňští v roli hostů pravidelně příděly, výjimkou nebyla ani Olomouc, prohra 0:4 je nejvyšší ve vzájemných
zápasech. Zoufalou situaci nezachránila ani výměna trenéra právě po tomto utkání. Půl
roku poté ztratila Viktoria výhru minutu před koncem ze sporné penalty, a ačkoli hosté dohrávali bez vyloučeného Radka Špiláčka, zaznamenali na sedmý pokus svůj první gól a bod
na západě Čech!
2003/2004 Pouze v této sezoně vyšla Plzeň proti Olomouci zcela naprázdno (kromě toho
nebodovala ještě s dalšími pěti kluby). Na závěr podzimní části podlehla doma 1:3, celý ročník, zakončený již třetím sestupem a sedmi porážkami, uzavřela na Moravě výsledkem 0:1.
2005/2006 Po sedmi letech se Viktoria dočkala vítězství, když zdolala Sigmu 1:0 (stejně
jako v roce 1998). Nestalo se poprvé, že v Plzni skončila vítězná olomoucká šňůra, tentokrát
pětizápasová! Po stejné době se opakovala i jarní remíza na hřišti moravského celku 1:1.
2006/2007 Podruhé uspěla Plzeň naplno, o domácí výhře 2:0 rozhodly pokutové kopy
(oba proměnil Jan Rezek, za faul před druhou penaltou byl vyloučen Jan Flachbart). Na jaře
zvítězila Viktoria v Olomouci 3:1 a tento zápas byl jediný za celou tuto sezonu, v němž vstřelila více než dvě branky! Přesto obsadila 6. místo, zatímco Sigma až 14. pozici, což bylo její
nejhorší umístění za uplynulých 20 let!
2007/2008 Plzeň opět vyhrála doma 2:0 (toto skóre celkově již pošesté!) a tím si také připsala 90. vítězný zápas v české nejvyšší soutěži. První gól si hosté dali sami, druhý přišel až
v poslední minutě. Odvetu naopak prohrála díky penaltě a bylo to (přesně na den) po 25
měsících, kdy v 1. lize z této situace dostala branku!
2008/2009 Po čtyřech měsících se hrálo znova v Olomouci, a přestože do vedení šla Plzeň, domácí nakonec otočili na 2:1. Viktorii vůbec poprvé na hřišti Sigmy nestačila vstřelená
branka ani na remízu, od které ji dělilo jen osm minut. Navíc tím začala její devítizápasová
série bez výhry! Závěrečné kolo před zimní přestávkou však přineslo odvetu se vším všudy:
Plzeň oplatila nejen obě těsné prohry, ale i tu nejvyšší z roku 2000 stejným poměrem 4:0.
Z deseti domácích vítězných utkání tak má skóre 19:0! Tento výsledek byl o to překvapivější, že Viktoria týden předtím propadla v Kladně, zatímco Olomoučtí předchozích sedm zápasů neprohráli! Z Plzně si tak odvezli svou 150. prvoligovou porážku.
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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 Sigma Olomouc
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
Martin Blaha
18
Petr Drobisz
20
Tomáš Lovásik

8. 8. 1985
14. 7. 1976
31. 7. 1974

Obránci
2
Milan Machalický
3
Pavel Dreksa
4
Martin Komárek
6
Ladislav Onofrej
8
Daniel Rossi
12
Aleš Škerle
19
Ondřej Murin
21
Michal Vepřek
24
Tomáš Nuc

1. 6. 1991
17. 9. 1989
14. 10. 1984
20. 9. 1977
4. 1. 1981
14. 6. 1982
15. 2. 1991
17. 6. 1985
9. 3. 1989

Záložníci
5
Marek Kaščák
9
Rudolf Otepka
14
Vojtěch Štěpán
16
Lukáš Bajer
17
Tomáš Hořava
23
Tomáš Janotka
25
Jan Navrátil
27
Vít Štětina

22. 5. 1982
13. 11. 1973
8. 6. 1985
15. 12. 1984
29. 5. 1988
4. 3. 1982
13. 4. 1990
29. 9. 1989

Útočníci
7
Michal Ordoš
10
Michal Hubník
11
Esis Caihame
22
Jakub Petr
29
Pavel Šultes

27. 1. 1983
1. 6. 1983
11. 2. 1987
10. 4. 1990
15. 9. 1985

Hlavní trenér: Zdeněk Psotka
Asistent trenéra: Martin Kotůlek
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Partneři:

malby

Oﬁciální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

střípky ze Štruncových sadů

Hlasujte o nejlepšího hráče utkání

Rozhodněte o tom nejlepším z řad plzeňských fotbalistů. 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. V posledním domácím utkání s Mladou Boleslaví zvolily čtyři desítky fanoušků kapitána týmu Pavla Horvátha, který následně šťastnému výherci předal poukázku do kryokomory. Speciální techniku, která pomocí mrazu pomáhá od bolesti, bojuje proti nachlazení i stárnutí a zvyšuje imunitu, využívají také fotbalisté plzeňské Viktorie.
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.

TOMÁŠ KRBEČEK
ZAMÍŘIL NA HOSTOVÁNÍ
DO LIBERCE
Třiadvacetiletý útočník Viktorie Plzeň Tomáš Krbeček
(27. 10. 1985) odešel na hostování do aktuálně desátého
týmu Gambrinus ligy – Slovanu Liberec. Plzeňský forward, který má na svém kontě 76 ligových startů, střelecky zářil v sezoně 2006/07, kdy
nastřílel devět branek. Změna postu na záložníka a zdravotní problémy zapříčinily, že
se v následujících letech těžko dostával do základní sestavy. V letošním ročníku nastoupil bývalý reprezentant do 19
a 21 let pouze v úvodním
utkání na Slovácku. „Nedařilo se mi v poslední době herně, tu změnu jsem opravdu potřeboval,“ říká samotný Krbeček a dodává. „Beru to jako další motivaci.“ Již v zimní pauze je však možný návrat plzeňského odchovance do domácího dresu. „Hostování Tomáše Krbečka je do
30. června 2010. Kluby jsou však dohodnuty, že v případě potřeby by se mohl vrátit na zimní přípravu do Plzně,“ upřesnil podrobnosti transferu tiskový mluvčí Viktorie Plzeň Pavel Pillár.

POŘIĎTE SI NOVÉ
KARTIČKY VIKTORIÁNŮ
Hráčské kartičky se zcela novým designem si fanoušci plzeňské Viktorie mohou zakoupit ve fanshopu v prostorách recepce Štruncových sadů. Kompletní sada všech členů kádru vyjde fanoušky na 80 korun, k dispozici je také omezené
množství již podepsaných sad.
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další utkání

Bitva o pohárové čtvrtﬁnále
Těžkého soupeře přisoudil los osmifinálových
dvojic Ondrášovka cupu plzeňské Viktorii. Svěřenci
Pavla Vrby si to o postup mezi nejlepších osm
rozdají s Kladnem. Středočeši se ve Štruncových sadech
představili nedávno v rámci ligového souboje a podlehli
až vlastní brankou z poslední minuty zápasu.
Těžké série porážek…
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 modrobílí 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. Bez bodu vyšli Kladenští také z duelu v Plzni.

… a současná vítězná šňůra
Nešťastnou porážkou ve Štruncových sadech však pro Kladno černá série
skončila. Už týden nato totiž Středočeši v domácím prostředí porazili ambiciózní Brno 1:0, aby následně přivezli velmi překvapivé tři body ze hřiště olomoucké Sigmy. A aby toho nebylo málo, dokázali v divoké přestřelce vyválčit tři body také z duelu se střížkovskými Bohemians. Po devíti kolech se tak
Kladno vyškrábalo ze sestupových pater a s deseti body se přiblížilo klidnému středu tabulky.

Dřívější termíny soubojů
Oba týmy se rozhodly využít reprezentační pauzy, a vzájemné zápasy tak
oddělí pouze šest dnů. Nejprve bude ve středu 7. října hostit první utkání
od 18 hodin Kladno, odvetu přivítají v úterý 13. října ve stejném čase Štruncovy sady. Přijďte viktoriány v těžkém duelu podpořit.

Poslední vzájemné utkání
29. srpna 2009 – 6. kolo Gambrinus ligy

FC Viktoria Plzeň – SK Kladno 1:0 (0:0)
Branka: 89. Strnad (vlastní)
Žluté karty: Bystroň. Rezek – Strnad, Klinka
Rozhodčí: Kovařík – Filípek, Mencl
Diváci: 3 774
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Limberský, Bystroň, Hájovský,
Lecjaks – Petržela, Kolář (59. Bakoš), Rýdel,
Horváth, Rajtoral (67. Jiráček) – Střihavka
(83. Rezek). Trenér Pavel Vrba.
SK Kladno: Pavlík – Bartoš, Gross, Procházka, Mráz – Cigánek,
Szabo, Strnad, Holub – Zoubele (83. Tatanašvilli), Klinka.
Trenér Martin Hřídel.
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Cesta obou týmů do osmifinále

Viktoria zatím Ondrášovka cupem proplouvá bez zaváhání. Ve druhém kole si plzeňští fotbalisté poradili s druholigovou Vlašimí s výsledkem 3:1, v následujícím kole nadělili pražské Dukle ještě o branku více.

FC Graffin Vlašim – FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:1)
Branky: 27. Borák – 41. Střihavka, 51. Bakoš, 67. Rezek
FC Viktoria Plzeň: Ticháček – Ševinský, Navrátil, Bystroň (54. Horváth),
Limberský – Petržela (74. Rajtoral), Rada, Kolář, Jiráček –
Bakoš (60. Rezek), Střihavka.

FK Dukla Praha – FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:3)
Branky: 83. Hanousek – 22. Bakoš, 26. Střihavka, 32. Kolář z pen., 90. Rezek
FC Viktoria Plzeň: Ticháček – Ševinský, Navrátil, Rada, Jiráček – Petržela
(58. Rezek), Rýdel, Kolář, Rajtoral – Bakoš (78. Krbeček),
Střihavka (67. Mlika).
Naopak Kladenští měli cestu mezi šestnáct nejlepších o poznání trnitější. Ve druhém kole se Středočechům postavil druholigový mostecký Baník a favorit musel o svém postupu rozhodnout až v penaltovém
rozstřelu.

Baník Most – SK Kladno 1:1 (1:1), na pen. 6:7
Branky: 24. Loos – 35. Zachariáš
SK Kladno: Kostolanský (89. Pavlík) – Broschinský, Mráz, Procházka,
Hajník – Holub, Szabo (46. Bartoš), Gross, Moravec – Zachariáš,
Tatanašvilli (60. Klinka).

MSK Břeclav – SK Kladno 0:1 (0:0)
Branka: 58. Gross
SK Kladno: Kostolanský – Broschinský, Gross, Samek, Hajník – Moravec,
Hlava (90. T. Rouček), Zoubele, Cigánek (59. T. Mašanský) –
Šilhan, Zachariáš (89. Rada).

