jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
vítám vás na posledním domácím utkání této sezony a již v úvodu mého textu bych
vám všem chtěl poděkovat za vynikající podporu. Nejen ve Štruncových sadech, ale
také na hřištích soupeřů jsme vás stále měli za zády a současná pátá příčka v ligové tabulce je tak do značné míry také vaší zásluhou. Já pevně věřím, že se všem fanouškům
dnes odvděčíme dobrým výkonem a v úterý přidáme pověstnou třešničku na dortu
v podobě pohárového triumfu.
V posledním domácím utkání jsme na svém trávníku přivítali úřadujícího mistra z Edenu
a duel se snad divákům musel líbit. Zápas se přitom pro nás nevyvíjel úplně dobře. Slavia byla v prvním poločase lepší, fotbalovější, my jsme špatně přistupovali k hráčům.
Z toho vyplynulo, že jsme se nedostali do hry. První rychlý gól, který ovlivnil vývoj zápasu, padl po naší hrubé chybě, sami jsme Slavii nabídli prostor. Druhé dějství naštěstí
již bylo o něčem jiném. Byli jsme aktivnější, vytvářeli jsme si tlak. Slavia už nemohla
hrát tak kombinačně a my jsme sbírali balony. Některé góly z naší strany byly i šťastné,
především ten třetí, kdy Střihavka atakoval brankaře a dostal se k dorážce do prázdné
branky. Vítězství však bylo zasloužené a určitě nás povzbudilo do závěru sezony.
O minulém víkendu jsme zajížděli na Strahov na půdu posledního Střížkova. Remíza je zklamáním, šancí jsme měli určitě více než na dvě branky.
Na druhou stranu proti totální defenzivě, jakou střížkovská Bohemka předvedla, se jen těžko hledala protizbraň. Ztráta dvou bodů nás mrzí a budeme je chtít získat v dnešním duelu.
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Duel se Slováckem by fanouškům mohl přinést atraktivní podívanou. Oběma týmům
je vlastní ofenzivní hra, soupeře navíc již netrápí sestupové starosti. Přiznávám, že naše
snažení se však upírá především k následnému duelu, kdy v úterý změříme síly s celkem
Jablonce ve finále domácího poháru. Uděláme vše proto, abychom do Plzně přivezli pohárovou trofej. Věřím, že na Letnou dorazí všichni příznivci Viktorie, aby nám vytvořili skvělou
atmosféru. Těším se na velký fotbalový zážitek. Děkujeme, že jste s námi.
Pavel Vrba
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Slavnostní premiéra
17.5. od 18:30
více info naleznete na:

www.cinestar.cz

První liga?
Dlouho jsem
tomu nemohl
uvěřit
Ve věku, kdy se u většiny fotbalistů rozhoduje, zda budou
pokračovat ve své kariéře i na profesionální úrovni, byl Milan
Petržela bez angažmá a rok nikde nehrál. Laso mu hodily
tehdy třetiligové Drnovice, chytil svou šanci za pačesy a přes
Slovácko, Spartu a Jablonec se dostal na západ Čech. Nyní
si bez něho základní sestavu Viktorie dokáže představit jen
málokdo. Fotbalová pohádka, kterou by chtěl Milan zakončit
ziskem pohárového triumfu.

Fotbal hraje prim

Z Drnovic do Vyškova

Velké množství současných ligových hráčů vyzkoušelo v mládí několik sportů, než dali přednost kulatému nesmyslu. Pro Milana však hrála
prim kopaná už od malička. „Na dědině jsme měli jenom fotbal a nikde
jinde nic nebylo. Prakticky všichni kluci hnedka po návratu ze školy práskli
doma taškami a šli hrát fotbal,“ vzpomíná na své začátky v rodných Hošticích-Herolticích, vesničce se 750 obyvateli. Za místní klub začal válet
již v šesti letech, hned po roce se však stěhoval do blízkých Drnovic. „To
bylo kouzelné období. Drnovice totiž v tu dobu hrály ligu, na fotbal chodilo dost lidí a byl tam hezký stadion. Jako žáčci jsme se těšili, až budeme
moci být při zápase a podávat míče. Byl jsem v té době hodně vykulený,
když jsem se pravidelně potkával s ligovými fotbalisty,“ popisuje své první
setkání s nejvyšší soutěží.

Z Drnovic ještě v žákovském věku zamířil do dalšího klubu. „V Drnovicích postupně začala práce s mládeží upadat, a tak se naskytla možnost jít
hrát do Vyškova, který jsem měl také kousek od domova. Odešlo nás tam
z Drnovic nakonec docela dost a hráli jsme druhou dorosteneckou ligu,“
vysvětluje důvody svého prvního loučení s drnovickým klubem. „Potkal
jsem se tam s René Formánkem, ale nikdo jiný z tehdejších spoluhráčů se
v prvoligové soutěži nepohybuje,“ vzpomíná na kamarády z žákovských
kategorií a jedním dechem dodává: „Ale kamarády jsme samozřejmě
zůstali i tak. Kluci mi drží palce, často si zavoláme. Jihomoravský region
je těmito vazbami specifický.“ Na jakých pozicích pak během svých mládežnických let tento šestadvacetiletý fotbalista hrál? „Nastupoval jsem
vlastně na všech postech, hodně to byl střed zálohy. Akorát do brány jsem
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šinou strávil opět na fotbale, když jsem chodil fandit na zápas klukům
z dědiny,“ popisuje, jak vypadal časový rozvrh mladého fotbalisty. „V tu
dobu pro mne byl fotbal takřka vším, neměl jsem žádné jiné zájmy, které
by mne od něj mohly odtáhnout,“ odmítá, že by na něj mohl mít odchod
z domova nějaký negativní vliv. A v rozporu s obecným vnímáním mladých fotbalistů nebyl ze svých vrstevníku jediný, kdo měl stejný názor.
„Vlastně jsme na internátu byli samí fotbalisti z brněnských klubů, a tak
jsme ho hráli třeba i na chodbě,“ směje se při vzpomínkách na fotbalové
bitvy v útrobách brněnské ubytovny. Rád pak také ´Petrželka´ vzpomíná na školní léta, která v jihomoravské metropoli strávil. „Základní
škola byla vlastně sportovní. Dopoledne jsme tak klidně mohli mít tréninky a do školních lavic jsme naklusali až odpoledne. Moje třída se rovnala mému fotbalovému týmu,“ vysvětluje. „Učňák se pak dal zvládnout
bez problémů. Nyní jsem tedy vyučený automechanik. V motoru bych se
klidně pohrabal ještě dnes, ale nevím, jestli by to k něčemu vůbec bylo.
Kolo samozřejmě vyměním a další základní věci umím, ale abych byl schopen něco náročnějšího opravit, to už ne,“ dodává s úsměvem a odmítá, že
by patřil k milovníkům rychlých vozů. „Hezká auta mám rád, ale nehrozí,
že bych se jim věnoval nějak více, kupoval si o nich nějaké časopisy a trávil
hodiny na karosérii s leštěnkou.“

Rok bez fotbalu

nikdy nemusel, v tom mi asi pomohla moje obří postava,“ usmívá se rychlonohý záložník a k možnému návratu k dirigentské roli již vážněji dodává: „Určitě by mě to jednou lákalo, všechna hra se v tu chvíli točí kolem
tebe. Na druhou stranu bych asi potřeboval docela dost času na to, abych
si na všechny činnosti se středovým záložníkem spojené zvyknul. Věřím
ale, že bych s tím výrazný problém neměl.“

Léta v brněnském dresu
Milanových míčových kouzel ve Vyškově si všimli zástupci Zemanu
Brno, a tak se ještě coby žáček stěhoval znovu. Ve třinácti letech nastoupil už za čtvrtý klub. „Celý týden jsem byl v Brně na internátu, v pátek
jsem vždycky přijel domů a v sobotu jel na zápas. Když jsem měl po utkání,
tak bylo ještě hodně práce doma, se kterou jsem pomohl. Neděli jsem vět-
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Po působení v brněnském
dorostu nastala situace, která
málem ukončila kariéru technicky vybaveného záložníka
Viktorie. „V brněnském Zemanu
v době mého odchodu z dorostu
muži nehráli. Dostal jsem ale
pozvánku z druholigové Jihlavy,
abych k nim šel na zkoušku. Bohužel jsem neuspěl a v tu chvíli
jsem si řekl, že asi budu muset
s fotbalem na profesionální
úrovni skončit,“ popisuje nepříjemný okamžik a navazuje
hodně nevšední částí životního příběhu. „Nastoupil jsem
tak u taťky v zámečnické firmě
a po roce šel na vojnu do Vyškova. Vlastně jsem fotbal rok
vůbec nehrál.“ Zejména pobyt
na vojně si Milan v žádném
případě neužíval. „Ze začátku

proﬁl
jsem byl hrozně naštvaný, že jsem na vojnu musel jít. Nadával jsem si, že
jsem si to nezařídil nějak jinak. Strávil jsem tam měsíc v přijímači a byla to
vážně dřina. Túry s krosnami ať už bylo mokro, sucho, vedro, mráz. Hrůza.
Opravdu jsem v tu dobu hodně nadával,“ přiznává, že nošení zelené uniformy rozhodně nebylo jeho šálkem kávy.

Drnovická příležitost a návrat na trávníky
Vše se nakonec v dobré obrátilo a příběh rychlonohého viktoriána
by mohl posloužit jako námět pro hollywoodský film. „Když jsem byl
na vojně, tak za mnou přijel trenér Mazura, který mne znal z mládežnických týmů v Drnovicích. V tu dobu hrály Drnovice třetí ligu a on mne pozval, ať si s nimi jdu zatrénovat. V klubu jsem už zůstal,“ popisuje okamžik,
který označuje za zlomový ve svém fotbalovém životě. „Následně mi
Drnovice vlastně sehnaly v rámci vojny místo na poště, abych mohl stíhat tréninky. Když pak někdy bylo potřeba, tak mě vždycky bez problémů
z práce uvolnili. Tam to pak byla taková domácí pohoda,“ vzpomíná
na idylické jihomoravské časy. „Myslím si, že tento rok byl pro mne dobrou životní zkušeností, která mne dodnes posiluje,“ přemýšlí o měsících,
kdy už sám nepočítal, že by se jednou mohl fotbalem uživit. Pohádkový
příběh však stále pokračuje.
„Už když jsme hráli třetí ligu,
pan Mazura mi říkal, že mám
na to, abych nastupoval v lize
první, že opravdu nechápe, co
tam u nich ještě dělám. Samozřejmě, že jsem se tomu smál
a opravdu jsem nepočítal s tím,
že bych mohl mít na první ligu,“
říká hráč, který byl rád, že vůbec může nastupovat v kvalitní soutěži. „Rok poté jsme již
postoupili do druhé ligy, mně
se v prvních pěti zápasech celkem zadařilo a následně už
přišla nabídka z prvoligového
Slovácka,“ potvrzuje vývoj následných událostí, které trenér
Mazura předvídal.

Hvězda vstoupá vzhůru
„Když si pro mě do Drnovic
trenér Slovácka Jarolím přijel,
nevěřil jsem vlastním očím.
Vzápětí jsem s nimi podepsal

smlouvu. I když jsem druhý den stál před stadionem Slovácka a potkával
ligové hráče, pořád jsem si připadal jako ve snu,“ vzpomíná na nádherné
okamžiky. „Když jsem přišel do kabiny, tak jsem si raději sedl do kouta
a sledoval, co se děje. Postupně jsem se začal otrkávat. Nejprve jsem se bavil s mladšími kluky a potom bylo už vše v naprostém pořádku,“ vybavuje
si své začátky v klubu, pro který má jen slova chvály. To samé platí také
o trenérovi, který si ho do kabiny Slovácka přivedl. „Na trenéra Jarolíma
vzpomínám jenom v dobrém. Je to výborný trenér, který je velmi přísný
a má všechno do detailu propracované.“ V dresu Slovácka hrál skvěle,
mezi prvoligovými fotbalisty se neztratil, a tak se nebylo čemu divit, že
se o něj začaly zajímat větší kluby. „Nakonec se ozvala i pražská Sparta.
Na Letné jsem podepsal smlouvu, i když jsem ještě další rok zůstal ve Slovácku na hostování.“

Přes Jablonec a Spartu do Štruncových sadů
Sparta sice nadějného fotbalistu stáhla z hostování ve Slovácku, ale
vzápětí ho poslala na zkušenou do Jablonce. „Na severu Čech jsem neměl problémy s tím, že bych se o sebe nebyl schopen postarat. Spíše mi
chyběli kamarádi a rodina. Občas mě samozřejmě mrzelo, že jsem na druhém konci republiky a nemohu být s nimi. Postupem času jsem si na to
však zvykl a myslel už jenom na fotbal,“ přemýšlí nad svým prvním angažmá mimo Moravu. Po roce v zeleno-černých barvách zamířil na Letnou. „Když se lidé od nás z vesničky dozvěděli, že jdu opravdu do Sparty,
propukla euforie. Lidé byli šťastní, že se to někomu od nich podařilo,“
vzpomíná na reakce známých. Mnoho radosti jim však během měsíců,
kdy oblékal rudý dres, neudělal. „Když jsem byl ve Spartě, byla v klubu
obrovská konkurence. Trenéra Bílka jsem asi nijak víc nezaujal, a tak jsem
takřka nenastupoval. V žádném případě však proti Spartě nějakou zášť
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necítím. Beru to sportovně a angažmá na Letné chápu jako dobrou zkušenost,“ říká upřímně a dodává, že byl velmi rád za přesun do Viktorie. „V klubu jsou perfektní lidé i fanoušci, nemám si vůbec na co stěžovat
a jsem zde naprosto spokojený,“ usmívá se.

Zažíváme úspěšný rok, říká Petržela
Letos Milan ve Štruncových sadech zakončí již svou třetí sezonu. Do té
doby nevídaná pozornost byla Viktorii věnována před startem loňského ročníku, kdy plzeňský celek posílilo velké množství kvalitních
fotbalistů ze Sparty. „Lidé od nás hodně očekávali, a tak jsme tím mohli jenom ztratit a nic získat. Přišli dobří fotbalisté, ale to nemohlo pro Viktorku
znamenat, že okamžitě budeme hrát skvěle a všechno vyhrávat. Na hřišti
si na sebe musíte zvyknout a až poté se dá počítat s dobrými výsledky.
Přiznám se, že jsem před loňskou sezonou neměl tak velké oči, jako měli

ostatní. Samozřejmě, že mě náš nepovedený podzim mrzel, ale nechtěl
jsem z toho dělat přílišnou vědu. Prostě se musí chvíli počkat, až si všechno
sedne,“ přemýšlí o sezoně 2008/09. „Myslím si, že letošní ročník je pro nás
úspěšný, i kdyby se nám nepodařilo v úterý ve finále Ondrášovka Cupu
zvítězit. Každý z nás si však uvědomuje, že máme nyní obrovskou šanci
něco dokázat. Naše účast ve finále je pak důkazem toho, že pokud tým
zůstane pohromadě, je zde obrovská šance mít stále lepší a lepší výsledky,“
říká. „Těmto výsledkům určitě nahrává také fakt, že máme v kabině úžasnou partu. Když člověk jde na hřiště a cítí se tu dobře, je daleko uvolněnější
a hraje se mu lépe. Pokud spolu všichni hráči v šatně vychází, musí se to
nutně odrazit i ve výsledcích klubu,“ potvrzuje informaci, že o vztazích
v kabině Viktorie se dá hovořit pouze v superlativech. Stejně tak se
plzeňští fanoušci vyjadřují o výkonech tohoto technického fotbalisty.
Jedinou věcí, kterou ´Petrželkovi´ vytýkají, je neproměňování gólových šancí. „Mrzí mě, když nedám nějakou
gólovou příležitost, ale nechci se tím nijak
více zabývat. Jakmile bych se v další vyložené šanci objevil, mohla by se mi znovu
rozklepat kolena,“ komentuje svou fotbalovou slabinu. „I neproměněné šance ale
beru s nadhledem. Opravdu se mi nestává,
že bych kvůli jedné akci nemohl usnout.
Vždyť to je jen fotbal,“ dodává.

Petržela a Limberský,
známá dvojka
Jedním z nejlepších Milanových kamarádů v kabině je David Limberský.
„S Davidem jsem se potkal na světovém
šampionátu hráčů do dvaceti let ve Spojených arabských emirátech. Vlastně jsem
mu tam nahrával na gól, který vstřelil
nůžkami a pomohl jsem mu k tomu, aby
odešel do Itálie. Z přestupu mi ale nedal
ani korunu,“ pošťuchuje svého spoluhráče. „S ´Limbou´pak máme z tohoto
mistrovství jednu společnou vzpomínku,
ve které hraje roli také náš současný trenér Vrba. Právě on tehdy reprezentační
tým vedl. Na střeše hotelu jsme měli totiž
bazén a trenér nám opakovaně zakazoval
koupání nebo opalování. Samozřejmě, že
jsme tam ale s Davidem museli jít trochu
toho bronzu chytit. Trenér Vrba nás nachy-
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Tradiční plzeňský
výrobce karet, her a puzzle

Bonaparte
tal, ale ani se nerozčílil a jenom prohodil něco ve smyslu, že to nemohl být
nikdo jiný než my dva,“ směje se ještě dnes.

Den Milana Petržely
Jak pak vypadají Milanovy volné chvíle? „Po tréninku jdeme vždycky
společně na oběd a kafe. Ve dvě nebo tři hodiny se pak většinou už dostanu domů. Tam odpočívám, podívám se na televizi nebo internet. Občas
také něco uklidím a vyperu. Sem tam samozřejmě zajdu do kina a docela
často teď chodíme na motokáry. Občas vytáhnu i tenisovou raketu nebo
kolečkové brusle. Vždycky záleží na počasí a na náladě,“ krčí rameny
s tím, že opravdu netráví volno žádným neobvyklým způsobem. „Bydlím sám a nemám tu přítelkyni. Ta je totiž z Moravy a má tam práci, takže
zde nemůže být. Vídáme se vždy, když vyrazím domů, a tak si jsme vzácní,“
nechává příznivce Viktorky dále nahlédnout do svého soukromého života. Prozradí nám také zkušený viktorián na závěr, jaké jsou jeho fotbalové sny? „Sny byly a sny jsou. Nyní už se na věci dívám realisticky a je
jasné, že nikdy nepůjdu do Realu Madrid nebo Manchesteru United, které
jsem si vysnil jako malý. Samozřejmě, že bych se jednou rád podíval do zahraničí, ale vysněný klub či ligu nemám,“ říká Milan Petržela a svým typickým přízvukem na závěr dodává: „Nejbližší sen jsou evropské poháry pro
Plzeň. Věřím, že v úterý ten rozhodující krok uděláme.“

GČNXMH
KUiþĤP
)&9LFWRULH3O]HĖ
]D~VSČãQRX
VH]RQX

www.bonaparte.cz
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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

soupeř

Slovácko již oslavilo
záchranu v lize
Velká radost vypukla po posledním kole na hřišti v Uherském
Hradišti. Tým Slovácka porazil se štěstím Příbram 2:1
a definitivně si zajistil prvoligovou příslušnost také pro příští
sezonu. Ve Štruncových sadech tak fotbalisté v modro-bílých
dresech mohou odehrát uvolněný zápas.

Trenér v závěru sází na zkušenost
První porážka
od celku Plzně

BILANCE SE SOUČASNÝMI
PRVOLIGOVÝMI KLUBY

Sezonu odstartovali fotbalisté
Nejvíce výher s Olomoucí – 6
Slovácka domácím střetNejvíce remíz s Teplicemi – 9
nutím s Plzní. Tento duel
Nejvíce proher se Spartou – 11
jakoby předznamenal celou
PLZEŇ – SLOVÁCKO
sezonu našeho dnešního
BILANCE VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ
soupeře. Domácí rychle
vedli, předváděli nebojácný
1. česká liga
9414
výkon, ale zkušený soupeř
Z toho v Plzni 4 2 0 2
Lepší umístění v minulých sezonách
třemi brankami jejich nadPlzeň – 2, Slovácko – 3
šení zlomil. První tři body si
2. česká liga
2101
Moravané připsali ve třetím
kole proti Olomouci, na ně
navázali o dva týdny později domácím vítězstvím proti Střízkovu. Pak
však čekali na výhru dlouhých pět kol, až se mohli radovat na horké
vršovické půdě Bohemians 1905. V podobně nevyrovnaném duchu
pokračovali hráči Slovácka také v dalších měsících, ačkoliv především
proti silným protivníkům se dokázali vyburcovat. Jen těsně podlehli Baníku,
doma potrápili
SLOVÁCKO
Spartu, venku
1. česká liga
2000–2007, 2009–2010
Letošní sezona 8.
Teplice, remiDnešní zápas
240.
zovali s JablonLoňské umístění 10. (2. liga)
cem a úřadujíNejvětší úspěch 5. místo (2004)
cím mistrům
Nejvyšší výhry S. Město – Plzeň 5:0 (srpen 2000)
S. Město – H. Králové 5:0 (květen 2003)
z Edenu vzali
Nejvyšší prohry S. Město – Ostrava 0:4 (září 2001)
dokonce tři
Ostrava – Slovácko 6:2 (březen 2004)
body.

Po nevýrazných jarních výsledcích nahradil na poslední kola Josefa
Mazuru trenér Miroslav Soukup a ten vsadil především na zkušené
hráče. Třicátníci v čele se Švancarou, Zelenkou a především gólmanem
Filipkem měli hlavní podíl na dvou závěrečných výhrách, které zajistily
setrvání v Gambrinus lize. Vedle jmenovaných najdeme na soupisce
dnešního soupeře další známá ligová jména jako např. Pavla Němčického, Aleše Urbánka nebo Michala Kordulu.
1999/2000 (2. liga)

Plzeň – Staré Město 4:2 V 10. kole si soupeř připsal druhou a poslední porážku v soutěži, ve zbývajících dvaceti
zápasech 17x vyhrál a jen 3x remizoval!
Staré Město – Plzeň 3:1 Plzeň šla do vedení už ve 2. minutě, ale ještě během 1. půle otočil stav Vladimír Malár
dvěma proměněnými penaltami. Domácí si tak pět kol před koncem zajistili historický postup do nejvyšší soutěže, zatímco Viktoria rozhodla o svém návratu po roce až v předposledním kole výhrou na hřišti sestupující Poštorné. Staré Město tuto sezonu zakončilo sérií osmi vítězství a na druhou Plzeň mělo sedmnáctibodový náskok!
2000/2001

Staré Město – Plzeň 5:0 Debakl v utkání obou prvoligových nováčků odstartoval plzeňskou čtrnáctizápasovou
sérii bez výhry s bilancí 5 remíz a 9 porážek.
Plzeň – Staré Město 1:0 Až tato jarní odveta zmíněnou černou sérii ukončila, Plzeň tak v tomto ročníku
v 18. zápase vyhrála teprve podruhé!
2003/2004

Slovácko – Plzeň 2:2 Ze všech vzájemných zápasů je tento jediný, který skončil remízou. Plzeňští dvakrát
vedli, soupeř podruhé vyrovnal tři minuty před koncem. Hrálo se v Brně před 256 diváky!
Plzeň – Slovácko 0:1 100. porážka Plzně v 1. české lize a zároveň 1. výhra Slovácka venku v této sezoně. Jediný
gól vstřelil Jan Nezmar, jenž se později opět vrátil do Liberce. Ze současných fotbalistů obou týmů do zápasu
zasáhli David Limberský, Milan Petržela (hrál za Slovácko) a Pavel Němčický, který nechyběl ani u postupu někdejšího Starého Města do 1. ligy.
2005/2006

Slovácko – Plzeň 1:0 Osm zápasů (dva a půl měsíce) čekal celek z Uherského Hradiště na vítězství a dočkal se
právě s Plzní, rozhodla branka Milana Ivany tři minuty před koncem!
Plzeň – Slovácko 0:2 Existenční utkání v předposledním kole Plzeňští naprosto nezvládli, hosté si tak připsali
na poslední pokus jedinou výhru venku v tomto ročníku. Viktoria nakonec prvoligovou příslušnost uhájila úspěchem na Spartě o tři dny později.
2006/2007

Slovácko – Plzeň 0:2 Ve 13. kole utrpělo Slovácko už desátou porážku v sezoně a s pěti body uzavíralo tabulku.
Výsledkem bylo odvolání trenéra Jiřího Plíška.
Plzeň – Slovácko 2:0 O osudu zápasu rozhodly dvě rychlé branky již během úvodních deseti minut. Dvě kola
před koncem tak byl zpečetěn sestup Slovácka, které tak nejvyšší soutěž opustilo po sedmi letech.
2009/2010

Slovácko – Plzeň 2:3 V zahajovacím kole letošního ročníku zaznamenala Plzeň svůj rekordní zápis. Tento zápas je totiž vůbec jediný v historii 1. české ligy, kdy na půdě soupeře skórovala 3x již v 1. poločase!
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minulý zápas
Poločasové vedení
hostů
Po třiadvaceti minutách
hry však bylo vyrovnáno.
Horváthův pas našel přesně
hlavu Koláře a ten se zblízka
nemýlil. Západočeši byli

Po brankové
přestřelce mohla
slavit Viktoria
V předposledním domácím utkání v letošním ročníku
Gambrinus ligy přivítala Viktoria ve Štruncových sadech
obhájce titulu, Slavii Praha. Sešívaní však v letošní sezoně
v žádném případě nenavazují na své výkony z předchozích
dvou let, kdy se jim vždy podařilo vybojovat ligový titul, a před
zápasem jim patřilo až osmé místo.

nadále při chuti. Dvakrát se pokusil branku soupeře ohrozit Limberský, ale jeho zakončení postrádala přesnost. Ve 35. minutě se opět
ujala vedení Slavia. Jaroslav Černý se proháčkoval mezi třemi viktoriány, našel volného Ivanovskiho a ten i podruhé v souboji s Daňkem
uspěl – 1:2. Vzápětí mohl odpovědět Střihavka, jenž se objevil za slávistickou obranou. Vysoký útočník Viktorie se pokusil obejít Vaniaka
kličkou, ale tu slávistický gólman vystihl.

Viktorii vyšel vstup do druhé půle
Rychlý brankový úvod Slavie
Utkání začalo velmi svižně. Po třech minutách hry se do míče opřel
Horváth a střelou z hranice šestnáctky protáhl Vaniaka. Slavia však
odpověděla vzápětí a rozesmutnila všechny příznivce Plzeňských.
Ivanovski se ocitl za obranou Viktorky a první střelou hostů se mu
podařilo překonat Daňka. O odpověď se pokusil oslavenec Rezek, ale
jeho hlavička skončila na rukavicích hostujícího brankáře.
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Do druhého poločasu vstoupila Viktoria aktivněji než její soupeř.
Její útočná snaha byla korunována vyrovnávací brankou už po pěti
minutách hry po návratu z kabin. Rezek dostal míč za obranu hostů
a přehodil vybíhajícího Vaniaka. V 59. minutě rozjásal všechny příznivce Viktorie Střihavka. Plzeňský útočník důsledně napadal Vaniaka,
míč na něm vybojoval a následně zasunul do prázdné brány – 3:2
pro Viktorii!

minulý zápas

Honza Rezek oslavil
narozeniny gólem
» Ve středu slavil 28. narozeniny a vůbec poprvé v den
oslav nastoupil k zápasu. Na konci, kdy na tabuli svítilo
Plzeň – Slavia 4:2, byla radost čerstvého osmadvacátníka Jana Rezka dvojnásobná. Aby ne, na výhře se sám
podílel gólem. „Ta pěkná přihrávka byla dárkem od Pavla
Horvátha, kdybych to nedal, hodně bych se zlobil,“ usmíval
se ´Réza´ po vítězném zápase.

Závěrečný červeno-modrý
koncert
O sedm minut později se znovu změnilo
skóre a opět ve prospěch Západočechů.
Po rohovém kopu Petržely a následných
zmatcích ve slávistické obraně dorazil
míč za Vaniakova záda Horváth, který
zvýšil na 4:2. Pátou branku Plzeňských
mohl přidat aktivní Petržela, ale jeho
střela skončila na břevně. Poté pálil
nebezpečně Rezek, ale branku Slavie
netrefil. Těsně před koncem hry se pokusil zkorigovat stav utkání Grajciar. Míč
z jeho kopačky však síť za Daňkovými
zády nerozvlnil, a tak utkání skončilo výhrou Viktorie 4:2.

» Rezek přiznával, že vstup do zápasu si viktoriáni představovali jinak. „Začali jsme hodně vlažně a rychle dostali první zbytečný gól. A i když jsme pak srovnali, Slavia
šla znovu do vedení a pro nás to nebyla snadná situace,“
líčí ofenzivní hráč Plzně. Obrat ale přišel po přestávce.
Na hřiště nastoupila jiná Viktoria v plném nasazení. Slavii vygumovala z trávníku. „Spoustu věcí jsme si o půli vyříkali,“ vysvětluje Rezek důvod proměny. A byl to právě
on, kdo zavelel k obratu. V 50. minutě po Horváthově
přihrávce překonal Martina Vaniaka a vyrovnal. A když
k tomu během další čtvrthodiny přidali další branky
Střihavka a Horváth, bylo plzeňské dílo dokonáno.
„Ve druhé půli jsme Slavii přehráli, šli jsme za vítězstvím,“
tvrdí Rezek.
» Podle něj je pro plzeňskou kabinu výhra nad loňským
mistrem důležitá, i když v tabulce už se Plzeň nahoru
neposune. „Hlavně chceme zůstat na pátém místě, to si
myslím, že by byl hezký výsledek. Zespoda se na nás tlačí
Olomouc, tak body jsou třeba.“ Narozeninové oslavy si
tak může vychutnat. „Něco určitě dám do kabiny. Musím
se zeptat trenéra, co je nebo není povolené,“ konstatuje.
Větší oslavu než tu narozeninovou by si ale jako ostatní
rád užil až 18. května večer. Po úspěšném finále Ondrášovka Cupu s Jabloncem.
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FC Viktoria Plzeň – SK Slavia
Praha 2:4 (1:2)
Branky 23. Kolář, 50. Rezek,
59. Střihavka, 66. Horváth –
4. a 35. Ivanovski
ŽK Horváth, Limberský – Trapp
Rozhodčí Příhoda – Košel, Pospíšil
Diváci 3 953
FC Viktoria Plzeň Daněk – Limberský,
Bystroň, Navrátil, Lecjaks – Petržela
(83. Rajtoral), Rada, Horváth, Kolář
(87. Darida), Rezek – Střihavka
(66. Jiráček), trenér Vrba
SK Slavia Praha Vaniak – Krajčík, Trapp,
Hošek, Hubáček – Dens (72. Šenkeřík),
Grajciar, Ragued (61. Lafrance),
Černý M., Černý J. (79. Koreš) –
Ivanovski, trenér Cipro
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minulý zápas

Plzeň veze
ze Strahova jen bod
Plzeňská Viktoria ve 29. kole Gambrinus ligy remizovala
s Bohemians Praha 2:2. Hosté měli více ze hry, nakonec ale
museli dotahovat náskok soupeře. Protože ale Olomouc ale
také jen remizovala v Teplicích, skončí Viktoria na pátém místě
tabulky.
do boční sítě. Potom přišla série rohových kopů, která jen dokládala
převahu pátého týmu tabulky, ale bez gólového vyjádření.

První poločas bez branek

Viktoria chtěla změnit historické statistiky
Duel, ve kterém o moc nešlo. Tak by se dal nazvat zápas 29. kola
Gambrinus ligy mezi střížkovskými Bohemians a plzeňskou Viktorií.
Bohemians už neměli šanci uniknout sestupu, Viktoria zase nemohla
dosáhnout na pohárové příčky. Přesto měla hlavně Plzeň o motivaci
postaráno. Vítězství na Strahově by znamenalo klubový rekord v počtu bodů. Současný tým by ziskem tří bodů poskočil na 49 bodů, což
nedokázal ani Michálkův tým v roce 1993/94 (když se přepočtou jeho
výhry na dnešní tříbodový systém). Navíc by Viktoria upevnila postavení na skvělém pátém místě.

Marné dobývání domácí branky
Na Strahově se setkaly týmy, které uspěly v minulém kole. Hráči Bohemians se po sérii sedmi porážek zmátořili a v Brně uhráli bezbrankovou
remízu, Viktoria zase po dlouhém čekání
na plný bodový zisk v lize rozstřílela Slavii,
když ukázala skvělý obrat ve druhé půli.
Mnohem aktivněji do střetnutí vstoupili
hosté, kteří ukázali, že jsou velmi dobří
v kombinaci. V prvních deseti minutách
hledal v dobrých pozicích dvakrát spoluhráče kapitán Horváth. Na konci první
čtvrthodinky mohli jít Viktoriáni do vedení. Nejdřív se dostal po pěkné patičce
ke střele Rajtoral, Belaň jeho pokus vytěsnil, v další příležitosti střílel Rezek jen
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S přibývajícím časem byla ale Plzeň málo nebezpečná. Sice držela většinou míč, další šance však nepřicházely. Ve 38. minutě se tak po levé
straně dostávali do šance Střížkovští, Navrátil na poslední chvíli míč zametl na roh. Těsně před poločasem se zjevil ještě v pokutovém území
Plzně Jeslínek a na druhé straně pokusem téměř z půlky vystrašil Belaně Horváth – to však bylo v první půli vše.

Nečekané brankové dostihy…
Druhá půle přinesla víc vzruchu a hlavně góly. Plzeň znovu začala aktivně, po pěti minutách se dostal do vápna Petržela, jeho bombu pod
břevno vyškrábl na roh Belaň. Po dalších pěti minutách Viktoriáni vytvořili ve vápně Bohemians velký závar, ale znovu bez úspěchu. Po hodině hry rozehrál skvěle přímý kop Rezek, z hranice velkého vápna však
jen orazítkoval břevno. A tak zahřmělo na druhé straně. Do brejku se
dostal Jeslínek a v pohodě prostřelil Ticháčka. Hned za minutu srovnal
Rezek, rozhodčí ale odpískal ofsajd. Další gól Plzně už platil. Rajtoralův
centr zprava došel až k Radovi, který pohodlně
zblízka vyrovnal.

…a marný tlak Viktorie
Deset minut před koncem vybojovali Bohemians roh. Po rozehrání se dostal vysoký míč
do vápna a k překvapení Plzeňských rozhodčí
zapískal faul na Ibeho a – penaltu. Flachbart se
nemýlil a poslal znovu domácí do vedení. Viktoria se nevzdala. V 85. minutě mistr standardních situací Horváth rozehrál centr a Bystroň
srovnal na konečných 2:2. Bohemians se dneš-

minulý zápas

BOHEMIANS PRAHA – FC VIKTORIA PLZEŇ 2:2 (0:0)
Branky 63. Jeslínek, 79. Flachbart – 71. T. Rada, 85. Bystroň
ŽK Modeste, Fenyk, Očovan – Horváth
Rozhodčí Franěk – Handlíř, Gallo
Diváků 180
Bohemians Praha Belaň – Flachbart, Lencevič, Macháček, Modeste,
Grznár – Dittrich (81. Očovan), Fenyk, Ježdík – Jeslínek (89. Wakui),
Pospíšil (68. Ibe), trenér Jindráček

David Bystroň bude sezonu hodnotit
až po ﬁnále poháru

FC Viktoria Plzeň Ticháček – Navrátil, Bystroň, Lecjaks

» Znovu ukázal, že hra hlavou je jeho silnou stránkou, v zápase se střížkovskými Bohemians to dokázal i v útočné fázi. Pět minut před koncem
zápasu na pražském Strahově prohrávala ještě plzeňská Viktoria 1:2,
když přišla chvíle Davida Bystroně. Balon z kopačky kapitána Pavla
Horvátha se snesl na jeho hlavu a sedmadvacetiletý obránce se nemýlil – 2:2. Výsledek už se nezměnil, Plzeň si odvezla z Prahy alespoň bod.
„Centr byl výborný, já měl potom snadnou úlohu, jen trefit bránu,“ pochválil
Bystroň kapitánovu přihrávku.
» Na Strahově zařídili bod dvěma trefami hráči z druhé vlny – kromě Bystroně ještě Tomáš Rada. „Ale že by útočníci nedávali góly, to ne. Vždyť minule se trefili David Střihavka a Honza Rezek. Teď to prostě zbylo na někoho
jiného,“ odmítl zkušený obránce dohady o tom, že útočná vozba málo
přispívá svými zásahy. Plzeň v zápase se střížkovskými Bohemians jen
dotahovala náskok soupeře, všechny góly padly až ve druhé půli. Viktoria měla přitom hned od úvodu zápasu víc ze hry, převahu ale nedokázala gólově přetavit. „V prvním poločase jsme opravdu měli dost možností,
jenže jsme neřešili dobře finální a předfinální část, nebyli jsme úspěšní,“
hodnotil Bystroň marné snahy o zteč Belaňovy svatyně v první půli.
» Viktoriány čeká za týden rozloučení s ligou ve Štruncových sadech v zápase se Slováckem, David Bystroň nemá před utkáním problém s motivací. „Určitě chceme vyhrát, abychom si udělali pohodu před finále poháru, chceme v lize udělat padesát bodů,“ vyjmenovává obránce důvody,
proč nechce poslední ligový duel letošní sezony podcenit. Překonání
klubového rekordu v počtu získaných bodů ale příliš neřeší. „To určitě
ne, chceme prostě hrát co nejlíp. Je ale určitě škoda, že jsme spoustu bodů
poztráceli tím, že neproměňujeme šance a pak naopak dostaneme nějaké
laciné góly,“ uvědomuje si odchovanec ostravského fotbalu.
» Páté místo v lize, rekordní bodový zisk a účast ve finále Ondrášovka
Cupu zatím nepřeceňuje. „Úspěšná sezona bude až ve chvíli, kdy uspějeme
v poháru, to je teď nejdůležitější krok,“ dodává obránce, který už dobyl
pohárový triumf s ostravským Baníkem. Povede se mu to i s plzeňskou
Viktorií?

(59. Střihavka) – Rezek, Kolář (90. Darida), trenér Vrba

(76. Limberský), Rada – Rajtoral, Horváth, Petržela, Jiráček

ním zápasem rozloučili se strahovským stadionem, plzeňská Viktoria
se do Prahy ještě podívá. V úterý 18. května ji na pražské Spartě čeká
finále Ondrášovky Cupu s Jabloncem.
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Milan Petržela

soupeř

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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- Má již vaše pobočka zavřeno?
- Nemáte čas na pobočku zajít?
- Podejte sázku přes internet!

Registrujte se na kterékoliv
pobočce Tipsportu!
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tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 29. kole

Ligové zápasy Viktorie v této sezoně

1.

AC Sparta Praha

29

15

14

0

41:14

59

1. kolo

25. 7. 2009

Slovácko – Plzeň

2:3

2.

FC Baník Ostrava

29

17

8

4

46:24

59

2. kolo

1. 8. 2009

Plzeň – Teplice

2:2

3.

FK Baumit Jablonec

29

17

7

5

40:24

58

4.

FK Teplice

29

15

10

4

44:24

55

3. kolo

8. 8. 2009

Ostrava – Plzeň

1:0

5.

FC Viktoria Plzeň

29

12

11

6

40:31

47

4. kolo

16. 8. 2009

Plzeň – Liberec

2:3

6.

SK Sigma Olomouc

29

13

5

11

46:36

44

5. kolo

23. 8. 2009

Bohemians 1905 – Plzeň

0:1

7.

FK Mladá Boleslav

29

11

6

12

47:40

39

6. kolo

29. 8. 2009

Plzeň – Kladno

1:0

8.

SK Slavia Praha

29

10

8

11

36:35

38

7. kolo

12. 9. 2009

Příbram – Plzeň

1:0

9.

1. FK Příbram

29

10

5

14

34:40

35

10.

1. FC Brno

29

9

8

12

30:38

35

8. kolo

19. 9. 2009

Plzeň – Ml. Boleslav

2:1

11.

FC Slovan Liberec

29

9

7

13

32:38

34

9. kolo

26. 9. 2009

Sparta – Plzeň

0:0

12.

Dynamo Č. Budějovice

29

7

10

12

24:33

31

10. kolo

3. 10. 2009

Plzeň – Olomouc

1:0

13.

Bohemians 1905

29

7

10

12

19:28

31

11. kolo

19. 10. 2009

Jablonec – Plzeň

0:1

14.

1. FC Slovácko

29

8

5

16

26:40

29

12. kolo

25. 10. 2009

Č. Budějovice – Plzeň

0:0

15.

SK Kladno

29

7

4

18

23:48

25

16.

FK Bohemians Praha

29

4

4

21

27:62

-4

13. kolo

2. 11. 2009

Plzeň – Brno

1:1

14. kolo

9. 11. 2009

Slavia – Plzeň

0:0

15. kolo

21. 11. 2009

Plzeň – Bohemians Praha

3:2

17. kolo

1. 3. 2010

Plzeň – Ostrava

0:0

18. kolo

6. 3. 2010

Liberec – Plzeň

0:2

16. kolo

10. 3. 2010

Teplice – Plzeň

2:1

19. kolo

14. 3. 2010

Plzeň – Bohemians 1905

3:0

20. kolo

20. 3. 2010

Kladno – Plzeň

1:3

21. kolo

24. 3. 2010

Plzeň – Příbram

3:1

22. kolo

27. 3. 2010

Ml. Boleslav – Plzeň

4:0

23. kolo

5. 4. 2010

Plzeň – Sparta

2:2

24. kolo

11. 4. 2010

Olomouc – Plzeň

1:0

25. kolo

17. 4. 2010

Plzeň – Jablonec

1:1

26. kolo

24. 4. 2010

Plzeň – Č. Budějovice

0:0

27. kolo

1. 5. 2010

Brno – Plzeň

2:2

28. kolo

5. 5. 2010

Plzeň – Slavia

4:2

29. kolo

8. 5. 2010

Bohemians Praha – Plzeň

2:2

Rozpis posledního kola
Příbram – Ostrava

15. 5. 2010

17:30

Kladno – Liberec

15. 5. 2010

17:30

Sparta – Teplice

15. 5. 2010

17:30

Ml. Boleslav – Slavia

15. 5. 2010

17:30

Olomouc – Bohemians Praha

15. 5. 2010

17:30

Jablonec – Č. Budějovice

15. 5. 2010

17:30

Plzeň – Slovácko

15. 5. 2010

17:30

Brno – Bohemians 1905

15. 5. 2010

17:30
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

soupiska

DOMÁCÍ 

HOSTÉ 

FC Viktoria Plzeň

1. FC Slovácko

Brankáři
19
Dan Houdek
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

Brankáři
1
Milan Heča
29
Miroslav Filipko
30
Petr Vašek

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

Obránci
3
Tomáš Hájovský
8
David Limberský
13
Jan Lecjaks
15
František Ševinský
18
David Bystroň
21
Jakub Navrátil
22
Šiniša Rožman

10. 12. 1982
6. 10. 1983
9. 8. 1990
31. 3. 1979
18. 1. 1982
1. 2. 1984
16. 10. 1990

Záložníci
4
Tomáš Rada
6
David Vaněček
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
16
Vladimír Darida
20
Petr Jiráček
24
Filip Rýdel
26
Daniel Kolář
27
František Rajtoral

28. 9. 1983
9. 3. 1991
22. 4. 1975
19. 6. 1983
8. 8. 1990
2. 3. 1986
30. 3. 1984
27. 10. 1985
12. 3. 1986

Útočníci
7
David Střihavka
9
Tomáš Krbeček
17
Jan Rezek
23
Marek Bakoš

4. 3. 1983
27. 10. 1985
5. 5. 1982
15. 4. 1983

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

Obránci
3
Lukáš Kubáň
11
Tomáš Jeleček
12
Pavel Němčický
13
René Formánek
17
Martin Kuncl
21
Aleš Urbánek
22
Tomáš Košút
24
Tomáš Randa
25
Vlastimil Daníček

21. 3. 1991
23. 9. 1973
9. 4. 1979

22. 6. 1987
25. 2. 1992
13. 8. 1977
9. 1. 1975
1. 4. 1984
25. 5. 1980
13. 1. 1990
23. 12. 1974
15. 7. 1991

Záložníci
2
Vít Valenta
4
Nascimento Silva Cleber
5
Michal Kordula
6
Tomáš Abrahám
7
Lukáš Zelenka
10
Radim Nečas
15
Jiří Perůtka
15
Filip Hlúpik
16
Lukáš Fujerik
26
Jakub Svízela

4. 1. 1980
13. 6. 1986
11. 2. 1978
18. 4. 1979
5. 10. 1979
12. 1. 1988
22. 2. 1988
30. 4. 1991
9. 12. 1983
9. 1. 1992

Útočníci
9
Petr Švancara
18
Václav Ondřejka
19
Aleš Chmelíček
20
Ilija Nestoroski

5. 11. 1977
30. 4. 1988
24. 2. 1980
12. 3. 1990

Hlavní trenér Miroslav Soukup
Asistenti trenéra Jiří Dekař, Jan Palinek, Martin Juřička
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Partneři

DYBS

Stavební činnost s.r.o.

STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

OVOCE – ZELENINA
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

Charitativní akce na podporu onkologického
a radioterapeutického odd. FN v Plzni

III. ročník nedělního odpoledne
pro dobrou věc
16. května 2010 od 14 hodin
Městský stadion Štruncovy sady
Internacionálové ČSSR
vs. Stará garda FC Viktoria Plzeň


Tradiční utkání velkých fotbalových legend na podporu dobré věci.
Pojďme si užít společné nedělní odpoledne a zároveň pomoci těm nejpotřebnějším.
Hlavní náplní třetí květnové neděle bude utkání internacionálů domácí
Viktorie Plzeň proti legendám Československa, program doplní
tombola s fotbalovými dary, autogramiády fotbalových
osobností a další doprovodné akce. Veškerý
finanční výtěžek akce bude věnován
onkologickému a radioterapeutickému
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

historie

Viktoria jde popáté
do finále
Českého poháru

20 000 diváků. Viktoria kladla tuhý odpor, přesto podlehla 2:4. Oba
plzeňské góly vstřelil Hönig. V odvetě na pražské Letné se schylovalo
k velkému překvapení. První půli 30 000 diváků nevycházelo z údivu,
když Štekl, Hönig a Perk zajistili hostům vedení 3:1. Sparťané ale druhou půli zabrali, výsledek otočili na 4:3 a pohár pro rok 1944 patřil opět
jim. Sestava v Praze: Lacina – Berka, Mestl – Bešťák, Bína, V. Svoboda –
Perk, R. Sloup, Hönig, Šamberger, Štekl.

Nadcházející finálový pohárový duel nebude v podání plzeňské
Viktorie rozhodně premiérový. Celkem už stanula ve finále
čtyřikrát a v roce 1971 nejvyšší pohárovou republikovou soutěž
dokonce vyhrála.

Penalty a los na Letné přisoudily Bayern

Historicky první finále se Spartou
Během válečných let patřila Viktoria k našim nejlepším klubům a dokázala to mimo jiné i tím, že se dvakrát probojovala do finále Českého poháru. V roce 1943 se utkala dvakrát se Spartou Praha. V plzeňské Luční
ulici před návštěvou 15 000 diváků zajistil domácím vedení Perk, ale
Pražané po přestávce výsledek otočili a vyhráli 3:1. Na pražskou Letnou
přišlo dokonce 35 000 diváků a Sparta vyhrála vysoko 7:1, když čestný
úspěch hostů vstřelil Gusta Moravec. Pohár tak zůstal v Praze. Sestava
Viktorie z plzeňského utkání: Lacina – Bešťák, Berka – B. Zoubek, Bouček, Bína – R. Sloup, Perk, G. Moravec, Hönig, Volek.

A také druhý pokus proti Letenským
O rok později se Viktoria do finále probojovala opět a soupeřem jí
byla znovu pražská Sparta. Tentokrát přišlo na první střetnutí do Luční
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V poválečném období je v téměř stoleté historii klubu zapsán zlatým
písmem rok 1971. Tehdejší Škodovka vyřadila ve čtvrtfinále Českého
poháru 1:0 NHKG Ostrava, v semifinále remízovala v Jablonci 1:1
a do finále ji poslal Jiří Hoffmann, který v penaltovém rozstřelu pětkrát
skóroval. Druhým účastníkem finále byla druholigová rezerva Sparty
Praha, jež v bratrovražedném semifinále vyřadila své prvoligové kolegy
2:1. První finálové střetnutí se hrálo v Plzni. Kamír poslal Škodu do vedení, ale Zeman vyrovnal na konečných 1:1. V odvetě na pražské Letné
se zdálo být vše jasné. Sparta vedla, Süss sice vyrovnal, ale ještě pět
minut před koncem domácí vedou 3:1 a Sparťané se už vidí v Poháru
vítězů pohárů. Leč Hoffmann snižuje a v poslední minutě dokonce vyrovnává na 3:3. O vítězi Českého poháru rozhoduje střelba pokutových
kopů. Plzeňský Hoffmann proměňuje všech pět, domácí Zeman se trefí
rovněž pětkrát, a tak musí rozhodnout los. Ten je šťastný pro Plzeň a kapitán František Plass má vítězně ruce nad hlavou. Penaltový specialista
Jiří Hoffmann se tehdy svěřil tisku: „Chce to soustředění, odmyslet si, že
diváci pískají a chtějí vás znervóznit. Měli jsme penalty trochu nacvičené
a způsob jejich provedení střídám. Na Spartě jsem dal tři desítky nártem
a dvě placírkou.“ Sestava z Prahy: J. Čaloun – Sudík, Knesl, Brusnický
(46. M. Štrunc), Špinka – Süss, Plass – Kamír (46. Bachner), J. Hoffmann,
Bican, Ziegler, trenér Jiří Rubáš. Ve finále Československého poháru Pl-

historie
veta se uskutečnila ve Štruncových sadech, Škodovka měla sice celý
zápas převahu, ale příliš šancí si nevytvořila a opět prohrála. Tentokrát
0:1 a pohár získal Baník. Sestava Škody z plzeňského utkání: J. Čaloun –
Sudík, Pupp (26. Fiala), Süss, Kopřiva – Šilhavý, Palička (46. Trněný) Barát, Sloup – P. Korejčík, Dvořák. Trenér Svatopluk Pluskal. S ostravským
Baníkem se Viktoria v poháru střetla i v nedávné minulosti. V roce 2005
se v Plzni hrálo bezbrankové semifinále, v penaltovém rozstřelu zvítězili ostravští borci 3:0 a postoupili do finále Českého poháru.

Páté finále opět na Letné

zeň nestačila na hvězdnou Trnavu (1:2, 1:5), ale protože ta startovala
v Poháru mistrů evropských zemí, zahrála si Škodovka v září v PVP proti
Bayernu Mnichov.

Stadion Sparty na pražské Letné je zřejmě plzeňské Viktorii pro pohárové úspěchy souzen. Dvakrát na něm skončila těsně před cílem
na druhém místě (1943, 1944), jednou dokonce Český pohár vyhrála
(1971) a po devětatřiceti letech se zde ve finále republikové pohárové
soutěže představí opět. Bude se radovat ze zisku trofeje?

Přes Brno a Duklu
do finále s Ostravou
Další velký pohárový
úspěch se dostavil
v roce 1979. Plzeň vyřadila ve čtvrtfinále Brno
1:0 a v semifinále přijela
do Štruncových sadů
Dukla Praha, vedoucí
tým prvoligového pelotonu a pozdější mistr.
Poprvé se kvůli špatnému terénu nehrálo
a na druhý pokus Škoda
v yhrála dvěma góly
Pavla Korejčíka senzačně
2:0 a byla po osmi letech opět ve finále Českého poháru. Soupeřem
byl ostravský Baník. Tři dny před prvním finále uhrála Plzeň v Ostravě
prvoligovou bezbrankovou plichtu hodně potřebnou k záchraně, ale
v prvním pohárovém finále na Bazalech nestačila a prohrála 0:2. Od-

FERNET STOCK KART ARÉNA
areál plzeňské papírny
Zahradní 173, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 917 319
E-mail: info@motokaryplzen.cz
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Netahejte
vodu sami
ZAVOLEJTE
DO FONTANY!
A JDĚTE FANDIT
VIKTORCE!
Fontana Watercoolers
je hrdým partnerem
FC Viktorie Plzeň v utkání
s klubem 1.FC Slovácko.
www.fontana.cz

377 429 132

AKCE: Čím

plzen@ifontana.cz
Tento servis poskytujeme
po celé ČR

více pijete,
tím méně platíte!

ﬁnále Ondrášovka Cup

O lístky je mezi
Plzeňany
obrovský zájem

Za 60 korun do Prahy i zpět
Dopravu na utkání budou zajišťovat speciální Victory autobusy společnosti DaTa EXPRES, partnery této cesty jsou společnosti Tipsport a Keramika Soukup. Fanoušci si tak budou
moci zajistit speciální poukaz v hodnotě 60 korun, který jim
zajistí pohodlnou dopravu na utkání i zpět. Těšit se mohou
také na další dárky a překvapení, které by měly přispět k vytvoření té nejlepší možné atmosféry.

Obrovský zájem mají fanoušci plzeňské Viktorie o cestu
na finálový duel domácího poháru proti Jablonci. Tři tisíce
lístků, které oběma městům zakoupila Ondrášovka, mizely
z pultů přímo zázračnou rychlostí. Jednu z posledních možností
zajistit si lístky i dopravu na utkání speciálními Victory busy mají
fanoušci právě při dnešním utkání.

Ondrášovka vyhlásila souboj mezi Plzní a Jabloncem
Generální partner domácího fotbalového poháru, společnost Ondrášovka, koupila pro fanoušky obou finalistů po třech tisících vstupenkách. V Praze na Letné, v GENERALI Areně, tak v úterý 18. května večer
naplno propukne prestižní souboj dvou měst – Jablonce a Plzně. Kdo
z nich má lepší fotbalové fanoušky? Který tým bude mít na tribunách
početnější zastoupení – FK Baumit Jablonec nebo FC Viktoria Plzeň?
Pevně věříme, že převahu bude mít červeno-modrá záplava ze západu.
A děláme vše pro to, aby fanoušci Viktorie byli na letenských tribunách
spokojeni.

Zajistěte si vouchery na dopravu ještě dnes
Poukazy na cestu budou k dispozici naposledy dnes při utkání se
Slováckem, aby klub vše bez problémů stihl organizačně zajistit. „Budeme samozřejmě rádi, pokud naši příznivci v maximální možné míře
využijí našich Victory busů, abychom do Prahy dorazili společně. Lístek
i s cestou do Prahy a zpět pak přijde fanoušky na skvělých 60 korun,“
shrnul nabídku tiskový mluvčí viktoriánů Pavel Pillár, který vzápětí dodal: „Fanoušci, kteří si zajistili poukázky na vstupenku již při utkání se
Slavií, si je mohou také dnes vyměnit za oficiální vstupenky, možnost
výměny je samozřejmě i těsně před odjezdem autobusů na samotný
finálový zápas.“

Doprodej dle množství zbývajících lístků
O možnostech dalšího výdeje lístků bude rozhodnuto na základě zájmu fanoušků a počtu vydaných vstupenek před dnešním utkáním.
Pozorně proto poslouchejte moderátora, čerstvé informace naleznete
také na webu www.fcviktoria.cz.

Děkujeme za podporu v celé sezoně.
ONDRÁŠOVKA CUP – SEMIFINÁLE, 1. ZÁPASNyní společně změňme historii!
FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc 2:2 (2:1)
Branky 29. Horváth, 38. Kolář – 31. Ordoš, 66. JanotkaViktoria
z pen. stojí před branami velkého úspěchu. Ve ﬁnále Ondrášovka Cupu budou plzeňští
fotbalisté bojovat o historickou trofej a postup do Evropské ligy. Buďme všichni u toho.
Rozhodčí R. Hrubeš – Večeřa, Ubias.
ŽK Onofrej, Hořava, Lovásik, Škerle (všichni Olomouc) Pojeďme vytvořit na Letnou červenomodré peklo. Potřebujeme každý hlas a do Prahy
si všechny fanoušky odvezeme. Vítězíme společně!
ČK 65. Bystroň (Plzeň).
Diváci 2 063
Plzeň Daněk – Rajtoral, Jakub Navrátil, Bystroň, Limberský –
FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň,
Petržela, Horváth, Rada, Kolář (69. Hájovský) – Střihavka
úterý 18. května od 20:15 v Praze na Letné
(81. Jiráček), Rezek, trenér Vrba
více na www.fcviktoria.cz
Olomouc Lovásik – Janotka, Dreksa, Škerle, Machalický
(57. Onofrej) – Bajer, Rossi, Hubník, Jan Navrátil (72. Šultes) –
Kaščák (84. Hořava), Ordoš, trenér Psotka

Partnery
dopravy
jsou:
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Partneři

malby

natery

Oﬁciální dodavatelé

Mediální partneři

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

REKLAMA
BÍLÝ SLON

Viktoria představuje

Fotbalové kempy
mládeže
Partnerská škola fotbalové Viktorie, 33. základní škola Plzeň
pořádá ve spolupráci s FC Viktoria Plzeň fotbalové kempy
pro děti ve věku 6–15 let. Dopřejte svým dětem nevšední dny
strávené pod dohledem zkušených trenérů FC Viktoria Plzeň
a dalších odborníků.

1) Fotbalový kemp mládeže – Melchiorova Huť (6–15 let)

2) Fotbalový kemp mládeže – Plzeň (6–15 let)

KDY středa 30. 6. 2010–pátek 2. 7. 2010
ODJEZD 30. 6. ve 13.00 od 33. ZŠ, T. Brzkové 31
NÁVRAT 2. 7. kolem 18.00 hod. k 33. ZŠ – vždy autobusem, po dohodě
je možná také individuální doprava.
KDE v areálu rekreačního zařízení Melchiorova Huť (nedaleko Nečtin)
KDO chlapci a dívky se zájmem o sport, především fotbal (registrovaní
i neregistrovaní).
ORGANIZÁTOŘI vedoucím kempu bude Mgr. František Puchmertl,
zástupce ředitele 33. ZŠ, fotbalový trenér kopané UEFA-PROFI licence.
Děti se dále mohou těšit na Mgr. Tomáše Kocíka, trenéra mládeže Viktorie Plzeň a držitele „A“ trenérské licence. Přítomní budou také další
trenéři mládežnických celků Viktorie Plzeň a pracovníci 33. ZŠ.
CENA 1 200 Kč; v ceně ubytování, stravování a doprava.
PŘIHLÁŠKY do 11. 6. 2010 včetně zaplacení. Platit je možno i na účet
50539311/0100 (do zprávy
pro příjemce uvést jméno
a příjmení účastníka kempu).
PŘIHLÁŠKU LZE ODESLAT
elektronickou formou (formulář včetně dalších informací na www.zs33plzen.
cz) nebo poštou na adresu
PUCHMERTL František, 33. ZŠ
Plzeň, T. Brzkové 31, 318 00
(značka „Fotbalový kemp“).

KDY středa 7. 7. 2010–pátek 9. 7. 2010; denně 9.00–16.00
KDE v areálu 33. ZŠ, Terezie Brzkové 31, Plzeň-Skvrňany
KDO chlapci a dívky se zájmem o sport, především fotbal (registrovaní
i neregistrovaní).
ORGANIZÁTOŘI vedoucím kempu bude Mgr. František Puchmertl,
zástupce ředitele 33. ZŠ, fotbalový trenér kopané UEFA-PROFI licence.
Děti se dále mohou těšit na Mgr. Tomáše Kocíka, trenéra mládeže Viktorie Plzeň a držitele „A“ trenérské licence. Přítomní budou také další
trenéři mládežnických celků Viktorie Plzeň a pracovníci 33. ZŠ.
CENA 250 Kč na den, 700 Kč za celý kemp. V ceně je teplý oběd a pitný
režim během dne, je možno se přihlásit také jen na jednotlivé dny
kempu.
PŘIHLÁŠKY do 25. 6. 2010 včetně zaplacení nebo lze zaplatit hotově
v 1. den kempu. Platit je možno i na účet 50539311/0100 (do zprávy
pro příjemce uvést jméno a příjmení účastníka kempu).
PŘIHLÁŠKU LZE ODESLAT elektronickou formou (formulář včetně
dalších informací na www.zs33plzen.cz) nebo poštou na adresu
PUCHMERTL František, 33. ZŠ Plzeň, T. Brzkové 31, 318 00 (značka „Fotbalový kemp“).

Bližší informace k oběma kempům
» František Puchmertl » tel. 602 814 212
Během června najdete také aktuální informace na webových stránkách školy » www.zs33plzen.cz

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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