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KANDIDÁT NA TITUL
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015

jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
vítám vás již na druhém domácím utkání nové sezony. V té, nás kromě zápasů Gambrinus ligy,
Ondrášovka cupu, čeká historická konfrontace v Evropské lize s tureckým Besiktasem. Fotbalová Plzeň vykročila „do Evropy“ po dlouhých devětatřiceti letech a chci věřit tomu, že zůstanete věrni našim barvám, že nás budete po celou sezonu povzbuzovat stejně tak, jako jste to
dokázali při finálovém duelu Ondrášovka cupu s Jabloncem. Mohu za nás všechny slíbit, a to
jak ze celý realizační tým, hráče, ale i vedení klubu, že se budeme snažit prezentovat Viktorku
v tom nejlepším světle.
V prvním domácím zápase se Sigmou Olomouc jsme tak trošku zaplatili daň z úvodního utkání
nového ročníku, ve kterém jsme se chtěli našim divákům poděkovat za jejich přízeň a podporu.
Dvě školácké hrubky nás stály lepší výsledek. Na druhé straně zápas nabídl čtyři branky, které
bojovný zápas zcela určitě okořenily.
Dnes nás čeká zápas s pražskými „Klokany“ se kterými jsme byli v loňském ročníku v obou
zápasech úspěšní a připsali si šest bodů. Nyní je však nová sezona, hráči Bohemky jsou o rok
zkušenější, tým prošel obměnou. Má slova potvrzuje i výsledek úvodního kola v němž hráči Bohemians dokázali sehrát výsledkově nerozhodnou partii s týmem Slavie, který bude v letošním ročníku patřit mezi aspiranty na titul. I tak věřím,
že dokážeme plzeňského fanouška potěšit, že mu nabídneme to nejlepší z toho co umíme. K tomu však budeme potřebovat i vás, aby jste nás
dokázali svými hlasivkami povzbudit třeba i ve chvíli, kdy se zrovna nemusí až tolik dařit.
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V letošním ročníku chceme potvrdit, že naše loňské výsledky nebyly náhodné, že se již
musí s Plzní počítat jako s týmem, který bude atakovat přední místa tabulky. Potěšující
zprávou pro příznivce je jistě i to, že jsme do týmu zařadili hned několik mladých talentovaných odchovanců, kteří by po boku fotbalových osobností měli vyrůst a časem hájit
barvy plzeňské Viktorie a to nejen na domácích trávnících. Vše mají ve svých rukou, my
jim vytvoříme pokud možno ty nejlepší podmínky a bude jen na nich samých, jak se s tím
dokáží poprat.
Věřím, že dnes budete po závěrečném hvizdu rozhodčího odcházet ze Štruncových sadů
spokojeni. Že vás náš výkon zaujme, že vás naši hráči pobaví svým kvalitním výkonem
a předvedenou hrou a že si cestu do Štruncových sadů najdete i při dalším utkání.
Pavel Vrba

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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PREMIÉRA 5. SRPNA V MULTIKINù CINESTAR.
VSTUPENKY JIÎ V PRODEJI!

více info naleznete na:

www.cinestar.cz

Ondrášovka CUP

Bez zdraví
to nejde
S trochou nadsázky se dá říci, že v české lize neexistuje klub,
jehož barvy David Střihavka nehájil. Prošel oběma pražskými
S, v mládežnických kategoriích hrával za Bohemians, okusil,
jaké to je nastupovat za Jablonec i Blšany. Nejraději však
vzpomíná na své angažmá v Ostravě. Nyní doufá, že zopakuje
úspěšnou sezonu ve Viktorii, připíše si na střelecký účet více
branek a věří, že ho už přestanou trápit zranění.

Z Junioru do vršovického Ďolíčku
Do fotbalového míče začal David kopat ještě v době, kdy nechodil
do školy. V šesti letech poprvé v životě oblékl dres nějakého týmu.
„S fotbalem jsem začínal v Junioru Praha. Na hřiště jsem to měl od domova tři sta metrů. Taťka ještě k tomu vždycky chtěl, aby se mu narodil
kluk a aby z něj byl fotbalista, protože sám hrával. Jednou mne tam tedy
přivedl, v klubu jsem vydržel rok a poté jsem se stěhoval jako žáček do Bohemky,“ vzpomíná na své začátky. Nakonec celý žákovský věk strávil

tento vysoký útočník v dresu s klokanem ve znaku. Vršovický klub
je známý tím, že jeho barvy v mládežnických kategoriích oblékalo
mnoho fotbalistů, kteří si později udělali velké jméno jinde. Dva z nich
byli také Davidovými spoluhráči. „Za Bohemians jsem v prvním dorostu
nastupoval s Radkem Šírlem, potkal jsem se tam také s Martinem Kolářem, který v osmnácti letech přestoupil do Anderlechtu Brusel a měl kariéru velmi slibně nastartovanou. Nakonec ho ale potkalo zranění kolene,
což ho v jeho kariéře velmi zpomalilo. Hodně z mých bývalých spoluhráčů
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samozřejmě stále hraje, velký počet jich je třeba ve druhé lize,“ přemýšlí,
aby na někoho z kamarádů, se kterými jako žáček či dorostenec sedával v kabině, nezapomněl.

Sparťanský odchovanec? Nikoliv
„Na Bohemce jsem hrál do šestnácti let. Celé dětství a kus puberty jsem byl
bohemákem. Když jsem dospíval, tak jsem se podruhé stěhoval a zároveň
podepsal svou první profesionální smlouvu
ve Spartě,“ vypráví dále, jak postupovala jeho
kariéra. „Často se o mně píše a říká, že jsem odchovanec Sparty, ale to vlastně není pravda.
Možná se to tvrdí proto, že jsem prakticky
celý dorostenecký věk strávil ve sparťanském
dresu,“ snaží se vzápětí dementovat informace, které o sobě často slýchává. „Nikdy
jsem však nebyl zarputilý klubista. Spíše jsem
to vnímal tak, že jsem za Bohemku nastupoval, něco mi to dalo, to samé platí o Spartě
i všech jiných klubech. Z každého angažmá
jsem si vzal něco a nemůžu říci, že jsem zarytý
bohemák, nebo sparťan.“

Mládežnickým reprezentantem
To, že ve svých šestnácti letech změnil David
fotbalovou adresu z vršovické na letenskou,
nebyla žádná náhoda. Od svých čtrnácti
let se totiž viktorián se sedmičkou na dresu
pohyboval v českých reprezentačních vý-
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běrech. „Do dvaceti let jsem pak pravidelně
nechyběl v nominacích. Na mistrovství v Izraeli, kde jsem hrál se šestnáctkou, vzpomínám
velice rád, protože se nám podařilo získat
stříbrné medaile. Tam jsem třeba nastoupil
proti Rafaelu van der Vaartovi, jenž nyní hraje
za Real. Na tomto turnaji nás trénoval Pavel
Vrba,“ rozvypráví se o úspěšném roku 2000.
Jenomže poté přibrzdila 189 centimetrů
vysokého hráče zranění. „Do šestnácti sedmnácti let jsem v reprezentacích nastupoval pravidelně, poté se u mě bohužel začala
objevovat, možná díky tomu, že jsem rychle
vyrostl, zranění, která mě hodně brzdila. Později jsem už nebyl stálou součástí reprezentačního týmu, což jsem nesl velmi těžce,“ přiznává. „Vysoký jsem byl už odmalička. Tenkrát mi ale doktor řekl, že jsem vyrostl rychle
a než si svaly a tělo na tuto změnu zvyknou,
budou mě potkávat taková menší zranění, se
kterými jsem se potýkal do nějakých dvaceti
let,“ dodává.

Ze Sparty do Jablonce a zpět
I když měl David ve Spartě podepsanou
profesionální smlouvu, stále nastupoval
v dorosteneckých celcích. „V době, kdy jsem
přestupoval do Sparty, mi bylo řečeno, že normálně nastoupím do přípravy prvního týmu.
To se však nestalo a začal jsem v dorostu. Postupně jsem prošel všemi kategoriemi. Za tu
dobu jsem potkal několik trenérů, pana Ledvinku nebo Honzu Bergera, na které vzpomínám hodně rád a vzal jsem si z tohoto období
jen pozitivní věci,“ vzpomíná, hráč který poté
odešel v osmnácti letech jako host do Jablonce. Právě v jeho dresu nakoukl poprvé
do Gambrinus ligy, svůj debut si připsal
v domácím klání s týmem z Uherského Hradiště. „Tenkrát jsem tam byl na půlroční hostování a jako každý mladý kluk jsem byl dost
naivní v tom, že jsem si myslel, že můžu ligu
bez problémů okamžitě hrát. To nevyšlo, a tak
jsem se vrátil do béčka Sparty, kde se mi da-
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odešel, do klubu nastoupil trenér Večeřa a hned ve třetím kole pod
jeho vedením, se mi podařilo vstřelit čtyři branky v domácím klání
s Kladnem. Sezona se pro mne začala vyvíjet úspěšně.“ Právě roční
působení pod současným koučem Brna Karlem Večeřou považuje plzeňský kanonýr za svůj nejúspěšnější fotbalový rok. „Povedlo se mi totiž udělat celou přípravu a podle toho také vypadala
celá sezona. Jakmile jsem v kondici, jsem schopen hrát dobrý fotbal,“ konstatuje hráč, jenž během zmíněného ročníku poslal míč
do sítě soupeře v ligových zápasech třináctkrát. Na působení
v ostravském Baníku vidí David obrovské množství pozitivních
věcí. Jednou z nich jsou samozřejmě skvělí fanoušci. „Ostrava je
fotbalové město. Všichni znají Baník. Babičky, dědečkové, mladé
holky, děti; prostě všichni. A pokud se daří Baníku, je to na celé Ostravě znát,“ rozvypráví se atmosféře, která v Ostravě panuje, když
se místním fotbalovým hrdinům daří.

Anglická zkušenost a návrat
do Čech

řilo,“ přemýšlí nad angažmá na severu Čech.
„Postupně se mi podařilo se dostat do prvního týmu Sparty. Vytáhl si mě tenkrát trenér
Straka a nastoupil jsem do několika ligových
utkání. Na zápas Ligy mistrů proti Lyonu,
ve kterém jsem odehrál pár minut, se pak
nedá zapomenout. Už samotný vstup do kabiny Sparty, za kterou v tu dobu nastupoval
třeba Karel Poborský, pro mě byl obrovským
zážitkem. A utkání proti Lyonu? To bylo něco naprosto neuvěřitelného,“
rozplývá se ještě dnes milovník Hřebejkova filmu Pelíšky.

Přes Blšany do Ostravy
Dlouho však v prvním týmu Letenských nevydržel. „Ze Sparty jsem pak
odešel hostovat do Blšan. Tohoto kroku vůbec nelituji, i když jsem měl tenkrát i jiné nabídky. Cítil jsem totiž, že v Blšanech dostanu největší šanci.
Kdybych v jedenadvaceti letech nenastupoval, mohl bych to potom mít
těžké s prosazením se. V Blšanech jsem odehrál celý rok a následně již
přišel přestup do Baníku Ostrava,“ vypráví dále svůj příběh střelec se
třiceti ligovými brankami na kontě. „Na jaře jsem se v Baníku rozkoukával, nahrál jsem na pár gólů. Trenér Hapal, jenž si mě přivedl, poté

Po výborném ročníku, který dnes fotbalista
Viktorie zažil, si vyzkoušel své zatím jediné
zahraniční angažmá. „Odešel jsem do Anglie, kde jsem hrál za Norwich City. Myslím si,
že hodně málo našich fotbalistů může říci, že
nastupovalo v anglických soutěžích. Když se
ale dívám zpět, tak si myslím, že jsem měl v tu
dobu podepsat dlouholetou smlouvu, ať už
by to bylo v Anglii nebo kdekoliv jinde, abych
měl čas na aklimatizaci. Obrovským plusem
tedy byla rozhodně nová zkušenost a zážitek
na celý život. Naučil jsem se také jazyk. Mínusem pak, že jsem věděl, že se bude těžké
prosadit, protože jsem tam byl pouze na hostování,“ přemýšlí a klade přitom důraz na aklimatizaci, která je podle
něj velmi důležitá. „Neznám snad
žádného hráče, když pomineme největší hvězdy, který by se po příchodu
do klubu zařadil k hlavním tahounům
týmu. Za sebe mohu říci, že potřebuji
na vše více času,“ dodává k tomuto tématu. „Z Anglie jsem se vrátil do Čech
do Slavie. Přestup do Edenu mi přišel
jako nejlepší možná volba, i když jsem
měl další nabídku z druhé anglické ligy,
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ale pouze na další tříměsíční hostování,“ prozrazuje. Po půlroce, který nastupoval v sešívaném dresu, se David vrátil do míst, kde zatím zažil svůj
nejúspěšnější rok. Znovu se stal hráčem Baníku Ostrava.

Spokojený viktorián
Před startem sezony 2009/2010 se hlásil už trenéru Vrbovi do přípravy
ve Štruncových sadech. Po více než ročním působení ve Viktorce, září
spokojeností. „S kluky v kabině nebyl žádný problém už od prvního dne,
ale musel jsem si zvyknout na město, okolí nebo nové přátele. Na všechno
potřebuje člověk čas a mně toto trvalo asi tak rok. Jsem tu nyní naprosto
spokojený,“ usmívá se. Má také důvod. Viktoria Plzeň má totiž za sebou
jednu z nejúspěšnějších sezon ve své téměř stoleté historii. O posledním zápasu loňského ročníku se v Plzni bude ještě dlouho vyprávět.
Západočechům se totiž podařilo zvítězit ve finále Ondrášovka Cupu.
„Před finále Ondrášovka Cupu proti Jablonci jsem byl opravdu hodně nervózní. Cítil jsem obrovskou zodpovědnost vůči Plzni. Den před finále jsem
usínal o hodně později než normálně a měl jsem ohromnou radost, že se
nám podařilo zápas zvládnout a přivést pohár do Plzně,“ rozdává stále
úsměvy. „Po zápase naopak člověk cítil velkou úlevu. Slavilo se, zároveň

nám na to navazovala dovolená. Byl to takový balzám za celou sezonu,“
dodává hráč, který v minulé sezoně nastřílel pět branek. Přesto však
nepovažuje fotbalový rok 2009/10 ze svého pohledu za zcela ideální.
„Ač byla loňská sezona pro klub veleúspěšná, sám za sebe mohu říci, že to
mohlo být lepší. Přicházel jsem s ambicemi střelce, které jsem však nenaplnil. Přibrzdila mne zranění,“ posteskne si. Právě zranění trápí Davida ze
všeho nejvíce. „Nejhůře v kariéře mi bylo vždy, když jsem byl zraněn. Doufám, že už jsem si všechna zdravotní problémy vybral. Zdraví je ze všeho
nejdůležitější,“ říká starou známou pravdu.

Fotbalovým trenér nikdy, do hotelnictví klidně
Ač má sedmadvacetiletý viktorián před sebou ještě dlouhou fotbalovou kariéru, nabízí se otázka, zda si dokáže už představit, co bude
dělat, až pověsí kopačky na hřebík. „Myšlenky na to, že bych se stal trenérem, rozhodně nemám. Musí být hrozně těžké mít pohromadě dvacet
lidí a vědět, že hrát může pouze jedenáctka. Jako hráč tím procházím
celou kariéru a nedokážu si představit, že bych měl stát na druhé straně.
Všichni hráči jsou alespoň trošku ješitní, a tak každý fotbalista těžce nese,
když nehraje. Role trenéra je opravdu nevděčná a myslím si, že jsem na trenéřinu až moc hodný,“ odmítá, že by mohl zůstat u kopané v této roli.
Davidova budoucnost asi bude, jak sám prozrazuje, směřovat jinam.
„Už po maturitě jsem uvažoval, že budu dál pokračovat ve studiích a nyní
studuji Hotelovou školu v Praze 8. Jsem teď v prvním ročníku, a tak se se
vším se seznamuji. Není vůbec jednoduché skloubit školu s fotbalem. Nicméně zvládnout se to dá. Tato práce by mne, kdybych nehrál fotbal, určitě
bavila,“ nechává nahlédnout fotbalové příznivce do svého soukromí.
„Můj bratranec je ředitelem velké hotelové společnosti a řekl mi, že škola,
kterou dělám, se určitě zvládnout dá. Pokud bych pak od něj potřeboval
pomoci a s něčím poradit, mám člověka, na kterého se můžu obrátit,“ do-
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dává student managementu. Dokáže
si pak sám sebe představit v chodu
hotelu v nějaké jiné roli než jako jeho
manažer? „S Davidem Bystroněm jsem
si během angažmá v Ostravě vyzkoušel,
jaké je to stát za výčepem. Moc mně to
tam sice nešlo, ale kdyby nebyla jiná
možnost, musel bych si poradit a tuto
roli zvládnout. Po skončení fotbalové
kariéry bych ale toto rozhodně dělat
nechtěl,“ konstatuje. K práci v hotelnictví či cestovním ruchu by se určitě
Davidovi hodila jeho znalost angličtiny, kterou si osvojil hlavně během svého několikaměsíčního pobytu
za kanálem La Manche. „Neříkám, že umím anglicky perfektně, ale domluvím se a rozumím skoro všemu. Nyní mám na škole ruštinu, která je
pro mě trošku oříškem. Jako druhý jazyk se učím francouzštinu, ale v ní
jsem opravdu slaboučký,“ možná až sebekriticky hodnotí svou jazykovou vybavenost.

případně i tenisovým kurtem. Realita je
ale asi opravdu jiná. To vážně něco stojí.
Rád bych si tento sen ale jednou splnil,“
zasní se. „V období, kdy jsem si toto vysnil, jsem často hrál tenis. V té době jsem
si ho zamiloval,“ vysvětluje, kdy se mu
před očima vidina baráčku s tenisovým dvorcem zjevila. A jaké jsou Davidovy sny ze světa kopané? „Jednou
bych si rád zahrál na Nou Campu, ale
musím být realista a bylo by asi nero-

Dům se zahradou a třeba i tenisovým kurtem a Nou Camp
Ve volných chvílích se dokáže zabavit podle momentální chutě. „Když
je hezky, tak jsem schopný trávit celé dny sportem. Běhám, jdu si zaplavat,
zahraju si golf nebo tenis. Na druhou stranu pak jsou také dny, kdy se mi
nechce dělat vůbec nic,“ krčí rameny, že by pěstoval nějakou nevšední
zábavu. „Část volna pochopitelně věnuji studijní přípravě, vždy když je
před zkouškami, je to intenzivnější.“ Všichni lidé mají své sny a ani sympatický fotbalista není výjimkou. „Mým snem by bylo mít dům se zahradou,

zumné říkat, že chci hrát španělskou ligu. To už je opravdu pryč. Spíše se
koukám po soutěžích, jež jsou reálné a mohu uvažovat o Německu, Belgii
nebo ligách na východě. Uvidíme, jaké budu mít v budoucnu možnosti.
Vím o sobě, jaký jsem hráč, když mám formu. Už jen záleží na tom, abych
se do té nejlepší formy dostal, a věřím, že nějaká nabídka přijde. Samozřejmě bych pak chtěl s Plzní navázat na loňský úspěšný rok,“ říká. „Kdyby
se mi ukázal kouzelný dědeček a mohl by mi splnit tři přání, tak bych si přál
zdraví pro sebe a své blízké, spokojený osobní život a následně také, aby
se mi dařilo v životě sportovním,“ přemýšlí nad prioritami svého života
David Střihavka. To samé mu přejí všichni věrní fanoušci Viktorie a věří,
že pokud bude tomuto vysokému útočníkovi zdraví sloužit, ukáže jim
v červeno-modrých barvách ještě mnoho přesných zásahů do branek
soupeřů.
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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

pohárová Evropa

Evropská liga –
představujeme
soupeře Beşiktaş JK

ročník se však hráčům Beşiktaşe příliš
nevydařil, když skončil v turecké lize až
na čtvrtém místě, i přesto, že jeho dres
obléká mnoho výborných fotbalistů.

Tým plný hvězdných jmen
V sezoně 2008/09 oslavili orli zatím
svůj poslední titul, v loňském ročníku
jim překvapivě patřila až čtvrtá pozice.
Právě proto musí nyní turecký celek
o své místo v Evropské lize bojovat
v předkole. Aby mohl Beşiktaş dnes
proti Viktorii nastoupit, musel si nejprve poradit s Vikingurem, klubem z Faerských ostrovů. Právě proto,
aby se titul vrátil zpět na BJK Inönü Stadium, byl angažován hlavním
trenérem Bernhard Schuster. Nynější padesátiletý kouč Beşiktaşe v minulosti jako hráč nastupoval za Real Madrid i Barcelonu, jako trenér
pak dovedl v sezoně 2007/08 k titulu právě hráče „bílého baletu“. Před
sezonou si s sebou přivedl do Istanbulu portugalského kanonýrka Ricarda Quaresmu. Dalším velmi známým útočníkem dnešního soupeře
Viktorie je Nihat Kahveci, hráč, na něhož nemá dobré vzpomínky česká
reprezentace. Na Euru v roce 2008 právě Kahveci dvěma brankami sestřelil český celek a poslal ho po základní skupině mistrovství domů. Plzeňský ofenzivní univerzál Honza Rezek si pak určitě vzpomene na gólmana Rüştüho Reçbera, proti kterému si zahrál ještě v dresu pražské
Sparty v Lize mistrů. V tu dobu turecký hrdina Mistrovství světa v Jižní
Koreji a Japonsku oblékal ještě barvy Fenerbahçe. Bobô, to je přezdívka, pod kterou nastupuje další výborný hráč Beşiktaşe. Tento brazilský střelec, na kterého si obránci Viktorie budou muset dávat velký
pozor, od sezony 2006/07 nastřílel v turecké lize vždy minimálně deset
branek. Z dalších důležitých hráčů klubu jmenujme Němce Fabiana
Ernsta a Michaela Finka nebo Ibrahima Üzülmeze, kapitána jednoho
z nejstarších fotbalových klubů v Turecku.

V odvetě do Istanbulu
Zatímco první utkání třetího předkola Evropské ligy s tureckým Besiktasem museli plzeňští fotbalisté odehrát v azylu pražské Letné (výsledek utkání nebyl v době uzávěrky znám), v odvetném utkání je čeká
horká půda a především bouřlivá atmosféra v Istanbulu. Pojďme si nyní
v krátkosti pohárového soupeře představit.

Beşiktaş JK
Slavný klub z tureckého Istanbulu, Beşiktaş JK, jenž vyznává černo-bílé
barvy, píše svou úspěšnou historii více než sto let a jeho hráči zažili
mnohokrát pocity vítězů v tamní nejvyšší soutěži i v poháru. Loňský

Česko-slovenská stopa
V černo-bílém dresu se v minulosti představilo hned několik českých či
slovenských hráčů. V roce 2006 si přivedl nový kouč orlů Jean Tigana
do klubu na hostování Tomáše Juna, bývalého sparťanského kanonýra,
jenž nyní střílí branky v Rakousku. Od roku 2008 barvy Beşiktaşe obléká
další bývalý sparťan Tomáš Sivok. Společně s ním přestoupil do klubu
z Udinese Calcio stoper Tomáš Zápotočný, který však loňský ročník
hostoval v Bursasporu. V současné době nastupuje v útoku Beşiktaşe
také Filip Hološko, slovenský reprezentační forvard, jenž v české lize
hájil čest a slávu Slovanu Liberec.
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minulý zápas

Minulý zápas –
Olomouc, Liberec

Svěřenci trenéra Pavla Vrby mají za sebou již dva zápasy nového ročníku. V tom prvním sehráli před domácím publikem gólové vyrovnanou partii se Sigmou Olomouc (2:2), když Hanáci dokázali potrestat
hrubky plzeňské obrany. Plzeňský kouč by po utkání z výsledku rozladěn. „S výsledkem nejsem spokojen, protože dvě branky jsme dostali
po našich hrubých chybách. Dvakrát jsme měli balon pod kontrolou, ale
darovali jsme ho zpátky soupeři,“ uvedl po utkání. Prvním plzeňským
střelcem nové sezony se stal kapitán Pavel Horváth, když ve 45. minutě otevřel skóre gólem z penalty. „Olomouc měla stejně jako my další
šance, takže můžeme být za bod rádi. Chvíli před koncem jsme prohrávali
1:2 a tak můžeme být rádi za bod. Zápas se i tak snad musel lidem líbit.“
Ve druhém utkání zajížděli viktoriáni na sever Čech do Liberce, kde se
jim v posledních dvou zápasech dařilo. V předloňské sezoně tam dokázali uhrát remízu, v té loňské dokonce po dlouhých devíti letech pod
Ještědem zvítězili.
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Ten, kdo na stadion liberecký dorazil později, musel litovat. Plzeňští
fotbalisté měli totiž parádní začátek. Po necelé minutě hry otevřel
skóre Rezek. Tomu uvnitř šestnáctky nezištně poslal zpětnou přihrávku
Jiráček a střelec překonal gólmana Bičíka. To ale nebylo vše. Ve třetí minutě zahrávali hosté roh, se kterým si domácí obrana nedokázala razantně poradit, k míči se na hranici šestnáctky dostal Limberský a přesnou ranou k tyči zvýšil vedení Viktorie na 2:0. V 19. minutě se domácí
přeci jen otřepali z rychlého úvodu hostí a Kerič snížil na 1:2. Zápas se
hodně přiostřil a sudí Kocourek jen v prvním poločase vytáhl z kapsy
pětkrát žlutou kartu. Ve druhé části se Slovan nadechl k velkému náporu, jenže to byla Viktoria kdo skoroval. Po rychlém brejku zatáhl míč
Petržela, přihrál Kolářovi a ten našel před brankou volného Rezka – 1:3.
V 71. minutě míč olízl ruku Rajtorala a rozhodčí ukázal na značku pokutového kopu. K jeho exekuci se postavil Bosančič a střelou k pravé tyči
znovu snížil na rozdíl jediného gólu. Viktoria si však již dokázala závěr
utkání ohlídat a z Liberce si odvezli všechny body.

FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc 2:2 (0:1)
Branky 45. Horváth z penalty, 80. vlastní Janotka – 64. Šultes,
79. Janotka
ŽK Rezek – Petr, Janotka
Rozhodčí Drábek – Večeřa, Peřina
Diváků 4 816
Plzeň Krbeček – Limberský, Bystroň, Navrátil, Jiráček – Petržela,
Rada, Horváth, Kolář (83. Hruška), Rezek – Střihavka (67. Bakoš),
trenér Vrba
Olomouc Drobisz – Janotka, Škerle, Kučera, Vepřek – Bajer, Hořava
(90. Melinho), Kaščák – Šultes (83. Schulmeister), Hubník, Petr (69.
Navrátil), trenér Zdeněk Psotka

minulý zápas

FC Slovan Liberec – FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:2)
Branky 19. Kerič, 71. Bosančič – 1. a 63. Rezek, 4. Limberský
ŽK Holeňák , Nezmar , Papoušek , Bičík , Štajner , Liška – Jiráček,
Rajtoral, Bystroň, Petržela
Rozhodčí Kocourek – Szarowski, Santarius ml.
Diváků 4 785
Liberec Bičík – Gebre Selassie , Holeňák , Dejmek , Fleišman (66.
Liška ) – Bosančič (79. J. Vojta ), Vácha , Štajner , Vulin (46. Papoušek
) – Kerič , Nezmar, trenér Josef Petřík
Plzeň Krbeček – Rajtoral , Navrátil , Bystroň , Limberský – Petržela,
Horváth (89. Hájovský ), Rada , Jiráček (80. Střihavka ) – Kolář (86.
Rýdel ), Rezek, trenér Vrba

Viktoria mohla ještě v prvním poločase přidat třetí gól, jenže místo toho
přišel trest. „Místo toho jsme naopak inkasovali po hrubce brankáře,“ připomněl Vrba chybu Krbečka, po které domácí Kerič snížil na 1:2.
Po přestávce se Liberec dostal místy do drtivého tlaku, Plzeň naopak
číhala na brejky a diváci se museli bavit. „Pro fanoušky i pro obě mužstva
to byl velmi náročný zápas,“ souhlasil Vrba. „Liberec byl ve druhé půli aktivnější, ale my jsme dokázali z brejku skórovat.“
Právě třetí gól viktoriánů, který po bleskovém protiútoku zakončil Rezek, vzbudil obrovské emoce. Liberečtí hráči se zlobili, že sudí Kocourek nepřerušil akci, protože na liberecké polovině zůstal ležet zraněný
bek Fleišman. „Tři dny před soutěží jsme měli školení, na kterém nám bylo
řečeno, že hru přerušuje pouze rozhodčí a ne hráči. Chápu, že domácím

„Mimořádně nám vyšel vstup do utkání a to celkově asi
rozhodlo,“ komentoval zápas plzeňský trenér Pavel
Vrba. První chybu Slovanu využil už po 20 vteřinách Rezek, zanedlouho pak po nedůrazném odkopu libereckých obránců zvýšil Limberský už na 2:0. „Takový úvod
zápasu jsem ještě nezažil. Takové chyby, jakých jsme se
dopustili při odkopnutí míče, to se jen tak nevidí,“ zlobil se
liberecký kouč Josef Petřík.

hráčům ani divákům se ta situace nelíbila, ale my jsme pouze dodrželi pravidlo stanovené svazem,“ prohlásil plzeňský trenér.
Co na to jeho kolega Petřík? „Neměli jsme asi spoléhat na fairplay, i když bylo jasné, že náš hráč nemůže na polovině hřiště zasahovat do hry. Podle pravidel je to asi v pořádku, rozhodčí mají
zřejmě přerušovat, jen když jde o život. Ale jsem si jistý, že třeba
náš Honza Nezmar by míč zakopl do autu,“ tvrdil kouč Liberce.
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soupeř

Bohemians 1905,
klokani
ve vyhnanství
Vršovičtí Bohemians jsou jedním z nejtradičnějších klubů české
fotbalové scény. Během své dlouhé historie zažil tento pražský
klub slavná vítězství, ale také tvrdé pády. V loňském ročníku se
fotbalistům Bohemians podařilo zachránit ligovou příslušnost,
když obsadili dvanácté místo.

Dlouhá historie plná úspěchů
Jak říká současný název klubu z Vršovic, svou historii začal psát ještě v době,
kdy vládl nad českou zemí František Josef I. Bohemians, do roku 1927 hrající pod
názvem AFK Vršovice, byly totiž založeny
právě v roce 1905. Největší úspěchy klokani zažili během 80. let, kdy se klubu
podařilo v roce 1983 získat titul mistra
Československa. Už o rok dříve si tento
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pražský celek připsal triumf v Českém poháru. Také Bohemka má své
zkušenosti s pohárovou Evropou. Během veleúspěšných 80. let si Antonín Panenka a jeho spoluhráči zahráli mimo jiné proti Ajaxu Amsterodam, Valencii, Bayernu Mnichov či Tottenhamu Hotspur.

Problémy posledních let
Bohemians 1905 jsou tak jedním ze slavných klubů české kopané. Pod
tímto názvem však vystupují až od roku 2005. Právě v tomto roce hro-

soupeř
fotbal v německé Bundeslize. Z dalších
známých hráčů jmenujme útočníka Lukáše Hartiga, který v minulosti působil
mimo jiné v pražské Spartě, kde nastoupil do zápasů Ligy mistrů. Před letošní
sezonou trenér Pavel Hoftych posílil
svůj tým o několik hráčů. Ze slovenské
Dubnice přišel osmadvacetiletý záložník Igor Držík, další posilou do zálohy
se stal slávista Vitalij Trubila. Z druhého
týmu klokanů byl na soupisku prvoligového dopsán mladý Martin Kraus, jenž
oslavil v květnu osmnácté narozeniny.
Do obrany dále přišel z druholigové
Vlašimi Daniel Nešpor. I přes získání
kvalitních posil stojí před koučem Bohemians Pavlem Hoftychem nelehký
úkol, stejný jako v roce předchozím, a to
záchrana klubu v Gambrinus lize.

Vzájemné zápasy
řečí čísel
zil vršovickému klubu zánik v důsledku finančních problémů.
Do stejné doby se datuje také spor o název a klasické logo klubu.
Nakonec se vše i přes vleklé problémy vyřešilo a Bohemka se ze
třetí ligy probojovala v sezoně 2007/08 zpět mezi českou fotbalovou elitu. Následující rok se sice v Ďolíčku hrála opět druhá
nejvyšší soutěž, ale už o rok později slavili klokani návrat zpět
do Gambrinus ligy. V loňské sezoně se Bohemce podařilo udržet prvoligovou příslušnost. Přesto mnoho fanoušků Bohemians
vstoupilo do letošního ročníku bojkotem prvního zápasu jejich
týmu, neboť bylo rozhodnuto, že klokani již nebudou moci hrát
své domácí zápasy na stadionu ve vršovickém Ďolíčku. Na zápas
do Edenu, který byl pikantní v tom, že se střetli s „domácí“ Slávií,
chybělo mnoho příznivců dnešního soupeře Viktorky.

Mladý tým doplněný zkušenými hráči
Největší osobností kabiny Bohemians je bezpochyby kapitán
vršovického celku, Radek Sňozík. Čtyřiatřicetiletý gólman patří
mezi největší oblíbence fanoušků a svými výkony měl velký podíl na tom, že o Bohemce můžeme i v letošním ročníku mluvit
jako o prvoligovém klubu. Nepostradatelnou postavou v zadních řadách klokanů je Marek Nikl, stoper, jenž okusil, jak se hraje

Viktoriáni s klokaní minulostí

2009/2010
Bohemians – Viktoria
Viktoria – Bohemians

0:1
3:0

2007/2008
Bohemians – Viktoria
Viktoria – Bohemians

2:2
2:0

2004/2005 – II. liga
Bohemians – Viktoria
1:1
Pro jarní část byla Bohemians
odebrána licence
2000/2001
Viktoria – Bohemians
Bohemians – Viktoria

1:1
3:1

1996/1997
Viktoria – Bohemians
Bohemians – Viktoria

0:1
2:2

1994/1995
Bohemians – Viktoria
Viktoria – Bohemians

3:0
4:0

1993/1994
Viktoria – Bohemians
Bohemians – Viktoria

3:2
0:0
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Hned trojice fotbalistů Viktorie v minulosti oblékala dres týmu s klokanem
ve znaku. V mládežnických kategoriích
nastupoval za Bohemians David Střihavka, který následně odešel do Sparty.
Jako host se později do Vršovic na jeden
rok vrátil. František Ševinský, zkušený
obránce Západočechů, taktéž působil
v mládežnických týmech Bohemky,
ale nejvyšší českou soutěž si v zelenobílých barvách nezahrál. To Jan Rezek
naopak nakoukl do kabiny v Ďolíčku
jako zkušený hráč, který měl na svém
kontě už zápasy v pohárové Evropě
a za sebou angažmá v ruském Krasnodaru. Ve vršovickém kádru odehrál
půlrok před svým příchodem do Plzně.
Příznivci Bohemians na něj dlouho nezapomenou a to nejenom kvůli jeho
skvělým výkonům. Když totiž nemohl
do jednoho z klání klokanů zasáhnout,
rozhodl se, že prožije zápas mezi nejvěrnějšími fandy tohoto klubu
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představení týmu

1

19

Dan Houdek

21. 8. 1989
Post: brankář
Výška: 189 cm » Váha: 82 kg
Ligových startů: 0 » Ligových gólů: 0

8

30

Lukáš Krbeček

27. 10. 1985
Post: brankář
Výška: 185 cm » Váha: 75 kg
Ligových startů: 46 » Ligových gólů: 0

13

David Limberský

6. 10. 1983
Post: obránce
Výška: 178 cm » Váha: 74 kg
Ligových startů: 123 » Ligových gólů: 11

21

1. 2. 1984
Post: obránce
Výška: 193 cm » Váha: 88 kg
Ligových startů: 134 » Ligových gólů: 7

12

Jan Matas

15. 7. 1991
Post: obránce
Výška: 191 cm » Váha: 84 kg
Ligových startů: 0 » Ligových gólů: 0

11. 5. 1981
Post: záložník
Výška: 170 cm » Váha: 63 kg
Ligových startů: 8 » Ligových gólů: 0
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15. 9. 1981
Post: brankář
Výška: 184 cm » Váha: 78 kg
Ligových startů: 44 » Ligových gólů: 0

Tomáš Rada

28. 9. 1983
Post: záložník
Výška: 188 cm » Váha: 84 kg
Ligových startů: 122 » Ligových gólů: 3

Vladimír Darida

8. 8. 1990
Post: záložník
Výška: 170 cm » Váha: 60 kg
Ligových startů: 3 » Ligových gólů: 0

16

Tomáš Hájovský

10. 12. 1982
Post: obránce
Výška: 196 cm » Váha: 89 kg
Ligových startů: 23 » Ligových gólů: 4

18

František Ševinský

31. 3. 1979
Post: obránce
Výška: 188 cm » Váha: 83 kg
Ligových startů: 130 » Ligových gólů: 7

10

16

Martin Hruška

Martin Ticháček

15

4

Jakub Navrátil

3

David Bystroň

18. 1. 1982
Post: obránce
Výška: 189 cm » Váha: 89 kg
Ligových startů: 208 » Ligových gólů: 9

11

Pavel Horváth

Milan Petržela

22. 4. 1975
Post: záložník
Výška: 178 cm » Váha: 80 kg
Ligových startů: 311 » Ligových gólů: 62

19. 6. 1983
Post: záložník
Výška: 171 cm » Váha: 63 kg
Ligových startů: 161 » Ligových gólů: 12

20

22

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post: záložník
Výška: 180 cm » Váha: 75 kg
Ligových startů: 56 » Ligových gólů: 2

Martin Sladký

1. 3. 1992
Post: záložník
Výška: 178 cm » Váha: 65 kg
Ligových startů: 0 » Ligových gólů: 0

představení týmu

24

26

Filip Rýdel

30. 3. 1984
Post: záložník
Výška: 183 cm » Váha: 87 kg
Ligových startů: 85 » Ligových gólů: 5

7

David Střihavka

27

Daniel Kolář

6

František Rajtoral

27. 10. 1985
Post: záložník
Výška: 180 cm » Váha: 77 kg
Ligových startů: 130 » Ligových gólů: 21

12. 3. 1986
Post: záložník
Výška: 177 cm » Váha: 75 kg
Ligových startů: 143 » Ligových gólů: 16

17

23

Jan Rezek

David Vaněček

20. 6. 1975
Post: útočník
Výška: 190 cm » Váha: 85 kg
Ligových startů: 82 » Ligových gólů: 0

Marek Bakoš

4. 3. 1983
Post: útočník
Výška: 189 cm » Váha: 81 kg
Ligových startů: 116 » Ligových gólů: 30

5. 5. 1982
Post: útočník
Výška: 177 cm » Váha: 74 kg
Ligových startů: 142 » Ligových gólů: 17

20. 6. 1975
Post: útočník
Výška: 190 cm » Váha: 85 kg
Ligových startů: 82 » Ligových gólů: 0

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

6. 12. 1963
Post: hlavní trenér

18. 6. 1946
Post: asistent trenéra

20. 12. 1968
Post: asistent trenéra

10. 10. 1973
Post: asistent trenéra

Miroslav Jedlička

Václav Rada

Zdeněk Sláma

Radek Brožek

22. 6 1986
Post: vedoucí týmu

24. 5. 1968
Post: kustod

9. 3. 1950
Post: masér

4. 10. 1974
Post: fyzioterapeut
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň

jte se
u
r
t
s
i
g
e
Zar
te
a získej
A
ZDARM
bonus!

INTERNETOVÉ SÁZENÍ POVOLENO!
- Má již vaše pobočka zavřeno?
- Nemáte čas na pobočku zajít?
- Podejte sázku přes internet!

Registrujte se na kterékoliv
pobočce Tipsportu!

www.tipsport.cz

Memoriál S. Štrunce
dopoledne na hřišti v Černicích předseda správní rady Nadace sportující mládeže Mgr. František Berka, společně se
starostou Plzně 8-Černic Miroslavem Štěrbou a obchodním
ředitelem Viktorie Plzeň Mgr. Alešem Pangrácem. „Opět se
nám podařilo přilákat na memoriál kvalitní soupeře z Čech,
Polska, Německa a Slovenska. Zápasy ve skupině pro nás
přinesly zajímavou konfrontaci se zahraničními účastníky,“
pochvaloval si kvalitu trenér Viktorie Plzeň U19 Jiří Kohout.

Nadvládu Viktorie
ukončil německý
Hannover
Během uplynulého víkendu uspořádala FC Viktoria Plzeň
ve spolupráci s Nadací sportující mládeže již sedmý ročník
dorosteneckého turnaje v kategorii U19 nesoucí jméno
plzeňského kanonýra – Memoriál Stanislava Štrunce. Skupinu
„A“ hostila Plzeň, druhá skupina se hrála ve sportovním areálu
v Tachově

V předcházejících třech ročnících vystoupili na nejvyšší
stupínek mladíci plzeňské Viktorie. V tom letošním se jim
do cesty postavil důrazný Hannover, který
nakonec utnul nadvládu
domácích
fotbalistů
a pohár za první místo si
odvezl do Německa.
Již tradičně kvalitně obsazený
mezinárodní
turnaj, zahájil v sobotu
VIKTORIÁN 10/10
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A hned úvodní duel nabídl
zajímavou konfrontaci plzeňských mladíků s Wislou
Krakov. Svěřenci trenéra
Kohouta byli od prvních minut kompaktnějším týmem
a po první pětačtyřicetiminutovce vedli 2:1, když
navíc neproměnili Štípkem
pokutový kop. Ve druhé
části pak pojistili náskok
a zvítězili 3:1. „Od samého
úvodu jsme byli aktivnější
především v prvním poločasu a šli jsme do vedení
po brance Manduly. Soupeř sice srovnal, ale po brankách
Štípka a Kůžela jsme si připsali vítězství a úspěšný vstup
do turnaje,“ komentoval první zápas kouč.
Ve svém druhém vystoupení narazila Viktoria na německý
Hannover. Získanou převahu však nedokázala gólově zužitkovat. Byl to naopak soupeř, kdo využil zaváhání obrany
a vstřelil jedinou branku utkání. „To byla velká škoda. Celý
zápas jsme byli lepším celkem. Výhru jsme soupeři doslova
darovali,“ litoval promarněných šancí trenér. Ve třetím zápase pak viktoriáni nezaváhali a vysoko (4:0) přehráli Žilinu.
Ze skupiny tak postupovali z druhého místa a v neděli je
čekal souboj o třetí místo. „V posledním zápase jsme měli
ještě šanci postoupit do finále, museli jsme však porazit Žilinu a zároveň držet palce Krakovu aby neprohrál s Hannoverem. Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně, vypracovali
jsme si spoustu šancí a stříleli i branky. Postupně se trefili
Hrošovský, Mandula, Růžička a Štípek, do poločasu jsme
vedli 4:0. Ve druhé části jsme již tak produktivní nebyli, a tak
zápas skončil poločasovým výsledkem.V zápase hraném

Memoriál řečí čísel
zároveň s naším porazil Hannover Krakov
4:1 a zajistil si tak cestu do finále. Pro nás
to znamenalo boj o bronz s Brnem.“
V neděli se viktoriáni v souboji o třetí příčku
utkali se Zbrojovkou Brno. Zápas i po základní hrací době skončil nerozhodným výsledkem 0:0 a tak přišly na řadu pokutové
kopy. V těch byli úspěšnější domácí fotbalisté a mohli tak převzít bronzové medaile
a pohár z rukou Františka Berky a Petra
Žitka předsedy občanského sdružení Viktoria Plzeň – fotbal. „Hosté byli zpočátku
aktivnější dobře kombinovali a vytvářeli si
příležitosti, my jsme však rovněž měli několik šancí ve kterých jsme si ale nepočínali úspěšně. Za zmínku stojí, že oba
týmy trefili brankovou konstrukci, u nás to
byl Vrhel, který trefil tyč brněnské branky,
naopak Brno trefilo břevno, když Růžička
tečoval střelu jednoho z Brněnských útočníků. Zápas tak došel do penaltového rozstřelu, ve kterém byli úspěšnější domácí,
když proměnili všech pět pokusů. Naopak

Memoriál S. Štrunce

Skupina A
Viktoria – Wisla Krakow 3:1 (2:1),
branky Mandula, Štípek, Kůžel – Adamski
Hannover 96 – Žilina 1:1 (1:1),
branky Hartmann – Král
Viktoria – Hannover 0:1 (0:1),
branka Akdari Erdal
Žilina – Krakow 1:0 (1:0),
branka Smatana
Viktoria – Žilina 4:0 (4:0),
branky Štípek, Mandula, Růžička,
Hrošovský
Krakow – Hannover 1:4 (1:4),
branky Putka – Nath 3, Serrone
Pořadí 1. Hannover 9, 2. Viktoria Plzeň 6, 3.
Žilina 4, 4. Krakow 1
Skupina B
Brno – Lubin 0:1 (0:0)
Sparta – Sokolov 5:0 (4:0)
Sokolov – Lubin 0:3 (0:1)
Brno – Sparta 2:1 (0:0)
Sokolov – Brno 0:8
Sparta – Lubin 1:2 (1:1)
Pořadí 1. Lubin 9, 2. Brno 6, 3. Sparta 3, 4.
Sokolov 0
Zápasy o umístění
o 7. místo – Krakov – Sokolov 4:3 na PK
o 5. místo – Sparta – Žilina 4:1
o 3. místo – Viktoria – Brno 0:0 – 5:3 na PK
Finále – Hannover 96 – Lubin 2:1
Konečné pořadí
1. Hannover 96
2. Zaglebie Lubin
3. Viktoria Plzeň
4. Zbrojovka Brno
5. Sparta Praha
6. MŠK Žilina
7. Wisla Krakow
8. Baník Sokolov
Nejlepší brankář
Aleš Mandous – Viktoria Plzeň
Nejlepší hráč
Lukasz Rojevski – Zaglebie Lubin

ve čtvrté sérii Mandous vystihnul pokus
Brněnského hráče, a tak mohli domácí
převzít bronzové medaile.“
Slavnostní výkop nedělního finále
na Městském stadionu ve Štruncových
sadech obstarala Mgr. Petra Kacovská,
radní pro sport a školství společně s pětiletým vnukem Stanislava Štrunce –
Tadeášem Pastyříkem. Vyrovnaný
duel mezi Hannoverem a Lubinem byl
otevřený až do jeho samého závěru.
V něm přeci jen němečtí fotbalisté dokázali udržet jednobrankový náskok
z úvodu druhé části a po zásluze zvítězili 2:1. „Turnaj hodnotíme pozitivně,
protože nám zpestří přípravné období,
na druhou stranu nám odhalil spoustu
nedostatků, které v naší hře jsou a na ty
se zaměříme v další fázi přípravy, teď
nás čeká uzavření kádru a soustředění
v Klatovech,“ dodal Kohout.

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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Partneři

Los Gambrinus ligy

DYBS
STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

Ovoce – Zelenina
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

juniorka

Trenér Jiří Skála
věří, že tým bude
správně naladěn
Pomalu ale jistě vrcholí přípravné období i pro talentované
mladíky hrající třetí nejvyšší seniorskou soutěž – ČFL –
juniorku Viktorie.
Tým, který po sezoně převzal trenér Jiří Skála má za sebou již dvě třetiny letní dřiny a také kondiční soustředění v Žižkovech. „Jako vždy nás
tam čekaly vynikající podmínky. Kluci se s náročnými tréninky dokázali
správně poprat, takže z naší strany můžeme o letní přípravě hovořit jen
a jen pozitivně,“ komentoval průběh pro hráče
neoblíbeného období zmíněný trenér. Jeho
svěřenci mají za sebou i tři přípravné zápasy.
V tom prvním přehráli sokolovské béčko 3:1,
poté zvítězili nad rezervním týmem druholigového Mostu 5:2. V poslední rozdrtili rezervu
Kladna 6:0, když pět branek nastříleli během
druhého poločasu. „Ve všech zápasech jsme
podali velice kvalitní výkon podložený kombinační hrou. Nechyběly pohledné fotbalové akce
a přestože jsme řadu dalších příležitostí nevyužili,
předváděná hra by mohla být příslibem.“ Trenéra
zároveň těší, že i přes řadu neproměněných
příležitostí, se daří týmu prosadit se. Viktoriáni během přípravy nastříleli ve třech zápasech celkem patnáct branek. „Je to ale pouze
příprava, nechtěl bych to přeceňovat. Bylo by
příjemné, kdyby si kluci udrželi střeleckou mušku
i do ligy.“ V té začnou plzeňští mladíci 7. srpna
dopoledne na hřišti nováčka – FC Chomutov.
„Určitě těžký zápas. Domácí se budou chtít před
vlastním publikem vytáhnout, očekávám i početnou diváckou návštěvu a bouřlivou kulisu,“ uvedl
trenér k úvodnímu utkání nového ročníku.
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los Gambrinus ligy
1. kolo (16. – 19. července)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram

6. kolo (20. – 23. srpna)

Sparta
Slavia
Teplice
Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava

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

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

1:1
4:1
1:1
2:3
1:3
1:3
1:1
1:1
4:1
1:1
1:2
1:2
2:3
2:1

Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav

2. kolo (23. – 26. července)
Hradec
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Ml.Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

3. kolo (30. července – 2. srpna)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Teplice
Olomouc
Ml. Boleslav
Brno
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Ostrava

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

7. 8. 16:00
7. 8. 16:00
7. 8. 16:00
7. 8. 16:00
7. 8. 16:00
7. 8. 16:00
7. 8. 16:00
7. 8. 16:00

Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc

Slovácko
Hradec Kr.
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav
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Plzeň
Bohemians 1905
Slovácko
Hradec Kr.
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

28. 8. 16:00
28. 8. 16:00
28. 8. 16:00
28. 8. 16:00
28. 8. 16:00
28. 8. 16:00
28. 8. 16:00
28. 8. 16:00

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Sparta

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec

15. 8. 17:00
14. 8. 16:00
14. 8. 16:00
14. 8. 16:00
14. 8. 16:00
14. 8. 16:00
14. 8. 16:00
14. 8. 16:00

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Teplice
Liberec
Sparta

Slavia
Příbram
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

11. 9. 16:00
11. 9. 16:00
11. 9. 16:00
12. 9. 17:00
11. 9. 16:00
11. 9. 16:00
11. 9. 16:00
11. 9. 16:00

Brno
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Ostrava
Příbram
Slavia
Teplice

Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Sparta
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Teplice
Liberec

18. 9. 16:00
18. 9. 16:00
18. 9. 16:00
18. 9. 16:00
18. 9. 16:00
18. 9. 16:00
18. 9. 16:00
18. 9. 16:00

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram

25. 9. 16:00
25. 9. 16:00
25. 9. 16:00
26. 9. 17:00
25. 9. 16:00
25. 9. 16:00
25. 9. 16:00
25. 9. 16:00

Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta
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Ml. Boleslav
Liberec
Olomouc
Brno
Ostrava
Slavia
Příbram
Teplice

16. 10. 16:00
16. 10. 16:00
16. 10. 16:00
17. 10. 17:00
16. 10. 16:00
16. 10. 16:00
16. 10. 16:00
16. 10. 16:00

13. kolo (22. – 25. října)
Slovácko
Sparta
Plzeň
Bohemians 1905
Jablonec
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Hradec Kr.

23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00
23. 10. 16:00

14. kolo (29. října – 1. listopadu)

10. kolo (24. – 27. září)
Ústí n. Labem
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

2. 10. 16:00
2. 10. 16:00
2. 10. 16:00
2. 10. 16:00
2. 10. 16:00
2. 10. 16:00
2. 10. 16:00
2. 10. 16:00

12. kolo (15. – 18. října)

9. kolo (17. – 20. září)

5. kolo (13. – 16. srpna)
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno

Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice

8. kolo (10. – 13. září)

31. 7. 16:00
1. 8. 17:00
31. 7. 16:00
31. 7. 16:00
31. 7. 16:00
31. 7. 16:00
31. 7. 16:00
31. 7. 16:00

4. kolo (7. – 9. srpna)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

11. kolo (1. – 4. října)
21. 8. 16:00
21. 8. 16:00
21. 8. 16:00
21. 8. 16:00
21. 8. 16:00
21. 8. 16:00
21.8. 16:00
21.8. 16:00

7. kolo (27. – 30. srpna)

Bohemians 1905
Slavia
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Č.Budějovice
Jablonec
Příbram
Plzeň
Slovácko

Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava

Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

Olomouc
Sparta
Liberec
Teplice
Brno
Ostrava
Ml. Boleslav
Slavia

30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
1. 11. 17:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00
30. 10. 16:00

15. kolo (5. – 8. listopadu)
Jablonec
Plzeň
Příbram
Slovácko
Č. Budějovice
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Ústí n. Labem

6. 11. 16:00
6. 11. 16:00
6. 11. 16:00
6. 11. 16:00
6. 11. 16:00
6. 11. 16:00
6. 11. 16:00
6. 11. 16:00

los Gambrinus ligy
16. kolo (12. – 15. listopadu)
Bohemians 1905
Slavia
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Příbram
Plzeň
Slovácko

Hradec Kr.
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

21. kolo (25. -28. března)

13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
13. 11. 16:00
14. 11. 17:00
13. 11. 16:00

Plzeň
Bohemians 1905
Slovácko
Hradec Kr.
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

26. 2. 16:00
26. 2. 16:00
26. 2. 16:00
26. 2. 16:00
26. 2. 16:00
26. 2. 16:00
26. 2. 16:00
26. 2. 16:00

Slavia
Příbram
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

6. 3. 17:00
5. 3. 16:00
5. 3. 16:00
5. 3. 16:00
5. 3. 16:00
5. 3. 16:00
5. 3. 16:00
5. 3. 16:00

Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Sparta
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Teplice
Liberec

12. 3. 16:00
12. 3. 16:00
12. 3. 16:00
12. 3. 16:00
12. 3. 16:00
12. 3. 16:00
12. 3. 16:00
12. 3. 16:00

Ústí n. Labem
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

19. 3. 16:00
19. 3. 16:00
19. 3. 16:00
19. 3. 16:00
19. 3. 16:00
19. 3. 16:00
19. 3. 16:00
20. 3. 17:00

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec

17. kolo (25. – 28. února)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Teplice
Olomouc
Ml. Boleslav
Brno

Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

2. 4. 16:00
2. 4. 16:00
2. 4. 16:00
2. 4. 16:00
2. 4. 16:00
2. 4. 16:00
2. 4. 16:00
2. 4. 16:00

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Slovácko
Plzeň
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Sparta

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Sparta

Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc

9. 4. 16:00
10. 4.17:00
9. 4. 16:00
9. 4. 16:00
9. 4. 16:00
9. 4. 16:00
9. 4. 16:00
9. 4. 16:00

Olomouc
Sparta
Liberec
Teplice
Brno
Ostrava
Ml. Boleslav
Slavia

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Teplice
Liberec
Sparta

16. 4. 16:00
16. 4. 16:00
16. 4. 16:00
16. 4. 16:00
16. 4. 16:00
16. 4. 16:00
16. 4. 16:00
16. 4. 16:00

Jablonec
Plzeň
Příbram
Slovácko
Č. Budějovice
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Ústí n. Labem

23. 4. 16:00
23. 4. 16:00
24. 4. 17:00
23. 4. 16:00
23. 4. 16:00
23. 4. 16:00
23. 4. 16:00
23. 4. 16:00

Brno
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Ostrava
Slavia
Sparta
Teplice

Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec

7. 5. 16:00
7. 5. 16:00
7. 5. 16:00
7. 5. 16:00
8. 5. 17:00
7. 5. 16:00
7. 5. 16:00
7. 5. 16:00

28. kolo (13. – 16. května)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram

14. 5. 16:00
14. 5. 16:00
14. 5. 16:00
14. 5. 16:00
14. 5. 16:00
14. 5. 16:00
14. 5. 16:00
14. 5. 16:00

29. kolo (20. – 23. května)

25. kolo (22. – 25. dubna)
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice

30. 4. 16:00
30. 4. 16:00
30. 4. 16:00
30. 4. 16:00
30. 4. 16:00
30. 4. 16:00
30. 4. 16:00
30. 4. 16:00

27. kolo (6. – 9. května)

24. kolo (15. – 18. dubna)

20. kolo (18. – 21. března)
Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

Ml. Boleslav
Liberec
Olomouc
Brno
Ostrava
Slavia
Příbram
Teplice

23. kolo (8. – 11. dubna)

19. kolo (11. – 14. března)
Slovácko
Hradec Kr.
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

26. kolo (29. dubna – 2. května)
27. 3. 17:00
26. 3. 16:00
26. 3. 16:00
26. 3. 16:00
26. 3. 16:00
26. 3. 16:00
26. 3. 16:00
26. 3. 16:00

22. kolo (1. – 4. dubna)

18. kolo (4. – 7. března)
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Ostrava

Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav

Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

21. 5. 16:00
22. 5. 16:00
21. 5. 16:00
21. 5. 16:00
21. 5. 16:00
21. 5. 16:00
21. 5. 16:00
21. 5. 16:00

30. kolo (27. – 30. května)

25

Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Plzeň
Příbram
Bohemians 1905
Hradec Kr.
Slovácko

28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
28. 5. 16:00
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soupiska

domácí »»

hosté »»

FC Viktoria Plzeň

Bohemians 1905

Brankáři

Brankáři
21. 8. 1989

1

Radek Sňozík

17. 10. 1975

19

1

Lukáš Krbeček

Dan Houdek

27. 10. 1985

28

Václav Marek

16. 3. 1981

30

Martin Ticháček

15. 9. 1981

3

Tomáš Hájovský

10. 12. 1982

8

David Limberský

6. 10. 1983

7

Marek Nikl

20. 2. 1976

Jiří Rychlík

24. 11. 1977

Obránci

Obránci
3

Pavel Lukáš

4

Josef Jindřišek

20. 11. 1975
14. 2. 1981

13

Jan Matas

15. 7. 1991

9

15

František Ševinský

31. 3. 1979

27

Martin Cseh

22. 8. 1988

18

David Bystroň

18. 1. 1982

30

Daniel Nešpor

28. 9. 1987

21

Jakub Navrátil

1. 2. 1984

Záložníci

Záložníci
5

David Bartek

13. 2. 1988

Jan Štohanzl

20. 3. 1985

Igor Držík

10. 4. 1982

Tomáš Rada

28. 9. 1983

6

10

Pavel Horváth

22. 4. 1975

8

11

Milan Petržela

19. 6. 1983

11

Vitalij Trubila

7. 1. 1985

15

Jiří Kaufman

28. 11. 1979

4

12

Martin Hruška

11. 5. 1981

16

Vladimír Darida

8. 8. 1990

16

Jan Moravec

13. 7. 1987

Martin Kraus

30. 5. 1992

Amadou Cissé

23. 10. 1985

Lukáš Hartig

28. 10. 1976

20

Petr Jiráček

2. 3. 1986

17

22

Martin Sladký

1. 3. 1992

20

24

Filip Rýdel

26

Daniel Kolář

27

František Rajtoral

30. 3. 1984
27. 10. 1985
12. 3. 1986

Útočníci

Útočníci
12
14

Martin Nešpor

21

Milan Škoda

16. 1. 1986

5. 6. 1990

6

David Vaněček

9. 3. 1991

22

Aziz Ibragimov

21. 7. 1986

7

David Střihavka

4. 3. 1983

31

Vladimír Bálek

8. 3. 1981

9

Dmitri Tatanasvili

17

Jan Rezek

23

Marek Bakoš

19. 10. 1983
5. 5. 1982
15. 4. 1983

Hlavní trenér Pavel Vrba
Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála
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Hlavní trenér Pavel Hoftych
Asistenti trenéra Pavel Medynský, Pavol Švantner,
Václav Hradecký

Na památné
zápasy s Bayerem
vzpomínal
Ivan Bican
V téměř stoleté historii jsou zlatým písmem zapsány především
roky 1935 a 1971. Oba jsou spojeny s účastí tehdejší Škody
v evropských pohárech. Plzeňané se konfrontovali jak se
slavným Juventusem Turín tak i věhlasným Bayerem Mnichov.
V roce 1971 sice Škoda sestoupila do druhé
ligy, ale dařilo se jí v poháru. Český vyhrála
a ve finále československého však dvakrát
podlehla mistru republiky Spartaku Trnava. Protože ale slovenský celek startoval
v PMEZ, hrála Škoda Plzeň Pohár vítězů pohárů. V prvním kole přijel do Štruncových
sadů Bayern Mnichov s Beckenbauerem,
Gerdem Müllerem, Breitnerem a dalšími
esy.
Jedinou branku Škody zaznamenal Ivan
Bican (2.10.1948). Odchovanec pražské
Aritmy si v domácí nejvyšší fotbalové soutěži připsal celkem na své konto 177 zápasů, v nichž nasázel svým soupeřům přes
čtyřicet branek. Do plzeňské Škodovky
přišel v roce 1970 a působil v ní osm let.
Z Plzně pak zamířil Chebu.Následně trénoval SKP Rapid Plzeň a poté mládež Viktorie
Plzeň. Dodnes pravidelně nastupuje za starou gardu Viktorie.
A jak vzpomíná na onen slavný dvojzápas
již zmíněný autor jediné branky Plzně –

pohárová Evropa
Ivan Bican? „V tom domácím utkání jsme měli docela dost šancí, ale nedokázali jsme se střelecky prosadit. Gól, kterým jsme nakonec prohráli, padl
po docela náhodné střele levého křídla Sühnholze.“ Pro odvetu neměla
Škoda ideální výchozí pozici. „Věděli jsme, že to bude těžké. Hrálo se ještě
na starém mnichovském stadionu. Dnešní stadion Bayernu se akorát budoval.“ K utkání v Mnichově se vztahuje zajímavá historka. „Vedení Bayeru nás pozvalo na oběd na televizní věž. Ta se s námi během oběda otočila o 360 stupňů, takže jsme viděli panorama celého Mnichova.“ V samotném utkání se Bayern ujal hned v první minutě vedení brankou Gerda
Müllera. O čtyři minuty později Bican vyrovnával. „Vlastně si už nevzpomínám ani jak ten gól padl. Kdybych tehdy tušil, že skoro ještě po čtyřiceti
letech se mi na něj budou vyptávat, poznamenal bych si to,“ směje se
a hned pokračuje. „Chtěli jsme si zahrát a tak jsme útočili, což byla voda
na mlýn Bayeru a my dostávali gól za gólem.“ Bican měl v úvodu druhé
půle ještě za stavu 2:1 pro domácí velkou příležitost, kdy se sám řítil
na Maiera, vyrovnat se nepodařilo. Dodnes je tak pravděpodobně jediným Čechem, který překonal v pohárovém utkání slavného Seppa
Maiera. „Asi to tak bude.“
To, že tento slavný dvojzápas ovlivnil i Bicanův
osobní život ví jen asi málokdo. „Měl jsem se
v termínu zápasů ženit, tak jsem musel svatbu
posunout až na začátek října. Ale na manželství
to vliv nemělo, trvá až dodnes,“ směje se. První
zápas ve Štruncových sadech s Bayernem
sledovalo necelých třicet tisíc. „Ta kulisa byla
fantastická. Přál bych klukom aby i teď si mohly
vychutnat takovou atmosféru. Určitě by si to
za předváděné výkony zasloužili. Dnes předvádí
fotbal, který se musí lidem líbit.“ A Bican ví o čem
mluví, dodnes totiž patří mezi věrné fanoušky.
„Chodím na ligu, dá se říci pravidelně. Škoda jen,
že zápas s Besiktasem nemohl odehrát ve Štruncových sadech. Bylo by fajn, zažít opět vyprodaný plzeňský stadion,“ posteskl si.

Ivan Bican zůstane zapsán nejen v historických kronikách plzeňského klubu, ale
i Československého fotbalu. V roce 1971
se totiž stal prvním hráčem, který dostal
nově zavedenou červenou kartu. „To jsem
ani nevěděl. Přišel na to Pavel Hochman
z Plzeňského deníku. Našel to někde v knize.“
Stalo se tak v utkání s VSS Košice.
27
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Partneři

malby

natery

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři
západní Čechy

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

´
Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 2. kole
1.

SK Sigma Olomouc

2

1

1

0

06:03

4

2.

FK Mladá Boleslav

2

1

1

0

03:01

4

3.

FC Viktoria Plzeň

2

1

1

0

05:04

4

4.

FC Hradec Králové

2

1

1

0

03:02

4

5.

1. FK Příbram

2

1

1

0

02:01

4

6.

1. FC Slovácko

2

1

0

1

04:02

3

7.

AC Sparta Praha

2

1

0

1

03:03

3

FK Ústí nad Labem

2

1

0

1

03:03

3

9.

FK Baumit Jablonec

2

1

0

1

02:04

3

10.

Bohemians 1905

2

0

2

0

02:02

2

SK Slavia Praha

2

0

2

0

02:02

2

Dynamo České Budějovice

2

0

2

0

01:01

2

FC Baník Ostrava

2

0

2

0

01:01

2

14.

FC Slovan Liberec

2

0

1

1

02:03

1

15.

Zbrojovka Brno

2

0

0

2

01:04

0

16.

FK Teplice

2

0

0

2

01:05

0

12.

29
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příští soupeř

Viktoria zamíří
na hřiště nováčka
a přivítá Slovácko
V příštím utkání zajíždějí viktoriáni na hřiště nováčka – FC Hradec
Králové. Ten ve svém úvodním utkání sezony přivítal na svém hřišti mistrovský tým Sparty Praha. Zcela zaplněný stadion se dočkal po sedmi
letech nejen návratu do první ligy, ale samotné utkání přineslo Hradci
výhru a tři body. Nováček tak přerušil mistrovskému týmu prvoligovou
sérii v níž ve 33 zápasech neokusil hořkost porážky. Viktoria se s Hradcem v posledním desetiletí v soutěžích míjela a tak se poslední vzájemné prvoligové duely uskutečnily v sezoně 1998/99. Ve druhém kole
se Viktoria představila na hřišti Hradce. Ten dovedl zápas do vítězného
konce 3:0. Stejně tak i jarní zápas se stal kořistí Východočechů, když
vyhráli rovněž 3:0.
Ligového nováčka vede trenér Václav Kotal, kterého v Plzni známe
z jeho společného působení s Jaroslavem Šilhavým. V černobílem
dresu zase najdeme Radka Hochmeistera, který v plzeňském dresu
odehrál podzim roku 2008.

Znovu do Štruncových sadů přijdeme 15. srpna na Slovácko, tedy
tým, který v loňském ročníku jen o vlásek unikl sestupovému ortelu.
První vzájemné zápisy do historie se uskutečnily v sezoně 1999/2000,
kdy se oba týmy potkaly ve druhé lize a současné Slovácko vystupovalo jako Staré Město. Poslední vzájemný duel, který se hrál v rámci
30. kola loňského ročníku má možná ještě většina fanoušků v živé paměti. Viktoria po necelé hodině hry vedla 2:0 a vše nasvědčovalo tomu,
že zápas dovede do vítězného konce a že budou moci propuknout
oslavy historického bodového zisku, Viktoria by v případě výhry dosáhla na magickou hranici 50 bodů v sezoně. Jenže Švancara odmítl
jet domů bez bodů. Nejprve snížil na 1:2 a těsně před koncem vyrovnal na konečných 2:2. V posledních čtyřech zápasech padly vždy minimálně dvě branky a tak se příznivci mohou těšit na další zajímavý
souboj, kterému by neměly chybět branky.
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30

David Střihavka

FC Viktoria Plzeň

GAMBRINUS LIGA 2010/2011

Příští domácí utkání

www. fcviktoria.cz

5. kolo Gambrinus ligy

Neděle 15. srpna od 17.00 hodin
FC Viktoria Plzeň X 1.FC SLOVÁCKO

