jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych vás i dnes přivítal tady ve Štruncových sadech, již na třetím domácím utkání
letošního ročníku Gambrinus ligy, ve kterém hostíme ambiciozní tým Slovácka. To si v úvodu
soutěže vede velice dobře a v tabulce mu patří šesté místo. My jsme dokázali úspěšně zvládnout i duel v Hradci a opět jsme se vrátili na první místo tabulky. To nás všechny zavazuje,
nicméně nechceme toto umístění přeceňovat, vždyť nás čeká ještě dlouhý zápasový maratón.
Mohu však za realizační tým a hráče slíbit, že i nadále se budeme snažit předvádět takovou hru,
která vás zaujme a při níž se budete bavit.
Jak jistě víte, kromě zápasů naší nejvyšší soutěže jsme podstoupili, pro Plzeň po dlouhých
devětatřiceti letech, Evropskou pohárovou misi. Pohárový los k nám nebyl tak příznivý, jako
k ostatním českým týmům, přesto jsme dokázali s věhlasným soupeřem Besiktasem Istanbul
sehrát vyrovnanou partii. Dokonce si troufnu tvrdit, že jsme se z části vyřadili sami. V prvním
utkání na Letné jsme soupeře zejména v prvním poločasu přehrávali, vytvořili si řadu příležitostí, které volaly po brankovém vyjádření. Bohužel se
projevila naše nemoc, špatná produktivita a zápas tak skončil nerozhodným výsledkem. I tak byl fotbalovými odborníky, ale i laickou veřejností,
náš předvedený výkon, hodnocen kladně.
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V odvetném utkání jsme opět dokázali hrát se soupeřem zvučného jména v prvním poločase vyrovnanou partii. Bohužel jsme opět doplatili na naše zbytečné a školácké chyby,
z části na nedisciplinovanost. To nás stálo laciné branky a oslabení o dva hráče. Na branky
soupeře, kterého hnalo kupředu na třicet tisíc hlasivek, jsme už odpovědět nedokázali. Pro
nás všechny je vyřazení velké zklamání, ale na druhou stranu hráči získali mnoho zkušeností a poznatků, které budou moci uplatnit jak na ligovém trávníku, tak i na tom pohárovém. Nezapomeňme totiž, že již prvního září nás čeká úvodní duel Ondrášovka Cupu
v němž zamíříme do Mostu.
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

Za pět let
z krajského
přeboru
do Evropy

Skoro celý fotbalový život strávil Petr Jiráček v Sokolově,
nyní ale obléká barvy Viktorie Plzeň, ve které se dočkal zatím
svých nejvyšších úspěchů. Když zrovna někde na fotbalových
kolbištích nehájí čest a slávu Viktorky, zajde si rád na ryby
nebo tráví čas se svou dlouholetou přítelkyní Lindou, se
kterou chodil už v době, kdy hrál krajský přebor. Co na sebe
ještě prozradil tento čtyřiadvacetiletý viktorián?

Fotbalové začátky v Tuchořicích
Petra, stejně jako většinu kluků, k fotbalu přivedl otec. „Poprvé na hřiště
mě vzal taťka ve čtyřech letech v Tuchořicích u Žatce, kam jsem to měl
z Lipna, kde jsme bydleli, asi dva kilometry. Sám totiž za Tuchořice nastupoval. Hrál jsem tam asi do devíti let nejnižší žákovskou soutěž. Dokonce
nebyla ani věkově rozdělena, a tak se na hřišti potkávali kluci od pěti
do patnácti let,“ vzpomíná na chvíle, kdy začal hrát fotbal. „Ze začátku to
bylo takové, že jsem se za zápas skoro ani nedotkl balónu. Někteří kluci byli

snad o tři hlavy vyšší než já. Vlastně mě na hřiště posílali na pět nebo deset minut jenom pro ten pocit, což mi zkraje stačilo. Jak poté postupovaly
roky, začal jsem se postupně prosazovat a nastupovat pravidelně,“ říká, že
ani současní ligoví hráči to neměli vždy jednoduché. Když o tom nyní
plzeňský krajní obránce či záložník přemýšlí, velmi mu pomohla jedna
z jeho typických vlastností. „Od malička jsem byl zarputilý a nechtěl jsem
prohrávat a právě touto vlastností jsem se chtěl vyrovnat starším spoluhráčům,“ vysvětluje.
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Všudypřítomná podpora rodičů, bratra
a první přestup
Nejenom, že Petrův otec přivedl svého syna
k fotbalu, ale byl také jeho trenérem. Oba rodiče mají dnes obrovský podíl na tom, že z talentovaného žáčka vyrostl prvoligový hráč.
„Taťka mě během fotbalových začátků trénoval,
takže byl se mnou na hřišti pořád. Pokud mamča
mohla, tak nechyběla na žádném domácím zápase. V rodičích jsem měl obrovskou podporu,“
děkuje svým rodičům. „Taťka na mě byl jako
trenér hodně přísný. Kolikrát mi přišlo, že byl až
nespravedlivý a že na mně viděl jenom chyby.
Dneska mu za to můžu pouze poděkovat,“ popisuje, jaký byl otec v roli fotbalového kouče.
I když někdy to doma kvůli fotbalu trochu skřípalo. „Dokonce mi mamča občas vyhrožovala, že
když mi to nepůjde ve škole, nebude žádný fotbal. Taťka mi ho většinou
povoloval, akorát občas musel zasáhnout, když jsem byl v pubertě,“ přiznává. Velkou podporu a porozumění nachází Petr i u o deset let mladšího bratra – Honzy. „Rozumíme si skvěle. Jakmile se dostanu do Sokolova,
vždy něco společně podnikneme. Buď zajdeme na ryby,
nebo se na něj jdu podívat.“
Honza totiž obléká dres sokolovského Baníku. „Hraje
střed zálohy a docela mu to
jde,“ chválí bráchu, který
v současné době studuje
v Sokolově gymnázium a rád
by vykročil stejnou cestou
jako jeho starší bratr, tedy
pokusil se prosadit ve „velkém“ fotbale. Svůj první
přestup zažil dnes čtyřiadvacetiletý fotbalista totiž v devíti letech. „Jsem narozený
v Sokolově, ale ze Sokolova
jsme se přestěhovali na Lipno.
Naši se poté chtěli vrátit zpět
do Sokolova, taťka tam znal
trenéra Duranta, jenž trénoval
mladší žáky, a tak mne přivedl
na trénink. Od desíti jsem tedy

VIKTORIÁN 11/10

6

nastupoval za Baník Sokolov,“ vypráví, jak došlo
ke změně v tomto případě nejenom fotbalové
adresy. „Ze začátku jsem byl trochu vykulený,
obával jsem se, jestli se tam vůbec prosadím.
Postupem času si ale všechno sedlo,“ usmívá se.
A opravdu si vše sedlo na výbornou, což také
dosvědčuje výčet Petrových úspěchů v dresu
Baníku. „V desíti letech jsem hrál v útoku a pod
trenérem Durantem jsem v jedné sezoně dal
třicet branek. Za další úspěch považuji postup
do žákovské ligy za trenéra Galise,“ předkládá
seznam svých úspěchů z mládežnických let.

Na skok v Karlových Varech a Slavii
Ač do svého přestupu do Viktorie zůstal tento
rychlonohý fotbalista kmenovým hráčem Baníku, vyzkoušel si také dvě angažmá mimo Sokolov. V žákovském věku nakoukl jako host do kabiny Karlových Varů.
„Ve třinácti letech jsem byl na půlročním hostování v Karlových Varech.
Následně jsme ale sestoupili a já měl hrát stejnou soutěž, jaká se hrála
v Sokolově. Ještě k tomu jsem stále chodil v Sokolově do školy a do Varů
dojížděl. To bylo trochu postavené na hlavu, a tak jsem se vrátil do Baníku,“ popisuje, proč po šesti měsících ukončil působení v lázeňském
městě. O pár let později řešil Petr dilema, jaké barvy bude hájit v letech následujících. „Po sezoně,
kdy jsme se Sokolovem postoupili
do žákovské ligy, jsem v ročníku
končil. Následně si mě vyhlédla
Slavie, a tak jsem to šel zkusit. Říkal jsem si, že za zkoušku nic nedám. Bohužel to nevyšlo. Měl jsem
tam také problém se školou, a tak
jsem se po roce vracel zpět do Sokolova,“ vypráví. Jenomže Slavia
nebyla jediným klubem, který
o služby talentovaného rodáka
ze Sokolova stál. Tím druhým
byly Teplice. „Slavie zvítězila nad
Teplicemi hlavně díky síle svého
jména. Je to klub, který se neodmítá. Když ze Slavie zavolali, byl
jsem doslova očarovaný. Rodiče
nechali rozhodnutí na mě a já se
pro ni rozhodl. Po roce jsem si ale

profil
začal říkat, že to byla chyba. Určitě toho ale nelituji a jsem rád, že jsem to
vyzkoušel,“ dívá se zpět na své působení v pražském klubu.

Škola základ života
Stejně, jako naprostá většina sportovců, musel i dlouhovlasý viktorián řešit otázku, jak skloubit školu s aktivním sportováním na vysoké
úrovni. „Škola mi nedělala velké problémy. Neříkám, že jsem byl nějaký
premiant, ale procházel jsem školou bez problémů. Hlavně tedy kvůli našim, kteří na tom lpěli,“ tvrdí, že rozhodně nebyl nějakým problémovým
žákem. Problém, kam dále zamíří za vzděláním po skončení základní
školní docházky, se odvíjel od fotbalových nabídek, jež byly Petrovi
předloženy. „V jednu chvíli vše směřovalo k tomu, že bych měl jít do Teplic,
měl jsem tam domluvenou už i střední sklářskou školu. Ze dne na den se
ale vše po telefonátu Slavie otočilo. Nakonec jsem tedy studoval na střední
průmyslové škole maturitní obor,“ prozrazuje. Problémy nastaly poté, co
plzeňský hráč Slavii opustil a zamířil zpět do Sokolova. „Nemohl jsem
totiž najít žádnou školu, kde bych mohl bez problémů pokračovat. Musel
jsem dělat rozdílové zkoušky, které jsem naštěstí složil a nakonec jsem vystudoval průmyslovou dopravu,“ vysvětluje. „Abych pravdu řekl, tak mě
ale tento obor absolutně nebavil. Spíše jsem chtěl něco mít v ruce, protože
nikdo nevíme, co se může stát,“ dodává a tvrdí, že do nějaké opravy motoru by se dnes rozhodně nepustil. „Praxe jsem nesnášel, vůbec mě to nebavilo a vím, že jsme třeba mistrům nosili svačiny, aby nás pouštěli dříve,“
usmívá se nyní při vzpomínkách na neoblíbená školní léta.

Z krajského přeboru
do druhé ligy
V Sokolově se velmi brzy Petr prosadil do prvního týmu. „Od šestnácti
nebo sedmnácti let jsem byl u mužů
v áčku. V tu dobu se tam hrál krajský
přebor, o rok později se postoupilo
do divize. Velmi rád vzpomínám právě
na postup z krajské soutěže do divize.
To bylo něco skvělého. Sokolov nebyl
zvyklý hrát tak vysoko. Druhá liga se
tam hrála kdysi dávno a po postupu
do divize to byla obrovská sláva,“ vypráví, jak rychle stoupala sokolovská hvězda na českém fotbalovém
nebi. Největší strach o své postavení v týmu dostal záložník Viktorie
v době, kdy se měla v Sokolově začít
hrát druhá liga, kterou místní klub

koupil od Pardubic. „Ze začátku jsem měl obavy z prosazení se, protože
k nám přišli ligoví hráči. Celkově nás tam bylo třicet. Trenér Pulpit pak
do Sokolova jezdil už rok předtím a vybral si z klubu šest hráčů, kteří se
zapojili do přípravy před startem ve druhé lize. Postupně se to vytříbilo
a z původního kádru Sokolova jsem tam zůstal pouze já a Franta Dřížďal,
který hrál za Slavii a nyní je v Brně,“ popisuje, jakým způsobem vznikla
kostra sokolovského Baníku. Cesta obou dvou sokolovských hvězdiček
se ale nezastavila ve druhé lize. „S Frantou jsem byl dokonce na Viktorce
na testech. Poprvé jsem tu byl sám a nedopadlo to, podruhé s Františkem
a také se nám nezadařilo. Napotřetí mi to pak už vyšlo. To byl už Franta
ve Slavii,“ usmívá se Jiráček, který tvrdí, že angažmá ve Viktorce je jeho
největším fotbalovým úspěchem.

Premiérová sezona ve Viktorii
Hráčem klubu ze Štruncových sadů se tak stal tento čtyřiadvacetiletý
fotbalista v létě 2008 v době, kdy Viktorii vedl Jaroslav Šilhavý. „Zájem
Plzně mě samozřejmě potěšil. Byl jsem strašně rád, že mě Plzeň chtěla,
a neváhal jsem. Viktorka pro mě byla jasnou volbou, i když zájemců jsem
měl v tu dobu více,“ říká. „Rozhodlo to, že z Plzně to mám blízko k domovu.
Dále jsem vycítil, že už tu pár lidí znám a měl bych to mít právě ve Viktorce
jednodušší,“ vysvětluje, proč nebylo pochyb, kam jeho další fotbalové
krůčky povedou. V kabině Viktorie se potkal s velkým počtem fotbalistů, které ještě před několika měsíci mohl sledovat pouze v televizních obrazovkách. Největší osobností plzeňského klubu je bezpochyby
její kapitán, Pavel Horváth. „On je ikona ligy. Když jsem do Viktorky přestupoval, vůbec jsem si neuměl představit, že tady budu se všemi kvalitním
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fotbalisty, co tu jsou, sedět v kabině. Už to pro mě bylo obrovské
povzbuzení a kluci mě mezi sebe
vzali do party bez problémů.“
Debutu v první lize se Petr dočkal v prvním ligovém kole
v ročníku 2008/09. „Debutoval
jsem v domácím zápase s Viktorií
Žižkov. Vedli jsme 2:1, bylo deset
minut do konce a trenér Šilhavý
mě zavolal, abych šel na hřiště.
Vůbec jsem to nečekal, byl jsem
nervózní a třásli se mi kolena,“
přiznává. Ve svém premiérovém ročníku v Gambrinus lize si
viktorián s dvacítkou na zádech
připsal také svůj první zásah
v nejvyšší české soutěži. „Proti
Zlínu jsem pak dal svou premiérovou branku. To si také pamatuji velmi dobře. Franta Ševinský
mi centroval a já jsem míč poslal
hlavou na zadní tyč. Nakonec jsme zápas vyhráli 5:0,“ vzpomíná s úsměvem na výprask, který Západočeši uštědřili dnes druholigovému celku.

Tréma, Petrův nepřítel číslo jedna
Když Petr mluví o svém debutu v Gambrinus lize, zmiňuje, jak moc
se mu předtím, než vyběhl na hrací plochu, rozklepala kolena. „Jsem
strašný trémista. S trémou bojuji, ale kolikrát se to nedá. Hodně věcí si
strašně beru, což se snažím odbourat a nechci vše brát tak moc vážně. Říkám si, že jde jen o fotbal a jsou i důležitější věci. Nyní mám dvě sezony
za sebou, trochu jsem se otrkal a snad se to bude už jen zlepšovat. Zároveň
nejsem vůbec splachovací,“ nechává fotbalové příznivce nakouknout
do své duše sokolovský rodák. Také proto ho velmi mrzela kritika z řad
fanoušků, kteří jakoby zapomněli na mládí a nedostatek zkušeností odchovance Tuchořic. V době přestupu bylo Petrovi pouze dvaadvacet
let a teprve se seznamoval s nejvyšší českou soutěží. „Přišel jsem sem
z druhé ligy a už jenom z toho jsem byl vyjukaný. Vím, že jsem kolikrát ze
začátku nezahrál super zápasy, ve kterých jsem bojoval sám se sebou.
Hodně mne pak mrzelo, když jsem slyšel nějaké poznámky na svou adresu
z tribuny. Možná se to občas odráželo také na mých výkonech,“ posmutní.
„Nyní si samozřejmě snažím těchto věcí nevšímat, ale zkraje jsem to vnímal hodně a bral jsem si to hodně osobně. Chtěl jsem všem dokázat, že své
místo ve Viktorce mám,“ říká.
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Ondrášovka Cup a evropské
poháry
Ve chvíli, kdy začal Petr oblékat
dres klubu ze Štruncových sadů,
na sebe Viktorie upoutala pozornost díky značnému množství
posil velmi zvučných jmen. Nejen
fotbalový odborník ji pak pasoval
na černého koně ligy. Úspěchy však
nepřišly okamžitě. „Během mé první
sezony v Plzni od nás všichni čekali
úspěchy, což se nakonec nepovedlo.
Druhý rok, který jsem ve Viktorce,
jsme si to ale vynahradili vítězství
v Ondrášovka Cupu a tím, že máme
možnost hrát v evropských pohárech,“ rozplývá se fotbalista s více
než padesátkou ligových utkání
na kontě. Když se řekne finále Ondrášovka Cupu, snad každý příznivec modročervených barev si vzpomene na vynikající atmosféru, jež
na Letné během finálového klání panovala. „Během finále Ondrášovka
Cupu byli fanoušci fantastičtí. Už jenom ten pocit, když člověk nastupoval na stadion a viděl spoustu fanoušků z Plzně v dresech, šálách. To musí
fotbalistu nakopnout,“ vzpomíná Petr na velký den plzeňské kopané.
Odměnou za vítězství v Ondrášovka Cupu byla nejenom nádherná trofej, ale také účast v třetím předkole Evropské ligy. „Ihned poté, co jsem
se dozvěděl los předkola, jsem se běžel podívat na internetové stránky
Besiktase. Když tam pak člověk čte o jejich fanoušcích… To je něco neuvěřitelného. Jen si představte, když přijde na stadion 35 000 fanatických
fanoušků. Určitě jsem se na zápas s Besiktasem těšil, pro mě osobně to
bylo takové srovnání v čem ještě zapracovat a v čem se zlepšovat,“vypráví
nadšeně o soupeři Viktorie. A v čem by se měl Petr zlepšit podle sebe
nejvíce? „Měl bych zapracovat na práci s balonem, kterou nemám úplně
nejlepší. Celkově si myslím, že mám na čem pracovat i co se týká taktiky,“
říká sebekriticky.

Na rybách s Horvim a Bakym
Nechme nyní na chvíli stranou fotbalové trávníky. Co dělá Petr Jiráček
ve chvílích, kdy má volno? „Rád si jdu zaběhat, projet se na kole nebo
na kolečkových bruslích. Snažím se ale dost odpočívat pasivně,“ popisuje
typické koníčky. Rád si pak také zajde na ryby. „Už jsem chytal dříve,
ale poté, co jsem přišel do Viktorky, na to už nebylo moc času. Nyní chodím často na ryby s Pavlem Horváthem a Markem Bakošem,“ předsta-
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vuje další rybáře z kabiny Viktorie.
„Chodíme na rybníček do Letkova,
kde snad chytne každý něco. Také
chodíme na jiná místa na Plzeňsku,
ale když se nám nedaří nic chytit,
zajedeme právě tam. V Letkově mají
jesetery, kapry nebo cejny. Vytáhli
jsme tam nejvíce tak kolem šesti kil.
Vždycky tam jedeme pouze na chvíli,
ale kdybychom tam mohli být déle,
třeba bychom opravdu vytáhli nějaký prvotřídní úlovek,“ rozvypráví
se o své vášni. „Jednou jsme tam
s Horvim seděli a nemohli nic chytit.
Pak tam ale přijel Baky a začal tahat
jednu za druhou. Marek nám pak
prozradil, na co chytá, a tak jsme
už také nečekali marně na úlovky.
Chytá tedy na obyčejné rohlíky nebo
na těsto s mletým masem,“ nemůže
vynechat jednu ze zábavných příhod, které si během relaxace u vody
plzeňští fotbalisté užili.

Přítelkyně Linda, pes Čiko a bydlení v Praze
K Petrovi už pět let patří přítelkyně Linda, se kterou začal chodit už
v době, kdy hrál v Sokolově krajský přebor. „Od té doby, co jsem ve Viktorce, jsem se přestěhoval. Nyní bydlím s Lindou v Praze, protože tam studuje vysokou školu. Ze začátku jsme
zkoušeli, jak by to fungovalo, kdybych
bydlel v Plzni, což nakonec trvalo tři
měsíce. Jednou jsem jezdil za přítelkyní já do Prahy, jednou ona za mnou.
Bylo to ale takové divné, často jsem
tu byl sám, a tak jsem se rozhodl, že
se přestěhuji do Prahy. Viděl jsem, že
hodně kluků z Prahy dojíždí a nemá
s tím problém,“ patří tak plzeňský
univerzál k mnoha fotbalistům západočeského klubu, kteří do Plzně
dojíždět z české metropole. „Práci
v domácnosti máme rozdělenou
jednoduše. Přítelkyně se stará skoro
o všechno, za což ji musím opravdu

pochválit. Vychází mi opravdu ve všem vstříc. Občas sice umyju nádobí,
když je třeba jdu nakoupit, ale to je z mé strany vše,“ chválí Lindu, která
pochází z Dolního Rychnova a nechybí prakticky na každém domácím
zápase Viktorie. V pražské domácnosti nebydlí pouze mladý pár. „Společnost nám dělá ještě jorkšír Čiko, kterému teď bude rok a půl,“ nezapomíná na domácího miláčka. Když pak Petr přemýšlí o tom, jak by měla
vypadat jeho ideální dovolená, okamžitě ji popisuje jako dovolenou,
kterou prožil naposledy. „S Lindou, Honzou Rezkem a jeho přítelkyní jsme
byli na společné dovolené v Egyptě, což bylo perfektní. S Rézou jsme hráli
fotbal, tenis. Tři čtyři dny mně opalování a nicnedělání nevadí, ale pak už
musím být zase aktivní,“ říká.

Fotbalové sny mladého viktoriána
Jedním ze snů může být třeba pozvánka do reprezentace, ve které se
Petr nikdy během svého mládežnického věku neobjevil. „Nikdy jsem nebyl ve fotbalové reprezentaci, ale pouze na krajských výběrech, které byli
do patnácti let. Odtud se znám třeba s Martinem Fillem nebo Michalem
Smejkalem,“ vysvětluje. Snad každý fotbalista sní o tom, že si jednou
zahraje nějakou kvalitní zahraniční soutěž. „Kdyby se mi někdy podařilo
zahrát si v zahraničí, byl bych za to rád. Určitě by to byla dobrá zkušenost
do života. Nedá se říci, že bych měl jednu vysněnou soutěž. Je jich mraky.
Od německé ligy, přes španělskou až do anglické Premier League. Každá
z těchto soutěží má něco do sebe. Snažím se nyní makat naplno v barvách
Viktorie a doufat, že jednou nějaká nabídka přijde,“ zasní se. Kdyby si však
měl vybrat nějaký vysněný tým, váhal by. Slabost měl totiž vždy pro
týmy a hráče, kterým se zrovna dařilo a předváděli pro fotbalového
nadšence oku lahodící podívanou. Takovéto hvězdy nejrozšířenější hry na světě nechybí dodnes
na plakátech v miliónech domácností po celém světě. Když byl
talentovaný hráč Viktorii žáčkem,
ani jeho pokoj nemohl vypadat
jinak. „Jako každý malý fotbalista
jsem měl polepený celý pokoj plakáty výborných hráčů. Jakmile hrál
nějaký tým dobře, hned jsem ho
přilepil na stěnu. Z hráčů jsem tam
měl Rivalda, Ronalda nebo třeba
Zidana,“ vybavuje si svůj pokoj.
A kdo ví? Třeba za pár let budou
malí kluci mít nalepený na zdi
plakát fotbalisty, jehož jméno zní
Petr Jiráček.
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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

Viktoria se
v Evropě neztratila
Přestože měli plzeňští fotbalisté z českých týmů nejtěžší
rozlosování, mohli po dvojutkání s Beşiktaşem odcházet se
vztyčenou hlavou. Soupeře věhlasného jména sice nepokořili,
ale dokázali, že jsou schopni hrát vyrovnanou partii i s takovým
týmem, jakým turecký Beşiktaş bezesporu je.

V prvním utkání, které
se hrálo v Praze na Letné,
byli
svěřenci
trenéra
Pavla Vrby, jak podle fotbalových odborníků, tak
i laické veřejnosti, lepším
týmem. Konečný výsledek 1:1 mohl být podstatně příznivější, kdyby
se dařilo lépe využít vytvořené šance. „V prvním
poločase jsme hráli velmi
dobře. Měli jsme dvě tři
situace, ze kterých jsme
mohli náskok navýšit.
Kdybychom přidali další
gól, byla by naše hra uvolněnější. Soupeře bychom asi dostali pod
tlak. To se nám ale bohužel nepodařilo. Druhá půle byla docela
jiná. Soupeř změnil taktiku a proto hra nebyla tak atraktivní. Přesto
je uhrát výsledek 1:1 s Beşiktaşem výborné,“ prohlásil po zápase
plzeňský kouč Pavel Vrba. Se slovy trenéra souhlasil také kapitán
Pavel Horváth. „Bylo to určitě nejlepších 45 minut, co jsem hrál
za Plzeň,“ řekl po utkání.

11
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FC Viktoria Plzeň – Beşiktaş JK 1:1 (1:1)
Branky 29. Limberský – 45. Delgado z penalty
ŽK Rajtoral – Sivok, Delgado, Uysal
Rozhodčí Clos Gomez – Gallego Galindo, Marco
Martinez
Diváků 5 875
Plzeň Krbeček – Rajtoral, Navrátil, Bystroň,
Limberský – Petržela (90. Hájovský), Rada, Horváth,
Kolář (67. Střihavka), Jiráček (86. Hruška) – Rezek,
trenér Pavel Vrba
Beşiktaş Arikan – Torama, Sivok, Üzülmez, Güven –
Hilbert (67. Tabata), Delgado, Ernst, Quaresma –
Nihat (46. Uysal), Nobre (77. Da Silva), trenér Bernd
Schuster

K odvetě do Istanbulu tak odlétali Plzeňané
s jiskřičkou naděje. A samý úvod zápasu napověděl, že je vše stále otevřené. Jenže… Jenže
přišly školácké individuální chyby, emoce a zbytečná vyloučení. Viktoria, oslabená o dva hráče
v poli, nedokázala zkušenějšímu soupeři odolávat a prohrála 0:3.
„Myslím si, že jsme zápas mohli zvládnout
lépe. Škoda, že jsme se nechali tak hloupě vyloučit, góly jsme dostali po našich chybách. Dalo
by se říci, že jsme si to prohráli sami,“ smutnil
neúnavný bojovník, Milan Petržela. „Do zápasu
jsme ale vstoupili dobře, chtěli jsme hrát a ničeho
jsme se nelekli. Myslím si, že jsme se Beşiktaşi
i na začátku utkání ve hře vyrovnali.“
Zvláštní kapitolou pak byli na stadionu Inönü
fanoušci. Viktoriány již při rozcvičování přivítal
mohutný pískot téměř vyprodaného stadionu.
„Už při nástupu na rozcvičku bylo na stadionu
nějakých dvacet tisíc,“ popisoval své pocity Petr
Jiráček. Není divák jako divák. Nebývá zvykem,
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aby fandil a zpíval chorály celý stadion. To vše je na stadionu
Beşiktaşe naprosto normální. Tři tribuny ze čtyř se během zápasu
promění v jedno tělo, jednu duši a dokáží vytvořit opravdu neskutečné peklo. Pohled ze samotné plochy je jedinečný a nezapomenutelný. Asi ani ten největší otrlec se neubrání mrazení. „Atmosféra byla fantastická. Nikde jsem se s tímto ještě nepotkal, takže
jsem si to užíval i při rozcvičce, kdy bylo v hledišti 25 000 lidí. Při
zápase jsem se soustředil na hru a spíše koukal po spoluhráčích,
protože tam nebylo na krok slyšet,“ souhlasil Jiráček. V tureckém
pekle nechyběli také příznivci Viktorie. „Naši fanoušci byli fantastičtí, povzbuzovali nás. Chtěli jsme jim udělat radost, bohužel se to
nepovedlo,“ smutnil Jiráček.

Beşiktaş JK – FC Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)
Branky 39. Quaresma, 57. Delgado, 71. Holičko
ČK 33. Navrátil, 52. Limberský
ŽK Delgado – Limberský, Rezek
Rozhodčí Nzolo – De Bruyn, Gerard (Belgie)
Beşiktaş Arikan – Güven, Zápotočný, Toraman (46. Ferrari),
Üzülmez –Hološko, Uysal, Delgado (59. Tabata), Ernst, Quaresma –
Bobo (68. Nihat), trenér Bernd Schuster
Plzeň Krbeček – Rajtoral, Bystroň, Navrátil, Limberský – Petržela
(75. Hruška), Rada, Horváth (83. Rýdel), Kolář (75. Hájovský),
Jiráček – Rezek, trenér Pavel Vrba
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1. FC Slovácko –
sázka na mládí
i zkušenost
Stejně, jako tomu bylo v minulém ročníku, je hlavním cílem
klubu z Uherského Hradiště záchrana v Gambrinus lize. Přes
léto nastal v hráčské kabině opravdu velký průvan a klub
opustilo hned několik zkušených fotbalistů. Naopak soupiska
Slovácka byla doplněna zejména mladými hráči. Kdo se tedy
dnes představí ve Štruncových sadech?

Dlouhá historie slováckého klubu
Historie fotbalu v Uherském Hradišti se začala psát už v předminulém
století, když byla v roce 1894 založena FC Slovácká Slavia. Dva roky
po skončení druhé světové války vznikl v sousedním městečku velký rival Slavie, TJ Jiskra Staré Město. V roce 2000 však po rivalitě mezi kluby
nebyla žádná památka, došlo totiž k jejich sloučení pod názvem 1. FC
Synot, který na podzim 2001 poprvé nakoukl do české nejvyšší soutěže. O dva roky později byl v Uherském Hradišti slavnostně otevřen
zápasem s Borussií Mönchengladbach nový stadion. Sezona 2004/05
nezačala pro Synot nejlépe, neboť mu bylo po úplatkářské aféře odečteno dvanáct bodů. Hráčům slováckého klubu se však podařilo první
ligu zachránit a dokonce postoupili až do finále Českého poháru. Ročník 2006/07 znamenal konec působení Slovácka v nejvyšší soutěži
a pád do druhé ligy. Před loňskou sezonu se podařilo Slovácku vrátit
se zpět mezi elitu a následně také prvoligovou příslušnost, po nástupu
trenéra Miroslava Soukupa, udržet.

Velké letní změny
V létě kabina Slovácka zažila mnoho změn. Klub opustilo velké množství zkušených hráčů a naopak přišlo hned několik talentovaných
fotbalistů. Loňský ročník byl tak v dresu Slovácka posledním pro pětatřicetileté obránce Reného Formánka a Tomáše Randu, sbohem řekl
Slovácku také hračička Lukáš Zelenka a do Rakouska odešel Tomáš Abrahám. První tým Slovácka dále opustil Pavel Němčický, jenž v klubových barvách odehrál 223 ligových utkání, gólman Petr Vašek či Radim
Nečas. Za největší letní úlovek do sítě klubu z Uherského Hradiště se dá
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určitě považovat Ladislav Volešák, šestadvacetiletý záložník, který je
pověstný střílením branek ze standardních situací. Novým jménem
na soupisce dnešního soupeře Viktorie je také Radek Mezlík, který si
zahrál ligu za Brno. Mezlík přestoupil z SFC Opava. Soupiska týmu
byla v létě dále doplněna o několik talentovaných fotbalistů.

Vzájemné zápasy
řečí čísel
2009/2010
FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 2:2
1. FC Slovácko – FC Viktoria Plzeň 2:3
2006/2007
1. FC Slovácko – FC Viktoria Plzeň 0:2
FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 2:0
2005/2006
1. FC Slovácko – FC Viktoria Plzeň 1:0
FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 0:2
2003/2004
1. FC Synot – FC Viktoria Plzeň

2:2

FC Viktoria Plzeň – 1. FC Synot

0:1

2000/2001
Viktoria – Bohemians

0:1

Bohemians – Viktoria

2:2

1999/2000 – II. liga
FC Viktoria Plzeň – Staré Město

4:2

Staré Město – FC Viktoria Plzeň

3:1

Petr Švancara – největší osobnost Slovácka
Pokud se podívám dále na soupisku Slovácka, nejznámějším hráčem
je bezesporu Petr Švancara. Brněnský odchovanec, který nyní nastupuje v útoku Slovácka, je výborným technikem a jeho pětačtyřicet ligových branek hovoří jasně o střeleckých schopnostech tohoto dvaatřicetiletého fotbalisty. V bráně Slovácka je stálicí slovenský gólman
Miroslav Filipko, v obraně se daří talentovanému Tomáši Košútovi či
Martinu Kunclovi. Záložní řadu diriguje zkušený Michal Kordula, jenž
v české lize nastupoval za Jablonec a zahrál si také rakouskou soutěž.

Plzeňští fotbalisté v dresu Slovácka
Dvojice plzeňských záložníků v minulosti působila v týmu Slovácka.
Oba také v dresu dnešního protivníka Viktorie odehráli své premiérové zápasy v české nejvyšší soutěži. V létě 2004 nastoupil ke svému
prvnímu utkání v Gambrinus lize v barvách Slovácka Daniel Kolář,
když odehrál šedesát minut proti pražské Spartě. Celkově zaznamenal v sezoně 2004/05, kterou ve Slovácku strávil, třináct ligových
klání. O poznání více utkání za Slovácko odehrál Milan Petržela, který
zamířil do klubu z Drnovic. Na své konto si během působení v moravském klubu připsal sedmdesát zápasů a tři vstřelené branky.
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1

19

Dan Houdek

Lukáš Krbeček

21. 8. 1989
Post: brankář
Prvoligové starty: 0
Prvoligové branky: 0

8

30

David Limberský

15

Martin Hruška
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8. 8. 1990
Post: záložník
Prvoligové starty: 4
Prvoligové branky: 0

16

11

Milan Petržela

22. 4. 1975
Post: záložník
Prvoligové starty: 314
Prvoligové branky: 63

20

Vladimír Darida

11. 5. 1981
Post: záložník
Prvoligové starty: 6
Prvoligové branky: 0

18. 1. 1982
Post: obránce
Prvoligové starty: 210
Prvoligové branky: 9

Pavel Horváth

28. 9. 1983
Post: záložník
Prvoligové starty: 125
Prvoligové branky: 4

16

David Bystroň

31. 3. 1979
Post: obránce
Prvoligové starty: 131
Prvoligové branky: 7

Tomáš Rada

1. 2. 1984
Post: obránce
Prvoligové starty: 137
Prvoligové branky: 7

12

18

10

Jakub Navrátil

10. 12. 1982
Post: obránce
Prvoligové starty: 24
Prvoligové branky: 4

František Ševinský

15. 7. 1991
Post: obránce
Prvoligové starty: 0
Prvoligové branky: 0

4

Tomáš Hájovský

15. 9. 1981
Post: brankář
Prvoligové starty: 45
Prvoligové branky: 0

Jan Matas

6. 10. 1983
Post: obránce
Prvoligové starty: 126
Prvoligové branky: 12

21

Martin Ticháček

27. 10. 1985
Post: brankář
Prvoligové starty: 48
Prvoligové branky: 0

13

3

19. 6. 1983
Post: záložník
Prvoligové starty: 164
Prvoligové branky: 12

22

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post: záložník
Prvoligové starty: 59
Prvoligové branky: 2

Martin Sladký
1. 3. 1992
Post: záložník
Prvoligové starty: 0
Prvoligové branky: 0

představení týmu

24

26

Filip Rýdel

Daniel Kolář

30. 3. 1984
Post: záložník
Prvoligové starty: 86
Prvoligové branky: 5

7

27

David Střihavka

František Rajtoral

27. 10. 1985
Post: záložník
Prvoligové starty: 133
Prvoligové branky: 22

17

6

12. 3. 1986
Post: záložník
Prvoligové starty: 145
Prvoligové branky: 16

David Vaněček
9. 3. 1991
Post: útočník
Prvoligové starty: 4
Prvoligové branky: 0

23

Jan Rezek

Marek Bakoš

4. 3. 1983
Post: útočník
Prvoligové starty: 119
Prvoligové branky: 30

5. 5. 1982
Post: útočník
Prvoligové starty: 145
Prvoligové branky: 21

15. 4. 1983
Post: útočník
Prvoligové starty: 25
Prvoligové branky: 7

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

Live sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkání

Užijte si èeskou fotbalovou ligu!
Nejvíc zápasù, nejvíc adrenalinu
na webu i v mobilu
Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. Užijte si adrenalin Live
sázek bez manipulaèního poplatku na webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu
po zadání adresy mobil.tipsport.cz.

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou
i volejbal a rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!
Aktuální nabídku Live sázek
naleznete vždy na www.tipsport.cz
pod záložkou LIVE SÁZKY.

poslední utkání

Povinná výhra
nad Bohemians
Poslední domácí ligové vystoupení svěřenců trenéra Pavla
Vrby se uskutečnilo první srpnový den a do Štruncových sadů
přijela Bohemka. Od prvních minut nebylo pochyb o tom, kdo
bude dirigovat hru. Dirigentskou taktovku převzali viktoriáni
a obrana Klokanů se rozhodně nenudila.
Nejprve pálil Hruška, poté vyzkoušel pozornost Marka v brance
Bohemians – Rada. Dělovka defenzivního záložníka Viktorky
skončila těsně nad břevnem Markovy branky. minutu před odchodem do kabin se Plzeňané dočkali. Hruška posunul míč na Jiráčka,
který ho poslal zpětnou nahrávkou před branku. Tam si naběhl
Kolář, který ve skluzu pověsil míč pod břevno – 1:0. I druhý polo-

čas nabízel podobný obraz hry. V 69. minutě bylo ve Štruncových
sadech znovu veselo. Z přímého kopu z dvaceti metrů se prosadil Horváth, když obstřelil zeď a umístil míč nechytatelnou střelou
přesně k pravé tyči – 2:0. Když už se zdálo, že Krbeček udrží čisté
konto, přišla hrubka a Martin Nešpor nechytatelnou střelou k levé
tyči stanovil konečný výsledek na 2:1.
Přestože v Plzni zůstaly všechny body, trenér Vrba měl k předvedenému výkonu výhrady. „Myslím si, že z naší strany to nebyl
nijak dobrý výkon. Ze začátku jsme byli hodně nepřesní, byla zde
spousta situací, kdy Bohemka čekala na naše ztráty a špatnou
rozehrávku. Poté, co jsme přidali druhou branku, jsem věřil, že
odehrajeme konec zápasu v klidu. Jenže přišly školácké chyby
a zbytečné zdramatizování utkání,“ zlobil se po utkání kouč Viktorie. Získané tři boy vynesly Viktorku do čela tabulky. „To je určitě
příjemné. Uvidíme, jak dlouho to vydržíme. Liga je obrovsky vyrovnaná. V tuto chvíli to vůbec nic neznamená,“ komentoval situaci
v tabulce kapitán, Pavel Horváth.

FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905 2:1 (1:0)
Branky 44. Kolář, 69. Horváth – 83. M. Nešpor
ŽK Štohanzl, M. Nešpor
Rozhodčí Franěk – Kordula, Wilczek
Diváků 5 228
Plzeň Krbeček – Limberský, Navrátil, Bystroň, Jiráček – Petržela
(86. Darida), Rada, Horváth, Kolář (90. Vaněček), Hruška
(63. třihavka) – Rezek, trenér Pavel Vrba
Bohemians Marek – Jindřišek, Lukáš, Cseh, D. Nešpor – Moravec,
Držík, Kaufman (46. M. Nešpor), Štohanzl (65. Cissé), Bartek
(54. Trubila) – Škoda, trenér Pavel Hoftych
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poslední utkání

Tři body
z hřiště nováčka
V posledním utkání zajížděla Viktoria na hřiště nováčka –
FC Hradec Králové. „Votroci“ dokázali doma přehrát Spartu,
remízovat s Bohemians, jenže na „nastartované“ viktoriány
před vyprodaným hledištěm herně neměli a prohráli.
Skore utkání otevřel ve 39. minutě svojí čtvrtou ligovou brankou Tomáš Rada. S chutí hrající Viktoria ve druhé části přidala
další dvě branky, jejichž autorem byl osmadvacetiletý útočník Jan
Rezek. „Rézovi“ se v letošní sezoně střelecky daří a se čtyřmi
brankami je po čtyřech odehraných kolech nejlepším střelcem
ligy. „Ještě nikdy se mi snad nestalo, že bych měl tak dobrý vstup
do sezony. Věřím, že to tak bude pokračovat a ničím to nezakřiknu.
Měl jsem  v hlavě hrozně moc domácí zápas s Besiktasem, kde
jsem měl tři tutovky a žádnou jsem nedal. Užíralo mě to, špatně
jsem kvůli tomu spal. V Hradci jsem chtěl hrozně moc dát gól

FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky 39. Rada, 55. z penalty a 82. Rezek
ŽK Kasálek, Janoušek, Fischer – Jiráček
Rozhodčí Matějka – Pelikán, Vysloužil
Diváků 6 000
Hradec Králové Lindr – Wozniak, Kasálek, Pávek (67. Tomašák) –
Poděbradský, Hochmeister (53. Dvořák), Janoušek, Fischer, Rezek
(86. Kocourek) – Černý, Pilař, trenér Václav Kotal
Plzeň Ticháček – Rajtoral, Navrátil, Ševinský, Limberský – Petržela
(86. Hruška), Rada, Horváth, Kolář (88. Vaněček), Jiráček (79.
Střihavka) – Rezek, trenér Pavel Hoftych

a děkuji Horvimu, že mě nechal jít na penaltu,“ zářil spokojeností
plzeňský střelec. Radost z vítězství a také z opětovného návratu
na první místo v tabulce měl rovněž trenér Pavel Vrba. „Jsme rádi,
že jsme zápas zvládli po tak náročném programu, který jsme měli
posledních čtrnáct dní. Musím říci, že Hradec hrál kombinačně
velmi slušný fotbal. Možná doplatil na to, že v obranné fázi mají
trochu pomalejší hráče, ale po kombinační stránce je mužstvem,
které bude hrát podle mě ve středu tabulky.“
Čisté konto v Hradci udržel brankář Martin Ticháček, který se
dostal v letošní sezoně poprvé mezi tři tyče a tím si připsal svůj
pětačtyřicátý prvoligový start. „Mám skvělé pocity. Je to po dlouhé
době, co jsem chytal, a tak jsem moc rád,“
rozplýval se po zápase. „Jsem rád za to, že
se nám podařila udržet nula. Hlavně jsem
ale rád za vítězství, což je perfektní, protože
jsme první a vyhráli jsme venku v Hradci, kde
třeba Sparta ztratila body. Toho si vážím více
než nuly,“ dodal. Slova chvály měl pro osmadvacetiletého gólmana i trenér Vrba. „Ticháček působil velmi jistě, neudělal jedinou
chybu a přispěl svým výkonem k tomu, že
jsme v Hradci Králové nedostali gól.“

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

DYBS
STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

Ovoce – Zelenina
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

juniorka

Juniorce nebylo
přáno zvítězit
Těžké utkání sehráli na samý úvod nového soutěžního ročníku
mladí fotbalisté juniorského týmu Viktorie Plzeň. Svěřence trenérů
Skály a Lepešky totiž v prvním kole čekal nováček FC Chomutov.
Předzápasové prognózy trenéra Skály o horké půdě se potvrdily. Již po necelé půlhodině hry, kdy rozhodčí posoudil běžný zákrok Sladkého v pokutovém území za nedovolený, měli domácí
výhodu pokutového kopu. Ten zužitkoval Sigmund – 1:0. O šest
minut později, po další sporné situaci, která zaváněla ofsajdem,
šli domácí již do dvoubrankového vedení. Tímto stavem skončil
i první poločas.

FC Chomutov – FC Viktoria Plzeň B 5:2 (2:0)
Branky 16. Sigmund, 22. Smola, 68. Dolejška, 74. Šollar,
84. Doksanský – 49. Vaněček, 86. Presl
ŽK Čonka, Hyneš, Dolejška – Nový, Štefl, Vaněček, Dvořák
Rozhodčí Váňa – Vlajsuk, Zeman
Diváků 252
Chomutov Zaťko – Šollar (82. Šlajcht), Vait, Hyneš, Sigmund, Čonka
(59. Hranička), Strouhal, Horna (71. Karrmann), Doksanský, Dolejška,
Smola
Viktoria B B: Houdek – Nový, Chvojan, Štefl, Mandous – Sladký,
Darida (34. Herák), Dvořák (78. Vitouš) – Presl, Vaněček, Mudra
(82. Beránek)
V příštím utkání přivítá juniorka v Luční ulici nadcházející
neděli dopoledne Králův Dvůr. V loňské sezoně byli viktoriáni
na domácím hřišti s tímto soupeřem úspěšní a připsali si zaslouženou výhru 3:1.

Ve druhé části nejprve Viktoria zásluhou
přesné trefy Davida Vaněčka snížila na 1:2.
Krátce na to měli viktoriáni dvě příležitost
na vyrovnání, ale Dvořák ani Herák nemířili
přesně. Stejně tak neuspěl ani 61. minutě
pokus Vaněčka. Domácí poté postupně
navýšili svůj náskok až na 5:1. Definitivní
podobu výsledku dal z nařízeného pokutového kopu viktorián Antonín Presl.
„Zápas, kdy prohrajete 2:5, se hodnotí
těžko,“ přiznává na samý úvod trenér Jiří
Skála. „Přitom si myslím, že jsme nezačali
nejhůře. Jenže pak přišla přísná penalta
a krátce na to druhá branka. My dokázali
odpovědět až v úvodu druhého poločasu
kontaktní brankou, jenže pak jsme znovu
inkasovali. Ještě za stavu 1:3 jsme měli
šance vrátit se do zápasu, ale ani jednu
příležitost jsme neproměnili. Byl to naopak soupeř kdo zvýšil na 4:1. Doufám, že
si všichni kluci vezmou z dnešního utkání
ponaučení a že příští týden podáme lepší
výkon, než dnes.“
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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
2:3
1:3
1:1
1:1
1:2
2:1

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

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

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

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

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

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

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

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

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

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

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)
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

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)

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
Jablonec
Příbram
Plzeň
Slovácko

Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník 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

1. FC Slovácko

Brankáři

Brankáři
21. 8. 1989

1

Milan Heča

23. 3. 1991

19

1

Lukáš Krbeček

Dan Houdek

27. 10. 1985

29

Tomáš Fryšťák

18. 8. 1987

30

Martin Ticháček

15. 9. 1981

30

Miroslav Filipko

23. 9. 1973

Obránci

Obránci
10. 12. 1982

3

Lukáš Kubáň

22. 6. 1987

David Limberský

6. 10. 1983

11

Tomáš Jeleček

25. 2. 1992

13

Jan Matas

15. 7. 1991

17

Martin Kuncl

15

František Ševinský

31. 3. 1979

19

Radek Mezlík

20. 5. 1982

21

Aleš Urbánek

25. 5. 1980

3
8

Tomáš Hájovský

18

David Bystroň

18. 1. 1982

21

Jakub Navrátil

1. 2. 1984

Záložníci
4

22

Tomáš Košút

13. 1. 1990

25

Vlastimil Daníček

15. 7. 1991

Jaroslav Starý

Tomáš Rada

28. 9. 1983

10

Pavel Horváth

22. 4. 1975

11

Milan Petržela

19. 6. 1983

12

Martin Hruška

11. 5. 1981

16

Vladimír Darida

8. 8. 1990

20

Petr Jiráček

2. 3. 1986

22

Martin Sladký

1. 3. 1992

24

Filip Rýdel

26

Daniel Kolář

27

František Rajtoral

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

David Vaněček

9. 3. 1991

7

David Střihavka

4. 3. 1983

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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9. 2. 1988

Záložníci
2

Vít Valenta

4. 1. 1984

4

Nascimento Silva Cleber

13. 6. 1986

5

Michal Kordula

11. 2. 1978

7

Jiří Valenta

14. 2. 1988

15

Jiří Perůtka

22. 2. 1988

16

Lukáš Fujerik

9. 12. 1983

21

Petr Reinberk

23. 5. 1989

23

Ladislav Volešák

26

Útočníci
6

1. 4. 1984

Jakub Svízela

7. 4. 1984
9. 1. 1992

Filip Hlúpik

30. 4. 1991

9

Petr Švancara

5. 11. 1977

14

Radek Szmek

13. 8. 1986

Útočníci

18

Václav Ondřejka

30. 4. 1988

20

Ilija Nestoroski

12. 3. 1990

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

mládež
nimum příležitostí a nedokázali jsme soupeři vnutit naší
hru. Utkání tak nakonec skončilo bezbrankovou remízou.“
FC Viktoria Plzeň – ČR Čechy U16 0:0

Dorost získal
prvenství
Na samý závěr přípravy získali dorostenci Viktorie Plzeň U17
cenný skalp, když se jim podařilo zvítězit na prestižním a velmi
kvalitně obsazeném turnaji – Memoriálu Františka Harašty.
Osmý ročník tradičního turnaje pořádal ČMFS ve spolupráci
se Zbrojovkou Brno.Díky kvalitnímu obsazení zde dochází k cenným konfrontacím špičkových týmů z České republiky i zahraničí.
„Všechna utkání se hrála na velice kvalitních hřištích ve Zbýšově
a Rosicích,“ doplňuje trenér Václav Mrázek. Po celý turnaj se
mohli viktoriáni spolehnout na několika člennou výpravu fanoušků
z řad rodičů. „Nám i jim byla nakonec odměnou účast ve finálovém
utkání, v kterém jsme především díky výkonu ve druhém poločase
rozhodli o vítězství v celém turnaji. Kluci zaslouží uznání za předvedené výkony a úsilí věnované ve prospěch týmu. Spokojeni
jsme mohli být i s reprezentací klubu mimo hřiště, a proto musíme
hodnotit turnaj jako velmi vydařený.“

Ve třetím utkání narazila Viktoria na Sigmu Olomouc. „Oba
týmy se snažily hrát po zemi a hra se přelévala od vápna
k vápnu. „Nám se povedlo v 17 minutě vstřelit branku Lukášem
Filipcem, který zakončil hezkou akci.“ Bohužel těsně před poločasem Olomouc vyrovnala. Rozhodnutí tak přišlo ve 48 minutě. Černý se dobře orientoval ve vápně soupeře a jeho tvrdou střelu dorazil do prázdné branky Vítek Panuška. „Utkání
jsme si už nenechali vzít, a mohli se těšit na odpolední finále.“
SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň 1:2
Ve finálovém klání čekali viktoriány fotbalisté pořádající Zbrojovky Brno. „O zápas byl tím pádem velký zájem i mezi diváky
a navíc byl živě přenášen internetovou televizí.“ Brno působilo
v prvním poločase aktivněji, více se tlačilo před branku Viktorie
a brankář Švihořík musel být stále ve střehu. „Do druhého poločasu jsme vstoupili více útočně a už v druhé minutě měl obrovskou šanci Filipec.“ Vedoucí branka přišla po krásné rychlé
akci, kterou zakončoval Filipec. „Ve 36 minutě jsme se radovali
podruhé. Znovu po hezké akci byl na jejím konci útočník Černý,
který nejprve vystřelil z hranice vápna a odražený míč od tyče
brněnské branky sám napodruhé dorazil do branky. Domácí se
po naší druhé brance více snažili hrát dopředu, ale obrana i brankář Švihořík fungovali spolehlivě.“ Brno se nakonec dočkalo
snížení dvě minuty před koncem. „Do konce zápasu jsme však
měli míč pod kontrolou a přežili jsme i dlouhé nastavení. Pak už
nás čekal jen příjemný pocit z vítězství na prestižním turnaji.“
Zbrojovka Brno – FC Viktoria Plzeň 1:2

V prvním utkání turnaje nastoupili plzeňští mladíci proti fyzicky velmi silnému týmu Baníku Ostrava. První poločas
byl ze strany Viktorie vydařený a baníkovce fotbalově přehrávali. Jedinou branku utkání vstřelil Černý, který zakončil střelou akci po ose Vondráček, Mariánus, Filipec z pravé
strany. „Do turnaje jsme tak vkročili cenným vítězstvím.“
Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň U17 0:1
Ve druhém utkání čekal viktoriány výběr Čech, základ
pro reprezentaci U16. „V zápase jsme si vypracovali mi-
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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 4. kole
1.

FC Viktoria Plzeň

4

3

1

0

10:05

10

2.

SK Sigma Olomouc

4

2

2

0

09:03

8

3.

SK Slavia Praha

4

2

2

0

06:04

8

4.

FK Mladá Boleslav

4

2

1

1

06:02

7

5.

AC Sparta Praha

4

2

0

2

07:04

6

6.

1. FC Slovácko

4

2

0

2

06:04

6

7.

Dynamo České Budějovice

4

1

3

0

03:02

6

8.

Bohemians 1905

4

1

2

1

04:04

5

9.

FC Baník Ostrava

4

1

2

1

04:05

5

10.

FK Baumit Jablonec

4

1

2

1

04:06

5

11.

1. FK Příbram

4

1

2

1

02:04

5

12.

FC Hradec Králové

4

1

1

2

04:07

4

13.

FK Ústí nad Labem

4

1

1

2

03:06

4

14.

FC Slovan Liberec

4

0

3

1

03:04

3

15.

FK Teplice

4

0

2

2

03:07

2

16.

Zbrojovka Brno

4

0

0

4

03:10

0

Tleskadlo s Gambrinusem 2010
pivo Gambrinus na rok zdarma zná svého majitele
» V průběhu jarní části minulé sezony
měli fanoušci možnost podporovat Viktoriány díky speciálnímu tleskadlu, které
připravil fotbalový klub a Gambrinus.
Zároveň měli návštěvníci Štruncových
sadů možnost na každém zápase sbírat
samolepky a zařadit se tak do soutěže
o pivo Gambrinus na rok zdarma. Začátkem července hráči A-týmu Viktorie
František Rajtoral a Milan Petržela vylosovali pět výherců, kteří obdrží věcné
ceny. Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na další marketingové akce pro
fanoušky ve spolupráci s Gambrinusem.

Jaroslav Blovský » 1. cena – pivo Gambrinus
na celý rok (poukázka na odběr 365 ks piva
Gambrinus světlý plechovka 0,33l)
Věra Pavlicová » 2. cena – 4x permanentní
vstupenka na domácí zápasy A-týmu mužů
FC Viktoria Plzeň na sezonu 2010/2011 + podepsaný dres FC Viktoria Plzeň
Miroslav Tobrman » 3. cena – 3x karton piva
Gambrinus
Josef Černík » 4. cena – 2x permanentní vstupenka na domácí zápasy A-týmu mužů FC Viktoria Plzeň na sezonu 2010/2011 + šála klubu
Šárka Holá » 5. cena – karton piva Gambrinus
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příští soupeř

Viktoriáni jedou
dvakrát ven. Opět
na Letnou a poté
do Českých Budějovic

v utkání Superpoháru a třetí zápas přineslo
úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy s tureckým Beşiktaşem. Bilanci mají viktoriáni z těchto
zápasů vyrovnanou 1-1-1. A právě jedinou porážku jim připravila Sparta. O motivaci tak budou
mít plzeňští fotbalisté zcela určitě postaráno.
Navíc tři z posledních čtyř vzájemných ligových zápasů neměly
vítěze, neboť skončily smírným výsledkem.
O týden později, tedy v neděli 29. srpna, se
Viktoria utká s Dynamem České Budějovice,
které vede Plzni dobře známý trenér, Jaroslav
Šilhavý. V dresu Dynama najdeme sedmadvacetiletého záložníka Petra Šímu, který rovněž
oblékal dres plzeňské Viktorky. Vzájemné
souboje přináší vždy dramatický průběh s minimem branek, což
potvrzují dva poslední vzájemné výsledky. V loňské sezoně totiž
skončily oba zápasy bezbrankovou remízou. Trenéři Dynama dokáží naordinovat svým svěřencům správnou taktiku, neboť sedm
posledních zápasů s Viktorií skončilo nerozhodným výsledkem.
Na fotbal do Štruncových sadů půjdeme až 12. září, kdy
do Plzně přijede nováček z Ústí nad Labem, v jehož barvách najdeme i útočníka Tomáše Krbečka, který na sever Čech odešel
během letní přestávky.

Příští dva zápasy sehrají svěřenci trenéra Pavla Vrby na hřištích
soupeřů. Nejprve v rámci šestého kola zavítají na „dobře známou“
Letnou, kde tentokráte nečeká ani Jablonec, ani Beşiktaş, ale
Sparta Praha. V dalším utkání pak zamíří plzeňští fotbalisté na jih
Čech, kde se v Českých Budějovicích utkají s Dynamem.
Generali Aréna se pomalu ale jistě stává pro viktoriány „domácí“. V letošním roce tam plzeňští fotbalisté nastoupí již počtvrté.
Nejprve to bylo v úspěšném finále Ondrášovka cupu, ve kterém
Viktoria přehrála Jablonec. Poté počátkem července proti Spartě
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