jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním utkání ve Štruncových sadech, v němž hostíme
nováčka z Ústí nad Labem. Jak jste jistě v médiích zaznamenali, společně se skupinou investorů jsem kapitálově vstoupil do FC Viktoria Plzeň. Stalo se tak na základě oslovení generálním manažerem Viktorie, Adolfem Šádkem, na přelomu letošního května a června.
A protože klub má v sobě obrovský potenciál, tým lidí, s kterým se mi dobře spolupracuje
a s kterým se to dá daleko dotáhnout, nebylo rozhodování složité. Rádi bychom pokračovali
v započaté práci. Naším cílem je klub dále rozvíjet, tak aby natrvalo patřil mezi elitu v České
republice.
Zároveň Vás chci všechny ubezpečit, že v žádném případě nemusíte sdílet obavy z rychlého rozprodeje hráčů a následné devastace klubu. Přestože byl o naše hráče během letní
přestávky velký zájem, a to jak v zahraničí, tak mezi českými kluby, jak sami víte, neodešel
nikdo z hráčů základní sestavy. Důvod je jednoduchý, nabídky nebyly akceptovatelné. Nejsme klubem, který by musel prodávat hráče za každou cenu.
Naopak se nám podařilo tým doplnit hned o několik kvalitních fotbalistů. Ať je to brankář Roman Pavlík, který se velkou měrou podílel na vítězném utkání se Spartou, či Libor Žůrek, nebo slovenský reprezentant do 21 let Michal Ďuriš. Zapomenout nemohu ani na Miloše Brezinského, který
má zkušenosti nejen z nejvyšší české ligy. Stejně tak neopomíjíme výchovu vlastních talentů. Zde se můžeme pochlubit řadou mládežnických
reprezentantů. Jen namátkou uvádím Davida Štípka, Dominika Mandulu, Martina Kováče a další. Výchova vlastních odchovanců bude i nadále
patřit mezi naše priority.
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Jsme si dobře vědomi, že nás čekají těžké zápasy nejen v Gambrinus lize, ale také v Ondrášovka cupu. Chceme vytvořit pokud možno ty nejlepší podmínky, abychom se na konci
sezony mohli společně s vámi radovat z dosaženého úspěchu. Víme, že v loňské sezoně
nasadil klub laťku hodně vysoko, přesto uděláme všichni maximum pro to, aby i právě
probíhající sezona byla z pohledu Viktorie úspěšná. K tomu budeme potřebovat i vás. Můžete nám být nápomocni tím, že nás budete chodit pravidelně povzbuzovat, že se Viktoria
stane, pokud tomu tak ještě není, vaší srdeční záležitostí.
Tomáš Paclík
Předseda představenstva FC Viktoria Plzeň
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PREMIÉRA 16. 9.
více info naleznete na:

www.cinestar.cz

Ondrášovka CUP

Přišel, viděl,
zvítězil
Debutu v nejvyšší české soutěži se dočkal ve třiceti letech.
Přesto jeho působení v Gambrinus lize nebylo pouze krátkou
kapitolou a čtyři roky hájil barvy Kladna. Nyní zažívá návrat
z druhé ligy zpět do první. V dresu Viktorie si vede úžasně, hned
při svém debutu nastoupil na Letné proti Spartě a vychytal
nulu. Představujeme vám Romana Pavlíka, gólmana Viktorky,
pro kterého je fotbal hlavně zábavou.

Fotbalovým vzorem bratr Martin
Psal se rok 1984 a skupina kluků kopala do fotbalového míče na sídlišti v pražském Proseku. Jedním z malých fotbalistů byl také Roman
Pavlík. „Jednou, když jsme si stejně jako všichni kluci kopali před barákem,
za námi přišel Petr Semirád. Tento pán mezi námi udělal nábor a následně
se stal také mým prvním trenérem. Zamířil jsem do Kompresorů, nešel
jsem rovnou do Střížkova. V tu dobu mi bylo osm let,“ vypráví Roman, jak
byl objeven. Dokonce se ihned po svém příchodu do klubu postavil

mezi tři tyče a nikdo ho už odsud nedostal. „Už od začátku jsem byl gólmanem. Viděl jsem se v bráchovi Martinovi, který byl o osm let starší než
já, a tak jsem ihned šel do brány,“ vysvětluje, kde se zrodila jeho touha
stát se brankářem. U Pavlíků tak měli doma dva gólmany. Starší byl jedničkou Střížkova, mladší převáděl perfektní výkony v brance Kompresorů. Brankářská vášeň se však rozhodně nedědila z generace na generaci. „Mami nesportovala. Tatí, který pochází od Tábora, hrál hokej. Nikdy
nás ale nelanařil, abychom přešli z fotbalu na hokej. Nechával na nás, co
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Poté, co jsem odešel na Kladno, se Střížkovu podařilo postoupit do druhé
ligy a vzápětí také do první,“ představuje, jak klub, který ho pro fotbal
objevil, postupně kráčel až do Gambrinus ligy.

Tesař, který si odskočí zachytat

si zvolíme. K ničemu nás nenutil,“ říká. Nakonec však
mladší z bratrské dvojice svůj vzor přerostl. „Brácha
to dotáhl nejdál se Střížkovem do A-třídy, poté už neměl
na fotbal čas a musel skončit,“ upřesňuje, kde skončila
fotbalová dráha bratra Martina.

V barvách jediného klubu až do třiceti
Kariéra dnes čtyřiatřicetiletého fotbalisty pokračovala po většinu času stále v barvách jednoho klubu,
i když jeho název se neustále měnil. „V Kompresorech
jsem prošel všemi mládežnickými týmy. Prakticky jsou
ale Kompresory se Střížkovem jeden tým. Oba týmy se
totiž spojily do TJ ČKD Kompresory Střížkov Praha 9. Následně vzniknul samostatný klub Dropa Střížkov a poté
už hrál pod názvem Bohemias Praha. Vlastně se dá říci,
že jsem byl až do roku 2006 v jednom jediném klubu,“
vysvětluje vše na pravou míru. Během této doby si
Roman zachytal ve střížkovském dresu hned několik soutěží. Na debut
v té nejvyšší si však musel ještě počkat. „V Kompresorech hrál první tým
divizi, do vyšší soutěže se nikdy nedostal. Střížkov ve stejnou dobu kopal
přebor, ale po spojení klubů se posunul do divize. Divize se hrála na Střížkově dlouho a postup do ČFL se nedařil vykopat, a tak se nakonec koupila
třetí liga od béčka Příbrami. To samé platilo o působení v ČFL. Tým hrál
v horních patrech tabulky, ale postoupit do druhé ligy se mu nedařilo.
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Viktorián s třiatřicítkou na dresu hrál v kvalitních soutěžích, ale pouze
fotbal ho určitě uživit nemohl. Roman tak zůstal věrný povolání, kterému se vyučil. „Na základní školu jsem chodil na Proseku, což je od Střížkova, kde jsme bydleli, kousek. Můj den pak vypadal tak, že jsem byl
ve škole, poté doma udělal úkoly a běžel na trénink a zpět. Po základce
jsem se vyučil jako tesař. Jezdil jsem na školu do Bráníka. Ze školy mě pak
vždy na zápasy uvolnili,“ vrací se ve vzpomínkách zpět do školních lavic.
A učitelé svého žáka uvolňovali rádi. Úspěchy díky jeho brankářskému
umění sklízela totiž také jeho škola. „Se středním odborným učilištěm
jsme na Strahově také jednou vyhráli
turnaj škol. Pamatuji si, že mi dokonce
gratuloval František Plánička,“ vzpomíná na setkání se slávistickou legendou. Kdy se však Roman rozhodl, že si
bude na živobytí vydělávat jako tesař?.
„Táta je vyučený truhlář a dělá i tesařinu
a já chtěl dělat něco podobného. Práce
se mi líbila, bavilo mě to a do toho jsem
hrál ještě fotbal. Měl jsem tak všechny
dny naplněné od rána do večera. Šlo to
a vyhovovalo mi to. Sice jsem toho měl
občas plné kecky, ale dalo se to,“ říká
s úsměvem. „Myslím si, že jsem docela
zručný tesař. Práce mi nevadí a i doma
jsme si postavili barák sami,“ hodnotí
sám sebe plzeňský brankář.

Z amatéra profesionálem
Na podzim roku 2006 přišel zásadní
zlom v kariéře 186 centimetrů vysokého gólmana. Na stole mu totiž
přistála nabídka od prvoligového
Kladna, které v tu dobu trénoval Miroslav Koubek. „V době, kdy jsem dostal nabídku, mělo Kladno dva gólmany zraněné. Bylo už po přestupních
termínech, a tak potřebovali někoho sehnat. Já jako amatér jsem připadl
v úvahu. Vybrali si mě, a tak jsem byl samozřejmě rád,“ vzpomíná. O tom,
zda však na nabídku Kladna kývne, musel pořádně přemýšlet, o radu
požádal manželku i rodiče. „Bylo otázkou, zda přijmu nabídku Kladna.
Do té doby jsem vůbec s profesionálním fotbalem nepřišel do styku a ne-

profil
věděl jsem, co to obnáší. V tu dobu jsem měl
nějaký plat v práci a něco jsem také dostával
na Střížkově. Dohromady mi to dávalo docela
slušné peníze,“ vysvětluje. „Nakonec jsem si
řekl, že by byla škoda nabídku nevyužít a nezkusit si zahrát fotbal na té nejvyšší úrovni. Nyní
mohu říci, že jsem rád, že jsem to zkusil. Angažmá na Kladně bylo obrovskou výzvou a neměl jsem co ztratit. Myslím si, že se to povedlo,“
usmívá se.

Léta v kladenském dresu
Kromě profesionální smlouvy se Romanovi,
jak sám říká, dostalo také více volného času.
„Po přestupu do Kladna jsem se stěhovat nechtěl. Dům jsme ještě neměli dodělaný, vlastně
je na něm potřeba něco dodělávat ještě dodnes.
Zvolil jsem tedy dojíždění. Je to pouze nějakých
osmdesát kilometrů, a tak v tom nebyl problém.
Pokud jsme měli trénink ráno, tak jsem byl
doma dříve, než když jsem pracoval a potom
měl ještě fotbal,“ prozrazuje. „Práce na domě
tak neustaly. Byl jsem zvyklý chodit do práce
i na tréninky, a tak jsem si nechtěl odvykat. Akorát jsem měl nejdříve trénink a poté jsem pracoval. Do ligy jsem naskočil ve třiceti a tím pádem
mě čeká také i brzký konec, takže se doma udržuji v tom, abych nezlenivěl a mohl opět naskočit do práce.“ Asi bychom opravdu nenašli
nikoho, kdo debutoval v české nejvyšší soutěži ve stejném věku jako Roman. „Nenapadá
mě nikdo, kdo by naskočil do ligy až ve třiceti
letech jako já. Je samozřejmě škoda, že jsem se
tam nedostal dříve. Nyní jsem šťastný za každý
rok navíc. Fotbal je pro mě zábavou i prací zároveň,“ říká otevřeně. Svůj první ligový zápas
odchytal v domácím prostředí proti Příbrami.
„Skončilo to bez branek. Pamatuji se, že jsem
chytil Otepkovi trestňák, který mířil do šibenice,“ dodává. A jaké jsou Romanovy nejhezčí
vzpomínky na působení v kladenském dresu?
„Nejvíce jsem si užíval začátek působení v lize.
Přišel jsem do Kladna v říjnu a někdy v únoru
jsem naskočil do ligy a udělal jsem asi pět nul

v řadě. Poté jsem dostal branku z penalty, ale
následně znovu vychytal nulu, což byl parádní
vstup. Podařilo se nám zachránit se tři roky
po sobě,“ vzpomíná.

Odchod do Viktorie
Loňská sezóna znamenala pro Kladno pád
do druhé ligy, a tak se už Roman začal pomalu loučil s tím, že se ještě někdy podívá
zpět do Gambrinus ligy. Smůla jednoho však
kolikrát znamená štěstí pro druhého. Martin Ticháček, plzeňský gólman číslo jedna,
se v utkání se Slováckem zranil, a tak začala
Viktoria hledat náhradu. Našla ji právě v Pavlíkovi. „Už jsem ani nedoufal, že by mohla
prvoligová nabídka přijít. Všechno se urodilo
ze dne na den a jsem za to pochopitelně moc
rád,“ usmívá se. A ještě aby ne, neboť postavení ve středu tabulky ve druhé lize vyměnil
za místo v klubu, který vede v soutěži nejvyšší. „Plzeň je úplně jiný mančaft než Kladno.
Tam se hrálo o záchranu a člověk byl neustále
v permanenci. Dá se říci, že jsem si zde prakticky
během prvních zápasů nesáhl na míč,“ říká. Nejenom na trochu jinou roli, ale také na nový
kolektiv si musí tento zkušený hráč zvykat.
„Myslím si, že přijetí v kabině bylo v pohodě.
Zatím se rozkoukávám a neustále sleduji, kdo
mi co vyvede. Musím být pořád ve střehu,“ přiznává. Už mu snad někdo ze spoluhráčů něco
provedl? „U oběda mi chtěl Pavel Horváth udělat nějakou lumpárnu s teplákama, ale naštěstí
jsem měl zavázanou tkaničku, takže se mu to
nepovedlo. Je nejlepší být k Pavlovi neustále čelem a neotáčet se k němu raději zády,“ směje se.

Debut snů
Své první utkání v dresu západočeského
celku odehrál Roman v Praze na Letné proti
Spartě, obhájci titulu. „Že budu chytat, jsem se
dozvěděl v sobotu. Na Viktorce jsem byl před zápasem tři dny, a tak by byl nesmysl počítat s tím,
že půjdu do branky,“ tvrdí. Důvěru trenéra
Pavla Vrby však dostal a odvděčil se mu za to
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skvělým výkonem. „Byla to nádhera. Porazit Spartu
na jejich stadionu je perfektní pocit. S Kladnem jsme
se Spartou uhráli nejlepší výsledek snad prohru 2:0,
takže to byla opravdu paráda. Kluci jsou našlapaní
a hrají perfektně, takže jsem věřil tomu, že je možné
porazit Spartu na jejich hřišti,“ vzpomíná na úspěšný
debut. „Po utkání na Spartě mi všichni z rodiny gratulovali. Vlastně tam byl poprvé na fotbale tchán, který
byl opravdu nadšený,“ svěřuje se. Jedním z prvních
gratulantů k vychytané nule byl také zraněný brankář Viktorie Martin Ticháček. „S Martinem vycházím
v pohodě. Nyní má ale smůlu, což mě osobně mrzí,
protože to je dobrý kluk. Známe se spolu, párkrát jsme
proti sobě chytali a vždy jsme se spolu bavili,“ říká
na adresu svého kolegy. Zajímavostí je, že týden
před utkáním se Spartou prohrálo Kladno v brance
s Pavlíkem se sparťanskou rezervou. Už před šlágrem šestého kola Gambrinus ligy mu toto připomněl sportovní manažer Viktorky František Mysliveček. „Pan Mysliveček mi říkal, když jsme se spolu
poprvé o zápasu na Letné bavili, že jsem dostal dva
góly od béčka Sparty a proti áčku jsem podle něj měl
vychytat nulu,“ vzpomíná si na předpověď, která se
měla stát po devadesáti minutách duelu realitou.
Branku zatím v lize v plzeňském dresu Roman nedostal, čisté konto udržel také v utkání v Českých
Budějovicích. Že by se znovu opakovala historie
a čtyřiatřicetiletý brankář by opět na začátku svého
angažmá vychytal hned pět nul v řadě? „Zkusím to
zopakovat. Byla by to nádhera,“ zasní se. „V Plzni
jsem nyní maximálně spokojený. Lépe se asi začít nedalo a věřím, že v tom budeme pokračovat,“ dodává.

Nefotbalový život plzeňského gólmana
O fotbalových kvalitách nové akvizice klubu ze
Štruncových sadů vědí všichni, jeho soukromí
však je zatím velkou neznámou. Co na sebe
může Roman prozradit z mimofotbalového života? „Jsem ženatý. Vzal jsem si Haničku, kterou
znám od osmnácti let a od té doby jsme spolu.
Brali jsme se 3. března 2001, v červenci se nám narodil kluk, který se jmenuje jako já Roman. Stejně
tak jsme v březnu začali stavět dům. Dá se říci, že
všechny důležité věci se udály v roce 2001,“ zasvě-
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cuje příznivce Viktorky do svého osobního
života. „Bydlíme tedy v Semicích, kde jsme si
postavili baráček. Manželka si dělá věci na zahrádce, já se snažím dodělávat věci, které jsou
potřeba. Když je hezky, tak jezdíme na kole
na večeři nebo na točenou vanilkou zmrzlinu
do Lysé. Žijeme normální život,“ pokračuje
ve svém vyprávění. „Manželka si nyní dělá podnikatelskou školu. Jeden rok má za sebou a ještě
ji čekají dva. Uvidíme, co se pak naskytne. Bude
pro ni asi těžké sehnat nějakou práci bez praxe.
Malému Romanovi je devět let. Od šesti let chodil v Čelákovicích na fotbal. Zrovna minulý týden v pondělí mi řekl, že ho to nebaví. Ve škole
nyní hrají florbal a začalo ho bavit chytání právě
ve florbalu,“ představuje členy své rodiny.

Fotbalovým trenérem? Nikdy
Snad každý člověk na světě má nějakou činnost, ke které utíká před svými každodenními
starostmi. U čeho si Roman nejvíce odpočine?
„Nejlépe se odreagovávám při nějaké manuální
práci. Udělám něco, co je potřeba doma dodělat. V tu chvíli myslím na to, co právě dělám,
a nemusím myslet na fotbal,“ tvrdí. Je to snad
tak, že by si ani o dovolené nedal pauzu od fyzické práce? „Dovolenou se také snažím strávit
aktivně. Třeba si jdeme občas zahrát ping-pong
nebo si zapinkáme volejbal na pláži. Na druhou stranu moc nemusím nějaké výlety, to raději sebou plácnu k vodě. Loni jsme byli třeba
na Krétě,“ říká. Čas se nedá zastavit, Romanovi
je čtyřiatřicet let. Přemýšlel už o tom, co bude
dělat po konci kariéry? Zůstane nějak spojený jeho život s kopanou? „Vůbec si nedokážu
představit, že bych se v budoucnu mohl stát fotbalovým trenérem. Řekl jsem, že trenéra nikdy
dělat nebudu. Maximálně kouče brankářů, ale
hlavním trenérem být v žádném případě nechci.
Raději půjdu dělat něco na střechu,“ potvrzuje,
že tesařina je jeho vášní. Nyní však na budoucnost nemyslí a soustředí se na angažmá
ve Viktorce. Podaří se Romanovi vychytat nulu
také v dnešním utkání s Ústím nad Labem?

nové tváře

Martin Ticháček:
s pomocí rodiny
to jde lépe
Pokud se dá o někom říci, že má „pech“, tak je to určitě Martin
Ticháček. Gólman, který byl vždy připraven zasáhnout, když
bylo potřeba. I tentokrát naskočil do rozjetého vlaku, a sice
v utkání v Hradci Králové. Vychytal nulu, předvedl parádní
výkon, za který jej chválil i trenér Pavel Vrba. Další nulu si mohl
připsat v následujícím domácím zápase se Slováckem. Jenže…
Přišla 64. minuta a nevinně vypadající souboj o míč. O chvíli
později věděl osmadvacetiletý brankář, že je zle. „Na zadní tyč
mířil centr, do kterého jsem šel. Podvědomě jsem viděl, že zezadu
jde proti mně hráč. Šel jsem proti jeho noze a on mě trefil kolenem
do ramene,“ popisoval Martin Ticháček inkriminovaný moment.
Následný verdikt byl neúprosný. „Jednalo se těžké poranění vazivového aparátu mezi klíční kostí a lopatkou,“ vysvětlil MUDr. Petr
Nepraš, z Kliniky ortopedie a pohybového ústrojí Fakultní nemocnice Plzeň, kde se „Tichy“ podrobil operačnímu zákroku. Ani další
prognózy nebyly přívětivé. „Návrat ke sportovní aktivitě vidím nejdříve tak za osm až devět týdnů,“ upřesnil Nepraš.

Od zdárné operace neuběhl
ani měsíc a Martin se již individuálně připravuje. „Začal jsem
hned jak mi vyndali stehy, což
bylo minulý týden.“ Náplň tréninků stanovil po dohodě s doktorem Neprašem. „Připravuji se
pod dohledem klubového fyzioterapeuta, Radka Brožíka. Jedu
každý den.“ Převážná část probíhá na ortopedu. „Mám tak také nějaké cviky na nohy, břicho.
Poslední dny lehce zapojuji i cvičení ruky.“ Ta však stále není stoprocentní. „Den ode dne je to ale lepší, bolest však cítím stále.
Spát musím zatím na zádech, takže se moc nevyspím.“
Velkou oporou v této nelehké chvíli je mu jak rodina, tak i dlouholetý kamarád Petr Čech. „Díky nim to snáším podstatně lépe.
Oni jsou takovým tím motorem, který mě žene kupředu. Především musím pochválit manželku. Nemá to se mnou teď lehké. Říkám jí, že nyní se musí starat o dvě děti,“ směje se. Podpory se
mu dostává i od Petra Čecha. „V minulém týdnu, když byl na reprezentačním srazu, tak jsem ho navštívil. Ten mi radí řídit se heslem, co tě nezabije, to tě posílí.“
S týmem, který nyní okupuje první příčku tabulky, si vychutnává každé utkání. Své spoluhráče sledoval z diváckých ochozů
na Spartě i v Českých Budějovicích… „Fandím jim. Držím klukům palce, aby jim to vydrželo co nejdéle. Po každém utkání pak
jdu do kabiny, kde si společně zakřičíme.“ Zraněného Ticháčka
v brance Viktorie nahradil zkušený Roman Pavlík. „Je to perfektní kluk.
Stejná nátura jako já. Je
v pohodě. A je dobře, že
mu to chytá.“ První předpoklady hovořily o tom,
že pro Ticháčka fotbalový
podzim skončil. Došlo
v tomto směru k nějakému posunu? „Zatím je
to na dobré cestě. Počkáme si na rentgenové
snímky, jak je to srostlé.
Pak se uvidí.“
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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

minulé zápasy
který perfektním zákrokem vykopl střelu Wilfrieda z bezprostřední
blízkosti.
Hvězdou utkání byl autor jediné branky – Petr Jiráček. „Byl to
nejdůležitější gól v mé kariéře,“ komentoval svoji trefu šťastný
střelec. „Pavel Horváth mi dal krásný balon a já jsem si to jenom
přistrčil. Byl jsem pak sám před gólmanem a trefil jsem to k tyči.“

Sparťanská tvrz
dobyta
Parádní představení s vítězným koncem předvedli svěřenci
trenéra Pavla Vrby na hřišti mistrovské Sparty Praha v utkání 6.
kola Gambrinus ligy. Zásluhou přesné trefy Petra Jiráčky přivezli
z Generali Arény tři body a potvrdili tak svoji letošní formu.

Dlouhovlasý středopolař Viktorky přiznal, že nejtěžší chvíle
v utkání zažíval od 66. minuty, odkdy ho na hrací ploše nahradil
David Střihavka, a sám sledoval konec zápasu z lavičky. „Trošku
mě bolel žaludek. minuty ubíhaly pomalu, mohlo to ubíhat trošku
rychleji. Na hřišti to určitě utíká rychleji,“ svěřil se. Přesto však
nepřestal věřit, že jeho spoluhráči dovedou zápas do vítězného
konce. Po utkání se tak společně se svými spoluhráči šel s příznivci podělit o výhru. „Naši fanoušci fandili celý zápas. Byli slyšet
a byli fantastičtí. Vychutnával jsem si, když skandovali mé jméno.
To jsem od nich mockrát neslyšel. Za to jim musím poděkovat,“
chválil plzeňské fans, kterých do kotle dorazilo okolo dvou set.
Premiérový zápas v dresu Viktorie sehrál na Letné brankář Roman Pavlík, který do Viktorie přišel z druholigového Kladna pár dnů
před zápasem. „Je to pěkné. Tento výsledek jsme tu nečekali. Sa-

Zpočátku přinesl duel oboustranně opatrnou hru, na níž bylo patrné, že ani jeden z týmů nechce chybovat. První střelecký pokus
si připsal kapitán Viktorie, Pavel Horváth, kterému nabil ostrými
Milan Petržela. Poté se domácí střelami Kroba a Kucky prověřili
připravenost nové akvizice v plzeňské brance – Romana Pavlíka.
Na druhé straně se neujala střela plzeňského Bystroně. Dvě minuty před koncem pálil Pavel Horváth, avšak ani on neměl přesnou mušku. To samé platilo o hlavičce Sionka, která následovala
po rohovém kopu.
První větší ohrožení branky Sparty ve druhé půli skončilo pro
plzeňské barvy výtečně. Horváth našel přihrávkou na vápně volného Jiráčka, ten si míč zpravoval a placírkou zamířil přesně
k levé tyči Blažkovy svatyně – 0:1. Sparta poté měla přeci jen více
míč na kopačkách, ale žádné velké nebezpečí z toho pro Viktorii
nevyplynulo. Až v samém závěru zachránil Viktorii gólman Pavlík,
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AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 0:1
(0:0)
Branky 60. Jiráček
ŽK Adiaba – Pavlík, Petržela, Bystroň
Rozhodčí Hrubeš – Kovařík, Moudrý
Diváků 7 943
Sparta Blažek – Adiaba, Řepka, Brabec, Krob –
Sionko, Kucka (54. Vachoušek), Hoheneder
(71. Hejda), Matějovský, Jeslínek (71. Kweuke) –
Wilfried, trenér Chovanec
Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Navrátil, Bystroň,
Limberský – Petržela (86. Ševinský), Rada, Kolář,
Horváth (78. Bakoš), Jiráček (66. Střihavka) – Rezek,
trenér Vrba

mozřejmě, že jsme sem jeli něco uhrát, ale když to dopadlo tímto
výsledkem, je to opravdu super,“ rozdával úsměvy na všechny
strany viditelně spokojený Pavlík. „Sparta kromě poslední šance
v nastavení nic neměla. Pouze pár centrů, jinak nic. Po předkole Ligy mistrů jsme věděli, že na tom nebude Sparta psychicky
dobře. My jsme naopak v pohodě a hrálo se nám v klidu. Teďka
jsme na vítězné vlně. Takže paráda.“.
Den před zápasem čtyřiatřicetiletý brankář vůbec netušil, zda
do utkání zasáhne. „Že budu chytat, jsem se dozvěděl v sobotu.
Na Viktorce jsem byl před zápasem tři dny, a tak by byl nesmysl
počítat s tím, že půjdu do branky. Trenér říkal, že se rozhodne
v pátek podle toho, jak budu vypadat na tréninku,“ konstatoval.
Žádnou nervozitu pak zkušený gólman nepociťoval. „Nervy jsem
před zápasem neměl. Byl to asi můj osmdesátý sedmý zápas
v lize, a tak jsem nervózní nebyl, i když to bylo mé první utkání
za Viktorku, která hraje o titul,“ přiznal.
Jedním z prvních gratulantů, který Pavlíkovi přál k vychytané
nule, byl zraněný Martin Ticháček, jehož Pavlík mezi třemi tyčemi nahradil. „S Martinem Ticháčkem se známe. Jsme kamarádi
a vždycky, když jsme proti sobě hráli, jsme se spolu bavili. Po zápase mi gratuloval a já mu popřál brzké uzdravení,“ prozradil.
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Komplex
České Budějovice
minulostí
Neuvěřitelně dlouhých dvanáct let čekala Viktoria Plzeň
na výhru nad jihočeskými fotbalisty. Poslední vítězství
ve vzájemném souboji si totiž plzeňští fotbalisté vychutnali
v březnu roku 1998 (4:1). Od té doby končily vzájemné
duel především nerozhodným výsledkem. Poslední zápas
na Střeleckém ostrově však ukončil tuto sérii.
Úvodní poločas dvou neporažených týmů přinesl vyrovnaný
souboj, v němž ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Góly se tak
rodily až ve druhém poločase. V 50. minutě zasprintoval po pravé
straně s míčem Rajtoral, poslal přízemní centr do šestnáctky a pohotový Kolař jej nohou usměrnil do horního rohu domácí branky.
Podruhé se viktoriáni radovali hned po sedmi minutách hry. Horváth vysunul Koláře, ten nabídl míč rozběhnutému Rezkovi a plzeňský kanonýr vstřelil svůj šestý gól v sezoně. V 72. minutě přišla další chvíle Koláře. Tentokrát mu z pravé strany poslal přesný
centr Petržela a Kolář svým druhým gólem v utkání upravil skóre
na 3:0.
„Pamatuji, že jednou
jsme tady vyhráli s Teplicema v poháru na penalty. Ale to je asi tak
všechno,“
vzpomínal
kapitán Pavel Horváth
na výhru nad Dynamem.
Obránce David Limberský rovněž dlouho
přemýšlel: „Fakt nevím.
S Plzni určitě ne, se
Spartou si nepamatuji,
ale asi také ne.“ Dvěma
góly pomohl k vítězství

Dynamo České Budějovice – Viktoria Plzeň 0:3 (0:0)
Branky 50. a 72. Kolář, 57. Rezek
ČK 78. Ondrášek (Budějovice)
ŽK Černák, Kučera, Lengyel, Ondrášek – Pavlík, Bystroň
Rozhodčí Zelinka – Pelikán, Lakomý
Diváků 4 082
České Budějovice Kučera – Laštovka, Horejš, Lencevič, Žižka –
Mezlík (66. Sedláček), Černák (66. Pecka), Otepka, Lengyel, Hudson
(90. Rakovan) – Ondrášek), trenér Šilhavý
Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský –
Petržela (89. Střihavka), Kolář (83. Bakoš), Rada, Horváth, Jiráček (80.
Ďuriš) – Rezek, trenér Vrba
záložník Daniel Kolář. V obou případech se trefil zblízka po přízemní centru z pravé strany. „Kdy jsem dal naposledy dva góly?
To vážně nevím... Ale nám tam dnes víceméně spadlo všechno.
Musíme to zaklepat,“ radoval
se z výhry a tří bodů. Po jeho
druhé trefě místní hlasatel
označil za střelce gólu Davida Limberského. „My jsme
si podobní, moc vlasů nemáme, tak asi proto si nás
spletli,“ smál se.
Brankostroj Viktoria, za vydatné podpory fanoušků,
ve druhém poločase, v tom
prvním byla hra vyrovnaná.
„První půle byla taková
vyčkávací. Ale pak jsme dali dvě branky v rozmezí pěti minut
a v podstatě rozhodli. Při vedení 2:0 se nám hrálo lépe,“ konstatoval kapitán Horváth. Potřetí v sezoně tým pokořil soupeře výrazným rozdílem 3:0. „Asi máme takovou normu, kterou se snažíme
plnit,“ reagoval „Horvi“.
Plzeňský lodivod Pavel Vrba připomněl, že jeho tým zahrál
daleko lépe až ve druhém poločase. „V tom prvním tam bylo až
moc zbytečných faulů, z čehož pramenily standardní situace domácích. My jsme se museli zformovat vzadu a nedostali se včas
k účinné přechodové fázi. Ale po přestávce už hráči předváděli hru
podle mých představ.“
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Ústí nad Labem,
návrat mezi elitu
po padesáti letech
Ústí nad Labem zažívá v současnosti úspěšné období, neboť se
mu podařilo po dlouhých 52 letech probojovat zpět do české
nejvyšší soutěže. Už předtím bylo dlouhou dobu jedním
z nejlepších klubů ve druhé lize a nyní ústečtí fotbalisté touží
po uchování prvoligové příslušnosti i pro nadcházející sezonu.
Podaří se to týmu, který je složen převážně z mladých hráčů?

Pády ústecké kopané
vystřídaly úspěchy
Historie nejpopulárnější hry na světě se v Ústí
nad Labem začala psát v roce 1927. Konkrétní
údaje o působení klubu jsou však známy až
od konce druhé světové války. Během padesátých let se Ústí dostalo dvakrát do první
ligy, ale po ročním působení se s ní muselo
vždy rozloučit. Následně se ústecký fotbal potácel na pomezí druhé
a třetí ligy a na počátku 90. let hráli místní fotbalisté pouze v oblastních soutěžích. Ústí se sice podařilo postupně vrátit do druhé ligy, ale
vzápětí kvůli finančním problémům v této soutěži v roce 1996 končí.
O dva roky později se však na fotbalové scéně Ústí znovu objevuje
a postupně se vrací znovu na vrchol. Od sezony 2004/05 se stává trvalým účastníkem druhé ligy. Jeho barvy v tuto dobu obléká mimo
jiné Edin Džeko, střelec, o kterého se nyní přetahují věhlasné evropské
kluby, či Jan Kysela, nyní ofenzivní univerzál z Mladé Boleslavi. Ústecká
pohádka posledních let byla dokončena v loňské sezoně, kdy se klubu
podařilo postoupit po více než padesáti letech zpět mezi českou fotbalovou elitu, když skončili druzí za Hradcem Králové. Podaří se klubu,
který musí své domácí zápasy hrát, kvůli nevyhovujícímu ústeckému
stadionu, v Teplicích, udržet prvoligovou příslušnost i pro příští ročník?

Mladý kádr vedený zkušeným Doležalem
Na soupisce Ústí nad Labem bychom nenašli mnoho hráčů, kteří mají
nějaké větší zkušenosti s Gambrinus ligou. Výjimkou je zejména třiatři-
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cetiletý záložník Michal Doležal. Tento fotbalista, který je znám výbornou kopací technikou, má na svém kontě tři sta zápasů v nejvyšší české
soutěži v barvách Teplic a Českých Budějovic. Z dalších známějších
hráčů jmenujme obránce Michala Valentu, který si osahal Gambrinus
ligu v dresu Teplic a Bohemky, nebo Milana Zachariáše, jenž nastupoval
mimo jiné za pražskou Slavii. V útoku se pak Ústečtí spoléhají na služby
dvacetiletého Dominika Krauta. Talentovaný útočník je v Ústí jako host
z Baníku Ostrava a v utkání v Brně vstřelil premiérovou branku Ústeckých v Gambrinus lize. Právě na půdě Brna si Ústí připsalo svou první
výhru v nejvyšší české soutěži v historii. Velký počet fotbalistů, kteří
v letošním ročníku nastupují za ústecký klub, má svou fotbalovou minulost spojenou s Teplicemi. Oba kluby spolu úzce spolupracují, a tak
hráči, kteří by nedostali dostatek příležitostí v týmu Jiřího Plíška, odešli
hostovat právě do Ústí.

Známé tváře se vrací do Plzně
Hned dva fotbalisté z ústeckého kádru mají ve svém fotbalovém rejstříku kolonku se záznamem Viktoria Plzeň. Tomáš Krbeček, který nyní
nastupuje v útoku Ústí s číslem třináct, opustil klub ze Štruncových
sadů a zamířil na sever Čech. Čtyřiadvacetiletý útočník odehrál za Viktorku přes osmdesát prvoligových zápasů a na svém kontě má jedenáct ligových branek. O poznání méně zkušeností s plzeňským dresem
má stoper Jan Polák. Bývalý fotbalista Liberce ve Viktorii na jaře 2009
hostoval, ale odehrál v jejím dresu pouze jeden poločas v nepříliš vydařeném utkání se Slavií. Naopak jediným plzeňským hráčem, který
kdy nastupoval za Ústí, je letní posila Viktorie, Martin Hruška. Šikovný
středopolař působil v klubu, jenž vyznává modrobílé barvy, dvě sezony
ve druhé nejvyšší soutěži.
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Ideální dárek

» dres se jménem…

» Provozovatel viktoriánského fanshopu připravil pro plzeňské příznivce s novou sezonou zajímavější nabídku.
V té najdete kromě standardních předmětů také aktuální dres Viktorie Plzeň. „Zájemcům na něj dle přání natiskneme jméno s libovolným číslem,“ připomíná Marcel
Uhlich. Pro zájemce jsou připraveny dresy ve velikostech
od 128 – XXL. „K dispozici máme pochopitelně obě aktuální barvy, tedy modrou i červenou,“ dodává Uhlich.

Podporujeme projekt

C

Dres si můžete zakoupit nebo objednat
» ve stánku při domácích zápasech FC Viktoria Plzeň
» v on-line FanShopu na stránkách www.fcviktoria.cz
» ve fanshopu na recepci ve Štrucových sadech
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Tradiční plzeňský
výrobce karet, her a puzzle

Bonaparte
podporuje
hráče

FC Viktoria Plzeň
i v nové sezoně!

www.bonaparte.cz
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představení týmu

1

19

Dan Houdek

Lukáš Krbeček

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

3

David Limberský

2. 4. 1984
Post: obránce
Prvoligové starty: 50
Prvoligové branky: 2

David Bystroň

11

4

Milan Petržela
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11. 5. 1981
Post: záložník
Prvoligové starty: 10
Prvoligové branky: 0

16

10

Pavel Horváth

28. 9. 1983
Post: záložník
Prvoligové starty: 128
Prvoligové branky: 4

16

Martin Hruška

19. 6. 1983
Post: záložník
Prvoligové starty: 167
Prvoligové branky: 12

31. 3. 1979
Post: obránce
Prvoligové starty: 133
Prvoligové branky: 7

Tomáš Rada

1. 2. 1984
Post: obránce
Prvoligové starty: 140
Prvoligové branky: 7

12

František Ševinský

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

Jakub Navrátil

18. 1. 1982
Post: obránce
Prvoligové starty: 213
Prvoligové branky: 9

15

Jan Matas

6. 10. 1983
Post: obránce
Prvoligové starty: 129
Prvoligové branky: 12

21

17. 1. 1976
Post: brankář
Prvoligové starty: 88
Prvoligové branky: 0

15. 9. 1981
Post: brankář
Prvoligové starty: 46
Prvoligové branky: 0

13

Miloš Brezinský

Roman Pavlík

Martin Ticháček

27. 10. 1985
Post: brankář
Prvoligové starty: 49
Prvoligové branky: 0

8

18

33

30

22. 4. 1975
Post: záložník
Prvoligové starty: 317
Prvoligové branky: 64

20

Vladimír Darida
8. 8. 1990
Post: záložník
Prvoligové starty: 4
Prvoligové branky: 0

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post: záložník
Prvoligové starty: 62
Prvoligové branky: 3

představení týmu

22

26

Martin Sladký

Daniel Kolář

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

9

5

27

7

Michal Ďuriš

František Rajtoral

27. 10. 1985
Post: záložník
Prvoligové starty: 136
Prvoligové branky: 25

1. 6. 1988
Post: útočník
Prvoligové starty: 1
Prvoligové branky: 0

12. 3. 1986
Post: záložník
Prvoligové starty: 148
Prvoligové branky: 23

17

23

Libor Žůrek

David Střihavka
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: 27
Prvoligové branky: 7

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

2. 11. 1979
Post: útočník
Prvoligové starty: 234
Prvoligové branky: 33

Jan Rezek

Marek Bakoš

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

17
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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.

naplníme stadion

Akce „Naplníme
stadion“ se setkala
se zájmem fotbalové
i nefotbalové
veřejnosti
V posledních dvou týdnech prezentovala Viktoria Plzeň projekt
UDĚLÁME MAXIMUM-NAPLNÍME STADION. Výzva má za úkol
oslovit plzeňské fotbalové fanoušky, aby podpořili aktuálně
vedoucí tým Gambrinus ligy. Jak se akce povedla se dozvíme
na dnešním utkání. Podařilo se naplnit Štruncovy sady?

tomobilový závodník Václav Pech. V druhém týnu je následovaly
další hvězdy – např.: Martin Straka, Filip Jícha a Kateřina Emmons.
Součástí jsou i doprovodné akce ve spolupráci s plzeňským pivovarem, jehož vrchní sládek Gambrinusu, Jan Hlaváček, v rozhovoru přiznal, že má k plzeňskému fotbalu a Viktorii stále blízko.
“Ten, kdo přijde na zápas s Ústím a uschová si platnou vstupenku,
může v deseti hospodách GAMBRINUS využít akci 1+1. Což znamená, že k jednomu zakoupenému pivu Gambrinus, získá druhé
pivo zdarma,“ připomenul Hamouz. V případě překročení hranice
6 000 diváků vytočí na dalším domácím utkání s Příbramí pivovar
Gambrinus na stadionu jeden sud za každých tisíc lidí zdarma.
Což může být při kapacitě stadionu šest až sedm sudů. Při dalším utkání čeká na fanoušky Viktorie další lákadlo. Před stadionem vyroste Gambrinus městečko – G-City, které nabídne zábavu
a atrakce před i po zápase s Příbramí.

„Přáli bychom si, aby nejen na zápas s Ústím nad Labem, přišel do Štruncových sadů co největší počet fanoušků,“ představil
výzvu obchodně-marketinkový manažer Viktorie Plzeň, Jaromír
Hamouz. „A uděláme pro to maximum.“ Do projektu se společně
s Viktorií Plzeň zapojili i další významné osobnosti města Plzně.
„Stali se našimi ambasadory.“ V prvním týdnu pozvala příznivce do Štruncových sadů ředitelka dětského domova Domino,
Mgr. Naďa Erbová, fotbalová rozhodčí Dagmar Damková, či au-
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Na dnešní zápas se jdou podívat i děti z dětského domova Domino. Některé z nich dokonce budou zavádět hráče obou týmu při
nástupu na hrací plochu. „Pro děti to bude určitě veliký zážitek,“
prozradila ředitelka DD Domino Naďa Erbová. FC Viktoria Plzeň
s dětským domovem dlouhodobě spolupracuje a po skončení
podzimní části soutěže vyrazí hráči A-týmu na společný trénink
s dětmi z Domina. Kolik hráčů to bude, to záleží na dnešní ná-

Ondrášovka cup
vštěvě na stadionu. „Domluvili jsme se, že počet hráčů se bude odvíjet od počtu tisícovek
fanoušků na tribunách. I fanoušci tak mohou
symbolicky udělat dětem radost a zajistit co
největší účast hráčů na společném tréninku,“
řekl Jaromír Hamouz.

Ambasadoři, kteří podpořili akci
„Naplníme stadion“
Mgr. Naďa Erbová ředitelka DD Domino
Jan Hlaváček vrchní sládek piva Gambrinus
Dagmar Damková mezinárodní rozhodčí FIFA
Filip Jícha vítěz Ligy mistrů v házené
Kateřina Emmons olympijská vítězka ve střelbě

Seznam hospod Gambrinus
pro akci 1+1
SALOON, Zábělská 89, 3, Plzeň-Doubravka
HOSTINEC U HAVRÁNKŮ, Hřbitovní 873, 24,
Plzeň-Doubravka
NA POTRAVINÁCH, Radčická 2394, 4,
Plzeň-Jižní Předměstí
RESTAURACE ŠÁRKA, Macháčkova 929, 20,
Plzeň-Skvrňany
BALATON, Kaznějovská 1442, 49,
Plzeň-Bolevec
SPORT BAR ATOM, Sokolovská 2120, 78,
Plzeň-Bolevec

Petr Čech jeden z nejlepších gólmanů na světě

BAR CITY, Boettingerova, 160, Plzeň

Martin Straka olympijský vítěz z Nagana

PIVNÍ BAR PIONÝR, Skupova 2578, 4,
Plzeň-Jižní Předměstí

David Křížek mnohonásobný mistr ČR v jachtingu
Václav Pech automobilový závodník v rally

PIVNICE SLADOVNICKÁ, Sladovnická 783, 4,
Plzeň-Lobzy

Děkujeme za podporu!

TJ START, Květná, 414, Plzeň-Slovany

Viktoria vykročila
úspěšně za obhajobou
prvenství
Výhrou 4:1 na hřišti Baníku Most vstoupila do letošního ročníku
Ondrášovka cupu Viktoria Plzeň. V dalším kole (22. září) se utká
s lídrem druholigové tabulky – GRAFFINEM Vlašim o postup
do čtvrtého kola.
O svém postupu rozhodla Viktoria, na stadionu Josefa Masopusta, již v průběhu prvního poločasu, kdy se třikrát trefil Marek
Bakoš, jednu branku přidal Tomáš Rada. Ve druhé části hry tempo
přeci jen trochu opadlo, ale i nadále to byli plzeňští fotbalisté, kdo
diktoval tempo. Na hřiště se postupně dostali i Brezinský, Hruška
a Martin Sladký. Domácí fotbalisté se pět minut před koncem dočkali čestné branky, kterou zaznamenal Danovski.

Ondrášovka cup – 2. kolo
FK Baník Most – FC Viktoria Plzeň 1:4
(0:4)
Branky 50. a 72. Kolář, 57. Rezek
ŽK 2:0
Rozhodčí Kocourek – Kovařík, Koval
Diváků 1 150
Plzeň Pavlík – Rajtoral, Navrátil, Bystroň
(60. Brezinský), Jiráček – Rada, Horváth –
Petržela (60. Hruška), Kolář (82. Sladký),
Rezek – Bakoš, trenér Vrba

„V první půli jsme splnili roli favorita. Byli jsme nebezpeční, hráli
přímočaře, rychle a kromě čtyř gólů si vytvořili i další tři šance,“
pochvaloval si první pětačtyřiceti minutovou trenér Viktorie Pavel
Vrba. „Po přestávce jsme hráli zbytečně moc do nohy a jen udržovali výsledek. Je to škoda, v tempu bychom měli vydržet celých
90 minut,“ dodal plzeňský lodivod. Uruguaský trenér Baníku Jorge
Aňes vysekl Plzni poklonu. „Byla pro mě čest vést svůj tým proti
jednomu z nejlepších celků v Česku s výborným trenérem. Pro
náš mladý výběr to byla obrovská zkušenost.“
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Partneři

DYBS
STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

Beneš

obchod, reality

Ovoce – Zelenina
Karel Ticháček
Gagarinova 936
349 01 Stříbro

juniorka

Juniorce se
výsledkově nedaří
Mladíkům juniorského týmu Viktorie Plzeň se v dosavadní části
ČFL výsledkově nedaří a s jedním bodem okupují, stejně jako
rezervní týmy Slavie, Jablonce a Žižkova, chvost tabulky.
Nejprve viktoriáni neuspěli v domácím prostředí, kde hostili
nováčka – Kunice. Do osudu utkání výrazně promluvila rychle
inkasovaná branka již ve 4. minutě. „Nedokázali jsme dát
do hry srdíčko. Náš předvedený výkon byl mdlý,“ smutnil trenér
Jiří Skála. V 50. minutě se po zaváhání plzeňské obrany prosadil hostující Koubek a zvýšil
na 2:0. Ve zbývajícím čase si hosté zkušeně
ohlídali výsledek a domácí nepustili do vážnější
příležitosti. „Zklamání, velké zklamání dnes převažuje z našeho předvedeného výkonu. Kunice
nás přehrály ve všech směrech,“ dodal trenér.

nocení znamenaly, že juniorka odjela bez bodů. „Je to paradox,
neboť jsme předvedli nejlepší výkon. Soupeře jsme prakticky
k ničemu nepustili. Stačili mu však dva centry do vápna a dal
dva góly,“ komentoval zápas trenér Martin Lepeška. Viktoriánům tak nezbývá nic jiného, než naplno bodovat v příštím
utkání s Českou Lípou.

TJ Sokol Ovčáry – FC Viktoria Plzeň B 2:1 (0:0)
Branky 67. vlastní, 89. vlastní – 53. Darida
ŽK 0:1
Rozhodčí Slavíček – Haleš, Sob
Diváků 290
Viktoria B Houdek – Mudra, Brož, Štefl, Dvořák – Presl, Sladký
(57. Vitouš), Šlajs, Darida, Beránek (62. Herák) – Žůrek, trenéři Skála,
Lepeška

K dalšímu utkání pak zajížděla juniorka
na horkou půdu v tabulce sedmých Ovčár.
Přestože byl domácí tým favoritem, viktoriáni
dokázali hrát se zkušeným týmem první poločas vyrovnanou partii. V úvodu druhé části se
nejprve prosadil po individuální akci Vladimír
Darida a poslal svůj tým do jednobrankového
vedení. Jenže pak přišly dva nešťastné momenty a vlastní branky, které v konečném hod-

FC Viktoria Plzeň B – Kunice 0:2 (0:1)
Branky 4. Havlíček, 50. Koubek
ŽK 3:1
Rozhodčí Bohatý – Schröter, Langer
Diváků 120
Viktoria B Houdek – Mudra, Brož, Štefl, Dvořák –
Presl, Sladký (57. Vitouš), Šlajs, Darida, Beránek
(62. Herák) – Žůrek, trenéři Skála, Lepeška
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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

Sparta
Slavia
Teplice
Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava

6. kolo (20. – 23. srpna)
2:1
1:1
3:0
2:2
0:0
0:2
1:0
0:0

Hradec Králové
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

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

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

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

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

0:3
1:0
3:0
:0
1:1
0:1
0:5
3:1

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
Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Sparta
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Teplice
Liberec
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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)
12. 09 17:00
12. 09 17:00
11. 09 18:00
12. 09 17:00
13. 09 18:00
12. 09 17:00
10. 09 18:15
11. 09 15:30

Brno
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Ostrava
Příbram
Slavia
Teplice

19. 09 15:00
17. 09 18:15
18. 09 16:00
20. 09 18:00
18. 09 18:00
19. 09 17:00
19. 09 17:00
18. 09 18:20

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

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

26. 09 17:00
26. 09 17:00
24. 09 18:15
26. 09 17:00
26. 09 17:00
27. 09 18:00
25. 09 16:00
25. 09 18:20

Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

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

03. 10 17:00
02. 10 16:00
01. 10 18:15
02. 10 18:00
03. 10 17:00
03. 10 17:00
04. 10 18:00
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)
1:0
2:2
1:1
1:0
3:0
2:1
0:0
0:1

7. kolo (27. – 30. srpna)

3. kolo (30. července – 2. srpna)
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

FK Ústí nad Labem

Brankáři

Brankáři
21. 8. 1989

1

Antonín Buček

24. 2. 1984

19

1

Lukáš Krbeček

Dan Houdek

27. 10. 1985

20

Radim Novák

2. 4. 1978

30

Martin Ticháček

15. 9. 1981

33

Roman Pavlík

17. 1. 1976

Obránci

Obránci
3

Jan Polák

26. 3. 1989

4

Pavel Džuban

6. 9. 1980

Michal Valenta

8. 6. 1977

Milan Zachariáš

1. 10. 1983

3

Miloš Brezinský

2. 4. 1984

5

8

David Limberský

6. 10. 1983

6

Jan Matas

15. 7. 1991

14

Tomáš Janů

17. 9. 1973

Lukáš Dvořák

30. 1. 1984

Alois Hyčka

22. 7. 1990

13
15

František Ševinský

31. 3. 1979

15

18

David Bystroň

18. 1. 1982

18

21

Jakub Navrátil

1. 2. 1984

Záložníci
4

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

20

Záložníci
2

Jan Martykán

17. 3. 1983

7

Michal Doležal

19. 8. 1977

9

Jan Franc

12. 3. 1987

11

Zdeněk Volek

12

Vít Vrtělka

8. 8. 1990

17

Ladislav Benčík

Petr Jiráček

2. 3. 1986

Útočníci

22

Martin Sladký

1. 3. 1992

8

Miloš Gibala

21. 5. 1985

26

Daniel Kolář

27. 10. 1985

10

Dominik Kraut

15. 1. 1990

27

František Rajtoral

12. 3. 1986

13

Tomáš Krbeček

27. 10. 1985

Útočníci
5

Michal Ďuriš

1. 6. 1988

7

David Střihavka

4. 3. 1983

9

Libor Žůrek

17

Jan Rezek

23

Marek Bakoš

2. 11. 1979
5. 5. 1982
15. 4. 1983

Hlavní trenér Pavel Vrba
Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála
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12. 4. 1985
21. 10. 1982
13. 8. 1984

16

Martin Jindráček

29. 11. 1989

19

Richard Veverka

20. 12. 1987

Hlavní trenér Svatopluk Habanec
Asistenti trenéra Petr Fousek, Jan Poštulka

mládež

U17 » FC Viktoria Plzeň – FK Baník Most 4:2 (1:0)
Sestava Šproch – Vondráček (41´ Palka), Domabyl, Hejnal, Vávra –
Matějka (53´ Filipec) – Mlynařík (61´ Vojtko), Mariánus, Hradecký,
Pernglau (41´ Černý) – Jarina. Trenéři: V. Mrázek, J. Havránek,
P. Průša

U19 » FC Viktoria Plzeň – FK Baník Most 1:1 (0:0)
Sestava Mandous – Vachovec, Růžička, Libotovský, Prais –
Hrošovský (79. Vokáč), Filinger, Hrubý (46. Hoffmann) – Kocour
(58. Vrhel), Mandula, Krmenčík

V konfrontaci
s Mostem čtyři body
V pátém kole I. dorostenecké ligy přivítali dorostenci Viktorie Plzeň U19 a U17 na hřišti v Luční ulici Baník Most.
Jako první nastoupili k zápasu dorostenci U19, kteří měli
v úmyslu potvrdit slušný výkon z Teplic. Viktoriáni zahrozili již
ve 14. minutě z kopaček Manduly, ale brankář Perestjuk úmysl vystihl. Bez gólového efektu se nesla i individuální akce Krmeníčka.
Hosté poprvé zakončili ve 26. minutě, Mandous si se střelou poradil. Chvíli před poločasem se uvolnil Hrošovský a jeho povedeno
ránu s námahou vyrazil
hostující gólman na roMládež ve výsledcích
hový kop.
ČLD
Ve
druhém
poločase se domácí dočkali
branky, střídající Hoffmann ideálně uvolnil Krmenčíka, který přesnou
střelou překonal gólmana hostí. Domácí se
i nadále snažili vstřelit
další branku, ale nebylo
jim souzeno. Naopak
po ojedinělém útoku

Viktoria U18 – Dukla Praha 4:1 (3:1)
branky: Kyndl 2, Sýkora, Končal
Viktoria U16 – Dukla Praha 1:1 (1:1)
branka: Like
ČLŽ
DUKLA Praha – Viktoria Plzeň U15 0:1
Dukla Praha – Viktoria 3:3 (1:2)
branky: Kunstner, Kulhánek, Končal
ČDŽ
Písek – Viktoria U14 5:1
branka: Matejka
Písek – Viktoria U12 6:0

hostů v 78. minutě vyrovnal Vodička na 1:1, když přehodil brankaře Mandouse. Domácí ještě zvýšili tlak, přitlačili soupeře na jeho
polovině, ale vítěznou branku se jim vstřelit nepodařilo.
„Prakticky celé utkání jsme dobývali branku hostí, kteří hráli
velmi obětavě. Bohužel naše šance především v prvním poločasu
jsme nevyužili, hosté naopak jedinou ano,“ posteskl si trenér Jiří
Kohout.
V utkání mladšího dorostu šli viktoriáni do vedení již ve 14. minutě zásluhou Jariny. Zbývající čas první části přinesl optickou
převahu plzeňských fotbalistů, ta však byla bez gólového efektu.
Na začátku druhého poločasu zvýšil náskok Černý, když proměnil nařízený pokutový kop ve druhou branku. V 54. minutě se
po centru Černého opět prosadil Jarina – 3:0. Svůj druhý gól v zápase vstřelil i Černý, a sice v 64. minutě po akci z levé strany
a finální přihrávce Vávry. Most se i přes nepříznivé skóre nevzdal
a postupně snížil na konečných 4:2.
„Ačkoli jsme vyhráli, spokojeni být nemůžeme. V této
věkové kategorii nám jde především o herní projev a ten
v tomto utkání dobrý nebyl.
Přechodová fáze postrádala
přesnost, rychlost a důvtip.
Víme, že kluci jsou schopni
odehrát kvalitativně daleko
lepší zápas než byl tento,“
uvedl asistent trenéra Jakub
Havránek.
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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 7. kole
1.

FC Viktoria Plzeň

7

6

1

0

17:05

19

2.

SK Sigma Olomouc

7

4

3

0

15:05

15

3.

FK Mladá Boleslav

7

4

1

2

11:06

13

4.

AC Sparta Praha

7

4

0

3

13:05

12

5.

FK Baumit Jablonec

7

3

2

2

10:08

11

6.

FK Teplice

7

3

2

2

08:08

11

7.

SK Slavia Praha

7

2

3

2

09:10

9

8.

1.FK Příbram

7

2

3

2

03:05

9

9.

Dynamo České Budějovice

7

1

5

1

05:07

8

10.

FC Hradec Králové

7

2

2

3

05:08

8

11.

FK Ústí nad Labem

7

2

2

3

05:09

8

12.

FC Slovan Liberec

7

1

4

2

07:08

7

13.

1. FC Slovácko

7

2

1

4

07:11

7

14.

Bohemians 1905

7

1

3

3

07:10

6

15.

FC Baník Ostrava

7

1

2

4

05:09

5

16.

Zbrojovka Brno

7

1

0

6

06:19

3

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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příští soupeř

Viktoria zamíří
do Jablonce,
poté přivítá Příbram
Pikantní příchuť bude mít hned následující kolo Gambrinus ligy,
v němž plzeňští fotbalisté zamíří na sever Čech, do Jablonce.
Souboj finalistů loňského ročníku Ondrášovka Cupu bude
v přímém přenosu vysílat v pátek 17. září od 18.15 hodin televizní
stanice Nova Sport. O týden později se viktoriáni představí
ve Štruncových sadech v utkání s 1.FK Příbram.
Viktoriáni mají na poslední
vzájemné zápasy s Jabloncem příjemné vzpomínky. Ty
jsou spojené především s vítězstvím v domácím poháru –
Ondrášovka cupu. V Generali
aréně dominovala Plzeň nejen na hřišti,
ale také v hledišti, kde plzeňští fanoušci
vytvořili svěřencům trenéra Pavla Vrby
dokonalou domácí atmosféru.
Z posledních dvou vzájemných ligových
duelů získala Viktoria čtyři body, čímž si
vylepšila vzájemnou bilanci. Navíc se jí
v poslední době daří i v Jablonci. Ze tří
zápasů Na Střelnici dvakrát naplno bodovala. Naposledy se tak stalo v loňské
sezoně, kdy Jablonci patřilo první místo
v tabulce a držel si domácí neporanitelnost. Jenže parádní trefa Františka Rajtorala znamenala tři body. Jarní souboj
ve Štruncových sadech přinesl výraznou
převahu plzeňských fotbalistů. Ti ale
z mnoha šancí proměnili pouze jednu –
Střihavkou. Naopak Jablonec dokázal
jedinou příležitost využít Lafatou k vyrovnávací brance.
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V neděli 26. září přijdeme do Štruncových
sadů znovu. K utkání již
10. kola Gambrinus ligy
přijede 1.FK Příbram. Ta je
po sedmi odehraných kolech na 8. místě
v tabulce se ziskem devíti bodů. Tým prošel během letní přestávky změnami a to
nejen na hráčských postech, ale i na postu
trenéra, kde trenérské žezlo přebral exkladenský Martin Hřídel.
Jarní vzájemný duel ve Štruncových
sadech přinesl výhru 3:1 pro fotbalisty
s okřídleným šípem na prsou. Střelecky se
tehdy prosadili Daniel Kolář, Marek Bakoš
a Pavel Horváth, který šibalsky kopnutým
trestným kopem nedal, ještě tehdejšímu
brankáři Příbrami Lukáši Krtečkovi, šanci.
Kladně pro Viktorii vyznělo i loňské měření
sil ve čtvrtfinále domácího poháru. Ta si
připsala výhru a remízu, což znamenalo
postup do semifinále, kde čekala viktoriány Sigma Olomouc. V dresu 1.FK Příbram se můžeme těšit na Lukáše Pleška,
či Tomáše Borka. Oba totiž v minulosti fotbalově vyrůstali v Plzni.

