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jak to vidím já

Máme za sebou první utkání, které samozřejmě nedopadlo podle našich představ. 

Zaplatili jsme určitou daň za první zápas a také bouřlivou atmosféru v Edenu. Byl 

to zápas dvou poločasů. Slavia začala lépe, využila našeho nedůrazu a díky dvěma 

nádherným gólům zaslouženě vedla. My jsme při nich vůbec nevyplnili prostor 

před naším pokutovým územím, to nesmíme v dalších zápasech opakovat. První 

poločas byl z naší strany hodně špatný, nedostávali jsme se do zakončení a naše 

kombinace končila daleko před pokutovým územím domácích. 

Druhý poločas byl již z naší strany mnohem lepší, začali jsme hrát běhavý fotbal, 

který bych po hráčích chtěl také v dalších zápasech. Ve druhém dějství jsme byli 

Slavii minimálně vyrovnaným soupeřem a zaslouženě jsme dali o jednu branku 

více než Slavia. Je škoda, že jsme nedokázali dobře našlápnutý závěr dotáhnout 

do remízového konce, ale je pravda, že body si v Edenu připsali domácí po 

právu. 

Jsem samozřejmě zklamán výsledkem a předvedenou hrou v prvním 

poločase, na druhou stranu výkon ve druhé půli mě i hráče přesvědčil, 

že můžeme hrát opravdu s každým a bojovat také o vyšší příčky. Za 

sebou máme kvalitní přípravu a já věřím, že ji dokážeme na hřišti prodat. Výsled-

ky i předváděné výkony byly příslibem a přes porážku na Slavii věřím v úspěšné 

jaro. 

Výsledek a průběh prvního jarního kola by nás naopak mohly posunout dál. 

Hráči pochopili, že hrát se musí od první minuty. Šetření sil nebo přílišný respe-

kt k soupeři nejsou na místě. Mužstvo má svoji sílu, kterou naznačilo ve druhé 

pětačtyřicetiminutovce v Edenu a právě na tuto herní tvář budeme chtít navázat 

také dnes. 

Liberec je určitě silným soupeřem, navíc stejně jako my v prvním jako kole prohrál 

a bude dnes chtít složit úspěšný reparát. My se však před vlastními fanoušky 

budeme chtít prezentovat dobrým výkonem, obětavostí a odvahou. Chceme, 

aby tři body zůstaly ve Štruncových sadech a my se odrazili do úspěšných 

následujících týdnů. 

Pavel Vrba, hlavní trenér

Výzva fanouškům

FC Viktoria Plzeň je na počátku jarní sezony, v jejímž průběhu chce definitivně potvrdit pevné posta-
vení mezi nejlepší kluby České republiky. Jako klub s velkými plány a budoucností však Viktoria Plzeň 
nezapomíná ani na svou slavnou a dlouhou minulost. A právě proto se obrací s žádostí o pomoc k tomu 
nejcennějšímu, co jí minulost i přítomnost klubu přináší – ke svým fanouškům. Prosíme všechny fanoušky 
klubu ze Štruncových sadů, aby hledali jakékoliv historické věci spojené s plzeňským fotbalem. Mohou 
to být staré dresy, kopačky fotbalistů, hráčské karty, ale také vstupenky na utkání nebo výstřižky z novin. 
Pokud najdete tyto věci a byli byste ochotni poskytnout je do chystané síně slávy Viktorie Plzeň, neváhejte 
kontaktovat pana Pavla Hochmana na telefonu 604 431 925 nebo e-mailu paja.hochman@seznam.cz. Na 
dárce čeká originální darovací listina, zmínění jména v síni slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň. 

Ve druhém poločase na Slavii jsme naznačili naše možnosti
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Letní příprava v kempu
Sedmadvacetiletý brankář začínal s fotbalem v Domažlicích a jako hráč 

v poli. Za to, že se postavil do brány, může fakt, že v mladších žácích rychle 

vyrostl. „Měl jsem už tehdy snad 170 centimetrů, a tak jsem sám chtěl do 

branky. A když mě tam trenér postavil, už jsem v ní zůstal,“ vzpomíná. Ta-

lentovaný gólman nezůstal dlouho bez povšimnutí. „Nabídka jít do Vik-

torky přišla po našem zápase s Plzní. Dva poslední roky v žácích už jsem 

tedy dojížděl z Domažlic do Plzně,“ líčí Ticháček a dodává, že to nebyla 

legrace. „Osmou a devátou třídu jsem ještě navštěvoval v Domažlicích 

a dvakrát v týdnu jsem končil vyučování o dvě hodiny dřív, abych stihl 

autobus do Plzně na trénink. Taky si vzpomínám, jak jsme první léto bydle-

li s tátou na Boleváku v kempu.“ Do plzeňské party mladý brankář rychle 

zapadl. „Nejvíc vzpomínám na Jardu Šedivce, s tím jsme byli vyhlášená 

dvojka, která bez sebe nedala ránu.“

 

Podpálený internát
Po dokončení základní školy absolvoval Martin Ticháček talentové zkoušky 

na plzeňské sportovní gymnázium. „Dělal jsem je s Petrem Čechem a do-

padly dobře. Naši pak ale rozhodli, že půjdu na sportovní a podnikatel-

skou střední školu,  přece jen gympl by byl náročnější. A já na intru zažil 

Martin Martin 
Ticháček Ticháček 
jedničkou jedničkou 
PlzněPlzně

Fotbalově dobré 
i horší časy zažil 
gólman Martin 
Ticháček v dresu 
Viktorie Plzeň. 
Teď se zdá, že se 
mu blýská na ty 
lepší. Jarní část 
sezony začal 
184 centimetrů 
vysoký gólman 
v pozici plzeňské 
jedničky a daří se 
mu i v soukromí, 
kde se raduje 
z pětiměsíční dcery 
Kačenky. „Budu se 
dál prát o to, abych 
na jaře chytal. A 
motorem k tomu je 
pro mě i narození 
malé. Člověk se 
pak na spoustu 
věcí dívá jinak. 
Ví, co je důležité,“ 
přemýšlí.
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snad vůbec nejhezčí období,“ směje se ještě dnes, když líčí, jak s kamarády 

nechtěně podpálili chodbu při malé vzpouře proti neoblíbenému vycho-

vateli. Dvojku z chování ale nikdy neměl. „Já byl vždycky mazanej. Třídní 

důtky byly, to ano, ale dvojka z chování ne,“ říká Ticháček, který střední 

školu zakončil maturitou. Hlavní v té době však už byl fotbal.  „Na Viktorce 

jsme trénovali a chytali spolu s Petrem Čechem, který je o půl roku mladší. 

V mladším dorostu jsme se vždycky střídali po dvou zápasech, byli jsme 

vždycky i ve stejných mládežnických reprezentacích. Smlouvu ale ve Vik-

torce tehdy nabídli mě jako prvnímu. I když mě lákaly Blšany, zůstal jsem 

v Plzni a Petr i na můj popud odešel do Blšan,“ vzpomíná Ticháček na dobu, 

kdy se ve Viktorce rozloučil se svým dnes slavným kamarádem.

 

Steaky a tenis s Petrem Čechem
S Petrem Čechem se Martin Ticháček přátelí dodnes. „Vždycky jsme byli 

a pořád jsme neskuteční kamarádi. Chytali jsme spolu od žáků a vždycky 

jsme se motivovali, bojovali spolu o flek. Když pak jeden zachytal, druhý 

musel chytat ještě líp. Pamatuju si, jak na všechny tréninky jezdil Petrův 

otec na kole a i to pro nás bylo další motivací ukázat se a makat.“ Když 

dnes Čech přijede do Plzně, svému kamarádovi zavolá. „Hráli jsme spolu 

hokej a třeba i teď v létě tenis. Ani jeden nejsme moc typy na kafíčka, spíš 

si jdeme zasportovat. Nebo 

rádi grilujeme. Petr dělá super 

steaky.“ Jako pravidelný člen 

mládežnických reprezentací 

nastupoval Martin Ticháček 

s řadou současných hvězd. 

„Mými spoluhráči byli třeba 

Baroš, Plašil, Polák, Rosický, 

Grygera, Rozehnal…, bylo 

jich hodně. Končil jsem v jed-

nadvacítce, kde jsem odchytal 

asi tři zápasy. V té době už byl 

jedničkou právě Petr Čech, 

který pak rychle přešel mezi 

muže.“ A první zápas za první 

mužstvo? „Chytal jsem v so-

botu za béčko, v neděli hrálo 

áčko se Spartou. A gólmani lehli s nemocí. A přišel trenér gólmanů Čaloun, 

jestli se nebojím jít do brány. Já byl šťastný, a přestože jsme prohráli 1:2, 

vzpomínám na ten zápas rád.“

 

Osudový trenér Čaloun
Když se „Tichyho“ zeptáte na 

trenéra, který mu dal nejvíc, ne-

zaváhá ani na okamžik. „To je 

jasné. Trenér Čaloun nás vychoval 

spolu s Petrem Čechem. Dodnes 

mám v paměti, jak nás každé 

pondělí mordoval od půl třetí do 

půl čtvrté, jak jsme sebou házeli 

ze strany na stranu,“ usmívá se. 

Trenéra Čalouna, který působí 

i dnes u viktoriánského áčka, 

má rád. „Je to přátelský člověk, 

s každým si popovídá a umí dobře 

připravit hlavu, která je speciálně 

u gólmana mnohdy rozhodující. 

On vám cpe do hlavy vaše klady 

a naučí vás je v zápase využívat.“ 

Za léta působení ve Viktorii 

zažil Ticháček horší i lepší časy. 

„Nejkrušnější pro mě bylo, když 

jsem se zranil. Chytal jsem tehdy 

za béčko a praskl mi sval v koleni. 

Nedoléčil jsem to, byl tlak, abych 

rychle nastupoval, a tak jsem 

Martin Ticháček

Číslo dresu: 30

Narozen: 15. 9. 1981

Přezdívka: Tichy 

Oblíbené jídlo: těstoviny  

Nápoj: Sprite 

Barva: modrá 

Muzika: rád si poslechne 

jakoukoli dobrou populární 

hudbu
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nedal na doktory a návrat uspěchal. Tělo si pak v zimě řeklo, že je toho 

moc, a prasklo mi to úplně. Takže přišla operace, ale já to opět uspěchal, 

a musel jsem jít na druhou operaci. Bylo to tehdy dost zlé a po čase mi 

doktor Nepraš i fyzioterapeut Lučan řekli, že je zázrak, že ještě chytám.

 

 

Dalekohledem z nemocnice do Luční  
Právě při druhé operaci, kdy trávil patnáct dní v lochotínské nemocnici, 

prožíval Martin Ticháček snad nejhorší chvíle. „Tehdy ještě přítelkyně Petra 

mi přinesla dalekohled a já koukal na kluky, jak trénujou v Luční. Byl jsem 

hodně dole. Přemýšlel jsem, co bude, že mi končí smlouva, a už jsem si 

o pokračování kariéry moc iluzí nedělal. Podržela mě ale rodina a hlavně 

Petra, nyní už manželka. A tak jsem si řekl, že to nezabalím, že jsem nedřel 

tak dlouho proto, abych to snadno vzdal. Dnes vím, že mě zranění hodně 

posílila do života. Už se jen tak z něčeho nepodělám a dobře vím, že 

zdraví a rodina jsou to nejdůležitější, co člověk má.“ Zabojovat se vyplatilo. 

Ticháčkova kariéra opět stoupá vzhůru, když za trenéra Vrby naskočil po 

Tomáši Poštulkovi do brány a podzim úspěšně dochytal jako jednička. „Byl 
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jsem překvapený. Můj cíl byl chytat co nejvíc za béčko. 

Ale klukům se nedařilo a jednou ve čtvrtek, když jsem se 

chystal na zápas s juniorkou, přišel trenér Krejčí a ptal se, 

jestli zvládnu zápas s Jabloncem. Já si myslel, že si dělá 

srandu, ale pak jsem byl hrozně rád. Vyhráli jsme 2:0 a pro 

mě to byl můstek k odrazu nahoru.“
 

Podzim v bráně i s miminkem
Podzim byl pro něj úspěšný i po soukromé stránce. 

Narodila se mu dcera Kačenka. „Když jsem se dostal 

ze zdravotních problémů, oženil jsem se a chtěli jsme 

dítě. Doktoři ale říkali, že mám v sobě nějaký vir a že 

to možná nepůjde nijak snadno. Snažili jsme se tedy 

celkem dlouho a před rokem po Novém roce mi Pe-

tra řekla, že je těhotná. Bylo to pro mě krásné období 

a narození dcery Kačenky byl zážitek, který nikdy neza-

pomenu. Malá je pro mě doslova motorem do života,“ 

přemítá gólman. Narození prvorozené dcery i dny 

předtím pro něj byly svátkem. „Zrovna jsme hráli po-

hár v Domažlicích, kde jsem fotbalově vyrůstal a ještě 

nikdy se v ligovém kádru Plzně nepředvedl. Byl to tedy 

parádní pocit. Druhý den ráno jsem odjel do Plzně na 

trénink a manželka v poledne volala, že je v porodnici. 

O půlnoci se malá narodila. Dodalo mi to obrovskou 

sílu. Když jsem viděl, co všechno si Petra musela vytrpět, 

a pak jsem držel v ruce ještě krvavé mimino, je to něco, 

co se nedá ani popsat,“ líčí brankář, který nyní tráví čas 

s rodinou. „Rád jezdím s kočárkem, přebaluju, prostě 

snažím se dělat úplně všechno. Chci si to užít a taky 

chci, aby malá věděla, že má i tátu. Ostatně u nás doma 

to bylo taky tak.“
 

Cíl pro jaro? Chytat!
Letošní zimní příprava je pro Martina Ticháčka jiná než ty 

předchozí. Absolvuje ji ve výborné formě a momentální 

pozici lídra mezi plzeňskými brankáři. „Na podzim jsem 

čuchnul hodně do ligy a taky jsem se uklidnil jako člověk. 

Vím, co chci, a rád bych jako jednička chytal dál. Je za tím 

hodně dřiny, a tak budu o svou šanci hodně bojovat,“ říká 

rozhodně, ale hned dodává, že je potřeba také štěstí. „Os-

tatní kluci jsou také dobří. A klobouk dolů před Tomášem 

Poštulkou,“ skládá poklonu brankáři, který se nakonec 

do kádru pro kyperské soustředění nedostal. „Je to pro 

mě obrovská osobnost, už toho dokázal hodně. A ostat-

ní? Michal Daněk je super kluk, Dan Houdek je mladý, 

nevybouřený. Myslím, že spolu všichni vycházíme dobře. 

Rukavice si rozhodně neschováváme.“
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Viktoria přivítala v týmu čtyři posily

Tomáš Hájovský
Bezmála dvoumetrový stoper se stal před startem jarních bojů první 

posilou Viktorky. Slovenský hráč zamířil směr Štruncovy sady z druho-

ligového Sokolova. S fotbalem „Hajas“ začínal v místě svého rodiště, 

v Lehotě pod Vtáčnikom, odkud se přesunul do Dolných Vestenic. Ze 

třetí nejvyšší slovenské soutěže již následoval přestup do České repub-

liky. Jeho novým působištěm se stala Poštorná. Bek, jehož snem je do-

stat se do reprezentace Slovenska, si vyzkoušel i angažmá ve Skotsku. 

Půl roku nastupoval v třetí skotské lize za Raith Rovers. Po změně na 

trenérském postu byl ale nucen Skotsko opustit. Nejdéle zatím Hájov-

ský působil právě v Sokolově, odkud se do Plzně vydal. Angažmá ve 

Viktorce považuje hráč, který obdivuje Johna Terryho, za svůj největší 

fotbalový úspěch. „Mám velké přání prosadit se do kádru a výkony si 

případně říct o další angažmá. To je ale daleko. Hlavní je dostat se do 

základu a něco odehrát v lize,“ představuje si Hájovský svou budouc-

nost.

Michal Daněk
Staronový brankář Viktorie Michal Daněk strávil mimo Štruncovy sady 

takřka celý loňský rok. Po návratu z West Bromwich Albion zamířil do 

konce zimy na hostování do Teplic, kde ale, stejně jako v Anglii, nedos-

tal příležitost prosadit se. K A týmu viktoriánů se připojil na startu jarní 

přípravy. Do fotbalového míče začal Daněk kopat v Hlučíně, ale už 

od pěti let byl žáčkem ostravského Baníku. Šanci mezi dospělými tu 

prakticky nedostal, a proto byl velmi rád, když mohl odejít hostovat 

do Kladna. Svými skvělými výkony na sebe upozornil zejména o rok 

později, když pomáhal znovu jako hostující hráč zachraňovat v lize 

Blšany. Do Plzně si ho s sebou v roce 2006 přivedl Michal Bílek, pod 

jehož taktovkou nadějný brankář působil právě v Blšanech. V dresu Vik-

torky předváděl skvělé výkony, čehož si nemohlo nevšimnout vedení 

národního týmu i zahraniční skauti. Přesně před rokem tedy nabral 

směr Britské ostrovy, kde působil ve WBA. Bohužel v týmu z druhé 

nejvyšší anglické soutěže neodchytal ani jedno soutěžní utkání. Vy-

táhlý gólman bojoval o místo jedničky, ale v generálce proti Bohemi-

ans se zranil, a čeká ho vynucená pauza. 

Bez velkých otřesů v hráčském kádru přežila Viktoria zimní přípravu. Největší ztrátou byl odchod Petra Trappa do mistrovské 
Slavie, na straně druhé přivítali viktoriáni v kabině čtyři nové spoluhráče. Pojďme si nováčky v červeno-modrém dresu 
představit podrobněji. 
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František Ševinský
Devětadvacetiletý obránce František Ševinský si vybojoval místo 

v kádru Viktorky během pobytu na Kypru, kde nastoupil do střetnutí 

s Dubnicí i se srbským RAD Bělehradem. Trenér Vrba byl s jeho výkony 

spokojen, a tak nic nebránilo tomu, aby „Ševa“ podepsal s plzeňským 

klubem smlouvu. Ševinský fotbalově vyrůstal v Pacově u Říčan a ve 

Vršovicích u Bohemians, ale do mužského fotbalu nakoukl až během 

svého působení v Říčanech, odkud přestoupil do Kolína. Následující tři 

roky strávil pravý obránce či stoper na Slovensku v týmu Petržalky. Po 

návratu do Čech hájil pouze jeden ročník barvy Drnovic, aby posléze 

přestoupil do Mladé Boleslavi. V boleslavském klubu odehrál velkou 

část z více než stovky utkání, ke kterým v Gambrinus lize nastoupil. 

Ve svém zatím posledním působišti si Ševinský zahrál i Pohár UEFA. 

„Poslední půlrok jsem vlastně v Boleslavi ligu nehrál, a tak chci ukázat, 

že na ligu ještě mám. Osobně tu vidím šanci dostat se přes domácí po-

hár do pohárové Evropy,“ shrnul své pocity po podpisu smlouvy tento 

zkušený fotbalista.

Jan Polák
Další posilou obranných řad Viktorie 

je talentovaný obránce Jan Polák. 

Do Štruncových sadů přichází nyní 

na půlroční hostování ze Slovanu Li-

berec. Honzova dosavadní fotbalová 

kariéra byla zatím spojena pouze 

s libereckým klubem, kde působil 

od svých pěti let. Do kádru prvního 

týmu Liberce byl přeřazen v létě 

roku 2006. Křest v Gambrinus lize si 

mladý defenzivní hráč odbyl proti 

pražské Slavii. Přes svůj nízký věk má 

dostatek zkušeností nejen s nejvyšší 

českou soutěží. Prošel českými 

mládežnickými výběry a objevil se 

i v utkání výběru Evropy do osmnác-

ti let proti stejně starým fotbalistům 

z Afriky. Jeho hlavním úkolem je 

zvýšení konkurence v defenzivě Vik-

torky. „Jsem moc rád, že jsem dostal 

tady v Plzni šanci, a moc bych si přál 

prosadit se do základu,“ netají se 

svou touhou Honza Polák.

Zimní odchody ze Štruncových sadů

Radek Hochmeister
 (návrat z hostování  – FC Slovan Liberec)

Lukáš Vaculík
 (přestup – FK Viktoria Žižkov)

Vítězslav Brožík a Zdeněk Šmejkal
 (hostování  – oba FK Marila Příbram)

Petr Trapp
 (přestup – Slavia)

Ondřej Šiml
 (přestup – Dukla praha)
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Viktorku čeká ostrá domácí premiéra

Slovan Liberec patří mezi šestici celků s nepřetržitou účastí 

v 1. české lize, na rozdíl od zbývajících pěti ale nikdy nehrál nejvyšší 

československou soutěž. Získal dva mistrovské tituly, na ten druhý 

před necelými třemi lety mu stačil nejmenší počet bodů ze všech 

vítězů od zavedení tříbodového systému (59), zato však vedl tabulku 

celých 30 kol, což se povedlo pouze Spartě hned v úvodním ročníku 

1993/94.

Dlouhá historie 
vzájemných duelů
Oba celky se pravidelně 

utkávají již tři desetiletí, 

od roku 1980 se jen 9x 

nesešly ve stejné soutěži. 

Nejdelší z těchto období 

trvalo čtyři roky (1983–

1987), naopak během 

deseti let (1989–1999) 

probíhala vzájemná ut-

kání bez přerušení. Poté, 

co Plzeň v roce 1980 po 

osmi letech (stále je to 

nejvíce ligových sezon 

v řadě) opustila nejvyšší 

soutěž, sehrála svůj 

úvodní zápas po sestupu 

právě na liberecké půdě. 

Remíza 1:1 se opakovala 

i před půlrokem. S jedi-

nou výjimkou, k níž došlo 

v ročníku 1995/96, neus-

tále platí, že podzimní 

utkání se hraje v Liberci 

a jarní v Plzni. Viktoriánům 

se ve vzájemných 

střetnutích dlouhodobě 

nedaří střelecky. Jen jed-

nou skórovali 3x (všechny 

góly vstřelil jediný hráč), 

od tohoto zápasu, který 

v Luční ulici vyhráli 3:0, uběhne začátkem června již 27 let! Dvě branky 

zaznamenali naposledy v roce 1997, ty však nestačily ani na bod – jak 

na jaře, tak i na podzim prohráli shodně 2:3. V sezonách 1991–1994 

Plzeň nedala gól dokonce ve všech šesti utkáních po sobě, z toho 

5x se hrálo 0:0 a v posledním druholigovém zápase v Liberci (1992) 

uspěli domácí 2:0. Za posledních 14 střetnutí, sehraných od roku 1998, 

vstřelila Viktoria pouhých šest branek, 8x vyšla zcela naprázdno.

Těžký soupeř čeká na plzeňské fotbalisty v dnešní jarní domácí premiéře. Svěřence Pavla Vrby 
prověří ambiciózní Slovan Liberec. Severočeši se stabilně umísťují v popředí tabulky Gambrinus ligy 
a také letos mají vysoké cíle. O očekávané vyrovnanosti duelu svědčí také to, že podzimní měření sil 
skončilo smírně 1:1. 
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Stopa Vítězslava lavičky
V někdejší ČNFL v sezoně 1982/83 vyhrála Plzeň venku v podzimní 

části pouze na hřišti Liberce (gól dal Vítězslav Lavička), severočeský 

celek naopak v tomto ročníku získal svůj jediný bod ze soupeřových 

hřišť právě v Plzni (0:0), přesto skončil jasně poslední a sestoupil. 

Poté přišla již zmíněná čtyřletá přestávka a v půli srpna 1987 uspěla 

Plzeň hned ve svém úvodním utkání po dalším sestupu z 1. ligy na 

půdě nováčka předchozí sezony 1:0 a tím zahájila cestu za návratem 

do nejvyšší soutěže. Nečekaně dramatický průběh měla odveta ve 

Štruncových sadech v 1. jarním kole, do vedení šel Liberec (byl to jeho 

jediný „druholigový“ gól v Plzni!), domácí pak horko těžko otočili na 2:1 

(rozhodla penalta Jiřího Sloupa minutu před koncem). Po opakovaném 

sestupu (1989) však už plzeňští v Liberci poprvé prohráli (0:2).

Dlouhodobě se proti Liberci nedaří
Bilance s Libercem v české lize je momentálně navlas stejná jako 

s Ostravou, i když úvodních pět zápasů tomu vůbec nenasvědčovalo… 

Po dvou bezbrankových remízách z premiérové sezony totiž Viktoria 

3x v řadě zvítězila. V 1. kole v srpnu 1994 dokonce na liberecké půdě, 

což už se jí nikdy nepodařilo zopakovat, a úvodem jarní části doma 

také 2:1. Podzimní utkání, které 1. 10. 1995 vyhrála 2:0, je definitivně 

poslední, jež se odehrálo na stadionu v Luční ulici. V polovině to-

hoto ročníku odešel z Liberce trenér Vlastimil Petržela a od té doby 

nabrala bilance vzájemných zápasů prudký obrat… Za uplynulých 13 

let, od roku 1996, dokázala Plzeň vyhrát z osmnácti střetnutí pouze 

jednou (!), paradoxně v situaci, kdy už jí to nebylo moc platné. V ta-

bulce byla totiž poslední a zůstala tam až do konce soutěže. Hrálo se 

1. 4. 2001 a pamětníci jsou jen na liberecké straně: trenér Ladislav 

Škorpil, brankář Zbyněk Hauzr, obránce Miroslav Holeňák a útočník 

Jan Nezmar (všichni však své působení v klubu přerušili, aby se dříve 

či později vrátili zpět). Z osmi utkání, která této výhře předcházela, 

uhráli Plzeňští jen jednu remízu, v následujících devíti se body dělily 

3x. V minulých dvou sezonách ale Viktoria odešla 4x po sobě poražena 

(stejně jako v letech 1996–1997), oba domácí zápasy prohrála vždy 

0:1, předloni v květnu gólem Jana Blažka z 90. minuty, loni v březnu 

rozhodl chorvatský střelec Andrej Kerič, který dnes kvůli trestu za 

vyloučení (v 16. kole proti Brnu) nenastoupí.

Remízový podzim
Až v podzimní části této sezony se Plzni v Liberci podařilo bodovat, 

a to poprvé od roku 1994. Po sérii devíti porážek na severu Čech za-

jistil remízu 1:1 vyrovnávací brankou 3 minuty před koncem střídající 

Adam Varadi. Nikde jinde (ze všech současných ligových klubů) 

nečekala Viktoria Plzeň na bodový zisk tolik let, nyní jsou v nejvyšší 

soutěži čtyři celky, na jejichž stadionech neprohrála naposledy v roce 

2006.

FC Slovan Liberec

1. česká liga: 1993–2009 (plný počet)

Počet sezon: 16

Počet zápasů: dosud 467

Nejlepší umístění: 2x 1. místo (2001/2002, 2005/2006)

Nejhorší umístění: 2x 9. místo (1993/1994, 1998/1999)

Nejvíce vstřelených branek v sezoně: 55 (2001/2002)

Nejméně vstřelených branek v sezoně: 21 (1999/2000)

Nejvíce obdržených branek v sezoně: 46 (1994/1995)

Nejméně obdržených branek v sezoně:  22 (2005/2006,

06/2007)

Nejvyšší výhra: Benešov – Liberec 0:5 (říjen 1994)

Nejvyšší prohry:  Sparta – Liberec 7:1 (duben 1995),

Slavia – Liberec 5:0 (listopad 1994),

Sparta – Liberec 5:0 (březen 2003)

1. ČNFL: 1981–1983, 1986–1993

Počet sezon: 9

Počet zápasů: 268

Nejvyšší výhry:  Liberec – Xaverov 7:1 (červen 1992),

Liberec – Gottwaldov 5:0 (srpen 1986),

Liberec – Xaverov 5:0 (červen 1988),

Liberec – KPS Brno 5:0 (září 1988)

Nejvyšší prohry:  Liberec – Brno 0:7 (říjen 1991),

Chomutov – Liberec 5:0 (duben 1988), 

Slušovice – Liberec 5:0 (říjen 1990)

Plzeň - Liberec

Bilance vzájemných zápasů:

1. česká liga:  23  4  6  13

Z toho v Plzni:  11  3  4  4

Nejvyšší výhra Plzně:    2:0 (říjen 1995)

Nejvyšší výhra Liberce:    4:1 (říjen 2006)

1. ČNFL:  14  6  6  2

Z toho v Plzni:  7  4  3  0
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Finiš Viktorie přišel pozdě

Tragická úvodní dvacetiminutovka
Viktoria začala v Edenu proti vedoucímu celku Gambrinus ligy hodně 

bojácně. Domácí se od prvních minut usadili na polovině Plzně, 

ale gólové příležitosti nepřicházely. Když se zdálo, že úvodní nápor 

slábne, přešel ve 13. minutě Marek Jarolím přes dva bránící hráče 

Viktorie a tvrdou střelou z hranice šestnáctky překonal bezmocného 

Ticháčka. Tentýž hráč o minutu později pálil opět ze stejné pozice, 

naštěstí pro Viktorii mu jeho pokus nesedl. Marek Jarolím si vše vy-

nahradil o šest minut později a prakticky okopíroval situaci při svém 

prvním úspěšném střeleckém pokusu. 

První půle bez plzeňských šancí
Viktoria zahrozila v prvním dějství jen ve 22. minutě, kdy střelu Hor-

vátha brankář Vaniak nadvakrát kryl. Slavia mohla zvýšit svůj náskok 

ve 33. minutě. Z pravé stravy pronikl Janda, ale jeho gólovou přihrávku 

Besta minul. O devět minut později si oba domácí hráči role vyměnili. 

Po centru Besty hlavičkoval Janda těsně mimo.  V závěru poločasu 

Neúspěšný start do ligového jara mají za sebou 
fotbalisté plzeňské Viktorie. Po špatném prvním 
poločase Viktoria snížila tříbrankový náskok Slavie na 
jediný gól, ale finiš přišel pozdě. Slavia díky zaváhání 
Ostravy a Mladé Boleslavi zvýšila svůj náskok na čele 
tabulky na devět bodů, Viktoria Plzeň klesla po 17. kole 
na desátou pozici.

VIKTORIÁNI LITOVALI ŠPATNÉHO ÚVODU
Plzeňská Viktoria v Praze v Edenu na body nedosáhla zejména díky 

špatnému výkonu v prvním poločase. „Připravovali jsme se na Sla-

vii pečlivě, ale prakticky po 25 minutách bylo rozhodnuto. I když jsme 

měli v prvním poločase několik náznaků slibných akcí, obdržené góly 

nás hodně srazily,“ zklamaně hodnotil zápas kapitán Viktorie Pavel 

Horváth. Slavia byla v úvodu jasně lepším týmem a zaslouženě 

šla do dvoubrankového vedení. I po třetí brance domácích však 

Viktoria v závěru zápas hodně zdramatizovala. Trefil se dorážkou 

Milka a po něm nádhernou střelou David Limberský. „Ten gól 

bych samozřejmě vyměnil za bodový zisk. Bohužel jsme zápas ztratili 

už v prvních pětačtyřiceti minutách. Snad jediným pozitivem byl fakt, 

že ve druhém poločase jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým 

vyrovnané partie. Doufám, že v utkání s Libercem začneme hrát 

bez respektu od první minuty,“ zklamaně hodnotil utkání jeden 

z pondělních střelců.

SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň 3:2 (2:0)

Branky: 13. M. Jarolím, 19. M. Jarolím, 66. M. Jarolím (pen.) – 84. 

Mlika, 90 Limberský.

Žluté karty: 8. Navrátil, 13. Horváth, 56. Jiráček, 66. Ticháček.

Rozhodčí:  Jílek – Chytil, Gallo.

Diváci: 9 517.

Sestava Slavie: Vaniak – Suchý,  Hošek, Hubáček, Švento – Jan-

da, (70. Belaid), Trapp (46. Cissé), Jarolím, Černý – Besta, Fořt (86. 

Pekhart).

Viktoria Plzeň: Ticháček – Ševinský, Polák, (46. Halama), 

Navrátil, Jiráček – Petržela, Kolář, Horváth, Limberský, Rezek (82. 

Varadi) – T. Krbeček (69. Mlika).
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centr hostujícího Horvátha přeletěl všechny hráče a tečovanou střelu 

Koláře bezpečně kryl Vaniak. 

Promarněné příležitosti viktoriánů a hattrick Jarolíma
Druhý poločas začala Plzeň daleko aktivněji. V 47. minutě se po 

Krbečkem špatně vyřešené situaci dostal ke střele Petržela. Jeho 

první pokus byl zablokován a druhý trefil ležícího Krbečka. O tři 

minuty později se dostal do slibné střelecké pozice domácí Fořt, 

ale mířil vedle Ticháčkovy branky. Další důležitý moment se odehrál 

v 66. minutě. Faul na Jiráčka u šestnáctky rozhodčí Jílek neodpískal 

a z protiútoku byl sražen Ticháčkem Janda. Proměněným pokutovým 

kopem se pak Jarolím zapsal potřetí do střelecké listiny.

Pozdní finiš body nepřinesl
 Viktoria se i nadále snažila hrát aktivně a brankář Vaniak musel řešit 

nepříjemnou situaci po centru Horvátha. Plzeňský záložník pak

v 84. minutě technicky vystřelil, Vaniak jeho střelu pouze vyra 

zil a střídající Mlika pohotově dorazil do jeho svatyně. Viktoria 

pokračovala ve snaze zdramatizovat průběh střetnutí. Druhý gól přišel 

ovšem až v 90. minutě, kdy se trefil David Limberský. V nastaveném 

čtyřminutovém čase domácí takticky hru rozkouskovali a prakticky 

se nehrálo. Poslední příležitost na vyrovnání skóre zmařil Varadimu 

těsně před hvizdem včasným vyběhnutím za šestnáctku Vaniak. 

Tabulka Gambrinus ligy
1. SK Slavia Praha 17 12 4 1 40:13 40

2. FK Mladá Boleslav 17 9 4 4 24:18 31

3. FC Baník Ostrava 17 9 3 5 30:18 30

4. AC Sparta Praha 17 9 3 5 28:17 30

5. FC Slovan Liberec 17 7 5 5 21:18 26

6. SK Sigma Olomouc 17 7 5 5 21:22 26

7. FK Teplice 17 7 4 6 18:14 25

8. FK Baumit Jablonec 17 7 4 6 18:21 25

9. 1. FC Brno 17 6 5 6 19:16 23

10. FC Viktoria Plzeň 17 5 7 5 25:22 22

11. 1. FK Příbram 17 5 4 8 19:23 19

12. Bohemians Praha (Střížkov) 17 6 1 10 23:30 19

13. Dynamo České Budějovice 17 3 10 4 16:24 19

14. SK Kladno 17 4 4 9 10:27 16

15. FK Viktoria Žižkov 17 3 3 11 17:27 12

16. Tescoma Zlín 17 2 4 11 9:28 10
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Plzeňákem od 
kolébky
S fotbalem začínal od 

nejmenších na plzeňské 

Letné. „V SK Letná jsem 

hrál od žáků a z Plzně 

bych zřejmě nikdy 

neodešel, kdyby nebylo 

války. V dubnu 1945 při 

bombardování Plzně 

byl náš dům úplně 

zničen, nějaký čas jsme 

bydleli ještě s několika 

podobně postiženými 

rodinami v centru 

města u Branky, ale 

potom jsme dostali 

možnost odstěhovat 

se do pohraničí, odkud 

byli odsunuti Němci,“ 

vysvětluje vytáhlý 

bývalý výborný fotbalista, který měl v popisu práce střílet góly.

Zrodil se střelec
A začal je střílet v druholigové karlovarské Slavii, která se tehdy 

jmenovala Dynamo. „Měli jsme výborné mužstvo. Byli v něm takové 

legendy jako Feureisl, Honomichl, Matějček a další kvalitní borci,“ vz-

pomíná na působení u lázeňských pramenů Otto Růžička.

Zpět do Plzně
V šestapadesátém ho zlákala Plzeň, kde měl ve Spartaku už zmiňovaný 

střelecký debut. „Gólů jsem dával opravdu dost. Jednu druholigovou 

sezonu jsem jich nastřílel osmnáct,“ říká jubilant. Plzeňské barvy 

s ním tehdy hájili například Karel Sloup, Rudolf Sloup, Zdeněk Sloup, 

Zoubek, Folta, Fuja, Švajner, Beránek, Šafařík, Ženíšek, Přibyl, Šerý, 

hokejista Sventak a další borci.

Přesun z Plzně a z útoku
Návrat do první ligy v jedenašedesátém roce však Otto Růžička už 

ve Štruncových sadech neslavil. „V osmapadesátém jsem přestoupil 

na Petřín a později na ČSAD. To už jsemnehrál v útoku, ale na postu 

středního obránce. Tam se mi líbilo, protože jsem měl na hřišti veškeré 

dění před sebou a díky vysoké postavě jsem sbíral hlavou všechny 

centry,“ směje se osmdesátník Otto Růžička.

Hodně štěstí do dalších let
Fotbal je jeho milovaným sportem, sleduje ho stále a určitě 

nepřestane, přestože už ukrajuje roky z deváté desítky svého života.

(Pavel Hochman)

Otto Růžička oslavil osmdesátiny
Přišel, viděl, zvítězil! Tak jednoduše by se dal charakterizovat příchod útočníka Otto Růžičky z Karlových Varů do Plzně 
v roce 1956. Tehdejší Spartak hrál druhou ligu. „V prvním utkání jsem nastoupil na starém hřišti na Borech proti SK Plzeň. Už 
se jmenovali Lokomotiva a mně se podařilo vstřelit dva góly. A hned za týden jsme hráli doma důležité utkání s Teplicemi, 
porazili jsme je 4:0 a já vstřelil všechny čtyři góly. To byl výborný start,“ vzpomíná po třiapadesáti letech Otto Růžička, který 
31. prosince oslavil osmdesáté narozeniny.
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příprava

PřípravaPříprava
ve zpětném ve zpětném 
zrcátkuzrcátku

Čtvrtý den letošního 
roku měli červeným 
fixem zatržen ve 
svých diářích a 
kalendářích všichni 
fotbalisté Viktorie, 
neboť byla zahájena 
příprava plzeňských 
hráčů na jarní část 
Gambrinus ligy. První 
lednovou neděli se 
tak ve Štruncových 
sadech Pavlu Vrbovi 
hlásilo šestadvacet 
fotbalistů. Mezi nimi 
byl i navrátilec z 
hostování v Teplicích 
Michal Daněk, který 
vyjádřil pocity 
ligového fotbalisty 
před startem 
přípravy za všechny 
své spoluhráče: „Moc 
jsem se těšil na kluky. 
Vím, že nás nečeká 
nic lehkého, ale bude 
záležet na nás, jak se 
s tím vypořádáme,“ 
prohlásil gólman.

Soustředění v Písku
O den později již následoval odjezd prvního týmu do Písku, kde probí-

halo kondiční soustředění. Lodivod viktoriánů Vrba naordinoval svým 

svěřencům dvoufázové tréninky. Jednalo se jak podle slov hráčů, tak 

trenéra o nejnáročnější část přípravy. Kapitán týmu Horváth dokonce 

přiznal, že v rámci šetření sil na den následující nestíhal vymýšlet ani 

své pověstné žertíky. Možná to ale bylo způsobeno tím, že mu na po-

koji chyběl parťák. Honza Rezek musel kvůli zdravotním problémům 

Písek opustit takřka ihned po svém příjezdu. 

V Tipsport lize do čtvrtfinále
Po týdnu dřiny přišly první zápasové zkoušky. Viktoria se zúčastnila 

oblíbené zimní soutěže, Tipsport ligy. Skupinu A, do které byl tým 

z Plzně nasazen, nakonec také vyhrála. Ve čtvrtfinále viktoriáni bohužel 

nestačili po sedmibrankové přestřelce na Kladno a s turnajem se 

museli rozloučit. Ve stejný den odehrál plzeňský klub ještě jeden zá-

pas. Druhá polovina týmu, jež nebyla nominována na klání Tipsport 

ligy, odcestovala do Německa. V zemi našeho západního souseda ji 

čekalo utkání proti 1. FC Norimberk. Středa 21. ledna byla nakonec pro 

Viktorii smolná, neboť podlehla i Norimberku. Během jednoho dne tak 

Plzeňští zaznamenali své dvě jediné porážky v přípravě! 

Odjezd na Kypr a narozeninová oslava
Největší událostí jarní přípravy bylo soustředění na Kypru. Od-

let, i díky dalším dvěma výhrám z přátelských utkání proti Mostu 

a Čáslavi, probíhal ve skvělé náladě. I když jeden z fotbalistů Viktorky 

rozdával úsměvů méně. Petr Jiráček totiž leteckou dopravu opravdu 

nevyhledává... Kluci samozřejmě nezapomněli myslet na volné chvíle, 
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které je na ostrově ve Středomoří také neminou. A jak se je rozhodli 

viktoriáni strávit? Tomáš Krbeček ukázal čtenářského ducha a s sebou 

si přibalil knížku Svědectví od Stephana Kinga. „Horvi“ vyzýval všechny 

spoluhráče k tomu, aby si určitě vzali dvacetikorunu. Ve chvílích vol-

na měl patřit čas oblíbené čáře. Největší zásobu filmů na DVD doma 

Střípky z přípravy

● Během pobytu v Larnace si na viktoriány posvítila i dopingová 

kontrola. Čtveřice fotbalistů ve složení Adam Varadi, Honza Rezek, 

Tomáš Hájovský a Kuba Navrátil musela odevzdat vzorky. Nejdéle 

dopingoví komisaři čekali na „Rézu“. „Škoda, že nepřišli před pěti 

minutami,“ posteskl si rychlonohý útočník.

● „Horvi“ není v klubu jediný, kdo umí dělat povedené žertíky. 

Na Kypru nás o tom přesvědčil generální manažer Adolf Šádek, 

kterému se podařilo „angažovat nejlepšího střelce druhé nejvyšší 

nizozemské soutěže“. Aspoň tak představil hráčům i realizačnímu 

týmu Martina Touše, obrovského fanouška Viktorie, kterého pravi-

delní návštěvníci internetových stránek znají pod přezdívkou Mar-

tin první nebo druhý. Martin se stal vítězem soutěže, jež probíhala 

právě na oficiálních stránkách Viktorky, a tak mohl za klubem 

přicestovat na slunný Kypr. 

● Nejlepším střelcem přípravy se stal Jirka Mlika, jenž rozvlnil sítě 

soupeřů čtyřikrát. Dvakrát se trefil do branky Dubnice a jednu 

branku slavil jak v utkání s Kladnem, tak proti CSKA Sofia. 
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posbíral Kuba Navrátil a přichystal, jak prozradil jeho kolega ze stop-

erské dvojice i pokoje Tomáš Rada, výběr snad ze všech existujících 

žánrů. Právě Navrátil oslavil během pobytu na Kypru své pětadvacáté 

narozeniny, a tak nemohl chybět ani dort od celého týmu.

Na Kypru třikrát vítězně
Nicméně hlavní náplní kyperského pobytu byly činnosti související 

s fotbalem. Trénovalo se, podobně jako v Písku, dvoufázově. Slovy 

plzeňského mladíka Kuby Blažka bylo ale soustředění v Larnace oproti 

Písku méně náročné a fotbalovější. Viktoria také sehrála během svého 

kyperského pobytu tři zápasy proti zahraničním soupeřům. Triumvirát 

silných protivníků tvořily CSKA Sofia, MFK Dubnica a RAD Bělehrad. 

Ze všech tří klání vyšla nakonec Viktoria jako vítěz! „Zápas s CSKA Sofia 

se pro nás nevyvíjel dobře, prohrávali jsme 2:1, ale vynikajícím závěrem 

a kondiční připraveností hráčů se nám podařilo zápas v závěru zlomit 

a otočit ho. Zápas s Dubnicí byl z těch na Kypru nejjednodušší. Poločas 

byl sice 1:1, ale ve druhé půli jsme Dubnici jednoznačně přehráli a výsle-

dek otočili na 4:1. Utkání s RAD Bělehrad bylo podobné jako se Sofií, ale 

podařilo se nám udržet čisté konto, což je obrovským plusem,“ ohodnotil 

výkony svých svěřenců Pavel Vrba.

Generálka s Bohemkou vyšla
Vyvrcholením přípravy byla generálka na ligu ve Štruncových sadech 

s druholigovými Bohemians 1905. Viktoria opět nepoznala hořkost 

porážky a znovu se v Plzni slavilo vítězství. Plzeňští mají z přípravných 

zápasů skvělou bilanci devíti výher a dvou porážek! To je nejlepší pozván-

ka na utkání Gambrinus ligy a Poháru ČMFS, které Viktorku na jaře čekají.     

Výsledky přátelských utkání

SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)

1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)

SK Kladno – FC Viktoria Plzeň 4:3 (2:1)

1. FC Norimberk – FC Viktoria Plzeň 3:1 (1:0)

FC Viktoria Plzeň – FK Baník Most 3:1 (0:1)

FC Viktoria Plzeň – Zenit Čáslav 3:1 (0:1)

CSKA Sofia – FC Viktoria Plzeň 2:3 (2:1)

MFK Dubnica – FC Viktoria Plzeň 1:4 (1:1)

RAD Bělehrad – FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905 2:1 (1:1)
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Juniorka se pilně chystá na jarní start ČFL

Hlavním úkolem je vychovávat mladé
„Hlavním úkolem juniorky je vychovávat mladé hráče a připravovat je 

pro seniorský fotbal,“ uvažuje Matejka a skutečnost mu dává zapravdu. 

Vždyť hned čtveřice fotbalistů B týmu – Marek Bauer, Kuba Blažek, 

Radek Dvořák a Lukáš Nový – zahájila přípravu s prvním mužstvem 

Viktorie. Jakým způsobem probíhala tedy příprava Matejkova týmu již 

bez zmíněné čtveřice? Nejprve hráče čekaly zátěžové testy v Ústavu 

tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty v Plzni. Jan Chvojan, který 

půl roku nehrál kvůli přetrženým křížovým vazům, odhadoval, že testy 

nebudou žádný med: „Čekal jsem, že to bude hodně náročné, a musím 

Po podzimní části ČFL patřila juniorce Viktorie velmi dobrá šestá pozice. Pod taktovkou trenéra Milana Matejky 
odstartovali mladíci, stejně jako první tým Viktorky, přípravu na začátku ledna. Naváží na své skvělé výkony z podzimu 
i na jaře? Odpověď na tuto otázku by mohlo naznačit již první mistrovské utkání, které juniorku čeká 15. března proti 
Vlašimi. 
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říci, že se očekávání vyplnilo,“ zhodnotil zátěžové testy za všechny mla-

dé viktoriány. Následně se již mohli fotbalisté juniorky těšit na první 

přátelské zápasy.  

Radost kazí nemoci
Nejnáročnější část předsezonního drilu 

potkala plzeňskou rezervu v Žinkovech. Na 

mladíky čekaly dlouhé výběhy, posilovna, 

aerobik či běžky. To, že bylo soustředění 

opravdu náročné, dosvědčují zničené 

lyžařské boty Kuby Puchmertla. „Tak jsem 

se snažil, až se mi roztrhla bota,“ vzpomíná 

Puchmertl na závod štafet, který pro své 

svěřence Matejka připravil. V tuto dobu 

si kouč liboval, že takřka nikoho z jeho 

svěřenců neskolila chřipka. Po vyřčení 

těchto slov jako by mávnutím kouzel-

ného proutku hráči juniorky po dvojicích 

či trojicích onemocněli. „Přípravu nám 

bohužel narušila chřipková epidemie,“ po-

pisuje strasti zmíněné přípravy trenér Mi-

lan Matejka. „Co se týká kvanta práce, zde 

mohu být spokojen. Nakonec i počasí bylo 

zpočátku příznivé, zlobí až teď poslední do-

bou.“ Ani juniorskému týmu se nevyhnuly 

hráčské odchody a příchody. „Veselý odešel 

nazpět do Vlašimi, Trantina do Králova Dvo-

ra, a hostování čeká i Standu Protivínského, 

který by měl na jaře nastupovat v Kolovči. 

Pro tyto hráče je to určitě velké plus, neboť nebudou sedět na lavičce, ale 

mají šanci pravidelně nastupovat.“

Velká konkurence
V juniorce by i během jara měli dostávat příležitost především mladí 

hráči, které budou doplňovat zkušenější hráči z prvoligového kádru. 

V týmu se objevili během zimní přestávky i nováčci. „Kuba Diviš zde bude 

na půlročním hostování a bude mít půl roku na to, aby srovnal krok s juni-

orkou a prokázal svoje kvality, zda v Plzni setrvá s nějakými vyššími ambice-

mi. S Hudcem zřejmě asi dojde k nějaké dohodě, neboť levou stranu máme 

hodně silnou. Nabídneme mu možnost s námi trénovat. Otázka pak je, kde 

by hrál a na jaké úrovni. Určité kvality v něm určitě jsou, jenže nám nastoupil 

na posty, které máme hodně obsazené. Je zde Bárta, Mandous, navíc byl na 

ten samý post přeřazen i Mára Smola, takže konkurence je velká.“

Brzdou je počasí
Dvaačtyřicetiletého kouče mrzí, že počasí v poslední době mnoho 

fotbalu nepřeje. Situace je o to nepříjemnější, neboť příprava se nyní 

přesouvá především na hřiště. „Teď když jsme chtěli přecházet z kvantity 

do kvality, se počasí otáčí zády a příprava tím bude trošku trpět. I když je 

pravda, že pro všechny týmy je to shodné.“

Výsledky přípravných utkání juniorky

SK Kladno – FC Viktoria Plzeň B 1:4 (1:0)

FC Viktoria Plzeň B – FC Buldoci Karlovy Vary 0:0 (0:0)

FK Baník Sokolov – FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

AC Sparta Praha U19 – FC Viktoria Plzeň B 0:2 (0:1)

FC Viktoria Plzeň B – SK Slavoj Vyšehrad 4:1 (3:1)

Bohemians 1905 – FC Viktoria Plzeň  2 : 2 (0:0)

FK Viktoria Žižkov B  –  FC Viktoria Plzeň B 3:0 (0:0)

FK Baník Sokolov B – FC Viktoria Plzeň B 3:1 (3:1)

FC Viktoria Plzeň B – FK Tachov 2:0 (0:0)

FC Viktoria Plzeň B – TJ Jiskra Domažlice 3:2 (2:1)
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STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
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330 33 Město Touškov
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Vstupenka přesně podle gusta
Vstupenky s novou grafikou se fanoušci samozřejmě budou moci zak-

oupit nadále přímo před utkáním, ale pro jejich pohodlí jsou k dispozici 

také další varianty. V prvé řadě je to internet. Na stránkách www.plzen-

skavstupenka.cz v sekci sport naleznou fanoušci podrobný plánek sta-

dionu a mohou si tak zakoupit či rezervovat místo přesně podle svého 

gusta a vedle svých kamarádů. 

Vstupenka z domácí tiskárny
Vstupenku je možné na internetu zaplatit bankovní kartou (fanoušek 

musí mít ke své kartě tuto službu aktivní) a ihned vytisknout doma 

na tiskárně. Ve Štruncových sadech poté bude k dispozici speciální 

vstup s mobilní čtečkou pro kontrolu doma tištěné eVstupenky, který 

umožní divákům vstup na stadion.  Takzvanou eVstupenku je možné si 

na internetu také jen zarezervovat a vyzvednout si v kterémkoliv místě 

začleněném do systému Plzeňská vstupenka. Jedním z těchto míst se 

stává také stadion ve Štruncových sadech, kde si mohou fanoušci vyz-

vednout zarezervované vstupenky do dvou hodin před zápasem. Poté 

již rezervace propadají. 

Lístky na mnoha místech v Plzni
Další velmi oblíbenou a mezi Plzeňáky rozšířenou variantou obstarání 

lístku je osobní nákup v jakémkoliv místě systému Plzeňská vstupenka. 

Fanoušci si tak již nyní mohou zajistit vstupenky na utkání s Libercem 

a vyhnout se tak zbytečným frontám. Jak již bylo řečeno, recepce na 

Městském stadionu ve Štruncových sadech se zároveň stává novým 

předprodejním místem, kde si diváci během otevírací doby budou 

moci zakoupit lístky nejen na fotbal, ale také na všechny další akce 

začleněné do rezervačního systému „Plzeňské vstupenky“. 

Lístek i s plzeňskou kartou
V neposlední řadě je tu pohodlná možnost obstarání lístků také přes 

samoobslužné zóny. V Plzni se jich nachází již 19, dalších 6 najdeme 

v jejím nejbližším okolí. V samoobslužných zónách si mohou Plzeňané 

dobíjet své Plzeňské karty a zároveň také rovnou nakupovat bankovní 

nebo plzeňskou kartou vstupenky na kulturní i sportovní akce. 

 

Nová místa, nové ceny
„Možností je tak opravdu mnoho. My doufáme, že fanoušci brzy objeví 

možnosti a výhody předprodeje tak, abychom minimalizovali čekání 

před stadionem a maximálně divákům pobyt ve Štruncových sadech 

zpříjemnili,“ řekl tiskový mluvčí klubu Pavel Pillár a popsal také nové 

ceny. Základní vstupné na krytou tribunu se snižuje ze 100Kč na 80Kč, 

fanoušci na nekrytých ochozech budou stále platit 50Kč. Nezměněná 

cena zůstává také pro fanoušky hostů, kteří si lístky do svého sek-

toru pořídí za 80Kč. Ženy a děti mají nadále vstup zdarma, od jarní 

sezony však bezplatný vstup platí na nekrytý ochoz. „Toto opatření 

je zavedeno především pro plynulost příchodu fanoušků na stadion. 

Na nekrytý ochoz budou ženy s dětmi vcházet zcela bez lístků jed-

ním vchodem bez jakýchkoliv dalších obtíží. Věříme, že fanynky a malí 

fanoušci využijí možnost bezplatného vstupu a přispějí k atmosféře 

ve Štruncových sadech,“ vysvětlil změnu Pillár.

Vstupenky také z pohodlí domova
Několik novinek přichystala FC Viktoria Plzeň do jarní části sezony. Před startem druhé poloviny 
letošního ligového ročníku se klub ze Štruncových sadů začlenil do městského rezervačního systému 
Plzeňská vstupenka, který po technické stránce zajišťuje společnost Perfect Systém s.r.o. Pro fanoušky 
plzeňského fotbalu se tak podstatně rozšířila možnost zajištění lístků na domácí utkání, díky kterým 
se mohou eliminovat fronty u kas a nepříjemné čekání. 
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Zaregistrujte se 

a získejte 

ZDARMA 

bonus!

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

- Podejte sázku přes internet!

Registrujte se na kterékoliv 
pobočce Tipsportu!

  www.tipsport.cz

Victory sponzor fotbalistů 
FC Viktoria Plzeň
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Nádherné tréninkové centrum
„Do Juventusu jsme se dostali díky 

Radku Schveinertovi, jehož rodiče 

mají ve Skalné barák vedle Nedvědů,“ 

vysvětluje trenér loňských repub-

likových šampionů cestu do tréninkové-

ho střediska ́ Staré dámy´. Oba zástupci plzeňské Viktorie měli možnost 

několik dnů pozorovat přípravu nejen juniorských celků Juventusu, ale 

také první tým slavného klubu. „Je to přeci jen jiný svět. Tréninkové 

centrum Vinovo nabízí devět hřišť, má vlastní média centrum a stanici 

televize Juventus,“ přibližuje Jirka Kohout prostředí černo-bílého světa 

Juve a s úsměvem doplňuje. „Opravdu mají  vlastní televize, která 

denně vytváří spoustu materiálů, rozhovorů a analýz. Tyto materiály 

se pak prostřednictvím specializovaného kanálů dostávají do celostát-

ního vysílání. Italové jsou do fotbalu opravdoví fanatici.“ 

Rozdíl? Klubismus v každé buňce těla
Plzeňští trenéři se věnovali především pozorování primavery, která 

věkově odpovídá právě české kategorii U19. „Zásadní rozdíl je v tech-

nice. Všichni hráči jsou na tom technicky skvěle bez ohledu na post. 

Pokud to přeženu, je na tom stejně dobře stoper i útočník,“ popisuje 

své poznatky jednatřicetiletý kouč a dodává: „Co se týče tréninkové 

náplně, je to především o typické italské škole – důraz na taktiku a dis-

ciplinovanost. Juventus hraje především systémem 4-4-2 a všechny 

juniorské týmy jsou tak také připravovány v tomto duchu.“ Pokud však 

má jmenovat ten hlavní rozdíl, je to pro něj jednoznačné: „Ze všech 

je cítit obrovský klubismus. Mladí si považují startu v černo-bílém 

dresu a do jisté míry je to nabíjí energií. Je tam cítit obrovská hrdost 

a pospolitost. To bych rád vštěpoval také našim odchovancům.“ 

Předávání zkušeností dále
Po návratu svého trenéra vedení Viktorie neváhalo a pozvalo na 

přednášku na třicet mládežnických koučů ze spřátelených klubů 

z celých západních Čechách, které doplnili trenéři plzeňských 

dorostenců a žáků.  Jiří Kohout tak předal své zkušenosti třiceti po-

zorným posluchačům. „Přivezl jsem s sebou sestříhaná videa, spoustu 

fotografií a především pocit, že fotbal se dá dělat v každé věkové kat-

egorii na opravdu špičkové úrovni. Doufám, že to trenérským kolegům 

k něčemu bylo.“ 

Plzeňský dorost před startem soutěže
Jeho svěřenci budou na jaře útočit ze středu tabulky. „Je to hodně vy-

rovnané, napoví už začátek. Tři ze čtyř prvních zápasů hrajeme doma 

a budeme chtít uspět. Loni jsme se nasadili vysokou laťku a chceme 

být úspěšní také nadále. Snad nám k tomu mohou pomoci právě 

i zkušenosti z Juventusu.“ 

Neobvyklý dárek si k Vánocům 
nadělil trenér našich nejstarších 
dorostenců, Jiří Kohout. Spolu 
s asistentem Radkem Schvei-
nertem prožil ve druhém pro-
sincovém týdnu tréninkovou 
stáž ve slavném Juventusu Turín. 
Po návratu předává zkušenosti 
také dál. Viktoria Plzeň zajistila 
přednášku spřáteleným klubům 
z celého západočeského kraje, 
na které se Jiří Kohout podělil 
o načerpané zážitky.

Jiří Kohout Jiří Kohout 
přednáší přednáší 
Západočechům Západočechům 
o práci o práci 
JuventusuJuventusu



Restaurace Na Spilce

U Prazdroje 7
301 00 Plzeň

naspilce@naspilce.com
 www.naspilce.com

Tel.: 377 062 755
GPS: 49°44‘52.032“N, 13°23‘18.102“E

Otevírací doba: Po-Čt 11 - 22,
Pá 11 - 23, So 11 - 22, Ne 11 - 21

Pivovarská restaurace přímo u zdroje

Restaurace byla otevřena v roce 1992 při příležitosti 
150. výročí založení plzeňského pivovaru a nachází se 
v prostorách bývalého kvasného sklepa, tzv. spilky, pří-
mo v areálu pivovaru. Jsme vyhlášeni bohatou nabídkou 
jídel jak tradiční české kuchyně, tak i specialit k pivu 

a hlavně výborně ošetřeným pivem Pilsner Urquell. 

Počet míst 600

Česká kuchyně 
a speciality na pivě

Platební karty, 
stravenky

Tankové pivo

Zahrádka, míst 80

Připojení

Čepovaná piva
Pilsner Urquell 12° nepasterovaný
Gambrinus 12°
Master tmavý 18°
Master polotmavý 13°
Velkopopovický Kozel 10° tmavý
Radegast Birell nealkoholický
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soupiska domácí soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

Brankáři

1 Tomáš Poštulka 2. 2. 1974

19 Dan Houdek  21. 8. 1989

25 Michal Daněk  6. 7. 1983

30 Martin Ticháček  15. 9. 1981

Obránci

4 Tomáš Rada  28. 9. 1983

8 David Limberský  6. 10. 1983

12 Jan Halama  14. 7. 1988

13 Jan Lecjaks  9. 8. 1990

21 Jakub Navrátil  1. 2. 1984

22 Marek Smola  7. 4. 1975

16 Marek Bauer  29. 11. 1990

3 Tomáš Hájovský  10. 12. 1982

5 Jan Polák  26. 3. 1989

15 František Ševinský  31. 3. 1979

Záložníci

6 Paul Da Silva Rodrigues  10. 11. 1986

10 Pavel Horváth  22. 4. 1975

11 Milan Petržela  19. 6. 1983

20 Petr Jiráček  2. 3. 1986

26 Daniel Kolář  27. 10. 1985

29 Jakub Blažek  20. 8. 1989

2 Jakub Dvořák  21. 12. 1989

Útočníci

9 Tomáš Krbeček  27. 10. 1985

14 Adam Varadi  30. 4. 1985

17 Jan Rezek  5. 5. 1982

18 Dmitrii Tatanashvilli  19. 10. 1983

23 Jiří Mlika   18. 7. 1980

28 Ondřej Vrzal  1. 3. 1987

Hlavní trenér: Pavel Vrba 

Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí

FC Slovan Liberec

Soupiska A mužstva

Brankáři

1 Zbyněk Hauzr  20. 4. 1973

16 Zdeněk Zlámal  5. 11. 1985

Obránci

2 Renáto Kelić  31. 3. 1991

8 Jiří Liška   13. 3. 1982

11 Miroslav Holeňák   10. 2. 1976

12 Radek Hochmeister  6. 9. 1982

14 Pavel Košťál  17. 9. 1980

17 Tomáš Janů  17. 9. 1973

19 Lovre Vulin  2. 9. 1984

21 Radek Dejmek  2. 2. 1988

32 Theodor Gebre Selassie  24. 12. 1986

Záložníci

10 Marcel Gecov  1. 1. 1980

18 Bořek Dočkal  30. 9. 1988

20 Tomáš Frejlach  24. 11. 1985

23 Petr Papoušek  7. 5. 1977

24 Ján Vlasko  11. 1. 1990

25 Jakub Dohnálek   12. 1. 1988

Útočníci

7 Jan Nezmar  5. 7. 1977

9 Ondřej Smetana  4. 9. 1982

15 Andrej Kerić  11. 2. 1986

26 Tomas Radzinevičius  5. 6. 1981

28 Jan Blažek  20. 3. 1988

29 Filip Dort  27. 7. 1980

Hlavní trenér: Ladislav Škorpil

Asistenti trenéra: Luboš Kozel, Radim Nečas, Josef Petřík



malby natery

p .lzen cz
ne j l e p š í a d r e sa v e mìs t ì

Partneři:

Ofi ciální dodavatelé:

Mediální partneři:
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příští zápasy

Kalendář ligových zápasů Viktorie

 8. 3. 2009 – 15:00

 FK Teplice – FC Viktoria Plzeň

14. 3. 2009 – 17:00

 FC Viktoria Plzeň – FK Marila Příbram

22. 3. 2009 – 15:00

 SK Dynamo České Budějovice – FC Viktoria Plzeň

 4. 4. 2009 – 17:00

 FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň

11. 4. 2009 – 17:00

 FC Viktoria Plzeň – FC Tescoma Zlín

18. 4. 2009 – 17:00

 AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň

25. 4. 2009 – 17:00

 FC Viktoria Plzeň – Bohemians Praha

 3. 5. 2009 – 17:00

 FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň

 9. 5. 2009 – 17:00

 FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno

17. 5. 2009 – 17:00

 FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň

23. 5. 2009 – 15:00

 FC Viktoria Plzeň – SK Kladno

30. 5. 2009 – 15:00

 FK Viktoria Žižkov – FC Viktoria Plzeň

Kalendář pohárových zápasů Viktorie

 8. 4. 2009 – 17:00

 AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň

22. 4. 2009 – 17:00

 FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů Viktorie

Juniorka:

15. 3. – 10:15

 FC Viktoria Plzeň B – FC GRAFFIN Vlašim

29. 3. – 10:15

 FC Viktoria Plzeň B – FC Buldoci Karlovy Vary

Dorost U19:

 6. 3. 2009 – 11:00

 FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc

20. 3. 2009 – 11:00

 FC Viktoria Plzeň – FK Siad Most

Žáci U15:

21. 3. 2009 – 11:00

 FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav

 4. 4. 2009 – 10:15

 FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905

Ženy „A“:

 4. 4. 2009 – 14:15

 FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko

19. 4. 2009 – 11:00

 FC Viktoria Plzeň – FC Teplice 






