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jak to vidím já

Po čtrnácti dnech se opět představujeme v domácím 
prostředí. Ve Štruncových sadech jsme naposledy po 
zlepšeném výkonu ve druhé půli porazili střížkovské Bo
hemians, právě na tento výkon bychom chtěli navázat 
také dnes. Výkonem i vítězstvím chceme napravit ut
kání v Jablonci, ve kterém jsme totálně propadli. 
Proti Bohemians jsme odehráli zápas dvou rozdílných 
poločasů. Bohemka v první půli vypadala lépe než my, 
byla fotbalovější. Ukázala všem odborníkům, že i hra na 
jednoho útočníka může přinést hodně šancí. Přehrála 
nás na šance, my jsme vypadali špatně a soupeř si 
zasloužil dát gól. Asi na nás trochu psychicky dolehla 
středeční pohárová prohra se Spartou, každopádně 
jsme v prvním dějství působili hodně rozpačitým 
dojmem. Musel jsem to hráčům v kabině o poločase 
důrazně vysvětlit. Dnes jsme měli štěstí, které nám 
třeba chybělo v prvním pohárovém zápase na Spartě. 
Víc jak polovinu utkání jsme tahali za kratší konec a o 
osudu zápasu vlastně rozhodly dvě standardní situace 
na začátku druhého poločasu. 
Naopak v posledním utkání na půdě Jablonce nám 
nevyšlo nic. Před zápasem jsme ještě živili malou naději 
na páté místo a tím pádem vstup do pohárové odvety, 
ale náš výkon těmto ambicím absolutně neodpovídal. Někteří naši hráči podali podprůměrný výkon, naopak Jablonečtí odehráli skvělou partii. 
Největší rozdíl byl ale v přístupu. Zatímco domácí odjezdili utkání na sto procent, my jsme zaostávali ve všech herních činnostech. Můžeme spe
kulovat, že utkání by se v případě našeho vedení ubíralo jiným směrem. Velkou šanci měl na začátku duelu Limberský, za stavu 0:1 mohl navíc 
vyrovnat Hájovský, ale na šance se vymlouvat nechci. Za celé utkání jsme ani jednou netrefili branku, což o něčem svědčí. Zápas v Jablonci byl 
prostě jedním velkým zklamáním.
Nyní nás čeká další soupeř, před vlastními fanoušky budeme chtít uspět. Brno je hodně nevyzpytatelným soupeřem, kvalitou kádru určitě patří 
v tabulce na vyšší příčky. Poslední vítězství nad Slávií jim navíc určitě dodalo sebevědomí, my je budeme chtít přibrzdit. V případě tříbodového 
zisku se můžeme v tabulce posunout před Brno a to je před utkáním naším cílem. Není pravdou, že již nemáme o co hrát. Budeme se snažit odeh
rát soutěž důstojně. Pořád je ve hře dvanáct bodů, určitě se chceme v tabulce posunout na vyšší pozice. 

Pavel Vrba

Výzva fanouškům
FC Viktoria Plzeň nastupuje po nevydařeném duelu s Jabloncem k dalšímu náročnému utkání, tentokráte budou 
Západočechům soupeřem fotbalisté Brna. Viktoria se v lize po špatném úvodu jara zvedla, především v domácím 
prostředí předvádí dobré výkony. Zároveň však Viktoria Plzeň nezapomíná ani na svou slavnou a dlouhou minu
lost. A právě proto se obrací s žádostí o pomoc k tomu nejcennějšímu, co ji 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 4�1 925 nebo mailu paja.hochman@seznam.cz. Na 
dárce čeká originální darovací listina, zmínění jména v síni slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň. 
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Chyběl jen kousek a mohl ve Viktorce působit 
již od loňského léta. Nakonec se na soupisce 
plzeňského týmu objevil až v lednu roku 
letošního. Šestadvacetiletý stoper si tak 
splnil svůj sen, který se rovnal přestupu 
do prvoligového týmu. Tomáš Hájovský 
pravidelně nastupuje, stále splácí svou 
premiérovou branku a ve skrytu duše přemýšlí 
o slovenské reprezentaci.

Viktorián ze 
Slovenska 
prožívá 
prvoligový sen

Začalo to v Lehotě pod Vtáčnikom  
Své první fotbalové krůčky udělal stoper Viktorky v Lehotě pod 
Vtáčnikom, kde vyrůstal. „Když jsem přišel ze školy, okamžitě jsem ho
dil tašku do kouta a šel hrát fotbal. Jako kluci jsme si kopali na ulici 
a potom jsme prošli mladšími i staršími žáky a dorostem,“ vzpomíná na 
dobu, kdy začal kopat do kulatého nesmyslu. „V dorostu v Lehotě jsme 
byli dobrý ročník. Postupovali jsme vlastně dva roky po sobě. U mužů 
pak byl trenér Banetka, který mě fotbalově vychoval. Od sedmnácti 
let jsem nakonec nastupoval za muže,“ popisuje “Hajas” svou cestu do 
prvního týmu. „Trenér Banetka mi dával individuální tréninky. Rozepsal 
mi tréninkové jednotky, já jsem ho poslouchal a hlavně on mne vycho
val po fotbalové stránce,“ děkuje trenérovi, který měl i poté hrát v jeho 
fotbalovém životě velkou roli. 
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Civilní služba v Dolných 
Vestenicích
První změna klubu přišla pro 
Tomáše po prvním roce v týmu 
mužů. Trenér Banetka odchá
zel trénovat Dolné Vestenice, 
tým, který působil ve třetí 
lize. O služby vysokého fot
balisty měl velký zájem, a tak 
nabral směr Vestenice i dnes 
šestadvacetiletý obránce. 
„Vlastně jsem si ve Vestenicích 
odbyl i civilní službu, která 
spočívala v tom, že jsem se 
staral o hřiště. Na fotbalovém 
hřišti jsem tak byl opravdu 
stále,“ směje se při vzpomínce 
na dvouleté působení ve třetí 
nejvyšší slovenské soutěži. 
„Čekal jsem na podpis smlouvy, ale stále se to o měsíce oddalovalo. 
Nakonec mi trenér Banetka domluvil zkoušku v Čechách, a tak jsem 
odešel do Poštorné.“ Opět měl tak prsty v přestupu Hájovského trenér 
z Lehoty.  

Z třetí české ligy do Skotska
„V Poštorné byl pan Baránek. Odehrál jsem tam zkušebně dvě utkání 
v rámci turnaje a poté mi řekl, že mne chce. Podepsal jsem tedy smlou
vu a stal jsem se hráčem Poštorné, která v tu dobu hrála třetí ligu,“ 

popisuje hráč, jehož vzorem je John Terry, přestup do třetího klubu, 
který byl však prvním mimo rodné Slovensko. Angažmá v Poštorné 
nicméně netrvalo nijak dlouho: „Byl jsem tam ani ne rok a na našem 
zápase se objevil skaut ze Skotska. Ten mi nabídl angažmá ve Skotsku. 
Samozřejmě jsem neváhal. Po posledním zápase sezony jsem odletěl 
a za kanálem se dohodl na půlročním hostování.“

Půlrok u skotských Raith Rovers 
Takřka během jednoho roku změnil Tomáš potřetí klub. Potřetí se také 
jednalo o klub z jiné země. „Skotsko pro mě bylo malým šokem. An
glicky jsem se předtím nikdy neučil, ve škole jsem měl němčinu. Dobré 
bylo, že tam se mnou byl spoluhráč ze Slovenska Peter Očovan, který 
uměl anglicky,“ vzpomíná na svého spoluhráče, jehož působení u Rov
ers poznamenalo zranění. Hájovský nebyl zdaleka jediný, kdo měl 
problémy s jazykem: „Francouzští fotbalisté, které si do týmu přivedl 
manažer Anelka, 
také neuměli an
glicky. Domlouvali 
jsme se tedy mezi 
sebou rukama no
hama,“ líčí způsob 
komunikace slo
venský fotbalista. 
Po fotbalové stránce 
na tom Raith Rovers 
nebyli nejlépe: „Hráli 
jsme o záchranu 
a byli poslední. Pak 
přišel nový trenér, 
který nám dopředu 
řekl, že chce sázet na jiné hráče, takže jsem dva měsíce nehrál a byl rád, 
že jsem se mohl vrátit domů,“ popisuje, jak se jeho skotské angažmá 
nachýlilo ke konci. Jedním dechem vzápětí dodává: „Přesto mám na 
působení ve Skotsku dobré vzpomínky.“
  
Působení v Prachaticích a testy v Ružomberoku
„Po návratu ze Skotska mě Poštorná prodala do Prachatic. Ty byly v té 
době poslední ve druhé lize a během jara se nám soutěž nepodařilo 
zachránit, sestoupili jsme,“ vypráví další kapitolu svého fotbalového 
příběhu Hájovský. Poté, co opustil Britské ostrovy, dostal nabídku 
z prvoligového slovenského klubu. Chyběl jen kousek a 196 centimetrů 
vysoký hráč mohl hájit barvy Ružomberoku: „Absolvoval jsem tam zim
ní přípravu v Tatrách. Bohužel se nakonec mezi sebou kluby nedohodly 
na odstupném.“ Prachatice mohl následně opustit již v průběhu sezo
ny, kdy působily ve třetí lize: „Ještě předtím, než jsem dostal nabídku ze 
Sokolova, přišla možnost přestoupit do Pardubic. Nicméně jsem věděl 

Tomáš Hájovský

Číslo dresu: 3
Narozen: 10. 12. 1982 
Přezdívka: Hajas
Oblíbené jídlo: steak, těstoviny
Oblíbený nápoj: voda, CocaCola
Oblíbená barva: modrá
Oblíbená muzika: house
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o jejich finančních problémech, takže jsem tam nešel,“ vysvětluje, proč 
se rozhodl zůstat ve svém dosavadním působišti. „Potom, co se Pardu
bice stěhovaly do Sokolova, se mi opět ozval trenér Pulpit, a to už jsem 
neváhal.

Fotbalový život v Sokolově
V dresu sokolovského Baníku znovu nakoukl do druhé nejvyšší české 
soutěže. „V Sokolově jsem hrál pravidelně. Vlastně to byl tým Pardu
bic, do kterého přišlo několik nových hráčů, a během přípravy v klubu 
zůstalo pár kluků, co předtím hráli za Sokolov divizi,“ líčí, jak se tvořil 
úspěšný druholigový celek. Tomášovy vzpomínky na fotbalový život 
v Sokolově jsou pak velmi příjemné: „Sokolov je rodinným klubem 
s dobrou partou. Fotbalově mi to hodně dalo, začal jsem pravidelně 
hrát druhou ligu. Prosadil jsem se a pod trenérem Haškem se nám 
hodně dařilo,“ chválí český klub. Angažmá v Baníku si užíval, ale přesto 
pošilhával po splnění svého snu, kterým bylo hrát pravidelně nejvyšší 
soutěž. „Přemlouvali mě, abych prodloužil smlouvu o další dva tři roky. 
Vylepšili mi podmínky. Já jsem si ale chtěl zkusit první ligu. Sokolov měl 
sice ambice do dvou nebo tří roků postoupit, ale spolehnout se na to 
nemůžeš,“ vysvětluje Tomáš hlavní důvody příchodu do západočeské 
metropole.

Možnost stát se viktoriánem už v létě nevyšla  
S týmem plzeňské Viktorky, která mu měla ke splnění ligového snu 
pomoci, absolvoval soustředění během letní přestávky, ale jeho 
vytoužený přestup se nakonec nekonal. „Kluby se nakonec nedohodly. 
Byl jsem u arbitráže, kde se řešila moje opce v Sokolově pro nadcháze
jící rok a nakonec to skončilo tak, že jsem ještě musel v Sokolově zůstat. 
Podobný problém měl i Petr Jiráček. I v jeho případě bylo rozhod
nuto, že by měl v Sokolově ještě rok zůstat, ale jeho nakonec Viktorka 
koupila už během léta,“ popisuje Tomáš problémy, které řešil společně 
s bývalým sokolovským kapitánem. „Návrat do Sokolova byl trošku 
zklamáním, ale bral jsem to s nadhledem. Musím říci, že v Sokolově 
mě nedali na druhou kolej, ale stále se mnou počítali do základu. Mám 
s nimi dodnes dobré vztahy,“ chválí svůj bývalý klub.

Vysněný přestup
Tomáš se však dočkal, neboť Viktoria na něj nezapomněla a v lednu se 
přesunul do Plzně nastálo. Perfektních výkonů Hájovského v barvách 
Sokolova si však nevšimla pouze Viktorka: „Zájem o mne dále pro
jevily České ??? slovo Budějovice ??? i další kluby. Nabídce Viktorie 
jsem dal přednost také proto, že jsem se domluvil s panem Šádkem 
a dal jsem mu své slovo.“ Aklimatizace v novém prostředí pak byla 
bezproblémová: „Protože jsem zde byl už v létě, většinu kluků z týmu 
jsem znal,“ říká stoper, který se hned několikrát během jara objevil 
v sestavě kola vybírané českými médii.

V utkání s Příbramí „Hajase“ nervozita nesvazovala
Během prvních zápasů však Tomáš v základní jedenáctce chyběl: 
„Začátek jara se nám nepovedl. Čekal jsem na šanci a doufal, že 
přijde.“ Svůj první zápas tak odehrál v rámci čtvrtého jarního kola ve 
Štruncových sadech proti Příbrami. „Tento zápas jsem nevnímal nijak 
speciálně, protože proti Příbrami jsem nastupoval už ve druhé lize. 

Nebyl jsem nervózní a naopak to bylo všechno v klídku a pohodě,“ 
což jen potvrzuje jeho velmi klidnou povahu „Možná, že působím jako 
hodný člověk, ale na hřišti to nepřeháním. Nikoho se kopnout nebojím, 
to spíše naopak,“ říká s nadsázkou a úsměvem na rtech. 

Premiérový ligový zásah do sítě Ostravy
„Zápas v Ostravě byl o něčem jiném. Přišlo na něj třináct tisíc lidí, kteří 
vytvořili skvělou fotbalovou atmosféru,“ rozplývá se nad zážitkem, 
kterým pro něj bylo střetnutí na Bazalech. „Když jsem pak dal branku, 
cítil jsem se skvěle. Byl to hezký zážitek hlavně proto, že se to povedlo 
v Ostravě. Vůbec jsem nečekal, že bychom mohli vyhrát 4:1 a že bych 
mohl vstřelit gól,“ zasní se při vzpomínce na svou premiérovou ligovou 
trefu. „První branku ještě furt splácím,“ směje se.  

Skvělé vztahy v kabině
I Tomáš pak potvrdil známou věc, že vztahy mezi viktoriány jsou vyni
kající: „Parta je ve Viktorce výborná a jsem rád, že můžu být v kabině 
s Pavlem Horváthem a zahrát si s ním na hřišti,“ neopomíjí zmínit jeden 
ze základních stavebních prvků plzeňského klubu jak na trávníku, tak 
mimo něj. „Vůči Pavlovi mám samozřejmě respekt, protože to je velká 
osobnost českého fotbalu. Dokonce jsem o něm pár roků zpět četl 
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knihu,“ doplňuje s úsměvem na adresu kapitána Viktorky. Plzeňský 
špílmachr pak Tomášovi pomáhá hodně i na hřišti, když si mezi stopery 
často sbíhá, aby jim usnadnil rozehrávku. „Rozehrávka je věc, kterou 
bych měl zlepšit na prvním místě, v soubojích snad problém nemám,“ 
je k sobě kritický viktorián s trojkou na zádech.  

Česko-slovenské hecování v kabině neprobíhá
Po zápase kvalifikace mistrovství světa, kdy Slováci porazili český 
národní výběr v Praze 1:2, by se nabízely přátelské poznámky vys
lance slovenského sportu směrem k českým spoluhráčům. Opak je 
ale pravdou: „Ne, neřekl jsem nic. A ani se neozval nikdo z kluků.“ 
Trochu popichování si ale vyslechl po hokejovém utkání mezi Slo
venskem a Maďarskem: „V kabině jsem Martinu Ticháčkovi, který sedí 
vedle mě, říkal, že s Maďary musíme vyhrát, že neumějí ani bruslit. 
Že si jejich hráči kvůli mistrovství museli vzít dovolenou a podobně. 
A nakonec dáme vítěznou branku třináct vteřin před koncem,“ od
dechne si ještě dnes.       

Dalším snem je reprezentace
Stejně jako každý fotbalista, i Hájovský sní 
o tom, že by si jednou mohl přes hlavu 
přetáhnout reprezentační trikot své země. 
„Každý musí mít nějaký větší cíl. Mým je 
právě reprezentace Slovenska,“ prozrazuje 
fanouškům Viktorie. „Zatím žádnou šanci, že 
bych se mohl objevit v reprezentaci, necítím. 
Máme hodně dobrých hráčů. Ale považuji 
to za svůj cíl do budoucna, takže uvidíme,“ 
dodává vzápětí se skromností sobě vlastní 
plzeňský obránce. „Snažím se hrát co nejlépe, 
a když nominace přijde, tak přijde. Pokud ne, 
tak se nic neděje,“ říká Hájovský.

Pátý rok mimo Slovensko
Jak vnímá Tomášova rodina fakt, že je už řádku 
let mimo domov? „Rodina si na to, že mne 
nevidí často, už zvykla. Já jsem už pět roků 
v Čechách, sestra pracuje v Itálii, takže naši 
jsou vlastně doma sami,“ zasvěcuje příznivce 
plzeňského klubu do rodinných záležitostí. Že 
by ho lákalo vydat se hledat fotbalové štěstí 
za sestrou na Apeninský poloostrov a zkusit si 
zahrát v nějaké nižší italské rezolutně odmítá. 
„V Čechách jsem spokojen. Už v Sokolově 
jsem bydlel a na Slovensko jsem se dostal asi 
tak jednou do měsíce. Nyní máme s přítelkyní 

byt v Plzni na Borech,“ prozrazuje něco málo ze svého soukromí. 
Přítelkyni Ivanu si našel v Sokolově a v zimě se s ním přestěhovala do 
západočeské metropole. 

Tomáš sní v Plzni svůj ligový sen
V kabině se s českými spoluhráči ohledně kvalifikačního duelu, jak již 
prozradil, nepopichoval. Jak ale tento zápas prožívala českosloven
ská domácnost? „Akorát mi Ivana před zápasem kvalifikace říkala, že 
jestli Češi prohrají, tak bude hodně naštvaná. Nakonec ale, i když jsme 
vyhráli, to bylo všechno v pořádku,“ směje se. Baví se vůbec Tomáš se 
svojí drahou polovičkou o fotbale? „Když jsem se s Ivanou seznámil, 
tak o fotbalu moc nemluvila. Nyní se v tom už orientuje lépe a snaží se 
mi občas i něco poradit,“ prozrazuje a je na něm vidět, jak září spokoje
ností. K tomu dozajista napomáhá i fakt, že si splnil svůj prvoligový 
sen: „Angažmá ve Viktorce pro mě znamená strašně moc. Vždycky jsem 
snil o první lize. Nyní se mi to splnilo a jsem šťastný,“ přikyvuje Tomáš, 
který nyní prožívá nádherné okamžiky.



VIKTORIÁN 05/09 8

téma

uvádí...

www.cinestar.cz

Jedineãn˘ 3D záÏitek 

pouze v multikinû Cinestar

Premiéra v multikinû 
Cinestar 14. kvûtna.



9 VIKTORIÁN 06/09

soupeř

Dlouhá historie vzájemných duelů
Oba celky se utkávají poměrně často, a to již od �0. let minulého století. Během 
osmi prvoligových roků 19�2–1980 bylo Brno jedním ze šesti celků, se kterými 
se Plzeň utkávala po celou tuto dobu. Zajímavý vývoj měly zápasy na plzeňské 
půdě – nejprve �x uspěli domácí, poté přišly na řadu dvě remízy a nakonec si �x 
po sobě odvezli výhru hosté. A právě brněnští si ve svém prostředí vedli výrazně 
lépe, neboť vyhráli �x v řadě (celkové skóre 21:�) a až poté skončil zápas v Brně 
dělbou bodů (0:0). Je to dodnes poslední vzájemné bezbrankové utkání a vůbec 
jediná remíza, která se zrodila v jihomoravské metropoli. I přesto Plzeň obsadila 
poslední místo, Brno skončilo druhé, což byl na dlouhá léta jeho největší úspěch. 
Lépe si vedlo už jen v sezoně 19��/�8, kdy získalo svůj historický mistrovský 
titul. První liga bez plzeňské účasti však někdejší Zbrojovce zřejmě nesvědčila 
a hned od ročníku 1980/81 nastal pád do podprůměru. Vše vyvrcholilo sestu
pem v roce 198�, který zažilo i několik pamětníků již zmíněného titulu o pět let 
dříve, například Josef Mazura, Karel Jarůšek, Petr Janečka či Libor Došek. Až do 
rozdělení Československa se obě mužstva utkávala pouze v 1. ČNFL, i když každé 
ještě do nejvyšší soutěže nakouklo, ale nikdy ne současně.

Novodobá setkání v samostatné lize
Poslední roky vyznívají pro plzeňské barvy. V roce 200� se hrálo 2x v Brně 
a viktoriáni se vezli domů šest bodů. Plný bodový zisk vytěžila Viktoria i z obou 
loňských zápasů. Po domácím vítězství 2:0 hned po zimní přestávce ale 
následovala opakovaná desetizápasová černá série, která byla ukončena až 
v květnu proti Jablonci. Čtvrtou výhru po sobě, z toho třetí na hřišti Brna, si 
plzeňští připsali – přesně na den – před půlrokem. V historii české ligy si Vikto
ria přivezla z jihomoravské metropole již pět výher, což nemá ve srovnání s os

tatními současnými prvoli
govými kluby obdoby – jinde 
totiž zvítězila maximálně 2x, 
a to na Slavii, v Ostravě a Olo
mouci. Zásluhou uplynulých 
tří let už má Plzeň s Brnem 
aktivní bilanci a pokud dnes 
neprohraje, udrží si ji i nadále. 
Brno v Plzni nevyhrálo již 
téměř 15 let, z předchozích 
devíti střetnutí čtyři skončily 
remízou, pokaždé 1:1. 

Tradičně 
nevyrovnané Brno 
V letošní sezoně zůstávají 
zástupci jihomoravské metro
pole za očekáváním. V ligové 

tabulce jsou o pouhý bod před naším celkem na devátém místě, přitom cílem 
mužstva měl být boj o evropské poháry. Brněnský celek řešil v průběhu sezony 
také mimofotbalové starosti. Tým po mediálně hodně sledovaném incidentu 
opustil klíčový útočník Aleš Besta, sbalit kufry si následně musel také trenér 
Uličný. Nový kouč Miroslav Baránek převzal tým v zimě, ale ani on nedokázal 
výkony stabilizovat. Brno dokázalo porazit Slávii či přivézt vítězství ze hřiště Mla
dé Boleslavi, ale také odevzdalo body zachraňujícím se Kladnu a Žižkovu. Jakou 
tvář ukáže Brno dnes?

Plzeň čeká nevyzpytatelný soupeř
Brno patří mezi šestici klubů, jež mají odehrány v 1. české lize plný počet sezon. Již po mnoho desetiletí 
provází brněnský fotbal velká nevyrovnanost výkonů, neboť téměř pravidelně střídá sezony, kdy hraje 
o poháry, záchranu nebo jen ve středu tabulky. Po několika nevydařených ročnících (naposledy před třemi 
lety) obsadilo Brno loni 4. a předloni 5. místo, letos však zatím zůstává za očekáváním.

PLZEŇ – BRNO
Bilance vzájemných zápasů:
1. česká liga: 2� 10 4 9
Z toho v Plzni: 11 5 4 2
Nejvyšší výhra Plzně: �:0 (srpen 1995 – v 
Brně)
Nejvyšší výhry Brna: 5:1 (květen 1998), 4:0 
(březen 2004)

1. československá liga: 16 � � 10
Z toho v Plzni: 8 � 2 �
Nejvyšší výhra Plzně: 5:2 (říjen 19�2)
Nejvyšší výhra Brna: 5:0 (květen 19��)

1. ČNFL: 10 6 1 �
Z toho v Plzni: 5 4 1 0

BRNO
1. česká liga: 199�–2009 (plný počet)
Počet sezon: 16
Počet zápasů: dosud 4�6
Nejlepší umístění: �. místo (1994/1995)
Nejhorší umístění: 14. místo (200�/2004)
Nejvíce vstřelených branek v sezoně: 52 (1994/1995)
Nejméně vstřelených branek v sezoně: 24 (2000/2001)
Nejvíce obdržených branek v sezoně: 46 (199�/1994)
Nejméně obdržených branek v sezoně: 2� (1994/1995)
Nejvyšší výhry: Brno – Cheb 6:0 (listopad 1994), Brno – Zlín 5:0 (květen 200�), 
Brno – České Budějovice 5:0 (březen 200�)
Nejvyšší prohry: Slavia – Brno 6:0 (květen 1994), Sparta – Brno 6:0 (listopad 
2001) a 5:0 (únor 199�)

1. československá liga: *1965–196�, 19�1–198�, 1989–1991, 1992–199�
Počet sezon: 1�
Počet zápasů: 502
Nejlepší umístění: 1. místo (19��/19�8)
Nejhorší umístění: 16. místo (1990/1991)
Nejvíce vstřelených branek v sezoně: 64 (19��/19�8)
Nejméně vstřelených branek v sezoně: 19 (1990/1991)
Nejvíce obdržených branek v sezoně: 61 (19�1/19�2)
Nejméně obdržených branek v sezoně: 25 (19��/19�8)
Nejvyšší výhry: Brno – Trenčín 8:0 (září 19�5), Brno – Nitra 6:0 (září 1980)
Nejvyšší prohry: Žilina – Brno �:0 (září 1966), Trnava – Brno �:0 (říjen 19�1), 
Inter – Brno �:0 (květen 19�5), Ostrava – Brno �:0 (březen 1990), Žilina – Brno 
6:0 (srpen 19�1), Prešov – Brno 6:0 (květen 1981)
* Údaje a bilance z čs. nejvyšší soutěže jsou zaznamenány od sezony 1965/1966, 
neboť je upřednostněna její novodobější historie (posledních 28 let).

1. ČNFL: 198�–1989, 1991–1992
Počet sezon: �
Počet zápasů: 208
Nejvyšší výhry: Brno – Mladá Boleslav 9:0 (červen 198�), Brno – Tábor �:0 (říjen 
1988), Liberec – Brno 0:� (říjen 1991), Brno – Xaverov 6:0 (srpen 198�)
Nejvyšší prohra: Olomouc – Brno 5:0 (duben 1984)
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Protrápená první půle
Výhra se rodila těžko, v prvním poločase byli hosté fotbalovější. Už v pá
té minutě se mohl radovat vytáhlý útočník Kincl, jeho hlavička skončila 
těsně vedle pravé tyče Daňkovy branky. Vzápětí byli blízko gólu viktoriá
ni. Limberský poslal z pravé strany ostrý přízemní centr před branku, tam 

se ho snažil do sítě usměrnit Varadi, ale neuspěl. V 16. minutě napřáhl na 
hranici šestnáctky Andronic, do jeho střely však na poslední chvíli skočil 
Limberský a míč zblokoval.  Zanedlouho se po rohu Zoubka strhl před 
Daňkem pořádný závar, ale obránci stihli míč odkopnout. 

Viktoria příliš nehrozila
Po půlhodině hry musel Daněk rychle na zem před osamoceným Kinc
lem. Viktoria se připomněla pouze dalekonosnou ranou Horvátha, se 

Gambrinus liga, 25. kolo
FC Viktoria Plzeň – FK Bohemians Praha 3:1 (0:0)
Branky: 5�. Hájovský, 5�. Petržela, 62. Horváth – 8�. Ibe
Rozhodčí: Jech – Ubias, Moudrý
ŽK: 0:0
Diváků: 2 ��4
Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Halama, Lecjaks – Limberský 
(8�. Rada), Kolář, Horváth, Petržela (�9. Presl) – Tatanašvili (��. 
Jiráček), Varadi
Bohemians: Beláň – Turtenwald, Lencevič, Horáček, Grznár – Fe
nyk (46. Novotný), Dobeš, Zoubek (66. Ibe), Demeter, Andronic (58. 
Galbavý) – Kincl.

První poločas trápení, ale po přestávce zlepšený výkon 
a zasloužená výhra. Tak vypadalo 25. kolo Gambrinus 
ligy z pohledu Viktorie Plzeň, která ve Štruncových 
sadech porazila Bohemians Praha 3:1. Tým kouče Vrby 
si tak spravil chuť po porážce se Spartou ve čtvtfinále 
Poháru ČMFS.

Viktoria udeřila 
ve druhé půli
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kterou si brankář Belaň poradil, a vytlačil míč na roh. Ale ve �5. minutě 
bylo znovu zle před Daňkem. Dobeš poslal přesný centr na hlavu Kincla 
a ten mířil ke vzdálenější tyči. Gólman Viktorie však skvělým zákrokem 
svůj tým podržel.

Poločasová pauza pomohla
V plzeňské kabině bylo po prvních 45 minutách hry pořádně dusno 
a hráči si slova trenérů vzali k srdci. Hned po návratu na hřišti se zblízka 
snažili dorazit míč do 
sítě Hájovský s Kolářem, 
ale Belaň ještě odolal. 
V 5�. minutě už se sta
dion radoval. Petržela si 
při rohovém kopu nara
zil míč s Horváthem, na 
jeho přetažený centr si 
poté nejvýše vyskočil 
stoper Hájovský a hlavou 
otevřel skóre. 

Tři góly během 
devíti minut
Pro hosty tím odstar
toval krutých devět 
minut. Zanedlouho po 
první gólu zatáhl míč 
do šestnáctky Petržela, 
zasekl míč, oklamal ob
ránce a parádně zavěsil 
k pravé tyči  2:0. A v 62. 
minutě byli Plzeňané ještě veselejší. Horváth se postavil k rohovému 
kopu a předvedl stejný kousek jako v utkání se Zlínem, Míč zakroutil 
rovnou mezi tyče a gólman Belaň si ho při snaze vyboxovat pryč 
srazil za brankovou čáru  �:0. Tahle sprcha s hosty pořádně otřásla 
a proměnili se ve fotbalové žáčky. Další rychlou akci předvedl Kolář, 
který se s míčem dostal až před branku a zpětnou přihrávkou se snažil 
najít spoluhráče. Ale tentokrát situaci obrana Bohemians ustála. V �8. 
minutě měl po centru Koláře na hlavě gól Jiráček, zamířil však těsně 
vedle pravé tyče.

Čestný úspěch klokanů
Nakonec ale poslední slovo patřilo hostům. Zasloužil se o to střídající 
Nigerijec Ibe. V 8�. minutě se pohotově otočil na hranici šestnáctky 
a přesnou ranou snížil na rozdíl dvou gólů. A zanedlouho se stejný 
hráč prodral k další střele, ale tentokrát Viktorii zachránil výborným 
zákrokem Daněk. Své představení pak Ibe v nastaveném čase ukončil 
nepřesnou hlavičkou po rohovém kopu, ale skóre už se neměnilo. 

Viktoriáni si 
pochValoVali 
druhou půli
Spokojenost s výsled
kem a hrou v druhém 
poločase, ale velká 
nespokojenost s hrou 
v první půli. Tak hod
notili viktoriáni zá
pas, v němž porazili 
pražské Bohemians 
�:1. „V první půli jsme 
neběhali. Možná to 
bylo tím, že jsme se 

podvědomě šetřili, aby nám po náročném programu tohoto týdne 
v závěru nedošly síly. V šatně pak bylo o poločase dusno a naštěstí se 
nám povedlo dát rychlý gól, který nám pomohl,“ konstatoval kapi
tán Plzně Pavel Horváth, který v 62. minutě s přispěním brankáře 
Belaně vstřelil gól přímo z rohu a napodobil tak svůj kousek ze zá
pasu se Zlínem. „Franta Ševinský mi o půli říkal, že hráči Bohemians 
čekají spíš centr na druhou tyč. Takže jsem to zkusil přímo a dopadlo to 
dobře,“ popisoval. 
S výsledkem byl spokojený i další plzeňský střelec Tomáš Hájovský. 
„V prvním poločase jsem ale možná, podobně jako další hráči, cítil ještě 
nějaké zklamání ze středečního pohárového vyřazení. Navíc jsem se 
nechytil první přihrávkou a vleklo se to se mnou, můj výkon nebyl op-
timální. Trenér v kabině ale zvýšil hlas a v druhé půli jsme to zlomili,“ 
uvedl Hájovský.
Ani plzeňský trenér Pavel Vrba přes výhru neskrýval rozčarování 
nad hrou svých svěřenců v prvním poločase. „Bohemka v první půli 
vypadala lépe než my, byla fotbalovější. Ukázala všem odborníkům, že 
i hra na jednoho útočníka může přinést hodně šancí. Přehrála nás na 
šance 2:1. My jsme vypadali špatně a soupeř si zasloužil dát gól. Asi na 
nás trochu psychicky dolehla středeční pohárová prohra,“ zamýšlel se 
nad příčinami špatného výkonu v úvodu zápasu Vrba. Podle něj si 
někteří hráči Plzně asi mysleli, že se soupeř porazí sám, a měli špatný 
pohyb. „Musel jsem to v kabině o poločase důrazně vysvětlit. Myslím, že 
jsem používal stejně ostré výrazy jako můj kolega po zápase. Slyšel jsem 
ho, když jsem šel okolo kabiny Bohemky,“ dodal Vrba. Uznal, že Bo
hemka byla Plzni rovnocenným protivníkem. „Dnes jsme měli štěstí, 
které nám třeba chybělo v prvním pohárovém zápase na Spartě. Víc než 
polovinu utkání jsme tahali za kratší konec a o osudu zápasu vlastně 
rozhodly dvě standardní situace na začátku druhého poločasu.“ 
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Neproměněné plzeňské šance a domácí trest
Jablonec začal za téměř letního počasí nedělní zápas aktivně, už 
ve třetí minutě  musel hostující Daněk řešit první nebezpečnou 
situaci. Do první velké šance se ale pak dostala Plzeň, v sedmé 
minutě naneštěstí pro Viktorii chytrý Limberského oblouček branku 
Severočechů minul. Ve 12. minutě už Jablonec třízápasovou šňůru 
bez gólu přerušil. Hamouz převzal Klapkův centr mezi obránci Vikto
rie a k tyči přesně zakončil.

Nejtěsnější poločasový výsledek
Jablonec stupňoval tlak a v 25. minutě už mohl svůj náskok zvýšit. 
Po faulu na Lafatu zahrávali domácí zleva přímý kop a  Klapka mířil 
z trestného kopu pod břevno.  Daněk  ale jeho pokus s námahou 

Jablonec se v 26.  kole Gambrinus ligy dostal z výsledkové 
a střelecké krize, na domácím trávníku jasně přehrál 
plzeňskou Viktorii 3:0. Plzeň  toto zmrtvýchvstání 
soupeři svým výkonem usnadnila, v jablonecké Chance 
aréně podala chabý výkon.

Viktoria přijela ze 
severu s prázdnou

JaBlonEc VYhrál ZcEla ZaslouŽEnĚ, 
shodli sE Viktoriáni
Nesplnění taktických pokynů, brzká inkasovaná branka 
a především obětavější a fotbalovější projev Jablonce – to byly 
podle viktoriánů hlavní důvody porážky Plzně na severočeské 
Střelnici. „Jablonec hrál výborné utkání a zcela zaslouženě získal 
tři body,“ přiznal po závěrečném hvizdu Pavel Vrba, který byl 
z výkonu svého týmu hodně zklamaný. „Někteří naši hráči podali 
podprůměrný výkon, naopak Jablonečtí odehráli skvělou partii. 
Největší rozdíl byl ale v přístupu. Zatímco domácí odjezdili utkání na 
sto procent, my jsme zaostávali ve všech herních činnostech.“
Na začátku utkání přitom byli fotbalisté ze západočeské metro
pole nebezpečnějším týmem. Už v osmé minutě měl velkou šanci 
David Limberský, ale technickým lobem branku Lukáše Zicha ne
trefil. Hned poté přišel trest v podobě úvodní branky domácích. 
„Můžeme spekulovat, že utkání by se v případě našeho vedení ubíralo 
jiným směrem. Za stavu 0:1 mohl navíc vyrovnat Hájovský, ale na 
šance se vymlouvat nechci. Za celé utkání jsme ani jednou netrefili 
branku, což o něčem svědčí.“
Právě zmiňovaný Tomáš Hájovský byl po zápase hodně zkla
maný. „Vůbec jsme nesplnili taktické pokyny, utkání navíc hodně 
poznamenala první branka. Věděli jsme, že Jablonec je v menší 
krizi, a chtěli jsme co nejdéle udržet čisté konto. Po vedoucí brance 
soupeře jsme museli hru otevřít a Jablonečtí toho dokonale dokázali 
využít,“ zhodnotil duel slovenský obránce, který si mohl připsat 
třetí ligovou branku. Po rohovém kopu a ideálním náskoku však 
poslal svoji prudkou hlavičku pouze metr vedle pravé tyčky. „Je 
to velká škoda, mohli jsme se zápasem ještě něco dělat,“ smutnil 
šestadvacetiletý fotbalista, který však sportovně ocenil především 
soupeře. „Jablonec odehrál výborné utkání. Přestože jsme vítězství 
našimi chybami hodně ulehčili, tři body berou zaslouženě.“
Před utkáním se v kabině Plzeňských skloňovala teoretická 
možnost dohledu pohárových příček, jasná nedělní porážka však 
tuto možnost vyloučila. „Budeme se snažit odehrát soutěž důstojně. 
Pořád je ve hře dvanáct bodů, určitě se chceme v tabulce posunout 
na vyšší pozice. Další možnost budeme již při sobotním domácím du-
elu s Brnem,“ zakončil zápasové hodnocení trenér Pavel Vrba.
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vyškrábl na roh. Ve ��. minutě mohli hosté vyrovnat. Horváthův centr 
míří na hlavu Hájovského, osamocený obránce ale svatyni Jablonce 
minul. O tři minuty později kontrovali Jablonečtí. Lafata našel ideálně 
Eliáše, ani ten svoji šanci nevyužil. I proto soupeři odcházeli po 
poločase za stavu 1:0 pro domácí.

Zkáza ve druhém poločase
Jestliže tři desítky příznivců Viktorie, kteří vytvořili hostům výbornou 
kulisu, věřily v obrat, musely být ve druhé půli zklamány. Na začátku 

FK Baumit Jablonec 97 
– FC Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)

Góly: 12., 66.Hamouz, �9. Valenta
ŽK: Krejčí, Homola – Varadi, Limberský, Horváth
Jablonec: Zich  Zábojník,  Hamouz,  Krejčí,  Homola  Haurdič 
(68. Michálek),  Hloušek,  Klapka (�2: Valenta),  Eliáš, Loučka  La
fata (90. Vukovič)
Plzeň: Daněk  Hájovský, Halama, Ševinský, Limberský (60. 
Mlika)  Horváth, Lecjaks, Jiráček, Kolář  Krbeček (�0. Tatanašvili), 
Varadi (86. Presl)
Diváci: � 624
Rozhodčí: Kovařík – Hojsík, Jiřík

volil zbytečnou kličku, o tři minuty později už přišla chvíle pro Ha
mouze, který z brejkové situace zvýšil na 2:0. Od té chvíle Severočeši 
trávník na Střelnici zcela opanovali a zmar Plzně dovršuje střídající 
Valenta v �9. minutě, když využívá přihrávku kanonýra Lafaty. Utkání 
se potom dohrávalo pouze z povinnosti, Viktoria už na zvrat v zápase 
neměla. Jablonec odskočil vítězstvím, které vidělo � 624 diváků, na 
40 bodů a hraje stále o evropské poháry, 

druhé části byl sice míč častěji na kopačkách Viktorie, plzeňští fot
balisté ale hráli příliš staticky. Do nadějné situace se sice dostal 
Jiráček, špatné zpracování ale jeho příležitost ukončilo. A pak už 
přišly chvíle pro Jablonec. V 6�. minutě Lafata  ještě v dobré pozici 
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Začátek v režii Sparty
Na začátku utkání byli aktivnější sparťané, kteří střelami Kladrubského 
a Matušoviče vyzkoušeli pozornost Michala Daňka. Domácí fotbalisté 
kontrovali pokusy Pavla Horvátha a Davida Limberského, ale také Jaromír 
Blažek v brance Letenských byl pozorný. Po dvaceti minutách hry se skóre 
utkání měnilo. Po Vackově nahrávce vlétl do pokutového území Viktorie 
Kulič a střelou k pravé tyči plzeňské branky nedal Daňkovi jedinou šanci. 

Plzeňský tlak z poslední pětiminutovky první půle  
Plzeňští se následně pustili do ofenzivy a jejich snaha o vyrovnání vr
cholila během poslední pětiminutovky prvního poločasu. Viktorii se 
dostalo výhody hned několika rohových kopů, po kterých následovaly 
závary ve sparťanském vápně. Po jednom z nich dokonce Limberský 
orazítkoval břevno Blažkovy svatyně. Poslední pokus první půle však 
vyšel z kopačky sparťanů. Střelu Kladrubského perfektním zákrokem 
vytěsnil Daněk na roh.

Dva góly Sparty zkraje druhého poločasu
První důležitý okamžik druhého poločasu se odehrál v 54. minutě 
hry. Limberský poslal k zemi v pokutovém území Holendu a rozhodčí 

Jílek ukázal na značku pokutového kopu. Míč si na penaltu postavil 
Kladrubský a nemýlil se. Sedm minut nato bylo ještě hůře, když se Va
cek prokličkoval ke střele z hranice vápna a navýšil skóre na 0:�.

Postupová matematika před odvetou 
čtvrtfinále Poháru mluvila jasně. 
Viktorka, která v prvním klání uhrála 
na Letné bezbrankovou remízu, musela 
k postupu do semifinále zvítězit 
v normální hrací době, nebo zopakovat 
výsledek z prvního střetnutí a věřit 
v penaltovou loterii. Sparta se však ujala 
vedení již během prvního poločasu, 
ve druhé půli své skóre navýšila  
a postoupila tak na úkor Plzeňských. 

Viktorka 
skončila 
v Poháru ve 
čtvrtfinále
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Snaha Viktorie o zkorigování výsledku 
Viktoria se vzápětí pokusila odpovědět v podobě střely Koláře, který 
však neuspěl, stejně jako z dorážky Petr Jiráček. Sparťanský brankář 
se vytáhl i o tři minuty později, když se mu podařilo zlikvidovat pokus 
Petržely. V 69. minutě zkusil svůj střelecký um mladík Lecjaks, ale jeho 
zakončení si cestu mezi tři tyče Blažkovy branky nenašlo. 

V závěru utkání se činil Daněk
Navýšit svůj gólový účet se pokusila o pár chvil později Sparta. Levák 
Matušovič nejprve zamířil těsně vedle levé tyče plzeňské svatyně. 
Při jeho druhém pokusu o pár minut později se do dráhy míče po
stavil Daněk a opět předvedl jeden ze svých vynikajících zásahů. 
V �8. minutě hry 
se v malém vápně 
dostal ke střele 
Kucka a orazítkoval 
horní tyč Daňkovy 
svatyně. Dvě minuty 
nato se opět vyzna
menal gólman Vik
torky, když na roh 
vyškrábl Žofčákovu 
střelu. Když pak tři 
minuty před kon
cem hry neproměnil 
vyloženou příležitost 
Kadlec, který netrefil 
branku z malého vá
pna, skončil zápas 
výsledkem 0:�. Vik
toria se tak bohužel 
rozloučila s Pohárem 
ČMFS ve čtvrtfinále.

FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha 0:3 (0:1)
Branky: 22. Kulič, 55. Kladrubský z penalty, 61. Vacek
Žluté karty: Limberský, Horváth – Řepka
Rozhodčí: Jílek – Hojsík, Jiřík
Diváci: 4 �80
Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Rada, Lecjaks 
– Petržela, Horváth, Kolář, Limberský (59. Jiráček) – Varadi (�9. 
Mlika), Krbeček (46. Tatanašvili). Trenér Pavel Vrba.
Sparta Praha: Blažek – Kušnír, Řepka, Hubník, Pamić – Vacek (66. 
Žofčák), Kladrubský, Kucka, Matušovič (84. Piroska) – Kulič (�9. 
Kadlec), Holenda. Trenér Jozef Chovanec.

sparta dnEs BYla lEpŠÍ, pŘiZnali Viktoriáni
Velmi zvláštní byl středeční zápas pro kapitána Viktorky Pavla Hor
vátha. V den svých �4. narozenin odehrál zápas čtvrtfinále Poháru 
ČMFS proti Spartě, ze které do fotbalového světa nakoukl. Určitě 
si pak představoval utkání jinak: „Sparta byla dnes lepší. Její výhra je 
zasloužená,“ uvedl na adresu Letenských plzeňský špílmachr. „Možná 
jsme trochu zpychli z toho, že nás všichni chválili. Jak za první pohárový 
zápas a poté ligu na Spartě, tak za utkání v Ostravě a se Zlínem. Vylítli 
jsme někam, kam jsme neměli,“ zapřemýšlel Horváth nad tím, proč 
Viktoria nezopakovala výkon z minulých zápasů.

„Potvrdilo se, že bezbrankové remízy v prvním pohárovém souboji 
nejsou žádnou výhodou. My jsme do zápasu špatně vstoupili, inkaso-
vali jsme a to bylo zlé,“ uvedl trenér Viktorky Pavel Vrba. O gólu, který 
přišel již po 22 minutách hry, se hovořilo i o přestávce: „V kabině 
jsme si o přestávce říkali, že to zkusíme otočit, chtěli jsme s tím něco 
udělat. Rozhodl druhý gól z penalty. Přišel příliš brzy,“ smutnil po zá
pase Horváth. Kouč Vrba se s Horváthem shodl, že Letenští podali na 
Štruncových sadech kvalitní výkon: „Sparta hrála zkušeně. Její hráči 
si to nekomplikovali, když bylo třeba, přerušili hru,“ pochválil trenér 
viktoriánů jednoduchou hru sparťanů v obraně. 

Viktoria si za svůj cíl dala vstoupit do utkání s kombinační hrou, které 
měla napomoci i perfektní hrací plocha, jejíž vynikající stav ocenili 
i sparťanští fotbalisté společně se svým trenérem Jozefem Chovan
cem. Bohužel bylo nakonec vše jinak: „Od začátku nakopávali dlouhé 
balony a nedostali jsme se vůbec do hry. K tomu jsme vůbec nezvládli 
defenzivu,“ povzdechl si trenér Viktorky. 



Partneři mládeže:

Významní partneři:
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střípky ze Štruncových sadů

Nastup cest slavných odchovanců
Přijď na Městský stadion ve Štruncových sadech. Ukaž, co umíš s míčem, 
a nastup cestu Petra Čecha, Pavla Nedvěda, Martina Filla, Davida Lim
berského a dalších fotbalových osobností, které svoji cestu za slávou 
nastartovaly právě v modročerveném dresu plzeňské Viktorie. 

Nábor již v příštím týdnu
FC Viktoria Plzeň pořádá ve čtvrtek 14. května nábor mladých 
fotbalistů narozených v roce 1999 a mladších. Sraz je před branami 
Městského stadionu ve Štruncových sadech v 16:�0, vlastní tré
ninkové vybavení si malí adepti fotbalového řemesla musí přinést 
s sebou.

Nábor mladých nadějí

Viktoria Plzeň rozšiřuje svou rodinu o další členy. 
Chceš si zkusit hrát za Viktorku Plzeň? Stát se součástí 
tradičního klubu, který ve svém regionu po několik 
desítek let neochvějně kraluje? Mít nejlepší podmínky 
pro fotbalový rozvoj v nejmodernějším tréninkovém 
areálu západních Čech? 

Plzeň – metropole západních Čech, centrum kulturního i společenského života, 
kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Fanděte svému městu  
a přejte mu úspěch! Více informací na www.plzen2015.cz a www.plzen.eu. 

Chybět nebudou ani hráči prvního mužstva
Nábor mladých nadějí proběhne pod vedením zkušených 
mládežnických trenérů Viktorie Plzeň, chybět nebudou ani vybraní 
zástupci prvního mužstva, kteří se malým fotbalistům rádi podepíší 
a přispějí cennou radou. Neváhejte a staňte se členy nejslavnějšího 
západočeského klubu! Těšíme se na všechny.
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Karlovarská 83, 323 10 Plzeň, e-mail: hotel.cd@volny.cz
www.hotelcd.cz, tel.: 379 855 101

Stavební činnost s.r.o.

reklamní agentura

Partneři

banner 6x1m oka po 0,5 m

banner 3x0,75m oka po 0,5 m

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal

��0 �� Město Touškov
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Viktoriáni bavili děti nejen slovem
Hned v úvodu se sešly děti s viktoriány v rozlehlé herně a po 
počátečním ostychu fotbalisty v červených dresech rychle roz
povídaly. „Byl jsem v nemocnici dvakrát za doktorem Neprašem, 

Fotbalisté 
předali dárky 

nemocným 
dětem

strávil jsem tam asi tři dny. Musím říct, že tady to máte mnohem 
hezčí, tady bych snad vydržel i déle,“ ocenil krásnou výzdobu 
dětského oddělení David Limberský, který pak následně s Mi
chalem Daňkem zapózoval nadšeným dětem také s kočárkem. 
„Chceme ukázat, že jsme zasloužilí tátové. Franta už má děti větší 
a Adam ještě musí dospět,“ rýpnul si do kamaráda dobře naladěný 
´Limba´ a spolu se spoluhráči rozdával mezi malé fanoušky drobné 
dary, pozornosti a v neposlední řadě také dresy s podpisy celé kabi
ny. Pozadu nezůstal ani Victory sponzor klubu, sázková kancelář 
Tipsport, která navázala na svůj peněžní dar a přispěla ke spoko
jenosti malých fanoušků množstvím upomínkových předmětů. 

S dobrou náladou, úsměvy a především šekem 
na 40 tisíc korun přišlo v minulém týdnu kvarteto 
fotbalistů FC Viktorie Plzeň na Dětskou kliniku 
Fakultní nemocnice. David Limberský, František 
Ševinský, Michal Daněk a Adam Varadi nejprve 
předali primářce Dětské kliniky MUDr. Zdeňce Černé 
částku vybranou při pohárové odvetě se Spartou 
a poté se již plně věnovali malým pacientům, 
kterých během své cesty po Dětské klinice potkali 
více než tři desítky.
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Vážné chvíle na lůžkovém oddělení
Poté však vyrazili fotbalisté na lůžková oddělení a znatelně 
zvážněli. „Člověk pochopí, že opravdové problémy se řeší právě 
tady,“ shrnul pocity viktoriánského kvarteta nejzkušenější 
z nich, František Ševinský, který se však spolu se spoluhráči 
neúnavně s dětmi i jejich rodiči bavil a přál brzké uzdravení. „Ať 
vás brzy přivítáme ve Štruncových sadech, takové statečné fandy 
potřebujeme,“ loučil se v pokojích Adam Varadi. 

Fotbalisty vyprovodil potlesk dětí i maminek
Fotbalová návštěva, která budila na nemocničních chodbách 
velkou pozornost, zakončila své působení na chirurgickém 
oddělení. Zbytek dárků 
zde rychle zmizel v ruk
ou malých pacientů 
a usměvavé viktoriány 
vyprovodil spontánní 
potlesk přítomných 
maminek. „Je to strašně 
příjemné zpestření, den 
tu nám i dětem ubíhá 

hodně pomalu. Od kluků je to strašně milé,“ 
pochvalovala si nečekané návštěvníky jed
na z nich a s úsměvem dodala: „Navíc si tak 
Viktorka zajistila fanoušky a fanynky všech 
věkových stupínků. Budeme fandit celá ro-
dina.“ 

Vikltoriáni se loučili jen neradi
Hodinovou návštěvu si zástupci nemocnice 
i fotbalisté pochvalovali. „To je to nejmenší, 
co můžeme udělat. Děti měly z naší návštěvy 
a dárků ohromnou radost, všichni jsme byli 
strašně překvapeni. Děti i jejich rodiče přijímají 
těžké životní situace s obrovskou statečností, 
mohu jen smeknout. Všem za celou kabinu 
přeju především brzké uzdravení,“ ohlédl se 
za charitativní akcí František Ševinský. 

Příjemný součet charitativní akce
Celý projekt přinesl Dětské klinice Fakultní nemocnice 85 ti
síc korun. Sázková kancelář Tipsport vynásobila již v průběhu 

pohárové odvety se Spartou počet diváků deseti a předala 
zástupkyním nemocnice šek na 45 tisíc korun. O čtvrteční šek ve 
výši dalších 40 tisíc se zasloužilo hned několik zdrojů. Šestnáct 
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tisíc korun vygenerovala internetová dražba dresů Pavla Hor
vátha a Tomáše Řepky, v tisících se počítala částka vybraná stu
dentkami střední zdravotnické školy během utkání se Spartou 
a do 40 tisíc dorovnala dar FC Viktoria Plzeň.

Spolupráce bude brzy pokračovat
„Jsme moc rádi, že jsme mohli přispět nemocnici i dobré náladě 
malých pacientů,“ řekl na závěr akce tiskový mluvčí viktoriánů, 
Pavel Pillár a zároveň upozornil na pokračující spolupráci Viktorie 
s Fakultní nemocnicí. „S nemocnicí spolupracujeme dlouhodobě 

a určitě v tomto trendu budeme chtít pokračovat. Další kapitolu 
společného úsilí budou 31. května hostit Štruncovy sady, kde se 
bude konat II. ročník 
charitativní akce 
´Nedělní odpoledne pro 
dobrou věc´. Hlavní ná-
plní poslední květnové 
neděle bude utkání 
internacionálů domácí 
Viktorie Plzeň proti leg-
endám Československa, 
program doplní tombola s fotbalovými dary, dětský den, auto-
gramiády fotbalových osobností a mnohé další atrakce. Veškerý 
finanční výtěžek akce bude věnován onkologickému a radiotera-
peutickému oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.“

lEtEckÝ ZáŽitEk a ZáVĚr charitatiVnÍ akcE
Speciální den zažil o svátečním pátku Pavel Horváth. Kapi
tán plzeňských fotbalistů byl totiž hostem Dne ve vzdu
chu s Rádiem Kiss Proton, kde ho čekal nevšední zážitek. 
Před zraky dobře naladěných návštěvníků nasedl plzeňský 
špílmachr do vrtulníku americké výroby R44 a nad letištěm 
areálu Plasy absolvoval de
setiminutový let. „Trošku 
jsem se předem bál, ale 
bylo to hodně příjemné 
překvapení. Pilot se mnou 
zkoušel i let pozadu a do 
stran, ale přežil jsem bez 
újmy,“ usmíval se zkušený 
záložník, který po skončení letu sám helikoptéru natankoval. 
„Prý to žere litr na minutu letu, to je slušný mazlík,“ pochlu
bil se nově načerpanými vědomostmi ´Horvy´ a vzápětí 
přikročil k neméně příjemné části pátečního programu. Pro 
dres vydražený v internetové aukci si totiž přímo na leteckou 
akci přijela slečna Kateřina z Brna. „Mám v Plzni přítele. To je 
také důvod, proč tolik fandím Viktorii,“ vysvětlila sympatická 
černovláska jednou větou svoji přítomnost na akci i zájem 
o dres plzeňského kapitána. Samotné krátké setkání si oba 
užili. „Pavel působí i při osobním setkání moc mile, o to větší 
mám z jeho dresu radost,“ usmívala se vítězka charitativní 
dražby po předání tradičního červeného trikotu a den poté 
v krátkém telefonickém rozhovoru prozradila: „Dres mě 
nadchnul tak, že jsem v něm dokonce spala. Naštěstí přítel 
také fandí Viktorii, takže nový úbor jen vítá.“ 



VIKTORIÁN 05/09 22

rezerva 

Juniorka vydřela z posledních tří zápasů pouze bod

Sympatický výkon v prvním poločase    
V době, kdy první tým Viktorie válčil ve Štruncových 
sadech o postup do semifinále Poháru ČMFS se Spar
tou, utkala se plzeňská juniorka s druhým mužstvem 
Mladé Boleslavi. Mladoboleslavští notně využili 
možnosti posílit svůj tým o hráče áčka a nakonec se 

Během posledních čtrnácti dnů odehráli 
fotbalisté plzeňské juniorky hned tři 
mistrovská utkání, ale do tabulky si připsali 
jen jeden bod za remízu s Vyšehradem. 
V předchozím utkání pak poprvé během 
jarních bojů podlehli mladí viktoriáni na 
domácím hřišti, když nestačili na druhý 
tým Mladoboleslavských. Zatím poslední 
zápas skončil pro Viktorii B nejtěsnější 
možnou porážkou na půdě Králova 
Dvora. 

Fc Viktoria plzeň B – Fk Mladá Boleslav B 0:3 (0:1)
Branky:  4�. Řezníček, �9. Pecka, 84. Kadlec
Rozhodčí: Šafránek – Krauskopf, Kotalík
Viktoria Plzeň B: Houdek – Blažek, Polák, Mandous, Bárta – Vrzal, Dvořák, Diviš (�. 
Koc), Puchmertl – Presl (62. Štafa), Rodrigues (81. Mičkal). Trenér Milan Matejka.  

Fc Viktoria plzeň B – Fk slavoj Vyšehrad 2:2 (0:0)
Branky: 89. Dvořák z penalty, 90. Polák – 65. Nadrchal, 69. Penner z penalty
Rozhodčí: Míka – Mareš, Ratajová
Viktoria Plzeň B:  Houdek – Blažek (65. Chvojan), Navrátil, Polák, Bárta – Presl, Puch
mertl, Dvořák, Vrzal (�1. Nový) – Mlika, Rodrigues (46. Herák). Trenér Milan Matejka.  

Fk králův dvůr – Fc Viktoria plzeň B 1:0 (1:0)
Branka: 12. Kyklhorn 
Rozhodčí: Mareš – Míka, Pospíšil 
Viktoria Plzeň B: Houdek – Blažek, Bauer, Polák, Mandous – Leitl (61. Chvojan), Puch
mertl, Dvořák, Bárta (61. Nový) – Rodrigues, Herák (81. Matas). Trenér Milan Matejka.

jich na hrací ploše objevila hned pětice. Navíc již po 
sedmi minutách skončil zápas pro záložníka Diviše, 
který musel kvůli zranění hřiště opustit. Na hrací ploše 
se objevil dorostenec Koc, jenž si po své premiéře 
v ČFL vysloužil pochvalu od trenéra Milana Matejky. 
Následně se o pár chvil později zaskvěl Houdek, když 
si poradil se střelou Kysely a vytěsnil ji na roh. Zahro
zila ale i Viktorka. Ve ��. minutě zacílil Vrzal nad branku 
Boleslavských. Dvě minuty před koncem první půle 
se ujalo vedení boleslavské béčko, když se Řezníčkovi 
podařilo nadvakrát překonat gólmana Viktorie. 
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Neproměněné šance Viktorky 
Boleslav krutě trestala
Začátek druhého poločasu začali mladí 
viktoriáni aktivněji. Po přihrávce kapitána 
Dvořáka se ve střelecké pozici ocitl Vrzal, 
ale nastřelil pouze obránce Boleslavských. 
Další výraznější šance na změnu stavu 
přišla až v �4. minutě, kdy se po rohu Blažka 
protlačil k nepřesné hlavičce Rodrigues. Pět 
minut nato se skóre již měnilo, neboť hosté 
navýšili svůj brankový účet zásluhou posily 
z ligového týmu Boleslavských, Pecky. Po 
další pětiminutovce byl stav utkání již 0:�. 
Kysela našel nahrávkou Kadlece, který se 
v brankové příležitosti nemýlil. Juniorka tak během jarních bojů poprvé 
padla na domácím hřišti. „Určitě rozhodla větší zkušenost. Soupeř přijel 
značně posílen a o jeho kvalitě nelze diskutovat,“ naznačil trenér Mate
jka, co mělo velký vliv na výsledek středečního klání. 

Proti Vyšehradu viktoriáni zachránili bod v posledních 
minutách
V rámci 24. kola ČFL zamířil na souboj v Luční ulici tým Slavoje Vyšehrad. 
Viktoriáni byli v roli favoritů, ale jak průběh hry, tak konečný výsledek 
tomu neodpovídaly. Během prvního poločasu branka nepadla ani na jed
né straně. O první gólový zářez se tak postaral až v 65. minutě hostující Na
drchal, který se dostal za obranu Plzeňských a poslal Vyšehrad do vedení. 
Čtyři minuty nato zvýšil skóre ve svůj prospěch Slavoj, když se z nařízené 
penalty se štěstím prosadil bývalý ligový fotbalista Penner. Trenér Milan 

Tabulka ČFL
1. Vlašim 26 19 4 � 49: 1� 61
2. Písek 26 1� 4 5 40: 25 55
�. Slavia Praha B 26 1� � 6 28: 15 46
4. Sparta Krč 26 11 11 4 �4: 24 44
5. Viktoria Plzeň B 26 11 7 8 35: 27 40
6. Viktoria Žižkov B 26 10 � 9 29: 24 ��
�. České Budějovice B 26 9 8 9 ��: 2� �5
8. Hlavice 26 10 5 11 �0: �6 �5
9. Karlovy Vary 26 9 6 11 �0: �1 ��
10. Mladá Boleslav B 26 8 8 10 �8: �� �2
11. Varnsdorf 26 � 10 9 29: �0 �1
12. Vyšehrad 26 6 1� � �1: �� �1
1�. Sezimovo Ústí 26 9 4 1� 29: �9 �1
14. NáchodDeštné 26 8 5 1� �2: 48 29
15. Jablonec B 26 � 6 1� 2�: 42 2�
16. Králův Dvůr 26 � 6 1� �2: 50 2�
1�. Letohrad 26 5 9 12 �0: 40 24
18. Liberec B 26 5 6 15 2�: 46 21

Matejka následně poslal na hřiště Nového, 
který do té doby laxní hru domácích oživil. 
V 89. minutě se podařilo Viktorce snížit, když 
se z pokutového kopu prosadil Dvořák. Vy
rovnávací branka přišla v poslední minutě 
hry. Napřáhl Polák a jeho zakončení si našlo 
cestu za gólmana Vyšehradu.    

Nazlobený trenér Matejka
Ač se mladým fotbalistům Viktorie podařil 
závěr zápasu, kouč Matejka byl ve svém 
hodnocení střetnutí nekompromisní: 
„Zápas jsme odchodili, chybělo nasazení. 
Zasloužili jsme si prohrát,“ tvrdil po utkání 

nazlobený trenér. „Věděli jsme, že se soupeř bude spoléhat na defen-
zivu a nakopávané balony. Naším cílem bylo presovat, jenže do toho se 
hráčům asi nechtělo. Většinu soubojů z nakopávaných balonů jsme pak 
prohrávali. Toho uměl využít vyšehradský Kubík a také Oudahar, který je 
sice menší postavy, ale přes naše zadáky Navrátila, Poláka a Blažka se 
dostával,“ zlobil se. Vyšehrad sice nic jiného než nakopávané balony 
neukázal, ale i tak neoplývali plzeňští hráči větší fotbalovostí: „My byli 
ale ještě neškodnější, dobře nám šlo jen utápět se v kličkách.“ Z výkonu 
svých svěřenců byl Matejka velmi zklamán: „Hráči buď nepředvedli to, 
na co mají, nebo na víc prostě nemají a to je smutné. Zajímalo by mě, jak 
by to dopadlo, kdybych jim dal do kapes krokoměr. Kolik ušli. Záměrně 
neříkám ´uběhli´,“ dodal s nádechem ironie kouč juniorky. 

Vítězný gól po 12 minutách hry
Napravit výkon z utkání proti Vyšehradu mohli mladí viktoriáni v neděli 
na půdě Králova Dvora. Jenomže již od prvních minut hry hýřili aktivitou 
hráči domácích. Po 12 minutách byla jejich snaha korunována gólem. 
Na jeden z centrů si naskočil bývalý plzeňský hráč Kyklhorn a hlavičkou 
míč umístil k tyči. O vyrovnání skóre se pokusila nejprve dvojice Bárta 
– Herák, ale domácí gólman Mojžíš byl proti. V poslední minutě první 
půle se k zakončení dostal Rodrigues, ale nezamířil přesně. 

Druhý poločas se obešel bez branek
Po návratu z kabiny měli fotbalisté Králova Dvora nad Viktorkou mírnou 
převahu, ale hra se odehrávala převážně ve středu hřiště. Do vážnější 
šance se tak dostal v 5�. minutě střelec branky Kyklhorn, ale zacílil jen 
těsně vedle pravé tyče Houdkovy branky. Následné minuty se znovu 
obešly bez větších příležitostí jak na jedné, tak na druhé straně. Největší 
možnost k vyrovnání se naskytla Viktorce deset minut před koncem. 
Domácí brankář vyrazil centrovaný míč pouze k nabíhajícímu Heráko
vi, ale následně skvělým zákrokem své zaváhání napravil. „Je škoda, 
že jsme nedokázali proměnit alespoň jednu z vytvořených brankových 
příležitostí. Remízu si naši hráči za snahu zasloužili,“ litoval po utkání 
trenér Viktorie Milan Matejka.
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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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Prvoligové dorosty své poslední 
tři zápasy neprohrály

Zásah Štrajta znamenal pro U19 tři body
Mostečtí fotbalisté zatím zažívají na jaře výborné časy. Ze šesti zápasů se 
jim podařilo vytěžit 15 bodů, a tak je jasné, kdo měl být podle papírových 
předpokladů pro utkání v Luční ulici favoritem. Jenže mladí viktoriáni se nad 
očekávání vzepřeli a krásnou střelou Štrajta vybojovali velice cenné tři body. 
 
Pětibrankový střelec Kocour hlavní postavou utkání s Mostem
Úvodní branku utkání sedmnáctiletých fotbalistů zaznamenali po chybě 
obrany Viktorky Mostečtí, ale viktoriáni se brzy oklepali. Do poločasu vy
rovnali a poté spustili brankostroj. Především Kocour byl k nezastavení 
a především díky jeho pěti brankám skončilo utkání divokým výsledkem 
6:� ve prospěch plzeňských nadějí.

Čtyři branky U19 do sítě Brna 
Zápas 2�. kola první dorostenecké ligy měl být podle postavení soupeřů 
v tabulce vyrovnanou záležitostí, před startem utkání měl dorost Viktorky 
v tabulce jen o čtyři body více než brněnští fotbalisté. Už od úvodního 
hvizdu ale byli pány na hřišti domácí viktoriáni. Do poločasu si vytvořili 
dvoubrankové vedení a po pauze přidali další dva góly. Po výhře o čtyři 
góly sálala z trenéra devatenáctky Jiřího Kohouta spokojenost: „Zápas se 
nám vydařil jak výsledkově, tak i herně. Dali jsme krásné branky a získali 
tři důležité body,“ shrnul své dojmy po střetnutí.
 
V utkání U17 s Brněnskými gól nepadl
Velmi vyrovnané klání odehrála sedmnáctka Viktorie proti stejně 
starému soupeři z Brna. Oba týmy si vytvořily několik příležitostí, ale 
gólmani změnu skóre nedopustili. Diváci tak v utkání branku neviděli, 
oba týmy se rozešly s bodem. „Remíza je spravedlivá. Obě mužstva měla 
v průběhu utkání fáze, kdy mohla vstřelit branku a zvrátit utkání ve svůj 
prospěch,“ prohlásil o utkání kouč Jiří Žilák. 

Remíza devatenáctky u Litavky
Další utkání odehrál první dorostenecký tým Viktorky na hřišti u Litavky 

Jak fotbalisté sedmnáctky, tak devatenáctky se mohou 
v posledních zápasech pochlubit velmi dobrou formou. 
Oba dva týmy nejprve porazily na domácí půdě soupeře 
z Mostu, aby následně získaly za remízu a výhru čtyři 
body proti Brnu. Hořkost porážky nepoznal ani jeden 
z dorosteneckých týmů u Litavky, kde viktoriáni vytěžili 
dva body za remízové výsledky. 

Fc Viktoria plzeň u19 – Fk Baník Most u19 1:0 (0:0)
Branka Viktorie: �5. Štrajt 
Viktoria Plzeň:  Hroník – Doležal (46. Futro), Nový, Matas, Štrajt 
– Vitouš, Sladký, Vaněček, Šlajs – Bezděk, Dvořák (85. Mičkal). 
Trenér Jiří Kohout. 
 

Fc Viktoria plzeň u17 – Fk Baník Most u17 6:3 (1:1)
Branky Viktorie: 2�., 46., 50., 52. a �0.  Kocour, 48. Vokáč
Viktoria Plzeň: Mandous – Hrubý (65. Vachovec), Kadeřábek, 
Libotovský, Ovčačík (��. Folejtar) – Kůžel, Hamerník, Vokáč – Vrhel 
(40. Hoffmann), Chmiel (52. Szedmák), Kocour. Trenéři Jiří Žilák 
a Martin Lepeška.

Fc Viktoria plzeň u19 – 1. Fc Brno u19 4:0 (2:0)
Branky Viktorie: 40. a 82. Vaněček, 24. Sladký, 5�. Mičkal
Viktoria Plzeň:  Hroník – Nový, Matas, Štafa, Štrajt – Vitouš, 
Sladký, Vaněček, Šlajs (�5. Futro) – Bezděk (68. Koc), Dvořák (15. 
Mičkal). Trenér Jiří Kohout.

Fc Viktoria plzeň u17 – 1. Fc Brno u17 0:0
Viktoria Plzeň: Mandous – Hrubý (52. Vachovec), Kadeřábek, 
Libotovský, Ovčačík (�0. Folejtar) – Kůžel, Hamerník, Vokáč – Hoff
mann (68. Vrhel), Kocour, Szedmák (41. Chmiel). Trenéři Jiří Žilák 
a Martin Lepeška. 

1. Fk příbram u19 – Fc Viktoria plzeň u19 1:1 (1:1)
Branka Viktorie: �9. Vaněček
Viktorie Plzeň:  Hroník – Doležal, Nový, Štafa, Kubek – Šlajs, 
Sladký, Vaněček, Futro (6�. Aubrecht) – Mičkal (88. Růžička), Šíša 
(�5. Holub). Trenér Jiří Kohout.

1. Fk příbram u17 – Fc Viktoria plzeň u17 1:1 (0:1)
Branka Viktorie: 5. Kůžel
Viktoria Plzeň: Mandous – Vachovec (�5. Hrubý), Kadeřábek, 
Libotovský, Ovčačík – Kůžel, Růžička, Vokáč (66. Folejtar) – Ko
cour, Chmiel (5�. Vrhel), Szedmák (40. Hoffmann). Trenéři Jiří Žilák 
a Martin Lepeška.

proti domácí Příbrami. Zástupci plzeňského fotbalu byli lepším celkem 
a zásluhou Vaněčka šli brzy do vedení. Už minutu poté však Středočeši 
vyrovnali a další gól již v utkání k vidění nebyl. „K vítězství jsme měli blíže, 
ale neproměnili jsme i největší šance hlavně v druhém poločasu. Do zá
pasu zasáhli i hráči z U18, kteří utkání zvládli,“ zhodnotil klání u Litavky 
trenér Jiří Kohout.

Bod z Příbrami přivezla i U17
Po utkání U19 se do fotbalového boje u Litavky pustila i sedmnáctka a tu 
již po pěti minutách poslal do vedení Kůžel. Následně si plzeňští mladí
ci vytvořili nad Příbramí převahu, ale nedokázali využít ani ty největší 
šance. Dvacet minut před koncem poté Příbramští z ojedinělé standard
ní situace dokázali srovnat. „V utkání s Příbramí jsme byli lepší týmem, 
ale po neproměnění vyložených šancí se musíme spokojit s bodem za 
remízu 1:1,“ prohlásil po remízovém duelu trenér Žilák.

Nevejde se 

!!!



Restaurace Na Spilce
377 062 755

naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

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

NOVINKA

Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru 
pečených mas za paušální poplatek 349,- Kč 

pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

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.)

Menu „Sněz a vypij co můžeš“
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příští zápasy

Tabulka Gambrinus ligy
1. SK Slavia Praha 26 15 7 4 49:22 52

2. AC Sparta Praha 26 13 8 5 40:21 47

3. FC Slovan Liberec 26 12 8 6 35:25 44

4. SK Sigma Olomouc 26 12 7 7 33:32 43

5. FK Mladá Boleslav 26 11 9 6 35:32 42

6. FK Baumit Jablonec 26 12 4 10 28:29 40

7. FK Teplice 26 11 6 9 30:19 39

8. FC Baník Ostrava 26 10 5 11 34:30 35

9. 1. FC Brno 26 9 7 10 27:28 34

10. Fc Viktoria plzeň 26 8 9 9 38:35 33

11. Dynamo Č. Budějovice 26 5 15 6 24:31 30

12. SK Kladno 26 8 6 12 20:37 30

13. Bohemians Praha  26 8 4 14 27:38 28

14. 1. FK Příbram 26 6 7 13 23:34 25

15. FK Viktoria Žižkov 26 5 7 14 25:35 22

16. Tescoma Zlín 26 5 7 14 20:40 22

Kalendář ligových zápasů Viktorie

17. 5. 2009 – 17:00 – FK Mladá Boleslav – FC Vik
toria Plzeň

23. 5. 2009 – 15:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Kladno

30. 5. 2009 – 15:00 – FK Viktoria Žižkov – FC Vik
toria Plzeň

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů 
Viktorie

Juniorka:
10. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FK Spar
tak MAS Sezimovo Ústí
17. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Slo
van Varnsdorf 
31. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Hlavice
14. 6. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FC Slo
van Liberec B

Dorost U19:
22. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – SFC Opava 
5. 6. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905

Žáci U15:
16. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia 
Vejprnice
30. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta 
Praha 
20. 6. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Dyna
mo České Budějovice

Ženy „A“:
17. 5. 2009 – 14:30 – FC Viktoria Plzeň – FC Buldoci 
Karlovy Vary
7. 6. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – AC Sparta 
Praha



malby natery
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Rádio BLANIK
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´

Partneři:
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soupiska domácí soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

Brankáři
1 Tomáš Poštulka 2. 2. 19�4
19 Dan Houdek  21. 8. 1989
25 Michal Daněk  6. �. 198�
�0 Martin Ticháček  15. 9. 1981

Obránci
� Tomáš Hájovský  10. 12. 1982
4 Tomáš Rada  28. 9. 198�
5 Jan Polák  26. �. 1989
8 David Limberský  6. 10. 198�
12 Jan Halama  14. �. 1988
1� Jan Lecjaks  9. 8. 1990
15 František Ševinský  �1. �. 19�9
16 Marek Bauer  29. 11. 1990
21 Jakub Navrátil  1. 2. 1984

Záložníci
2 Jakub Dvořák  21. 12. 1989
6 Paul Da Silva Rodrigues  10. 11. 1986
10 Pavel Horváth  22. 4. 19�5
11 Milan Petržela  19. 6. 198�
20 Petr Jiráček  2. �. 1986
26 Daniel Kolář  2�. 10. 1985

Útočníci
9 Tomáš Krbeček  2�. 10. 1985
14 Adam Varadi  �0. 4. 1985
1� Jan Rezek  5. 5. 1982
18 Dmitrii Tatanašvili  19. 10. 198�
2� Jiří Mlika   18. �. 1980

Hlavní trenér: Pavel Vrba 
Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí

1. FC Brno

Brankáři
1 Martin Lejsal 16. 9. 1982
1� Václav Hladký 14. 11. 1990
20 Tomáš Bureš 2�. 9. 19�8

Obránci
2 Martin Jílek �. �. 1986
� Petr Čoupek 10. 5. 1982
� Róbert Szegedi 26. 5. 1985
1� Martin Živný 20. �. 1981
18 Martin Kuncl 1. 4. 1984
22 Jan Trousil 9. 4. 19�6
29 Josef Dvorník 2�. 4. 19�8
�0 Martin Švejnoha 25. 11. 19��

Záložníci
4 Elton Lira 21. 9. 1986
5 Lukáš Mareček 1�. 4. 1990
6 Martin Hanák 15. 8. 1985
8 František Schneider 21. 4. 198�
9 Tomáš Okleštěk 21. 2. 198�
12 Karel Večeřa 10. 11. 19�8
15 Marek Střeštík 1. 2. 198�
21 Tomáš Polách 16. 1. 19��
24 Roman Smutný 22. 4. 1985
25 David Kalivoda 25. 8. 1982

Útočníci
10 Libor Baláž 18. 1. 19��
11 Zbyněk Pospěch 24. 10. 1982
14 Michal Rabušic 1�. 9. 1989
2� Josef Šural �0. 5. 1990
26 Tomáš Došek 12. 9. 19�8
2� Josef Borák 9. 11. 1989
28 Marek Heinz 4. 8. 19�� 

Hlavní trenér: Miroslav Beránek
Asistenti trenéra: Josef Hron, Aleš Křeček, Pavel Trávník




