
3VIKTORIÁN 09/09

jak to vidím já

Po těžkém zápase na ostravských Bazalech nás dnes čeká další soupeř s vy-
sokými ambicemi. Liberec nepřijede do Štruncových sadů v nejlepším roz-
položení, ale to nic nemění na velké síle, kterou tento tým disponuje. Před 
rozhodujícími zápasy o postup do Evropské ligy se navíc budou chtít nala-
dit vítězně, a fanoušci se tak dnes mohou těšit na souboj dvou sebevědo-
mých týmů.

V posledních dvou kolech jsme získali pouze bod, což je hlavně vzhledem 
k úspěšnému startu proti Slovácku zklamáním. Především v domácím duelu 
s Teplicemi jsme chtěli potvrdit tři body z venku. Bohužel se nám to nepoda-
řilo. Oba týmy však předvedly slušný zápas. Hrálo se dopředu a obě mužstva 
chtěla utkání vyhrát. Vstup do zápasu nám vyšel stoprocentně, když jsme 
vstřelili brzký gól. Následně Teplice vyrovnaly, ale poté se nám podařilo strh-
nout vedení na naši stranu. Zbytečná standardka pak skončila vyrovnáva-
cím gólem, když Vidlička prostřelil zeď. To je chyba, ale bohužel se to ve fot-
bale stává. O tom, že zápas skončil remízou, rozhodly dva momenty druhé-
ho dějství. Milan Petržela měl dát za stavu 2:1 třetí gól. Poprvé po nahráv-
ce Lecjakse a podruhé o pár chvil později, když běžel sám na branku. Přes 
mírné zklamání z výsledku však duel přinesl i pozitiva. Naše ofenzíva byla 
velmi slušná. Naopak dva góly ve vlastní síti nesmíme na domácím trávní-
ku připustit. 

Následoval výjezd na Baník, což je pro mě osobně i několik dalších hráčů 
z kádru speciální duel. Bohužel jsme tentokráte od začátku tahali za krat-

ší konec, Baník byl lep-
ší a  po  zásluze bral tři 
body. Deset minut před koncem jsem již doufal v remízu, ale Zeher to trefil opravdu parádně. Dů-
vodů neúspěchů bylo několik. Stejně jako jsem v minulých duelech chválil středovou řadu, tak mu-
sím uznat, že záloha soupeře nás přehrála. Baník měl navíc větší hlad po úspěchu, my se musíme 
z duelu v Ostravě především poučit. 

V dnešním zápase chceme uspět už pro naše fanoušky, které jsme snad posledním domácím před-
stavením s Teplicemi do ochozů nalákali. Navíc máme soupeři co vracet – jarní souboj máme ještě 
všichni v živé paměti. Stále pokračuje úvod sezony, za kterým bychom se chtěli ohlédnout se spo-
kojeností. Doufám, že všichni fanoušci nám dnes svými hlasivkami pomohou a následně budou 
odcházet spokojeni. S výsledkem i předvedenou hrou. My pro to uděláme maximum.

Pavel Vrba
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První fotbalové krůčky
K fotbalu se Honza dostal přes svého otce, který 
hrál za Sokol Štěnovice. V šesti letech vzal svého 
syna a jeho kamaráda ze sousedství na trénink 
místního klubu. „Začal jsem tedy ve Štěnovicích 
trénovat. Protože jsem byl na svůj věk celkem 
urostlý, hrál jsem od začátku stopera,“ vzpomíná 
Honza na  fotbalové začátky. Po  čtyřech letech 
poprvé a zatím naposledy přestoupil. „V minižá-
cích jsem hrál proti Viktorce a pan Žaloudek si 
mě a  ještě asi další tři kluky vybral. Začal jsem 
tedy dojíždět do Skvrňan na fotbalovou školu,“ 
popisuje, jak začalo jeho angažmá v Plzni. Určitě 
není náhodou, že v Honzově příchodu měl prs-
ty právě Josef Žaloudek, pod jehož trenérskou taktovkou působili v pl-
zeňských mládežnických týmech takové hvězdy jako Vítězslav Lavička, 
Pavel Nedvěd či Petr Čech.       

Obránce střílí ostrými
Současný levý obránce Viktorky sice změnil klub, ale post na hřišti ni-
koliv. Jeho místo bylo stále v defenzívě, ať už na postu obránce nebo 

ViktoriánemViktoriánem
od desetiod deseti

V devatenácti letech hraje v základ-
ní jedenáctce prvního týmu Viktorie. 
Od sedmnácti je členem českých re-
prezentačních výběrů. V Plzni se ob-
jevuje nadějný fotbalista, jehož ka-
riéra stoupá strmě vzhůru. Jan Lec-
jaks však zůstává nohama pevně na 
zemi. Je před ním ještě velmi dlouhá 
fotbalová pouť, která vede přes po-
ctivý trénink.



6 VIKTORIÁN 09/09

štítového záložníka. Vadilo někdy mladému fotbalistovi, že se nikdy ne-
objevil na hrotu plzeňského útoku, kde by sázel branky do sítě soupe-
ře? „Gólů jsem nastřílel dost. Měl jsem vždycky sílu v nohou, takže jsem 
zahrával standardky. Ve starších žácích mě pak trenér posunul na post 
defenzivního záložníka a tam jsem se dostal i k tomu, abych dával góly 
ze hry.“ Vzpomene si pak na nějakou branku, která mu utkvěla v pamě-
ti z dob jeho působení v žákovských týmech? „Na finálovém turnaji žá-
kovské ligy jsem dával gól na 1:0. Pamatuji si, že jsem po kombinační 
akci běžel sám na bránu,“ nehledá dlouho v paměti a dává této brance 
přívlastek nejdůležitější během působení v žáčcích. 

Z žáka dorostencem
Léta v žácích utekla jako voda a ́ Leci´ se posunul o kategorii výše do pl-
zeňského dorostu. „Pan Bican mě tehdy vzal do sedmnáctky na zkouš-
ku, ale putoval jsem nakonec zpátky. Po půl roce si mě vytáhl pan Sluka 
do osmnáctky, kde jsem hrál pravidelně. Poté následovala devatenáct-
ka, v níž jsem nastupoval s o dva roky staršími kluky,“ popisuje svou 
cestu mezi juniorskými týmy Viktorie. Právě Františka Sluku, jenž stál 
u Lecjaksova přesunu do osmnáctky, označil talentovaný hráč jako jed-

noho z trenérů, kteří mu dali nejvíce. Tím druhým pak je Filip Linhart. 
Nicméně v juniorských týmech Viktorky se nositel staročeského jmé-
na dlouho neohřál. Už od sedmnácti let je stabilním členem prvního 
týmu Západočechů.

Plzeňský mladíček v první lize
V sezóně 2006/07 se sice Lecjaks svého prvního startu v Gambrinus lize 
nedočkal, ale od začátku roku 2007 byl hráčem ligového mančaftu Vik-
torky a objevil se i v nominaci na zápas v Olomouci. Když pak na pod-
zim zmíněného roku slavil svátek Martin, hrálo se 13. ligové kolo a Vik-

profi l
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torka hostila Mladou Boleslav, Honza se dočkal premiéry v  Gambri-
nus lize. V  poslední minutě hry se rozhodl kouč viktoriánů Stanislav 
Levý pro taktické střídání. Ze hřiště odešel Martin Fillo, dnes hvězda 
norského Vikingu Stavanger, a  ´Leci´ se poprvé představil v  mistrov-
ském utkání ve Štruncových sadech. Viktoria porazila silný boleslavský 
tým 2:0. „Byl jsem na hřišti asi dvě minuty. Vůbec jsem nevěřil, že bych 
tam mohl jít. Ale aspoň jsem si doma vyzkoušel, jak to vypadá,“ usmí-
vá se při vzpomínce na ligový debut. Týden poté, co se Honza předsta-
vil poprvé plzeňským divákům, už dostal příležitost ukázat svůj fotba-
lový um v základní jedenáctce. „V Jablonci jsem nastoupil od začátku. 
Byl jsem docela překvapený, že mě trenér postavil do  základní ses-
tavy.“ Trenéra Levého svým výkonem určitě nezklamal, neboť s  jedi-
nou výjimkou odehrál všechna další utkání ročníku v základní sesta-
vě! „Na svůj věk hraje s velkým přehledem,“ chválil bývalý trenér Vik-
torky Levý svého svěřence. Není se čemu divit, že se na  talentované 
plzeňského hráče začali ptát agenti zahraničních klubů. „Byli jsme ale 
domluveni, že chci zůstat v Plzni,“ říká na adresu četných zahraničních 
zájemců.

V mládežnických reprezentacích a s bronzovou medailí 
na krku   
Vyrovnané a kvalitní výkony, které Honza předváděl od svých doros-
teneckých let, pak nemohly zůstat nepovšimnuty ani trenéry mládež-
nických reprezentací. „V  reprezentaci jsem od  sedmnáctky, vzpomí-
nám si na první turnaj v Maďarsku. Byli jsme všichni nováčci a mně se 
celkem dařilo. Pan Kopecký mě pak bral na všechny srazy,“ rozpomí-
ná se na první zkušenost v dresu se lvíčkem na prsou. Zatím největším 
úspěchem, co se působení v reprezentacích týká, je pro Honzu bron-

zová medaile z  mistrovství Evropy hráčů do  devatenácti let, hraném 
v roce 2008 v České republice. Během šampionátu nastoupil tento vik-
torián do všech čtyř utkání, které český tým sehrál. Jak sám říká, bylo 
to pro něj překvapení, protože konkurence v  sestavě byla obrovská. 
Cesta českých mladíků skončila v semifinále, když podlehli soupeřům 
z Německa 1:2 po prodloužení. „Po konci šampionátu jsem cítil i trochu 
zklamání. Přeci jen jsme nepostoupili do finále, i když jsme na to měli. 
Ale jinak byly pocity výborné, skončili jsme třetí a postoupili na mis-
trovství světa,“ usmívá se při vzpomínce na zatím poslední medailový 
úspěch českého fotbalu.    

HONZA TELEVIZNÍ HVĚZDOU  
Nejen každodenní trénink je povinností prvoligových fotbalis-
tů. Před televizním duelem s Teplicemi přijela Česká televize nato-
čit rozhovor s některým z plzeňských fotbalistů a volba padla prá-
vě na mladého reprezentanta. „Honzo vyjdi prosím z  toho vchodu 
ještě jednou. Potřebuju to natočit ještě z jiného úhlu,“ dirigoval ka-
meraman viktoriána v  klubovém tričku, který se po úvodních roz-
pacích rychle oklepal a působil suverénním dojmem. Nerozházelo 
jej, ani když si jej kameraman filmoval během řízení auta a na plzeň-
ském náměstí se již stal Honza zcela pánem situace. „Tady toho an-
dělíčka si hladí místní pro štěstí. Právě proto je to oblíbené místo pro 
rande,“ usmíval se při popisování centra západočeské metropole, ale 
s již vážnějším výrazem svoji televizní řeč zakončil jasně: „Kousek od-
sud jsem se narodil, fotbal za Viktorii hraji deset let. Tady jsem doma.“ 
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Členem základní jedenáctky 
Viktorky
Na  podzim loňské sezóny se 180 cen-
timetrů vysoký hráč neobjevoval v za-
hajovací sestavě pravidelně. Svůj vliv 
v tom určitě sehrálo i  to, že se k týmu 
připojil až po  skončení zmíněného 
bronzového mistrovství Evropy. Po pří-
chodu Pavla Vrby se ale situace změni-
la a právě z obdivovatele Petra Čecha a Marka Jankulovského se stal 
jeden ze základních stavebních kamenů jedenáctky Viktorie. Přes-
to se ale vůbec nikdo nemusí bát, že by viktorián se třináctkou na zá-
dech usnul na vavřínech. „Je přede mnou ještě dlouhá fotbalová cesta. 
A vede přes poctivý trénink,“ tvrdí Lecjaks. Sladkým plodem jeho fot-
balové filosofie je nejenom dostatečný počet minut na hřišti, ale i prv-
ní individuální ocenění. Za rok 2008 byl Lecjaks vyhlášen druhým nej-
lepším starším dorostencem v zemi. „Měl jsem z toho opravdu velkou 

radost. I když k maximální spokojenosti by chyběl ještě jeden stupínek. 
Alespoň je stále co zlepšovat,“ tvrdí.

Premiérová branka do sítě Dynama
Obzvláště na  jeden okamžik loňského ročníku Honza nezapomene. 
Viktorka hrála utkání v Českých Budějovicích a v 54. minutě hry se nád-
herným střeleckým pokusem poprvé v  české nejvyšší soutěži zapsal 
´Leci´ mezi střelce. Jeho zásah nakonec znamenal pro viktoriány zisk 
jednoho bohu za  remízu 1:1. „Pavel Horváth rozehrával trestný kop 
za faul na pronikajícího Dana Koláře, přiťukl mi míč a mě se ho naštěs-
tí podařilo ideálně trefit do šibenice,“ detailně popisuje branku, kterou 
už viděl, jak sám přiznává, mockrát na videu. Honzův premiérový gól 
měl dopad i  na  život jeho otce. „S  tátou jsme měli sázku, že až dám 
v lize gól, nechá si obarvit hlavu. Už ji má hnědou a sluší mu to. Kvůli 
mé brance tak omládl snad o deset let,“ směje se velký talent západo-
českého klubu. Úsměvy mohl rozdávat také Tomáš Rada, který je v pl-
zeňské kabině pokladníkem a ihned obránci Viktorky naznačil, že pla-
cení neujde. „Vidím to na částku okolo pěti tisíc, co se dá dělat. Určitě 
bych gól vyměnil za naši výhru, ale to neříkám proto, abych se vyhnul 
placení,“ usmívá se. V průběhu letošního ročníku pak přišla další gólo-
vá radost – a neméně krásná. Nahrávačem byl opět Pavel Horváth, ´Le-
ci´se tentokráte trefil přesně do  levého spodního rohu. „Samozřejmě 

Jan Lecjaks

Číslo dresu: 13
Narozen: 9. 8. 1990
Přezdívka: Leci
Oblíbené jídlo: lívance
Oblíbený nápoj: Fanta
Oblíbená barva: zelená
Oblíbená muzika: house 
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opět veliká radost. Ale opět trošku zkalená tím, že jsme utkání nedo-
vedli do vítězného konce,“ připomněl Honza nedávnou domácí remí-
zu 2:2 s Teplicemi.

Reprezentantem do jedenadvaceti let
Po úspěšném působení v mládežnických týmech Česka bylo jasné, že 
pozvánka do reprezentační jedenadvacítky na sebe nenechá dlouho 
čekat. Pár dnů poté, co se poprvé brankově prosadil v Gambrinus lize, 
zavolal trenér Jakub Dovalil a Honzovi oznámil, že by ho velmi rád měl 
v týmu pro přátelská utkání v Egyptě. „Nominace mě velice mile pře-
kvapila, i když už jsem si zahrál s jedenadvacítkou v Anglii. Je to oce-
nění mojí práce a určitě mě to těší,“ rozdával úsměvy při vzpomínce 
na dvojzápas v Egyptě. Nyní je již Honza stabilním členem tohoto týmu 
a první zápas kvalifikace na mistrovství Evropy této věkové kategorie 
nechyběl v základní sestavě. Byl tak přímým aktérem utkání, ve kterém 
čeští mladíci přejeli soupeře ze San Marina 8:0. A právě v době tvor-
by tohoto články se mladá naděje viktoriánů potila při tréninku lvíčat 
před dalším kvalifikačním duelem na Islandu.

Snem je anglická liga a sporťák
Sny fotbalisty, který má na kontě čtyřicet zápasů v Gambrinus lize, ne-
jsou nijak odlišné od  toho, po  čem touží i  spousta jeho protihráčů. 
„Kdyby jednou vyšla reprezentace a nějaké zahraniční angažmá, bylo 
by to fajn,“ zasní se. A jako u většiny fotbalistů je pro Honzu Lecjakse 
vysněnou soutěží anglická Premier League. Samozřejmě by nepohrdl 
ani angažmá v jiné kvalitní soutěži. „Nijak netlačím na pilu. Snažím se 
mít poctivý přístup a dávat fotbalu maximum, ale nemá cenu nic lá-
mat přes koleno,“ přemýšlí. A jaké jsou sny mladého viktoriána mimo 
svět kulatého míče? Protože má už od malička rád rychlá kola, rád by 
si do  budoucna pořídil motorku nebo sporťák. „Motorka a  fotbal se 
ale kvůli možnosti zranění moc neslučují, takže to spíš vidím na něja-
ké auto. Mým vysněným autem je sporťák. To je ale hodně drahé auto, 
takže s koupí budu muset počkat.“ Pro každého profesionálního spor-
tovce je pak důležitý odpočinek. Co si tedy vybaví ´Leci´ pod pojmem 
ideální, snová dovolená? „Ideálně na opuštěném ostrově, odpočinek, 
pohoda,“ rozzáří se, ale s trochu provinilým úsměvem rychle dodává: 
„Na válení mám ještě dost času. Je přede mnou spousta práce.“‘

Fotbal je můj život, tvrdí Lecjaks
Poté, co letos odmaturoval na dopravní průmyslovce, kde studoval obor 
diagnostika, se může soustředit pouze na fotbal, bez kterého si svůj ži-
vot nedokáže představit. „Fotbal je pro mě fenomén. Je to celý můj ži-
vot,“ říká o sportu svého srdce. Kariéru si Honza Lecjaks nastartoval skvě-
le a se svým přístupem, pokud se mu vyhnou zranění a další podobné 
nepříjemnosti, může zamířit až ke hvězdám fotbalového nebe. 
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Slovan nezačal sezonu dobře
Těžkého soupeře přivál los čtvrtého kola Gambrinus ligy fotbalis-
tům plzeňské Viktorie. Ambiciózní Slovan Liberec nevstoupil do  se-
zony dobře, po třech odehraných zápasech má na kontě jediný bod. 
V úvodním duelu sezony zachraňovali Severočeši na poslední chvíli re-
mízu s Kladnem, z následujících dvou utkání již vyšli bodově naprázd-
no. Nejprve v prestižním souboji vysoko prohráli na hřišti Mladé Bo-
leslavi (1:4), v  posledním kole pak stadion U  Nisy vyloupili fotbalisté 
Brna (0:1). „Někdy se u takového zápasu dá i říci, že soupeř byl chytřej-
ší,“ hodnotil poslední zápas s  Jihomoravany trenér Ladislav Škorpil. 
„Na procenta držení míče a podobné ukazatele se nehraje, to jsou jen 
předpoklady k úspěchu. Rozhoduje produktivita, schopnost finální při-
hrávky, schopnost prosadit se do prostoru,“ doplnil zkušený kouč, který 
věří v obrat právě v utkání s Plzní. 

Viktoriáni mají 
co vracet
Velkou motivaci 
však mají také fot-
balisté plzeňské Vik-
torie. Vedle pocho-
pitelné snahy o  tři 
body se chtějí sou-
peři sportovně po-
mstít za  jarní měře-
ní sil, ve  kterém si 
soupeř zpod Ještě-
du odvezl ze Štruncových sadů tři body po výsledku 0:2. „Určitě máme 
co vracet, ale v  tomhle směru přemýšlet nechceme. Jdeme do zápa-
su s  jasným cílem získat tři body a  potěšit fanoušky ofenzivním fot-
balem,“ řekl k dnešnímu duelu kapitán Pavel Horváth. Severočechům 
může zvednout sebevědomí alespoň vystoupení v evropských pohá-

Viktoriáni mají soupeři co vracet
Slovan Liberec působí v nejvyšší soutěži přesně od vzniku samostatné české ligy, kterou jako jediný 
z šesti někdejších nováčků nikdy neopustil. Dvakrát získal mistrovský titul, k tomu druhému mu stačilo 
nejméně bodů od zavedení tříbodového systému (59), přesto byl v čele tabulky celých 30 kol, čehož 
dosáhla pouze Sparta hned v  premiérovém ročníku 1993/94. Loni obsadil bronzovou příčku, čímž 
zaznamenal své třetí nejlepší umístění v  ligové soutěži. Plzeňská bilance s  Libercem je mimořádně 
nepříznivá, a to zejména od roku 1996, kdy oba celky hrály 1. ligu třetím rokem. Od té doby Viktoria 
z 19 zápasů vyhrála jen jediný a připsala si 14 porážek! 

Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
Bilance vzájemných zápasů:
1. česká liga: 24 4 6 14
Z toho v Plzni: 12 3 4  5

Lepší umístění v minulých sezonách: 
Plzeň – 1, Liberec – 11.
Zápasy s nejvyšším počtem branek: 
Plzeň – Liberec 2:3 (březen 1997), 
Liberec – Plzeň 3:2 (říjen 1997) a 4:1 (říjen 2006)

FC SLOVAN LIBEREC
1. česká liga: 1993–2010 (plný počet)
Letošní sezona: 17.
Dnešní zápas: 484.
Loňské umístění: 3.
Největší úspěch: 2x mistr ligy (2002, 2006)
Zápas s nejvyšším počtem branek: Sparta – Liberec 7:1 (duben 1995) [zároveň 
nejvyšší prohra]

Nejdelší série:
Samé výhry v řadě: 9 (listopad 2001 – březen 2002)
Samé prohry v řadě: 4 (duben – květen 1994)
Bez prohry v řadě: 18 (říjen 2001 – duben 2002)
Bez výhry v řadě: 9 (duben – srpen 1997)

Bilance se současnými prvoligovými kluby:
Nejvíce výher: s Jabloncem – 17
Nejvíce remíz: s Brnem – 12
Nejvíce proher: se Spartou – 16
Bez prohry: s Kladnem (7 zápasů)
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soupeř

rech. Ve třetím předkole Evropské ligy vyřadili modro-bílí lichtenštejn-
ský Vaduz, poslední překážkou před základními skupinami představu-
je rumunský celek Dinamo Bukurešť. 

Dravé mládí i ostřílení borci
Přes nepřesvědčivý vstup do sezony se Ladislavu Škorpilovi podařilo 
sestavit velmi silný tým. V brance se sešla vyrovnaná dvojice Zbyněk 
Hauzr – Zdeněk Zlámal, v obraně je zastoupena zkušenost v podobě 
Miroslava Holeňáka, stejně jako dravé mládí ztělesněné Theodorem 
Gebre Selassiem. Velkou sílu skrývá středová řada soupeře, kde hrají 
prim mladí odchovanci Slávie – Bořek Dočkal a Marcel Gecov. Neztratí 
se však ani zkušenější Petr Pa-
poušek nebo Tomáš Frejlach. 
A  konečně mohutná útočná 
vozba, ve které může liberecký 
kouč vybírat mezi jmény An-
drej Kerič, Jan Blažek, Jan Ne-
zmar. Viktoriány čeká nelehký 
úkol, v každém případě budou 
svěřenci Pavla Vrby potřebo-
vat podporu svých fanoušků.

1993/1994 Jen jednou udrželi Plzeňští na  půdě soupeře čisté konto 
a tím získali svůj první bod v české lize za bezbrankovou remízu, gól ale 
nepadl ani v odvetě. V součtu s předchozími dvěma ročníky 1. ČNFL ne-
skórovala Plzeň proti Liberci šestkrát po sobě, z toho pětkrát se hrálo 0:0! 
Oba kluby tehdy patřily mezi šestici nováčků, další čtyři nyní již v Gambri-
nus lize nepůsobí.
1994/1995 Poprvé a  zároveň i  naposledy zvítězila Viktoria na  seve-
ru Čech, a to hned v prvním ligovém kole 2:1, stejným poměrem uspěla 
i doma na úvod jarní části.
1995/1996 Třetí plzeňská výhra v řadě, tentokrát 2:0, současně znamena-
la loučení se stadionem v Luční ulici. Tento zápas byl totiž definitivně po-
slední, jenž se tam odehrál! Po podzimní části odešel z Liberce trenér Vlas-
timil Petržela (do Sparty) a od té doby nastal v bilanci vzájemných utká-
ní prudký obrat. Na jaře již uspěl Liberec 1:0 (rozhodla penalta), ale to byl 
teprve začátek.
1996/1997 Tento výsledek se opakoval i o čtyři měsíce později, přestože 
liberečtí byli oslabeni o vyloučeného hráče a navíc se hrálo bez diváků (!). 
Série výher Severočechů pokračovala i na plzeňské půdě, Viktorii nestači-
lo ani vedení 2:0 po šesti minutách, soupeř ještě v 1. půli snížil, aby nako-
nec otočil stav na 2:3!
1997/1998 Rovněž 3:2 vyhrál Liberec i domácí zápas a je to dodnes na-
posled, kdy Plzeň skórovala více než jednou! V následujících patnácti utká-
ních vstřelila šestkrát po jedné brance a devětkrát se netrefila vůbec. Stalo 
se tak už v jarní odvetě, jež přinesla bezgólovou remízu.
1998/1999 Další těsné prohry, 0:1 a ve Štruncových sadech 1:2 (70. pr-
voligová výhra Liberce), se již tentokrát Viktorii stávají osudnými a po šes-
ti letech sestupuje…
2000/2001 Po  návratu si však ze soupeřových hřišť většinou odvážela 
příděly, a tak porážka 0:2 v Liberci ještě byla přijatelná. Po osmi zápasech 
s bilancí 0-1-7 plzeňští v dubnu překvapivě uspěli 1:0, ovšem na jejich po-
sledním místě a opakovaném pádu to už nic nezměnilo. Zato Liberec se 
rok poté radoval ze svého historického titulu!
2003/2004 Staronový nováček opět neměl na severu Čech nárok a pod-
lehl hladce 1:3, velkou ztrátou byla i únorová remíza 0:0, a tak Plzeň zažila 
během pěti let již třetí sestup…
2005/2006 Potřetí v řadě zvítězil doma Liberec o dva góly, plzeňský zá-
pas, v němž Viktorii poprvé vedl František Straka, skončil nerozhodně 1:1.
2006/2007 Na hřišti obhájce titulu utrpěla Plzeň nejvyšší prohru ve vzá-
jemných zápasech 1:4 a neuspěla ani v jarním střetnutí, které ztratila bran-
kou v 90. minutě 0:1.
2007/2008 I v předminulém ročníku zůstala Viktoria bez bodového zisku 
a navíc také bez vstřeleného gólu. Přitom Liberec zažil svůj vůbec nejhor-
ší vstup do sezony a dokonce uzavíral tabulku. Výhry se dočkal až v 7. kole, 
a to právě nad Plzní 2:0, na jaře ji pak zdolal stejně jako o rok dříve 1:0 a při-
pravil jí tak 140. porážku v české lize.
2008/2009 Po 14 letech a sérii devíti nezdarů na liberecké půdě dosáhli 
fotbalisté Viktorie tři minuty před koncem na remízu 1:1, zato jarní utkání 
úplně pokazili a doma prohráli potřetí za sebou, přičemž opět nedali bran-
ku – 0:2. Celkově to byla 150. plzeňská ligová porážka a proti Liberci histo-
ricky nejslabší domácí výkon i výsledek.

Zbývající zápasy 4. kola:
(jarní výsledky)
Sparta – Kladno  ( 5:0 )
Ml. Boleslav – Příbram  ( 1:1 )
Olomouc – Bohemians 1905  ( – )
Jablonec – Ostrava  ( 1:3 )
Brno – Slovácko  ( – )
Bohemians P. – Teplice  ( 0:1 )
Č. Budějovice – Slavia  ( 0:2 )
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Debut Marka Bakoše
Oproti utkání se Slováckem musel trenér Viktorie Pavel Vrba udělat jed-
nu vynucenou změnu v základní jedenáctce. Od první minuty nastou-
pil místo Koláře, kterého do zápasu nepustil výron v kotníku, útočník 
Marek Bakoš. Pro slovenského střelce se šestkou na zádech šlo o debut 
v nejvyšší české soutěži. Na hrací ploše ho skvěle přivítali i příznivci Vik-
torie, kteří několikrát během klání skandovali jeho jméno. 

Vedoucí branka ve druhé minutě utkání a brzké vyrovnání
Již po  prvních dotycích s  míčem se hráči Viktorie mohli radovat ze 
vstřelené branky. Limberský vzal míč na své polovině, prošel přes ně-
kolik teplických fotbalistů a odhodlal se ke střele levou nohou. S jeho 
tečovaným pokusem si Grigar v bráně hostí poradil, ale proti následné 
dorážce Jiráčka byl bezmocný. Tepličtí se pokusili rychle kontrovat. Prv-
ní nebezpečný pokus ještě Ticháček ukryl ve své náruči, v osmé minutě 
byl ale již krátký na střelu Vachouška z malého vápna. 

Lecjaksova gólparáda a další šance Viktorie
Nerozhodný stav však netrval dlouho. V 11. minutě se po rohu prosa-
dil nechytatelnou střelou nártem zpoza vápna Jan Lecjaks. Levonohý 
obránce Viktorky vstřelil svou druhou branku v české nejvyšší soutě-

ži a rozjásal tak přes čtyři tisíce fanoušků, kteří dorazili do Štruncových 
sadů. Teplice se znovu pokusily o rychlou odpověď, ale jejich tečovaná 
střela skončila mimo Ticháčkovu branku. Stejně si vedli i na druhé stra-
ně Horváth s Rýdelem, jenž mířili jen nad břevno Grigarovy branky. Ná-
sledně po standardní situaci hlavičkoval těsně mimo Rada.

Příležitosti Teplic zůstaly neproměněny
V dalším průběhu první půle se šance střídaly na obou stranách. Nejpr-
ve Ticháček vyboxoval střelu Stožického, o sedm minut později si Gri-
gar poradil se zakončením Petržely. Čtyři minuty před koncem první 
půle si po  hlavičce málem zopakoval gólovou radost Vachoušek, Ti-
cháčkova robinsonáda naštěstí zabránila vyrovnání skóre. Když se pak 
ve 45. minutě neprosadil tvrdou střelou ani Petržela, šlo se do kabin 
za stavu 2:1 pro Viktorku.

Tlak Viktorie bez brankového efektu
Na první vážnější šanci druhého poločasu si museli fotbaloví přízniv-
ci počkat do 55. minuty. Jiráček našel centrem ve vápně Horvátha, kte-
rý z první vypálil na branku. Bohužel zacílil přesně do míst, kde stál Gri-
gar, a tak se stav zápasu neměnil. O deset minut později se opět do-
stali do gólové příležitosti domácí. Lecjaks odcentroval na nabíhajícího 
Petrželu, jehož ´volej´ skvěle zlik-
vidoval Grigar. Následná Střihav-
kova dorážka mířila mimo tři tyče 
teplické svatyně. V 70. minutě měl 
třetí branku Plzeňských na kopač-
kách Petržela. Po nahrávce Střihav-
ky se řítil sám na  Grigarovu bran-
ku. Jeho střela však šla nad břevno.

Druhý gól Teplic stanovil 
konečný výsledek
V  75. minutě utkání bylo bohu-
žel vyrovnáno. K  rozehrání pří-
mého kopu se postavil Vidlička 
a  jeho tvrdá přízemní střela, která 
byla několikrát tečována, rozvlni-
la síť za Ticháčkovými zády. Tři mi-

Atraktivní fotbal z obou stran. Tak by zněla základní charakteristika utkání mezi domácí Viktorkou a Teplicemi. Raketový 
vstup Plzeňských do utkání znamenal brzkou vedoucí branku, ale následně přišla rychlá odpověď Teplic. Hostům se pak 
podařilo reagovat i na druhý úspěšný zásah viktoriánů, a tak skončil pohledný zápas dělbou bodů. 

Krásné utkání s Teplicemi skončilo smírem

minulý zápas
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nuty na to se pokusil strhnout vede-
ní na stranu Viktorky kapitán Horvá-
th. Jeho pokus Grigar vyrazil a  pro-
ti dorážce Střihavky zasáhla teplická 
defenzíva. Pět minut před koncem 
normální hrací doby mohlo být zle. 
Do zakončení se v malém vápně Vik-
torie dostal Mahmutovič, plzeňský 
brankář však střelu mladého Bosňa-
na reflexivním zákrokem zlikvidoval. 
Když brankou neskončila ani dělová 
rána Limberského z poslední minuty 
hry, skončilo utkání remízou 2:2.

FC Viktoria Plzeň – FK Teplice 2:2 (2:1)
Branky:  2. Jiráček, 11. Lecjaks – 8. Vachoušek, 75. Vidlička
Žluté karty: Hájovský, Limberský, Rýdel – Matula, Lukáš, Stožický
Rozhodčí: Makovička – Ubias, Štěrba
Diváci: 4 085
FC Viktoria Plzeň:  Ticháček – Limberský, Rada, Hájovský, Lecjaks 

– Petržela (70. Rajtoral), Rýdel, Horváth, Jiráček 
(73. Navrátil) – Střihavka, Bakoš (86. Mlika). 
Trenér Pavel Vrba.

FK Teplice:  Grigar – Vidlička, Lukáš, Klein, Rosa – Ljevakovič (54. 
Mahmutovič), Vachoušek, Matula, Stožický, (64. Hesek) 
– Mareš, Vondrášek (85. Doležal). Trenér Jiří Plíšek.

„CHCEME HRÁT ATRAKTIVNÍ FOTBAL,“ 
znělo po zápase z kabiny Viktorie
Ač se Viktorka ujala během zápasu dvakrát vedení, Tepličtí vždy na-
šli způsob, jak srovnat skóre. Právě to ze všeho nejvíce mrzelo plzeň-
ského trenéra Pavla Vrbu: „Po vítězství na Slovácku jsme chtěli Teplicím 
oplatit jarní porážku. Bohužel se nám to nepodařilo. Nevím, zda mám 
být spokojený s bodem, protože jsme mohli zápas za stavu 2:1 definitiv-
ně rozhodnout, na  druhou stranu jsme nakonec mohli být bez bodu,“ 
přemýšlel o zápase kouč viktoriánů. „O tom, že zápas skončil remízou, 
rozhodly dva momenty. Milan Petržela měl dát za stavu 2:1 třetí gól. Po-
prvé po nahrávce Lecjakse a podruhé o pár chvil později, když běžel sám 
na branku,“ vrátil se Vrba zpět ke klíčovým momentům klání.
Na druhou stranu ale musel být trenér Viktorie spokojen s celkovou 
produktivitou svého týmu, neboť jeho svěřenci během úvodních 
dvou kol nastříleli již pět branek. „Naše ofenzíva je velmi slušná, ale 
naopak dostáváme hodně gólů, což nás sráží dolů. Dnešní Lecjaksův 
gól patřil k těm výstavním. Všechny branky byly hezké. Je jenom dobře, 
že se hraje takový útočný fotbal. Snažíme se hrát atraktivně. Pro divá-
ky je podstatné, že vidí branky, protože to je ve fotbale to nejdůležitější.“
Stejný pohled jako Vrba měl na  klání s  teplickými fotbalisty David 
Limberský. „Výsledek je nakonec zklamáním, protože jsme dvakrát 
vedli a soupeř vždy dotáhl. Ve druhé půli mu k tomu dopomohlo mno-
ho standardek. Zlomovým momentem byly dvě neproměněné šance 
za  stavu 2:1, které neproměnili Milan Petržela a  David Střihavka. Tím 
bychom je odrovnali,“ mrzelo Limberského.
Se svým trenérem naprosto souhlasil také špílmachr a kapitán Vik-
torky Pavel Horváth. „Prokázalo se, že v každém zápasu umíme vstře-
lit krásné góly. Chybou bylo, že jsme pustili do šancí i Teplice. Naše šance 
nebyly náhodné, ale vypracované. Jsem ale spokojený z toho, jaký fot-
bal předvádíme, jen musíme ještě zkvalitnit defenzívu. Chceme hrát fot-
bal, který bude bavit nás i  naše fanoušky,“ vzkázal všem fotbalovým 
příznivcům nejlepší fotbalista loňského ročníku Gambrinus ligy pod-
le deníku Právo. 
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minulý zápas

Několik změn v plzeňské sestavě
Plzeňský trenér Vrba poslal do branky ostravského odchovance Daň-
ka a ten musel být od úvodních minut v pozoru. Už ve 4. minutě cen-
troval z pravé strany Lukeš a obránce Neuwirth hlavičkoval těsně nad 
branku. V 7. minutě se snažil odpovědět Střihavka, který se v akroba-
tické pozici snažil usměrnit mezi tyče Jiráčkův centr, ale jeho pokus 
byl nepřesný. 

Přetahovaná na polovině hřiště
Oba týmy se soustředily především na obranu, ostravský brankář Bu-
ček měl větší práci pouze ve  25. minutě, kdy nejprve vyboxoval míč 
po rohovém kopu Plzně před naskakujícím Střihavkou a vzápětí vytla-
čil další centr z pravé strany před dotírajícím Hájovským. To však byly 
nadlouho poslední akce Viktoriánů směrem k soupeřově brance. Nao-
pak zle mohlo být s hosty ve 32. minutě. To se z hranice šestnáctky pro-
táhl až před Daňka útočník Zeher, ale jeho střelu z úhlu gólman vyrazil. 

Fotbalisté Viktorie Plzeň poznali ve třetím kole nejvyšší 
soutěže první porážku v novém ročníku Gambrinus ligy. 
Po nevýrazném výkonu podlehli v Ostravě domácímu 
Baníku 0:1. O jedinou branku se v 84. minutě postaral 
útočník Zeher nádhernou ranou do levého horního rohu. BANÍK VYHRÁL ZASLOUŽENĚ, 

shodli se viktoriáni
Zvláštní zápas prožil v  sobotu také David Střihavka, který ještě 
v minulé sezoně oblékal právě dres modro-bílých. „Hodně jsem se 
na zápas těšil, o to je to větší zklamání,“ soukal ze sebe po skonče-
ní duelu urostlý útočník, který svedl s obranou soupeře nespočet 
tvrdých soubojů. „Konečně se nám sice dařilo vyvarovat se hrubých 
chyb v obraně, zato směrem dopředu jsme nevymysleli vůbec nic,“ hle-
dal David příčiny neúspěchu. „Jsme mužstvo, jehož hlavní síla spočí-
vá v ofenzivě. To jsme však neprokázali a nakonec smolně inkasovali 
po parádní brance Roberta Zehera.“ Viktorii těžká počáteční série ani 
zdaleka neskončila, dále se jim ve Štruncových sadech postaví tým 
Liberce. „Duel na Baníku si musíme zhodnotit u videa, nic veselého to 
nebude. Ale snad nám to pomůže alespoň do  následujících zápasů,“ 
zadoufal na závěr svého hodnocení David Střihavka.
Plzeňský brankář Michal Daněk a  ostravský útočník Róbert Zeher. 
Souboj těchto dvou hráčů byl kořením duelu mezi Ostravou a Plz-
ní. Daněk, ostravský odchovanec ve  službách Viktorie, zlikvidoval 
slovenskému střelci několik šancí. Ale nakonec právě Zeher rozho-
dl o výhře Baníku 1:0. V 84. minutě se nádherně trefil do levého hor-
ního rohu, Daněk neměl šanci zasáhnout. „S tím se nedalo nic dělat. 
Zehy ukázal, jak vypadá gól měsíce. Po zápase mi sám říkal, že tyhle stře-
ly speciálně trénuje. Byl moc rád, že mu vyšla proti nám,“ povzdychl si 
26letý Michal Daněk. Že by utkání bylo hlavně soubojem dvou fotba-
listů, to však Daněk odmítá. „Byl to boj Ostravy z Plzní a my ho bohužel 
nezvládli. Nejde o jednotlivé akce. Vzpomínám, že v minulosti jsem tady 
měl ještě daleko víc soubojů třeba s Adamem Varadim a získali jsme ně-
jaký bodík. Dnes to Zeher rozhodl jinak, jeho gól nás připravil o jakýko-
liv zisk.“ Ve slezské metropoli prožil specifický duel. „Vždycky se do Os-
travy rád vracím. Snažil jsem se chytat co nejlépe, ale můj výkon musí po-
soudit trenér. Věřím ale, že jsem si řekl o nominaci i do dalšího utkání,“ 
uvedl gólman. Jestliže s vlastním výkonem mohl být spokojený, s vý-
sledkem vůbec ne. „Pocity nemám dobré, spíš je to velké zklamání. Ne-
podali jsme takový výkon, abychom Baník porazili. Nedostávali jsme se 
do takových šancí jako v předchozích dvou zápasech. Ale nechceme se 
na nic vymlouvat a hledat chyby v jednotlivcích. Jsme tým, fotbal hraje-
me jako parta a nebudeme házet vinu jen na někoho,“ zakončil Daněk.

Plzeň v Ostravě 
podlehla Baníku
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minulý zápas

Nebezpečný slovenský hrot
Slovenský útočník Zeher byl u  většiny nebezpečných akcí Baníku. 
Ve 36. minutě si počíhal na přihrávku z pravé strany od Mičoly a bez 
přípravy vystřelil, Daněk však předvedl další dobrý zákrok. A do třeti-
ce v prvním dějství Zeher - ve 43. minutě technickým obloučkem po-
sílal do šance Ličku, ale stoper Rada na poslední chvíli odhlavičkoval 
míč do bezpečí.

Rušný úvod druhého dějství
Druhý poločas načala střela domácího Marka z 25 metrů, která o tři me-
try minula levou tyč plzeňské branky. V 56. minutě měla Plzeň zřejmě 
největší šanci. Petržela prostrčil v  šestnáctce míč na  Jiráčka a  ten se 
snažil okamžitě vystřelit, jenže branku Bučka minul. V 59. minutě při-
držel na hranici šestnáctky ostravský bek Neuwirth hostujícího Petrže-
lu, ale sudí Královec situaci jako faul neposoudil. Pak už se znovu hrá-
lo především před Daňkem. Ten v 64. minutě kryl hlavičku Bolfa, další 
rána Lukeše branku minula.

Stoupající ostravský tlak
V 71. minutě měl na druhé straně plné ruce práce Buček. Limberský se 
rychle uvolnil a z 22 metrů vyslal prudkou ránu na ostravskou branku, 
její ochránce však byl u své levé tyče na zemi včas. Pak přišly další chví-
le Zehera. V 79. minutě z otočky poprvé zkusil technicky „zakroutit“ míč 
do levého horního rohu, Daněk mu však skvělým zákrokem radost pře-
kazil. Jenže ne nadlouho. 

Gólová paráda Zehera
V  84. minutě dostal Zeher další přihrávku po  zemi z  pravé strany 
a na hranici šestnáctky se tentokrát opřel do míče naprosto dokona-
le. Balón zamířil přesně do levého horního rohu, Daněk i přes veške-

rou snahu na  tuhle stře-
lu dosáhnout nemohl 
- 1:0. Kouč Vrba blesko-
vě vystřídal a na závěreč-
né minuty poslal na hřiš-
tě Navrátila s Mlikou, Vik-
toria si však žádnou vylo-
ženou šanci nevytvořila 
a s dlouhými centry do šestnáctky si domácí obrana poradila. Naopak 
Baník ještě zahrozil z brejku, tečovaná rána Ličky se však mezi tyče ne-
vešla. Ostravské to však mrzet nemuselo, po dvou minutách nastave-
ní rozhodčí Královec zápas ukončil. Plzeň se z Moravy vrátila bez bodu, 
po třech utkáních jich má na kontě zatím čtyři.

FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)
Branka:  84. Zeher
Žluté karty: Bolf, Neuwirth - Lecjaks, Rada
Rozhodčí: Královec - Teuber, Koval
Diváci: 6 465
FC Baník Ostrava:  Buček – Zawada (89. Řezník), Neuwirth, Bolf, 

Tomašák – Marek – Varadi (78. Strnad), Lukeš, 
Lička, Mičola (90. I Hjong-sang)– Zeher. 
Trenér Koubek.

FC Viktoria Plzeň:  Daněk – Limberský, Hájovský, Rada, Lecjaks 
– Petržela (71. Rajtoral), Horváth, Rýdel 
(87. Navrátil), Kolář, Jiráček (89. Mlika) 
– Střihavka. Trenér Vrba.



Karlovarská 83, 323 10 Plzeň, e-mail: hotel.cd@volny.cz
www.hotelcd.cz, tel.: 379 855 101

Stavební činnost s.r.o.

Partneři

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
Richard Vykoukal

330 33 Město Touškov



17VIKTORIÁN 09/09

mládež

Letní příprava splnila očekávání
Byla tedy letní příprava z pohledu trenéra U19 Jiřího Kohouta úspěšná? 
„Připravovali jsme se v domácích podmínkách, vyjma soustředění v Ta-
chově. Tam jsme měli výtečné podmínky a zápasy, které jsme měli bě-
hem přípravy sehrát, jsme odehráli. Celkem úspěšně jsme se prezento-
vali na Memoriálu Stanislava Štrunce, potom jsme se představili v Pří-
brami na Memoriálu J. Starky. I tam jsme měli možnost konfrontace s li-
govými týmy.“ Co tedy  přípravné zápasy naznačily trenérům? „Musím 
říci, že jsme se setkávali se samými kvalitními soupeři, a to i ze zahrani-
čí. Utkání naznačila, že soutěž opět nebude jednoduchá. Snažili jsme 
se hrát kombinačně, což se nám docela vedlo. Na druhou stranu mu-
sím přiznat, že jsme zase až tolik šancí neproměňovali. V defenzivě se 
nám také nějaká zbytečná okénka ukázala. Takže je stále na čem praco-
vat a až samotná soutěž ukáže, jak na tom jsme.“ 
 
Tým doplněn mladými talenty 
Tým prošel hráčskou obměnou. Doplněn byl hráči z U18, ale v týmu se 
objevila i nová tvář ze Slovenska. „To je pravda. Podstatnou část tvo-
ří hráči, kteří v  loňské sezoně oblékali dres osmnáctky. Navíc se nám 
podařilo získat Patrika Hrošovského. Je to typ tvořivého hráče, který 
dokáže hře vtisknout vlastní myšlenku. Takový hráč najde uplatnění 
asi v každém týmu.“ A cíl do nové sezony? „Prakticky jediný. Chceme 
se stále zlepšovat, chceme pracovat na nedostatcích. Rádi bychom se 
prezentovali pohledným kombinačním fotbalem, který by se divákům 
líbil. A pochopitelně vychovávat jak herně, tak i osobnostně hráče pro 
seniorský fotbal. Výsledkové cíle si neklademe, chceme ale každé utká-
ní zvládnout.“ 

Nová výzva i pro trenéra
Pro trenéra Kohouta je nadcházející sezona specifická v tom, že do ní 
vstupuje nejen na postu trenéra U19, ale i šéftrenéra mládeže. „Od prv-
ního července jsem převzal tuto funkci po Milanu Matejkovi, který se 
trenérsky posunul k áčku. Musím přiznat, že mě důvěra vedení klubu 
potěšila. Práce je to náročná, ale díky kolegům, to zvládám. Osobně 
v tom nevidím žádný problém. Beru to jako jakési ocenění mojí práce, 
kterou se vždy snažím vykonávat na maximum.“

Již tuto středu vstoupili do nového soutěžního ročníku dorostenci 
Viktorie Plzeň U19 a U17. Oba viktoriánské týmy se představili na hřišti 
Baníku Ostrava, a přestože oba duely skončily po uzávěrce magazínu, 
za přípravou našich nadějí se můžeme poohlédnout již nyní. 

Rozpis utkání dorostu U19
12. 08. 2009  10:15 FC Baník Ostrava - FC Viktoria Plzeň
 8.  9. 2009  14:00 FC Viktoria Plzeň - SK Slavia Praha
22.  8. 2009 11:00 SK Dynamo České Budějovice - FC Viktoria Plzeň
29.  8. 2009 11:00 FK Teplice - FC Viktoria Plzeň
 4.  9. 2009 14:15 FC Viktoria Plzeň - FK SIAD Most
12.  9. 2009 11:00 AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň
18.  9. 2009 14:15 FC Viktoria Plzeň - 1.FK Příbram
25.  9. 2009 13:30 1.FC Brno - FC Viktoria Plzeň
 2. 10. 2009 14:00 FC Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko
10. 10. 2009 12:00 FC VYSOČINA Jihlava - FC Viktoria Plzeň
16. 10. 2009 13:00 FC Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové
24. 10. 2009 11:00 Bohemians 1905 - FC Viktoria Plzeň
30. 10. 2009 13:30 FC TESCOMA Zlín - FC Viktoria Plzeň
 7. 11. 2009 11:00 FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň
13. 11. 2009 13:00 SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň

Dorosty zahájily 
své soutěže

U19 U17



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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příští zápasy

Kalendář ligových zápasů Viktorie
23. 8. – 17:00 – Bohemians 1905  – FC Viktoria Plzeň        

29. 8. – 20:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Kladno                 

12. 9. – 16:00 – 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň

19. 9. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Mladá 

Boleslav             

26. 9. – 18:00 – AC Sparta Praha – FC Viktoria 

Plzeň                

3. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Sigma 

Olomouc               

18. 10. – 15:00 – FK Jablonec 97 – FC Viktoria 

Plzeň                  

25. 10. – 17:00 – SK Dynamo České Budějovice – 

FC Viktoria Plzeň 

31. 10. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno                     

8. 11. – 17:00 – SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň            

14. 11. – 16:00 – FC Viktoria Plzeň – Bohemians 

Praha                

22. 11. – 15:00 – FK Teplice – FC Viktoria Plzeň

Ondrášovka Cup
2. 9. – 17:00 – FC Graffin Vlašim – FC Viktoria Plzeň

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů 
Viktorie

Juniorka:
22. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – Loko Vltavín
30. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Buldoci Kar-
lovy Vary

13. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Slovan 
Varnsdorf 

Dorost U19:

4. 9. – 14:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Teplice

8. 9. – 14:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia Praha

18. 9. – 14:15 – FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram

Žáci U15:

23. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Hradec 

Králové

26. 8. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FK Mladá 

Boleslav

6. 9. – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec

Tabulka Gambrinus ligy
1. FK Mladá Boleslav 3 2 1 0 8:3 7

2. 1. FC Brno 3 2 1 0 3:0 7

3. FK Baumit Jablonec 3 2 1 0 5:3 7

4. FC Baník Ostrava 3 2 1 0 3:1 7

5. FK Teplice 3 1 2 0 5:2 5

6. 1. FK Příbram 3 1 1 1 4:3 4

7. FC Viktoria Plzeň 3 1 1 1 5:5 4

8. SK Slavia Praha 3 1 1 1 4:4 4

9. SK Sigma Olomouc 3 1 1 1 2:2 4

10. Dynamo Č. Budějovice 3 1 1 1 3:4 4

11. 1. FC Slovácko 3 1 0 2 6:6 3

12. AC Sparta Praha 3 0 3 0 1:1 3

13. Bohemians 1905 3 0 2 1 0:1 2

14. SK Kladno 3 0 1 2 2:6 1

14. FC Slovan Liberec 3 0 1 2 2:6 1

16. Bohemians Praha 3 0 0 3 1:7 0
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juniorka

Obdobná sestava jako loni
Sedmého července se trenérům druhého týmu Viktorky Milanu Ma-
tejkovi a Martinu Lepeškovi hlásilo osmnáct hráčů do pole a tři bran-
káři. Složení týmu zůstalo podobné jako loni, ačkoliv se kádr tradičně 
znovu omladil. V letošním ročníku se bude muset rezerva obejít mimo 
jiné bez Dana Houdka a Jakuba Dvořáka, kteří odešli nabírat zkušenos-
ti do druholigových týmů. Naopak z hostování v Čáslavi se vrátil Jakub 
Süsser a k týmu se připojilo hned několik fotbalistů, jež opustili věko-
vou kategorii dorostu. „Jediný kdo bude i přes dorostenecký věk posu-
nut do juniorky, je Matas, jehož cesta výše by měla vést právě přes juni-
orku,“ upozorňuje trenér Matejka na talentovaného obránce, který by 
mohl ještě rok působit v dorostu.

Přípravná utkání každý třetí den
Jaký tedy čekal program na zmíněnou jedenadvacítku mladých hráčů 
Viktorky? Hlavní část programu tvořily tréninky v Luční ulici. Stranou 
nemohly zůstat ani tréninkové dávky v  posilovně a  běhání v  terénu. 

O k o ře n ě n í m 
přípravy pak 
byly jiné spor-

ty. „Samozřejmě plavání, které je součástí regenerace. 
Jsou tam i další věci, které rozvíjejí obratnost a koordi-
naci. Spolupracujeme s Kalikovským mlýnem, kam ně-
kolikrát zajdeme. Jejich nabídka a možnosti jsou docela 
široké,“ zmínil Matejka spolupráci s plzeňským sportov-
ním centrem. Na juniorku Viktorie samozřejmě také če-
kaly přípravné zápasy. 

Bronzový turnaj v Českých Budějovicích
Po prvních dvou přípravných zápasech čekal juniorku turnaj v Českých 
Budějovicích, který pořádalo Dynamo ke  104. výročí založení klubu. 
Turnaje se s plzeňskou Viktorkou zúčastnily ještě rezervní týmy Sparty, 
Slavie, Brna a pořádajících Českých Budějovic. Plzeňští mladíci, doplně-
ní z prvního týmu o Jana Halamu a Marka Bauera, nakonec obsadili tře-
tí místo za vítězným týmem Letenských a domácími Českými Budějo-
vicemi. „Celkově mohu turnaj hodnotit jen a jen pozitivně. Ve všech zá-
pasech jsme měli možnost konfrontace s kvalitními juniorskými týmy. 
Všechny zápasy měly odpovídající kvalitu,“ pochvaloval si trenér juni-
orky Matejka.

Soustředění v Žinkovech
Devět dnů po turnaji na jihu Čech a dvou dalších přípravných kláních 
odjeli viktoriáni polykat tréninkové dávky do sportovního centra v Žin-
kovech. Místní podmínky si pochvalují jak hráči, tak realizační tým dru-
hého mužstva Viktorie. „Pocity jsou pouze pozitivní. Je to tu super,“ 
shodovali se plzeňští hráči. „K dispozici máme kromě velice dobře při-

Juniorka vstoupila do sezóny porážkou

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí – FC Viktoria Plzeň B 1:0 (0:0)
Branka:  52. Vukadinovič
Žluté karty: Horka – Rezek
Červená karta: Bauer
Rozhodčí: Černý – Vlasjuk, Váňa
FC Viktoria Plzeň B:  Poštulka – Nový, Bauer, Süsser, Chvojan (86. Šlajs) – Mudra, 

Staněk, Darida, Rezek, Vrzal (54. Vitouš) – Herák (75. Štverák) 

Měsíc poté, co zahájila plzeňská juniorka 
přípravu, ji čekalo první mistrovské utkání proti 
Sezimovu Ústí. Vstup do sezóny se třetiligové 
rezervě příliš nevydařil, neboť svému soupeři 
podlehla těsným rozdílem 1:0. Podívejme se 
ale nejprve nato, jakým způsobem probíhal 
letní dril mladých viktoriánů.
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juniorka

Brankáři:
Šilhánek Luděk  1. 7. 1989
Protivínský Stanislav 28. 6. 1986
Hroník Michal  13. 9. 1990

Obránci:
Chvojan Jan  3. 4. 1989
Mandous Martin  30. 7. 1989
Nový Lukáš  17. 12. 1990
Štrajt Michal   22. 1. 1990
Matas Jan  15. 07. 1991

Záložníci:
Šlajs Petr   12. 12. 1990
Vitouš Ondřej  16. 3. 1990
Darida Vladimír  08. 8. 1990
Staněk Kamil  27. 6. 1989
Süsser Jakub  6. 8. 1989
Mudra Jan  22. 1. 1990
Puchmertl Jakub  13. 1. 1989

Útočníci
Štverák Tomáš  28. 3. 1990
Herák Rudolf  5. 7. 1989
Presl Antonín  6. 8. 1988
Vrzal Ondřej  1. 3. 1987

Hlavní trenér: Milan Matejka
Asistent trenéra: Martin Lepeška
Masér: Dostál Oldřich
Kustod: Dlesk Milan
Lékař: MUDr. Pavlíčková Věra
Vedoucí týmu: Schuster Jiří

Příchody: Hroník Michal, Štrajt Michal, Ma-
tas Jan, Šlajs Petr, Vitouš Ondřej, Darida Vla-
dimír, Mudra Jan, Štverák Tomáš – příchod 
z dorostu, Jakub Süsser  – návrat z hostová-
ní v Čáslavi, Protivínský – návrat z hostová-
ní v Kolovči

Odchody: Dan Houdek, Jakub Dvořák – 
hostování Čáslav, Antonín Bauer – přeřazení 
do A týmu, Luděk Leitl, Jiří Bárta – hostování 
Jiskra Domažlice

praveného hřiště i plně vybavenou 
regeneraci s posilovnou,“ pochvalu-
je si Matejka. Jak bylo zmíněno, tak 
je v  béčku Viktorky hned několik 
nováčků. Jedním z nich je i Vladimír 
Darida, který tak absolvuje poprvé 
přípravu se seniorským týmem. „Je 
to mnohem náročnější, více tu na-
bíráme fyzičku. Letní příprava mi 
však tolik nevadí, spíše ta zimní,“ 
prozradil na sebe mladý fotbalista. 

Úspěšná generálka
Po  návratu ze žinkovského poby-
tu čekal juniorku už pouze jeden 
přátelský zápas. V generálce týden 
před startem ČFL sehrála utkání 
s béčkem sokolovského Baníku. Ač 

po prvním poločasu plzeňští mladíci prohrávali 0:1, ve druhé půli výsledek dokonale otočili, 
když gólmana soupeře prostřelili hned čtyřikrát. Dvakrát se prosadil Darida a po jedné brance 
přidali Herák se Süsserem. Po konci klání mohl trenér Matejka zhodnotit letní přípravu svých 
svěřenců. „Z  tréninkového hlediska jsme splnili vše, co jsme si vzali za  úkol,“ říká a  dodává: 
„Víme, že sestava juniorky se odvíjí i od příchodu hráčů z kádru áčka. Kromě toho, že juniorka 
slouží k tomu, aby vychovávala mladé hráče pro první tým, tak slouží i k tomu, aby hráči, kteří 
nejsou zápasově v áčku tolik vytíženi, chodili za juniorku sbírat herní zatížení.“ 

Na úvod prohra ze Sezimova Ústí
Juniorka vstoupila do sezóny zápasem hraném na hřišti Sezimova Ústí. Její tým byl doplněn hned 
o tři hráče áčka. Do branky se postavil brankář s více než třístovkou ligových startů, Tomáš Poštul-
ka, v obraně vypomáhal Marek Bauer a po zranění se ve středové řadě představil Honza Rezek. 
Na druhé straně se naopak objevil Milan Barteska, který v západočeské metropoli v minulosti pů-
sobil. Právě on v šesté minutě hry rozehrával přímý kop, po kterém jeden z jeho spoluhráčů do-
pravil míč za Poštulkova záda. Nicméně stav zůstal stále bezbrankový, neboť pomezní rozhodčí 
odmával domácím ofsajd. Rozhodující okamžik utkání přišel sedm minut po poločasové přestáv-
ce. Novic v barvách Sezimova Ústí Vukadinovič se prosadil z dorážky a otevřel skóre. V 75. minu-
tě se Západočeši pokusili kontrovat, ale na Mudrův centr za obranu domácích bohužel plzeňský 
útočník Herák nedosáhl. O čtyři minuty později se v ruce hlavního rozhodčího Černého objevila 
červená karta. Obdržel ji plzeňský stoper Bauer, který v pokutovém území nedovoleně zasáhl pro-
ti jednomu z  fotbalistů Spartaku. Na  stavu 
utkání se ale již nezměnilo, protože Bartes-
ka zacílil ze značky pokutového kopu pou-
ze do tyče Poštulkovy branky. Největším po-
zitivem utkání tak byl jistě fakt, že ofenzivně 
laděný fotbalista Rezek, který na jaře prodě-
lal operaci kolena, odehrál celý zápas. „Ješ-
tě na něm byla vidět nerozehranost, což je 
po  pauze zaviněné zraněním a  operací lo-
gické. Jeho jistota se ale zvyšovala každou 
minutu a jsem přesvědčen, že za jeden nebo 
dva zápasy bude výkonnostně tam, kde byl,“ 
uvedl na Rezkovu adresu Milan Matejka. 

Souhrn přípravných zápasů juniorky
TSV Neualbenreuth – FC Viktoria Plzeň B 0:14 (0:4)
FC Viktoria Plzeň B – FK Tatran Kazaň 6:0 (4:0)
FC Viktoria Plzeň B – Bohemians 1905 B 1:2 (1:2)
TSV Weiden – FC Viktoria Plzeň B 1:1 (0:0)
SK Rakovník – FC Viktoria Plzeň B 0:1 (0:0)
FK Baník Sokolov B – FC Viktoria Plzeň B 1:4 (1:0)

Turnaj v Českých Budějovicích (hráno 1x40 minut)
AC Sparta Praha B – FC Viktoria Plzeň B 0:0, PK 2:3
SK Dynamo České Budějovice B – FC Viktoria Plzeň B 4:0
SK Slavia Praha B – FC Viktoria Plzeň B 0:0, PK 2:1
1. FC Brno B – FC Viktoria Plzeň B 0:1



Partneři mládeže:

Významní partneři:
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Sprintér, bojovník a klubista slaví pětašedesátiny

Těžké začátky ve městě piva
Začátky ve Štruncových sadech, či v Luční ulici, nebyly snadné, rozdíl mezi 
divizí a druhou ligou byl znát. Přesto vedle takových borců, jako byli třeba 
Lopata, Böhm, Vacín, nezapadl. V prvním zápase jara Plzeň porazila Jablo-
nec a Sudík dal z místa levého křídla své první dva druholigové góly. Teh-
dy na jaře 1966 hrála Škodovka vůbec znamenitě a nováček Sudík byl jed-
ním z nejužitěčnějších hráčů týmu Vlastimila Chobota.

Vzestupy a pády v barvách škodovky
Sudík zažil se Škodovkou slavné postupy do první ligy i trpké pády do ligy 
druhé. Několik sezon se mu na  místě levého křídla, které občas stří-
dal s postem pravého křídla, dařilo. Na soupeře platil vrozenou rychlos-
tí a dobrou technikou míče uplatňovanou v plném běhu. Jeho úniky, tře-
ba i přes celé hřiště, budily ze sna nejednoho gólmana. Kariéru útoční-
ka však ukončila častá zranění, způsobená likvidačními zákroky obránců 
a také náhoda. Kouč Jiří Rubáš postrádal před utkáním se Slovanem Brati-
slava pravého obránce a volba padla právě na Františka Sudíka. Nezklamal 
a Škodovka tak rázem měla spolehlivě obsazený důležitý post.

Výjimečný rychlík, spolehlivý bojovník
Nevynikal excelentní střelou. Za celou svoji kariéru vstřelil dvě prvoligové 
branky: v roce 1967 košickému Švajlenovi a v červnu 1975 skóroval v Jab-

lonci. Disponoval ale zbraněmi, které by mu mohli závidět i současní bor-
ci: rychlostí, bojovností a spolehlivostí. Stovku uměl zaběhnout za 11 vte-
řin. Za posledních šest let své kariéry absentoval jen ve dvou utkáních, po-
slední tři roky ani jednou nestřídal. Hru obrany si bez něj ligová Škodov-
ka nedovedla představit. Pro mužstvo byl cenný i jako falešné křídlo. Do-
vedl zatáhnout míč k soupeřově šestnáctce a přesně zacentrovat. Hodně 
gólů po jeho akcích spoluhráči vstřelili a o nadýchaných centrech by moh-
li vyprávět.

Dlouhá léta s kapitánskou páskou
V kolektivu byl uznávanou autoritou, a proto byl několik sezon kapitánem 
týmu. Teprve v roce 1979, po čtrnácti letech (!) ve škodováckém dresu, pře-
dal svůj post v obraně Turianikovi a kapitánskou pásku Antonínu Dvořáko-
vi. V nejvyšší soutěži Československa sehrál celkem 229 utkání, v jedenase-
dmdesátém roce byl u toho, když Škodovka hrála v Poháru vítězů pohárů 
dvakrát se slavným Bayernem Mnichov.

Věrnost přetrvává
Součástí plzeňské Viktorie je František Sudík dodnes. Hrál za starou gar-
du, trénoval mládežnické celky, v krajském přeboru vedl Horní Břízu a ješ-
tě dnes správcuje areálu v Luční ulici. K pětašedesátce všichni blahopřeje-
me a do dalších let všechno je to nejlepší.

Je rodák z Berounska. Světlo světa spatřil 
14. srpna 1944 ve Všeradicích. Právě před 
pětašedesáti lety. Rodná obec viděla i jeho 
fotbalové začátky. Na střední školu chodil 
v blízkých Hořovicích, kde hrál za místní Spartak. 
Jako osmnáctiletý přestoupil do Králového 
Dvora o odtud rovnou do vojenské uniformy. 
Prvním rokem fotbal vůbec nehrál, druhý 
´odkroutil´ v chebské Dukle.Po vojně se vrátil 
na pár měsíců do Králového Dvora a v zimě 
1965 přišel do plzeňské Škodovky, tehdy 
druholigové. „Hrál jsem divizi a nikam vejš 

jsem ani moc nekoukal. Ale Plzeň za mnou jezdila dost vytrvale 
a náš trenér mi radil, abych to zkusil. Vrátit prý se můžu vždycky. 
Tak jsem do Plzně šel a jsem tady dodnes,“ vzpomínal po čase 
na svůj životní přestup František Sudík.

Plzeň – metropole západních Čech, centrum kulturního i společenského života, 
kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Fanděte svému městu 
a přejte mu úspěch! Více informací na www.plzen2015.cz a www.plzen.eu. 
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STRAŠNĚ JSEM SE NA HŘIŠTĚ TĚŠIL
Po zranění jsi odehrál první zápas, jaké byly bezprostřední pocity?
Jsem samozřejmě moc rád, že jsem opět mohl naskočit do soutěžního 
utkání. Odehrál jsem celých devadesát minut, a přestože výkon určitě 
ideální nebyl, jsem šťastný, že jsem zpátky.
Trenér Matejka Tě po utkání chválil, že ses zlepšoval s každou ode-
hranou minutou. Jak ses cítil Ty osobně?
První půli jsem se určitě chvíli hledal, těch kontaktů s balonem ani 
nebylo tolik. Druhá půle už byla mnohem lepší, ačkoliv mě samo-
zřejmě čeká ještě spousta práce. Jsem především rád, že jsem zvlád-
nul celých devadesát minut v dobrém tempu a balon mi nepřeká-
žel.
Po nešťastném zranění v Českých Budějovicích hovořily prognózy 
až spíše o zářijovém termínu Tvého návratu na hřiště. Jak se poda-
řilo celou rekonvalescenci prakticky o měsíc urychlit?
Každý sportovec má dobu hojení trošku individuální, já asi patří mezi 
ty šťastnější. Hodně mi pomohli lidé z klubu a vyzdvihnout bych chtěl 
také Aleše Kaplana z pražské FTVS, který se mi věnoval prakticky den-
ně. Od začátku rekonvalescence jsme spolu chodili posilovat, plavat, 
později také běhat a především díky tomu jsem se dokázal do trénin-
ku zapojit poměrně brzo. 

FYZICKY SE CÍTÍM SKVĚLE
Jedná se o Tvé první těžší zranění. Ně-
kteří se hráči se po těchto úrazech po-
týkají s  určitým strachem, jít do kaž-
dého souboje naplno, podvědomě se 
šetří. Neměl si v  začátku stejný pro-
blém?
Musím říct, že jsem se toho trošku obával. 
Ale tím, že jsem začal makat postupně a 
do samotného tréninku jsem se zapojil už 
bez bolesti a v dobré fyzické kondici, nic 
takového mi pak ani nepřišlo na mysl. 
Rekonvalescence Tě nepustila na sou-
středění, jak si na tom kondičně?
Troufám si říci, že výborně. Hodně jsme pracovali se zmíněným Alešem 
Kaplanem, na fyzičce jsem makal celé léto.  Denně jsem byl v pohybu 
přes tři hodiny. Doufám, že to se to následně na hřišti projeví. 
Trenér Matejka ještě zmínil, že bys během několika málo zápasů 
mohl být opět v naprosté herní pohodě. Cítíš to stejně?
Ta pauza je samozřejmě znát, ale mám dobrý pocit. O sestavě roz-
hodne trenér, já jsem připraven týmu pomoci. Hlavně fyzicky se cítím 

Honza Rezek
hlásí návrat

Po  necelém půlroce se v  zápi-
se o  utkání opět objevilo jedno 
z nejvýraznějších jmen současné-
ho plzeňského kádru. Honza Re-
zek, který již ve své kariéře oblé-
kal dres Teplic, Sparty nebo Vršo-
vických Bohemians, se předsta-
vil v  dresu juniorky v  jejím prv-
ním soutěžním utkání na hřišti Se-
zimova Ústí. „Výkon samozřejmě 
není ideální, ale jsem moc rád, že 
jsem zvládnul odehrát celých 90 
minut,“ usmíval se pár dní po své 
obnovené zápasové premiéře 
ofenzivní univerzál. 
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skvěle, herní jistota přichází 
s každým dalším tréninkem.

NA TRIBUNĚ KAŽDÝ 
FOTBALISTA TRPÍ
I v době zranění si žil s tý-
mem, nechyběl si praktic-
ky na žádném venkovním 
utkání. Jak si prožíval ne-
příliš povedené jaro loň-
ského ročníku?
 Samozřejmě člověka svr-
bí nohy, zvlášť když to vý-
sledkově příliš nevycházelo. 
Snažil jsem se být co nejví-
ce s týmem  - strašně by mi 
to chybělo. Jezdil jsem i na 
přátelské zápasy, často jsem 
přišel i na trénink, kterého 
jsem se ještě nemohl zú-
častnit. Žil jsem s  klukama 
a o to víc člověk neúspěchy 
na tribuně prožívá.
Do kabiny přišlo několik 

nových tváří, vyhlášená parta ale asi přesto funguje na jedničku. 
Určitě. Všichni kluci zapadli naprosto bez problémů, tým žije. Parta je 
skvělá a to je základní předpoklad pro úspěch na hřišti. 
Jak vnímáš úvod sezony? Čtyři body po třech zápasech vyvolávají 
trošku rozpačité hodnocení…
Především po skvělém startu na Slovácku jsme samozřejmě mysleli na 
více bodů. Je velká škoda, že jsme nedotáhli ke třem bodům zápas pro-
ti Teplicím. Věřím, že v případě vítězství proti Teplicím bychom uspěli 
také na Baníku. O to více však nyní musíme zabojovat a porazit Liberec, 
aby se vstup do soutěže dal hodnotit jako úspěch.

NA BOHEMCE MĚ ČEKÁ SPECIFICKÝ ZÁPAS
Jak moc Tě mrzí, že si nemohl nastoupit právě proti mateřským 
Teplicím?
Mrzí mě, že jsem nemohl nastoupit v každém utkání. Teplice jsou sa-
mozřejmě specifický soupeř a byl jsem moc zklamaný, že jsme nadějné 
vedení nedokázali udržet. 
A hned za týden bude následovat další z  výjimečných soupeřů. 
Chtěl by ses podívat poprvé na hřiště právě v Ďolíčku, kde sis bě-
hem půlročního působení dokázal získat srdce fanoušků?
Bohemians určitě zůstanou v  srdci, bylo velkým zážitkem tam půso-
bit, byť jen na půlrok. Samozřejmě bych si rád na známém hřišti za-

hrál. Bylo by to 
sice trošku nostal-
gické, ale každo-
pádně bych udě-
lal maximum pro 
tři body našeho 
týmu. Máme vel-
kou sílu a já doufám, že budu moct osobně přispět k úspěšné sezoně. 

Hlasuj o nejlepšího hráče
Klub přichystal pro své fanoušky před novou sezonou další vylep-
šení. Diváci přímo na stadionu budou mít možnost hlasovat o nej-
lepším hráči v plzeňském dresu a po skončení utkání z rukou toho-
to hráče převzít věcný dar. Stačí poslat do 85. minuty utkání SMS 
ve tvaru VIK HRAC X, kde X je číslo nominovaného hráče. Veške-
ré SMS zprávy musí být zasílány na telefonní číslo 903 09 09. Výher-
ce ihned po utkání telefonicky zkontaktujeme a dohodneme se na 
předání výhry.

Cena jedné SMS zprávy na číslo je 9,- Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje katech.CZ. Za služ-
by Premium SMS  odpovídá AGMO CZ, s.r.o., Na výsluní 201/13, Praha 10. Info: podpora@
ka-tech.biz. Detailní pravidla naleznete na stránkách www.fcviktoria.cz

Jan Rezek

Narozen: 05. 5. 1982
Znamení:  Býk
Stav: svobodný
Post: útočník
Výška/Váha: 177/74
Přezdívka: Réza
Oblíbené jídlo:  vepřové ko-
leno 
Nápoj: voda
Barva:  modrá
Muzika:  vše
Fotbalový začátek: 
v 5 letech
Fotbalový sen: zahrát si v re-
prezentaci 



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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soupiska domácí soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

Brankáři
 1 Tomáš Poštulka 2. 2. 1974 
25 Michal Daněk 6. 7. 1983
30 Martin Ticháček 15. 9. 1981

Obránci
 8 David Limberský 6. 10. 1983
12 Jan Halama 14. 7. 1988
13 Jan Lecjaks 9. 8. 1990 
21 Jakub Navrátil 1. 2. 1984 
16 Marek Bauer 29. 11. 1990
 3 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982
15 František Ševinský  31. 3.1979

Záložníci
10 Pavel Horváth 22. 4. 1975
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
20 Petr Jiráček 2. 3. 1986
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
 4 Tomáš Rada 28. 9. 1983
24 Filip Rýdel 30. 3. 1984

Útočníci
 9 Tomáš Krbeček 27. 10. 1985
27 František Rajtoral   12. 3. 1986
17 Jan Rezek 5. 5. 1982
23 Jiří Mlika 18. 7. 1980
 6 Marek Bakoš 15. 4.1983 
 7 David Střihavka 4. 3.1983

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

FC Slovan Liberec

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
13 Jan Polák 26. 3. 1989
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
 5 Dario Purič 18. 5. 1986 
 6 Lukáš Vácha 13. 5. 1989
10 Marcel Gecov 1. 1. 1980
12 Milos Bosančić 22. 5. 1988 
18 Bořek Dočkal 30. 9. 1988
20 Tomáš Frejlach 24. 11. 1985
22 Josip Ćorić 9. 11. 1988
23 Petr Papoušek 7. 5. 1977
24 Ján Vlasko 11. 1. 1990

Útočníci
 7 Jan Nezmar 5. 7. 1977
 9 Ondřej Smetana 4. 9. 1982
14 Jaroslav Diviš 9. 7. 1986
15 Andrej Kerić 11. 2. 1986
26 Ladislav Martan 2. 10. 1989
28 Jan Blažek 20. 3. 1988

Hlavní trenér: Ladislav Škorpil
Asistenti trenéra:  Luboš Kozel, Radim Nečas, Josef Petřík



malby natery
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Partneři:

Ofi ciální dodavatelé:

Mediální partneři:
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Partnerský hotel FC Viktoria Plzeň

Jak to všechno začalo
FC Viktoria Plzeň si pečlivě vybírá, kam své hráče přivede, kde je trénuje, 
kde jim zajistí ubytování a stravování. Už na začátku března tohoto roku 
proběhlo v našem hotelu soustředění žáků FC Viktorie Plzeň. A protože 
u nás byli hned napoprvé spokojeni, předali informace vedení klubu.  Tre-
nér Pavel Vrba, spolu se svými asistenty, si následně přijel hotel prohléd-
nout. Vzhledem k tomu, že splňoval všechny jejich požadavky, rychle jsme 
se domluvili na zkoušce. Málokdo tehdy tušil, co to pro nás bude zname-
nat. Všichni jsme fanoušky Viktorie, takže jsme byli přímo nadšení, že se 
o ně budeme moci postarat. 

Naše premiéra
Pamatuji si úplně přesně na ten večer, kdy mělo dorazit 6 hráčů již den 
před zápasem. Abych byla upřímná, měla jsem velké obavy z toho, aby 
vše proběhlo k jejich naprosté spokojenosti. Vzhledem k tomu, že Pavla 
Horvátha jeho pověst vtipálka předchází, chtěla jsem osobně dohlédnout 
na to, aby nevzniklo nějaké nedopatření. Od té doby víme, že Pavel Hor-
váth má rád dva polštáře pod hlavou, rád spí v klidu, nerušen ničím a ni-
kým, a že jeho humor je opravdu nezaměnitelný. Dnes už FC Viktoria Pl-
zeň využívá náš hotel nejen k předzápasovým soustředěním při domácích 
utkáních, ale i k letní a zimní přípravě.

Letní příprava
Letní přípravu zahájili hráči áčka také u nás ve Zruči. Nemá smysl citovat 

články z novin, které přípra-
vu důkladně komentovaly, já 
k tomu dodám jen pár malič-
kostí ze zákulisí. Na  hráčích 
mě nejvíce zaujalo, jak dis-
ciplinovaně se chovají. Mys-
lím, že na tom má velkou zá-
sluhu vedení mužstva . Na-
prosto se soustředili na  pří-

pravu. Musím uznat, že tu 
dřinu jim opravdu nezávi-
dím. Kromě běhání a dři-
ny v posilovně cvičili i ae-
robic v  našem sále a  vy-
užívali i  další sportoviště 
v areálu.

Jídlo je samostatnou 
kapitolou
Co se týká jídelníčku, tak 
ten je velice omezený. My 
bychom jim sice rádi při-
lepšili biftečkem, guláš-
kem nebo palačinkami – a chlapi by se určitě nezlobili  - ale vaříme jim 
výhradně podle požadavků trenérů. Ke všem z personálu se chovají vždy 
velice slušně. Nemají žádné zvláštní požadavky. Prostě jsou to velice pří-
jemní hosté, takže jsme se s nimi všichni rychle sžili. Myslím, že i hráčům 
je příjemné, když znají osobně personál hotelu a mohou se chovat oprav-
du jako by byli doma. 

Náš úkol
Naším prvořadým úkolem je přispět svým přístupem a domácí atmosférou 
k pohodě a pohodlí hráčů. Zajišťujeme hráčům naprosté soukromí a po-
třebný klid na jejich náročnou přípravu. Musím říci, že se nám v krátké době 
podařilo s klubem navázat přátelské vztahy a věřím, že je tato spolupráce 
oboustranně prospěšná. Koneckonců, přijeďte se podívat, abyste sami vi-
děli a zažili na vlastní kůži, jak se hráčům v „Hotelu SPORT Zruč“ bydlí. 

Srdečně Vás zveme
Renata Kloudová a kolektiv zaměstnanců Hotelu SPORT Zruč
Tel. č. recepce: +420 377 350 450 • Mobil recepce: +420 725 556 543
e-mail: recepce@hotelsportzruc.cz • www.hotelsportzruc.cz

představujeme

Hotel SPORT Zruč v těsné blízkosti 
rušné Plzně Vás ihned zaujme 
svojí  přátelskou atmosférou, což 

za krátkou dobu jeho existence na vlastní kůži zažili mnozí 
hráči a manažeři FC Viktorie Plzeň, od těch nejmenších až 
po  samotné A  mužstvo včetně funkcionářů. Náš osobní 
a vstřícný přístup zřejmě rozhodl o tom, že si nás FC Viktoria 
Plzeň vybrala jako partnerský hotel. A nás to samozřejmě 
velice těší. 
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další soupeř

Léto se střídavými úspěchy
Během letní přípravy odehrál náš příští soupeř mnoho těžkých duelů, 
které měly klokany poctivě připravit na nadcházející boje. Celkově tým 
Bohemians 1905 zaznamenal dvě vítězství nad Nitrou (3:0) a Férehvá-
rem (2:1), naopak postupně prohráli s Libercem (1:2), St. Bukurešť (0:2), 
Naftou Lendava (0:2) a Hradcem Králové (1:2). Ani generálka na ligu, 
kterou si fotbalisté v zelenobílých dresech odbyli proti Mostu, nedo-
padla nejlépe. Brankou minutu před koncem brali nakonec výhru Se-
veročeši a zklamali tak i téměř 1 700 vršovických fanoušků. 

V lize zatím bez vstřelené branky
Ostrá premiéra čekala na vršovické klokany na domácí půdě v Ďolíč-
ku. Na úvod nového ročníku Gambrinus ligy se jim postavilo mužstvo 
Brna a po bezkrevném výkonu se oba týmy rozešly bez branek, byť do-
mácí nastřelili tyč. Stejný výsledek se opakoval týden poté na Letné a 
střelecky naprázdno vyšli klokani také v posledním týdnu proti Jablon-
ci. V tomto utkání však již zeleno-bílí poprvé inkasovali a ze souboje ze 
Severočechy vyšli bez bodu. 

Pavel Hoftych sazí na bojovnost
Trenér Pražanů musel po postupové sezoně oželet odchod Jana Mo-
rávka do bundesligového Schalke, bez velkého českého talentu zatím 
mají klokani problémy v ofenzivě. Na druhé straně, defenziva stojící na 
osobnostech typu brankáře Sňozíka a obránce Marka Nikla zatím fun-
guje spolehlivě. V  záložní řadě hrají prim mimo jiné zkušený Ferenc 
Róth nebo střední generace zastoupená Martinem Kotyzou. Přes zatím 
nulový brankový efekt představuje velkou sílu útočná vozba, kde může 
trenér vybírat ze jmen jako je Dalibor Slezák, Lukáš Hartig, Aziz Ibragi-
mov nebo Luděk Zelenka. 

Viktoriány čeká ligový nováček
Náročný duel čeká v příštím týdnu 
fotbalisty plzeňské Viktorie. V sobotu 
se Západočeši představí na hřišti 
Bohemians 1905, kteří se vedle 
houževnatého herního projevu mohou 
pochlubit především vynikající diváckou 
kulisou. Jak se červeno-modrým povede 
ve vyhlášeném vršovickém Ďolíčku? 

Historie Bohemians 1905
1905 – založení klubu, jenž byl zaregistrován pod hlavičkou AFK 
Vršovice.

I. světová válka – znamená útlum činnosti kvůli narukování vět-
šiny hráčů. Po válce se vše vrací do normálu.

1927 – zájezd do Austrálie pod hlavičkou reprezentace ČSR. Od-
tud název Bohemians (Češi), navíc přiváží klokana pro pražskou 
ZOO, který se dostává rovněž do znaku klubu.

1932 – slavnostní otevření stadionu u pražského Botiče s kapa-
citou 18 000 lidí.

konec 60. let minulého století – do mužstva naskakuje od-
chovanec Antonín Panenka.

1983 – zisk jediného titulu v historii, tým vedl trenér Pospíchal.

70. a 80. léta – do Ďolíčku přijíždějí v evropských pohárech týmy 
jako Bayern Mnichov, Fenerbahce Istanbul, Rapid Vídeň, Ajax Am-
sterdam či Tottenham Hotspur.

1995 – ústup ze slávy a sestup do 2. ligy. Na návrat se čekalo 
jen rok.

2003 – poslední ligový zápas na vršovickém stadionu „Ďolíček“. 
Následuje sestup, situace není růžová.

2005 – krach klubu, který nakonec zachrání fanoušci vlastní 
sbírkou (stali se i akcionáři), Bohemians hrají ČFL.

ročník 2007/2008 - návrat zpět na výsluní, v Gambrinus lize se 
tým ovšem udrží jen jednu sezonu.


