
3 VIKTORIÁN 1/10

po zimní přestávce se opět potkáváme ve Štruncových sadech, abychom odstartovali druhou polo-
vinu této sezony. Vstupujeme do ní s respektem k soupeřům, ale také se vztyčenou hlavou a touhou 
dokázat, že dobře odehraný podzim byl odrazovým můstkem k ještě lepšímu jaru. Stran přípravy 
mužstva jsme udělali maximum pro to, abychom byli úspěšní a připravili vám hodně radosti a skvě-
lých fotbalových zážitků. Nezaháleli jsme ani stran stále se vylepšující péče o fanoušky i partnery 
klubu a já věřím, že naše práce bude odměněna vaší spokojeností ve všech směrech. 

Pokud se ohlédnu za zimní přípravou, můžeme být spokojeni. Naplánovali a zorganizovali jsme 
velmi pestrý blok soustředění, přípravných duelů a prestižních turnajů tak, aby mužstvo vstoupilo 
do soutěže odpočaté, ale také s poctivou porcí odpracovaných tréninků. V průběhu zimních měsíců 
jsme vybojovali bronzovou příčku v prestižní Tipsport lize, dokonce stříbrné medaile jsme si násled-
ně přivezli z mezinárodního turnaje v ruské Soči. Naši připravenost na jarní soutěžní duely prověřily 
mimo jiné rakouská Austria Vídeň nebo ruský vicemistr Spartak Moskva.

V jarní části je o co hrát, Viktoria bude sahat po historickém úspěchu. V ligové tabulce je náš tým po polovině soutěže na páté příčce tabulky, máme 
navíc utkání v severočeských Teplicích k dobru. Příznivci plzeňského fotbalu se navíc mohou těšit na ty nejlepší české celky. Z vedoucí čtyřky sou-
těže přivítáme tři soupeře na vlastním trávníku, k tomu přibudou atraktivní zápasy s mistrovskou Slávií či mohutně povzbuzovanými Bohemians 
1905. Ofenzivní duel pak slibuje podívanou proti Slovácku, tradiční náboj mají utkání s Jihočechy z Budějovic. V rámci Ondrášovka Cupu jsme došli 
až do čtvrtfinále, ve kterém změříme síly s celkem Příbrami. V případě postupu by tak vás čekalo ještě semifinálové klání.

Poučili jsme z minulého roku, kdy se naše optimistické prognózy během neúspěšných 
prvních jarních kol ukázaly jako liché. Vzletné fráze tak ode mě nyní neuslyšíte. Zato mohu 
slíbit, že poctivou prací fotbalistů i všech zaměstnanců Viktorie chceme Plzeňanům a všem 
našim fanouškům dát důvod k hrdosti. 

Dnes nás čeká první duel jara a já pevně doufám, že po utkání budete odcházet potěšeni 
výsledkem i předvedenou hrou. S tím souvisí mé největší přání a cíl do následujícího půlroku 
a tím jsou pravidelně zaplněny ochozy ve Štruncových sadech. Děkujeme, že jste s námi.

Adolf Šádek
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Slavím jednou
za rok 
a musí být důvod

Trenér plzeňské Viktorie má před fanoušky i novináři pověst 

klidného muže. A ta nelže. Při čtyřicetiminutovém rozhovoru 

pro magazín Viktorián trpělivě odpovídal na několikrát 

položené otázky, nevyhýbal se ani nepříjemným tématům a 

dokázal pojmenovat problémy. Přes vážný tón se několikrát 

dokázal zasmát a až poslední otázkou, ve které jsme se 

rodilého Moravana zeptali na oblibu plzeňského piva, se dostal 

do lehkých rozpaků. „Nejsem moc slavící typ. Ochutnám dobré 

pivo, víno i slihovici, ale spíše u společenských příležitostí. 

Důvod k pořádné oslavě je tak jednou za rok.“ Dočká se kouč 

Viktorie v polovině května, kdy bude končit letošní ročník 

Gambrinus ligy? 

S fotbalem od prvních krůčků

Spousta jeho svěřenců koketovala v dětském věku s několika sporty 
a až s přibývajícími fotbalovými úspěchy se definitivně rozhodli pro 
nejpopulárnější sport světa. Pavel Vrba měl cestu přímočařejší. „Nikdy 
jsem jiný sport nezkoušel závodně. Samozřejmě člověk v průběhu ži-
vota vyzkouší většinu disciplín a odvětví, ale fotbal vždy vítězil na plné 
čáře.“ Svoji životní i fotbalovou cestu započal šestačtyřicetiletý tre-
nér v Přerově, kde si ho však brzy všimli zástupci moravské sportovní 
bašty – ostravského Baníku. „Na sever Moravy jsem se stěhoval v pat-
nácti a naskočil do místní vyhlášené líhně. Moje místo bylo na stoperu 
a v rámci možností se mi snad dařilo. Prošel jsem všemi mládežnickými 
reprezentacemi a rád na to vzpomínám. Byla to velmi silná generace, 
která se mohla opřít o jména jako Hašek, Kula nebo Kubík. Navíc to 
byl samozřejmě ještě federální výběr, takže v kádru bylo i množství ši-
kovných slovenských fotbalistů,“ vzpomíná plzeňský lodivod, který se 

může pochlubit stříbrnou medailí z evropského šampionátu devate-
náctek nebo účasti na světovém mistrovství o rok starších fotbalistů.

Dvanáct ligových startů a trenérské začátky

Svoji fotbalovou kariéru v seniorském věku svázal pozdější úspěšný 
trenér především s druholigovým Havířovem. „Připsal jsem si ale také 
dvanáct ligových startů za tehdejší Rudou hvězdu Cheb,“ připomíná 
povinnou vojenskou službu ve vyhlášeném oddílu na západě Čech. 
Už během více než dvanáctileté hráčské kariéry to Pavla Vrbu táhlo 
k trenérskému řemeslu. „Licenci ´A´ jsem si udělal v průběhu aktivních 
fotbalových let, celkem mě to bavilo,“ vzpomíná s lehkou nostalgií 
a následně pobaveně odmítá možnost, že by jakožto bývalý stoper byl 
právě na střední obránce o něco přísnější. „To vůbec ne, já byl úplně 
jiný typ. Vybírám si většinou konstruktivní fotbalisty se smyslem pro 
rozehrávku, ale já byl naopak takzvaný ´hlídací pes´, který měl v popisu 
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práce především destrukci.“ Po dlouhých letech na druholigových tráv-
nících pak trenéra přeci jen dohnalo těžké zranění kolena, z kterého se 
vylízal ve dvaceti letech, a brzy po třicítce tak načal novou fotbalovou 
cestu.

Vyhlášená líheň Ostravska

První trenérské kapitoly napsal ještě v rodném Přerově, kde se u míst-
ních žáčků premiérově postavil na hřiště v nové roli. „Brzy pak přišla 
nabídka Baníku, abych převzal jejich nejmenší fotbalisty a já se této 
příležitosti chopil.“ Svoji cestu k seniorskému fotbalu si poctivě prošel 
přes žákovské i dorostenecké kategorie a tento model by svým násle-
dovníkům mohl pouze doporučit. „Je to určitě ideální varianta. Jednak 
si projdete přirozeným trenérským vývojem a především poznáte, jak 
to v těchto nižších kategoriích chodí. Lépe pak oceníte práci lidí ko-
lem mládeže, protože jen málokdo z venku vidí, jaká obrovská dřina 
to je.“ Ve vyhlášené líhni baníkovské mládeže pak mladý trenér brzy 
sestavil velmi silný celek. „V Ostravě se tehda sešla velmi silná generace 
fotbalistů ročníku 82 až 84, brali jsme tituly prakticky v každém roce. 
Spousta mých tehdejších ´dětí´se nyní prosazuje na nejvyšší úrovni, 
je to samozřejmě hodně příjemný pocit.“ Netrvalo tak dlouho a Pavel 
Vrba dostal nabídku nejvyšší - zapojit se k prvnímu týmu v nejvyšší se-
niorské soutěži. 

Titul v barvách Baníku

„K prvnímu mužstvu si mě jako asistenta vytáhl trenér Cviertna. Výho-
dou pro mě bylo, že hodně mých svěřenců z dorostu dostávalo příle-
žitost v áčku. Všechny ty kluky jsem dobře znal a ten skok tak pro mě 
nebyl tak složitý,“ pochvaluje si Pavel Vrba trošku ulehčený přechod 
k nejprestižnější fotbalové kategorii, ale jedním dechem dodává: „I tak 
to byl samozřejmě velký posun. Především na začátku jsem si musel 
zvykat, ale i díky mé aktivní hráčské kariéře proběhla ta aklimatizace 
celkem rychle.“ Ještě ten samý ligový ročník pak prožil současný kouč 
viktoriánů premiéru v Gambrinus lize na pozici hlavního trenéra. „ Pět 
kol před koncem byl odvolán trenér Cviertna a já jsem byl tři dny před 
zápasem na Slávii dosazen na jeho post. Na tu premiéru se pak samo-
zřejmě zapomenout nedá,“ připomíná již s úsměvem vysokou porážku 
od červeno-bílých v poměru 0:7. „V tu chvíli mi do smíchu moc nebylo, 
takovou premiéru asi hned tak někdo nezažije. Naštěstí jsme však již 
ve zbývajících čtyřech zápasech neprohráli, získali 8 bodů a dojem byl 
trošku napraven.“ V letní pauze se pak Pavel Vrba vrátil do pozice asi-
stenta, k týmu ze slezské metropole přišel na pozici hlavního trenéra 
František Komňacký. A nově vytvořené duo napsalo s ambiciózním tý-
mem jednu z nejslavnějších kapitol ostravské fotbalové historie. „Byla 
to absolutní pohádka, celoroční zážitek. Celý region žil fotbalem, lístky 
byly vyprodány prakticky týden před utkáním. Vzpomíná se na to nád-
herně,“ přibližuje Vrba dojmy z mistrovské sezony Baníku. 

Přesun do země slovenských 

sousedů

Po sezoně nebyla Pavlu Vrbovi 
prodloužena smlouva v Baníku 
a cesty moravského patriota se tak 
s Ostravou rozdělily. „Měl jsem ně-
jaké nabídky z druhé nejvyšší čes-
ké soutěže, ale rozhodl jsem se pro 
slovenský Púchov.“ Dvacetitisícové 
městečko se tak stalo pro českého 
trenéra novým domovem, vydržel 
v něm dva roky. „Vzpomínám pou-
ze v dobrém. Púchov mi dal mož-
nost vést mužstvo nejvyšší soutěži 
v pozici hlavního kouče a zároveň 
to pro mě byl odrazový můstek 
do lepších klubů. Bez tohoto an-
gažmá bych nevedl Žilinu a velmi 
pravděpodobně ani Plzeň. Navíc 
byl Púchov vzdálen 120 km od do-
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mova, takže také z rodinných důvodů mi vyhovoval.“ Po zmíněných 
dvou letech již přilétlo laso z ambiciózní Žiliny, která se ve slovenských 
podmínkách řadí k absolutní špičce. Slovenská anabáze tak úspěšně 
pokračovala. „Je pravdou, že zahraniční trenéři to mají ve všech zemích 
světa o něco těžší. Musí přesvědčit, že jsou minimálně stejně dobří 
jako ti domácí. Já se ovšem prakticky s nějakou nevraživostí nepotkal, 
na Slovensko mám jen dobré vzpomínky,“ 

Mistrovský titul se Žilinou

„Byl to samozřejmě velký rozdíl. Z Púchova do Žiliny je podobný skok 
jako z Kladna do Sparty. Žilina je velmi ambiciózní celek, má jen ty nej-
vyšší cíle a pravidelně by chtěla hrát mistrovské poháry. Než jsem při-
šel, skončili čtvrtí, tím pádem nehráli evropské poháry a my se mohli 
plně soustředit na ligu. To se ukázalo jako výhoda, protože jsme hned 
udělali slovenský titul,“ popisuje Vrba prozaicky pozadí zisku jeho titu-
lu ve druhé evropské soutěži. Poté následovalo předkolo Ligy Mistrů, 
na které si český fotbalový fanoušek určitě vzpomene. Soupeřem Žiliny 
totiž byla pražská Slavia. Oba duely skončily shodným výsledkem 0:0, 
po penaltách se nakonec radovali fotbalisté českého mistra. „Bylo to 
v tu chvíli velké zklamání. V prvním duelu jsme sahali po výhře, v od-
vetě byli lepší slávisté. V pokutových kopech pak byli Pražané šťastněj-
ší. Jejich následný postup do hlavní soutěže ale prokázal, že Žilina se 
v té době mohla měřit s opravdu nejkvalitnějšími soupeři,“ vzpomíná 

na trpké momenty plzeň-
ský trenér, kterému zhořkl 
také konec slovenského 
angažmá. „Je to na dlouhé 
povídání. Byli jsme před roz-
hodující odvetou o základní 
skupinu Evropské ligy. Byl 
velký tlak na postup, takže 
v ligovém utkání jsem šetřil 
některé hráče. Prohrálo se 
a vedení se rozhodlo udě-
lat výraznou změnu a dát 
tak týmu nový impuls. Sa-
mozřejmě mě to v tu chvíli 
mrzelo, ale cíl té výměny byl 
nakonec splněn – mužstvo 
do Evropské ligy postoupilo. 
A já mám dnes s vedením Ži-
liny nadstandardní vztahy. 
Jeto prostě fotbalový život.“

Cesta na západ Čech

Po skončení angažmá na Slovensku si dal Pavel Vrba chvíli klid, v říjnu 
se pak ozvala Plzeň. „Měl jsem již během angažmá na Slovensku jednu 
nabídku z české ligy, ale nechtěl jsem opouštět rozdělanou práci. 
Plzeň se ozvala ve správnou dobu, mužstvo i klub jako celek navíc 
měly ambice a plány, které mě oslovily,“ vyjmenovává Pavel Vrba 
důvody, které rozhodly o jeho příchodu do západočeské metropole. 
„Následně se ozvaly ještě další kluby, ale to už jsem byl smluvně vázán 
ve Štruncových sadech. Vyznávám zásadu, že pokud se mají lidé chovat 

Profi l



8VIKTORIÁN 1/10

slušně ke mně, musím se tak chovat také já k nim. Proto bych z dohody 
necouvnul.“ Ambiciózní trenér se hned v premiéře uvedl remízou 
se Spartou a Plzeň se rozjela ke stíhací jízdě. Do konce podzimu se 
podařilo nastřádat dalších 13 bodů a viktoriáni se z pásma ohroženého 
sestupem rázem vyšvihli na dostřel pohárových příček. „Využil jsem 
toho, že po špatném rozjezdu nebyl na mě takový tlak, od Plzně se již 
moc nečekalo. Vše se dařilo poměrně lehce a automaticky,“ vzpomíná 
Pavel Vrba na vydařený začátek angažmá, který byl vystřídán 
těžkou jarní kocovinou. „To bylo nejtěžší období mého dosavadního 
plzeňského angažmá. Šli jsme do jarních bojů s velkými cíly, ale během 
čtyř kol jsme získali pouze bod a veškeré prognózy byly v troskách. 
Mrzí mě to o to více, že po následné bodové šňůře nám chybělo 
pouhých 6 bodů k pohárové Evropě. O tu jsme se připravili právě tím 
nešťastným začátkem.“ 

Nová sezona, nové cíle

„V létě se v týmu nestalo tolik nového, ale několik zásadních před-
pokladů úspěchu tu je. Především je to forma Michala Daňka, který 
se vrátil do pohody zpřed dvou let. Obranné řady pak hodně zvedl 
příchod Davida Bystroně. A já věřím, že další letní akvizice prokážou 
svoji platnost ještě více na jaře tak, abychom byli úspěšní,“ věří trenér 
svému týmu, který do ligových odvet vyrazí z pátého místa tabulky. 
„Výhodou by také mohlo být, že nás čeká 8 domácích utkání. Na dru-
hou stranu je pravdou, že právě především v utkáních ve Štruncových 
sadech přivítáme velmi těžké soupeře. V nich můžeme hodně získat, 
ale také všechno ztratit.“ V náročných jarních duelech bude Plzeňané 
více než kdy jindy spoléhat na fanoušky. „Mluvil jsem o tom již několi-
krát a musím to zopakovat znovu. Jsem přesvědčen, že s větší diváckou 
podporou bychom dosáhli ještě na více bodů. A věřím, že nyní se této 
podpory dočkáme. Kdy jindy by měl fanoušek dorazit, když ne nyní. 
Hrajeme o poháry, snažíme se o atraktivní fotbal a přijede to nejlepší, 
co česká ligová scéna nabízí,“ burcuje Vrba příznivce červeno-modrých 
a dodává: „Jen ať na nás fanoušci svým očekáváním vytvoří tlak. Těšíme 
se na něj a jsme připraveni.“ 

Ve volných chvílích především za volantem

Život plzeňského kouče se točí především kolem fotbalu. Co vlastně 
dělá mimo fotbalové trávníky a svou kancelář ve Štruncových sadech? 
„Mám domov 500 kilometrů od Plzně, takže dost času trávím za volan-
tem. Pokud mám den volna, startuju na Moravu a tím pádem bezmála 
polovinu z těchto vzácných chvil trávím na cestách,“ usmívá se trpce 
hrdý otec dvou dcer, který na dresu svých ratolestí dodává: „Holky sa-
mozřejmě zůstaly doma, do Plzně se jim nechtělo. Jedna studuje vy-
sokou školu, druhá je ve druhém ročníku na Gymnáziu. Jsem rád, že 
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u obou hraje v tuto chvíli vzdělání hlavní roli.“ Sám Pavel Vrba dotáhl 
svoji cestu za vzděláním k maturitě, následnou nástavbou byly v jeho 
případě trenérské kurzy a licence. „Je normální, že v pubertě jsem o vý-
znamu vzdělání tolik nepřemýšlel. Určitě jsem však pro, aby mladí hráči 
nespoléhali pouze na fotbal a došli na školní trase co možná nejdále. 
V budoucnu se to může pouze vrátit.“ 

Syna by vedl především ke vzdělání

Obě dcery Pavla Vrby se ve sportu také neztratily. „Holky závodně pla-

valy, starší se dokonce v monoploutvích zúčastnila mistrovství světa.“ 
A jaký přístup by plzeňský kouč zvolil, kdyby vychovával syna? „Ně-
kolikrát mě to napadlo. Určitě vím, že bych mu nevyšlapával cestič-
ku a nechal ho najít tu jeho. A také vím, že bych ho vedle sportu vedl 
ke vzdělání,“ přemýšlí nahlas šéf plzeňské kabiny, kterého čekají velmi 
náročné týdny. „Soutěžní jaro bude uhánět ve velkém tempu. Oporu 
mám v manželce, rodině a pevně věřím, že k nim přibudou také fa-
noušci. Jsme připraveni udělat maximum pro úspěch.“ 
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Do přípravy s nováčky

Soupiska hráčů, kteří zahájili zimní přípravu v kádru plzeňské Viktorky, 
čítala dvacet čtyři jmen. První krůčky do světa velkého fotbalu udělali 
právě 4. ledna dva talentovaní záložníci, kteří hájí čest plzeňských ba-
rev v dorostu, respektive třetiligové juniorce, David Vaněček a Vladimír 
Darida. „Byl jsem ráno trošku nervózní, ale kluci nás přijali úplně v pohodě. 
Chvíli jsem přemýšlel, jestli třeba Pavlu Horváthovi mohu tykat, ale nako-
nec to vyřešil za mě. Takže spokojenost,” svěřil se svými obavami Darida. 
Staronovými tvářemi, které se objevily ve Štruncových sadech na začá-
tek přípravy, byli navrátilci z hostování Dan Houdek a Tomáš Krbeček.

Zátěžové testy viktoriány ničím nepřekvapily

Během prvního týdne přípravy čekaly na fotbalisty Viktorky mimo 
jiné zátěžové testy, které proběhly v Ústavu tělovýchovného lékařství 
Lékařské fakulty v Plzni na Lochotíně. Kromě zjišťování fyzické kondice 
prošli všichni viktoriáni také zdravotní prohlídkou. Na závěr jejich 
návštěvy u specialistů je čekal zátěžový test na běžeckém pásu. „Bylo 
to těžké. Ale je to zapotřebí a člověk s tím už v rámci přípravy počítá,“ 
svěřil se se svými prvními pocity po doběhnutí stoper Tomáš Hájovský. 
„Testy nás ničím nemohou překvapit. Tady můžeme překvapit pouze my. 
Buď zlepšením, nebo naopak. Člověk ví, co jej zde čeká, je na to připraven 
a nedělá si z toho takovou hlavu,“ doplňuje ‚Hajase‘ jeho kolega z obrany 
Jakub Navrátil. 

První seznámení s Tipsport ligou

Již šestý den přípravy čekal na Viktorku první herní test v podobě prv-
ního utkání Tipsport ligy. Soupeřem byla viktoriánům v zápase hraném 
v Luční ulici Příbram. Kromě Davida Vaněčka se v prvním poločase ob-
jevily na hřišti plzeňským fans staré známé tváře. Západočechům se 
nakonec po bezbrankové první půli podařilo Příbramské přehrát v po-
měru 3:0. Další zápas odehrála Viktoria proti Českým Budějovicím. Také 
z tohoto klání odcházeli viktoriáni s vítězstvím. V poslední minutě prv-
ního poločasu se prosadil nejprve Střihavka a na jeho branku navázal 
ve druhém poločase Limberský. Dynamo si tak z Plzně odvezlo dvou-
brankovou porážku. Viktorka nakonec prošla skupinou Tipsport ligy 
bez ztráty jediného bodu, když v posledním utkání porazila poměrem 
2:0 druholigový Sokolov. Svou premiérovou branku v dresu plzeňské-
ho áčka zaznamenal v tomto duelu David Vaněček.

Než Gambrinus liga 
otevřela jarní brány

Necelé dva měsíce trvala zimní příprava Viktorky. Plzeňští 

fotbalisté nejprve absolvovali zimní soustředění v Hotelu Sport 

Zruč a během ledna se opět představili v zimní Tipsport lize. 

Následně předvedli svůj fotbalový um na mezinárodním turnaji 

v ruské Soči. Příprava Viktorky poté pokračovala týdnem herního 

soustředění ve Španělsku. Co ještě se událo v západočeském 

klubu během hráči neoblíbené zimní pauzy?

příprava 



12VIKTORIÁN 1/10

Třetí příčka v Tipsport lize

Ve čtvrtfinále Tipsport ligy se viktoriáni postavili Dynamu Drážďa-
ny a po tvrdém boji se mohli radovat z postupu mezi nejlepší čtyři. 
V semifinále se Plzni postavila MŠK Žilina, ve které v minulosti působil 
kouč Viktorie Pavel Vrba. V zápase s velkým množstvím šancí na obou 
stranách se díky vydařené pětiminutovce, během které zatěžkala Žilina 
brankový účet Plzeňských třemi brankami, nakonec z postupu do fi-
nále soutěže radoval slovenský celek. V bitvě o konečné třetí místo se 
Viktorka střetla s Kladnem a již během prvních minut hry strhla vedení 
na svou stranu, kdy se z branky radoval navrátilec z hostování v Liberci 
Tomáš Krbeček. Kladenským se podařilo během prvního poločasu vy-
rovnat, ale v 61. minutě mladík Vaněček rozhodl o tom, že si fotbalisté 
Viktorie odvezli z pražské ‚umělky‘ do Štruncových sadů pohár za třetí 
místo v Tipsport lize. „Podali jsme mnohem disciplinovanější výkon než 
v sobotu proti Žilině. Samozřejmě jsem zklamaný, že jsme nehráli finá-
le, ale jsem rád, že jsme zápas o třetí místo zvládli,“ zhodnotil po utkání 
Pavel Vrba.

Ladění formy před odletem do Ruska

Tři dny po bitvě o bronzové medaile v Tipsport lize čekal viktoriány 
další herní test. V přátelském zápase jim tentokrát byla soupeřem dru-

holigová Čáslav. V Luční ulici se v dresu soupeře 
představil Tomáš Poštulka, který přišel do Zenitu 
právě ze Štruncových sadů. V desetistupňovém 
mrazu nastoupila Viktorka bez svých opor Horvá-
tha, Petržely či Bystroně, ale i tak byla po celý zápas 
lepším týmem a nakonec se také mohla radovat 
z výhry. Jediný gól utkání vstřelil navrátilec z testů 
v Dnětropetrovsku Honza Lecjaks. Luční ulice byla 
poté svědkem dalšího přípravného klání Viktorky. 
Předtím, než tým odcestoval na turnaj do Ruska, 
odehrál západočeský celek zápas proti Tachovu. 
Viktoriáni, kteří diktovali tempo zápasu, si s chutí 
zastříleli, gólmana hostí překonali hned čtyřikrát 
a po zásluze zvítězili 4:1. Úspěšnými střelci byli Pe-
tržela s Rajtoralem a prosadili se také oba novicové 
v kádru, Darida a Vaněček.  

Stříbro ze Sochi Soccer Cupu

Další program byl pro Viktorii připraven v dějišti 
zimní olympiády v roce 2014, v Soči. V Rusku čekal 
viktoriány poprvé v přípravě zápas na přírodním 
trávníku. V utkání o postup do finále turnaje se pl-

příprava
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zeňští fotbalisté střetli s domácím celkem, který nyní hraje druhou nej-
vyšší ruskou soutěž. I když si Viktorka během celého zápasu vytvářela 
větší počet šancí, do vedení se dostali hráči FC Zhemchuzhina Sochi, 
kteří otevřeli skóre v 75. minutě. Západočechům se podařilo vzápětí 
odpovědět. Střídající Petr Jiráček se prosadil hlavou po přímém kopu 
Pavla Horvátha. Po devadesáti minutách svítil na ukazateli skóre stav 
1:1, a tak musely o postupujícím rozhodnout pokutové kopy. V nich byl 
ústřední postavou Martin Ticháček. Plzeňský gólman totiž zlikvidoval 
hned dvě desítky. Jeho protějšek z domácího týmu tak úspěšný nebyl 
a po penaltách Horvátha, Rady, Limberského a Daridy musel vytahovat 
míč ze své sítě. Právě proměněný pokutový kop mladíka Daridy po-
slal viktoriány do finále. V boji o první místo na turnaji byla soupeřem 
Viktorie Austria Vídeň, zápas se kvůli špatnému počasí nakonec musel 
odehrát na umělé trávě. První poločas byl z obou stran vyrovnaný, ale 
do kabin šli v pozici vedoucího týmu Rakušané. Za Austrii se posadil 
po rohovém kopu Linz. Ve druhé půli se 
viktoriáni tlačili do ofenzivy, ale vyrovná-
vací branky se nedočkali. Naopak se pro-
sadila Austria, když na 0:2 zvyšoval dos 
Santos. Plzeňský celek tak obsadil na So-
chi Soccer Cupu stříbrné pozice.

Na skok zpět do Plzně

V neděli se viktoriáni vrátili z Ruska 
a už ve středu je čekal další herní test. 
Tentokrát se Viktorce postavil divizní 
celek SK Senco Doubravka. Plzeňští fot-
balisté si zápas opravdu užili a v Luč-
ní ulici si otevřeli střelnici, když svému 
soupeři nadělili v prvním poločase tři 
branky a po změně stran přidali další 
čtyři. Kromě konečného výsledku byl 
velmi příjemnou zprávou návrat Fran-
tiška Ševinského, který odehrál první 
zápas po zranění malíčku. „Já jsem se 
už vyloženě těšil mezi kluky. Ne, že by se 
mi čtyři týdny doma nelíbilo, ale přeci jen 
mi parta scházela,“ usmíval se po své 
premiéře v přípravě plzeňský obránce. 
Po uzdravení Ševinského se tak mohl 
trenér Vrba radovat, že do Španělska 
odcestuje s kompletním kádrem, který 
tvořili tři brankáři a dvacet hráčů do pole 

„Zapojí se tedy všichni hráči, kteří měli nějaké zdravotní problémy, ať je to 
Ševinský, Kolář, Střihavka, či Rýdel. Jsem rád, že se mužstvo dalo zdravot-
ně do pořádku a že můžeme odjet v plné síle,“ radoval se kouč Viktorky. 
Radost z cesty na Pyrenejský poloostrov měl také David Limberský, 
který se kromě konfrontace s kvalitními evropskými celky těšil také 
na to, až porazí své spoluhráče v kartách. „Hrajeme prší nebo oko. V tom 
jsem, ostatně jako ve všech karetních hrách, mistr. Vždy si něco vydělám, 
a když přijedu ze soustředění, mám o nějakou tisícovku více,“ vychloubal 
se plzeňský odchovanec. 

Španělská premiéra proti Spartaku Moskva

Oproti původnímu plánu španělské přípravy čekal na viktoriány duel 
se Spartakem Moskva již v pondělí, neboť slavný soupeř na poslední 
chvíli změnil harmonogram svých zápasů. Západočeši vyběhli k utkání 
hranému v Seville bez respektu a určovali tempo zápasu. V šanci se 

příprava
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objevil Rezek, zahrozil také Rada. Gólman Viktorie Daněk poté několi-
krát vychytal útočníky ruského celku. Byla to pak právě Viktoria, která 
šla do vedení. Na Horváthův rohový kop naskočil Rada a hlavou poslal 
míč do sítě moskevského klubu. Už to vypadalo, že viktoriáni vedení 
do konce poločasu udrží, ale v poslední minutě první půle po rych-
lém brejku Spartak vyrovnal. Ve druhém poločase se tempo hry tro-
chu snížilo a hrálo se převážně mezi šestnáctkami. Deset minut před 
koncem však podruhé udeřil ruský celek a v zápase nakonec zvítězil. 
„S porážkou samozřejmě nemohu být spokojen, zvláště když druhá bran-
ka padla ke konci utkání. Na druhou stranu jsme po delší době odehráli 
duel na kvalitním povrchu a výkon určitě nebyl špatný. Byli jsme Spartaku 
vyrovnaným soupeřem, vytvořili jsme si i několik slibných šancí,“ zhodno-
til utkání Vrba. 

Vítězství nad dánským soupeřem

Druhý zápas v rámci španělského soustředění odehráli Plzeňští s pod-
porou čtyřiceti věrných fanoušků, kteří za klubem svého srdce přices-
tovali, proti dánskému týmu FC Randers. Viktorka hrála už od prvních 

minut prim a v pokutovém území 
soupeře byla vyhlášena situace nej-
vyššího ohrožení. Skóre střetnutí 
otevřel po nádherném uvolnění 
od Dana Koláře David Střihavka. Vzá-
pětí se stal z nahrávače střelec. Re-
zek našel přesnou nahrávkou Koláře, 
jenž zvýšil na 2:0. O chvíli později si 
Rezek brankovou nahrávku zopako-
val. Stejně tak si zopakoval gólovou 
radost Střihavka. Druhý poločas sice 
začal nátlakem Randers, ale brankář 
Daněk svůj tým několikrát podr-
žel. Západočeši si také vypracovali 
brankovou šanci. Rajtoralův pokus 
však skončil na tyči. Když se pak 
nakonec podařilo dánskému celku 
snížit, skončilo utkání výsledkem 
3:1 pro červeno-modré. „Každý gól je 
povzbuzující. Hlavně doufám, že tam 
napadá nějaký gól v lize, neboť tam 
je to důležité,“ usmíval se po vítězství 
střelec dvou branek David Střihavka.

Generálka výsledkově nevyšla

V posledním utkání zimní přípravy 
nastoupili Západočeši ve svém špa-
nělském útočišti proti ukrajinskému Metalurgu Záporoží. Ač měli vik-
toriáni během prvního poločasu optickou převahu, ze vstřelení bran-
ky se radoval Metalurg. Nádhernou střelou do šibenice otevřel skóre 
Tsigirlash. O odpověď se pokusili Bystroň, Jiráček či Štřihavka, ale ani 
jeden z nich nemířil přesně. Ve druhé půli se pak do brankových příle-
žitostí propracovali také Bakoš s Rajtoralem. Proti nim se však vyzna-
menal ukrajinský gólman. Když pak další přiležitosti nevyužili mladíci 
Darida s Rožmanem, ani vysoký stoper Hájovský, Viktorka v ligové ge-
nerálce svému soupeři podlehla tím nejtěsnějším možným rozdílem. 
„Samozřejmě mě mrzí, že jsme generálku nezvládli výsledkově lépe. Pře-
devším v prvním poločase jsem čekal, že se dostaneme více do zakončení. 
Ve druhém dějství jsme se již hodně tlačili dopředu a chtěli alespoň vyrov-
nat, soupeře však podržel brankář a v několika momentech mu přálo také 
štěstí,“ zhodnotil utkání kouč Vrba. Viktoriáni den po klání se Záporožím 
zamířili zpět do Plzně. „Nyní nás čeká poctivá práce v Plzni a věřím, že 
na Baník budeme dobře připraveni,“ dodal plzeňský trenér. 

příprava
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Úsměvy z plzeňské kabiny
 Chytal jako Jašin
V semifinále Sochi Soccer Cupu byl jedním ze strůjců plzeňského po-
stupu do finále Martin Ticháček. Brankář Viktorie se zaskvěl během 
utkání hned při několika šancích soupeřů a v penaltovém rozstřelu 
pak lapil dva pokutové kopy. Ticháček tvrdí, že při něm stálo při pe-
naltové loterii štěstí. Možná mu šel naproti také tím, že poslechl své 

spoluhráče. „Kluci mě před penaltami hecovali, abych 
si vzpomenul na bývalého legendárního ruského bran-
káře Jašina, a že prý chytal v černém dresu. Tak jsem je 
poslechl a dres trochu od bahna počernil,“ vysvětluje, 
jakým způsobem se na bahnitém terénu ‚proměnil‘ 
v nejslavnějšího gólmana ruské fotbalové historie.  

 Limberský s Petrželou studovali ruštinu
Co dělali viktoriáni v Rusku během chvil, kdy měli 
volno? Nejzajímavější činnost si určitě vybrali Milan 
Petržela s Davidem Limberským, kteří se stali žáky 
učitele ruštiny alias sportovního sekretáře Vikto-
rie Jiřího Schustera. „Jsou mladí a tvořiví. Myslím, že 
jim to půjde k duhu. V Rusku jsou oba poprvé a třeba 
do příštího roku udělají pokroky. V Plzni je budu učit asi individuálně. 
Mám u sebe ještě nějaké ruble, co mi zbyly, a kdo se bude učit dobře, tak 
bude moci v ruské měně dostat nějakou tu odměnu. Věřím, že budou 
dělat pokroky nejenom ve fotbale, ale i v ruštině,“ ohodnotil své talen-
tované studenty Schuster. „Dostal jsem už pár rublů za to, že mi něja-
ká slovíčka jdou. Chtěl jsem si něco během soustředění vydělat. Každé 
přeložené slovo mám za padesát rublů a už jsem deset slov přeložil,“ vy-
světluje metody výuky David Limberský. Milan Petržela však byl vůči 
své dosavadní znalosti ruštiny kritický: „Já neumím rusky vůbec nic. 
Vlastně jenom základní slovíčka,“ smutnil. S jeho sebekritikou v žád-
ném případě nesouhlasil lektor Schuster. Prozradil nám ale, na čem 
bude muset technický záložník ještě zapracovat: „Milan má v ruštině 
svérázný moravský přízvuk, takže u něj to budeme muset vypilovat.“ 

 Nová útočná síla
Když Michal Daněk začínal s kopanou, hrál v útoku. Jednou ale ne-
přišel útočník, a tak se postavil mezi tři tyče. Při jednom z tréninku 

na Pyrenejském poloostrovu se ‚Dáňa‘ ke své pů-
vodní profesi vrátil. „Trenér potřeboval jednoho gól-
mana do pole, a protože nemohu v prvním ligovém 
utkání kvůli trestu nastoupit, padla volba na mě,“ vy-
světluje události na pravou míru plzeňský brankář. 
„Kluci mi moc nenahrávali, asi měli strach, aby si mě 
trenér nevybral do útoku nastálo,“ naoko smutnil 
nově nalezený kanonýr.

Viktoria Plzeň v Tipsport lize

FC Viktoria Plzeň 1. FK Příbram 3:0 (0:0)
FC Viktoria Plzeň SK Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)
FC Viktoria Plzeň FK Baník Sokolov 2:0 (0:0)
FC Viktoria Plzeň SG Dynamo Drážďany 1:0 (0:0)
FC Viktoria Plzeň MŠK Žilina 0:3 (0:0)
FC Viktoria Plzeň SK Kladno 2:1 (1:1)

Viktoria Plzeň na Sochi Soccer Cupu

FC Viktoria Plzeň FC Zhemchuzhina Sochi 1:1 (0:0), p.k. 4:1
FC Viktoria Plzeň FK Austria Vídeň 0:2 (0:1)

Viktoria Plzeň v přípravných zápasech

FC Viktoria Plzeň FC Zenit Čáslav 1:0 (1:0)
FC Viktoria Plzeň FK Tachov 4:1 (3:1) 
FC Viktoria Plzeň SK SENCO Doubravka 7:0 (3:0)
FC Viktoria Plzeň FC Spartak Moskva 1:2 (1:1)
FC Viktoria Plzeň FC Randers 3:1 (3:0)
FC Viktoria Plzeň Metalurg Záporoží 0:1 (0:1)

příprava
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1. FK Teplice 15 9 5 1 29:16 32

2. AC Sparta Praha 16 8 8 0 19:7 32

3. FC Baník Ostrava 16 9 4 3 23:15 31

4. FK Baumit Jablonec 16 9 4 3 17:12 31

5. FC Viktoria Plzeň 15 7 5 3 17:13 26

6. FK Mladá Boleslav 16 7 4 5 28:21 25

7. SK Slavia Praha 16 6 6 4 21:14 24

8. 1. FK Příbram 16 7 2 7 17:17 23

9. SK Sigma Olomouc 16 6 4 6 27:17 22

10. FC Slovan Liberec 16 6 2 8 18:22 20

11. Bohemians 1905 16 4 5 7 9:13 17

12. 1. FC Brno 16 4 5 7 13:22 17

13. Dynamo České Budějovice 16 3 5 8 13:21 14

14. 1. FC Slovácko 16 4 2 10 14:23 14

15. SK Kladno 16 3 2 11 12:27 11

16. FK Bohemians Praha 16 3 1 12 15:32 10

Tabulka Gambrinus ligy po 16. kole

Plzeň, Škroupova 11 – u Krajského úřadu, www.bilyslon.cz,  pevná linka: 972 524 143 
NOVINKA: NOVINKA: POLOAUTOMATICKÁ VÝROBA DRÁTĚNÉ VAZBY VČETNĚ VKLÁDÁNÍ KALENDÁŘOVÝCH HÁČKŮPOLOAUTOMATICKÁ VÝROBA DRÁTĚNÉ VAZBY VČETNĚ VKLÁDÁNÍ KALENDÁŘOVÝCH HÁČKŮ
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Velmi těžký soupeř zavítal v dnešním pondělním odpoledni 

na půdu Viktorie Plzeň. Baník Ostrava se v létě oklepal 

z tragického loňského jara a v podzimních duelech si vytvořil 

před odvetami velmi slušnou pozici. Svěřenci trenéra Miroslava 

Koubka ztrácejí z třetího místo pouhý bod na vedoucí duo 

Sparta – Teplice a svoji pozici budou chtít jistě potvrdit také 

v dnešním měření sil. Plzeň má na druhou stranu soupeři co 

vracet, na podzim podlehla na Bazalech 0:1. 

Do Plzně přijel kandidát
 pohárových příček

Baník Ostrava je druhým nejdéle působícím klubem 
v nejvyšší soutěži, tento ročník je 43. a dnešní utkání 
1269. v řadě. A hned to první, jenž zároveň zahajovalo 
sezonu 1967/68, sehráli ostravští právě ve Štruncových 
sadech. Oba nováčci se rozešli nerozhodně 1:1, ale 

poté už si vedli zcela rozdílně. Zatímco Ostrava se v 1. lize usadila natr-
valo a získala čtyři mistrovské tituly, Západočeši si připsali rekordních 
osm sestupů (a stejný počet návratů). Mezi ligové kuriozity se zapsala 
ostravská cesta za historickým titulem ze sezony 1975/76. Po podzimní 
části obsadila až 12. místo a ještě po předposledním 29. kole nebyla 
ani 1x v čele tabulky – tam ji vynesla až výhra 1:0 v Plzni v závěrečném 
dějství! Podruhé se Ostravští radovali z prvenství o čtyři roky později 
a hned po roce přidali třetí úspěch. Od té doby dokázala titul obhájit už 
jen Sparta (opakovaně) a loni také Slavia. Čtvrté vítězství (jediné v sa-
mostatné české lize) bylo ze všech nejpřesvědčivější. Do vedení v ta-
bulce se Baník dostal 
po 5. kole a nikoho již 
před sebe nepustil. 
První prohru – a jedi-
nou venku – utrpěl až 
v 19. kole tam, kde se 
to čekalo asi nejmé-
ně, na hřišti posled-
ních Blšan! Bilance 
vzájemných utkání je 
z plzeňského pohledu 
dlouhodobě velice ne-
příznivá. 

Vzájemná utkání v české lize 
1993 / 1994 
Ostrava – Plzeň 2:1 Přesně na den čtyři a půl roku trvalo, než se oba týmy opět střetly o prvoligové body, a znovu byli 
úspěšnější Ostravští. Vítězný gól padl po hodině hry. Ze sedmi zápasů, které plzeňští v této sezoně prohráli, je tento 
jediný, v němž se ujali vedení. Plzeň – Ostrava 1:0 Tímto vítězstvím Viktoria završila svou rekordní sérii v české lize, 
kdy neprohrála 9x po sobě (bilance 3 6 0). Pokud dnes získá alespoň bod, může ji po šestnácti letech vyrovnat!

1994 / 1995
Ostrava – Plzeň 1:0 Tento ročník zahajovala Plzeň dvěma zápasy na soupeřových hřištích, ovšem na úvodní výhru 
z Liberce navázat nedokázala. Naopak načala sérii deseti porážek venku, kterou ukončila až začátkem května remízou 
v  Jablonci. Plzeň – Ostrava 0:1 Stejně neúspěšně dopadla i  jarní odveta, byla to druhá ze čtyř domácích porážek 
v sezoně (pokaždé 0:1!), i přesto se Plzeň nakonec umístila o dvě příčky před Ostravou.

1995 / 1996
Plzeň – Ostrava 1:0 Tentokrát se oba celky utkaly na stadionu v Luční ulici a už počtvrté za sebou rozhodla o osudu 
zápasu jediná vstřelená branka! Ostrava – Plzeň 3:2 Pokračovala tradice nejtěsnějších výsledků, padlo však o branku 
více než v předchozích čtyřech střetnutích dohromady! Plzeň sice dotáhla dvougólovou ztrátu, domácí ale rozhodli pět 
minut před koncem z penalty. Viktoria tak prohrála 30. utkání v české nejvyšší soutěži.

1996 / 1997
Ostrava – Plzeň 1:1 První remíza, Plzeňští bodovali v Ostravě poprvé od jara roku 1979! O dělbě bodů rozhodla další 
ostravská penalta, kterou stejně jako o půl roku dříve proměnil Martin Čížek. Plzeň – Ostrava 0:0 Rovněž v odvetě se 
body dělily, ze současných hráčů tento zápas pamatují Vít Baránek a René Bolf, hrál také Marek Jankulovski.

1997 / 1998
Ostrava – Plzeň 3:2 Po devatenácti měsících se opakoval konečný stav i vývoj skóre, domácí vedli 2:0 už v 9. minutě 
(Libor Sionko hrál poprvé v základní sestavě a vstřelil svůj premiérový ligový gól). Po plzeňském vyrovnání ve 2. půli 
strhli Ostravští vítězství na svou stranu devět minut před koncem a poté ještě nedali penaltu. Plzeň – Ostrava 3:1 
Jubilejní 50. prvoligová výhra Viktorie je zároveň dodnes poslední doma proti Baníku, přitom hosté (v sestavě s René 
Bolfem a Martinem Lukešem) měli před tímto utkáním o 14 bodů více!

1998 / 1999
Plzeň – Ostrava 1:1 Na  předchozí úspěch už Plzeň nenavázala, přestože již od  3. minuty vedla. Ostrava zakončila 
podzimní část šesti remízami po sobě, tato byla v pořadí třetí. Za celou sezonu jich nasbírala 15 (přesně polovinu), nej-
více z celé ligy! Ostrava – Plzeň 0:1 Jarní zápas však vítěze měl a stali se jím nečekaně Západočeši, kteří tak v Ostravě 
vyhráli po 25 letech a zaznamenali jedinou výhru venku v tomto ročníku. Sestup je ale přesto neminul.

2000 / 2001
Plzeň – Ostrava 1:1 50. plzeňská remíza v  1. lize a  dosud poslední utkání, v  němž Viktoria doma nad Baníkem 
vedla! Skóre uzavřel dvě minuty před koncem z  penalty Marcel Lička. Oběma celkům se vyloženě nedařilo a  během 
podzimu měnily trenéry, ostravští pak na  jaře ještě jednou, kdy sezonu – stejně jako loni – dokončil Verner Lička. 
Ostrava – Plzeň 3:0 Rychlý gól Milana Baroše pomohl Ostravě k nejvyšší výhře této sezony, která pro ni jinak byla 
nejslabší v české lize, neboť obsadila až 14. místo (Plzeň měla ještě o 9 bodů méně). Kromě již zmíněných ostravských 
hráčů toto utkání pamatují také Tomáš Marek a trenér Miroslav Koubek, kteří v té době působili právě v Plzni!

2003 / 2004
Ostrava – Plzeň 2:0 Plzeň opět v roli nováčka neuspěla, 110. ostravskou ligovou výhru dvěma góly zařídil Zdeněk Po-
spěch, druhý dal již v dvojnásobné přesilovce, kdy hosté dohrávali v devíti. Plzeň – Ostrava 1:2 Dva zásahy Miroslava 
Matušoviče přiblížily vítěze ještě více k titulu, zatímco poražené k sestupu. Plzeň začala hrát až v závěrečné čtvrthodině, 
kdy se také dočkala kontaktního gólu. Plzeňští tak doma prohráli s Ostravou po devíti letech!

2005 / 2006
Plzeň – Ostrava 0:0 Zatím poslední domácí zápas, jenž přinesl alespoň minimální zisk. Přesto byl výsledek zklamáním, 
dva ztracené body totiž velice chyběly. Navíc Ostrava pak 5x po sobě prohrála! Toto utkání je dosud vůbec jediné, které 
proti Baníku odchytal Martin Ticháček, ačkoli ze všech současných fotbalistů působí v Plzni nejdéle.Ostrava – Plzeň 6:0 
Nejvyšší ostravská výhra a zároveň plzeňská prohra v historii české ligové soutěže! Dvakrát se trefil Martin Lukeš, mezi 
střelce se zapsali i Adam Varadi (v den tohoto zápasu měl narozeniny) a také David Střihavka.

2006 / 2007
Ostrava – Plzeň 1:1 Od debaklu uběhlo pouze čtyři a půl měsíce a vše bylo jinak. Přestože Plzeň více než 80 minut 
prohrávala, v samém závěru vyrovnala a odvezla si cenný bod. Plzeň – Ostrava 0:1 Před tímto utkáním měla za sebou 
Viktoria pět úspěšných zápasů, z nichž získala 13 bodů, nyní ale nedosáhla na žádný. O 150. ostravskou ligovou výhru 
a 10. nad Plzní se postaral Adam Varadi. Za hosty hráli také David Bystroň, František Rajtoral a David Střihavka.

2007 / 2008
Ostrava – Plzeň 2:0 Dva góly Róberta Zehera ukončily hned dvě plzeňské osmizápasové série bez porážky. První se 
týkala všech zápasů celkem, druhá pro změnu utkání na soupeřových hřištích. Vydařený ostravský start do této sezony 
se odrazil i na návštěvě – přišlo 13 500 diváků! Plzeň – Ostrava 0:4 Od svého trvalého návratu do 1. ligy (1967) sice 
Ostravští na plzeňské půdě pravidelně bodují (nikdy neprohráli 2x po sobě!), ale vždy jim stačily maximálně dva vstře-
lené góly. Nyní tento počet rovnou zdvojnásobili, dvakrát se prosadil Lukáš Magera. Během čtyř a půl roku, po Příbrami 
(2003) a Slavii (2006) tímto poměrem uspěl hostující tým v Plzni již potřetí!

2008 / 2009
Plzeň – Ostrava 1:3 Už potřetí v řadě odevzdala doma Viktoria všechny body. Hosté stříleli dvě penalty, proměnili však 
až tu druhou, kterou Rudolf Otepka uzavřel skóre. A protože jej rovněž otevřel, stal se dalším, od roku 2003 již šestým 
ostravským dvougólovým střelcem ve vzájemných zápasech! Ostrava – Plzeň 1:4 10 let, 11 zápasů – tak dlouho Plzeň 
čekala na výhru a opět ji přivezla z Ostravy! Navíc vytvořila svůj střelecký rekord na soupeřových hřištích, čtyři góly venku 
v samostatné české lize totiž jinak nikdy nedala! Dvojnásobný střelec byl tentokrát na plzeňské straně, skóre zahájil 
i ukončil Daniel Kolář. Baníku jarní část vůbec nevyšla, během černé devítizápasové série 7x prohrál a 2x remizoval.

2009 / 2010
Ostrava – Plzeň 1:0 Po čtyřech měsících a čtyřech dnech už se žádné překvapení nekonalo. Šest minut před koncem 
rozhodl Róbert Zeher, který tak dal všechny čtyři góly Baníku v posledních třech utkáních na ostravské půdě! Viktoria ani 
v osmém vzájemném zápase za sebou neudržela čisté konto.

soupeř
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Viktoriáni v rolích talentovaných herců

Přes sto hostů bylo nejprve uvítáno vedením klubu, aby si následně 
prohlédlo video zdravici fotbalistů. Trio Pavel Horváth, David Lim-
berský a František Rajtoral zavítalo na motokáry o několik dní dříve, 
minutový výsledek natáčení pak sklidil bouřlivé ovace. Slova Pavla 
Horvátha, ve kterých hostům na dálku popřál hodně zábavy, se začala 
potvrzovat hned v dalších minutách.

Hosté nezapřeli sportovního ducha

Do motokárového závodu se přihlásilo na 55 závodníků, kteří v násle-
dujících třech hodinách urputně bojovali o originální věnce pro vítěze, 
slavnostní diplomy a v neposlední řadě také věcné ceny z produkce 
viktoriánů. Každý z účastníků navíc obdržel speciální viktoriánské trič-
ko od firmy Puma. Mezi závodníky nechyběl ani trenér Pavel Vrba nebo 
generální manažer klubu, Adolf Šádek. Profesionální moderátor se me-
zitím staral o bavení hostů i přísun kvalitní musiky, celou dobu bylo 

k dispozici bohaté občerstvení v duchu tradiční české kuchyně. Všichni 
partneři mohli navíc tipovat výsledky jarních duelů Viktorie, vítěz si za-
jistí letní golfové odpoledne s Pavlem Horváthem.

Netradiční večer se setkal s úspěchem

„Chtěli jsme našim partnerům připravit netradiční večer a to se podaři-
lo. Prostředí všechny nadchlo, samotný závod pak ukázal sportovního 
a soutěživého ducha všech zúčastněných. Chvílemi se na okruhu bo-
jovalo opravdu tvrdě,“ zhodnotil celý večer s úsměvem mluvčí vikto-
riánů, Pavel Pillár. „Jsme rádi, že se celý večer povedl a pevně věříme, 
že dobrá nálada se nás díky sportovním výsledkům naší Viktorky bude 
držet také na jaře.“ 

V netradičním prostředí motokárové Fernet Stock Arény v prostorách 

plzeňských papíren oslavili viktoriáni spolu se svými obchodními 

partnery blížící se start fotbalového jara.

Viktoriáni startovali sezonu

akce pro partnery
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Mladí viktoriáni ovládli 
 zimní turnaje

Ve Štruncových sadech vyrůstá řada dalších talentů, kteří 

jednou budou možná navazovat na slávu plzeňských 

odchovanců, jako jsou Petr Čech nebo Pavel Nedvěd. Důkazem 

toho je fakt, že se mladým viktoriánům podařilo ovládnout 

hned dva prestižní zimní turnaje. Starší dorostenci zvítězili 

ve druhém ročníku Memoriálu Vlastimila Marečka a žáčkům 

Viktorie se podařilo získat první místo na Memoriálu Josefa 

Žaloudka, který pořádá plzeňský klub.

To nejlepší ze starších žáků v Plzni

Josef Žaloudek je jednou z nejvýraznějších postav historie plzeňského 
fotbalu. Sám nikdy fotbal na vrcholové úrovni nehrál, ale jeho rukama 
prošel nespočet fotbalistů, kteří se v budoucnu výrazně prosadili. Jed-
ním z nich byl také Pavel Nedvěd, jenž o trenéru Žaloudkovi prohlásil, 
že to byla jedna z nejdůležitějších postav, která ovlivnila jeho nejenom 
fotbalový život. Turnaj pojmenovaný po tomto skvělém fotbalovém 
trenérovi se letos odehrál již pošesté. Jeho organizátorem byla plzeň-
ská Viktorie a do západočeské metropole se sjely nejlepší české žákov-
ské týmy. V halovém turnaji se utkal každý s každým v utkání, které 
trvalo čtrnáct minut.

Neporazitelní mladí viktoriáni

Druhou lednovou sobotu v osm hodin ráno vyběhli plzeňští žáčci 
do svého prvního zápasu. Proti nim se postavila pražská Slavie a Vik-
torka ji přehrála v poměru 4:2. O půl hodiny později si malí viktoriá-
ni udělali střelnici z branky Bohemians. Hned sedmkrát skončil míč 

za zády gólmana klokanů. 
Další vítězný zápas si Plzeň 
připsala v utkání s Mostem. 
A ani ve třetím klání v řadě 
neobdržely plzeňské naděje 
branku, když tentokrát nej-
těsnějším možným rozdí-
lem 1:0 pokořily Spartu. Vy-
rovnanou bitvu pak plzeňští 
žáčci svedli také s Českými 
Budějovicemi. Dynamo 
sice našlo recept na obranu 
Viktorie, ale to samé platilo 

o viktoriánech, kteří si připsali tři body za výhru 3:2. Šňůru vítězných 
zápasů Viktorky zastavily až Teplice, když duel skončil remízovým vý-
sledkem 1:1.

Duel s Příbramí rozhodl, pohár zůstane v Plzni

Symbolické pak bylo poslední utkání turnaje, ve kterém hráli žáčci Vik-
torie s Příbramí, jež na turnaji v předchozích dvou letech triumfovala. 
Letos svůj úspěch nezopakovala a podlehla západočeskému klubu 4:0, 
když skóre otevřel Adam Like, který se stal s pěti brankami zároveň 
nejlepším střelcem Západočechů. Viktoria si tak na své konto připsala 
celkových devatenáct bodů, o bod více než druhá Slavie, a radovala 
se ze zisku prestižní trofeje. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo zvítězit 
a obsadit první místo. Nebylo zde slabšího soupeře, všechna utkání byla 
opravdu velmi kvalitní,“ prohlásil po turnaji trenér žáků Jan Staněk. „Je 
to skvělý. Tento turnaj jsme nevyhráli už dost dlouho. Jsme moc rádi, že se 
nám podařilo protrhnout smůlu,“ radoval se Patrik Vyleta, kapitán žáčků 
Viktorie. 

Žáci U15 na Memoriálu Josefa Žaloudka
FC Viktoria Plzeň SK Slavia Praha 4:2

FC Viktoria Plzeň Bohemians 1905 7:0

FC Viktoria Plzeň FK Baník Most 3:0

FC Viktoria Plzeň AC Sparta Praha 1:0

FC Viktoria Plzeň SK Dynamo České Budějovice 3:2

FC Viktoria Plzeň FK Teplice 1:1

FC Viktoria Plzeň 1. FK Příbram 4:0

mládež 
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V základní skupině Memoriálu Vlastimila 

Marečka bez ztráty bodu

V době, kdy starší žáci vítězili na Memoriálu Josefa Žaloudka, čekala 
na starší dorostence Viktorie pod vedením Jiřího Kohouta premiéra 
v zimním dorosteneckém turnaji, který byl pojmenován na počest bý-
valého skvělého trenéra Vlastimila Marečka. V prvním utkání, které se 
hrálo v Luční ulici, čekal mladé viktoriány zápas s Českými Budějovice-
mi. Viktoria tahala od prvních minut za delší konec a nakonec si muselo 
Dynamo odvézt z Plzně čtyřbrankový příděl. Stejný počet gólů do sítí 
soupeřů zaznamenali plzeňští starší dorostenci také v následných 
utkáních se Sezimovým Ústím a Příbramí. Když pak západočeský klub 
porazil i svou jmenovkyni ze Žižkova v poměru 2:1, mohl se radovat 
z vítězství ve skupině s celkovým skórem 18:1 a plným počtem bodů.

V baráži s Mostem

V boji o postup do finálové fáze turnaje se Viktorka střetla s Baníkem 
Most, který skončil na prvním místě skupiny E. Západočeši se do své-
ho soupeř pustili hned po úvodním hvizdu zápasu, z čehož vytěžili ví-
těznou branku. Po rohu Beránka se prosadil Štefl. Druhý zásah do sítě 
hostí si připsal Beránek, který těsně před koncem prvního poločasu 
přehodil mosteckého gólmana. Do druhého poločasu vyběhla trochu 
pozměněná sestava, ve které se objevili fotbalisté spadající do katego-
rie U18. Brož nakonec pečetil skóre na konečných 3:0 pro Viktorii a po-
jistil tak její postup do finálových bojů.

Jihlava plzeňské mladíky nezastavila

Soupeřem ve finálové skupině v Uherském Hradišti byly celky FC Vítko-
vice a FC Vysočina Jihlava. Viktorka začala boje o zlaté medaile v utká-
ní s Jihlavou. Už po deseti minutách hry se měnil poprvé stav zápasu, 
bohužel ve prospěch Vysočiny. Viktoriánům se však podařilo po pár 
minutách odpovědět, když se prosadil po nahrávce Chmiela Krmen-
čík. Stejný hráč si gólovou radost zopakoval ve 44. minutě, když poslal 
Plzeň do vedení. Poté si Krmenčík s Chmielem role vyměnili a v pozici 

zakončujícího hráče se obje-
vil druhý jmenovaný. Nemýlil 
se - 3:1 pro Viktorii. O chvíli 
později se skóre znovu měni-
lo. Na Beránkův roh si nejlépe 
naskočil Hrubý a vstřelil čtvr-
tou branku Viktorky v utkání. 
Následné snížení Jihlavy pak 
pouze zkorigovalo výsledek 
na konečných 4:2. 

Po remí ze s Vítkovicemi se mohlo slavit

Na oslavy však času příliš nebylo, neboť už za hodinu čekal svěřence 
Jiřího Kohouta zápas s Vítkovicemi. Už během první půle si plzeň-
ští mladíci vytvořili dostatek brankových příležitosti, ale žádnou se 
jim nepodařilo proměnit. V 61. minutě se Viktorka konečně dočkala. 
Po příhře Hrubého se prosadil Hrošovský. Dvě minuty před koncem 
však vyrovnal Vaclík a utkání skončilo po normální hrací době remízou 
1:1. V pokutových kopech, které následovaly, viktoriáni svého soupeře 
přehráli v poměru 4:2. Zisk čtyř bodů z finálové skupiny pak Viktorce 
stačil k tomu, aby triumfovala na perfektně obsazeném dorostenec-
kým turnaji. „Prvenství v tak prestižním turnaji, jakým tento memoriál 
bezesporu je, si velice vážíme. Měli jsme možnost sehrát řadu kvalitních 
zápasů s výbornými soupeři. Poděkování patří celému týmu za velmi dob-
ré výkony v zápasech celého turnaje, který nám vyplnil převážnou část 
zimního přípravného období,“ zhodnotil celý turnaj trenér dorostu U19 
Jiří Kohout. 

Dorost U19 na Memoriálu Vlastimila Marečka
Zápasy v základní skupině

FC Viktoria Plzeň SK Dynamo České Budějovice  4:0 (2:0)
FK Spartak  FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:2)
MAS Sezimovo Ústí FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:2)
FC Viktoria Plzeň 1. FK Příbram 4:1 (2:0)
FK Viktoria Žižkov FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:1) 

Barážový zápas

FC Viktoria Plzeň FK Baník Most 3:0 (2:0)

Finálová skupina

FC Viktoria Plzeň FC Vysočina Jihlava 4:2 (1:1)
FC Vítkovice FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:0) pen. 2:4

dorost



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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DOMÁCÍ 
FC Viktoria Plzeň

Brankáři

19 Dan Houdek 21. 8. 1989
25 Michal Daněk 6. 7. 1983
30 Martin Ticháček 15. 9. 1981

Obránci

 3 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982
 8 David Limberský 6. 10. 1983
13 Jan Lecjaks 9. 8. 1990
15 František Ševinský 31. 3. 1979
18 David Bystroň 18. 1. 1982
21 Jakub Navrátil 1. 2. 1984
22 Šiniša Rožman 16. 10. 1990

Záložníci

 4 Tomáš Rada 28. 9. 1983
10 Pavel Horváth 22. 4. 1975
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
20 Petr Jiráček 2. 3. 1986
24 Filip Rýdel 30. 3. 1984
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
27 František Rajtoral 12. 3. 1986
16 Vladimír Darida 8. 8. 1990
 6 David Vaněček 9. 3. 1991

Útočníci

23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
 7 David Střihavka 4. 3. 1983
 9 Tomáš Krbeček 27. 10. 1985
17 Jan Rezek 5. 5. 1982

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

HOSTÉ 
FC Baník Ostrava

Brankáři

 1 Antonín Buček 24. 2. 1984
16  Vít Baránek 27. 9. 1974
30 Dawid Pietrzkiewicz 9. 2. 1988

Obránci

 2 Fernando Neves 9. 6. 1978
 3 Radim Řezník 20. 1. 1989
 5 René Bolf 25. 2. 1974
12 Jan Zawada 6. 6. 1988
22 Daniel Tchuř 8. 8. 1976
23 Aleš Neuwirth 4. 1. 1985

Záložníci

 4 Martin Lukeš 17. 11. 1978
11 Ján Greguš 29. 1. 1991
18 Tomáš Marek 20. 4. 1981
21 Lee Hyung Sang 6. 5. 1985
25 Tomáš Mičola 26. 9. 1988
27 Mario Lička 30. 4. 1982
29 Petr Wojnar 12. 1. 1989

Útočníci

 8 Patrik Boháč 30. 4. 1992
 9 Matěj Vydra 1. 5. 1992
10 Róbert Zeher 12. 2. 1985
13 Dominik Kraut 15. 1. 1990
14 Adam Varadi 30. 4. 1985
28 Miloslav Strnad 3. 12. 1981

Hlavní trenér Miroslav Koubek 
Asistent trenéra Boris Kočí

soupiska
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Libereckému Slovanu mají fotbalisté Viktorie co vracet. Před rokem při-
vítali fotbalisty zpod Ještědu v domácí jarní premiéře a museli skous-
nout hořkou pilulku v podobě porážky 0:2. Ještě hůře bylo na startu 
letošní sezony. Ve čtvrtém kole byli svěřenci trenéra Pavla Vrby lepším 
týmem, tlačili se ofenzivy a dokonce vstřelili dvě branky, soupeř však 
přesně zakončil tři brejky a opět si z města piva odvezl všechny body. 

Liberecké trápí ofenziva

Jan Blažek odešel do řecké Larissy, Ondřej 
Smetana zamířil na hostování do Ruska. Jan 
Nezmar si léčí zlomeninu ruky. Fotbalistům 
Liberce se v zimní přestávce pořádně zten-

čil útok a s koncovkou se Severočeši potýkali 
také v právě skončené zimní přestávce. Tři ze 

čtyř utkání na posledním herním kempu na Kyp-
ru Liberečtí prohráli, navíc v nich vstřelili pouze jeden gól. Vítězství si 
Slovan užil jen v úvodním duelu se srbskou Jagodinou, který vyhrál 3:0. 
Dva góly zaznamenal loňský král ligových střelců Andrej Kerič, který 
se však v dalších duelech zase uložil k zimnímu spánku. V posledním 
zápase kyperského pobytu narazili fotbalisté Liberce na nejsilnějšího 
soupeře, bulharského účastníka Ligy mistrů Levski Sofia, a prohráli 
1:2. Porážku 0:1 pak utrpěli také v generálce na hřišti Mladé Boleslavi. 
Přesto má ovšem tradičně ambiciózní tým velké plány, aktuálně 10. 
místo určitě nenaplňuje namlsané fanoušky Slo- vanu
spokojeností. 

Teplice bojují o historický úspěch

Z první příčky tabulky se fotbalisté Teplic 
rozhlíželi po ostatních soupeřích v zimní 
přestávce. Svěřenci trenéra Jiřího Plíška proži-
li fantastický podzim, ve kterém poprvé poznali 

hořkost porážky až v posledním kole na hřišti 
Olomouce. Následně do kádru žluto-mod-
rých vtrhla prasečí chřipka a duel s Viktorií byl 

odložen právě na druhou březnovou středu. Také na Stínadla pojedou 
Plzeňané s touhou po odvetě. V loňské sezoně tam po hrubých chy-
bách podlehli 0:3 a zcela podle představ nevyšel ani podzimní zápas 
ve Štruncových sadech. V něm lepší Viktoriáni dlouho sahali po vítěz-
ství, aby se nakonec museli spokojit s remízou 2:2. V zimní přestávce 
nedoznal kádr mnoha změn a Severočeši budou chtít udržet postavení 
v popředí tabulky. V generálce však nepřesvědčili, když porazili třetili-
govou Českou Lípu pouze 1:0. 

Bohemka jde pro záchranu

Vršovičtí klokani jsou sice v tabulce Gam-
brinus ligy na slušném 11. místě, ale vyhrá-
no ještě nemají. Na sestupovou pozici mají 
náskok pouze šesti bodů, jaro tak bude 
především ve znamení definitivní záchrany 
a případného posunutí týmu do klidněj-
ších vod ligového středu. Tradičně bojovný 
tým se může opřít o podporu zeleno-bí-
lého fanouškovského moře, viktoriánům 
navíc budou chtít vrátit porážku 0:1 z do-
mácího Ďolíčku. 

Náročný začátek jara přichystal los Gambrinus ligy fotbalistům 

plzeňské Viktorie. Po dnešním utkání s Baníkem se Západočeši 

příští týden představí na půdě nevyzpytatelného Liberce, hned 

o čtyři dny později navíc absolvují dohrávku na hřišti teplického 

ligového leadera. Náročných čtrnáct dní bude zakončeno 

domácím střetem s vršovickými klokany, které již tradičně po 

celé republice doprovází velká divácká podpora.

další utkání

Viktoriány čeká severský dvojboj
a domácí střet s klokany

Jarní utkání Viktorie Plzeň
Gambrinus liga

6. 3. 16:00 FC Slovan Liberec – FC Viktoria Plzeň
10. 3. 18:00 FK Teplice – FC Viktoria Plzeň
14. 3. 15:00 FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905
20. 3. 13:30 SK Kladno – FC Viktoria Plzeň
24. 3. 17:30 FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram
28. 3. 17:00 FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň
3. 4. 16:00 FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha 
11. 4. 17:00 SK Sigma Olomouc – FC Viktoria Plzeň
17. 4. 16:00 FC Viktoria Plzeň – FK Baumit Jablonec 
24. 4. 16:00 FC Viktoria Plzeň – SK Dynamo České Budějovice
1. 5. 20:00 1. FC Brno – FC Viktoria Plzeň
5. 5. 17:30 FC Viktoria Plzeň – SK Slavia Praha
8. 5. 17:00 FK Bohemians Praha – FC Viktoria Plzeň
15. 5. 17:00 FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko

Ondrášovka Cup

31. 3. 16:00 FC Viktoria Plzeň – 1. FK Příbram
7. 4. 17:00 1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň
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Dlouhá cesta klubovým autobusem

Je 15:58, v městečku Barcelo Costa za dvě minuty začíná utkání mezi 
Viktorií Plzeň a dánským FC Randers. Právě v tu chvíli se přímo u hřiš-
tě objeví klubový autobus Viktorie Plzeň, který za viktoriány dovezl 40 
jejich nejvěrnějších fanoušků. „Tři tisíce kilometrů a dorazili jsme dost 
na čas. Přesnost je výsadou králů a my jsme královští, to znamená, ti 
nejlepší fanoušci,“ řekl k impozantnímu načasování Roman Bakala, 
spoluorganizátor zájezdu a jeden z duchovních otců projektu Pfans. 
Plzeňští fanoušci započali svoji cestu v pondělí 15. února odpoledne, 
po celodenní jízdě přečkali noc z úterý na středu v útulném hotelu 
200 km pod Barcelonou. Už v pět hodin ráno ovšem do klubového au-
tobusu naskákali znovu, aby včas urazili zbývajících 900 km k týmu své-
ho srdce. „Cesta byla samozřejmě dlouhá, ale jelikož jsme se těšili, dalo 
se to vydržet. A nebudu zapírat, že jsme se celou cestu poctivě snažili 
si tuto dobrou náladu udržet,“ usmíval se po dojezdu Bakala, který ná-
sledně viděl vítězné představení Viktorie proti dánskému soupeři.

Viktoriáni jen těžko hledali slova

Vítězný zápasy s dánskými Randers FC stihli příznivci červeno-mod-
rých na poslední chvíli, při generálce s Metalurgem Záporoží však byli 
na hřišti už hodinu před výkopem. Před množstvím vlajek pak rozjeli 
úctyhodný hlasivkový koncert, nad kterým realizační tým soupeře jen 
nevěřícně kroutil hlavou. „Něco takového jsem ještě nezažil. Aby jeli fa-
noušci tak daleko a v takovém počtu – to je minimálně v českých pod-
mínkách unikát,“ vyjádřil svůj obdiv k plzeňským srdcařům trenér Pavel 
Vrba, který následně pokračoval. „Pro kluky to určitě byla vítaná vzpru-
ha. V zápase nebojovali jen o výsledek, ale makali právě pro viktorián-
ské příznivce.“ Nejlepší odměnou pro fanoušky kolem sdružení pfans 
by byl výrazný jarní úspěch. „Samozřejmě to vnímáme tak, že nejlepším 
poděkováním za jejich dlouhou cestu by byl pořádný výsledek. Všichni 

bychom si přáli, aby se do Plzně po dlouhých letech vrátily poháry. Já 
jen mohu slíbit, že já i kluci uděláme pro dobrý výsledek maximum. 
A zároveň doufáme, že spolu s těmito nadšenci zavitá do Štruncových 
sadů maximum dalších fanoušků.“ Stejně jako trenér vnímá nadšení 
příznivců také gólman fotbalové Viktorie, Michal Daněk. „Jsme určitě 
moc rádi, že za námi dorazili. Se spoustou se známe i osobně. Je úžas-
né, že na tento výlet obětovali tolik času a peněz. A jsem jen rád, že 
dle jejich slov nebyli zklamáni.“ A za všechny následně shrnul kapitán 
Pavel Horváth. „Bavíme se o tom s klukama a je to opravdu neuvěřitelné. 
Složili jsme se na nějaké občerstvení, ale určitě bychom se jim chtěli po se-
zoně ještě nějak odvděčit. A já navíc věřím, žebude co oslavovat.“ 

Zlatý hřeb na Realu Madrid

Návštěva klubového vedení a Pavla Horvátja na hotelu fanoušků nebo 
společné fotografování jen podtrhlo pohodu, která mezi plzeňskými 
fans a fotbalisty panovala. Následně zamířili fanoušci na noční výlet 
do Sevilly a zlatý hřeb je čekal v neděli 21. února večer. Na stadionu 
Santiago Bernabeu si užili zápas domácího Realu proti Villarealu, kte-
rý skončil vítězstvím 6:2 pro ´bílý balet´. „Kvůli přeložení zápasu jsme 
si sice neužili oblíbenou Barcelonou, ale tohle byla více než podařená 
alternativa. Viděli jsme osm branek, další dvě neuznané, opakovanou 
penaltu, stadion plný lidí…prostě zážitek a fotbalová pohádka,“ sdělil 
dojmy Roman Bakala.  

V českých podmínkách zcela unikátní akcí se před začátkem 

ligového jara prezentovali fanoušci plzeňské Viktorie. Přes 

40 nadšenců a srdcařů se nespokojilo se zpravodajstvím 

na internetových stránkách, ale vyrazilo za svým klubem 

přímo na jih Španělska. Plzeňští nadšenci, které stran oblečení 

vybavil na cestu Victory sponzor klubu, sáková kancelář 

Tipsport, si cestu na Pyrenejský poloostrov užili ve velkém 

stylu. Díky autodopravě Burda a podpoře klubu navíc využili 

pro cestování oficiální autobus klubu.

Viktoriánská záplava ve Španělsku

událost


