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dovolte mi, abych Vás na prvním mistrovském utkání letošního roku, který je z pohledu 

našeho klubu mimořádný, přivítal i já. Dnešním zápasem, jak jistě víte, vstupujeme do roku, 

kdy náš klub oslaví 100 let od svého založení. Věřím, že všichni si budeme společně tyto 

oslavy užívat, stejně tak, jako se budeme radovat z předváděné hry našeho týmu. 

Viktoria od doby založení prošla obdobím s různými sportovními výsledky. Do podvědomí 

Evropy se poprvé dostala v roce 1935, kdy se probojovala do Středoevropského poháru, 

kdy jí byl soupeřem slavný Juventus Turín. Další zkušenosti v pohárové Evropě sbírala 

v roce 1971 v Poháru vítězů pohárů. Tam sehrála dva nezapomenutelné zápasy se slavným 

Bayernem Mnichov. Doposud poslední vystoupení v evropských pohárech máte určitě 

v živé paměti všichni. V loňském roce se utkala v Evropské lize s tureckým Besiktasem. Svůj 

domácí zápas, z důvodu nevyhovujícího stadionu, však musela sehrát v Praze. 

O to větší radost máme všichni z toho, že zastupitelé města Plzně odhlasovali rekonstrukci 

Městského stadionu ve Štruncových sadech. Touto cestou bych jim chtěl ještě jednou za je-

jich rozhodnutí za nás všechny poděkovat. První práce by měly být zahájeny již v průběhu jara tak, abychom mohli případné zápasy v někte-

rém z evropských pohárů sehrát již zde. Chtěl bych za nás všechny slíbit, že uděláme maximum proto, abychom se odvděčili pohlednou hrou, 

která bude naše příznivce bavit i těšit.

Dnešním utkáním odstartujeme tedy druhou polovinu Gambrinus ligy v níž nás čeká 

na jaře třináct zápasů. Další zápasy, a já věřím, že jich bude co možno nejvíce, nás čekají 

v domácím poháru – Ondrášovka cupu, kde je naším čtvrtfinálovým soupeřem FK Mladá 

Boleslav.

Zároveň mi dovolte abych Vám poděkoval za vaši dosavadní podporu a požádal vás, aby 

i v letošním roce jste pokud možno v co nejvyšším počtu nacházeli cestu na naše zápasy 

a vytvořili našim hráčům tu nejlepší fotbalovou atmosféru, a byli dvanáctým hráčem.

Adolf Šádek

generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Bratrovi v patách
Snad všichni fotbaloví příznivci plzeňského celku si musí dnes oddech-
nout, že si Martinův bratr vybral jako hlavní způsob trávení volného 
času fotbal. Kdyby se tak totiž nestalo, možná by dnes pětadvacetiletý 
hráč nikdy dres Viktorie neoblékl. „Jako každý kluk jsem hrál za domem 
fotbal a můj bratr začal nastupovat v devíti letech za Košutku. Přes něj 
jsem se tam tak dostal i já,“ vysvětluje ofenzivní hráč Viktorky. „Na Ko-
šutce jsme byli asi dva roky, poté dostal bratr nabídku z SK ZČE, kterou při-
jal a odešel tam. Já jsem se ho chytnul a zamířil jsem tam s ním. Je vlastně 

o čtyři roky starší a já v tu dobu chtěl trénovat pouze ve stejném týmu, 
kde hrál on. Chodil jsem tedy na tréninky se staršími kluky a byl jsem tam 
jako taková loutka. V tu dobu jsem na to, abych hrál se staršími, neměl. 
Po půlroce mne nakonec přeřadili do mladšího týmu. Nikoho jsem asi ne-
přesvědčil, že bych mohl zůstat,“ potvrzuje, že nebýt bratra, možná by 
jeho kroky směřovaly úplně jiným směrem. „V tu dobu jsem se opravdu 
bratra pořád držel. Když mi řekli, že už s ním nemůžu hrát, byl jsem hodně 
smutný. Byl jsem ale už starší, našel jsem si nové kamarády a už jsem to 
neřešil,“ přiznává. 

Všude dobře, 
ve Viktorce 
nejlíp 

Neexistuje snad český fotbalista, který by nesnil 
o zahraničním angažmá. Martin Fillo odešel z Plzně 
hledat fotbalové štěstí do Vikingu Stavanger už 
ve svých necelých jedenadvaceti letech. Po třech 
sezonách však dal norskému klubu vale, vrátil se 
zpět do Štruncových sadů a nemůže se dočkat 
jarních bojů o ty nejvyšší příčky.
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Viktoriánem od šesté třídy
Nicméně také angažmá v ZČE netrvalo nijak dlouho. 
Tentokrát ve změně klubové adresy už neměl Marti-
nův sourozenec prsty. „Byl jsem tam pouze dva roky 
a poté jsem odešel do Viktorky, kde mě trénoval pan 
Žaloudek. Po fotbalové stránce mne opravdu vypip-

lala Viktoria,“ uvádí na adresu nejslavnějšího západočeského klubu. 
Jak se tedy zrodil odchod do Štruncových sadů? „V tu dobu se chtěl 
můj nejlepší kamarád Lukáš Framer přestěhovat 
na fotbalovou školu, předtím jsme spolu chodili 
na základku na Lochotíně. Tvrdil mi, že tam bu-
deme hrát fotbal celý den a budeme nastupovat 
za Viktorku. Tomu se nedalo odolat, a tak jsme 
tam také nakonec oba zamířili. Nastoupili jsme 
společně do šesté třídy na 33. základní školu 
ve Škvrňanech,“ vysvětluje, jak se z něj stal vik-
torián. „Myslím si, že jsem do týmu zapadl velmi 
rychle a prožil pod taktovkou pana Žaloudka čtyři 
nádherné roky. Ze začátku to byl pro nás šok, pro-
tože jsme se s něčím takovým nesetkali. Byl hodně 
přísný, ale když později člověk pochopil, co po něm 
chce, měl to jednodušší. Kdo dřel na trénincích 
a kdo se snažil ve škole, měl u něj vždy zelenou. Těm, 
co nedělali věci naplno, z toho udělal peklo. Bylo to 
ale perfektní, často jsme na tréninky chodili místo 
školy,“ vzpomíná s kapkou nostalgie na první léta 
v barvách Viktorky. Také Martin má, stejně jako 

Pavel Nedvěd, nejslavnější svěřenec 
Josefa Žaloudka, pro plzeňskou tre-
nérskou legendu jen slova chvály. „Pan 
Žaloudek byl výjimečný trenér i člověk. 
Fotbal ho pohltil a já jsem jenom rád, že 
jsem se s ním mohl potkat. Byl bych moc 
rád, kdyby takových lidí bylo více. Myslím 
si, že takových trenérů už moc není. Fot-
balu dával úplně všechno a nadšení pře-
nesl také na své ovečky, které do kopané 
opravdu zbláznil. Myslím si, že to dnes 
mladým klukům chybí,“ zapřemýšlí.

Hvězda stoupá vzhůru
Slova o poctivém přístupu k tréninku si vzal Martin k srdci. Brzy za to 
byl odměněn pozvánkou do reprezentačních výběrů Česka. „První re-
prezentace, do které jsem se dostal, byla osmnáctka pod vedením pana 
Bílka. Bylo to něco fantastického, první zápas jsem odehrál proti Slovin-
sku,“ nemusí dlouho hledat v paměti hráč, který má na svém kontě 
také starty za českou devatenáctku a jednadvacítku. Už po třech letech 
v dorosteneckých soutěžích se také stal stálým členem prvního týmu 
Viktorie, která v tu dobu hrála v první lize. „Do áčka Viktorie jsem přišel 
v zimě a nastoupil jsem do nějakých přáteláků. V týmu jsem nakonec už 
zůstal a pod panem Ciprem jsem odehrál svůj první zápas v Gambrinus 
lize. Bylo to proti Baníku Ostrava, který v tu dobu byl lídrem ligy, a přišlo 

se na něj podívat osm tisíc lidí. Pro mě to byla fan-
tastická premiéra, i když jsme prohráli 2:1,“ rozvy-
práví se o svém debutu v nejvyšší soutěži z jara 
2004. Během prvního půlroku v áčku Viktorie se 
Martin dočkal také své premiérové prvoligové 
branky. „Dodnes asi nejraději vzpomínám na zá-
pas s Blšany. Dlouho jsme čekali na výhru, já na-
stoupil ke konci střetnutí a brankou jsem rozhodl 
o našem vítězství. Šlo o důležitý zápas, který jsme 
zvládli, a ještě k tomu jsem vstřelil svou premiéro-
vou branku. Co víc si mohl člověk přát,“ ptá se sám 
sebe.

Zaječí úmysly? Nikdy!
Ač vypadá Martinův vstup na prvoligovou 
scénu takřka pohádkově, nenechme se mýlit. Už 
na konci svého prvního ročníku v mužích, který 
měl přídomek prvoligový, přišlo velké zklamání. 
Plzeňskému celku se nepodařilo udržet si místo 
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v Gambrinus lize pro rok nadcházející. „Bohužel 
jsme sestoupili a tým se úplně rozpadl. Měli jsme 
sice ambice okamžitě postoupit zpátky, ale vý-
sledkově a ani herně jsme na to neměli. Nakonec 
jsme ale skončili na třetím místě a pan Kříž koupil 
ligu. Po roce jsme se tedy do nejvyšší soutěže vrá-
tili,“ přemýšlí nejenom o ročním pobytu v druhé 
lize. O talentovaného ofenzivního hráče, který 
už stihl prokázat svůj fotbalový um v mladém 
věku, byl zájem i v dalších klubech. Neuvažoval 
sympatický mladík v tu dobu o změně dresu? 
„Když jsme sestoupili, žádné zaječí úmysly jsem 
neměl, i když mi na stole nějaké nabídky ležely. 
Ve Spartě, kterou vedl pan Hřebík, jsem byl do-
konce i na testech. Také díky tomu, že jsem ne-
měl ještě hotovou školu, jsem se rozhodl zůstat 
v Plzni. Prvním cílem pro mne bylo odmaturovat 
na sportovním gymnáziu,“ tvrdí. „Uvažoval jsem 
o tom, že bych šel na vysokou, ale poté jsem si 
řekl, že není možné dělat dvě věci na půl plynu. 
Raději se budu věnovat na sto procent fotbalu,“ 
zapřemýšlí se nad vzděláním, které je pro něj, 
jak sám říká, velmi důležité. „Občas o tom, že 
bych začal studovat, uvažuji. Mám soustu kama-
rádů tady a ve Stavangeru, kteří na vysoké škole 
jsou. Vím od nich, že to je strašná dřina. Sám ne-
dokážu říci, jestli bych to mohl zvládnout. Myslím 
tím učení po trénincích a podobně. Zkouškové je 
navíc v lednu, kdy prožívají fotbalisté velmi na-
máhavé období,“ vysvětluje, proč aspoň proza-
tím vábení univerzitních aul odolal.

Norské vábení 
Svou prvoligovou bilanci viktorián s devítkou 
na dresu zatím zastavil na osmdesáti startech 
a dvaceti vstřelených brankách. „Mám z prvo-
ligových utkání spousty zážitků, na které nikdy 
nezapomenou. Jedním z těch, které jsem zatím 
nezmínil, je branka do sítě Sparty. Utkání v Praze 
jsme vyhráli 3:1 a nakonec díky tomuto výsledku 
zachránili ligu i pro nadcházející sezonu,“ vzpo-
míná dále. „Vlastně jsem dával důležité branky, 
když jsme hráli o sestup. Nyní doufám, že mi to 
tam bude padat i ve chvíli, kdy budeme hrát o ty 

nejvyšší příčky,“ usmívá se. O výborných výko-
nech plzeňského talentu věděla v tuto chvíli už 
prakticky „celá Evropa“, a tak se není co divit, že 
vzápětí začaly do Štruncových sadů přicházet 
delegace ze zahraničních klubů, které dostaly 
od svých zaměstnavatelů jen jediný úkol. Tím 
bylo přivést Filla. Jedním z těchto klubů byl 
také norský Viking Stavanger, který v prosinci 
2007 přetavil Martinův přestup do severské 
země v realitu. „Moc rádců, zdá mám nebo ne-
mám do Norska přestoupit, jsem neměl. Řešil 
jsem to se svým manažerem a také s panem La-
vičkou, který byl v tu dobu trenérem jednadva-
cítky. Říkal jsem si, že v Plzni se v tu dobu tým ne-
mohl vybudovat. Každý půlrok se totiž prodávali 
ti nejlepší hráči a my jsme hráli buďto ve středu 
tabulky nebo v horším případě o sestup,“ popi-
suje situaci, která ve Viktorii byla. „Když jsem 
pak dostal od Stavangeru pozvánku, abych se 
tam na víkend přijel podívat na zápas a uviděl 
tamní stadion a podmínky, byl jsem z toho nad-
šený. Trenér a sportovní ředitel mě moc chtěli a já 
se rozhodl na jejich nabídku kývnout,“ vysvětluje, 
proč norskému vábení nemohl odolat. 

Život na severu 
Přestup do Vikingu znamenal pro Martina 
obrovskou změnu. „Celý život jsem de facto žil 
v jednom městě. Když se pak přestěhujete do míst, 
kde neznáte nikoho, o koho byste se mohli opřít, 
a neumíte jazyk, je to velmi těžké. Tím, že ale 
trénujete a hrajete zápasy, se všechno zlepšuje 
a začíná do sebe nějak zapadat, takže se nako-
nec jeden den začnete cítit opravdu jako doma,“ 
popisuje své pocity. „Pokud děláte dobře fot-
bal, je vše jednodušší. Počítal jsem s tím, že když 
se mi bude dařit na hřišti, vše ostatní půjde bez 
problémů. Bylo mi samozřejmě jasné, že zvykat si 
na nové prostředí nebude nic jednoduchého. V tu 
dobu mi bylo teprve jedenadvacet let a neuměl 
jsem řeč,“ dodává. První týdny byly pro českého 
mladíka samozřejmě nejnáročnější, v norském 
městě totiž žil sám. „To trvalo čtyři měsíce, které 
jsem bydlel celou dobu na hotelu. Docela jsem si 
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na něj zvykl a neměl jsem nutkání koukat se po nějakém vlastním bydlení. 
Pak za mnou přijela přítelkyně a už jsme si našli byt kousek od stadionu,“ 
vzpomíná na život ve skandinávské zemi. Také norská příroda mladý 
pár z Plzně učarovala. „Je prostě fantastická. Jakmile jsme měli volný 
den, vyrazili jsme na nějaký výlet do přírody,“ říká na adresu norského 
přírodního bohatství. Norsko je také známé jako ráj rybářů. „Nejsem 
sice nějaký vášnivý rybář, ale kluci tam chytali a občas jsem si s nimi zašel. 
Dokonce jsem si pak koupil svůj prut. Rybařit tam je jednoduché. Prostě 
jenom nahodíte a vzápětí už rybu taháte ven,“ představuje, jak také trávil 
svůj volný čas ve Stavangeru. 

Úspěšná premiérová sezona 
Stejně, jako si Martin oblíbil norské prostředí, zamilovali si také Norové 
ofenzivně laděného Plzeňáka. Nebylo se čemu divit. „Hned v první se-
zoně ve Stavangeru jsem dal několik důležitých branek a konec se také 
stal nejlepším střelcem i hráčem. Během premiérového roku v klubu se mi 
opravdu dařilo a byl jsem se svými výkony spokojený,“ vzpomíná. I když 
tento rodák Plané zářil, klubu ročník nevyšel určitě podle představ ve-
dení. „Do konce soutěže jsme bojovali o třetí místo, ale závěr se nám nevy-
dařil a skončili jsme šestí. Následně jsme neuspěli v Poháru UEFA, vypadli 
jsme ve třetím předkole a také se nám nijak obstojně nedařilo v domácím 
poháru. Výsledkově to pro nás nebyla nijak dobrá sezona,“ krčí rameny 
fotbalista. Přesto si fanoušci Vikingu našli takřka vždy cestu do hlediště. 
„Na každý zápas jsme měli plno, atmosféra byla skvělá a diváci nás hnali. 
Půl sezony jsme byli na špici tabulky a lidi chodili na fotbal, aby se bavili. 
My jsme si to díky nim užívali o to více. Když se nám ale později přestalo 
dařit, atmosféra v hledišti byla stále komornější. Přesto musím říci, že No-
rové jsou věrní fanoušci a svůj klub a hráče prostě milují. Stavanger je pak 
o něco menší město než Plzeň a fotbal tam je hodně populární. Zvlášť bě-
hem prvního ročníku, kdy se mi nadmíru dařilo, mě tam také hodně lidí 
poznávalo na ulici,“ říká na adresu příznivců Stavangeru hráč, který byl 

v klubu jedním z mnoha cizinců. „První rok bylo v klubu jedenáct hráčů 
i trenér z ciziny. Jazykem číslo jedna tak byla angličtina, kterou jsem se 
naučil. Následně jsem se ale učil i norsky. Neříkám, že to umím nějak ex-
celentně, ale domluvím se,“ prozrazuje své jazykové dovednosti. Nechy-
bělo mnoho a mohl si je ještě rozšířit o znalost španělštiny. Právě kluby 
ze španělské Primera Division měly v tomto období o Martina zájem. 
„Chtěl mě Santander a Mallorca. Nakonec to ale vyšumělo do ztracena. 
Nijak jsem se tím ale nezaobíral,“ prozrazuje zajímavé informace. 

Zklamání z nadcházejících let
V následujících dvou ročnících se však již Martinovi tolik nedařilo a Vi-
king se začal propadat stále do spodnějších pater ligové tabulky. „Před 
mou druhou sezonou asi polovina cizinců odešla, trenér byl pod obrov-
ským tlakem. Bylo vidět, že klub začal šetřit, a tak za hráče, kteří Stavanger 
opustili, nepřišly kvalitní náhrady. Výsledkově se to začalo hned projevo-
vat, v přípravě jsme ani jednou nezvítězili a v lize to s námi šlo také z kopce. 
Skončili jsme až jedenáctí. Po konci této sezony jsem už měl pocit, že to 
v klubu nebude lepší a výsledkově nahoru nepůjdeme,“ popisuje druhou 
sezonu v Norsku. „Mně se také nedařilo. Zimu jsem promarodil a poté 
doháněl tréninkové manko. Odehrál jsem sice všechny zápasy, ale herně 
to nebylo nic moc,“ říká smutně. Nejenom po fotbalové stránce to už 
nebylo ono. „Asi nikde to nebude pro mne stejné tak jako v Plzni, kde se 
s kluky znám skoro celý život. Do té doby, co byli ve Stavangeru cizinci, 
bylo všechno v naprostém pořádku. Jakmile je ale klub začal prodávat, 
bylo to stále horší. Každý se snažil hrát sám na sebe a bylo velmi těžké najít 
v týmu dobrého kamaráda,“ představuje další nesnáz. Novým problé-
mem, který měl vzápětí přijít, bylo zranění kolena. „Před mou poslední 
sezonou v Norsku to vypadalo dobře. Měl jsem fantastickou zimu, v přáte-
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lácích se mi dařilo a tým vypadal suprově. Hráli 
jsme hezký fotbal, ale asi tři dny před ligou jsem 
měl problém na tréninku, když jsem měl konflikt 
se spoluhráčem a poté jsem musel jít na ope-
raci s kolenem. Půlrok jsem promarodil a strávil 
v posilovně. Hodně mě to mrzelo, protože jsem 
si myslel, že se mi bude dařit a třeba přijdou 
nějaké nabídky na přestup do lepšího klubu,“ 
smutní. „Tréninky byly v Norsku hodně tvrdé. 
Do jednoho kluka jsem tam zajel. Když jsem 
od něj odcházel, rozběhl se a skočil mi na záda. 
Spadli jsme na zem a já si přilehl koleno. Nako-
nec se z toho vyklubal utržený meniskus,“ po-
pisuje, jak došlo k jeho zranění. V posledním 
ročníku, který pětadvacetiletý hráč v Norsku 
strávil, skončil Viking na devátém místě. 

Návrat do plzeňského ráje
Po třech letech zatoužil Martin po tom, že dá 
Norsku sbohem. Na tréninku Viktorie se už 
objevil v létě loňského roku. „Trénoval jsem 
s Viktorkou, protože jsem potřeboval po zranění 
dohnat tréninkové manko. V době, kdy měli fot-
balisté Stavangeru volno, jsem tedy byl v plné 
zátěži. Už v tu dobu se mě z klubu ptali, zda bych 
nechtěl přestoupit. Já ale stále věřil, že třetí se-
zona vyjde a chtěl jsem to tam ještě zkusit. Když 
potom přišla v zimě druhá nabídka z Viktorie, 
už jsem neváhal,“ otvírá další kapitolu svého 
nejenom fotbalového života. Určitě u něj tedy 
neplatí věta o tom, že dvakrát do stejné řeky 
nevkročíte. „Strašně moc jsem se do Plzně těšil. Jakmile je člověk někde 
sám, začne si daleko více vážit rodiny a kamarádů. Pro mě je perfektní 
každý den, kdy můžu být s kluky v šatně. Je tady neuvěřitelná sranda. 
Zároveň mám všechny blízké prakticky u sebe, takže to je další obrovské 
pozitivum,“ rozdává úsměvy. „Mnoho lidí mi říkalo, že návrat do Plzně je 
pro mě krokem zpět. Tvrdím ale, že jsem se vrátil do jiného týmu. To, že je 
Viktorka takhle nahoře, není náhodou. Hráči i trenér jsou tu na české po-
měry úžasní a myslím si, že taková šance, kterou nyní máme, se už nikdy 
nemusí opakovat. Hráči i fanoušci Viktorie si zaslouží být na těch nejvyš-
ších příčkách,“ říká emotivně a nemůže se už dočkat prvních prvoligo-
vých soubojů. „Jsem místní odchovanec a odmalička jsem Viktorce fandil. 
O to větší radost a motivaci mám, když vidím, na jakých příčkách se nyní 
nacházíme,“ dodává fotbalista, který má za sebou i premiéru v českém 

národním týmu. „Vždycky pro mne bylo snem 
hrát za reprezentaci. Na první reprezentační 
sraz si mě pozval František Straka a jen tak tak 
jsme tenkrát porazili Maltu. Byl jsem poté moc 
rád, že se mi ozval také trenér Bílek, který mne 
vzal na turnaj do Dubaje. Bohužel jsme tam 
ale výsledkově propadli a moc příjemná vzpo-
mínka to není,“ tvrdí a věří, že si bude moci 
brzy připsat nějaký další zápas v trikotu se 
lvíčkem na prsou.

Vášnivý sběratel a pejskař
I ve chvíli, kdy se zrovna Martin nemusí věno-
vat kopané, jejímu kouzlu propadá. To platí 
zejména o vánočních svátcích, kdy se v Plzni 
pořádá tradiční turnaj Christmas Time. „Ten 
je pro mne synonymem Vánoc. Hrál jsme ho, 
i když jsem byl ve Stavangeru. Přijel jsem vždy 
z Norska, viděl se s rodinou a na turnaji jsem se 
potkal s velkým množstvím přátel, se kterými 
jsem jinak pořádně nebyl v kontaktu,“ říká. 
„Vlastně na tomto turnaji hraji od svých čtrnácti 
let a od té doby jsem tam nechyběl. Loni jsem 
tam byl nejlepším střelcem a hráčem. Nějaké 
trofeje jsem za ta léta, co na něm hraji, opravdu 
posbíral. I když David Limberský se stále chlubí, 
že už pošesté obhájil triumf. Za rok asi nastou-
pím za jiný tým, aby mu trochu spadl hřebínek,“ 
směje se. Právě při této soutěži vyplula najevo 
sběratelská vášeň staronového fotbalisty Vik-
torky. Právě zde pro sebe vydražil dres Juven-

tusu, ve kterém hrál Pavel Nedvěd. „Když jsem ho tam viděl, tak jsem ho 
prostě musel mít a rozhodl jsem se ho získat za každou cenu. Není to ale 
první Nedvědův dres, který mám doma. Když nám bylo deset let, tak byl 
Pavel Nedvěd na návštěvě naší školy, kam ho pozval pan Žaloudek. Měl 
tam besedu a jeden jeho dres Lazia jsem tam od pana Žaloudka dostal,“ 
vzpomíná, jak získal svou první cennou fotbalovou relikvii fotbalista, 
jenž už má se svou přítelkyní a jack russell teriérem Špuntem bydlení 
v Plzni zařízené. „To je však asi jediné, vše ostatní vyřeším postupně. Bě-
hem zimní přípravy jsme trénovali dvoufázově a pak byli na soustředění, 
takže opravdu nebylo moc času na to, abych řešil nějaké další věci,“ při-
znává Martin Fillo, který se již nemůže dočkat, až odstartuje jarní část 
Gambrinus ligy a znovu se představí plzeňským fanouškům ve Štrun-
cových sadech. 



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 369,- 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“



představujeme nové tváře týmu
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První avízovanou posilou týmu byl pětadvacetiletý odchovanec 
Viktorie, Martin Fillo. Ten se do Plzně vrátil po třech letech působení 
v Norsku. Viktorián srdcem i duší získal 
v roce 2001 pod legendárním trenérem 
Josefem Žaloudkem s Viktorií titul mistra 
republiky ve starších žácích. Později se 
prosadil i do mládežnických reprezentací 
a zúčastnil se také finálového turnaje mis-
trovství Evropy týmů do 21 v Nizozemsku. 
Stal se oporou prvoligového týmu Vikto-
rie a v jejím dresu prozatím v Gambrinus 
lize nasbíral 80 zápasů, v nichž vstřelil 20 
branek. Předloni si připsal také tři starty 
za český národní tým. Obsáhlý rozhovor 
s Martinem najdete v dnešním bulletinu. 

Další přestupovou bombou byl příchod 
Petra Trappa ze Slavie Praha. I v případě 
pětadvacetiletého odchovance z Mostu 

se jednalo o návrat. Petr Trapp se do Štruncových sadů vrátil po dvou 
letech. „Jsem moc rád, že to vyšlo,“ komentoval svůj návrat do známého 
prostředí. „Nic se nezměnilo, pořád je to stejné. Parta tu vždy byla vý-
borná.“ Jaké bylo vracet se do klubu, který před dvěma lety opustil? 
„Vidím to jako dnes, když jsem předčasně odlétal ze soustředění Viktorie 
na Kypru. Pamatuji, že to loučení nebylo veselé, spíše smutné. O to více 
jsem se do Plzně těšil a jsem rád že se kluby dohodly.“ Po svém příchodu 
vytvořil nerozlučnou dvojici s Martinem Fillem, se kterým byl společně 
ubytovaný jak na turnaji ve Španělsku, tak i na herním soustředění 
na Kypru.

I další nováček týmu patří mezi ostřílené hráče Gambrinus ligy, ne-
boť na prvoligovém trávníku nasbíral 94 startů. Řeč je o šestadvace-
tiletém odchovanci ostravského Baníku – Aleši Neuwirthovi. Urostlý 
obránce se tak v týmu opět sešel se svým dlouholetým kamarádem 
-Davidem Bystroněm. Na hřišti se ve stejném dresu míjeli, přesto 
v osobním životě zůstali velkými přáteli a pravidelně se navštěvovali. 
„Tak určitě jsme se vídali častěji než na hřišti, neboť David byl v Bulharsku 
a potom tady v Plzni. V kontaktu jsme byli ale skoro každý den.“ Jeho pří-
chod kvitoval i trenér Pavel Vrba. „Zvýšil konkurenci na postu stopéra, 
což mohu hodnotit jedině kladně. V přípravných zápasech potvrdil, že 
naše volba byla správná.“

Staronovou tváří je i stoper Tomáš Hájovský, který v podzimní části 
oblékal dres nováčka a dnešního soupeře Hradce Králové. Slovenský 
stoper by společně s Alešem Neuwirthem měl zacelit díru po odchodu 
Tomáše Rady a Jakuba Navrátila, kteří společně přestoupili to turec-

kého Sivassporu. Tým doplnila rovněž 
čtveřice talentovaných odchovanců. Tím 
prvním je osmnáctiletý záložník David 
Štípek, jehož fotbalovou kariéru tím 
správným směrem nasměrovala trenér-
ská legenda – Josef Žaloudek.. Druhým 
je teprve sedmnáctiletý útočník a pravi-
delný člen mládežnických reprezentač-
ních výběrů – Dominik Mandula. Sedm-
náctiletý Michal Krmenčík, se během 
podzimu stal se sedmi brankami jedním 
z nejlepších střelců dorostenecké ligy. 
Rovněž během přípravy naznačil, že má 
v sobě velký fotbalový potenciál. Dres 
juniorky oblékal během podzimní části 
Jakub Dvořák, kde si svými výkony řekl 
o zařazení do prvního týmu.  

Viktoria 
pro jaro posilovala

Příjemné novinky připravil pro fanoušky na začátku 
zimní přestávky management klubu. Vedení Viktorie totiž 
zrealizovalo hned několik zajímavých hráčských příchodů, 
mezi nimiž média nejvíce zaujal příchod Petra Trappa, Martina 
Filla, či Aleše Neuwirtha.



zimní příprava 
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V první části se plzeňští fotbalisté připravovali doma, kdy využívali 
jak prostory Městského stadionu ve Štruncových sadech, tak i spor-
tovní areál v Luční ulici. V této fázi opustili tým Jakub Navrátil a Tomáš 
Rada, kteří zamířili do Turecka a David Střihavka, který odešel na hos-
tování do nizozemského Tilburgu (podrobněji se změnám v kádru vě-
nujeme na straně 11). „Přípravu jsme fakticky zahájili 20. prosince, kdy 
hráči začali plnit individuální plány,“ upřesnil 
začátek drillu trenér Pavel Vrba. 

První přípravné utkání sehrála Viktoria již 
8. ledna, kdy se představila na hřišti divizních 
Domažlic. Poté doma absolvovala ještě tři zá-
pasy. S třetiligovými Karlovy Vary si připsala 
výhru 4:2, se Sokolovem 3:2 a s Mostem 
remízu 3:3. „V těchto zápasech nám nešlo 
ani tak o výsledky. Hráči byli v plné zátěži, 
a kompletní kádr dostával stejnou příleži-
tost.“ V lednu testovala Viktoria i dva hráče z Islandu. „Přestože oba měli 
v sobě fotbalový potencionál, rozhodli jsme se jít cestou vlastních odcho-
vanců.“

V závěru ledna odletěla Viktoria do Španělska na mezinárodní turnaj 
Copa del Sol. Zde se nejprve představila v utkání proti osmifinalistovi 
Ligy mistrů – Šachťaru Doněck. Viktoriáni vedli ještě v 80. minutě, jenže 
soupeř, který byl v odlišné fázi přípravy, v samém závěru zápas otočil. 
„Myslím si, že zápas nabídl výborný fotbal. My jsme ještě deset minut před 
koncem vedli o branku. Bohužel v závěru bylo patrné, že docházely síly,“ 
komentoval utkání trenér Pavel Vrba. Únava dolehla na plzeňské fot-

balisty i v dalších zápasech se dvěma rumunskými soupeři Sportulem 
Studentesc a Rapidem Bukurešť. „Turnaj ve Španělsku hodnotím ve dvou 
rovinách. Tou první, jsou podmínky, které jsme tam měli. Zatímco tady 
bylo okolo dvanácti stupňů pod nulou, my jsme mohli trénovat a hrát zá-
pasy na přírodní trávě a v lepších klimatických podmínkách. Tím druhým 
měřítkem byly zápasy. V utkání se Šachťarem jsem mohl být vcelku spo-

kojen, neboť zápas splnil všechny předpoklady, 
které jsem od něj očekával. A přestože jsme 
prohráli, můžeme být s předvedeným výkonem 
vcelku spokojeni. V každém případě to pro nás 
byla obrovská zkušenost a ohlasy na náš výkon 
byly vesměs kladné.“

Po návratu ze Španělska si viktoriáni do-
mácí podmínky moc nevyužili, neboť po ně-
kolika dnech opět balili a znovu cestovali, 
tentokráte na herní soustředění na Kypr. 

I zde je čekali zajímaví soupeři. A protože se již neúprosně blížil začá-
tek ligy, byla i tréninková zátěž snesitelnější a tým se dostával do herní 
pohody, což nakonec bylo patrné na samotných výsledcích. Viktoria 
sehrála v Larnace tři zápasy a ve všech si připsala výhru. „V samotných 
zápasech jsme působili dynamičtěji, fotbalověji a na naší hře bylo patrné, 
že má stoupající tendenci,“ komentoval herní kemp trenér Pavel Vrba. 
„Udělali jsme maximum proto, abychom jarní část soutěže zvládli co nej-
lépe. Čekají nás zápasy Gambrinus ligy, tak i v Ondrášovka cupu a až tyto 
zápasy nám ukáží, jak jsme skutečně připraveni. Já jsem však přesvědčen, 
že dobře, a že i samotní hráči si uvědomují důležitost a mimořádnost le-
tošního jara,“ dodal Vrba.  

Zimní přípravu odstartovali plzeňští fotbalisté 3. ledna, kdy 
se trenéru Vrbovi přihlásilo celkem sedmadvacet hráčů. 
Prvoligového lídra Gambrinus ligy čekalo dlouhé a fyzicky 
náročné období, v němž hráči sbírali síly pro druhou polovinu 
soutěže.

Věřím, že budeme 
řádně připraveni,  
říká trenér Pavel Vrba
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8. ledna
Jiskra Domažlice–Viktoria Plzeň 0:4 (0:3) 
Branky 13. a 40. Petržela, 
31. Bakoš, 72. Ďuriš 
Sestava I. poločas Ticháček – Limberský, Hájovský, Brezinský, 
Jiráček – Petržela, Horváth, Trapp, Rezek – Bakoš, Střihavka 
II. poločas Rodinger – Rajtoral, Matas, Brezinský, Dvořák – Štípek, 
Sladký, Darida, Hruška – Mandula, Ďuriš

15. ledna
Viktoria Plzeň–Karlovy Vary 4:2 (4:0)
Branky 16. a 32. Ďuriš, 20. Rezek, 24. Petržela – 67. Geňa, 85. Tolar
Rozhodčí Paták 
Diváci 250. 
Sestava I. poločas Pavlík – Rajtoral, Bystroň, Neuwirth, Limberský – 
Petržela, Trapp, Jiráček, Rezek – Bakoš, Ďuriš
II. poločas Ticháček – Ševinský, Brezinský, Hájovský, Jonsson – Štípek, 
Darida, Sladký, Dvořák – Mandula, Steindórsson

19. ledna 
Viktoria Plzeň–Baník Sokolov 3:2 (2:1) 
Branky 12. Horváth, 23. Fillo, 62. Bakoš – 18. Vaněček, 81. Darida. 
Sestava I. poločas Ticháček – Rajtoral, Hájovský, Bystroň, Limberský – 
Petržela, Trapp, Horváth, Rezek – Ďuriš, Fillo 
II. poločas Pavlík – Ševinský, Brezinský, Neuwirth, Dvořák – Štípek, 
Sladký, Jiráček, Krmenčík – Bakoš, Mandula

22. ledna
Viktoria Plzeň–Most 3:3 (2:2) 
Branky 19. Bakoš, 32. Rezek 
z pen., 79. Fillo –  
5. a 24. Badalian, 
75. Franěk 
Rozhodčí Ardeleanu
Diváci 250
Sestava I. poločas Pavlík – 
Limberský, Bystroň, Neuwirth, 
Jiráček – Petržela, Horváth, 
Trapp, Fillo – Bakoš, Rezek
II. poločas Ticháček – Rajtoral, Neuwirth, Hájovský, Ševinský – Štípek, 
Trapp (67. Jiráček), Sladký, Krmenčík – Ďuriš, Rezek (67. Fillo)

29. ledna – Španělsko
Viktoria Plzeň–Šachtar Doněck 1:2 (0:0) 
Branky 49. Kolář – 81. a 88. Douglas
ČK 88. Jiráček, 89. Ďuriš
Sestava Pavlík – Rajtoral (46. Jiráček), Bystroň, Neuwirth, Limberský – 
Petržela (70. Ševinský), Trapp, Horváth, Fillo (59. Bakoš), Kolář 
(59. Ďuriš) – Rezek

1. února – Španělsko 
Viktoria Plzeň–Sportul Studentesc 1:4 (1:0) 
Branka Plzně 32. Ďuriš
ČK 61. Kolář
Sestava Ticháček (70. Houdek) – Rajtoral, Ševinský, Brezinský
(46. Hájovský), Jiráček (83. Dvořák) – Trapp, Kolář, Bakoš  
(70. Krmenčík) – Petržela (70. Štípek), Ďuriš (70. Mandula), Fillo

4. února – Španělsko 
Rapid Bukurešť–Viktoria Plzeň 1:0 (0:0) 
Sestava Ticháček – Rajtoral (46. Jiráček), Bystroň, Neuwirth, 
Limberský – Petržela (65. Krmenčík), Trapp, Horváth, Rezek  
(79. Štípek) – Fillo (46. Kolář), Ďuriš (46. Bakoš)

12. února – Kypr
Viktoria Plzeň–FC Mika 3:0 (2:0)
Branky 17. a 31. Rezek, 80. Krmenčík 
Sestava Pavlík (46. Ticháček) – Rajtoral, Neuwirth (46. Brezinský), 
Bystroň (62. Hájovský), Limberský (62. Ševinský) – Trapp (62. Sladký), 
Jiráček, Ďuriš (62. Štípek), Kolář (70. Krmenčík), Fillo (62. Dvořák) – 
Rezek (46. Bakoš)

15. února – Kypr
Viktoria Plzeň–Levski Sofia 2:1 (1:1)
Branky Plzně 10. Horváth z pen., 58. Rezek z pen
Sestava Pavlík – Ševinský, Bystroň, Neuwirth, Limberský – Rajtoral 
(60. Krmenčík), Trapp, Horváth (60. Brezinský), Fillo (75. Štípek) – Ďuriš, 
Rezek

18. února – Kypr
Viktoria Plzeň–Slask Wroclav 3:2 (2:0)
Branky Plzně 7. a 43. Rezek, 57. Jiráček
Sestava Pavlík – Jiráček (60. Sladký), Bystroň (46. Hájovský), Neuwirth, 
Limberský (60. Dvořák) – Fillo (60. Krmenčík), Horváth (46. Ševinský), 
Trapp (60. Štípek), Petržela (46. Rajtoral) – Ďuriš (65. Kolář), Rezek 
(65. Bakoš)

Přehled přípravných zápasů



Podzimní zápas 9. srpna 2010 
FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky 39. Rada, 55. z penalty a 82. Rezek 
ŽK Kasálek, Janoušek, Fischer – Jiráček
Rozhodčí Matějka – Pelikán, Vysloužil 
Diváků 6 000
Hradec Králové Lindr – Wozniak, Kasálek, 
Pávek (67. Tomašák) – Poděbradský, 
Hochmeister (53. Dvořák), Janoušek, Fischer, 
Rezek (86. Kocourek) – Černý, Pilař, trenér 
Václav Kotal
Viktoria Plzeň Ticháček – Rajtoral, Navrátil, 
Ševinský, Limberský – Petržela (86. Hruška), 
Rada, Horváth, Kolář (88. Vaněček), Jiráček (79. 
Střihavka) – Rezek, trenér Pavel Vrba
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Historické vzestupy a pády
Kopaná se v Hradci Králové hrála už v době Rakous-
ka-Uherska. Rok 1905 je považován za oficiální datum, 
kdy byl královéhradecký klub založen. Až do reorga-
nizace fotbalových soutěží v Československu na za-

čátku 50. let působil Hradec ve Východočeské župě, ve které osmkrát 
zvítězil, divizi nebo dokonce v krajské soutěži. Následně byl již, díky 
vítězství v kraji, zařazen do celostátní soutěže a v roce 1955 poprvé na-
koukl do první ligy. Rok 1960 je v hradecké fotbalové historii zapsán 
zlatým písmem. Votroci, jak se hradeckým 
fotbalistům přezdívá, totiž vybojovali česko-
slovenský ligový titul, což jim otevřelo dveře 
do fotbalové Evropy. Dodnes se v tomto kraj-
ském městě vzpomíná na souboje s Barcelo-
nou nebo Juventusem. Po sedmi letech však 
hradecká pohádka skončila. Klub začal mít 
problémy a hrál na pomezí první a druhé ligy. 
V roce 1995 zaznamenali Hradečtí další velký 
úspěch, když se jim podařilo zvítězit v Poháru 
ČMFS. Nicméně historie se opakuje, Hradec 
v příštích letech opouští nejvyšší soutěž, aby 
se do ní vzápětí vrátil. V sezoně 2002/03 
skončil na poslední pozici a s první ligou se 
na dlouhých sedm let musel rozloučit.

Prvoligový návrat
V loňském ročníku druhé ligy se Hradci podařilo po letech trápení vy-
bojovat postup, když tým, vedený Václavem Kotalem, jenž má ve svém 
fotbalovém životopise také zapsané působení ve Viktorce, obsadil 
první pozici. Hned vstup do prvoligové sezony na stadionu v Malšovi-
cích přinesl Hradci, kromě obrovské návštěvy natěšených hradeckých 
příznivců, první tři body. Votroci porazili 2:1, po brankách Rezka a Pi-
laře, pražskou Spartu a šokovali celý český fotbalový národ. Do konce 
podzimu zvítězil Hradec ještě třikrát, když porazil Jablonec, Brno a Olo-
mouc, a díky šesti remízovým výsledkům má na svém kontě 18 bodů, 
což ho řadí na jedenáctou příčku. Největším problémem Hradce je be-
zesporu střelecká potence jeho hráčů. Na svém kontě má pouze dva-
náct vstřelených branek, což je po Příbrami nejméně v lize.

Mladý hráčský kádr
Právě navýšení počtu hradeckých gólu je úkolem pro Filipa Klapku 
a Vladimíra Mišinského, zimní posily Hradeckých, které by se měly vý-
razněji prosazovat v ofenzivě. Největší hvězdičkou mladého hradec-
kého celku je talentovaný a výborně technicky vybavený útočník Vác-
lav Pilař. Tento, pouze 169 centimetrů vysoký hráč, nemůže prakticky 
chybět v základní jedenáctce Hradce. Parťákem v útoku mu bývá Pavel 
Černý, syn bývalého kanonýra stejného jména, který v minulosti půso-
bil právě v Hradci nebo ve Spartě. Kapitánem týmu je zkušený Radim 
Wozniak, obránce, jenž dříve nastupoval v první lize za Ostravu a Mla-
dou Boleslav. Fanoušci Viktorie si určitě vzpomenou na hradeckého de-
fenzivního záložníka Radka Hochmeistera, který půlrok oblékal barvy 
Viktorie. Mezi třemi tyčemi na podzim kraloval odchovanec broumov-
ské kopané Jiří Lindr, kterému bude na jaře sekundovat Lukáš Zich, třetí 
zimní posila, jež zamířila na stadion do Malšovic ze Sparty. 

Ligový nováček  
z Hradce Králové chce 
hrát nejvyšší soutěž  
i za rok
Fotbal má v Hradci Králové více než stoletou tradici, ale 
do letošního ročníku tamní klub mohl jen vzpomínat 
na působení v nejvyšší soutěži. Po sedmi letech se nyní podařilo 
hradeckému celku postoupit zpět mezi českou elitu a fanoušci 
klubu, který vyznává černo-bílé barvy, mají důvod k radosti. 
Po podzimní části soutěže totiž patřilo Hradeckým 11. místo 
v ligové tabulce.

soupeř



fotbalista roku

15 VIKTORIÁN 1/11

V anketě o nejúspěšnějšího trenéra uplynu-
lého roku zvítězil s náskokem 269 bodů hlavní 
trenér Viktorie Plzeň – Pavel Vrba. Sedmačtyři-
cetiletý rodák z Přerova, který coby hráč nastu-
poval na postu obránce a který se netají ofen-
zivně laděnou trenérskou filozofií. Během své 
trenérské kariéry získal s ostravským Baníkem 
mistrovský titul v sezoně 2003/04. Poté uspěl 

také na Slovensku, kde získal titul s Žilinou, kterou dovedl do před-
kola Ligy mistrů. Od roku 2008 působí ve Viktorii Plzeň, kterou v loň-
ské sezoně dovedl k zisku domácího poháru – Ondrášovka cupu, a tím 
i do Evropské ligy. Na dotaz moderátora Jaromíra Bosáka, zda jej ne-
láká nějaké zahraniční angažmá reagoval plzeňský kouč následovně. 
„Věřím, že naše cesta v Plzni bude úspěšná.“ Vítězství v anketě pak ko-
mentoval následovně. „Prvenství neberu jako svůj individuální úspěch, 
ale především jako ocenění práce všech lidí, kteří mají v Plzni s fotbalem 
co dočinění.“ Pro kouče, který získal mistrovský titul s Ostravou, ale také 
Žilinou, to nebylo první individuální oce-
nění jeho trenérské práce. „Už na Sloven-
sku, tuším v sezoně 2006–07, jsem se stal 
trenérem Corgoň ligy. Takže vlastně druhé 
ocenění, pokud nebudu brát v potaz, kdy 
jsem byl oceněn jako mládežnický trenér. 
Je to tedy patrně nejcennější individuální 
ocenění v mojí trenérské kariéře.“

Osobností Gambrinus ligy v roce 2010 
se stal Pavel Horváth, kapitán a špílma-
chr Viktorie. S fotbalem začínal v Břev-

nově, odkud v sedmi letech odešel 
do Sparty a poté do Jablonce. Po třech 
letech v Jablonci se vrátil do Prahy, ne 
však do Sparty, ale do Slavie. Odtud 
se později dostal i do reprezentace. 
V roce 2000 odešel do portugalského 
Sportingu Lisabon, o rok později do tu-
reckého Galatasaraye. V roce 2002 se 
vrátil do Čech, a oblékal dres severo-
českých Teplic. O dva roky později po-
tom odešel znovu do ciziny, tentokrát 
do japonského Vissel Kóbe, kde se stal 
velmi populární a vysloužil si přezdívku Horvy. V září 2006 přijal na-
bídku od Sparty a znovu se vrátil do české ligy. V létě 2008 přestoupil 
do na západ Čech, do Viktorie Plzeň. Osobnost roku převzala kromě po-
háru také z rukou zástupce Gambrinusu poukaz na tisíc piv. „Ještě přes-
něno s ním udělám. Je pochopitelné, že něco musím šoupnout do šatny. 
Bavili jsme se s Honzou Rezkem, že bychom dali také něco fanouškům, že 
bychom vypsali nějakou odměnu na některý z jarních zápasů. Pivo k Plzni 
patří, k fotbalu také, takže mi to přijde logické…“ 

Kromě prvního místa v kategorii Osobnost Gambrinus ligy 2010, 
získal plzeňský kapitán také šesté místo v hlavní anketě Tipsport Fot-
balista roku 2010. „Musím se přiznat, že jsem to ani nevěděl. Až dnes 
ráno mi to někdo volal. Docela mě to překvapilo. Je to můj nejlepší 
životní výsledek v této anketě. Určitě jsem nevěřil, že bych se mohl 
takto někdy ještě umístit. Ale je to stejné jako v tom prvním případě. 
Je to zásluha všech spoluhráčů, celého týmu.“ Pavel Horváth je znám 
svým velkým smyslem pro humor. Asi hodně lidí čekalo, s jakým „proje-
vem“ přijde známý vtipkař… „Připravený proslov jsem neměl, ale byl tam 
předřečník, který tam zabral docela dost času, takže potom na nás tolik 
prostoru nebylo. Psal mi Martin Straka, že se těšil, že dostanu více času, 
čekal že se pobaví. Tak holt budeme muset udělat nějakou akci, aby se to 
vynahradilo.“

V hlavní anketě pak potřetí za sebou a celkově počtvrté bodoval 
a nejlepším českým Fotbalistou roku se brankář londýnské Chelsea, 
Petr Čech, který fotbalově vyrůstal na západě Čech. Plzeňská Viktoria 
měla během vyhlášení pondělní ankety několik dalších želízek v ohni. 
Kromě trenéra roku i v kategorii Osobnost roku a v hlavní anketě, kde 
byli kromě Pavla Horvátha také Jan Rezek a Milan Petržela… „Ano, při 
závěrečném společném focení s Petrem Čechem a Pavlem Horváthem, 
zaznělo – je tady Plzeň. Beru to jako cenění práce všech lidí, kteří dělají 
plzeňský fotbal. Všem patří dík, že dostali Plzně tam, kde je,“ dodal Vrba. 

Anketu Tipsport 
Fotbalista roku 2010 
ovládla Plzeň

Letošní slavnostní vyhlášení ankety Tipsport Fotbalista roku 
2010 bylo z pohledu plzeňské Viktorie a jejího fanouška velice 
radostné. V zaplněném Stavovském divadle totiž převzali 
ocenění hned dva zástupci současného lídra Gambrinus ligy – 
FC Viktoria Plzeň.
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představení týmu

Dan Houdek 
21. 8. 1989 

Post brankář
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

1

Roman Pavlík
17. 1. 1976 

Post brankář
Prvoligové starty 95
Prvoligové branky 0

33

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce
Prvoligové starty 139
Prvoligové branky 13

8

Petr Trapp 
6. 12. 1985

Post obránce
Prvoligové starty 109
Prvoligové branky 8

7

Tomáš Hájovský 
10. 12. 1982

Post obránce
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 4

4

Jan Matas 
15. 7. 1991

Post obránce
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

13

Martin Fillo 
6. 12. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 80

Prvoligové branky 20

9

Aleš Neuwirth 
4. 1. 1985

Post obránce
Prvoligové starty 94
Prvoligové branky 3

21

Martin Ticháček 
15. 9. 1981

Post brankář
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 0

30

František Ševinský 
31. 3. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 135
Prvoligové branky 7

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník
Prvoligové starty 327
Prvoligové branky 66

10

Petr Jiráček 
2. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 71
Prvoligové branky 4

20

Miloš Brezinský 
2. 4. 1984

Post obránce
Prvoligové starty 56
Prvoligové branky 2

3

David Bystroň 
18. 1. 1982

Post obránce
Prvoligové starty 222
Prvoligové branky 10

18

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník
Prvoligové starty 176
Prvoligové branky 17

11

Martin Sladký 
1. 3. 1992

Post záložník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

22
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představení týmu

Michal Krmenčík 
15. 3. 1993

Post útočník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

6

Dominik Mandula 
24. 7. 1993

Post útočník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

13

Pavel Vrba 
6. 12. 1963

Post hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 

Post vedoucí týmu

Daniel Kolář 
27. 10. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 145
Prvoligové branky 30

26

Josef Čaloun 
18. 6. 1946

Post asistent trenéra

Václav Rada 
24. 5. 1968

Post kustod

František Rajtoral 
12. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 158
Prvoligové branky 25

27

Jan Rezek 
5. 5. 1982

Post útočník
Prvoligové starty 156
Prvoligové branky 25

17

Karel Krejčí 
20. 12. 1968

Post asistent trenéra

Zdeněk Sláma 
9. 3. 1950

Post masér

David Štípek 
31. 5. 1992 

Post záložník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

29

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 

Post útočník
Prvoligové starty 10
Prvoligové branky 0

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník
Prvoligové starty 37
Prvoligové branky 9

23

Jiří Skála 
10. 10. 1973

Post asistent trenéra

Radek Brožek 
4. 10. 1974

Post fyzioterapeut



Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže Partneři mládeže

Významní partneři

(str.32)



Užijte si èeskou fotbalovou ligu!
Nejvíc zápasù, nejvíc adrenalinu 
na webu i v mobilu

Live sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkání

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou 
i volejbal a rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!

Aktuální nabídku Live sázek 
naleznete vždy na www.tipsport.cz 
pod záložkou LIVE SÁZKY.

Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. Užijte si adrenalin Live 
sázek bez manipulaèního poplatku na webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu 
po zadání adresy mobil.tipsport.cz.

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou 
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Přípravu zahájil dvanáctý tým ČFL třetího ledna. Oproti podzimní 
části se do přípravy nezapojili Jan Brož a Jakub Kubek, kteří se vrátili 
z hostování do svých mateřských klubů. Směrem nahoru, tedy do prv-
ního týmu, na přípravu naskočili z juniorky Dominik Mandula, David 
Štípek a Jakub Dvořák. Naopak z dorostu juniorku doplnili Patrik Hro-
šovský a Michal Růžička.

V prvních dnech probíhala příprava především v areálu v Luční ulici, 
či v jeho okolí. „Využili jsme také halu na fakultě, kde nám vyšel vstříc pan 
Votík,“ vysvětluje trenér Jiří Skála. První přípravné utkání sehráli mla-
díci v rámci zimního turnaje na Vyšehradu s kombinovaným týmem 
druholigového Kladna. Větší zkušenosti soupeře rozhodly o jeho výhře. 
Poté se juniorka utkala v divizním nováčkem – Kolovčí. „Byla to zaslou-
žená výhra, neboť především v prvním poločase jsme předváděli kombi-
nační fotbal a kromě tří branek jsme měli ještě další gólové příležitosti, 
které volaly po proměnění,“ popisoval zápas asistent trenéra Martin 
Lepeška. 

Sedmnáctého ledna viktoriáni odcestovali na soustředění do Žinkov, 
kde se zaměřili především na kondiční stránku. „Tam to bylo pro kluky 
hodně náročné, výjimkou nebyly třífázové tréninky. Musím však říci, že 
se s tím kluci dobře popasovali,“ upřesňuje Skála. V dosavadní části pří-
pravy sehrála juniorka sedm zápasů, z nichž ve dvou prohrála (Kladno, 
Senco) a ve zbývajících pěti zvítězila. „Ty výhry jsou cenné především 
z toho pohledu, že se jednalo o třetiligové týmy, se kterými se utkáváme 
v soutěži.“ Ve zbývající části čekají na juniorku ještě dva zápasy. V tom 
prvním, které se hrálo dnes, se představila na hřišti druhého týmu 
druhé ligy – Vlašimi, pro kterou to byla zároveň generálka na ligu. Po-
slední přípravné utkání pak bude zápas o třetí místo na turnaji v Praze. 
Jarní část soutěže pak startuje v neděli 13. března, kdy viktoriánská re-
zerva hostí v Luční ulici celek Chomutova. 

juniorka

Příprava byla 
náročná, věřím však, 
že budeme 
dobře připraveni, 
říká trenér Jiří Skála
Zatímco první tým letošní jaro odstartuje dnešním zápasem 
s Hradcem Králové, juniorku čeká do úvodního utkání ČFL 
s Chomutovem ještě čtrnáct dnů. Ty, podle trenéra Jiřího Skály, 
nasměrují tak, aby byl tým co nejlépe připraven na zbývající 
soutěžní zápasy.



Soupiska Viktorie Plzeň 
Daniel Adamovič, Josef Juraši – 

Denis Brožík, Pavel Hančin, Jan 
Petr, Miloš Kratochvíl, Lukáš 
Provod,David Brabec, Radek 
Danko, Václav Kula, Marek Šíša, 
Patrik Míšek, Martin Kadlec, 
Daniel Boček, Zdeněk Cibulka, 
trenéři Houška, Vitouš

Konečné umístění
1. AC Sparta Praha
2. SK Slavia Praha
3. FC Viktoria Plzeň
4. Bohemians 1905
5. FK Baník Sokolov
6. SK Dynamo České Budějovice
7. FK Baník Most
8. SK Kladno

Nejlepší hráč
Tomáš Valenta 
„Cena Pavla Nedvěda“
(SK Slavia Praha)

Nejlepší střelec
Miloš Kratochvíl 
(FC Viktoria Plzeň) – 5 branek

Nejlepší brankář
Jakub Kondelík 
(Bohemians 1905)
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V předcházejících ročnících kralovali žáci Viktorie Plzeň, kteří doká-
zali celkem čtyřikrát vystoupit na nejvyšší příčku. Letos ji museli pře-
pustit fotbalistům Sparty Praha, přestože ještě po polovině odehra-
ných zápasů vše nahrávalo spíše Slavii.

Viktoria v prvním utkání, které 
bylo zároveň úvodním zápasem ce-
lého klání, remízovala se Slavií 1:1. 
Nerozhodným výsledkem skončil 
i druhý zápas viktoriánů, v němž 
remízovali 2:2 s Bohemians 1905. 
Cestu za lepším umístěním zmařil 
Viktorce zápas s Mostem, který vik-
toriáni možná překvapivě prohráli 
1:3. A přestože si v samém závěru 
plzeňští mladíci připsali dvě výhry 
na Sokolovem a Kladnem, stačilo to 
„pouze“ na třetí místo. Z prvenství 

se tak radovali fotbalisté Sparty, kteří v důležitém 
souboji vyhráli nad pražskou Slavií 3:2.

Ocenění, pohár, ale také medaile předávali účast-
níkům společně s Pavlem Nedvědem, Irena Rottová – 
členka rady města Plzně pro oblast školství, mládeže, 
sportu a životního prostředí, PeadDr.Václav Kůda z Na-
dace sportující mládeže, ředitel 33. ZŠ Mgr. Radek Rů-
žička a obchodní manažer Viktorie Plzeň Petr Chvojka. 
Pavel Nedvěd rovněž předal vítěznému týmu Sparty 
Praha dort, který speciálně pro první tým připravila 
sestřenice Josefa Žaloudka, Marie Špirková. 

Prvenství si 
odvezla Sparta, 
turnaj navštívil 
i Pavel Nedvěd
Počátkem ledna hostila Městská hala na Slovanech 
již sedmý ročník memoriálu Josefa Žaloudka. Jeden 
z nejprestižnějších žákovských turnajů v Čechách, 
který se letos konal pod patronací starosty 
UMO Plzeň 2 pana Ing. Lumíra Aschenbrennera 
a ve spolupráci s Nadací sportující mládeže, 
do západočeské metropole opět nalákal fotbalové 
naděje předních českých klubů. Vzácným 
hostem žákovského klání, pořádaného na počest 
nezapomenutelného trenéra Josefa Žaloudka, byl 
i jeho bývalý svěřenec a držitel Zlatého míče pro 
nejlepšího fotbalistu Evropy v roce 2003 – Pavel 
Nedvěd. 

mládež – Memoriál Josefa Žaloudka
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„Vždy jsem byl na něj hrdý, vždy jsem se hlásil, že právě on má velký podíl 
na mé fotbalové cestě. I dnes, kdy už nehraji, říkám, že jsem hráčem Josefa 
Žaloudka. Byl to nejen velký trenér, ale také člověk. Bez něj bych to ve fotbale 
tak daleko nedotáhl.“

To, že memoriál nese jméno legendárního trenéra, který vychoval jak 
Pavla Nedvěda, Vítězslava Lavičku, či Petra Čecha a mnoho dalších, mnoho-
násobného reprezentanta těší. „Jsem moc rád, že ta tradice pokračuje. Velký 
dík patří Viktorce, že tento turnaj pořádá, že jej každým rokem zaštítí. Jsem 
moc rád, že mi to časově vyšlo, a že zde mohu být a shlédnut nějaké zápasy.“ 
A jaký tedy byl Josef Žaloudek trenér? „Přísný, nikomu nic neodpustil. Jak 
na tréninku, tak ve škole. Byl schopen nás tvrdě potrestat. Ale jak čas ukázal, 
myslím, že to byly ty správné metody. Nevím, jestli by dnešní mladíci skousli to, 
co jsme vše museli skousnout my, ale myslím že se přísnost vyplatila.“

Na vrcholové úrovni hrál Nedvěd osmnáct let a jeho profesionální dráhu 
rámují dvě data: 28. říjen 1991, kdy odehrál své první ligové utkání v dresu 
Dukly Praha, a 31. květen 2009, kdy nastoupil k poslednímu zápasu za Ju-
ventus Turín. Z úspěchů Pavla Nedvěda jednoznačně vyčnívá zisk Zlatého 
míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy v roce 2003. Záložník Juventusu se 
tak stal po Josefu Masopustovi, kterému se tohoto ocenění dostalo v roce 
1962, druhým českým fotbalistou s touto cenou. „Bylo to čtyři měsíce 
po smrti trenéra Žaloudka. Velká škoda, že se toho už nedožil. Zlatý míč patří 
především jemu,“ vzpomínal.

Dodnes je věrným fanouškem plzeňské Viktorie a bedlivě sleduje její zá-
pasy. „Určitě. Sleduji všechny kluby, kterými jsem prošel a Plzeň není výjimkou. 
Viktorka hrála během podzimu perfektní fotbal a jsem přesvědčen, že to tre-
nér Vrba, přestože jej osobně neznám, vzal za správný konec. Mužstvo šlape, 

hraje moderní fotbal, baví diváky. Přeji jí, aby jí to tak šlapalo i na jaře.“ Pokud 
to program a čas dovolí, není vyloučeno, že by Grande Paolo přijel shléd-
nout některý z jarních zápasů Viktorie. „Pokud to jen trochu půjde, tak ano. 
Už jsem chtěl na podzim, ale začal jsem pracovat v nové funkci a časově jsem 
nestíhal.“ 

Pavel Nedvěd:  
byl to nejen velký 
trenér, ale také člověk

Přestože „Grande Paolo“ začínal s fotbalem ve Skalné, jeho 
další fotbalové kroky vedly v roce 1986 přes Cheb do tehdejší 
Škody Plzeň, právě k trenéru Josefu Žaloudkovi. Mezi oběma 
se vytvořil vztah, který byl často přirovnáván k tomu, že trenér 
Žaloudek je druhým otcem Pavla.
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 1. kolo (16.–19. července)
Hradec Kr. Sparta 2:1
Bohemians 1905 Slavia 1:1
Slovácko Teplice 3:0
Plzeň Olomouc 2:2
Č. Budějovice Liberec 0:0
Ústí n. Labem Ml. Boleslav 0:2
Jablonec Brno 1:0
Příbram Ostrava 0:0

6. kolo (20.–23. srpna) 
Hradec Králové Jablonec 1:0
Bohemians 1905 Č. Budějovice 2:2
Slovácko Ústí n. Labem 1:1
Ml. Boleslav Ostrava 1:0
Olomouc Brno 3:0
Teplice Slavia 2:1
Liberec Příbram 0:0
Sparta Plzeň 0:1

11. kolo (1.–4. října) 
Jablonec Ústí n. Labem 2:0 
Příbram Č. Budějovice 2:0 
Slavia Plzeň 0:1 
Ostrava Slovácko 2:1 
Brno Hradec Kr. 1:2 
Ml. Boleslav Bohemians 1905 3:2 
Olomouc Sparta 0:1 
Teplice Liberec 1:0

2. kolo (23.–26. července)
Hradec Kr. Bohemians 1905 1:1 
Ostrava Slavia 4:1 
Brno Ústí n. Labem 2:3 
Ml. Boleslav Č. Budějovice 1:3 
Olomouc Jablonec 1:1
Teplice Příbram 1:1
Liberec Plzeň 1:2 
Sparta Slovácko 2:1

7. kolo (27.–30. srpna) 
Č. Budějovice Plzeň 0:3
Ústí n. Labem Bohemias 1905 1:0
Jablonec Slovácko 3:0
Příbram Hradec Králové 1:0
Slavia Olomouc 1:1
Ostrava Teplice 0:1
Brno Sparta 0:5
Ml. Boleslav Liberec 3:1

12. kolo (15.–18. října) 
Hradec Králové Mladá Boleslav 0:0 
Bohemians 1905 Slovan Liberec 3:1 
Slovácko Sigma Olomouc 0:2 
Viktoria Plzeň Brno 4:1 
České Budějovice Baník Ostrava 2:1 
Ústí nad Labem Slavia Praha 1:1 
Jablonec Příbram 5:1 
Sparta Praha Teplice 0:2

3. kolo (30. července–2. srpna) 
Slovácko Hradec Králové 2:1
Viktoria Plzeň Bohemians 1905 2:1
České Budějovice Sparta Praha 1:0
Ústí nad Labem Slovan Liberec 0:0
Jablonec Teplice 1:1
Příbram Sigma Olomouc 0:0
Slavia Praha Mladá Boleslav 1:0
Baník Ostrava Brno 3:0

8. kolo (10.–13. září) 
Hradec Králové Slavia 0:0
Bohemians 1905  Příbram 1:0
Slovácko  Č. Budějovice 2:0
Plzeň  Ústí n. Labem 7:0
Olomouc Ml. Boleslav 0:0
Teplice Brno 1:2
Liberec  Ostrava 4:1
Sparta Jablonec 1:0

13. kolo (22.–25. října) 
Olomouc Bohemians 1905 3:1
Slavia Praha České Budějovice 4:0
Teplice Hradec Králové 2:1
Liberec Sparta Praha 1:2
Příbram Ústí N. Labem 0:0
Ostrava Jablonec 1:3
Brno Slovácko 7:0
Boleslav Viktoria Plzeň 4:3

4. kolo (7.–9. srpna) 
Hradec Kr. Plzeň 0:3
Bohemians 1905 Slovácko 1:0
Brno Slavia 2:3
Ml. Boleslav Příbram 3:0
Olomouc Ústí n. Labem 3:0
Teplice Č. Budějovice 1:1
Liberec Jablonec 1:1
Sparta Ostrava 4:0

9. kolo (17.–20. září) 
Ostrava  Hradec Králové 1:0
Jablonec  Plzeň 1:2
Slavia  Sparta 1:2
Příbram Slovácko 0:1
Boleslav Teplice 3:3
Olomouc Liberec 4:0
Brno Boheminas1905 1:0
Ústí n. Labem Č.Budějovice 1:1

14. kolo (29. října– 1. listopadu) 
Hradec Králové Sigma Olomouc 1:0
Bohemians 1905 Sparta Praha 0:1
Slovácko Slovan Liberec 0:1
Viktoria Plzeň Teplice 4:2
České Budějovice Brno 1:0
Ústí nad Labem Baník Ostrava 0:4
Jablonec Mladá Boleslav 1:1
Příbram Slavia Praha 1:1

5. kolo (13.–16. srpna) 
Plzeň Slovácko 3:0
Č. Budějovice Hradec Králové 0:0
Ústí n. Labem Teplice 0:2
Jablonec Bohemians 1905 3:1
Příbram Sparta 0:1
Slavia Liberec 1:3
Ostrava Olomouc 1:2
Brno Ml. Boleslav 3:1

10. kolo (24.–27. září) 
Hradec Kr. Ústí n. Labem 3:3
Bohemians 1905 Ostrava 1:1 
Slovácko Slavia 3:0
Plzeň Příbram 2:1
Č. Budějovice Jablonec 2:1
Teplice Olomouc 1:0
Liberec Brno 3:1
Sparta Ml. Boleslav 1:1

15. kolo (5.–8. listopadu) 
Ml. Boleslav Slovácko 2:3
Brno Příbram 0:1
Teplice Bohemians 1905 0:2
Liberec Hradec 3:0
Olomouc Č. Budějovice 5:1
Ostrava Plzeň 0:2
Slavia Jablonec 0:3
Sparta Ústí n. Labem 4:1
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16. kolo (12.–15. listopadu) 
Slavia Praha Baník Ostrava 1:1
Slovácko Sparta Praha 0:2
Viktoria Plzeň Slovan Liberec 1:1
1.FK Příbram Teplice 1:1
Jablonec Sigma Olomouc 3:2
Ústí n. Labem Brno 2:3
Bohemians 1905 Hradec Králové 1:0
České Budějovice Mladá Boleslav 1:3

21. kolo (19.–20. března) 
Viktoria Plzeň České Budějovice 20. 03. 17:00
Bohemians 1905 Ústí nad Labem 20. 03. 17:00
Slovácko Jablonec 19. 03. 16:00
Hradec Králové Příbram 20. 03. 15:00
Sigma Olomouc Slavia Praha 20. 03. 17:00
Teplice Baník Ostrava 20. 03. 17:00
Sparta Praha Brno 19. 03. 18:00
Slovan Liberec Mladá Boleslav 19. 03. 16:00

26. kolo (30. dubna–1. května) 
Mladá Boleslav Hradec Králové 01. 05. 17:00
Slovan Liberec Bohemians 1905 30. 04. 18:00
Sigma Olomouc Slovácko 01. 05. 17:00
Brno Viktoria Plzeň 01. 05. 17:00
Baník Ostrava České Budějovice 30. 04. 18:00
Slavia Praha Ústí nad Labem 01. 05. 17:00
Příbram Jablonec 30. 04. 16:00
Teplice Sparta Praha 01. 05. 17:00

17. kolo (19.–21. listopadu) 
Bohemians 1905 Viktoria Plzeň 1:0
Slovan Liberec Ústí n. Labem 3:0
Mladá Boleslav Slavia Praha 3:1
Sigma Olomouc 1.FK Příbram 3:1
Sparta Praha České Budějovice 2:0
Hradec Králové Slovácko 0:0
Brno Baník Ostrava 0:2
Teplice Jablonec 1:2

22. kolo (2.–3. dubna) 
Slavia Praha Hradec Králové 03. 04. 17:00
Příbram Bohemians 1905 02. 04. 16:00
České Budějovice Slovácko 03. 04. 17:00
Ústí nad Labem Viktoria Plzeň 03. 04. 15:00
Mladá Boleslav Sigma Olomouc 03. 04. 17:00
Brno Teplice 03. 04. 17:00
Baník Ostrava Slovan Liberec 02. 04. 18:00
Jablonec Sparta Praha 03. 04. 15:00

27. kolo (7.–8. května) 
Ústí nad Labem Příbram 08. 05. 15:00
České Budějovice Slavia Praha 08. 05. 17:00
Jablonec Baník Ostrava 08. 05. 15:00
Slovácko Brno 07. 05. 18:00
Viktoria Plzeň Mladá Boleslav 08. 05. 17:00
Bohemians 1905 Sigma Olomouc 08. 05. 17:00
Hradec Králové Teplice 08. 05. 17:00
Sparta Praha Slovan Liberec 07. 05. 18:00

18. kolo (25.–28. února) 
Viktoria Plzeň Hradec Králové 26. 02. 17:20
Slovácko Bohemians 1905 26. 02. 16:00
Slavia Praha Brno 25. 02. 20:15
Příbram Mladá Boleslav 26. 02. 16:00
Ústí nad Labem Sigma Olomouc 27. 02. 15:00
České Budějovice Teplice 27. 02. 15:00
Jablonec Slovan Liberec 27. 02. 17:00
Baník Ostrava Sparta Praha 28. 02. 17:30

23. kolo (9.–10. dubna) 
České Budějovice Ústí nad Labem 10. 04. 17:00
Viktoria Plzeň Jablonec 10. 04. 17:00
Slovácko Příbram 09. 04. 18:00
Sparta Praha Slavia Praha 09. 04. 18:00
Hradec Králové Baník Ostrava 10. 04. 17:00
Bohemians 1905 Brno 10. 04. 17:00
Teplice Mladá Boleslav 10. 04. 17:00
Slovan Liberec Sigma Olomouc 09. 04. 18:00

28. kolo (14.–15. května) 
Sigma Olomouc Hradec Králové 15. 05. 17:00
Sparta Praha Bohemians 1905 14. 05. 18:00
Slovan Liberec Slovácko 14. 05. 18:00
Teplice Viktoria Plzeň 15. 05. 17:00
Brno České Budějovice 15. 05. 17:00
Baník Ostrava Ústí nad Labem 14. 05. 18:00
Mladá Boleslav Jablonec 15. 05. 17:00
Slavia Praha Příbram 15. 05. 17:00

19. kolo (4.–7. března) 
Slovácko Viktoria Plzeň 05. 03. 17:20
Hradec Králové České Budějovice 06. 03. 15:00
Teplice Ústí nad Labem 06. 03. 17:00
Bohemians 1905 Jablonec 04. 03. 20:15
Sparta Praha Příbram 06. 03. 17:00
Slovan Liberec Slavia Praha 05. 03. 16:00
Sigma Olomouc Baník Ostrava 07. 03. 17:30
Mladá Boleslav Brno 06. 03. 17:00

24. kolo (16.–17. dubna) 
Ústí nad Labem Hradec Králové 17. 04. 15:00
Baník Ostrava Bohemians 1905 16. 04. 18:00
Slavia Praha Slovácko 17. 04. 17:00
Příbram Viktoria Plzeň 16. 04. 16:00
Jablonec České Budějovice 17. 04. 15:00
Sigma Olomouc Teplice 17. 04. 17:00
Brno Slovan Liberec 17. 04. 17:00
Mladá Boleslav Sparta Praha 17.04. 17:00

29. kolo (21. května) 
Jablonec Slavia Praha 21. 05. 18:00
Viktoria Plzeň Baník Ostrava 21. 05. 18:00
Příbram Brno 21. 05. 18:00
Slovácko Mladá Boleslav 21. 05. 18:00
České Budějovice Sigma Olomouc 21. 05. 18:00
Bohemians 1905 Teplice 21. 05. 18:00
Hradec Králové Slovan Liberec 21. 05. 18:00
Ústí nad Labem Sparta Praha 21. 05. 18:00

20. kolo (11.–14. března) 
Jablonec Hradec Králové 13. 03. 15:00
České Budějovice Bohemians 1905 13. 03. 15:00
Ústí nad Labem Slovácko 13. 03. 15:00
Baník Ostrava Mladá Boleslav 14. 03. 17:30
Brno Sigma Olomouc 11. 03. 20:15
Slavia Praha Teplice 13. 03. 17:00
Příbram Slovan Liberec 12. 03. 16:00
Viktoria Plzeň Sparta Praha 12. 03. 17:20

25. kolo (23.–24. dubna) 
Ústí nad Labem Jablonec 24. 04. 15:00
České Budějovice Příbram 24. 04. 17:00
Viktoria Plzeň Slavia Praha 24. 04. 17:00
Slovácko Baník Ostrava 23. 04. 18:00
Hradec Králové Brno 24. 04. 17:00
Bohemians 1905 Mladá Boleslav 24. 04. 17:00
Sparta Praha Sigma Olomouc 23. 04. 18:00
Slovan Liberec Teplice 23. 04. 18:00

30. kolo (28. května) 
Sparta Praha Hradec Králové 28. 05. 18:00
Slavia Praha Bohemians 1905 28. 05. 18:00
Teplice Slovácko 28. 05. 18:00
Sigma Olomouc Viktoria Plzeň 28. 05. 18:00
Slovan Liberec České Budějovice 28. 05. 18:00
Mladá Boleslav Ústí nad Labem 28. 05. 18:00
Brno Jablonec 28. 05. 18:00
Baník Ostrava Příbram 28. 05. 18:00
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 doMácí »»
FC Viktoria Plzeň

Brankáři

 1 Dan Houdek 21. 8. 1989

30 Martin Ticháček 15. 9. 1981

33 Roman Pavlík 17. 1. 1976

Obránci

 3 Miloš Brezinský 2. 4. 1984

 4 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982

 8 David Limberský 6. 10. 1983

13 Jan Matas 15. 7. 1991

15 František Ševinský  31. 3. 1979

18 David Bystroň 18. 1. 1982

21 Aleš Neuwirth  4. 1. 1985

Záložníci

 7  Petr Trapp  6. 12. 1985

 9 Martin Fillo  7. 2. 1986

10 Pavel Horváth 22. 4. 1975

11 Milan Petržela 19. 6. 1983

20 Petr Jiráček 2. 3. 1986

22 Martin Sladký 1. 3. 1992

26 Daniel Kolář 27. 10. 1985

27 František Rajtoral 12. 3. 1986 

29  David Štípek  31. 5. 1992

 Jakub Dvořák  21. 12. 1989

Útočníci

 5 Michal Ďuriš 1. 6. 1988

 6 Michael Krmenčík   15. 3. 1993

17 Jan Rezek 5. 5. 1982

23 Marek Bakoš 15. 4. 1983

Hlavní trenér Pavel Vrba 

Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Hosté »»
FC Hradec Králové

Brankáři

20 Jiří Lindr 7. 8. 1986

30 Tomáš Koubek 26. 8. 1992

 Lukáš Zich 10. 1. 1985

Obránci

 3 Pavel Němeček 12. 1. 1982

11 Jaroslav Zelený 20. 8. 1992

15 Jakub Chleboun 24. 3. 1985

16 Jiří Poděbradský 9. 9. 1982

17 Martin Kasálek 8. 9. 1980

23 Marek Jandík 19. 4. 1985

24 Michal Pávek 13. 2. 1985

25 Radim Wozniak 29. 1. 1978

Záložníci

 4 Vlastimil Karal 26. 4. 1983

 5 Radek Hochmeister 6. 9. 1982

 7 Vojtěch Štěpán 8. 6. 1985

13 Jiří Janoušek 17. 11. 1989

22 Tomáš Rezek 9. 5. 1984

26 Roman Fischer 24. 3. 1983

Útočníci

 6 Václav Pilař 13. 10. 1988

 8 Daniel Kocourek 12. 12. 1986

 9 Pavel Černý 28. 1. 1985

14 Pavel Dvořák 19. 2. 1989

19 Vladimír Pokorný 30. 10. 1980

27 Radek Voltr 28. 11. 1991

 Filip Klapka 20. 6. 1981

 Vladimír Mišinský 8. 7. 1986

Hlavní trenér Václav Kotal 

Asistenti trenéra Pavel Matějka, Karel Podhajský, Michal Šmarda

soupiska
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Tabulka Gambrinus ligy po 17. kole
tabulka

Žiju sportem, čtu deník Sport!

www.isport.cz

Žiju sportem, čtu deník Sport!

1. FC Viktoria Plzeň 17 13 2 2 43:16 41
2. AC Sparta Praha 17 12 1 4 29:11 37
3. SK Sigma Olomouc 17 9 4 4 34:14 31
4. FK Baumit Jablonec 17 9 3 5 31:19 30
5. FK Mladá Boleslav 17 8 6 3 31:21 30
6. FK Teplice 17 7 4 6 22:23 25
7. FC Slovan Liberec 17 6 5 6 24:21 23
8. Bohemians 1905 17 6 4 7 19:20 22
9. 1. FC Slovácko 17 6 2 9 17:27 20

10. FC Baník Ostrava 17 5 4 8 19:23 19
11. FC Hradec Králové 17 4 6 7 12:19 18
12. 1. FK Příbram 17 4 6 7 11:19 18
13. Dynamo České Budějovice 17 4 6 7 13:28 18
14. SK Slavia Praha 17 3 7 7 18:25 16
15. Zbrojovka Brno 17 5 0 12 22:35 15
16. FK Ústí nad Labem 17 2 6 9 13:37 12
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Podzimní vzájemný duel se Slováckem při-
nesl plzeňským barvám ve Štruncových sadech 
zaslouženou výhru 3:0, když o branky se rozdě-
lili Pavel Horváth, Jan Rezek a Daniel Kolář. Tří-
brankový příděl dostalo Slovácko i v posledním 
vzájemném souboji na domácím hřišti. Tehdy 
však Plzeňané otáčeli nepříznivý stav z úvodu 

zápasu, kdy už od čtvrté minuty prohrávali po přesném zásahu Švan-
cary. Třemi góly Viktoria ještě v první půli zmrazila nadšení Slovácka 

a nakonec si odvezla za vítězství 3:2 cenné body. Během zimní pře-
stávky neprošlo Slovácko velkými změnami. Do týmu přišli Cissé z Bo-
hemians 1905 a Nešpor z Vlašimi. Tým naopak opustil Brazilec Cleber 
a Lukáš Zelenka, jehož novým působištěm se stal Honvéd Budapešť.

Dalšího soupeře není zapotřebí dalekosáhle 
představovat, což nakonec dokazuje divácký 
zájem, neboť na březnový domácí zápas začali 
fanoušci hojně nakupovat vstupenky již před 
samotným začátkem jarní části. Pohled na ta-
bulku jasně říká, že 12. března se ve Štrunco-
vých sadech představí dva aktuálně nejlepší 
týmy domácí nejvyšší soutěže. Souboj úřadují-

cího mistra s podzimním mistrem bude zcela určitě nejsledovanějším 
duelem kola a hodně napoví pro další boje. Plzeňská invaze fanoušků 
na podzim na Letnou slavila úspěch. Viktoriáni se svým příznivcům 
za jejich podporu odvděčili těsnou výhrou 1:0, když jedinou branku 
utkání vstřelil Petr Jiráček. Letenští prošli během zimní přestávky po-
měrně velkou hráčskou obměnou a to oběma směry. Tým mimo jiné 
opustil autor deseti branek Bony Wilfried, na druhou stranu přišel 
druhý nejlepší střelec ligového podzimu – Tomáš Pekhart, který si bě-
hem podzimu připsal jedenáct přesných zásahů. Ale až samotné vý-
sledky prvních jarních zápasů pak dají odpovědi na otázky fotbalových 
fanoušků, zda Sparta celkově posílila, či oslabila. V sobotu 12. března 
by neměl žádný fotbalový příznivec plzeňské Viktorie chybět ve Štrun-
cových sadech. A pokud si sebou vezme i řádně vytrénované hlasivky, 
bude mít důležitý zápas jara tu správnou fotbalovou kulisu.  

Slovácko a Sparta,  
to jsou příští  
soupeři Viktorie
Deváté Slovácko bude příští sobotu, v utkání 19. kola Gambrinus 
ligy, na Městském stadionu v Uherském Hradišti, dalším soupeřem 
fotbalistů Viktorie Plzeň. O týden později pak přivítáme v Plzni 
atraktivního soupeře – úřadujícího mistra – AC Spartu Praha. 
Termín 12. března má řada fotbalových fanoušků označeno jako 
den, kdy nesmí na stadionu ve Štruncových sadech chybět.


