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dovolte mi, abych vás na dnešním utkání sedmadvacátého kola Gambrinus ligy, ve kte-

rém hostíme celek Mladé Boleslavi, přivítal i já. Dnešní zápas je zároveň předposledním 

domácím utkáním letošní sezony a já věřím, že i tentokrát vás našlo cestu do Štrunco-

vých sadů hojný počet, aby jste našim hráčům vytvořili, jak se již stalo v Plzni dobrou 

tradicí, pořádnou fotbalovou kulisu. 

S dnešním soupeřem Mladou Boleslaví, se utkáváme během poměrně krátkého časo-

vého období potřetí. Předcházející dva duely se uskutečnily v rámci čtvrtfinále Ondrá-

šovka cupu. V tom jsme jako obhájci bohužel neuspěli a postup do semifinále si zajistili 

fotbalisté z města aut. O to více mají dnes naši hráči motivaci oplatit soupeři vyřazení 

z poháru, stejně tak, jako podzimní porážku na hřišti v Mladé Boleslavi. Ta sice přinesla 

podle ohlasů odborníků pohledný fotbal s dramatickou zápletkou až do samého konce, 

ale z našeho pohledu to byl zápas smolný. Přestože jsme dokázali na hřišti soupeře vstřelit tři branky, neodvezli jsme si ani bod.

Motivací do zbývajících zápasů jsou pochopitelně i výsledky našich dvou posledních utkání, ve kterých jsme sice soupeře přehrávali, ale v případě 

Slavie jsme body ztratili v samém závěru vlastní nekoncentrovaností a v případě Brna, jsme se nedokázali prosadit proti devíti člennému obran-

nému valu domácích hráčů. 

I nadále však zůstávám optimistou s vírou v sílu a zodpovědný výkon našeho týmu, který 

prokazovali hráči během celé sezony. Jsme si všichni dobře vědomi oč hrajeme, že mů-

žeme v roce stého výročí klubu darovat ten nejkrásnější dárek. Rozhodně všichni uděláme 

maximum, abychom do vysněného cíle došli. K tomu budeme potřebovat nejen vaši po-

moc, ale i podporu ve chvílích, kdy se týmu zrovna tolik nedaří. Věřím, že dnešní utkání  

potvrdí má slova, že vám nabídneme atraktivní podívanou okořeněnou brankami, které 

nás dovedou k tříbodovému zisku.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň

Vážení sportovní přátelé, 
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Martina Sladkého 
ligový debut zahřál u srdce
Fotbal rodinnou záležitostí 

Martin Sladký se začal dělat kopanou závodně v šesti letech. Ale už 
dva roky předtím trávil čas pravidelně na hřišti. „Fotbal máme v rodině. 
Hrával ho dříve děda i táta, který mě k němu také přivedl. Odmalička jsem 
s ním byl na hřišti a on se mnou individuálně trénoval. Taťka byl původně 
trenérem v Koutě na Šumavě, ale pak přišel do Domažlic, kde vedl žáky, 
za které jsem nastupoval. Jak už to bývá, tak na mě byl přísnější než na 

ostatní kluky,“ vzpomíná na své první fotbalové krůčky. „Většinou jsem 
nastupoval v záloze, začínal jsem ale na jejím kraji. Občas jsem se mihnul 
v útoku. Chtěl jsem si to také vyzkoušet v obraně, a tak jsem v minižácích, 
kde se hraje turnajově, jednou mohl nastoupit na bekovi díky tomu, že 
jsem vyhrál nad taťkou sázku,“ říká a vzápětí doplňuje, o jakou sázku šlo. 
„Na chatu za námi přijeli známí z Tachova. Když jsem byl malý, tak jsem 
s rodiči a babičkou a dědou jezdil na různé dovolené. Pravidelně jsem tam 
na pláži před babičkou tancoval v tu dobu oblíbenou sestavu na písničku 
Macarena a ona mi za to kupovala vždycky nanuk. Taťka mi nějak říkal, 
že bych to mohl těm známým ukázat, ale mně se nechtělo a styděl jsem 
se. Nakonec mi ale slíbil, že si budu moci, pokud to předvedu, jeden zápas 

Martin Sladký a 
Michael Krmenčík 
si angažmá 
ve Viktorce užívají

Ligovou premiéru oba dva talentovaní viktoriáni zaznamenali 

v letošní sezoně ve 24. kole Gambrinus ligy na půdě Příbrami. 

Oba jsou také mládežnickými reprezentanty, hovoří se 

o nich v souvislosti s budoucností Viktorie a oba dva věří, že 

v létě budou nad svou hlavu zvedat trofej pro vítěze nejvyšší 

české soutěže. Přesto jsou oba dva úplně jiní. Představme si 

blíže talentovaného útočníka Michaela Krmenčíka a Martina 

Sladkého, který nastupuje v záložní řadě. 
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zahrát v obraně,“ směje se. Jednou v životě si to vyzkoušel také na bran-
kářském postu. „Věkově jsem byl ještě minižák, ale už jsem nastupoval 
za žáčky. Chodíval jsem ale pravidelně pomáhat stále ještě minižákům. 
Jednou jsem toho už měl po všech zápasech dost, a tak jsem nakonec na 
jedno utkání skončil v brance. Bylo to docela dobré. Prohráli jsme jen 1:0,“ 
popisuje svou zkušenost z fotbalové brány. 

Od sedmé třídy viktoriánem 

„V žácích jsme hráli krajský přebor. Nastupoval 
jsem tam s o dva roky staršími kluky. Byl to pro mě 
sice skok, ale bez problémů mě mezi sebe vzali,“ 
přemýšlí nad svými prvními roky ve fotbalovém 
světě. Větší skok však pro Martina určitě zna-
menalo angažmá ve Viktorce. „Byl jsem z toho 
hrozně nadšený. S taťkou jsme se o tom docela 
často bavili už předtím, než jsem do Plzně přišel, 
protože o mně už dříve věděl trenér Žaloudek, jenž 
trénoval plzeňské žáčky. Jezdil jsem v tu dobu na 
krajské výběry, takže jsem už něco tušil. A nakonec 
to opravdu vyšlo. Když jsem byl v sedmé třídě, ode-
šel jsem do Viktorie, kde jsem začal hrát za mladší 
ligové žáky. Vedli mě pánové Beran a Hrubý,“ po-
pisuje svou zatím jedinou změnu klubové ad-
resy. Adresa školní však zůstala talentovanému 
středopolaři nezměněna. „V Domažlicích jsem 
přestoupil na gympl a s tátou jsme se domluvili, že 
nebudu odcházet na nějakou jinou školu ve chvíli, 
kdy jsem začal hrát za Viktorku. Chtěl jsem dokon-
čit tamní gymnázium. Ve škole mě třeba pouštěli 
už v jednu domů a táta nebo děda mě brali každý 
den na trénink do Plzně. Akorát v pátek, kdy jsem 
měl vždycky krátkou školu, jsem se na tréninky 
dostával autobusem. Bylo to náročné pro mě, ale 
také hlavně pro rodinu, ve které mám dodnes vel-
kou oporu,“ má pro své rodiče jen slova chvály. 
„Taťka je na každém domácím zápase, občas jezdí 
i ven. Hodně spolu zápasy rozebíráme. Dokáže mi 
něco vytknout, ale také umí pochválit. Jsem mu 
za to, že mi dodnes dokáže poradit, velmi vděčný,“ 
doplňuje. „Nemenší zásluhu na tom všem má 
mamka, která sice tolik nerozumí fotbalu, ale pod-
poruje mě v dalších důležitých a podstatných vě-
cech, které k tomu všemu potřebuji! Velký dík patří 
celé své rodině.“

Myšlenky na budoucnost

Stěhování do Plzně „na plný úvazek“ se pro Martina stalo jasnou zále-
žitostí ve chvíli, kdy dokončil základní školu v Domažlicích. „V tu chvíli 
jsem měl už jasno, kam půjdu. Nyní chodím na Sportovní gymnázium 
na Slovanech. Když jsem byl v dorostu, tak byla škola naprosto bezpro-

blémová. Vždy jsem byl veden k tomu, abych měl 
dobré známky a učil se. Když jsem pak ve třeťáku 
přestoupil do juniorky a následně do áčka, už to 
bylo složitější. Je to náročné, mám individuální 
plán,“ připouští. V současné době čeká deva-
tenáctiletého viktoriána „zkouška dospělosti“. 
„Nyní je cílem samozřejmě úspěšně zvládnout 
maturitu. Po maturitě bych se chtěl v prvé řadě vě-
novat fotbalu, i když mám také podané přihlášky 
na vysokou školu. Jednu jsem poslal na ekonomku. 
Táta vlastně v oboru pracuje, a tak by mi mohl 
v oboru pomoci. Preferuji ale sportovku, kterou 
bych chtěl studovat na Pedagogické fakultě na Zá-
padočeské univerzitě,“ přemýšlí nad svou „mimo-
fotbalovou“ budoucností. I když je to velmi před-
časné, Martin už dokonce přemýšlel o tom, co by 
mohl dělat poté, až se rozhodne kopačky pověsit 
na hřebík. „Až jednou skončím, doufám ale, že to 
nebude brzo, dokážu si sám sebe představit jako 
fotbalového trenéra. Taťka vlastně pořád domaž-
lické žáky trénuje a já, když mám prázdniny, tam 
chodím s ním. Třeba vedu rozcvičku nebo něco po-
dobného. Opravdu mě to baví a kluci mě také be-
rou,“ popisuje svou osobní trenérskou zkušenost. 

Mládežnickým reprezentantem

Nové tváře ve Viktorii si také všimli relativně brzy 
trenéři reprezentačních výběrů Česka. „V šest-
náctce jsem byl možná jednou náhradníkem. Po-
prvé jsem se dostal do reprezentace v sedmnáctce, 
když bylo v zimě za pana Pešiceho soustředění 
v Nymburce. Hráli jsme tam dva zápasy proti české 
šestnáctce a asi jsem ho zaujal, protože v únoru 
jsem jel na turnaj do Španělska. Nevěděl jsem, co 
od toho mám čekat. Byl jsem nadšený, ale zároveň 
také nervózní. Bylo to pro mě něco, co mě hnalo 
stále dopředu a také jsem zjistil nedostatky, které 
jsem měl a snažil jsem se je odstranit,“ vzpomíná 
na svou první zkušenost s dresem se lvíčkem na 
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prsou. „Byl jsem pak také v osmnáctce a devatenáctce, i když z několika 
srazů reprezentace do osmnácti let mě vyřadilo zranění,“ doplňuje. „Když 
se mě někdo zeptá na reprezentaci, tak si asi nejčastěji a nejraději vzpo-
menu na svůj první reprezentační gól. Dal jsem ho v Německu za devate-
náctku, když běžela 85. minuta, a srovnal na 1:1. Byl to naprosto úžasný 
pocit. V hledišti bylo tři tisíce diváků, táta se tam byl také podívat,“ popi-
suje s nadšením. Fakt, že se Martin pravidelně dostává do reprezentač-
ních výběrů, považuje za svůj velký úspěch. „Za ten také beru už jenom 
to, že jsem přišel do Viktorky. Úspěšná byla taky sezona v žácích, kdy jsme 
bojovali se Spartou o první místo v lize a nakonec jsme skončili o tři body 
druzí. Myslím si ale, že všechny roky v dorostu byly skvělé,“ přemýšlí nad 
dalšími okamžiky své zatím krátké fotbalové kariéry, které by vyzdvihl. 
Stejně rychle jako své úspěchy zmiňuje také ty, kteří na nich měli ob-
rovský podíl – jeho trenéři. „Když vynechám taťku, který mě všechno na-
učil, a jeho dlouholetého kamaráda Radka Neumana, určitě musím zmínit 
trenéra Hrubého s Beranem, kteří mě měli v žácích. To samé platí pro tre-
néra Vitouše nebo trenéra Skálu, který mě vedl dříve v šestnáctce a nyní ho 
mám v béčku, trenéra Kohouta nebo samozřejmě trenéra Vrbu,“ přemýšlí, 
aby na nikoho nezapomněl. 

V dresu prvního týmu Viktorie

„Když jsem byl v devatenáctce, tak jsem kvůli zranění neabsolvoval ce-
lou zimní přípravu a nastoupil až do nějakého třetího mistráku. Hned po 
dalších třech nebo čtyřech zápasech jsem šel do juniorky, kde jsem dohrál 
sezonu. V létě loňského roku jsem pak už zamířil do áčka,“ rozvypráví se 
o svém dalším takřka snovém fotbalovém postupu. „Přiznám se, že jsem 
byl vážně nervózní. Hodně mi pomohl Vláďa Darida, který už v áčku byl. 
Sedl jsem si vedle něj a vyptával jsem se ho na soustu věcí… Všichni mi 
podali ruku, přivítali mě, všechno bylo v pohodě. Třeba míče a flašky sbí-
rám stále dodnes, ale s tím opravdu nemám problém,“ říká talentovaný 
viktorián, který si nemůže vynachválit náladu v kabině prvního týmu. 
„Nyní je atmosféra skvělá. Pořád jsou v ka-
bině vtípky, při tréninku se ale dělá všechno,“ 
zdůrazňuje. Když Martin zmiňuje vtípky, 
není možné se nezeptat na to, co mu už 
provedl vyhlášený šprýmař Pavel Horváth. 
„Pamatuji si, jak mi namazal trenky nějakou 
pálivou mastičkou a schválně ještě počkal 
v šatně. Ze začátku to se mnou nic nedělalo, 
pak to začalo pálit a viděl jsem ho s ‚Rézou‘, 
jak se smějí. Okamžitě jsem to ze sebe strhnul 
a běžel do sprchy. Nachytali mě a určitě to 
k atmosféře v kabině patří,“ usmívá se hráč, 
jenž čekal na svou premiéru do podzim-

ního pohárového zápasu. „Trenér Vrba mi však říkal hned, jak jsem přišel, 
že budu sice v prvním týmu, ale spíše budu hrát za juniorku. Beru to tak, že 
pokud se chci v áčku prosadit, musím to podložit dobrými výkony v béčku. 
Poprvé jsem nastoupil za první tým Viktorky, když nebudu počítat pří-
pravu, na podzim v Ondrášovka Cupu v Mostě. Odkopal jsem asi deset mi-
nut a vím, že jsme vyhráli,“ přemýšlí nad svým působením v plzeňském 
ligovém kádru. „Druhý zápas za áčko a první v lize jsem odehrál proti 
Příbrami. Byl to nádherný pocit, chtěl jsem si zahrát a užít si to. Odehrál 
jsem asi tři minuty. V Příbrami bylo mnohem více plzeňských fanoušků než 
příbramských, atmosféra byla perfektní. Když jsem se na to potom díval 
v televizi, opravdu to člověka zahřeje u srdce,“ popisuje s nadšením svou 
ligovou premiéru, kterou si v Domažlicích užilo mnoho lidí. „Naši ji 
oslavili opravdu ve velkém. V Domažlicích zvali všechny známé do hospod 
a podobně. Sledovali totiž zápas Viktorky v Příbrami ve vinárně a vzápětí, 

co jsem se dostal na hřiště, začali všechny 
ostatní zvát a nakonec je to stálo kolem tří 
tisíc. Myslím, že za mě ale platili rádi,“ pokra-
čuje Martin v rozdávání úsměvů.

V podnájmu u Davida Limberského

Pokud nebudeme počítat zařazení do prv-
ního týmu Viktorie, život se změnil devate-
náctiletému hráči Viktorky i v jiném směru. 
Po třech letech se rozhodl, že opustí inter-
nát na Slovanech a našel si vlastní bydlení. 
„Teď mám byt v Křimicích u Davida Limber-
ského, který mi ho pronajímá. Bydlím tam 
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společně s Patrikem Hrošovským, o kterého jsem se staral, když přišel do 
dorostu ze Slovenska. Ukázal jsem mu Plzeň, učil jsem ho i nějaké věci do 
školy. Teď máme spolu rozdělené i práce v domácnosti. Nádobí je na mně, 
o úklid se stará Patrik,“ nechává nahlédnout příznivce Viktorky do svého 
soukromí. Volný čas pak Martin tráví hlavně s přáteli. „Zejména s Petrem 
Šlajsem, Michalem Růžičkou nebo právě Patrikem Hrošovským. Zajdeme 
si třeba někam na kafe, na motokáry a hodně času také věnujeme jiným 
sportům. Teď jsme třeba byli na minigolfu. Když jedu domů, tak věnuji 
čas rodině. Do Domažlic se dostávám jednou za týden nebo za dva podle 
toho, jak jsou zápasy,“ vysvětluje. „Nejsem ale ten typ, který by si doma 
lehnul a četl knížky. To mě nebaví. Raději někam vyrazím. V zimě jsme byli 
s Vláďou Daridou, Danem Houdkem, Petrem Šlajsem a Michalem Štrajtem 
v Egyptě. Bylo to vážně úžasné,“ vzpomíná Martin Sladký, který zároveň 
věří, že stejným přívlastkem bude moci označit závěr letošní sezony.

Michael Krmenčík 
střílí ostrými odmalička
Z Kraslic do Sokolova

Stejně jako naprostou většinu malých kluků přivedl Michaela k fotbalu 
jeho otec. „Už od malička jsem pořád běhal za míčem. Táta se nakonec 
rozhodl, že mě ve třech letech přihlásí do místního klubu,“ vysvětluje, jak 
se stal hráčem klubu z Kraslic, kde začal nastupovat v okresním pře-
boru přípravek. Již během svých prvních zápasů nastupoval talento-
vaný viktorián v útoku. „Střelecky se mi vlastně dařilo už od mých fotba-
lových začátků. Asi mám čuch na góly a dobrý výběr místa. Tam, kam si 
stoupnu, se často míč odrazí. Asi mám 
také pořádné štěstí,“ přemýšlí o svém 
střeleckém umu, se kterým se snad už 
narodil. Nebylo se tak čemu divit, že 
si mladého střelce všimli v Sokolově. 
„Tam jsem přestoupil, když jsem byl ve 
čtvrté třídě. Do Sokolova jsem také za-
čal chodit na základní školu do spor-
tovní třídy, kde jsem byl společně s dal-
šími fotbalisty a volejbalistkami,“ říká 
o svých začátcích v novém týmu. „Ze 
sokolovského angažmá nejraději vzpo-
mínám na to, když jsme se Sokolovem 
vyhráli jeden velký turnaj v Německu, 
na kterém jsme porazili tamní kvalitní 
kluby,“ přemýšlí nad největším úspě-
chem, kterého ve městě, jehož his-

torie se píše od 13. století, 
dosáhl. „Původně jsme v So-
kolově hráli žákovskou divizi 
a poté jsme postoupili i do 
ligy. V lize jsme strávili dva 
roky, následně jsme spadli,“ 
popisuje sezony strávené 
v barvách Sokolova. 

Přestup do Viktorie 

a k truhlařině

Ročník, ve kterém se s žá-
kovskou ligou Sokolov-
ští rozloučili, byl také po-
sledním rokem Michaela 
v klubu. „Ve Viktorii Plzeň jsem od čtrnácti. I když jsem byl ještě v žákov-
ském věku, naskočil jsem rovnou do dorostenecké U16,“ popisuje svůj 
příchod do Štruncových sadů. Ve stejnou dobu potkal Michaela také 
další přestup, když změnil školu základní za střední. „Původně jsem šel 
na střední strojnickou školu s maturitou. Nakonec jsem se ale po dohodě 
s vedením a trenéry rozhodl, že bude lepší, když budu na učilišti. Člověk se 
snaží věnovat na sto procent fotbalu, a tak jsem maturitní obor ve spojení 
s fotbalem na vrcholové úrovni zvládal jen stěží,“ tvrdí. Ze 187 centimetrů 
vysokého fotbalisty by se tak měl stát let truhlář. „Práce se dřevem mě 
baví. Dříve jsem hodně dělal různé podobné věci spojené s truhlařinou 
s dědou. Zrovna před pár týdny jsem měl zkoušku v rámci praxe, při 
které jsem vyrobil skříňku. Byl to vlastně můj první samotný výrobek,“ 

chlubí se plzeňský útočník. „Asi by mě 
to bavilo dělat i po skončení fotbalové 
kariéry. I když na to nyní opravdu nemy-
slím,“ dodává s úsměvem. 

Kanonýr v plzeňském 

i reprezentačním dresu

„Za šestnáctku jsem tu hrál rok, tré-
noval nás současný asistent trenéra 
Vrby pan Skála. V sedmnáctce jsem 
následně strávil půlrok a potom jsem 
se už posunul rovnou do devatenáctky. 
Z devatenáctky jsem pak dostal rovnou 
pozvánku, abych šel do áčka,“ vrací se 
zpět k vyprávění svého fotbalového 
příběhu. „I přesto, že se mi, když jsem 
hrál v mladším dorostu, střelecky da-

profi l
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řilo, pozvánky do reprezentace jsem nedostával. Nyní už jsem členem čes-
kého týmu do osmnácti let pod vedením pana Hřebíka,“ nezapomíná zmí-
nit fakt, že je stálým českým reprezentantem. „Když jsme v reprezentaci, 
mám tu čest spolupracovat s Tomášem Galáskem, od kterého se můžu 
naučit hodně věci. Ukazuje nám na trénincích nové cviky a je to dobrá 
zkušenost,“ říká, co se mu vybaví jako první, když se zmíníme o jeho 
působení v mládežnickém výběru České republiky. Toto Michaelovo 
tvrzení dokazuje, že je tréninkovým typem fotbalisty. „Vždycky jsem rád 
trénoval a chodil do tréninků s tím, že se chci něco nového naučit. Často 
jsem si teoretické věci ještě zopakoval několikrát večer v posteli, abych si 
je pořádně zapamatoval,“ potvrzuje svou zapálenost pro nejoblíbenější 
hru na světě. 

Den bez fotbalu? 

Nepředstavitelné

Nechat na okamžik fot-
bal stranou je pro Mi-
chaela velmi těžké. „Já 
si bez něj život ani nedo-
kážu představit! A den 
bez něj? To bych spal do 
jedenácti, pak bych se po-
řádně najedl a zbytek dne 
strávil asi u počítače. Ale 
je to vážně hodně těžká 
představa,“ tvrdí fotba-
lista, který nedávno vy-
měnil internát za byt. „Problém byl v tom, že když jsme hráli zápas v so-
botu, už v pátek se internát zavíral. Neměl jsem tak kde spát a přespávání 
po hotelech mě začalo už štvát, takže jsem se rozhodl, že si najdu byt. Teď 
bydlím v garsonce asi šest minut od stadionu,“ vysvětluje. Na bytě mu ur-
čitě není smutno, společnost mu dělá přítelkyně Denisa. „Máme své po-
vinnosti rozdělené. Denča má na starosti domácí práce jako třeba vaření 
a praní. Já jsem naopak ten, kdo dělá nákupy a podobně. Když pak máme 
volno a nemusíme se o nic starat, tak rádi trávíme čas na procházkách, 
zajdeme do zoo nebo si třeba jdeme zahrát bowling“ popisuje svůj volný 
čas. Domů se tak Michael moc často nedostane. „Asi tak jednou za mě-
síc, takže tam vážně moc času nestrávím. Vždycky, když přijedu domů do 
Jindřichovic, mám od mamky doma navařeno. Nejraději si dám její kuře 
na paprice a k tomu si vždycky dopřeju hodně knedlíků. To bych ale asi ra-
ději neměl ani říkat. Na sladké zase jezdím k babičce,“ usmívá se. „Mamka 
občas na zápas přijde, ale její přítel, který mě chvíli trénoval v Kraslicích, 
na mém utkání, jakmile má čas, nechybí. Hodně spolu také fotbal řešíme. 
Když je na mém zápase, tak často běhá podél lajny a křičí na mě, když jsem 

v ofsajdu a podobně. Je takový neposedný a opravdu ne-
může sledovat fotbal v klidu,“ prozrazuje. 

Michaelův sen číslo jedna – titul s Viktorkou

Kariéra tohoto osmnáctiletého hráče se nyní rozvíjí velmi 
slibně a to i díky tomu, že ho nepotkaly žádné zdravotní 
komplikace. „Mám štěstí, že jsem opravdu žádné zranění 
neměl. Vyhýbají se mi,“ zaťuká s úlevou na desku stolu. 
„Jako svůj největší fotbalový úspěch beru to, že jsem se 
dostal do prvního týmu Viktorie. Když jsem se dozvěděl, že 
se k áčku připojím, musím přiznat, že jsem se z toho vzpa-

matovával docela dlouho,“ říká upřímně. „Všichni mě před příchodem do 
kabiny upozorňovali, abych Pavlovi Horváthovi neřekl něco jako: ‚Dobrý 
den.‘ Takže, když jsem tam přišel, do éteru jsem pozdravil klasicky: ‚Ahoj.‘ 
Už jsem se ale několikrát stal terčem Pavlových vtípků. Když nepočítám, že 
jsem si musel ostříhat vlasy, tak mi třeba řekl, že jsem bílý jak stěna a měl 
bych si zajít do solárka a podobně,“ vzpomíná na své první dny v kabině 
prvního týmu Viktorie. V utkání 24. ligového kola se pak Michael do-
čkal své premiéry v plzeňském áčku v mistrovském utkání. „Bylo to 
v Příbrami. Měl jsem z toho naprosto nepopsatelný pocit. Na hřiště jsem 
šel za stavu 3:0, a tak jsem mohl být klidný. Trenér Vrba mi akorát říkal, 
abych třeba někoho zbytečně nezfauloval,“ přemýšlí nad svým prvoli-
govým debutem talentovaný útočník, který by velmi rád za pár týdnů 
zvedal nad hlavu trofej pro vítěze Gambrinus ligy. „Chtěl bych to dotáh-
nout s Viktorkou na titul a toužím po tom, abych se stal platným členem 
týmu. Přeji si také, abych nasbíral další reprezentační starty. A co bych si 
přál v osobním životě? Asi bych si chtěl koupit větší byt,“ zasní se Michael 
Krmenčík, druhý nejmladší člen prvního týmu Západočechů. 
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Oslavy budou mít mnoho podob, fanoušci se mohou těšit na množ-
ství jednorázových eventů i dlouhodobých soutěží a originálních 
novinek. Viktoriánské jubileum bude jako červená nit protínat celý 
následující půlrok. „V průběhu následujících týdnů budou fanouškům 
představeny mimo jiné zbrusu 
nové dresy pro nadcházející se-
zonu, nová hymna klubu nebo 
přes rok připravovaná knižní 
publikace mapující fotbalové 
století plzeňské Viktorie,“ vysvět-
luje plány klubu jeho generální 
manažer Adolf Šádek. „Přes-
tože jsem nebyl u zrodu klubu, 
mohu za všechny hráče slíbit, že 
se budeme snažit o to, aby oslavy 
vyšly se vším všudy,“ slíbil před 
zástupci médií kapitán Pavel 

Horváth. Pro fanoušky je při-
pravena speciální sekce webo-
vých stránek, kde se budou 
dozvídat vše o plánovaných ak-
cích a oslavách. Další novinkou 

je i nové logo. To bude na počest stých narozenin klubu používáno až 
do konce kalendářního roku 2011. „Znak klubu je jedním z poznávacích 
znamení jakéhokoliv sportovního týmu. My tradici ctíme, a proto naším 
cílem nebylo klubové logo od základu změnit. Současný symbol klubu 
jsme u příležitosti oslav propojili s motivem loga, které bylo představeno 
světu právě v červnu 1911,“ vysvětlil Šádek. 

Zmíněný speciál na webových stránkách najdou fanoušci na adre-
sách www.100let.fcviktoria.cz a www.stolet.fcviktoria.cz, dohledatelný 
je také úvodní stránku www.fcviktoria.cz. Právě tyto stránky se vedle 
facebooku stanou hlavním zdrojem informací o plánovaných akcích, 
které klub pro všechny plzeňské sportovní nadšence připravil. „Věřím, 
že s úspěchem se setká již první akce, kterou bude narozeninová party 
11. června,“ prozradil první z pomyslných tří vrcholů oslav obchodní 
manažer Viktorie, Jaromír Hamouz. „Akce proběhne za účasti hráčů 
a dalších fotbalových legend v plzeňském pivovaru, fanoušci se mohou 
těšit na opravdu důstojnou oslavu.“

Zbylé dvě velké akce se odehrají po letních prázdninách. První od-
startuje hned na začátku září, kdy se připravuje den plný her a sportu 
s využitím Náměstí republiky i Štruncových sadů, atrakce pro děti i do-
spělé, charitativní zápas internacionálů a především výjimečný spor-
tovní vrchol – utkání A týmu Viktorie se zahraničním hostem. Jméno 
gratulanta zpoza hranic je tajemstvím, bude se však jednat o slavného 
soupeře. „Budeme také volit Miss fanynku, uspořádáme turnaj pro fa-
noušky a vyhlásíme soutěž o nového klubového maskota,“ doplňuje pře-

hled akcí Hamouz. Pomyslnou 
třešničkou na dortu pak bude 
závěrečný prosincový Galavečer, 
na kterém budou mimo jiné vy-
hlášeny výsledky dlouhodobých 
doprovodných soutěží v čele 
s odhalením plzeňské fotbalové 
jedenáctky století, kterou si bu-
dou fanoušci moci sami zvolit ve 
veřejném hlasování. „O všech ak-
cích budeme veřejnost včas a pra-
videlně informovat. A samozřejmě 
věříme, že největšími dárky pro 
všechny Plzeňany bude zdárná 
rekonstrukce Štruncových sadů 
a také sportovní výsledky této se-
zony,“ řekl na závěr generální ma-
nažer viktoriánů, Adolf Šádek. 

nové logo a plán oslav 100 let od založení klubu

V závěru minulého týdne představila Viktoria Plzeň nové logo 

a také plán oslav 100 let od založení klubu. Jubilejní výročí 

přichází v roce, kdy viktoriáni sahají po největším úspěchu 

v historii klubu. Jedenáctého června totiž uplyne přesně 100 let 

od chvíle, kdy byl v Plzni založen fotbalový klub Viktoria.

Viktoria 
představila 
nové logo 
a plány oslav 
sto let založení klubu



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“
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Ihned po úvodním hvizdu zápasu se dostali do šance domácí fot-
balisté. Se střelou Dana Koláře si však Vaniak poradil. Na druhé straně 
vyřešil Pavlík pokus Koreše. Ve 21. minutě 
se domácí dočkali úvodní branky. Limber-
ský našel ve vápně volného Petrželu, ten 
posunul míč na lépe postaveného Koláře 
a ten jej poslal za záda Vaniaka. O sedm 
minut později bylo ve Štruncových sa-
dech ještě veseleji. Po rohovém kopu 
Petržely hlavičkoval Bystroň, který poslal 
míč na zadní tyč, kde stál volný Ševinský. 
Zkušený bek Viktorie poté nasměroval ba-
lon podruhé během chvíle za Vaniakova 
záda. A stav mohl být vzápětí už 3:0 pro 
Viktorku. To by však neměl mít Vaniak 
dobře postavené tyče. Na té levé skončil 
střelecký pokus Rezka. 

Druhou půli odstartoval nepřesnou 
střelou slávista Jarolím. Do šance se po 
osmi minutách hry dostal Bystroň. Hla-
vička osmadvacetiletého stopera skon-
čila nad břevnem. Devět minut před 
koncem zápasu dostala Viktoria výhodu 
přímého kopu z pětadvaceti metrů. Jeho 
exekuce se ujal Bakoš, Vaniak však míč 
bez problémů zkrotil. Dvě minuty před 
koncem utkání se radovala z gólu Slavia. 
Po Trubilově rohu se prosadil slávistický 
kapitán Kisel, který poslal balon z první 
do šibenice. Hned po rozehrání se dostal 
do brejku Černý, v zakončení se nemýlil 

a vyrovnal na konečných 2:2. Viktoria tak přišla v posledních minutách 
zápasu o dva body.

„Viděli jsme nadprůměrné utkání. Momen-
tálně jsem však hodně zklamaný, neboť vést 
o dvě branky čtyři minuty před koncem a na-
konec v zápase nezvítězit, je hodně nepří-
jemné,“ komentoval zápas na pozápasové 
tiskovce kouč Viktorie, Pavel Vrba.  „Až do 
87. minuty ale neměla Slavia nějaké výrazné 
šance a my jsme zápas zvládali dobře. Závěr 
z naší strany byl špatný, obě situace byly řeši-
telné. U prvního gólu jsme nepokryli střílejí-
cího hráče a v 90. minutě se nemůže stát, aby 
prošla kolmá nahrávka a šel hráč sám na 
gólmana. Slavia vzhledem k tomu, co před-
vedla ve druhé půli, zaslouženě vyrovnala.“ 

Poslední minuty zápasu rozesmutnily 
také obránce Viktorky Františka Ševin-

ského. „První půle byla z naší strany dobrá. 
Věděli jsme, že Slavia hraje velmi dobře 
kombinačně a Pospěchovi se vepředu daří. 
Naštěstí jsme dali brzy uklidňující gól, poté 
jsem přidal druhý. Ve druhé půli jsme měli 
převahu, spousta standardek a rohů. A zá-
věr utkání? Prostě naše hloupost. První gól, 
který jsme dostali, byla velká chyba, která by 
se ve chvíli, kdy bráníme standardní situace 
osobně, stávat neměla. Není také možné, 
abychom vzápětí dostali po našich chybách 
další branku.“ 

Velikonoční pondělí přineslo v Plzni atraktivní zápas, ve kterém 

Viktoria hostila Slavii Praha. Od vedoucí Viktorky Slavii před 

duelem dělilo v ligové tabulce devět příček a propastných třicet 

bodů.

Závěrečný výpadek stál 

Viktorku dva body

FC VIKTORIA PLZEŇ–SK SLAVIA PRAHA 

2:2 (2:0)

Branky21. Kolář, 28. Ševinský – 88. Kisel, 90. Černý
ŽK Limberský, Jiráček – Kisel, Trubila
Rozhodčí Kovařík – Wilczek, Gallo 
Diváků 7 140
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Ševinský, Bystroň, 
Limberský – Petržela, Horváth (88. Trapp), Kolář 
(83. Fillo), Jiráček, Rezek (72. Ďuriš) – Bakoš, 
trenér Vrba
SK Slavia Praha Vaniak – Kaufman, Hubáček, 
Čelůstka, Trubila – Černý, Kisel, Jarolím, Koreš 
(83. Milutinovič) – Pospěch, Hora (46. Vlček), 
trenér Petrouš
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Západočeši byli od samého úvodu týmem, který tvořil hru a dikto-
val její tempo. Brňané zatáhli obranu na  svoji polovinu a viktoriáni 
museli dobývat obranný val. Jako první prosvištěl domácí obranou 
štírek Petržela, průnik rychlonohého viktoriána na poslední chvíli za-
stavil Dostálek. Střelecké pokusy Petržely a Rezka mířily nad branku 
Bureše. V 16. minutě byl v šestnáctce faulován pronikající Petržela 
a rozhodčí Mikel nařídil pokutový kop, který zahrával Jan Rezek. Jeho 
umístěná střela k pravé tyči ale minula cíl. Ve 28. minutě se již hosté 
dočkali. Daniel Kolář patičkou přihrál Rajtoralovi, ten míč prodloužil 
míč na zadní tyč na Petrželu a ten rozvlnil domácí síť. I další minuty 
měly podobný scénář a hra se odvíjela především na polovině domá-
cích. Tři minuty před koncem první části mohl zvýšit Marek Bakoš, ale 
jeho zakončení skončilo na jednom z bránících brněnských hráčů.

Druhý poločas přinesl za strany domácích zlepšení. Oživili hru, při-
dali na důrazu, agresivitě. Nejprve musel plzeňský Pavlík zasahovat 
před dotírajícím Šamánkem. Poté byli domácí blízko vyrovnávací 
brance, ale Pavlíka zaskočil na brankové čáře Ševinský. V 56. minutě 
využil nedorozumění plzeňské obrany Tomáš Došek a řítil se sám 
Pavlíka, ten mu včasným vyběhnutím zmenšil úhel a zmařil tak jas-
nou gólovou šanci. V 57. minutě bylo vyrovnáno. Po rohovém kopu 
a několika a nepřehledné situaci se odražený míč dostal k Rabuši-
covi – 1:1. Viktoria ještě zvýšila své úsilí a tlak na brněnskou branku. 
V 68. minutě byl „oceněn“ faul  Šimánka červenou kartou a Viktoria 
hrála v početní výhodě. Jenže domácí ještě více zatáhli svoji obranu. 
V 71. minutě mohl poslat svůj tým do kýženého vedení Jiráček, ale 
obránci stačili střelu vytěsnit na roh. Viktoria uzavřela domácí před 
jejich šestnáctkou, ale žádný pokus ke vstřelení branky nevedl a zá-
pas tak skončil dělbou bodů.

Obránce David Limberský litoval řady neproměněných příleži-
tostí. „Je to tragédie. První půli jsme hráli dobře. Soupeře jsme přehrá-
vali, byli lepším týmem, vytvářeli si šance, ale umíráme na krásu.“  Po vy-
loučení Šimánka hrála Viktoria téměř třicet minut v početní výhodě, 
branka Bureše ale odolávala. „Snažili jsme se tlačit dopředu, bohužel 
jsme někdy ve finální fázi až zoufalí. Nedokážeme zachovat chladnou 
hlavu, vyřešit to lépe.“ S ohledem na výsledek mrzela Milana Petr-

želu neproměněná penalta v první části. „Po Pavlu Horváthovi je na 
penaltu určen Réza. Vzal si to, věřil si, bohužel to nevyšlo. Ale i to patří 
k fotbalu.“ Podle průběhu utkání a předváděné hry tak Viktoria body 
v Brně jednoznačně ztratila. „S tím souhlasím. Pokud chceme hrát o ty 
nejvyšší příčky, tak vzhledem k vývoji utkání jsme určitě ztratili,“ komen-
toval zápas trenér Pavel Vrba. Viktoriáni v první části svého soupeře 
jasně přehrávali, ve druhé části se ale hra, díky většímu důrazu sou-
peře, vyrovnala. „Pro to moc velké vysvětlení nemám. Nedokázali jsme 
si poradit s obranou soupeře, která byla na vlastní polovině hřiště. Měli 
jsme tam spousty ztrát, dlouhé držení míče. Ve druhém poločase jsme 
hráli špatně.“ 

V dalším utkání zajížděli viktoriáni na hřiště předposledního 

Brna, se kterým již deset zápasů neprohráli. V základu chyběl 

trenéru Vrbovi ze zdravotních důvodů špílmachr Horváth a tak 

kapitánskou pásku převzal David Limberský. 

FC ZBROJOVKA BRNO–FC VIKTORIA PLZEŇ 1:1 (0:1)

Branky 57. Rabušic – 28. Petržela 
ŽK Střeštík, Přerovský, Dostálek, Simerský, Husár, Bureš – Bakoš, Ďuriš, 
Fillo
ČK 68. Šamánek
Rozhodčí Petr Mikel – Patrik Filípek, Antonín Kordula 
Diváci 1 862
FC Zbrojovka Brno Bureš – Simerský, Mitrovič, Pernica, Pašek – Střeštík 
(58. Kalabiška), Dostálek, Přerovský (46. Přerovský), Husár – Šamánek, 
Došek (90+ Pejič), trenér Wágner
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Ševinský, Bystroň, Rajtoral, Limberský (K) – 
Rezek (55. Fillo), Jiráček (75. Ďuriš), Trapp, Petržela – Kolář, Bakoš, 
trenér Vrba

S oslabeným Brnem 
pouze bod
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Více než stoletá historie

Fotbal má v Mladé Boleslavi více než stoletou tradici. V roce 1902 se 
totiž tamní studenti rozhodli, že si založí fotbalový klub. Na počátku 20. 
let vznikly v Boleslavi další dva fotbalové celky. Žádný z těchto týmů 
však nezažíval nějaké výrazné úspěchy na celorepublikové úrovni. Na 
přelomu 40. a 50. let si vzal pod patronát boleslavský fotbal tamní au-
tomobilový závod Škoda. V následujících letech hrál klub z Mladé Bo-
leslavi pravidelně druhou nejvyšší československou soutěž. Velkého 
úspěchu se Mladoboleslavští dočkali v sezoně 1977/78, kdy se probo-
jovali do finále Českého poháru, ale nad jejich síly byl Baník Ostrava. 
V 90. letech zaznamenal boleslavský klub pád, přišel o podporu spon-
zorů, a tak se z pravidelného účastníka druhé nejvyšší soutěže stal tým, 
který hrál v ČFL a následně také v divizi. V roce 1997 však klub zvítězil 
v divizní soutěži a o rok později také postoupil z ČFL zpět do druhé ligy.

Vstup mezi českou elitu

V ročníku 2001/02 Boleslav poprvé výrazně promluvila do bojů o po-
stup do Gambrinus ligy, ale nakonec obsadila „až“ třetí pozici. V ná-
sledném fotbalovém roce ji však postup neušel. Svůj premiérový 
prvoligový rok zakončila těsně nad hranicí sestupu. O ročník později 
vystoupala boleslavská hvězda o poznání výše, když v sezoně 2005/06 
obsadila druhé místo, které pro ni znamenalo také vstupenku do ev-
ropských pohárů. Dodnes se v Mladé Boleslavi vzpomíná na zápasy 
proti Galatasarayi či Marseille. O rok později obsadili Boleslavští třetí 
příčku a opět nakoukli do pohárové Evropy. Tentokrát jim byl soupe-
řem např. španělský Villareal nebo Florencie. V následujících ročnících 
Mladá Boleslav své úspěchy nezopakovala a zařadila se do středu pr-
voligové tabulky.

V jako vendeta

Vedle Bohemians 1905 je Mladá Boleslav jediným týmem, který v le-
tošním ligovém ročníku Viktorii porazil. V podzimním klání viděli fot-
baloví příznivci na boleslavském stadionu úžasný zápas, který bohu-
žel pro viktoriány skončil po brankové přestřelce prohrou jejich týmu 
4:3. Boleslavští však nezaváhali ani jednou ve čtvrtfinálových duelech 
Ondrášovka Cupu, když v obou utkáních zvítězili nad Viktorií shodně 
v poměru 2:1. Ač byly tyto výsledky velmi těsné, vzájemná statistika 
před ligovou odvetou hovoří v tomto fotbalovém roce ve prospěch 
mladoboleslavského klubu. Podaří se dnes ve Štruncových sadech Zá-
padočechům zvrátit tuto nepříjemnou bilanci?

Vyrovnaný mladoboleslavský kádr

Tým Mladé Boleslavi je velmi vyrovnaný, nenašli bychom pravděpo-
dobně post, na kterém by trenéra Stannera tlačila bota. Do brány má 
boleslavský kouč k dispozici vyrovnanou dvojici Miroslav Miller a Jan 
Šeda. V obraně určitě nepřehlédnete dvoumetrového stopera Adriana 
Rolka, který si v minulosti vyzkoušel také angažmá ve Francii. Kolegou 

V letošním ročníku se Viktoria potkala s týmem z Mladé Boleslavi 

hned třikrát, jednou v lize a dvakrát v Ondrášovka Cupu. Ani 

jednou však nedokázala na Boleslavské vyzrát a ze všech zápasů 

odešla coby poražený celek. Podaří se dnes viktoriánům zlomit 

toto prokletí a bude odjíždět tým Karla Stannera ze Štruncových 

sadů bez bodového zisku?

soupeř

Mladé Boleslavi 
se letos proti 
Viktorce daří
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ve stoperské dvojici mu je bývalý reprezentant Petr Johana nebo ta-
lentovaný Makedonec Vladimir Dimitrovski. Zapomenout bychom ne-
měli také na beka Václava Procházku, odchovance Viktorie Plzeň. Levý 
kraj obrany či zálohy je pozice Radka Šírla, 
který působil dlouhá léta v ruském Petro-
hradu a zvítězil s ním v Poháru EUFA. Velkými 
osobnostmi středové řady Boleslavských 
jsou Alexandre Mendy, fotbalista z Francie, či 
Lukáš Opiela. S desítkou, číslem fotbalových 
špílmachrů, nastupuje Marek Kulič, největší 
osobnost mladoboleslavského klubu. Ve-
lezkušený pětatřicetiletý útočník také nosí 
kapitánskou pásku. Parťákem v útočné řadě 
mu je většinou o patnáct let mladší vycháze-
jící hvězdička české kopané Jan Chramosta. 

Ex-Boleslavští ve Štruncových sadech 

František Ševinský a Miloš Brezinský, tato 
dvojice hráčů Viktorie si v minulosti vyzkou-
šela, jaké to je oblékat boleslavský dres. Pl-
zeňský bek Ševinský si nemůže angažmá 
v Mladé Boleslavi dodnes vynachválit. „Parta 

v Boleslavi byla dobrá od prvního dne. Všichni dodnes kroutíme hlavou 
nad tím, jak si všechno sedlo. V kabině nebyl žádný rušivý element a lid-
sky jsme spolu neuvěřitelně vycházeli, což se projevilo i na hřišti. K tomu 

nás v nějakých ztracených zápasech skvěle 
táhli diváci,“ přemýšlí o působení v týmu 
dnešního soupeře Plzeňských. „Nejraději 
se vždy vzpomíná na pohárové zápasy, kdy 
jsme postoupili, takže si rád zavzpomínám na 
postupy přes Marseille i přes Valerangu Oslo. 
Nádherné zážitky jsou i z Istanbulu, i když jsme 
s Galatasarayem prohráli 4:2 a ve dvacáté mi-
nutě bychom nejraději odešli,“ vzpomíná. Slo-
venský stoper Brezinský strávil v Mladé Bo-
leslavi rok a půl a za tuto dobu tam odehrál 
27 ligových zápasů a zaznamenal také proti 
Olomouci svou první branku v Gambrinus 
lize. Stejně jako Ševinský si i tento sedma-
dvacetiletý obránce zahrál s Mladou Bole-
slaví evropské poháry. V boleslavských bar-
vách v minulosti také nastupoval mezi léty 
2003 a 2005 asistent trenéra Vrby a hlavní 
kouč juniorky Jiří Skála. 

Podzimní ligový zápas z 23. října 2010

FK MLADÁ BOLESLAV–FC VIKTORIA PLZEŇ 

4:3 (2:1)
Branky 20. Chramosta, 33. Rolko, 59. Táborský 
(pen.), 69. Dimitrovski – 38. Petržela, 61. Rada, 
86. Rajtoral  
ŽK Dimitrovski, Procházka – Pavlík, Rajtoral, 
Rada, Brezinský, Horváth
Rozhodčí Zelinka – Gallo, Vysloužil 
Diváků 3 700
FK Mladá Boleslav Miller – Fabián, Rolko, 
Dimitrovski, Kalina – Táborský, Procházka 
(92. Johana), Opiela, Mendy – Kulič (68. Toleski), 
Chramosta (65. Řezníček), trenér Karel Stanner
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Bystroň, 
Navrátil, Limberský – Petržela (76. Ďuriš), 
Rada (85. Brezinský), Horváth, Rezek – Jiráček 
(46. Bakoš), Kolář, trenér Pavel Vrba
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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 104

Prvoligové branky 0

33

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce

Prvoligové starty 146

Prvoligové branky 13

8

Petr Trapp 
6. 12. 1985

Post obránce

Prvoligové starty 115

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 84

Prvoligové branky 20

9

Aleš Neuwirth 
4. 1. 1985

Post obránce

Prvoligové starty 100

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 138

Prvoligové branky 8

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník

Prvoligové starty 334

Prvoligové branky 68

10

Petr Jiráček 
2. 3. 1986

Post záložník

Prvoligové starty 78

Prvoligové branky 6

20

Miloš Brezinský 
2. 4. 1984

Post obránce

Prvoligové starty 60

Prvoligové branky 2

3

David Bystroň 
18. 1. 1982

Post obránce

Prvoligové starty 231

Prvoligové branky 11

18

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník

Prvoligové starty 181

Prvoligové branky 19

11

Martin Sladký 
1. 3. 1992

Post záložník

Prvoligové starty 1

Prvoligové branky 0

22
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představení týmu

Michal Krmenčík 
15. 3. 1993

Post útočník

Prvoligové starty 1

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 154

Prvoligové branky 32

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 166

Prvoligové branky 25

27

Jan Rezek 
5. 5. 1982

Post útočník

Prvoligové starty 165

Prvoligové branky 26

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 19

Prvoligové branky 3

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník

Prvoligové starty 46

Prvoligové branky 14

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



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

Live sázky TipsportuLive sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkánínejširší 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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Nejprve přijela do Luční ulice rezerva druholigového Žižkova. Svě-
řenci trenéra Jiřího Skály vlétli do utkání jako smršť a na branku Kra-
tochvíla. Jako první pálil zpoza šestnáctky Mudra, o dvě minuty poz-
ději minul jen o kousek branku Žižkova míč z hlavy Matase. Nátlaková 
hra se domácím vyplatila a v 19. minutě se ujali vedení. Dvořák zatáhl 
míč po straně, křižným centrem vybídl Hrošovského ke skórování. Ten 
ve vápně obešel dva hráče a prostřelil brankáře Kratochvíla – 1:0. Ve 
26. minutě zvyšoval na 2:0 po kombinační akci s Mudrou a Hrošovským 
Jakub Dvořák. Účet poločasu uzavřel Vaněček hlavou na 3:0. I druhá 
část byla v režii plzeňských fotbalistů. V 81. minutě vybojoval  míč 
Mudra, posunul jej Krmenčíkovi, který jej prodloužil na Hoffmanna 
a ten nekompromisní střelou stanovil konečný výsledek na 4:0. 

„Tentokráte nám vyšel dobře úvod utkání. Od počátku jsme byli aktiv-
nější, soupeře se nám dařilo kombinační hrou přehrávat a po zásluze jsme 
vedli po prvním poločasu 3:0. Předvedli jsme dobře organizovanou hru jak 
směrem dopředu, tak i v defenzivě, kde nám hodně pomohl Tomáš Hájov-
ský,“ komentoval vítězný zápas trenér Jiří Skála.

Ve druhém utkání vyšel úvod lépe Severočechům, kteří v páté mi-
nutě po faulu Aleše Mandous zahrávali pokutový kop. Jenže exekutor 
Rudolf poslal míč do tyče. „Na rozdíl od utkání se Žižkovem jsme tento-
krát úvod utkání trochu zaspali. Výsledkem bylo to, že nás soupeř v prv-
ních patnácti minutách  přehrával dostal se do několika zakončení,“ po-
pisoval zápas asistent trenéra Martin Lepeška. „Poté se hra srovnala 
a hrál se oboustranně otevřený fotbal.“ Ve 32. minutě zatáhl po lajně 
míč Dvořák, neservíroval jej Vaněčkovi, ale ani jeho pokus brankou 
neskončil. O tři minuty později se po rohovém kopu hlavou prosadil 
Michael Krmenčík – 0:1. Stejný hráč mohl o dvě minuty zvýšit náskok, 
jenže v tomto případě byl brankář Fendrich úspěšnější. V 53. minutě se 
znovu do listiny střelců zapsat znovu Krmenčík, ale domácí stačili jeho 
střelu mířící za brankovou čáru vytlačit na roh. 

„Druhý poločas přinášel oboustranně zajímavý fotbal, kdy se rodily pří-
ležitosti na obou stranách. Asi by se nikdo nemohl nedivil, kdyby utkání 
skončilo 4:4.“ Za svoji nominaci se plzeňským trenérům odvděčil šest 
minut před koncem Aleš Mandous, který vytěsnil nebezpečnou střelu 
Justa nad branku. A protože následné pokusy Beránka a Krmeníčka na 
stavu nic nezměnily, skončil zápas těsnou výhrou plzeňských barev. 

„Opět týmovým výkonem a pozornou defenzivou se nám podařilo 
dovést zápas do vítězného konce. Velice slušný výkon předvedla celá 
obranná čtveřice a také brankář Mandous, který při svém debutu měl ně-
kolik výborných zákroků,“ dodal trenér. 

juniorka

Dva zápasy 
rovná se šest bodů

Smolná série juniorky Viktorie je již zapomenuta. Viktoriáni 

dokázali v posledních dvou zápasech potvrdit zlepšenou formu 

a dvěma výhrami odstartovali cestu k lepším výsledkům.

FC VIKTORIA PLZEŇ B–FK VIKTORIA ŽIŽKOV B 4:0 (3:0)
Branky 19. Hrošovský, 26. Dvořák, 40. Vaněček, 81. Hoffmann
ŽK 0:1
Diváci 102
Viktoria B Houdek – Mudra, Matas, Hájovský, Mandous – 
Hrošovský, Hoffmann, Sladký (75. Šlajs) – Krmenčík, Vaněček 
(56. Mandula), Dvořák (67. Beránek), trenéři Skála, Lepeška

FK BAUMIT JABLONEC B–FC VIKTORIA PLZEŇ B 0:1 (0:1)
Branky 35. Krmenčík 
ŽK 2:1
Diváci 40
Rozhodčí Černý
Jablonec B Fendrich – Daníček (77. Sokič), Huber, Patka, Simon – 
Hloušek, Rudolf (56. Šulc), Uvíra, Hovorka – Just, Steiner,
trenér Hloušek
Viktoria B A. Mandous – Mudra, Matas, Růžička, M. Mandous – 
Sladký, Hrošovský (84. Štefl), Hoffmann (75. Beránek) – Krmenčík, 
Vaněček (46. Mandula), Dvořák, trenéři Skála, Lepeška



22VIKTORIÁN 6/11

Jako první nastoupili „devatenáctky“ a domácí borci se ujali vedení 
již ve čtvrté minutě kdy přihrávku Kyndla zrealizoval v úvodní gól Ků-
žel. Jenže vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat. V 6. min ztratili 
viktoriáni míč a Lapeš individuální průnik proměnil (1:1). Kůželovu hla-
vičku v 8. min chytil brankář Veselý. Hra byla v průběhu prvního po-
ločasu vyrovnaná. „Vlivem častých chyb v kombinaci jsme si nedokázali 
vytvořit souvislý tlak. Naopak Brno hrozilo především z rychlých protiú-
toků,“ popisoval zápas trenér Jiří Žilák, který „zaskočil“ na místo Jiřího 
kohouta, jenž si plnil reprezentační povinnosti s týmem ČR U17. 

Ve druhém poločase domácí zpřesnili hru, kombinace byla efektiv-
nější a vytvořili si převahu. V 52. min se do šance dostal Kůžel, ale hla-
vou mířil vedle. V 56. min se do šance dostali také hosté, ale Bouzek 
střelu vyrazil. V 59. ještě Vachovcovu střelu po rychlé kombinaci Veselý 
vyrazil. V 73. minutě se Viktoria zaslouženě ujala vedení. Vachovec na-
šel přesným centrem Kůžela, který umístil střelu do brněnské branky – 
2:1. „Závěr utkání byl dohráván za silného deště v těžkých podmínkách. 
Brno jsme již do vážné šance nepustili. Zvýšit vedení mohl ještě Sýkora, ale 
ve finální fázi si nepočínal přesně. V prvním poločase naše hra postrádala 

plynulost v kombinaci, což se v poločase druhém zlepšilo. Kvalitní druhý 
poločas nám přinesl vítězství,“ dodává trenér.

Od úvodních minut se hrál zápas mladších dorostenců s velkým 
nasazením. Oba týmy aktivně napadali už na polovině soupeře, a obě 
obrany musely být velmi pozorné. První branku vstřelila Viktoria 
z trestného kopu v 11. minutě po faulu na Filipce. O šest minut poz-
ději soupeře vyrovnal také z trestného kopu. Po vyrovnávací brance 
hra ztratila na kvalitě, když se oba týmy nedokázaly příliš prosazovat 
před soupeřovu branku. 

Druhý poločas postupně přinesl otevřenější fotbal a na obou stra-
nách se objevovaly slibné šance. Nejprve vyslal v 70. minutě kolmou 
přihrávkou Chasin Doležala, který bezpečně proměnil svůj nájezd na 

brankáře Dvořáka v gól. Stejným 
způsobem zakončil Chasin po při-
hrávce Vojtka o dvě minuty později. 
„Výsledek je pro nás velmi cenný, pro-
tože Brno se oproti podzimu posunulo 
ve výkonnosti dopředu a bylo velmi 
silné i fyzicky. My jsme poprvé v jarní 
části měli k dispozici všechny hráče  ká-
dru a především v obraně to bylo znát. 
Směrem dopředu nám chyběla ještě 
větší agresivita a trpělivost do mezihry. 
Vítězství je však i přes tyto nedostatky 
pro naše hráče zasloužené,“ komento-
val zápas trenér Václav Mrázek.  

Brno odjelo domů 
     bez bodů

mládež

Dorostenci hrající I. ligu dorostu přivítali na hřišti v Luční ulici 

týmy Brna. Viktoriáni v konfrontaci se Zbrojovkou uspěli v obou 

zápasech a připsali si plný bodový zisk.

U19

FC VIKTORIA PLZEŇ–FC ZBROJOVKA BRNO 2:1 (1:1)
Branky Viktorie 4., 73. Kůžel
Viktoria Bouzek – Hrubý, Avdič, Kováč (46. Vonášek), Prais – 
Kyndl, Filinger, Kůžel – Vachovec (75. Sýkora), Dvořák, Končal, 
trenéři Žilák, Růžička

U17

FC VIKTORIA PLZEŇ–FC ZBROJOVKA BRNO 3:1 (1:1)
Branky Viktorie 11´Domabyl, 70´Doležal, 72´Chasin
Viktoria Turek – Vondráček, Domabyl, Chocholoušek, Palka – 
Pernglau (43´Mlynařík), Hradecký, Mariánus, Vojtko (72´ 
Hejnal) – Filipec (41´Chisin), Panuška (51´Doležal), 
trenéři Mrázek, Havránek
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Viktoriánky byly po celý zápas v Teplicích lepší. „Děvčata předvedla 
zodpovědný výkon, za což jim patří dík. Doufám, že v takovéto hře a na-
sazení se budeme prezentovat i v dalších zápasech,“ komentoval utkání 
trenér Ivan Bican. 

Minulý víkend viktoriánky hostily Baník Ostrava. Zápas sice přinesl 
dramatickou podívanou, ale i přes velké množství příležitostí, branky 
nepřinesl. „Přes velký tlak se nám branku vstřelit nepodařilo a zápas tak 
skončil dělbou bodů,“ komentoval zápas trenér Ivan Bican. 

Výhra v Teplicích, remíza s Ostravou
Další dvě úspěšná vystoupení mají za sebou fotbalistky Viktorie 

Plzeň. Ty nejprve přivezly tři body z Teplic, kde zvítězily 5:1, 

poté doma v souboji o čtvrtou příčku sehrály nerozhodnou 

partii s ostravským Baníkem.

Zápasy mládeže ve výsledcích 
U18 Seznam.cz Česká liga
VIKTORIA–BOHEMIANS 1:3 (1:3)

Branka Viktorie Hvězda

U16 Seznam.cz Česká liga 
VIKTORIA–BOHEMIANS 0:2 (0:1)

U15 Seznam.cz – Česká liga
JABLONEC–VIKTORIA 2:0 (1:0)

U14 Seznam.cz – Česká divize starších žáků A 
VIKTORIA–1. FK PŘÍBRAM 4:3 (2:0) 

Branky Hašek, Průcha, Boček 2x

U13 Seznam.cz Česká liga 
JABLONEC–VIKTORIA 1:3 (1:1)

Branky Duchoslav, Tomášek, Mudra 
U12 Seznam.cz – Česká divize starších žáků A
VIKTORIA–1. FK PŘÍBRAM 2:6 (0:4)

Branky Svoboda, Vyskočil 

U11 MP starších přípravek – středa 27. 4. 2011 
VIKTORIA ŽAČKY–VIKTORIA „E“ 0:14 

branky Patrovský 3, Plecitý 2, Otto 2, Kramer, Heller, Těžký, Buchta, 
Brož, Zajíček, Lávička

MP ml. žáků čtvrtek 28. 4. 2011 
VIKTORIA „G“–ROKYCANY „B“ 3:4 p 

branky Půta, Bečka, Lávička

U10 Městský přebor starších přípravek 7 + 1 – „C“ – fi nále 
FC VIKTORIA PLZEŇ ŽAČKY „B“–FC VIKTORIA PLZEŇ „F“ 1:7 (0:0)

Branky Hromádka 2, Tětek 2, Morgenstern 2, Kodýdek
Sestava Bečváčík – Vavřík, Horvát, Formánek, Motl, Špirk, Kodýdek, 
Salvét, Tětek, Cirok, Morgenstern, Hromádka, Plzák, Bělohlavý, Čaloun

U10 Městského přeboru starších přípravek 5 + 1 
FC VIKTORIA PLZEŇ „F“–SPARTA PLZEŇ 13:0 (2:0)

branky Horvát 4, Tětek 1, Bělohlavý 1, Kodýdek 4, Salvét 2, 
Cirok 1
Sestava Čaloun – Plzák, Hromádka, Salvét, Morgenstern, Kodýdek, 
Horvát, Formánek, Bělohlavý, Cirok, Tětek

U9 Městský přebor mladších přípravek 5 + 1 
FC VIKTORIA U9–TJ SOKOL LHOTA 13:1 (3:1) 

Sestava Štolka  – Holík , Pešek , Kožíšek , J. Kajer , Patrovský , 
D. Kajer  – Jůza , Chládek , Královec , Nedvěd , Brož 
Branky  Chládek 4, Brož 3, Nedvěd 2, D. Kajer, Kožíšek, Královec 
a Jůza po 1

U8 27. 4. středa MPMP 
PLZENEC–VIKTORIA 6:6

Sestava Hašl, Korelus, Pejřimovský, Maxa, Popule, Pressl, Sotona, 
Nosek, Rádl, Špale, Mareš

TURNAJ V BEROUNĚ 30. 4. sobota 
Viktoria 2003–SK Kladno modří 0:2
Viktoria 2003–Motorlet Praha 1:6
Viktoria 2003–SK Kladno bílí 1:5
Viktoria 2003–Dukla Praha 0:5
Viktoria 2003–SK Slaný 1:5
Viktoria 2003–SK Slaný 4:3
Sestava Pejřimovský, Popule, Vaněk, Henrych, Rádl, Pressl, Mareš, 
Čeliš, Maxa, Sotona, Korelus

TEPLICE–FC VIKTORIA PLZEŇ 1:5 (0:2) 
Branky 21. Ranglová Lucie, 40. Bohmannová, 59. Markelová, 
88. Vachlová, 89. Žaludová
Viktoria Ranglová Veronika – Bohmannová, Ondrášková, Nehodová, 
Hanžlová (65. Strejcová) – Podroužková, Ranglová Lucie, Majíčková, 
Jungová (85. Žaludová) – Markelová, Mikysková (58. Vachlová)

FC VIKTORIA PLZEŇ–BANÍK OSTRAVA 0:0 (5:1) 
Viktoria Krýslová – Bohmannová, Ondrášková, Nehodová, Strejcová 
(61. Hanžlová) – Podroužková (66. Jungová), Majíčková, Ranglová Lucie 
(78. Myslíková), Mikysková – Marková, Markelová (86. Vachlová)

Výsledky dorostenek

FC TEPLICE–FC VIKTORIA PLZEŇ 0:6 (0:2)
Branky 15´, 62´ Svitková, 35´ Rosprimová, 53´ Hessová, 
67´, 71´ Chocholoušková

FC VIKTORIA PLZEŇ–BANÍK OSTRAVA 2:1 (1:0)
Branky 28´, 49´Svitková



los Gambrinus ligy

24VIKTORIÁN 6/11

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 (18.–21. března) 

Viktoria Plzeň České Budějovice 2:1 

Bohemians 1905 Ústí nad Labem 1:0 

Slovácko Jablonec 1:1 

Hradec Králové Příbram 2:1 

Sigma Olomouc Slavia Praha 0:0 

Teplice Baník Ostrava 4:0 

Sparta Praha Brno 2:0 

Slovan Liberec Mladá Boleslav 4:0 

26. kolo (30. dubna–2. května) 

Mladá Boleslav Hradec Králové 1:2

Slovan Liberec Bohemians 1905 1:0

Sigma Olomouc Slovácko 0:2

Brno Viktoria Plzeň 1:1

Baník Ostrava České Budějovice 3:2

Slavia Praha Ústí nad Labem 3:0

Příbram Jablonec 1:2

Teplice Sparta Praha 2:2

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 0:0

Příbram Bohemians 1905 0:1

České Budějovice Slovácko 0:0

Ústí nad Labem Viktoria Plzeň 0:5

Mladá Boleslav Sigma Olomouc 2:0

Brno Teplice 0:1

Baník Ostrava Slovan Liberec 0:0

Jablonec Sparta Praha 2:1

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. 20:00

Slovácko Brno 07. 05. 18:00

Viktoria Plzeň Mladá Boleslav 07. 05. 17:20

Bohemians 1905 Sigma Olomouc 08. 05. 17:00

Hradec Králové Teplice 08. 05. 17:00

Sparta Praha Slovan Liberec 06. 05. 20:15

18. kolo (25.–28. února) 

Viktoria Plzeň Hradec Králové 2:1

Slovácko Bohemians 1905 1:3

Slavia Praha Brno 1:1

Příbram Mladá Boleslav 0:0

Ústí nad Labem Sigma Olomouc 0:3

České Budějovice Teplice 2:2

Jablonec Slovan Liberec 3:0

Baník Ostrava Sparta Praha 0:2

23. kolo (9.–10. dubna) 

České Budějovice Ústí nad Labem 2:0

Viktoria Plzeň Jablonec 1:1

Slovácko Příbram 2:0

Sparta Praha Slavia Praha 2:0

Hradec Králové Baník Ostrava 2:1

Bohemians 1905 Brno 2:1

Teplice Mladá Boleslav 1:2

Slovan Liberec Sigma Olomouc 3:0

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. 18:20

Teplice Viktoria Plzeň 15. 05. 17:00

Brno České Budějovice 14. 05. 18:00

Baník Ostrava Ústí nad Labem 15. 05. 17:00

Mladá Boleslav Jablonec 16. 05. 18:30

Slavia Praha Příbram 15. 05. 17:00

19. kolo (4.–7. března) 

Slovácko Viktoria Plzeň 2:2

Teplice Ústí n. Labem 2:1

Hradec Králové České Budějovice 2:0

Sparta Příbram 1:0

Liberec Slavia 0:2

Ml. Boleslav Brno 5:0

Olomouc Ostrava 2:0

Bohemians 1905 Jablonec 0:1

24. kolo (16.–17. dubna) 

Ústí nad Labem Hradec Králové 0:2

Baník Ostrava Bohemians 1905 0:0

Slavia Praha Slovácko 2:0

Příbram Viktoria Plzeň 0:3

Jablonec České Budějovice 5:0

Sigma Olomouc Teplice 3:0

Brno Slovan Liberec 0:1

Mladá Boleslav Sparta Praha 1:2

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 7:0

České Budějovice Bohemians 1905 1:1 

Ústí nad Labem Slovácko 2:0

Baník Ostrava Mladá Boleslav 1:0

Brno Sigma Olomouc 2:0 

Slavia Praha Teplice 4:1

Příbram Slovan Liberec 1:0 

Viktoria Plzeň Sparta Praha 1:0

25. kolo (23.–24. dubna) 

Ústí nad Labem Jablonec 2:1

České Budějovice Příbram 3:0

Viktoria Plzeň Slavia Praha 2:2

Slovácko Baník Ostrava 0:0

Hradec Králové Brno 1:0

Bohemians 1905 Mladá Boleslav 3:1

Sparta Praha Sigma Olomouc 2:0

Slovan Liberec Teplice 6:2

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

HOSTÉ 
FK Mladá Boleslav

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

Brankáři

12 Jan Šeda 17. 12. 1985
27 Miroslav Miller 19. 8. 1980

Obránci

 2 Petr Johana 1. 11. 1976
 4 Adrian Rolko 14. 9. 1978
 5 Tomáš Janíček 7. 9. 1982
 6 Václav Kalina 15. 7. 1979
13 Vladimir Dimitrovski 30. 11. 1988
17 Petr Mach 22. 3. 1985
26 Václav Procházka 8. 5. 1984

Záložníci

 3 Tomáš Fabián 10. 9. 1989
11 Ondřej Kúdela 26. 3. 1987
14 Elini Dimoutsos 18. 6. 1988
18 Alexandre Noël Mendy 14. 12. 1983
20 Jan Kysela 17. 12. 1985
21 Ondřej Zahustel 18. 6. 1991
25 Radek Šírl 20. 3. 1981
33 Lukáš Opiela 13. 1. 1986

Útočníci

 7 Jakub Řezníček 26. 5. 1988
 8 Ivo Táborský 10. 5. 1985
 9 Kerem Bulut 3. 2. 1992
10 Marek Kulič 11. 10. 1975
16 Marek Volf 21. 12. 1991
19 Jan Chramosta 12. 10. 1990
23 Jiří Schubert 18. 4. 1988

Hlavní trenér Karel Stanner 

Asistenti trenéra Ladislav Maier, Josef Hloušek

soupiska

NÁBOR  FC VIKTORIA PLZEŇ / chlapci a dívky
Datum  středa 12. 5. 2011 od 17.00 hodin

Místo tréninkové středisko v Luční ulici 
 (za hlavním stadionem podél řeky)

  Info v recepci na hlavním stadionu

Věkové kategorie  chlapci narození r. 2000 a mladší

  dívky bez věkového omezení

Věci s sebou  kopačky či tenisky, oblečení k tréninku, 

  ručník

Info  Mgr. Josef Šneberger  608 348 219



Partneři

STATEK KUMBERK – ČEMÍNY

Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov

DYBS 
8m x 4m



malby natery

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

Partneři

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz
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Tabulka Gambrinus ligy po 26. kole

tabulka

1. FC Viktoria Plzeň 26 18 6 2 62:24 60

2. AC Sparta Praha 26 18 2 6 43:17 56

3. FK Baumit Jablonec 26 15 5 6 54:25 50

4. SK Sigma Olomouc 26 12 5 9 42:25 41

5. FK Mladá Boleslav 26 11 7 8 43:34 40

6. FC Slovan Liberec 26 11 6 9 39:29 39

7. Bohemians 1905 26 11 6 9 30:26 39

8. FC Hradec Králové 26 10 7 9 24:31 37

9. FK Teplice 26 10 6 10 37:43 36

10. SK Slavia Praha 26 7 11 8 32:31 32

11. 1. FC Slovácko 26 8 6 12 25:37 30

12. FC Baník Ostrava 26 7 7 12 24:35 28

13. Dynamo České Budějovice 26 6 9 11 24:43 27

14. 1. FK Příbram 26 5 7 14 14:33 22

15. Zbrojovka Brno 26 6 2 18 27:49 20

16. FK Ústí nad Labem 26 4 6 16 18:56 18

Na kvalitně obsazeném turnaji se v Německu během velikonočních 
svátků představila přípravka Viktorie Plzeň U10 a U11. Turnaj Bavaria 

Cup v Karlsfeldu se podařilo mladým viktoriánům v celkové konku-
renci 40 týmů z devíti zemí ovládnout a obsadit první místo. 

Přípravka úspěšně 
reprezentovala v Německu

TURNAJ BAVARIA CUP 

23.–24. 4. 2011 KARLSFELD, SRN

SKUPINA
FC Rüti ZH–FC Viktoria Pilzen 2 3:13 
(Patrovský 3, Kramer 2, Těžký 2, Heller, 
Zajíček, Plecitý, Brož, Lávička, vlastní)
FC Viktoria Pilzen 2–TSV Eintr. 

Karlsfeld 2 10:0 (Plecitý 2, Zajíček 2, 
Lávička 2, Těžký, Kramer, Patrovský, Brož)
FC Vikoria Pilzen 3–FC Viktoria Pilzen 2 
0:9 (Plecitý 3, Zajíček 3, Lávička 2, Heller)

SEMIFINÁLE
FC Pfyn–FC Viktoria Pilzen 2 1:9 
(Zajíček 3, Lávička 2, Brož, Plecitý, Těžký, 
Kramer)

FINÁLE
TSV Eintr. Karlsfeld 1–FC Viktoria 

Pilzen 2 0:8 (Brož 2, Kramer 2, 
Plecitý 2, Zajíček, Patrovský)

KONEČNÉ POŘADÍ

1. FC Viktoria Pilzen 2 

2. TSV Eintr. Karlsfeld 1

3. FC Pfyn

4. FC Vikoria Pilzen 3 ( U10 )

5. FC Viktoria Pilzen 1 ( U10 )

6. Montontebaldina Consolini 

 (Valpolicella Calcio)

7. TSV Eintr. Karlsfeld 2

8. FC Rüti ZH

Sestava Viktoria Plzeň 2 

(roč. 2000)

Mařík, Míka, Heller, Těžký, Brož, 

Patrovský, Kramer, Lávička, 

Plecitý, Zajíček
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Podzimní vzájemný zápas s Teplicemi přinesl ve 
Štruncových sadech atraktivní podívanou, kterou 
okořenilo i šest vstřele-
ných branek. Po závěreč-
ném hvizdu rozhodčího 

Bílka se z výhry společně se svými fanoušky, 
kterých přišlo do plzeňského fotbalového 
stánku více jak 6600, radovali plzeňští fot-
balisté. Jejich výkon v utkání neunikl zá-
jmu novinářů a tak hned pětice se objevila 
v ideální sestavě kola (Rajtoral, Limberský, 
Petržela, Horváth, Rezek). Naopak na tep-
lická Stínadla nevzpomínají viktoriáni nej-
lépe. Loňský zápas, který se měl původně 
odehrát ještě na podzim, ale z důvodu vi-
rového onemocnění hráčů Teplic se hrál 
v náhradním termínu až na jaře, plzeňským 

fotbalistům nevyšel podle představ. Viktoria sice předvedla útočný fot-
bal, ale pohořela na neproměňování příležitostí a tak Teplice zvítězily 
díky trefám Sivy a Mahmutoviče 2:1, když jedinou branku za Viktorku 
zaznamenal Marek Bakoš, navíc Plzeňané dodrávali bez vyloučeného 
Limberského. 

V dalším zápase tady ve Štruncových sadech přiví-
táme ostravský Baník. S ním do Plzně přijedou i Adam 
Varadi, Michal Daněk, či Zdeněk Šmejkal, tedy hráči, 
kteří prošli plzeňským klubem. Podzimní zápas na 
Bazalech vyhrála Viktoria 2:0 díky brankám Rajtorala 
a Koláře. Výhra se však nerodila lehce, navíc měla příchuť slzného 
plynu, neboť Policie musela zakročit při incidentu mimo stadion proti 

rozvášněným fanouškům s použitím slz-
ného plynu, který se v 17. minutě utkání 
dostal na hřiště a rozhodčí Mojžíš musel 
zápas přerušit. Viktoria díky výhře měla 
na svém kontě 40 bodů, čímž překo-
nala dosavadní bodový rekord za první 
polovinu soutěže. Ten patřil od sezony 
2010/2011 až loňského podzimu Spartě 
Praha za celkem 39 bodů. Zápas s Baní-
kem bude zároveň posledním domácím 
utkáním Viktorie v této sezoně, navíc 
bude zároveň posledním ve „starých“ 
Štruncových sadech, neboť zápasy příští 
sezony by se již měla Viktoria představit 
na zčásti zrekonstruovaném stadionu. 

Teplice a Baník Ostrava, 
to jsou příští soupeři
Již pouhé tři zápasy budou zbývat po dnešním utkání s Mladou 

Boleslaví do konce letošního ročníku Gambrinus ligy. Nejprve 

zamíří Viktoria na sever Čech, kde se utká s týmem Teplic.


