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jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dnes se ve Štruncových sadech scházíme u příležitosti posledního letošního 

ligového duelu, ve kterém hostíme pražský celek Bohemians 1905. Letošní rok, 

ve kterém jsme slavili 100 let od založení klubu, byl z pohledu Viktorie mimo-

řádně úspěšný a do klubové historie bude zapsán s přívlastkem „mistrovský“. 

V měsíci květnu jsme zde na stadionu ve Štruncových sadech poprvé v historii 

klubu dosáhli na mistrovský titul, který jste s námi mohli společně oslavovat. 

Rovněž odstartovala přeměna Městského stadionu ve Štruncových sadech. 

Všem zainteresovaným na rekonstrukci patří velké poděkování, neboť jak máte 

možnost vidět, DOOSAN Aréna se stala skutečným fotbalovým stánkem, který 

bude důstojně reprezentovat náš klub. 

Měsíc červen přinesl první část oslav 100 let od vzniku našeho klubu, kterou 

si na nádvoří plzeňského pivovaru užily tisíce fanoušků. V červenci se nám po-

dařilo získat další cenný skalp - český Superpohár a zároveň jsme odstartovali 

úspěšné tažení kvalifikací Ligy mistrů. Během podzimu jsme se pak konfron-

tovali s předními evrop-

skými kluby. Řada z vás nás byla podpořit jak na San Siru, tak i na slavném Nou Campu. 

Velký dík patří rovněž fanouškům, kteří neváhali cestovat za našimi hráči do Jerevanu, či do 

Minsku, kde jsme udělali velký krok pro účast v jarní fázi Evropské ligy.

Velké díky patří také všem našim partnerům, kteří nás během celého roku podporovali 

a v neposlední řadě samozřejmě vám – našim fanouškům. Snad je vám odměnou i nově 

vybudovaný Fanshop, který důstojnou formou reprezentuje náš klub. 

Na závěr mi dovolte popřát vám do nového roku hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody a v roce 

2012 i radosti z předváděné hry a výsledků Viktorie Plzeň.

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Pavel Vrba nikdy 
nezapomene na postup 
do Champions League

První úspěšný krůček s Pyunikem i triumf v Superpoháru
Školou povinní se ještě nestačili rozkoukat, že jim začaly letní prázd-
niny a Viktorka už v tu dobu vstoupila do sezóny 2011/12. V předkole 
boje o nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž ji čekala bitva s ar-
ménským Pyunikem. „Myslím si, že sebevědomí na začátku ročníku jsme 
opravdu získali dvěma zápasy s Pyunikem. Čekali jsme soupeře, který po-

dle papírových předpokladů měl být dost nepříjemný. My jsme ale zvládli 
oba dva zápasy velice dobře. V  Jerevanu jsme si vytvořili velice dobrou 
výchozí pozici, soupeře hlavně v ofenzívě převyšovali a zaslouženě vyhráli 
4:0. Doma jsme to pak potvrdili výsledkem 5:1. Podle mě skóre 9:1 mluví 
samo za sebe,“ vrací se zpět ke střetnutím s jerevanským celkem. Vzá-
pětí po vítězné odvetě se viktoriáni dozvěděli svého soupeře do dal-
šího předkola. „Po Pyuniku, protože jsme měli velmi nízký koeficient, jsme 
už naráželi na soupeře, kteří v pohárové Evropě něco znamenají a pravi-
delně hrávají Evropskou ligu nebo i Champions League. Los nám přisoudil 
v dalším kole Trondheim a právě utkání s norským mistrem pro nás bylo 
první obrovskou zkouškou,“ hodnotí dalšího soka Viktorky. Ještě před 
zápasem v Norsku Plzeňané přidali do své sbírky trofejí z posledních 
let také tu třetí, která v ní chyběla. Viktorka totiž triumfovala v Super-
poháru. „Jsme rádi, že jsme Superpohár zvládli. Zápas s Mladou Boleslaví 
totiž následoval těsně po utkání s Pyunikem. Nějakým způsobem jsme se 
tedy v těchto třech utkáních snažili protočit všechny hráče, takže příleži-
tost dostal celý kádr. Věděli jsme, že narazíme na soupeře, který vyměnil 
trenéra a který má v české lize obrovské ambice. Myslím si, že i v Superpo-
háru to potvrdil a o to více nás těšilo, že jsme, i když jsme nehráli v plné síle, 
zápas zvládli a na druhý pokus Superpohár získali,“ usmívá se. 

Ač do konce podzimní části sezóny 2011/12 chybí ještě dnešní 
ligové utkání proti Bohemians 1905 a úterní střetnutí Ligy 
mistrů na stadionu v  Edenu se slavným AC Milán, níže Vám 
předkládáme hodnocení první poloviny ročníku tak, jak ho 
viděl plzeňský kouč Pavel Vrba, architekt největších úspěchů 
Viktorie v její stoleté historii.
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veselejším tónem. V  těchto dnech už své svěřence připravoval také 
na duel s FC Kodaň v poslední fázi kvalifikace o Champions League. 
„Věděli jsme, že jsme dostali soupeře, který v posledních letech hrál pra-
videlně Ligu mistrů. Kodaň vstupovala do dvojzápasu jako velký favorit. 
Musím říci, že se nám podařilo něco neskutečného. Vyhráli jsme 3:1 v Ko-
dani po zápase, který se ze začátku nevyvíjel v náš prospěch. Kodaň nás 

tlačila a naštěstí jsme přežili některé její standardní situace a závary ve 
velkém vápně. Ve druhém poločase nám ale narostla křídla a my jsme Ko-
daň sestřelili třemi brejkovými situacemi. Vítězný výsledek nás pak dostal 
do role, kdy jsme cítili, že se může splnit něco, v co nikdo nikdy za sto let 
historie klubu nemohl snad ani věřit. Výsledek pro nás byl povzbuzením,“ 
vzpomíná na mač v Dánsku. A povzbuzením byl pro Viktorku určitě. 
„To se ukázalo také v  utkání na  Dukle, kde jsme vyhráli 4:2. Celý zápas 
jsme byli výrazně lepší a myslím si, že jsme navázali na utkání, která jsme 
odehráli předtím v  Kodani nebo doma s  Teplicemi,“ tvrdí a vrací se ke 
druhému zápasu s klubem z města Hanse Christiana Andersena. „Do-
mácí odveta s Kodaní byla opět zážitkem pro Plzeňáky, i když bohužel ne 
na domácím hřišti, ale v Edenu, kam jsme se museli vzhledem k přestavbě 
stadionu přestěhovat. Zápas se nevyvíjel podle našich představ. Kodaň se 
dostala do vedení 1:0, ale úžasným výkonem ve druhém poločase se nám 
podařilo výsledek otočit, když jsme dali v závěru utkání druhý gól. To už 
jsme mohli slavit postup do základní skupiny Ligy mistrů. Myslím si, že 
pro všechny fanoušky a pro klub to byl mimořádný zážitek. Na postup do 
Champions League budou fanoušci Plzně vzpomínat minimálně dalších 
sto let,“ usmívá se při příjemných vzpomínkách.

Prohra se Spartou a remízový vstup do Ligy mistrů
V  domácí ligové soutěži nečekal na Plzeňany po snovém postupu 
v žádném případě jednoduchý soupeř. „Po postupové euforii nás potkal 
domácí zápas se Spartou. Narazili jsme na mužstvo, které má v české lize 
ty nejvyšší ambice. Utkání v domácím prostředí jsme nezvládli a Sparta 
nás porazila. Hrála ze zajištěné obrany a my jsme si nedokázali vytvořit 

vyloženou příležitost. Nejdříve nás Sparta potrestala za to, že jsme neuhlí-
dali Kweukeho při standardní situaci. Druhý gól padl po brejkové situaci, 
kdy šel Kweuke sám na brankáře,“ chválí soka Plzeňských. „Poté následo-
valo utkání v Karlových Varech. Splnili jsme tam to, co jsme splnit museli. 
Postoupili jsme do dalšího kola Ondrášovka Cupu. Řekl bych, že postup byl 
celkem klidný a zasloužený,“ nezapomíná zmínit také střetnutí v soutěži, 
ve které Viktorii předloni triumfovala. V první lize se ale týmu Pavla 
Vrby určitě nedařilo v prvních kolech tak, jak by si představoval. Také 
kvůli tomu přikláněl utkání v Olomouci velkou důležitost. „V Gambri-
nus lize jsme byli ale již v situaci, kdy jsme věděli, že v tabulce na tom ne-
jsme nijak optimálně. Věděli jsme, že nás čeká velice těžká série zápasů 
se soupeři, kteří jsou také ambiciózní. Olomouc je sice nyní kvůli jiným 
záležitostem v  tabulce dole, ale podle mne patří k  nejlepším mužstvům 
v lize. Po těžkém boji, kdy jsme hráli více jak poločas o deseti lidech, pro-
tože se nechal vyloučit Marek Bakoš, jsme uhráli výsledek 3:2. Pro nás byl 
tento zápas velmi důležitý. Kdybychom ho nezvládli, nevím, kde bychom 
se v tabulce pohybovali a co by se tu dělo,“ krčí rameny. Následně se Plze-
ňané dočkali svého debutu v základní skupině soutěže, ve které hrají 
ty nejlepší evropské mančafty. „Hned v prvním zápase jsme narazili na 

Dvojutkání s Trondheimem a úvodní klání Gambrinus ligy
Pět dnů nato se plzeňští fotbalisté představili norským fanouškům nej-
populárnější hry na světě. „Zápas v Trondheimu byl z naší strany velice 
dobrý, i když nás trošku potkala smůla, protože se nám hned na začátku 
utkání zranil brankář Roman Pavlík. Místo něj nastoupil Michal Daněk. 
My jsme ale zápas zvládli vzadu s nulou a jeden gól dali, když se trefil Va-
šek Pilař. Výsledek pro nás byl do odvety velmi povzbudivý. Samozřejmě, 
že jsme věděli, že Rosenborg má velkou sílu, v norské lize pravidelně oku-
puje první příčky a je, co se týká zkušeností v evropských pohárech, někde 
jinde než my. Po prvním utkání jsme cítili obrovskou šanci k tomu, aby-
chom se dostali ještě dál, což by pro nás znamenalo minimálně Evrop-
skou ligu a možnost bojovat o náš sen, o Champions League. Výsledek 
pro nás byl povzbuzením,“ tvrdí trenér Západočechů. Ještě před do-
mácí odvetou se ve Štruncových sadech představil v úvodním ligo-
vém kole Slovan Liberec. „Měli jsme o tomto domácím utkání trošku jiné 
představy. Chtěli jsme do soutěže vstoupit vítězstvím, ale Liberec ukázal 
svou obrovskou kvalitu a myslím si, že potom v celé první polovině sezóny 
dokázal, že se jedná o mužstvo, které má svou kvalitu hlavně v  útočné 
fázi. Dvojice Breznaník – Štajner patří momentálně k ozdobám podzimní 
části soutěže. My jsme se o tom přesvědčili hned v prvním kole a musím 

říci, že zápas skončil zaslouženě remízou. Liberec tu odehrál velmi dob-
rou partii a my, vzhledem k náročnému programu, jsme byli za bod i rádi, 
protože nás doopravdy potkal velmi silný soupeř,“ chválí tým Jaroslava 
Šilhavého. Poté již přišla očekávaná odveta s  norským šampionem. 
„Věděli jsme, že v  případě postupu budeme moci hrát přinejhorším Ev-

ropskou ligu, což by byl pro Plzeň určitě obrovský úspěch. Nikdo před 
třemi nebo čtyřmi roky nepočítal s tím, že bychom tu mohli hrát nějaké 
evropské poháry. Pro nás to byl velice náročný zápas možná i tím, že jsme 
venku vyhráli. Trochu nám to svazovalo nohy a hlavně v první půli jsme 
zápas moc dobře nezvládli. Rosenborg vedl v  polovině utkání 0:1 a my 
jsme byli zakřiknutí. Myslím si, že hráči první polovinu zápasu nezvládli 
psychicky. Ve druhém poločase začalo pršet a pro nás jakoby to byla snad 
živá voda. Zápas jsme nakonec otočili na 3:1, Rosenborgu se sice podařilo 
poté snížit, ale i tak jsme mohli slavit úžasný úspěch, kterým byl postup do 
dalšího předkola Champios League a také jistotu evropských pohárových 
zápasů pro Viktorii,“ popisuje s nadšením historický okamžik plzeňské 
kopané.  

Postup do Champions League
Následně čekala na Západočechy bitva v Edenu s  Bohemkou. „Po 
utkání s Rosenborgem přišlo vystřízlivění v klání na Bohemians. Soupeř 
proti nám ukázal svou sílu v podobě dobře organizované obrany. Nedo-
kázali jsme se prosadit, i když jsme měli převahu. Dá se říci, že nás Bo-
hemka trestala z brejkových situací a porazila nás 2:1. Bohužel nám vstup 
do soutěže vůbec nevyšel a určitě jsme si ho nepředstavovali tak, že bu-

deme mít po dvou odehraných kolech na svém kontě pouze jeden. Nebylo 
to určitě optimální,“ tvrdí důrazně. Ve třetím ligovém střetnutí již vikto-
riáni brali plný počet bodů. „V domácím utkání s Teplicemi už mužstvo 
hrálo fotbal, na který jsme byli zvyklí v minulých sezónách. Zaslouženě 
jsme zvítězili 2:0 a v  zápase byli jednoznačně lepší,“ říká s o poznání 
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něco úžasného hrát s Barcelonou v Champions League. Už od začátku hry 
měla Barcelona vše pod kontrolou, v prvních minutách jsme měli štěstí, 
protože jsme mohli prohrávat hned 4:0, ale nakonec jsme dostali pouze je-
den gól. Velmi dlouho jsme tento výsledek také drželi, i když jsme toho moc 
neukázali. Přesto si myslím, že když jsme dostali druhý gól až deset minut 
před koncem a Barcelona střídala své nejlepší hráče až v posledních pěti 
minutách, to ukazuje, že jsme utkání na Barceloně zvládli velice slušně,“ 
hodnotí pracovní návštěvu ve městě, které se proslavilo architekturou 
Antonia Gaudího. Ještě před odvetou na stadionu v  Edenu si nabu-
zení viktoriáni s chutí zastříleli. „Byly to z naší strany jedny z nejlepších 
zápasů, co se týká atraktivity pro diváky, protože jsme vyhráli 4:1 a 5:0. 
Obě utkání byla podobná. Brzy jsme dali gól, hráli nahoru dolů a potvrdili 
naše vítězství dalšími brankami. V  obou 
zápasech jsme jednoznačně ukázali, 
že máme kvalitu na to, abychom hráli 
v  české lize o ty nejvyšší příčky,“ vzpo-
míná na klání, která hostily Štruncovy 
sady. A poté již přišel fotbalový svátek 
v  podobě návštěvy katalánského vel-
koklubu. „To, co jsme předvedli v prvních 
dvaceti minutách, bylo z naší strany proti 
takovému mužstvu něco mimořádného. 
Bohužel jsme poté dostali červenou kartu 
a po vyloučení jsme chtěli zápas už spíše 
ubránit a uhrát co nejpřijatelnější vý-
sledek. Musím přiznat, že hlavně šance 
Milana Petržely, Dana Koláře a pak ve 
druhé půli opět Milana měly být gólové. 
Možná, kdybychom nějakou kontaktní 
branku vstřelili, zápas by se mohl vyvíjet 
jinak. Přiznejme si ale, že Barcelona patří 
k mužstvům, která jsou nejlepší na světě. 
Jsme rádi, že v některých pasážích utkání 
jsme ukázali, že i s  tímto týmem se dá 
hrát,“ znovu od Pavla Vrby jsou slyšet 
slova chvály na adresu fotbalistů zápa-
dočeského celku.   

Ztráta na Slavii, postup 
v Ondrášovka Cupu i výhra nad 
Mladou Boleslaví
O pár dnů později navštívili Plzeňané 
opět Eden, ale tentokrát si jistojistě 
jako v  ráji nepřipadali. „Určitě jsme vě-

děli, že se Slavia nachází ve složité situaci. Utkání se začalo vyvíjet v náš 
prospěch, když jsme vedli 0:1. Vypracovali jsme si poté i další dvě tři příle-
žitosti, které měly skončit brankou. Bohužel pro nás se zápas začal vyvíjet 
v náš neprospěch. Slavia během pěti minut po dvou brejkových situacích 
výsledek otočila. My jsme nedokázali její obranný val ve druhém polo-
čase překonat, i když jsme hráli celou druhou polovinu na její půlce hřiště. 
Nastřelili jsme břevno, Čontofalský chytil příležitost Bakoše. Šance, které 
jsme neproměnili, rozhodly o tom, že jsme z Edenu odjeli bez bodu,“ říká 
rozpačitě. V reprezentační pauze, ve které český výběr uspěl v baráži 
o mistrovství Evropy s Černou Horou, si plzeňští fotbalisté od soutěž-
ních zápasů neodpočinuli. Čekalo je totiž další kolo Ondrášovka Cupu 
na půdě Sokolova. „Musím pochválit hráče, kteří tento zápas odehráli, 

protože jsme hráli bez šesti fotbalistů. 
Čtyři hráči byli na reprezentačním srazu, 
Vláďa Darida s jedenadvacítkou a David 
Limberský byl zraněný. Hráli jsme proti 
mužstvu, které má ve druhé lize jedny 
z největších ambicí. Pohybuje se na příč-
kách, které znamenají postup do první 
ligy. Samozřejmě, že jsme si vzpomněli, že 
loni vyřadili v  Ondrášovka Cupu Spartu. 
Vážím si toho, že jsme utkání zvládli ve-
lice dobře. Průběh zápasu byl pod naší 
kontrolou,“ tvrdí. Pod kontrolou měli 
Plzeňané také šlágr čtrnáctého kola 
Gambrinus ligy s  Mladou Boleslaví. 
„Myslím si, že se ukázalo, že souboje 
Plzně s Mladou Boleslaví jsou pro diváky 
atraktivní. Hrál se fotbal nahoru dolů se 
spoustou šancí. Jsem rád, že se nám vy-
dařil první poločas, ve kterém jsme za-
slouženě zvítězili 3:1. Do druhé půle jsme 
měli mimořádný vstup, ale neproměnili 
jsme šance. Poté jsme měli spoustu dal-
ších brejkových situací, kdy jsme přečís-
lovali soupeře, ale nedokázali jsme z nich 
vytěžit finální nahrávku, abychom se 
dostali za obranu. V  devadesáté minutě 
jsme pak ještě inkasovali gól, který nám 
pokazil výsledek. Dokázali jsme ale po-
razit mužstvo, které má výbornou formu 
a bude s námi na jaře bojovat o poháry, 
za což jsem byl rád,“ hodnotí zatím po-
slední výhru v domácím prostředí.

BATE Borisov. Myslím si, že to pro nás byla trošku nevýhoda, 
protože první zápasy jsou vždy opatrnější. Věděli jsme, že 
Borisov bude tím mužstvem, které s  námi bude bojovat 
o třetí místo a Evropskou ligu. Je škoda, že jsme v  utkání 
nevyhráli, protože se vyvíjelo v náš prospěch. Vedli jsme 1:0 
a zápas jsme mohli zvládnout. Bohužel soupeř nějakých 
dvacet minut před koncem vyrovnal na 1:1,“ přemýšlí nad 
svým trenérským debutem v Champions League.  

Přestřelka s Jabloncem i vydařená návštěva 
San Sira
Po zisku prvního bodu v Lize mistrů nastoupili viktoriáni 
ve Štruncových sadech proti velmi dobře hrajícímu Jab-
lonci, který na podzim táhnul především střelec David 
Lafata. „Střetnutí s Jabloncem bylo asi vrcholem domácích 
zápasů. Domnívám se, že to bylo jedno z nejlepších utkání, 
které jsme tu na podzim odehráli. Obě dvě mužstva chtěla 
hrát ofenzivně a zápas vyhrát. Hrálo se nahoru dolů. Po 
jeho skončení jsme měli 
větší radost než Jablo-
nec, protože jsme otočili 
výsledek z 1:2 na 4:2. 
Z  tohoto pohledu to pro 
nás byl velmi důležitý 
zápas, který se musel 
všem, kromě fanoušků 
Jablonce, líbit,“ vzpo-
míná na parádní fotba-
lovou podívanou. Méně 
fotbalovosti přineslo 
utkání dalšího ligového 
kola v  Českých Budě-
jovicích. „Bylo podobné 
jako ve druhém ligovém 
kolo proti Bohemce. 
Soupeř hrál ze zajištěné obrany. Bohužel se v lize dostáváme do situace, 
kdy i venku hrajeme do plné obrany a kdy soupeř proti Plzni nechce hrát 
útočně, ale pouze chce útočit do naší otevřené obrany. Musíme si tak zvy-
kat na trošku odlišný způsob hry, než jsme tu hráli v  minulých dobách. 
Soupeři proti nám hrají jinak a i bod je pro ně v domácím prostředí zlatý, 
což ukázaly právě i Budějovice. Na rozdíl od nás bod slavili,“ říká smutně. 
O poznání pyšnější může být na představení, které předvedli jeho svě-
řenci na San Siru. „První svátek v Champions League nás čekal na půdě 
AC Milán, na mimořádném stadionu. Myslím si, že všichni příznivci, kteří 

za námi do Itálie přijeli, i my jsme 
zjistili, co je to fotbal světové 
úrovně. Krásné stadiony, 80 000 
diváků, úžasná atmosféra... 
Odehráli jsme tam jednu z  nej-
lepších partií ve skupině. Byli 
jsme velmi slušným soupeřem 
a měli i dvě situace za bezbran-
kového stavu, kdy jsme mohli 
vstřelit vedoucí branku. Bohužel 
se nám to nepodařilo a z  pe-
nalty jsme inkasovali. Soupeř 
ke konci výsledek potvrdil, když 
přidal branku na 2:0,“ chválí své 
hráče. To však pravděpodobně 
neudělal po ztrátě dvou bodů 
v domácím klání s ostravským 
Baníkem. „Znovu jsme hráli do 
plné obrany a soupeř ukopal 
výsledek 1:1. Hlavně v  posled-
ních dvaceti minutách jsme 

měli drtivý tlak, kdy se Baník nedostal ani přes 
polovinu hřiště. Nastřelili jsme tyčku, břevno 
a měli tři šance, kdy jsme nedokázali vstřelit 
branku ani z  malého vápna. Ztratili jsme tak 
doma jednoznačně dva body, protože jsme 
neuhráli utkání ve finální fázi,“ hledá důvod, 
proč byla Viktorka neúspěšná. Na druhou 
stranu o ligové kolo později brala plný po-
čet bodů z venkovního utkání na Slovácku. 
„Když s  námi chce hrát soupeř otevřenější 
partii, určitě nám to vyhovuje. Hned v prvních 
pěti minutách jsme dali branku, poté Slovácko 
začalo útočit a vyrovnalo. Na 2:1 v  náš pro-
spěch zvýšil na konci prvního poločasu Milan 

Petržela, když vystihl malou domů. Ve druhé půli už Slovácko nebylo tak 
nebezpečné a Danem Kolářem jsme přidali další branku.“

Dvojzápas s Barcelonou a jednoznačné ligové výhry
Pokud zrovna nejste celkem, který pravidelně hraje v nejvyšší španěl-
ské soutěži, je pro vás utkání s Barcelonou vždy svátkem. Nejinak tomu 
bylo i pro Viktorku a celé české fotbalové prostředí. „Soutěžní utkání na 
Nou Campu bude asi v plzeňské kronice zapsané zlatým písmem. Byla to 
pro nás obrovská zkušenost, něco mimořádného pro všechny. Pro klub je 
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Poohlédnutí za podzimem

Cena vstupenky:

  699,- Kč

Kontakty: +420 377 062 755
  naspilce@naspilce.com
  www.naspilce.com

Tříchodové menu

Půlnoční selátko

Koktejl bar

Tombola

Ohňostroj

Novoroční česnečka

Restaurace U Salzmannů
Nejstarší plzeňská pivnice

Historie pohostinství v domě, kde sídlí restaurace a pen-
sion U  Salzmannů, se začala psát již v  17. století. Pů-
vodně zájezdní hostinec koupil v  19. století bývalý for-
man Martin Salzmann a  vbrzku dosáhl velké vážnosti 
a  respektu Plzeňáků i  „přespolních“ návštěvníků. Citli-
vě rekonstruovaný dům i  interiér evokují dobu počátku 
století, kdy byla restaurace oblíbeným místem setkávání

plzeňských měšťanů a jejich hostů. 

Pražská 8
301 00 Plzeň

info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com

Tel.: 377 235 467
GPS: 49°44‘52.166“N, 13°22‘45.844“E

Otevírací doba: Po-Čt: 11 - 23, Pá-So: 11 - 24, Ne: 11 - 21

Čepovaná piva
Pilsner Urquell 12° nepasterovaný
Master polotmavý 13°
Velkopopovický Kozel 10° tmavý
Radegast Birell nealkoholický

com

kupon 

na silvestrovskou

 vstupenku v hodnotě

99,- Kč

Silvestr 2011 Na Spilce
31. 12. 2011 od 19:00 hodin
Živá hudba ve dvou sálech (hudba všech generací)

Skupina Mikiho Gracíka
Plzeňský Vybroband Emila Vyskočila

Historické vítězství v Minsku 
nad Borisovem, ale porážka 
v Příbrami
Ve středu večer odehráli viktoriáni 
v Minsku utkání proti BATE Borisov, 
které značně napovědělo, kdo se 
přiblíží postupu do Evropské ligy. 
„Zápas jsme zvládli dobře. Už od 
úvodu jsme byli aktivní. Vypracovali 
jsme si tři nebo čtyři situace, které 
jsme dobře vyřešili. Brankář je ale po-
držel. Třeba proti střele Pilaře. Šanci 
měl dále také Ševinský, který byl na 
malém vápně. Do konce poločasu 
se nám ale povedlo vstřelit gól. Ve 
druhé půli jsme spíše bránili vedení, 
ale hlavně únik Petržely nebo akce 
Koláře mohly naše vítězství potvrdit,“ popisuje utkání, které se zapsalo 
zlatým písmem do historie plzeňské kopané. „V Minsku jsme udělali 
velmi důležitý krok k tomu, abychom si na jaře mohli zahrát Evropské po-
háry. Nevěřím tomu, že by Borisov mohl zvítězit na Barceloně. I když se 
může stát cokoliv. Před dvěma lety ale v Barceloně vyhrála Kazaň, a tak 
se to snad nebude opakovat. Hlavně ale věřím, že se nám podaří uhrát 
s  AC Milán remízu, což nám bude určitě stačit,“ přemýšlí o postavení 
v základní skupině Ligy mistrů před posledním střetnutím v Champ-
ions League. Nicméně po utkání v Bělorusku přišla porážka v domácí 
soutěži, když viktoriáni padli na hřišti Příbrami v poměru 2:1. „Vliv 
měla určitě menší koncentrovanost. V  Lize mistrů ji máme daleko větší. 
Příbram měla určitě lepší pohyb, více šancí a bojovala po celých devade-

sát minut. Bodů jsme na podzim 
bohužel ztratili dost. Jestli jsem ale 
několikrát v sezóně říkal, že jsme 
něco uhrát mohli, tak pro zápas 
v Příbrami to neplatilo. Domácí 
si vítězství prostě zasloužili,“ kon-
statuje o duelu patnáctého ligo-
vého kola. 

Když se řekne fotbalový 
podzim 2011
Pokud se někdo kouče Viktorky 
zeptá na první polovinu sezóny 
2011/12, vybaví se mu zejména 
postup do nejprestižnější evrop-
ské pohárové soutěže. „Asi nyní 
budeme všichni vzpomínat na to, 

jak se nám podařilo postoupit do Champions League, protože to byly zá-
pasy, které nás posunuly někam dál. Hlavně u reprezentantů toto obrov-
sky pomohlo k tomu, aby byli nominováni. Daly nám strašně moc a i hráči 
se přesvědčili, že proti mužstvům, která mají daleko více zkušeností a mož-
ností, než máme my, se dá hrát. Pokud je výkon hráčů někde na hranici 
možností, dají se tito soupeři porážet a dostat se do evropských soutěží,“ 
tvrdí. „Uvidíme, co bude na jaře a kolik hráčů bude působit dále v klubu. 
Uvidíme, jakou cestou půjdeme. Na druhou stranu asi všichni víme, že, 
pokud si chceme nadstandard udržet, jde to pouze přes evropské poháry. 
Nechci to zakřiknout, ale snad by se měly na jaře přivést zápasy pohárové 
Evropy do Plzně,“ říká trenér Viktorie a vyhlíží dnešní utkání s  Bohe-
mians i úterní rozlučku s Ligou mistrů v podobě střetnutí s AC Milán.

je přítel vítězůSTRACH
j
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FC Viktoria Plzeň Knihy o sportu,
o Plzni a o Šumavě
Žádejte u svých knihkupců
nebo na www.starymost.cz
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Minulé zápasy  Minulé zápasy

před Wágnerem zachránil situaci Bystroň, další příležitost měli Pří-
bramští ve 13. minutě, kdy Koukal už obcházel Marka Čecha, ten na 
poslední chvíli balon odkopl. Až potom se dostali ke slovu viktoriáni. 
V 17. minutě zkoušel příbramského gólmana přehodit Ďuriš. Ve 35. 
minutě našel Pilík volného Pleška, který střelou na zadní tyč otevřel 
skore utkání –1:0. O pět minut později Kolář minul na malém vápně 
míč, který tak skončil vedle. 

Do druhé části vlétla Viktoria jako tajfun. Už ve 48. minutě po cen-
tru Petržely Bakoš trefil tyč a odražený míč nedokázal do brány na-
směrovat Ďuriš. O minutu později Čišovský trefil po centru Ďuriše 
pouze náruč gólmana Hrušky. Prakticky hned z protiútoku Příbram 
skorovala. Explzeňský Pleško utekl po lajně a po jeho centru neměl 
osamocený Wágner problém dostat míč do plzeňské sítě podruhé - 

2:0.  V 74. minutě mohl dokonat zkázu 
Plzně Wágner, jeho šanci ale Marek 
Čech vychytal. Místo toho ale Viktoria 
dala o chvíli později kontaktní gól. Pa-
vel Horváth  rozehrál roh na hlavu Či-
šovského, který zamířil přímo do šibe-
nice – 2:1. Závěrečný tlak Viktorie ale již 
vyrovnání nepřinesl. 

Plzeňský trenér Pavel Vrba nezakrý-
val po utkání zklamání a rozčarování 
z  výsledku. „V první půli k tomu někteří 
naši hráči přistoupili hodně vlažně,“ hle-
dal příčiny porážky. „Vliv na porážku 

měla menší koncentrace, v kondici bych to rozhodně nehledal.“ Podle 
plzeňského trenéra vývoj utkání poznačily dva klíčové momenty. 
„Prvním byla neproměněná příležitost Ďuriše ještě za bezbrankového 
stavu a chyba Čišovského, která předcházela druhé brance Příbrami.“ 
Vrba ale také zároveň sportovně uznal kvalitu soupeře. „Měli lepší 
pohyb, více šancí a bojovali po celých devadesát minut. Bodů už jsme na 
podzim poztráceli dost, ale jestli jsme si někdy říkal, že jsme něco uhrát 
mohli, tak pro dnešní zápas to neplatí. Na to, co obě mužstva předvedla, 
si Příbram vítězství prostě zaslouží.“

Druhé brance soupeře předcházel kiks Mariána Čišovského. „Míč 
mi odskočil dál, než jsem čekal,“ popisoval zmíněnou situaci. „Chvílemi 
jsme si vytvořili velký tlak. Jenže jsme selhávali v koncovce a Příbram se 
nejednou ubránila i se štěstím.“ Svoji chybu slovenský stoper napravil 
v 75. minutě. „Dostal se ke mně míč u bližší tyče, míč sedl na hlavu pa-
rádně. Jenže se nakonec ukázalo, že bylo pozdě. Pak jsme ve snaze o vy-
rovnání hráli na riziko. Domácí 
tak chodili do otevřené obrany 
a mohli jsme ještě inkasovat.“ 
I autor jediné branky Vikto-
rie měl pro soupeře slovy 
chvály. „Nemůžeme se na nic 
vymlouvat, neměli jsme odra-
žené míče, vázla přechodová 
fáze a hlavně v první půli 
nám chyběl pohyb. Ale byl tu 
i soupeř, který nám toho málo 
dovolil, Příbram prostě hrála 
výborný fotbal.“ 

Výhra nad Mladou 
Boleslaví, zaváhání 
v Příbrami

Ve 14. kole Gambrinus ligy zavítala do Štruncových sadů šest kol 
neporažená Mladá Boleslav. Už od prvních minut střetnutí se hrálo 
oboustranně ofenzivně. V páté minutě se opřel do míče svou levač-
kou Pavel Horváth. Boleslav odpověděla pokusem Ondřeje Kúdely. 
Ve 14. minutě vysunul Pavel Horváth nezištnou nahrávkou do kon-
tru Marka Bakoše, který se z hranice šestnáctky trefil přesně k tyči. 
Viktoria tak po necelé čtvrthodině utkání vedla 1:0. Ve  24. minutě 
bylo vyrovnáno. Po faulu na Radka Šírla dostala Mladá Boleslav vý-
hodu přímého kopu z pětadvaceti metrů. K míči se postavil Václav 
Procházka a  svou přesnou technickou střelou k  levé tyči Pavlíkovy 
svatyně nedal plzeňskému brankáři šanci. O deset minut později se 
znovu radovali hráči v  červenomodrých dresech. Po trestném ko-
pou Pavla Horvátha skončil míč na břevně, dobíhající Marek Bakoš 
jej však vzápětí uklidil do sítě 2:1. Mladoboleslavští byli v šoku. Ten 
určitě podpořil ve 37. minutě Petr Jiráček, který po přihrávce Daniela 
Koláře navýšil vedení na 3:1. 

Hned v úvodu druhé části se dostal k zakončení hlavou Marek Ba-
koš. Branku hostů ale tentokrát neohrozil. Minutu nato po Petrže-
lově centru znovu zazlobil boleslavskou defenzívu kanonýr ze Slo-
venska. Střela z malého vápna však přívlastek branková nedostala, 
neboť skončila nad břevnem. A nevyšel ani třetí pokus, který směřo-
val mimo tyče. V 56. minutě vyslal dělovku z necelých třiceti metrů 
Radek Šírl. V 79. minutě se do příležitosti dostal po centru před Mille-
rovu bránu Michal Ďuriš. Jen centimetry ho dělily od toho, aby uložil 
míč do boleslavské sítě. Minutu před koncem zápasu ještě zakon-
čoval Michal Ďuriš. Bránu hostů netrefil. To se povedlo v 90. minutě 
na druhé straně Petru Johanovi. Po závaru ve vápně z bezprostřední 
blízkosti snížil na 3:2. 

„Porazili jsme mužstvo, které má výbornou formu a bude s námi na 
jaře bojovat o  poháry, za což jsem rád,“ hodnotil zápas trenér Pavel 
Vrba. „Myslím si, že i dnes se ukázalo, že souboje Plzně s Mladou Bole-
slaví jsou pro diváky atraktivní. Hrál se fotbal nahoru dolu se spoustou 
šancí. Jsem rád, že se nám vydařil první poločas, ve kterém jsme zaslou-
ženě zvítězili 3:1,“ dodal spokojený kouč. Utkání střetnutí  bylo pro 
Pavla Vrbu stým utkáním v  pozici hlavního kouče v  nejvyšší české 
soutěži. „Kanonýrům se počítají také jejich branky ze  zahraničí. Já si 
tedy do toho počítám také zápasy ze slovenské ligy, která je stejně ná-
ročná jako naše. Takže mám vlastně nějakých dvě stě padesát zápasů,“ 
vypočítal s úsměvem.

V prvním poločase Marek Bakoš hned dvakrát poslal míč do bole-
slavské sítě. Ve druhé polovině utkání měl další brankové příležitosti, 
ale neproměnil je. „Kdyby se to na začátku druhého poločasu zlomilo, 
mohl být zápas klidnější a  my bychom mohli přidat další góly. Museli 
jsme si ale pak dávat pozor na zadní vrátka, Boleslav byla hodně nebez-
pečná,“ chválil soupeře plzeňský kanonýr. Snajpr ze Slovenska dnes 
zaznamenal svůj sedmý a  osmý zásah v  probíhajícím ligovém roč-
níku. „Při prvním gólu mi dal ‚Horvi‘ míč 
za obranu a viděl jsem, že stoper zazmat-
koval. Já se k balonu dostal a trefil branku. 
Při druhém gólu jsem tajně doufal, že by 
se míč mohl odrazit od břevna přesně 
ke mně. Tak to také nakonec dopadlo, míč 
ke mně šel, jako bych měl magnet. Nebylo 
už těžké ho uložit do brány,“ popisuje své 
zásahy.

Čtyři dny po vítězném utkání v Minsku 
zajížděla Viktoria na hřiště 1.FK Příbram. 
V první čtvrthodince byli aktivnější do-
mácí. V páté minutě na poslední chvíli 

Jedna výhra a jedna porážka. Taková je bilance posledních 
dvou ligových zápasů prvního týmu plzeňské Viktorie. Ten 
nejprve v  atraktivním duelu přehrál Mladou Boleslav, poté 
překvapivě nestačil na Příbram a prohrál.

1.FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 2:1
Poločas: 1:0
Branky: 35. Pleško, 53. Wágner –  76. Čišovský
ŽK: Koukal, Krejčí, M. Štochl, Divíšek, Šlapák –  Kolář, Limberský
Rozhodčí: Kocourek – Štěrba, Blažej 
Diváci: 6670
FK Příbram: Hruška – M. Štochl, Hejda, Krejčí, Divíšek – Mareš  
(89. P. Pilík), Tarczal, Koukal, T. Pilík (77. Šlapák), Pleško  
(64. Papšys) – Wágner
FC Viktoria Plzeň: M. Čech – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, 
Limberský – Petržela (88. Hora), Jiráček, P. Horváth, Kolář  
(65. Darida) – Bakoš, Ďuriš (61. Fillo)

FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 3:2
Poločas: 3:1
Branky: 14. a 34. Bakoš, 37. Jiráček – 24. Procházka, 90. Johana 
ŽK: Petržela – Štohanzl, Janíček, Rolko  
Rozhodčí: Jaroslav Bílek – Kryštof Mencl, Dušan Pospíšil 
Diváci: 5 835 
Viktoria Plzeň: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský – 
Petržela (85. Hora), Horváth, Jiráček, Kolář (89. Darida), Pilař 70. 
Ďuriš) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba. 
Mladá Boleslav: Miller – Janíček, Rolko, Johana, Šírl – Procházka, 
Kúdela (72. Wojnar), Zahustel (66. Kysela), Štohanzl – Kulič  
(82. Řezníček), Chramosta. Trenér Miroslav Koubek.
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 Představujeme soupeře  Představujeme soupeře

Klokani Viktorku 
v probíhajícím ročníku 
už porazili

Dlouhá historie plná úspěchů
Jak říká současný název klubu z Vr-
šovic, svou historii začal psát ještě 
v době, kdy vládl nad českou zemí 
František Josef I. Bohemians, do 
roku 1927 hrající pod názvem AFK 
Vršovice, byly totiž založeny právě 
v  roce 1905. Největší úspěchy klo-
kani zažili během 80. let, kdy se 
klubu podařilo v  roce 1983 získat 
titul mistra Československa. Už o 
rok dříve si tento pražský celek při-
psal také triumf v Českém poháru. 
I Bohemka má tak své zkušenosti 
s  pohárovou Evropou. Během pro 
klokany úspěšných 80. let si Antonín Panenka a jeho spoluhráči za-
hráli mimo jiné proti Ajaxu Amsterodam, Valencii, Bayernu Mnichov 
či Tottenhamu Hotspur. Pod názvem Bohemians 1905 však vršovický 
klub vystupuje až od roku 2005. Právě v tomto roce hrozil Bohemce 
v  důsledku finančních problémů zánik. Do stejné doby se datuje 
také spor o název a klasické logo klubu. Nakonec se vše i přes vleklé 
problémy vyřešilo a Bohemka se ze třetí ligy probojovala v  sezóně 
2007/08 zpět mezi českou fotbalovou elitu. Následující rok se sice 
v Ďolíčku hrála opět druhá nejvyšší soutěž, ale už o ročník později sla-
vili klokani návrat zpět do Gambrinus ligy. A po sezóně 2009/10 mohli 
oslavovat, neboť se jim podařilo udržet prvoligovou příslušnost i pro 

roky následující. Přesto mnoho fanoušků Bohemians vstoupilo do 
loňského ročníku bojkotem prvního zápasu jejich týmu, neboť bylo 
rozhodnuto, že klokani již nebudou moci hrát svá domácí utkání ve 
vršovickém Ďolíčku, ale zamíří na stadion do pražského Edenu. Před-

chozí fotbalový rok však byl pro Bohemku velmi 
úspěšný. Jeden z klasických českých klubů obsadil 
výborné šesté místo.

Posily týmu Pavla Medynského 
Také u Bohemians v létě udělali změnu na trenér-
ském postu. Pavla Hoftycha, který odešel trénovat 
Trnavu, nahradil jeho dosavadní asistent Pavel Me-
dynský. Co se hráčského kádru týká, asi největší 
pozornost médií i fotbalových příznivců přitáhla 
posila z Latinské Ameriky. Nicolas Šumský už v je-
denácti letech začal působit v  barvách Monaka, 
poté se objevil v Cannes ve Fotbalové akademii Zi-
nedina Zidana. Následně mu již byla Evropa malá a 

po vzoru španělských conquistadorů se vydal dobývat Jižní Ameriku. 
Působil v River Plate i v juniorském týmu Argentinos Juniors, který vy-
chovává fotbalisty pro druhý slavný argentinský celek, Boca Juniors. 
Před startem letošního ročníku se vrátil do Česka, kde podepsal tento 
osmnáctiletý talent smlouvu s Bohemkou. Nováčky v klubu s kloka-
nem ve znaku jsou také plzeňský odchovanec Tomáš Borek, zkušený 
ofenzivní univerzál Tomáš Michálek, ex-budějovický bek Michael 
Žižka či bývalý čáslavský hráč Jan Růžička. Útočnou vozbu posílila dvo-
jice Ondřej Kraják – Vladimír Bálek. Z fotbalistů, kteří dali Bohemians 
vale, jmenujme Lukáše Hartiga, který zamířil jako host do Slovanu Bra-

tislava, Jana Štohanzla, hájí-
cího nyní mladoboleslavské 
barvy, či Igor Držíka, hostu-
jícího v Nitře.     

Dlouhé čekání na výhru
Bohemka zažila velmi dobrý 
vstup do sezóny. V úvodním 
kole porazila na „domácí 
půdě“ fotbalisty Slavie 2:0 
a vzápětí si výhru na sta-
dionu v  Edenu zopakovala 
také proti Viktorce, kte-
rou porazila v  poměru 2:1. 
Po euforii následoval ale 

pád. Jak jinak bychom mohli nazvat porážku 5:0 na hřišti Jablonce? 
Vzápětí tento debakl fotbalisté Bohemians odčinili dvěma výhrami 
v řadě. V dalších třech kolech na výhru klokani nedosáhli, ale v devá-
tém utkání ročníku porazili v derby Žižkov. To byla však jejich poslední 
výhra v probíhající sezóně. V následných zápasech si na své konto při-
psali bod za remízu v  utkáních s  Duklou a s  Olomoucí, naopak bez 

bodového zisku se do Prahy vraceli z  Mladé Boleslavi i Příbrami. Ve 
14. ligovém kole padli klokani v Edenu v derby se Spartou, které pod-
lehli 0:4. V posledním utkání, kterým zakončili první polovinu sezóny 
2011/12, prohráli na půdě Teplic 2:0 a šest kol již čekají na výhru.   

V  loňském ročníku klokani již nehráli ve vršovickém Ďolíčku, 
ale na stadionu Slavie v pražském Edenu. Přesto na uplynulou 
sezónou budou mít příjemné vzpomínky, neboť se jim 
podařilo obsadit výbornou šestou pozici v  konečné tabulce 
Gambrinus ligy. Do letošních bojů vstoupili sice velmi dobře, 
ale v posledních zápasech se jim určitě nedaří podle představ.

2. kolo Gambrinus ligy 2011/12 – 7. 8. 2011 
Bohemians 1905–FC Viktoria Plzeň 2:1 (1:1)

Branky: 27. M. Nešpor, 78. Bálek – 39. Jiráček 
Rozhodčí: Příhoda – Lakomý, Nádvorník 
ŽK: M. Nešpor, Nikl, Moravec, Borek – Fillo, Kolář 
Diváci: 3023 
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Lukáš, Nikl, Žižka (68. 
Růžička) – Moravec, Budínský (84. Michálek), Borek, Bartek – M. 
Nešpor (66. Bálek), Škoda. Trenér Pavel Medynský. 
FC Viktoria Plzeň: Daněk – Rajtoral, Trapp, Bystroň, Limberský 
– Horváth, Jiráček – Fillo (53. Petržela), Kolář (86. Hora), Pilař – 
Bakoš (72. Ďuriš). Trenér Pavel Vrba.
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Roman Pavlík
17. 1. 1976 

Post brankář
Prvoligové starty 112
Prvoligové branky 0

33

Martin Ticháček 
15. 9. 1981

Post brankář
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 0

30

František Ševinský 
31. 3. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 150
Prvoligové branky 8

15

Martin Fillo 
6. 12. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 98

Prvoligové branky 20

9

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník
Prvoligové starty 350
Prvoligové branky 70

10

Petr Jiráček 
2. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 99

Prvoligové branky 11

20

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník
Prvoligové starty 200
Prvoligové branky 22

11

Martin Sladký 
1. 3. 1992

Post záložník
Prvoligové starty 2

Prvoligové branky 0

22

Michal Daněk 
6. 7. 1983

Post brankář
Prvoligové starty 114
Prvoligové branky 0

25

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce
Prvoligové starty 165
Prvoligové branky 13

8

Petr Trapp 
6. 12. 1985

Post obránce
Prvoligové starty 126
Prvoligové branky 8

7

David Bystroň 
18. 1. 1982

Post obránce
Prvoligové starty 248
Prvoligové branky 12

18

David Štípek 
31. 5. 1992 

Post záložník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

29

Marián Čišovský 
2. 11. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 12
Prvoligové branky 3

28

Vladimír Darida 
8. 8. 1990

Post záložník
Prvoligové starty 12
Prvoligové branky 0

16

Marek Čech 
8. 4. 1976

Post brankář
Prvoligové starty 67
Prvoligové branky 0

24

Radim Řezník
 20. 1. 1989

Post obránce
Prvoligové starty 102
Prvoligové branky 2

14

Daniel Kolář 
27. 10. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 173
Prvoligové branky 38

26

Václav Rada 
24. 5. 1968

Post kustod

Pavel Vrba 
6. 12. 1963

Post hlavní trenér

Josef Čaloun 
18. 6. 1946

Post asistent trenéra

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 

Post vedoucí týmu

Karel Krejčí 
20. 12. 1968

Post asistent trenéra

Jiří Skála 
10. 10. 1973

Post asistent trenéra

Václav Pilař 
13. 10. 1988
Post útočník

Prvoligové starty 39
Prvoligové branky 7

6

Michael Krmenčík 
15. 3. 1993

Post útočník
Prvoligové starty 1

Prvoligové branky 0

6

František Rajtoral 
12. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 184
Prvoligové branky 20

27

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 

Post útočník
Prvoligové starty 38
Prvoligové branky 7

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník
Prvoligové starty 63

Prvoligové branky 24

23

Jakub Hora 
23. 2. 1991

Post útočník
Prvoligové starty 35
Prvoligové branky 2

17

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948

Post masér

Robert Beneš 
26. 4. 1978

Post fyzioterapeut



Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže Partneři mládeže

Významní partneři

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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Juniorka

Juniorka rozdrtila 
libereckou rezervu

Zápas dvou juniorských týmů se na hřišti Luční ulici nesl jedno-
značně od samého úvodu ve prospěch plzeňských mladíků. Vik-
toriáni působili hladověji po gólech a tak první branka na sebe ne-
nechala dlouho čekat. V  9. 
minutě přišla pohledná akce, 
kterou křižnou  střelou zakon-
čoval Krmenčík – 1:0. Ve  28. 
minutě sice hosté Polákem 
z pokutového kopu vyrovnali, 
ale s chutí hrající Plzeňané se 
ještě do poločasu znovu ujali 
vedení brankou Hoffmanna.

I druhý poločas byl v  režii domácích fotbalistů, kteří svůj výborný 
výkon potrhli dalšími hezkými brankami. V 57. minutě se prosadil po 
individuální akci Kůžel – 3:1. O minutu později se Dvořákovi vyplatil 
důraz při rozehrávce soupeře a poslal svůj tým do tříbrankového ve-
dení – 4:1. V 65. minutě poslal Hoffmann míč uličkou na Mandulu, ten 
jej dal pod sebe na volného Kůžela, který se nemýlil a připsal si druhou 
přesnou trefu v utkání. Konečnou podobu výsledku dával po centru 
do vápna na zadní tyči osamocený Beránek, pro kterého nebyl pro-

blém trefit odkrytou branku – 6:1.  „Od stavu 3:1 jsme měli zápas jasně 
pod kontrolou a chvílemi se měnil v naší exhibici. Kluci opět předvedli tý-
mový výkon. Zápas vyšel všem hráčům, bylo by nespravedlivé vyzdviho-
vat výkon jednotlivce,“ okomentoval utkání trenér Jiří Skála. 

To, co vyšlo lépe v  utkání s  Libercem viktoriánům, tedy parádní 
vstup do zápasu, vyšlo následující zápas ve prospěch fotbalistů Ar-
senalu. Dvěmi brankami v  první desetiminutovce prakticky rozhodli 
o vývoji celého utkání. Svůj náskok navýšili domácí ve 28. minutě. Po 
rychlém brejku a následném centru se do tabulky střelců zapsal čes-
kolipský útočník Nikovski. 3:0 pro Českou Lípu. Viktoriánům se takřka 
vzápětí podařilo snížit. František Dvořák našel uličkou Michaela Kr-

menčíka, který svůj samostatný 
nájezd výborně zakončil a  snížil 
na 1:3. Jenomže po ruce Martina 
Sladkého a  přímém kopu, který 
následoval, bylo vedení České 
Lípy znovu tříbrankové. Trefil se 
Broschinský, jenž v  minulosti pů-
sobil mimo jiné právě v plzeňském 
klubu. Ve  druhé polovině utkání 
padla pouze jedna branka a  po-
starali se o  ni fotbalisté Viktorky. 

Po rozehraném rohu Martin Hoffmann přihrál Dominiku Mandulovi, 
který v poločase nahradil v plzeňském útoku Davida Štípka. Osmnác-
tiletý fotbalista upravil svým zakončením z  malého vápna skóre na 
konečných 4:2.

„Do zápasu jsme vstoupili laxně a během chvíle jsme prohrávali už 2:0,“ 
zlobil se asistent trenéra Martin Lepeška. „Následně jsme lacino dávali 
soupeři příležitost ke vstřelení branky. Jinak se nedostal do žádné. Pouze 
nakopával balony. My jsme hráli, ale branky dávali oni. Druhý poločas byl 
už z naší strany lepší a vyhráli jsme ho. Utkání ale dopadlo tak, jak všichni 
počítali,“ dodal zklamaný Lepeška.

Minulý víkend zakončil svoje podzimní tažení fotbalovým 
podzimem také juniorský tým Viktorie Plzeň. Ten sice 
v posledním utkání podzimu nešťastně prohrál na hřišti České 
Lípy, ale týden předtím se s domácími diváky rozloučil vysokou 
výhrou nad Libercem.

FC Viktoria Plzeň B–FC Slovan Liberec B 6:1
Poločas: 2:1
Branky: 57. a 66. Kůžel, 58. a 67. Dvořák , 9. Krmenčík, 
36. Hoffmann (PK), 28. Polák (PK)  
Viktoria B: Mandous – Mudra, Sladký (70. Bečka), Libotovský, 
Beránek (76. Prais) – Hrošovský, Hoffmann, Kůžel – Štípek (54. 
Mandula), Dvořák, Krmenčík.

Arsenal Česká Lípa–FC Viktoria Plzeň B 4:2
Poločas: 4:1
Branky: 4. Šmidrkal, 6. Patka, 28. Nikovski, 35. Broschinský – 
31. Krmenčík, 71. Mandula 
Viktoria B: Daněk – Mudra, Libotovský, Sladký, Beránek – 
Hrošovský, Hoffmann, Kůžel – Štípek (46. Mandula), Dvořák  
(53. Kováč), Krmenčík. Trenéři Jiří Skála a Martin Lepeška.
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Mládež Mládež

Devatenáctka přezimuje 
na druhém místě

V  předposledním kole se viktoriáni představili na hřišti v  Edenu 
v utkání se Slavií. Od úvodních minut se hrálo svižné utkání, v první 
šanci zápasu se objevil Hvězda, ale nebyl úspěšný. Potom měli příleži-
tost domácí, ale ani oni nebyli v koncovce efektivní. A tak v 18. minutě 
otevřel skóre Mariánus střelou k tyči, když zúročil perfektní přihrávku 
Hvězdy 0:1. Ve 28. minutě znovu podobná akce, tentokrát Končal našel 
přesným míčem Šípka, který střelou z  první překonal brankaře Hru-
beše 0:2. Ve 34. minutě to bylo 0:3, Mariánus přesně odcentroval na 
hlavu Šípka, který proměnil a určil tak poločasový výsledek. „V prvním 
poločasu jsme byli efektivní při zakončování, když tři pohledné akce skon-
čili brankou,“ popisoval zápas trenér Jiří Kohout.

I ve druhé části měli plzeňští fotbalisté navrch. Několik příležitostí 
volalo po brankovém zúročení. V 51. minutě uvolnil na hranici poku-
tového území Černý, ale mířil vedle Hrubešovy branky. V 53. minutě 
střílel slávistický Růžička, ale mířil vedle. V 55. minutě měl velkou pří-

ležitost Šípek, ale hlavou mířil do břevna. V 57. minutě měli sérii střel 
a velký závar hráči Viktorie, ale brankař Hrubeš byl tentokrát na místě. 
V závěru zápasu měl vyloženou šanci Hošťálek, mířil však nad branku. 
„Ve druhé půli jsme zlepšili mezihru a vytvořili si šance, tentokrát bez gó-
lového vyjádření,“ dodal trenér. 

K  utkání závěrečného kola 
zamířila Viktoria na sever 
Čech do Mostu. Začátek zá-
pasu vyšel náramně domácím 
a již v 1. minutě otevřeli skóre 
Exnerem. I v  dalších minu-
tách byli domácí aktivnější 
a těžili především z  nepřes-
nosti Viktoriánů. V 10. minutě 
zaútočila Viktoria, Končal se 
uvolnil v  pokutovém území, 
jeho střela však pouze olízla 
břevno. Ve 13. minutě zahrá-

vali domácí pokutový kop po faulu Končala a Kopas se nemýlil 2:0. Ve 
25. minutě střílel z  dobré pozice Hvězda, těsně vedle Šílovy branky. 
„Zápas byl z naší strany nepovedený, do utkání jsme nastoupili vlažně,“ 
přiznal trenér Jiří Kohout.

Začátek druhé půle nevyšel hostům podle představ, po velké 
hrubce hostující obrany překonal nadvakrát Švihoříka, Štefko. Teprve 
potom začali hosté hrát. V 58. minutě vysunul Mariánu Černého, který 
střelou k tyči snížil na 3:1. V 75. minutě Končal střílel těsně vedle. V 83. 
minutě hosté předvedli krásnou akci na jejímž konci byla gólová hla-
vička Černého. Domácí hrozili především z  brejků, ale Švihořík svůj 
tým podržel. V 90. minutě hosté uzamkli soupeře ve vápně, ale po sérii 
střel udržel vítězství pro domácí brankař Šíla. „Ve druhé půli se naše hra 
zlepšila, zápas jsme mohli minimálně zremizovat,“ dodal Kohout.

Výbornou startovací pozici do jarní části I. dorostenecké 
ligy mají dorostenci Viktorie Plzeň U19. Ti jsou po osmnácti 
odehraných zápasech se sedmatřiceti body na druhém místě 
tabulky.

FK Baník Most–FC Viktoria Plzeň 3:2 
Poločas: 2:0
Branky Viktorie: Černý 2
Sestava: Švihořík – Hošťálek (46.Palka), Chocholoušek  
(23. Vaňous), Bečka, Krčál –  Hradecký (52.Jarina), Kyndl  
(21. Mariánus, 64. Lukeš) Šípek – Hvězda, Černý, Končal. Trenéři 
Kohout, Schveinert, Průša

Viktoriánské dorosty 
na Memoriálu 
Vlastislava Marečka

V  prvním poločase hosté dobře bránili. „Nám se dařila kombi-
nace, ale u pokutového území chyběla kreativita a lepší pohyb,“ po-
pisoval dění na hřišti trenér Jiří Žilák. Ve 13.minutě se trefil Dole-
žal a ve 34.min se z hranice vápna prosadil Mičko (2:0). „Ve druhém 
dějství se Motorlet dostával na naší polovinu prostřednictvím rych-
lých brejků, ale šanci si vytvořit nedokázal. Dobře jsme drželi míč.“ 
V 71.minutě zvyšoval Kadlec na 3:0, poté upravil Chasám na 4:0 
a lobem z poloviny hřiště pečetil Doležal vysoké vítězství 5:0. 

„Svého soupeře jsme přehráli v obou poločasech herně i brankově. 
Spokojenější jsme byli s  poločasem prvním, kdy jsme toho hostům 
moc nedovolili, a kluci si vypracovali dostatek dobrých příležitostí. 
Ve  druhém poločase jsme vyrobili více chyb a herní převaha už ne-
byla tak výrazná. Pět vstřelených branek je pozitivní, ale výpadky 
v  kvalitě hry musím eliminovat,“ hodnotil zápas trenér Václav 
Mrázek.

U16 
FC Viktoria Plzeň–SK Motorlet Praha 5:2

Poločas: 3:1 
Branky: Medvěděv 2, Provod, Polom, vlastní
Sestava: Adamovič - Míšek, Danko, Kule, Cibulka (41´Petr) - 
Medvěděv, Polom, Ruml - Peroutka, Kratochvíl (50´Knotek), 
Provod (41´Malý). Trenéři Václav Mrázek, Jakub Havránek

U17
FC Viktoria Plzeň–FK Motorlet Praha 5:0

Poločas: 2:0
Branky: 13.,74. Doležal, 34. Mičko, 71.Kadlec, 72. Chasin
Viktoria: Špiroch – Denk, Piroch, Lešek, Čihák, Kutil, Holub, 
Doležal, Kadlec, Tůma (41. Chasin), Mičko. Trenéři J. Žilák, R. 
Růžička

Tradiční zimní turnaj na počest trenéra Vlastislava 
Marečka rozehráli dorostenci Viktorie Plzeň U17 a U16. 
Oba dorostenecké týmy v konfrontaci s Motorletem uspěly 
a vstoupily tak úspěšně do zimní části přípravy.
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 los Gambrinus ligy

1. kolo 30. 7. 2011
Bohemians 1905 Slavia Praha 2:0
Dukla Praha Sigma Olomouc 0:0
Jablonec Mladá Boleslav 0:0
České Budějovice Sparta Praha 2:4
Baník Ostrava Teplice 3:4
Slovácko Příbram 2:3
Viktoria Plzeň Slovan Liberec 2:2
Hradec Králové Viktoria Žižkov 1:0

2. kolo 6. 8. 2011
Bohemians 1905 Viktoria Plzeň 2:1
Dukla Praha České Budějovice 4:2
Slovan Liberec Slavia Praha 2:1
Příbram Viktoria Žižkov 2:1
Teplice Hradec Králové 0:3
Mladá Boleslav Slovácko 1:0
Sigma Olomouc Baník Ostrava 3:0
Sparta Praha Jablonec 2:1

4. kolo 20. 8. 2011
Bohemians 1905 České Budějovice 2:1
Dukla Praha Viktoria Plzeň 2:4
Jablonec Baník Ostrava 4:0
Příbram Slovan Liberec 2:3
Teplice Slavia Praha 0:0
Mladá Boleslav Viktoria Žižkov 2:0
Sigma Olomouc Slovácko 1:1
Sparta Praha Hradec Králové 1:0

3. kolo 13. 8. 2011
Jablonec Bohemians 1905 5:0
České Budějovice Sigma Olomouc 1:2
Baník Ostrava Mladá Boleslav 1:4
Slovácko Sparta Praha 0:2
Viktoria Plzeň Teplice 2:0
Hradec Králové Slovan Liberec 0:3
Slavia Praha Příbram 3:1
Viktoria Žižkov Dukla Praha 1:0

 los Gambrinus ligy

16. kolo 3. 12. 2011
Jablonec Sparta Praha 3. 12. 19.20
České Budějovice Dukla Praha 4. 12. 15.00
Baník Ostrava Sigma Olomouc 3. 12. 16.00
Slovácko Mladá Boleslav 5. 12. 18.30
Viktoria Plzeň Bohemians 1905 2. 12. 20.15
Hradec Králové Teplice 4. 12. 17.00
Slavia Praha Slovan Liberec 3. 12. 16.00
Viktoria Žižkov Příbram 4. 12. 10.15

17. kolo 18.02.2012
Bohemians 1905 Jablonec 18. 2. 00.00
Dukla Praha Viktoria Žižkov 18. 2. 00.00
Slovan Liberec Hradec Králové 18. 2. 00.00
Příbram Slavia Praha 18. 2. 00.00
Teplice Viktoria Plzeň 18. 2. 00.00
Mladá Boleslav Baník Ostrava 18. 2. 00.00
Sigma Olomouc České Budějovice 18. 2. 00.00
Sparta Praha Slovácko 18. 2. 00.00

18. kolo 25.02.2012
České Budějovice Bohemians 1905 25. 2. 00.00
Baník Ostrava Jablonec 25. 2. 00.00
Slovácko Sigma Olomouc 25. 2. 00.00
Viktoria Plzeň Dukla Praha 25. 2. 00.00
Hradec Králové Sparta Praha 25. 2. 00.00
Slavia Praha Teplice 25. 2. 00.00
Viktoria Žižkov Mladá Boleslav 25. 2. 00.00
Slovan Liberec Příbram 25. 2. 00.00

19. kolo 03.03.2012
Bohemians 1905 Baník Ostrava 3. 3. 00.00
Dukla Praha Slovácko 3. 3. 00.00
Jablonec České Budějovice 3. 3. 00.00
Příbram Hradec Králové 3. 3. 00.00
Teplice Slovan Liberec 3. 3. 00.00
Mladá Boleslav Slavia Praha 3. 3. 00.00
Sigma Olomouc Viktoria Žižkov 3. 3. 00.00
Sparta Praha Viktoria Plzeň 3. 3. 00.00

20. kolo 10.03.2012
Baník Ostrava České Budějovice 10. 3. 00.00
Slovácko Bohemians 1905 10. 3. 00.00
Viktoria Plzeň Sigma Olomouc 10. 3. 00.00
Hradec Králové Dukla Praha 10. 3. 00.00
Slavia Praha Jablonec 10. 3. 00.00
Viktoria Žižkov Sparta Praha 10. 3. 00.00
Slovan Liberec Mladá Boleslav 10. 3. 00.00
Příbram Teplice 10. 3. 00.00

21. kolo 17. 3. 2012
Bohemians 1905 Hradec Králové 17. 3. 00.00
Dukla Praha Slavia Praha 17. 3. 00.00
Jablonec Viktoria Plzeň 17. 3. 00.00
České Budějovice Slovácko 17. 3. 00.00
Teplice Viktoria Žižkov 17. 3. 00.00
Mladá Boleslav Příbram 17. 3. 00.00
Sigma Olomouc Slovan Liberec 17. 3. 00.00
Sparta Praha Baník Ostrava 17. 3. 00.00

26. kolo 21. 4. 2012
Dukla Praha Baník Ostrava 21. 4. 00.00
Hradec Králové Viktoria Plzeň 21. 4. 00.00
Slavia Praha Slovácko 21. 4. 00.00
Slovan Liberec Viktoria Žižkov 21. 4. 00.00
Příbram České Budějovice 21. 4. 00.00
Teplice Jablonec 21. 4. 00.00
Mladá Boleslav Sparta Praha 21. 4. 00.00
Sigma Olomouc Bohemians 1905 21. 4. 00.00

22. kolo 24. 3. 2012
Slovácko Baník Ostrava 24. 3. 00.00
Viktoria Plzeň České Budějovice 24. 3. 00.00
Hradec Králové Mladá Boleslav 24. 3. 00.00
Slavia Praha Sparta Praha 24. 3. 00.00
Viktoria Žižkov Jablonec 24. 3. 00.00
Slovan Liberec Bohemians 1905 24. 3. 00.00
Příbram Dukla Praha 24. 3. 00.00
Teplice Sigma Olomouc 24. 3. 00.00

27. kolo 28. 4. 2012
Bohemians 1905 Příbram 28. 4. 00.00
Dukla Praha Mladá Boleslav 28. 4. 00.00
Jablonec Hradec Králové 28. 4. 00.00
České Budějovice Slovan Liberec 28. 4. 00.00
Baník Ostrava Viktoria Žižkov 28. 4. 00.00
Slovácko Teplice 28. 4. 00.00
Viktoria Plzeň Slavia Praha 28. 4. 00.00
Sparta Praha Sigma Olomouc 28. 4. 00.00

23. kolo 31.3. 2012
Bohemians 1905 Viktoria Žižkov 31. 3. 00.00
Dukla Praha Slovan Liberec 31. 3. 00.00
Jablonec Slovácko 31. 3. 00.00
České Budějovice Hradec Králové 31. 3. 00.00
Baník Ostrava Viktoria Plzeň 31. 3. 00.00
Mladá Boleslav Teplice 31. 3. 00.00
Sigma Olomouc Slavia Praha 31. 3. 00.00
Sparta Praha Příbram 31. 3. 00.00

28. kolo 5. 5. 2012
Slavia Praha Hradec Králové 5. 5. 00.00
Viktoria Žižkov České Budějovice 5. 5. 00.00
Slovan Liberec Slovácko 5. 5. 00.00
Příbram Baník Ostrava 5. 5. 00.00
Teplice Dukla Praha 5. 5. 00.00
Mladá Boleslav Viktoria Plzeň 5. 5. 00.00
Sigma Olomouc Jablonec 5. 5. 00.00
Sparta Praha Bohemians 1905 5. 5. 00.00

24. kolo 07.4. 2012
Dukla Praha Bohemians 1905 7. 4. 00.00
Viktoria Plzeň Slovácko 7. 4. 00.00
Hradec Králové Baník Ostrava 7. 4. 00.00
Slavia Praha Viktoria Žižkov 7. 4. 00.00
Slovan Liberec Sparta Praha 7. 4. 00.00
Příbram Jablonec 7. 4. 00.00
Teplice České Budějovice 7. 4. 00.00
Mladá Boleslav Sigma Olomouc 7. 4. 00.00

29. kolo 12. 5. 2012
Bohemians 1905 Teplice 12. 5. 00.00
Dukla Praha Sparta Praha 12. 5. 00.00
Jablonec Slovan Liberec 12. 5. 00.00
České Budějovice Mladá Boleslav 12. 5. 00.00
Baník Ostrava Slavia Praha 12. 5. 00.00
Slovácko Viktoria Žižkov 12. 5. 00.00
Viktoria Plzeň Příbram 12. 5. 00.00
Hradec Králové Sigma Olomouc 12. 5. 00.00

25. kolo 14. 4. 2012
Bohemians 1905 Mladá Boleslav 14. 4. 00.00
Jablonec Dukla Praha 14. 4. 00.00
České Budějovice Slavia Praha 14. 4. 00.00
Baník Ostrava Slovan Liberec 14. 4. 00.00
Slovácko Hradec Králové 14. 4. 00.00
Viktoria Žižkov Viktoria Plzeň 14. 4. 00.00
Sigma Olomouc Příbram 14. 4. 00.00
Sparta Praha Teplice 14. 4. 00.00

30. kolo 20. 5. 2012
Slavia Praha Bohemians 1905 20. 5. 00.00
Viktoria Žižkov Hradec Králové 20. 5. 00.00
Slovan Liberec Viktoria Plzeň 20. 5. 00.00
Příbram Slovácko 20. 5. 00.00
Teplice Baník Ostrava 20. 5. 00.00
Mladá Boleslav Jablonec 20. 5. 00.00
Sigma Olomouc Dukla Praha 20. 5. 00.00
Sparta Praha České Budějovice 20. 5. 00.00

5. kolo 27. 8. 2011
České Budějovice Jablonec 1:5
Baník Ostrava Bohemians 1905 0:1
Slovácko Dukla Praha 1:0
Viktoria Plzeň Sparta Praha 0:2
Hradec Králové Příbram 0:1
Slavia Praha Mladá Boleslav 1:1
Viktoria Žižkov Sigma Olomouc 2:2
Slovan Liberec Teplice 0:2

6. kolo 10. 9. 2011
Bohemians 1905 Slovácko 1:1
Dukla Praha Hradec Králové 4:0
Jablonec Slavia Praha 4:0
České Budějovice Baník Ostrava 0:0
Teplice Příbram 2:1
Mladá Boleslav Slovan Liberec 1:4
Sigma Olomouc Viktoria Plzeň 2:3
Sparta Praha Viktoria Žižkov 4:1

7. kolo 17. 9. 2011
Baník Ostrava Sparta Praha 0:2
Slovácko České Budějovice 2:0
Viktoria Plzeň Jablonec 4:2
Hradec Králové Bohemians 1905 2:0
Slavia Praha Dukla Praha 0:0
Viktoria Žižkov Teplice 0:1
Slovan Liberec Sigma Olomouc 1:1
Příbram Mladá Boleslav 2:0

8. kolo 24. 9. 2011
Bohemians 1905 Slovan Liberec 1:1
Dukla Praha Příbram 2:1
Jablonec Viktoria Žižkov 3:1
České Budějovice Viktoria Plzeň 0:0
Baník Ostrava Slovácko 0:1
Mladá Boleslav Hradec Králové 1:1
Sigma Olomouc Teplice 1:0
Sparta Praha Slavia Praha 3:0

9. kolo 1. 10. 2011
Slovácko Jablonec 1:0
Viktoria Plzeň Baník Ostrava 1:1
Hradec Králové České Budějovice 0:0
Slavia Praha Sigma Olomouc 1:0
Viktoria Žižkov Bohemians 1905 0:1
Slovan Liberec Dukla Praha 1:2
Příbram Sparta Praha 0:3
Teplice Mladá Boleslav 1:3

10. kolo 15. 10. 2011
Bohemians 1905 Dukla Praha 0:0
Jablonec Příbram 5:1
České Budějovice Teplice 1:1
Baník Ostrava Hradec Králové 1:0
Slovácko Viktoria Plzeň 1:3
Viktoria Žižkov Slavia Praha 1:0
Sigma Olomouc Mladá Boleslav 1:1
Sparta Praha Slovan Liberec 0:3

11. kolo 22. 10. 2011
Dukla Praha Jablonec 1:3
Viktoria Plzeň Viktoria Žižkov 4:1
Hradec Králové Slovácko 0:1
Slavia Praha České Budějovice 2:0
Slovan Liberec Baník Ostrava 3:2
Příbram Sigma Olomouc 4:1
Teplice Sparta Praha 0:1
Mladá Boleslav Bohemians 1905 2:0

12. kolo 29.10.2011
Bohemians 1905 Sigma Olomouc 1:1
Jablonec Teplice 0:1
České Budějovice Příbram 4:1
Baník Ostrava Dukla Praha 1:2
Slovácko Slavia Praha 1:3
Viktoria Plzeň Hradec Králové 5:0
Viktoria Žižkov Slovan Liberec 1:4
Sparta Praha Mladá Boleslav 0:3

13. kolo 5. 11. 2011
Hradec Králové Jablonec 0:0
Slavia Praha Viktoria Plzeň 2:1
Viktoria Žižkov Baník Ostrava 0:3
Slovan Liberec České Budějovice 4:0
Příbram Bohemians 1905 3:0
Teplice Slovácko 2:1
Mladá Boleslav Dukla Praha 3:1
Sigma Olomouc Sparta Praha 0:1

15. kolo 26. 11. 2011
Slavia Praha Baník Ostrava 0:0
Viktoria Žižkov Slovácko 0:1
Slovan Liberec Jablonec 2:2
Příbram Viktoria Plzeň 2:1
Teplice Bohemians 1905 2:0
Mladá Boleslav České Budějovice 3:1
Sigma Olomouc Hradec Králové 0:2
Sparta Praha Dukla Praha 0:0

14. kolo 19. 11. 2011
Slavia Praha Baník Ostrava 0:0
Viktoria Žižkov Slovácko 0:1
Slovan Liberec Jablonec 2:2
Příbram Viktoria Plzeň 2:1
Teplice Bohemians 1905 2:0
Mladá Boleslav České Budějovice 3:1
Sigma Olomouc Hradec Králové 0:2
Sparta Praha Dukla Praha 0:0
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Soupiska

Brankáři
24  Marek Čech  8. 4. 1976
25  Michal Daněk   6.7. 1983
30  Martin Ticháček  15. 9. 1981
33  Roman Pavlík  17. 1. 1976

Obránci
8  David Limberský  6. 10. 1983
14 Radim Řezník 20. 1. 1989
15  František Ševinský  31. 3. 1979
18  David Bystroň  18. 1. 1982
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

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
16  Vladimír Darida 8. 8. 1990

Utočnici
5  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
12  Michael Krmenčík  15. 3. 1993
6  Václav Pilař  13. 10. 1988
17 Jakub Hora  23. 2. 1991  
23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavni trenér:
Pavel Vrba

Asistenti trenera:
Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

dOMácí »»
FC Viktoria Plzeň

HOSté »»
Bohemians 1905
Brankáři

1 Radek Sňozík 17. 10. 1975
28 Václav Marek 16. 3. 1981

Obránci

3 Pavel Lukáš 20. 11. 1975 
4 Josef Jindřišek 14. 2. 1981 
7 Marek Nikl 20. 2. 1976 
24 Michael Žižka 23. 5. 1981 
27 Martin Cseh 22. 8. 1988

Záložníci

5 David Bartek 13. 2. 1988 
10 Nicolas Šumský 13. 11. 1993 
13 Jan Růžička 26. 8. 1984
15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979
16 Jan Moravec 13. 7. 1987
17 Martin Kraus 30. 5. 1992
18 Roman Potočný 25. 4. 1991 
20 Tomáš Borek 4. 4. 1986
22 Tomáš Michálek 27. 11. 1977 
23 Lukáš Budínský 27. 3. 1992

Útočníci

11 Ondřej Kraják 20. 4. 1991 
14 Martin Nešpor 5. 6. 1990 
21 Milan Škoda 16. 1. 1986 
30 Vladimír Bálek 8. 3. 1981

Hlavní trenér 

Pavel Medynský

Asistenti trenéra 

Václav Hradecký, Pavol Švantner

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 15. kole
1. AC Sparta Praha 15 12 1 2 29:10 37
2. FC Slovan Liberec 15 9 4 2 35:18 31
3. FK Mladá Boleslav 15 8 4 3 27:16 28
4. FK Baumit Jablonec 15 8 3 4 36:14 27
5. FC Viktoria Plzeň 15 8 3 4 34:21 27
6. FK Teplice 15 7 3 5 16:16 24
7. 1. FK Příbram 15 8 0 7 26:27 24
8. Dukla Praha 15 5 5 5 18:17 20
9. 1. FC Slovácko 15 6 2 7 15:18 20

10. SK Slavia Praha 15 5 5 5 14:17 20
11. Bohemians 1905 15 5 4 6 11:23 19
12. FC Hradec Králové 15 4 4 7 10:18 16
13. Dynamo České Budějovice 15 2 4 9 14:30 10
14. FC Baník Ostrava 15 2 3 10 12:27 9
15. FK Viktoria Žižkov 15 2 1 12 9:29 7
16. SK Sigma Olomouc (-9 bodů) 15 3 6 6 15:20 6
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Zvolte Jedenáctku století Viktorie 

Pokud si fanoušci chtějí zahrát na fotbalového trenéra a ještě k tomu 
získat zajímavé ceny, mají nyní ideální příležitost prostřednictvím 
ankety Jedenáctka století Viktorie Plzeň, kterou pro vás připravil fot-
balový klub FC Viktoria ve spolupráci s Deníkem. Každý týden vyjde 
v Denících v plzeňském kraji hlasovací kupon, který stačí vystřihnout 
a vyplněný ho doručit osobně či poštou na adresu: Plzeňský deník, 
Kovářská 4, 301 00 případně na recepci ve Štruncových sadech. 

Kupony vyjdou ve vašem Deníku vždy v pátek, v sobotu a v úterý. Stačí 
jen zaškrtnout jednoho ze čtyř nominovaných fotbalistů. Jejich cha-
rakteristiky přináší dnes na svých stránkách Deník, v průběhu víkendu 
se objeví také na stránkách Viktorie. Hlasovací lístky najdete také 
v klubových bulletinech k domácím ligovým utkáním. Také v  tomto 
případě lze kupony doručit do Plzeňského deníku nebo na recepci  
stadionu ve Štruncových sadech. Ovlivnit složení Jedenáctky století 
Viktorie je možné také pomocí hlasů zaslaných SMS zprávou, viz ná-
vod pod tímto článkem. 

Výsledky ankety budou vyhlášeny na galavečeru ke sto letům FC Vik-
torie Plzeň, který se uskuteční v neděli 8. ledna ve velkém sále Měšťan-
ské besedy. Je jen na vás, pro který způsob hlasování se rozhodnete. Ti 

z vás, kteří si vyberou hlasování pomocí kuponů, budou automaticky 
zařazen do slosování o zajímavé ceny.

A co všechno můžete vyhrát? Soutěžící se mohou těšit například na 
permanentky na jarní část Gambrinus ligy, dres Viktorie a míč s pod-
pisy hráčů, knihu Stoletá cesta k titulu, trička, batohy, míče nebo mi-
kiny od firmy Puma, která obléká fotbalový tým Viktorie, a také na ob-
lečení ze speciální série k Lize mistrů (trička, mikiny, šály atd.).

„Soutěžící, kteří budou hlasovat pomocí kuponů, mohou získat také vstu-
penky do Měšťanské besedy na galavečer ke sto letům Viktorie. Jednáme 
s několika známými moderátory a jeden z nich by měl uvádět celý pro-
gram. Bude se jednat o večer plný muziky, tance, ale také ohlédnutí do 
minulosti. Oficiální část s vyhlašováním jednotlivých anket bude trvat 
dvakrát čtyřicet pět minut, stejně jako fotbalový zápas,“ říká mluvčí zá-
padočeského klubu Pavel Pillár.

Kromě jedenáctky století  rozhodnou čtenáři také o trenérovi sto-
letí, viktoriánovi století a budou vyhlášeny i další ankety. Jedenáctku 
století Viktorie si budou moci zvolit také čtenáři webových stránek  
Deníku. 

„Anketa o jedenáctku století má připomenout a vyznamenat osobnosti, 
které zanechaly v kronice Viktorie nejčitelnější stopu. Těší mě, že jim touto 
cestou můžeme poděkovat a složit poklonu. Zároveň si přeji, aby se an-
keta stala zdrojem radosti pro čtenáře a fanoušky, kteří se do ní zapojí,“ 
uvedl generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

U příležitosti vrcholících oslav sta let Viktorie Plzeň přichází klub ve 
spolupráci s Deníkem s další iniciativou. 

Jedenáctka století Viktorie Plzeň

Vyberte ze čtyř možností jednoho kandidáta 
do sestavy století FC Viktorie Plzeň. Vyplněný 
kupon zašlete nebo doručte do redakce Plzeň-
ského deníku, Kovářská 4, 301 00 Plzeň nebo 
na recepci ve Štruncových sadech. Na obálku 
případně uveďte heslo: „Jedenáctka století“

Jméno, příjmení:  ...........................................................................................................................................................................

Adresa, č. telefonu:  ...........................................................................................................................................................................

Nominace Viktorián století
 
1.......................................................
2.......................................................
3.......................................................
4.......................................................

Nominace Trenér století
 
Jiří Rubáš
Tomáš Pospíchal
Zdeněk Michálek
Pavel Vrba

Zvolte viktoriána století, 
tzn. hráče, který se během 
dlouhých let trvání klubu 
nejvíce zasloužil o jeho vě-
hlas a dobré jméno. Výběr 
je zcela na Vás.


