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Jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
tentokráte se setkáváme zde v Doosan Areně u příležitosti dvou zápasů. V tom prvním, 

přivítáme ve čtvrtém kole Poháru České pošty celek Mladé Boleslavi. Druhé utkání je již 

v rámci Gambrinus ligy, kdy k nám zavítá olomoucká Sigma. Věřím, že se nám v obou 

důležitých zápasech podaří navázat na poslední výkony a výsledky a že Vám naše hra 

přinese radost.

Jak asi víte, naše tažení pohárovou Evropou zápasem na Schalke pro letošní jaro skon-

čilo. Přesto si troufám říci, že jsme se mezi předními evropskými kluby neztratili. Naše 

výkony a předváděná hra byly vesměs hodnoceny kladně a jen souhra několika nešťast-

ných okolností zapříčinila naše vyřazení. V obou zápasech jsme však byli německému 

velkoklubu důstojným soupeřem, který nás ani v jednom utkání v základním čase nedo-

kázal přehrát. Troufám si tvrdit, jsme předváděli fotbal, kterým se český fotbal v Evropě 

dlouho neprezentoval. Poděkování patří i vám, našim fanoušků, kteří jste s námi vydrželi 

po celou dobu a dokázali nás ve všech zápasech podporovat. 

Samotnou kapitolou je jistě poslední zápas Gambrinus ligy na Letné. Již před zápasem 

jsme avízovali, že pokud se chceme udržet ve hře o titul, nesmíme se Spartou prohrát. Pří-

prava byla díky účasti osmi hráčů na reprezentačních srazech o něco komplikovanější, ale 

přesto se nám hráče podařilo na soupeře připravit, soustředěným výkonem jej přehrát a po 

zásluze zvítězit. Díky výhře, kterou však nepřeceňujeme, můžeme i nadále pomýšlet na boj 

o první místo v tabulce. Ve hře je ale ještě řada utkání a spousta bodů. Mohu slíbit za nás 

trenéry, hráče, ale i management klubu, že uděláme maximum, abychom i nadále bojovali 

o nejvyšší příčku a že uděláme vše pro to, aby i na podzim měl plzeňský fotbal zastoupení 

v pohárové Evropě. Vždyť plzeňský region, který se v poslední době stal fotbalovým, si to 

bezesporu zaslouží. 

Pavel Vrba 

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Všechny cesty vedou  
do Plzně

Z Břas do Plzně    
K fotbalu se Václav dostal společně se svým mladším bratrem Janem 
přes otce, který nyní působí jako asistent trenéra v Rokycanech. „Když 
mi bylo asi pět, tak mě přivedl na hřiště u nás v Břasech. Začal jsem tak ko-
pat samozřejmě na škváře,“ vzpomíná na své fotbalové začátky. „Táta mi 
vlastně dělal i prvního fotbalového trenéra. Celá naše rodina je sportovně 
založená a už od začátku mě i bratra naši ke sportu vedli,“ říká na adresu 
svých rodičů fotbalista, který v  páté třídě začal nastupovat za Vikto-

rii. „Z Břas to je do Plzně dvacet kilometrů, což není kousek. Myslím si, že 
to pro rodiče bylo hodně náročné, ale chtěli nás někam vést a udělali pro 
to všechno. Já jim za to mohu jenom poděkovat,“ chválí své rodiče. Jako 
klučina každý den dojížděl z malé vesničky do 33. základní školy v Plzni. 
„Jezdil jsem denně autobusem do Plzně. Trénoval mě Antonín Herman, 
který mě vedl také jako třídní učitel. Vzápětí tam přišel trenér Žaloudek, se 
kterým jsme měli každý den předškolní tréninky. Tou dobu se mnou jezdil 
už i bratr, který na školu také přešel,“ vzpomíná. Pověstné tréninky Josefa 
Žaloudka se konaly od šesti ráno. „Takže my jsme vstávali v pět ráno a jeli 
autobusem, abychom tam byli včas. Byl to sice nepovinný trénink, ale chtěli 
jsme se tomu věnovat pořádně,“ tvrdí. Zároveň přiznává, že začátky pro 
něj byly obtížné. „Měl jsem školu a odpoledne další trénink. Přijel jsem ve 
čtyři nebo v pět odpoledne domů a okamžitě jsem většinou usnul,“ vzpo-
míná.

Nahravačem Davida Limberského
Už v žáčcích se Vašek potkal se svým současným spoluhráčem Davi-
dem Limberským. „Kromě něj byl mým tehdejším spoluhráčem třeba 
Martin Knakal. Potkal jsem se tam ale i s dalšími kluky, kteří to dotáhli třeba 
do béčka Viktorky,“ přemýšlí, s kým ještě v žákovském věku nastupoval. 
Když byl žáčkem, hrával pravidelně ve středu záložní formace. „Tenkrát 
hrál v útoku právě David Limberský. Byl to rychlý štírek, který z nás byl nej-
menší a dával strašně moc gólů. Měl jsem ho zásobovat balóny za obranu, 
což bylo jednoduché, protože stačilo překopnout obránce soupeře, on je 
vždycky předběhl a dal branku,“ vzpomíná na kanonýra, ze kterého se 
o několik let později stala opora zadních řad Viktorky. Na působení 
v této mládežnické kategorii Václav velmi rád vzpomíná. „Mám z žáků 
opravdu hodně pěkných vzpomínek. Třeba hned na začátku v páté nebo 
šesté třídě jsme jeli na turnaj do Bretaně, kde jsme žili v rodinách. Byli jsme 
malí kluci, neuměli jsme nic říci, ale myslím si, že na tento týden v rodinách 
nikdy nezapomeneme. Byl to i velký turnaj, který byl obsazen hvězdnými 
evropskými mančafty,“ vrací se v myšlenkách zpět do Francie. „Stejně tak 
rád vzpomínám na neoficiální mistrovství republiky v Přelouči, kde jsme 
hráli. To bylo také takové vyvrcholení. Byl to známý žákovský turnaj. Kdo 
ho vyhrál, byl nekorunovaným mistrem republiky,“ nezapomíná na další 
okamžik, který mu utkvěl v paměti. 

Bratrské špičkování 
Už od žáčků Vašek nastupoval vždy v o rok starší kategorii. „Hrál jsem 
spíše s ročníkem 1983, který byl lepší a v dorostu dosáhl na moc dobré vý-
sledky. Ale nikdy jsme se mistry nestali. Já byl vždycky druhý. V žácích i v do-
rostu. I když to byl tenkrát za trenéra Michálka také úspěch,“ říká. To jeho 
bratr Jan, který je o dva roky mladší, se z titulu radoval hned několikrát. 
„Hrozně dlouho ho trénoval pan Žaloudek, který vedl jeho ročník vlastně 

Kdyby platilo do posledního písmenka přísloví o tom, že 
všechny cesty vedou do Říma, měly by Lazio a AS opravdu 
velmi široký kádr. Nicméně u tohoto defenzivně laděného 
fotbalisty, pokud vyměníme italské hlavní město za Plzeň, to 
sedí dokonale. Jako malý se vydal z Břas za velkým fotbalem 
právě do Plzně, kde posbíral také své první ligové zkušenosti. 
Po půlročním hostování na Slovácku se vrátil zpět na západ 
Čech. A hádejte, kterým směrem kráčel ze svého třetího 
ligového angažmá v  Mladé Boleslavi? Ano, tipujete správně. 
V  současnosti Václav Procházka znovu obléká barvy Viktorie 
a věří, že si s  Plzní v  nadcházejících sezónách zahraje ještě 
mnoho vydařených duelů v pohárové Evropě.
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byl tam skvělý mančaft. Hráli tam Nezmar, Polách a spousta dalších výbor-
ných fotbalistů, kteří byli ve skvělé formě. Ligu se nám podařilo zachránit 
a nakonec jsme si zahráli i finále Poháru ČMFS. Vlastně se dá říci, že to byla 
úspěšná sezóna,“ vzpomíná na své první profesionální angažmá mimo 
Štruncovy sady. Po půlroce se Václav vrátil do Plzně. „To Viktorku už měl 
trenér Michálek, který mě vedl dvě kategorie v dorostu, takže jsme se znali 
dobře. Myslím si, že je pro trenéra důležité, když ví, co může od hráče čekat. 
Pak je jen na samotném fotbalistovi, aby to naplnil. Díky tomu jsem měl 
návrat také jednodušší,“ tvrdí. Podle vlastních zkušeností může Václav 
říci, že raději spolupracuje s trenéry, kteří svým svěřencům naslouchají. 
„Úplná volnost by určitě nehrála dobrotu ani pro mě. Trenér musí mít vždy 
autoritu, ale o některých věcích si myslím, že je lepší si normálně promluvit, 
spíše než to řešit hlasitým monologem kouče. Mám radši, když se o tom 
můžeme pobavit,“ vysvětluje, jak vypadá kouč podle jeho gusta.  

Za pohárovou Evropou do Mladé 
Boleslavi 
„Dvě následující sezóny byly celkem úspěšné. Teď už 
je ale pro Plzeň úspěch něco jiného. Dříve byla úspě-
chem včas jistá záchrana. Spíše se nám dařilo zů-
stávat v horní polovině tabulky. Měli jsme za sebou 
dobré zápasy, já byl v tu dobu vlastně i kapitánem. 
Ročník 2007/08 jsme začali také dobře, měli jsme po 
dvou kolech šest bodů a hráli hezký fotbal. Ten rok 
byl nakonec dobrý, ale u toho jsem už nebyl.  Dostal 
jsem nabídku z Boleslavi,“ dostává se ke svému prv-
nímu velkému přestupu. „Byl jsem za to rád, i když netvrdím, že bylo jed-
noduché odsud odcházet. Vedení mi nabídlo prodloužení smlouvy, která 
mi měla po sezóně končit, ale já řekl, že pokud tento přestup bude výhodný 
i pro Viktorii a kluby se domluví, rád bych tam přestoupil. Člověk totiž cítil 
šanci jít do mužstva, možná bude v evropských pohárech. Boleslav byla 
týmem, který chtěl hrát každou sezónu o ty největší příčky. Neúspěchem 
bylo, když se poháry neudělají. Pro mě to byla velká výzva a i vize toho, že 
když o mě má takovýto klub zájem, můžu jít ještě výše,“ popisuje, proč 
se rozhodl Viktorku opustit. Václav se nakonec opravdu mohl těšit, že 
si poprvé v životě zahraje v pohárové Evropě. Jenomže hned po jeho 
přestupu přišlo zranění. „V týmu jsem byl už od třetího ligového kola, ale 
přišel jsem z Plzně trochu zraněný. Na prvním tréninku jsem si to ‚dodělal‘, 
když mi rupla v chodidle nějaká šlacha. Dva měsíce jsem s tím laboroval 
a trénoval individuálně v  posilovně,“ popisuje ne zrovna příjemné za-
čátky v novém působišti. Souboj s Palermem nakonec nestihl, ale jeho 
novému týmu se podařilo přes italský celek přejít do základní skupiny 
Poháru UEFA. „Když jsem už mohl nastoupit, přišel první zápas ve skupině 
s Villarealem a trenér Ščasný mi řekl, že budu hrát v základu a postavil mě 

na pozici stopera. Debut za Boleslav jsem si tak připsal v evropských pohá-
rech,“ culí se. „A ligová premiéra v boleslavském dresu přišla tady ve Štrun-
cových sadech,“ dodává. „První sezóna v  Boleslavi určitě mé očekávání 
naplnila. Hráli jsme v ní skupinu Evropské ligy. Mám krásné vzpomínky na 
zápas s  Villarealem nebo Fiorentinou. Potom, když nastaly roky bez po-
hárů, se první hodil za hlavu, ale přišel další a už byla mezi kluky a v klubu 
nespokojenost. Je obrovský rozdíl, jestli evropské poháry hrajete nebo ne,“ 
tvrdí. Na začátku letošní sezóny však měli Mladoboleslavští možnost 
bojovat o svou čest a slávu v  evropských soutěžích. „Pravidelně nám 
chyběl malý krůček, ale byl vždy někdo o kousek lepší a poháry se neudě-
laly. V posledním roce se nám to, díky zisku Poháru, povedlo, ale v před-
kole s Larnakou jsme vypadli, což si nikdo nepřipouštěl,“ vrací se k prvním 
zápasům probíhající sezóny. Nikdy však, i když se Václavův hlavní sen 
o působení v pohárové Evropě vyplnil pouze v jednom roce, svého od-

chodu do Boleslavi nelitoval. „Vím, že jsem udělal 
dobrou věc, i když si někdo může ťukat na hlavu, 
že jsem přišel o titul atd. Nemůžu to ale takto říci, 
třeba by tu bylo všechno jinak,“ krčí rameny. 

Zpět do (trochu jiné) Plzně
V  letošním zimním přestupním termínu dostal 
Václav nabídku, zda by se nechtěl vrátit do pro-
středí, ve kterém fotbalově vyrostl. Neváhal a na 
návrh Viktorie takřka okamžitě kývl. „Po fotba-
lové stránce jsem přišel do hodně odlišné Plzně, než 
byla ta, ze které jsem odcházel. Dříve to byl každou 

sezónu boj o záchranu. Co bylo navíc, byl úspěch. Teď se tu úspěch měří 
úplně jiným metrem. Celý klub udělal velký krok dopředu a myslím si, že tu 
nyní nastává doba, kdy je Viktorka tím týmem, který, doufám, bude snad 
každým rokem hrát o titul a evropské poháry,“ přeje si. I během svého 
působení u týmu plzeňského soka v boji o přední příčky ligové tabulky 
zůstal duší viktoriánem. „Klukům jsem utkání v Lize mistrů nezáviděl, ale 
hrozně moc přál. Byl jsem na jejich domácích zápasech a moc jsem jim 
fandil. Nebral jsem to tak, že bych o to přišel. Byl jsem někde jinde a za-
žil něco jiného. Nelituji toho. Kluci si to vybojovali sami a já jim to strašně 
přál. V  klubu znám hrozně moc lidí a byl jsem moc rád, že pro Viktorku 
přišlo takovéto úspěšné období. Doufám, že bude trvat dále,“ mrkne spik-
lenecky. Sám může také z vlastní zkušenosti říci, že hrát proti Viktorii 
není žádný med. „Plzeň byla příjemným soupeřem, protože nikdy nehrála 
nějaký tvrdý fotbal. Na druhou stranu byla extrémně nepříjemná, protože 
tu hrají samí kvalitní hráči a těžko se jim bere míč. Jejich fotbal se obtížně 
bránil. Je extrémně náročné, když soupeř dokáže držet balon a už odzadu 
kombinuje a hraje. Hráli jsme proti sobě hodně zápasů. V  lize, v  Poháru 
i Superpoháru... Musím říci, že tato utkání byla jedny z  nejlepších, které 

celé žáky. Měl tedy nad sebou pevnou ruku. V  žákovských a dorostenec-
kých měl lepší výsledky než já. Když hrál za žáčky, tak se stali republikovými 
mistry a to samé zopakovali i v mladším dorostu,“ vyjmenovává úspěchy 
svého sourozence. „Někdy se kvůli tomu z legrace špičkujeme. Předhazo-
val mi, že má více medailí a trofejí. Teď jsem to od něho už ale dlouho nesly-
šel,“ směje se fotbalista, který může hrát prakticky na jakémkoliv postu 
v obraně. „V dorostu jsem začala nastupovat pod tre-
nérem Michálkem spíše na předstoperu. Později jsem 
v áčku hrál beka, protože jsem na tom místě nastu-
poval v  reprezentacích. Většinou jsem tam byl krajní 
obránce a nakonec se ze mě stal univerzál, takže můžu 
hrát na jakémkoliv postu v obraně a samozřejmě i na 
defenzivním záložníkovi. Na toto místo jsem se vrátil 
v  Mladé Boleslavi,“ představuje všechny pozice, na 
kterých může nastupovat. Po tom, aby se stal kano-
nýrem, ale nikdy netoužil. „Možná se to vyvinulo už 
v žácích nebo v dorostu, kdy jsem vždycky, když jsem 
mohl vystřelit, ještě nahrál. Asi nejsem ten typ fotba-
listy, který chce jenom dávat góly. Spíše jsem ten zod-
povědnější, kdo hledá ještě jiné hráče,“ přemýšlí. 

Prvoligová premiéra v plzeňských barvách
Ligového debutu se Václav dočkal v devatenácti le-
tech. „První start jsem měl už v sezóně 2002/03 proti 
Brnu,“ vzpomíná. V základní jedenáctce ale nastou-
pil až na začátku ročníku nadcházejícího. „Bylo to 
v  roce 2003 se Slováckem v  Brně, protože Slovácko 
tenkrát předělávalo stadion. Vedl nás trenér Cipro a od 
něj jsem se také dozvěděl, že budu hrát v základní se-
stavě. Řekl mi to chvíli před začátkem a byl jsem docela 
překvapený, že jsem dostal takovouto příležitost,“ vy-
bavuje si dojmy, které měl, když se dozvěděl o tom, 
že nastoupí poprvé v Gambrinus lize od úvodního 
hvizdu. „Nakonec jsme vyhráli 2:1 a já jsem zařídil jeden náš gól. Centroval 
jsem na zadní tyč a bek si míč srazil do brány. Do poločasu jsem byl veden 
jako střelec branky, o přestávce to ale přepsali na vlastní gól,“ říká. Tou do-
bou si ještě neuvědomoval, že se ve Viktorce každý získaný bod takřka 
vyvažoval zlatem. Klub ze Štruncových sadů v těchto časech totiž bojo-
val prakticky rok co rok o bytí a nebytí v lize. „Nejdříve jsem s tím neměl 
žádné zkušenosti, takže jsem to nevnímal a ani jsem dopředu nevěděl, ko-
lik bodů stačí na záchranu. Neuvědomoval jsem si, že jsme na tom hodně 
špatně. Po podzimu jsme tenkrát měli jen dvanáct bodů a žádný mančaft, 
který uhrál v první půlce sezóny tak malý bodový zisk, to pak nedokázal 
zachránit. Nám se to nakonec taky nepovedlo, i když jsme o záchranu hráli 

do posledního zápasu,“ přehrává si svou první kompletní sezónu v áčku 
Viktorie, která nakonec měla špatný konec. 

Mládežnickým reprezentantem 
Tento po ligové stránce smutný ročník si Vašek prodloužil na světovém 
šampionátu hráčů do dvaceti let ve Spojených arabských emirátech. 

„Jeli jsme tam z Viktorky čtyři. Dva odletěli rovnou s re-
prezentací a já s  Petrem Knakalem, protože jsme hráli 
za Viktorku v základu, jsme tu ještě zůstali, abychom do-
hráli dva ligové zápasy a ještě bojovali o záchranu,“ vy-
světluje hráč, který se objevoval pravidelně v českých 
mládežnických výběrech. „Na reprezentaci jsem mohl 
jezdit díky tomu, že jsem si vybral dobrou střední školu. 
Chodil jsem na Sportovní gymnázium v Táborské ulici. 
Umožňovali totiž reprezentantům účastnit se soustře-
dění, i když si pak každý musel učivo dohnat sám. Nebyl 
ale žádný problém. Když jsem přišel s nominací na re-
prezentaci, vždycky mě uvolnili,“ tvrdí. „Působení v ná-
rodním týmu bylo úžasné. Procestoval jsem s  ním kus 
světa a zažil krásné roky. Rád vzpomínám na náš první 
úspěch, když jsme byli v devatenáctce pod trenérem Bíl-
kem bronzoví na evropském šampionátu v Lichtenštejn-
sku,“ rozzáří se při vzpomínkách na okamžiky, kdy měl 
přes hlavu přetažený dres se lvíčkem na prsou. Rád 
vzpomíná i na již zmíněné mistrovství světa, které 
se hrálo na Blízkém východě. „Bohužel jsme nako-
nec nepostoupili ze skupiny. Zážitky to jsou ale úžasné. 
Odehráli jsme tedy jen tři zápasy. Jeden z nich byl proti 
Brazílii, za kterou nastupoval Daniel Alves a další skvělí 
hráči. Na to se vzpomíná a bude se vzpomínat dlouho,“ 
rozvypráví se o turnaji, kde talentované české fotba-
listy vedl Pavel Vrba. 

Půlrok na Slovácku a návrat do Štruncových sadů
Pro fotbalové jaro 2005 změnil Vašek barvy. Z  druholigové Viktorky 
zamířil hrát nejvyšší českou soutěž do Slovácka. „Do týmu přišel své-
rázný trenér Pulpit a moc se mi nezamlouvaly jeho reakce na to, když se 
mu něco nelíbilo. Na podzim jsem pod ním hrál, ale prostě jsem cítil, že by 
bylo pro mě lepší nastupovat v lize. Díky manažerovi, který mi hned sehnal 
Slovácko, jsem tam odešel na půlroku na hostování,“ vysvětluje, jak se 
zrodilo jeho angažmá na druhém konci republiky. „Rád jsem tuto na-
bídku přijal a na Slovácko vzpomínám jenom v dobrém. Uherské Hradiště 
je malé město, ale jsou tam skvělí lidé, kteří opravdu žijí jenom fotbalem. 
I  když se hrálo také o záchranu, protože Slovácko mělo bodový odpočet, 
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je určitě má oblíbená barva. Trávím na ní totiž nejvíce 
času,“ směje se. „Golf je úplně jiný sport než fotbal. My-
slím si, že tato kombinace člověka vyrovnává. Na fot-
bale to jsou samé emoce a rychlé reagování a na golfu 
to je zase úplně obráceně. Každý krok si člověk může 
promyslet, a když jde za míčkem, je to odreagování. 
Tedy pokud se to dělá rekreačně. Hřiště jsou v  přírodě 
na krásných místech, kde si pročistíte hlavu. Když máte 
dobré parťáky, je to velká zábava,“ vysvětluje, proč 
ho polapilo kouzlo populárního sportu z  Britských 
ostrovů. Golf Václav objevil společně s  Davidem 
Limberským. „Byli jsme spolu na Borech, kde je odpaliště. Zkoušeli jsme si 
odpalovat a naštěstí tam byl jeden trenér, který nám poradil, ať to hrajeme 
na správnou stranu a ne obráceně jako v hokeji. Já si na to dával pozor, 
David to hraje ale stále stejně na druhou. Odpálil jsem si první míčky a pak 
jsme začali chodit na Darovou, kde jsme už byli na hřišti,“ vzpomíná na 
své začátky s  golfovou holí. Golfu se nepřestal věnovat ani po svém 
odchodu do Mladé Boleslavi. „Byl jsem rád, že v Boleslavi otevřeli měsíc 
předtím, než jsem tam přestoupil, nové hřiště. Bylo to dobré v tom, že když 
jsem se po zranění zotavoval a nemohl jsem ještě běhat, aspoň jsem vyplnil 
čas tím, že jsem chodil na hřiště hrát golf. Tam jsem toho asi odehrál nej-

více,“ konstatuje. Právě s „Limbou“ se o sportu, který 
se v  roce 2016 vrátí do programu olympijských her, 
baví nejvíce. „S Davidem se hodně hecujeme, protože 
jsme toho spolu neodehráli moc. Byli jsme spolu pouze 
párkrát. Nyní ani nevíme, kdo z nás je na tom lépe. David 
se tomu teď také moc nevěnoval. Byly tu evropské po-
háry, chce trávit co nejvíce času s rodinou... Já měl více 
volného času a v Boleslavi jsem neměl nic kromě fotbalu 
na práci, a tak jsem se věnoval golfu. Měl bych ho tedy 
podrtit. Ale on tu je na domácím hřišti a dokáže člověka 
v pravý čas rozhodit. Ví, co na mě platí,“ přemýšlí, kdo 

by v souboji dvou defenzivně laděných fotbalistů na golfovém greenu 
uspěl. A v přestávkách v rámci tohoto napjatého souboje by se mohli 
bavit o pohárové Evropě. „Myslím si, že po zkušenosti s evropskými po-
háry v této sezóně, máme všichni obrovskou motivaci uhrát výsledky, které 
nám je zajistí i pro příští rok. Každý si uvědomuje, jaký je rozdíl hrát pouze 
ligu nebo navíc k tomu utkání na Miláně, Barceloně nebo Schalke. Za sebe 
mohu říci, že i pro hráče to je o to větší zábava, když nastupuje před úžas-
nou kulisou, kterou vytvořili třeba v Schalke naši i němečtí fanoušci. Jsou 
to velké zážitky, a proto fotbal hrajeme,“ mohl by Václav Procházka říci 
během volného slunného odpoledne u třetí jamky.

jsme v lize odehráli. Boleslav podávala dobré výkony, Plzeň také. Snad se 
na ten fotbal dalo koukat,“ vzpomíná na střetnutí s celkem, jehož barvy 
nyní znovu hájí.

Dvojzápas s německým Schalke
Svůj první start po návratu do Viktorky si připsal v Evropské lize proti 
loňskému semifinalistovi Champions League. „To pro mě bylo ob-
rovským zážitkem. Ale na druhou stranu to byla velká škoda, protože si 
myslím, že v  tomto dvojzápasu jsme na takový klub, kterým Schalke je, 
měli. Může nás mrzet první zápas, kdy jsme je měli na lopatě a vytvořili 
si hodně šancí. Schalke se vlastně dostalo do dvou ani ne vyložených pří-
ležitostí a dalo nám gól. Bohužel nás potrestalo a zápas skončil 1:1. To do 
odvety nebylo moc příznivé,“ říká. „I když odveta nakonec po prodloužení 
nevyšla, myslím si, že pro nás utkání v  Gelsenkirchenu dopadlo příznivě, 
protože i v  deseti jsme dokázali vyrovnat. Když jsem viděl, jak byli jejich 
fanoušci zaskočení, že jsme to dokázali, byla to taková odměna za to, co 
jsme předvedli,“ hodnotí pozitivně i druhý vzájemný zápas s populár-
ním německým celkem. Novopečený viktorián se 
však v prvním prodloužení zranil. „Ani nevím, jak se 
to stalo. Byl tam nějaký souboj o balón a vůbec to ne-
byl faul. Nějak jsme se do sebe zaklesli a došlo k tomu, 
že mi protihráč spadnul na nohu celou vahou a otočil 
se mi kotník. Okamžitě jsem věděl, že to je špatné, pro-
tože mi v něm křuplo a vzápětí jsem ucítil velkou bo-
lest. V jednu chvíli jsem si myslel, jestli nemám zlome-
nou nohu. Věděl jsem ale, že nebudu moci pokračovat. 
Shodou okolností mě v  ten samý okamžik chytla do 
stejné nohy do lýtka křeč, takže jsem nevěděl, co mám 
dělat,“ popisuje nepříjemné okamžiky. „Hned, když 
mě odnesli za čáru, se mě trenér ptal, jak jsem na tom. 
Odpovídal jsem mu, že vážně nemůžu. On na to reago-
val s tím, že už nemůžeme střídat. V tu chvíli jsem byl 
možná opravdu na omdlení, protože jsem nevěděl, co 
dělat. Řekl jsem doktorovi, ať mi to zkusí pořádně utáh-
nout, ať se mi ta noha nehne. Jakmile jsem se zvedl 
a zkusil na nohu stoupnout, věděl jsem, že budu na hři-
šti k ničemu. Nakonec jsem se tam vrátil, aby někdo byl 
alespoň na půlce. Svůj účel to splnilo, protože tam dva 
jejich hráči zůstávali. Asi si mysleli, že to na ně jenom 
hraju,“ říká nyní i s  náznakem úsměvu. „Dokonce 
i jejich stoper Papadopoulos mně říkal, ať jdu dolu, že 
jsem ještě mladý, můžu hrát dlouho a neriskuji. Soucítili 
se mnou i protihráči,“ tvrdí. Pro sedmadvacetiletého 
fotbalistu to byly velmi nepříjemné okamžiky. „Byla 

to bezmoc, protože jsem věděl, že klukům ve hře nebo v nějaké kombinaci, 
vůbec nepomůžu. I když jsem se to snažil překousnout a alespoň trochu 
pomoci dozadu, bylo to k ničemu. Pohrálo by si se mnou i malé dítě. Na 
nohu jsem nemohl pořádně stoupnout. Věděl jsem, že už bylo jen otázkou 
času, kdy Schalke promění nějakou šanci,“ konstatuje smutně. 

O přítelkyni, rodičích a kamarádech
Ze splínu, jak Vašek prozrazuje, ho umí rozptýlit jeho přátelé. „Opravdu 
mě dostanou z útlumu nebo nějaké špatné nálady nejlépe. Vždycky jsem 
měl v  týmu kluky, se kterými jsem nebyl jenom na hřišti, ale i mimo něj. 
Nikdy jsme se neměli dost a vždycky jsme si měli co říct. Musím říci, že v Bo-
leslavi mám takovýchto kamarádů hodně. Navštěvujeme se stále, dokonce 
jsme spolu byli i na dovolené,“ říká. Kromě nich to samé dokáže také jeho 
přítelkyně. „Když jsem byl v Boleslavi, bylo to nestálé. Měl jsem vztah s An-
dreou z Plzně. Nyní, když se vracím, vracíme se i k sobě. Je načase náš vztah 
vzít s plnou vážností a pořádně. Bylo to určitě těžší, když jsem byl někde 
jinde. Nebylo to ono,“ přiznává. Pod slovním spojením „s plnou vážností“ 

plzeňský univerzál chápe společný život. „Je ta-
kové období, že přemýšlím, že možná se poohléd-
neme po jiném bydlení. V Plzni mám byt pět nebo 
šest let a nechal jsem si ho tady, i když jsem působil 
v  Boleslavi. Teď jsem se do něj mohl vrátit,“ říká. 
„Ani ale nepřemýšlím o domečku jako spíše o vět-
ším bytě,“ dodává. Na svou přítelkyni také prozra-
dil, že nebyla nikdy sportovně založená. „Spolu 
jsme ale nějaké sporty dělali. Vyrazili jsme třeba 
na kolečkové brusle nebo na squash,“  tvrdí. Když 
mluví o svých blízkých, nemůže nezmínit své 
rodiče. „Jezdili vždycky na moje i bratrovy zápasy. 
Když jsme byli ještě malí, vytvořila se tam mezi ro-
dinami, které chodily na naše utkání, dobrá parta. 
Nakonec se většina z nich setkávala také mimo fot-
bal. Naši mě ale podporovali na stadionu i ve chvíli, 
kdy jsem hrál za Boleslav. Jezdili na skoro všechny 
domácí zápasy,“ chválí své rodiče. „Dalo by se říci, 
že jsem takřka vždycky věděl, kde v hledišti budou. 
A když někdy nemohli přijet, většinou jsem jim to 
vynahradil v  dalším utkání, na kterém byli. Jejich 
přítomnost měla takový efekt, že se mi pravidelně 
zápas povedl,“ popisuje.

Na zeleném pažitu i ve volném čase
Zatím jsme nezmínili Vaškův největší koníček, 
kterým se stal před několika lety golf. „Zelená 
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Fotbalista roku

Fotbalová Plzeň 
ovládla anketu Sazka 
Fotbalista roku 2011

Druhým nejlepším fotba-
listou loňského roku se stal, 
dnes již hráč německého Wolf-
sburgu, Petr Jiráček. Mezi nej-
lepší desítkou se rovněž umíst-
nili Václav Pilař a Pavel Horváth. 
Plzeňský kapitán, stejně jako 
v  předcházejícím ročníku uko-
řistil pohár pro Osobnost ligy. 
I v  další anketě Talent roku se 

objevila jména viktoriánů. Páté místo obsadil 
Vladimír Darida a do „pomyslné jedenáctky“ se 
probojoval také Tomáš Wágner. 

„S Plzní jsme se dostali někam, kde vůbec nikdo 
před třemi nebo čtyřmi roky netušil, že bychom 
mohli být. Za to patří všem dík a nejsou to jenom 
hráči a funkcionáři, ale jsou to také i lidé ve městě 

a fanoušci. Toto je samozřejmě i zásluha všech těchto lidí.Nebýt jich, nikdy 
bych takového úspěchu nedocílil,“ prohlásil skromně plzeňský trenér 
Pavel Vrba k zisku prestižního ocenění. Své působení ve Štruncových 
sadech si kouč Viktorky nemůže vynachválit. „Angažmá v Plzni a v Ži-
lině, co se týká postu hlavního trenéra, je to nejlepší, co jsem kdy prožil. 
Uvidíme, jestli bude některá nabídka tak zajímavá, abych uvažoval o tom, 
zda změním dres Plzně. To je ale otázka času,“ odmítá každodenní spe-
kulace médií.

Ve chvíli, kdy se rozhodl 
podepsat smlouvu se zápa-
dočeským celkem, věděl, 
že ho čeká spolupráce s  ta-
lentovaným kádrem, který 
má potenciál hrát o  největší 
příčky. „Když jsem šel do Plzně, 
znal jsem hráče a jejich kvalitu. 
Nějakým způsobem mne to lá-
kalo, protože jsem věřil, že z těchto hráčů lze dostat strašně moc. Samo-
zřejmě tu také nějaké problémy byly, ale naštěstí se atmosféra změnila 
vítězstvím v Poháru. To nám také pomohlo k tomu, že se klub stabilizoval. 
To je podle mne příčina i toho, že tým nyní šlape tak, jak šlape. Potřebujete 
k tomu všechno. I kus štěstí. A to jsem já měl,“ tvrdí.

Sedmačtyřicátý ročník ankety Fotbalista roku, jehož slavnostní 
vyhlášení proběhlo na galavečeru v  pražském paláci Žofín, 
se nesl v  duchu oslav plzeňského fotbalu. Vítězem hlavní 
kategorie se stal počtvrté za sebou brankář londýnské Chelsea 
Petr Čech, který fotbalově vyrůstal v Plzni. Oceněné pro Trenéra 
roku převzal podruhé za sebou lodivod Pavel Vrba. Viktoriáni 
sbírali ale úspěchy i v dalších doprovodných anketách. 

Menu „Sněz a vypij co můžeš“
Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru

pečených mas za paušální poplatek 389 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.) 

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

FOTBALISTA ROKU
1. Petr Čech (Chelsea) 627 bodů, 2. Petr Jiráček (Plzeň/Wolf-
sburg) 340, 3. Tomáš Rosický (Arsenal) 312, 4. Michal Kadlec 
(Leverkusen) 209,  5. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 169, 6. David 
Lafata (Jablonec) 82, Pavel Horváth (Plzeň) 64, 8. Tomáš Ujfa-
luši (Galatasaray Istanbul) 52, 9. Tomáš Jiří Štajner (Liberec) 32, 
10. Václav Pilař (Plzeň) 30 
Další pořadí: 11. Tomáš Sivok, 12. Marek Matějovský, 13. Milan 
Baroš, 14. Roman Hubník, 14.–16. Theodor Gebre Selassie a Fran-
tišek Rajtoral, 17. Tomáš Hübschman, 18. Jiří Jarošík, 19. Daniel 
Kolář, 20.–21. Luboš Loučka a Jan Rezek, 22. Tomáš Pekhart, 23. - 
26. Daniel Pudil, Tomáš Řepka, Radek Sňozík a Václav Svěrkoš.
 

TRENÉR ROKU
1. Pavel Vrba (Plzeň) 528 bodů, 2. Jaroslav Hřebík (reprezen-
tace ČR do 19 let/GSM Sparty) 122, 3. Michal Bílek (reprezen-
tace ČR) 98

TALENT ROKU
1. Ladislav Krejčí (Sparta) 399 bodů, 2. Jan Chramosta 
(Mladá Boleslav) 184, 3. Tomáš Kalas (Arnhem) 140 
Další pořadí: 4. Martin Hurka, 5. Vladimír Darida, 6. Tomáš Přikryl, 
7. Jan Kopic, 8. Pavel Kadeřábek, 9. Marek Hanousek,  
10.–11. Josef Hušbauer a Tomáš Wágner.

 
OSOBNOST LIGY
1. Pavel Horváth (Plzeň) 410 bodů,  2. Jiří Štajner (Liberec) 
245, 3. David Lafata (Jablonec) 87
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„I  kdybychom hráli dnes do půlnoci, tak gól nedáme, i  když jsme měli 
v posledních patnácti minutách pět gólových šancí, ze kterých jsme měli 
skórovat. Dneska byl ale zápas blbec,“ mrzelo kapitána Viktorie, Pavla 
Horvátha. O tom, že se budou v utkání s Duklou body dělit, rozhodly 
podle Horvátha neproměněné šance viktoriánů i  laciná inkasovaná 
branka. „Takový gól dostat nesmíme, ale bohužel se to ve  fotbale stává. 
To samé platí o předku. Co dnes neproměnil Michal Ďuriš, jsou situace, kdy 
vám míč odskočí na holeň. Vypadá to, že budeme na Silvestra v  televizi. 
Takovéto neproměněné šance se ale stávají. Měli jsme jich proměnit více,“ 
uvedl.

Téměř zaplněná Generali Arena viděla parádní nástup fotbalistů ze 
západu Čech. O první gól se postaral už ve 3. minutě Marek Bakoš, který 
si zpracoval centr od Pavla Horvátha, a obstřelil bezmocného Šven-
gera. Konfrontace ligového lídra s úřadujícím šampiónem vyznívala i 
v následujících minutách lépe pro Viktorii. Ve 13. minutě to již bylo 0:2. 
O to se po odkopu brankáře Pavlíka a přihrávce Daridy postaral hlavou  
nejmenší hráč na hřišti – Václav Pilař. O dvě minut později přišly chvíle 
Kweukeho, který doklepával poskakující míč za záda Pavlíka. V  53. 

minutě mohl zvýšit na 
rozdíl dvou branek z po-
kutového kopu Pavel 
Horváth, Švenger úmysl 
plzeňského kapitány 
vystihl a skore se tak 
neměnilo. Očekávaný 
tlak domácích se nedo-
stavil, navíc pozorná pl-
zeňská obrana dokázala 
odrážet nepřesné po-
kusy Sparty a tak se již 
na stavu nic nezměnilo. 

Viktoria tak oplatila Spartě podzimní porážku a uchovala si šanci být 
ve hře o titul.

„Věděli jsme, že pokud neuspějeme, boj o titul pro nás skončí. Díky vý-
sledku jsme se vrátili jsme se do hry,“ přiznal po zápase na Letné trenér 
Pavel Vrba. „Zápas rozhodl jeho úvod, kdy jsme po čtvrthodině vedli 2:0. 
Potom měla Sparta větší kontrolu míče, ale do gólových příležitostí jsme 
ji nepouštěli. Myslím si, že mužstvo druhý poločas odehrálo tak, jak se to 
odehrát má,“ dodal spokojený kouč. Hrdinou zápasu byl autor dvou 
branek Marek Bakoš. „Těší mě především vítězství celého týmu. Že jsem 
dal nějaký gól, je pouze třešničkou na dortu. Jsem rád, že jsme zvítězili, 
čímž zůstáváme ve hře o titul. Věříme v to, že budeme úspěšní.“ 

Viktoria se na Schalke 
neztratila. Remíza 
s Duklou a výhra na 
Spartě

Až do poslední minuty vyrovnané utkání přinesla odveta se Schalke. 
Viktoriáni přestože prohrávali z osmé minuty brankou Huntelaar, do-
kázali i bez vyloučeného Bakoše v samém závěru zásluhou Františka 
Rajtorala vyrovnat a na řadu tak muselo přijít prodloužení. V tom se 
navíc zranil Václav Procházka a protože už Viktoria nemohla střídat, 
dohrála oslabena vlastně o dva hráče. Toho domácí využili ke vstřelení 
dvou branek a tím i k  po-
stupu. 

„Opět jsme s  prvotřídním 
mančaftem v  Evropě doká-
zali hrát otevřenou partii. Bo-
hužel nás nedisciplinovanost 
Marka Bakoše postavila do 
role, kdy jsme ztratili jednoho 
hráče v  poli. To se projevilo 
hlavně v  prodloužení, kde 
jsme nestačili silami. Do de-
vadesáté minuty jsem na celý 
tým hrdý a myslím si, že jsme 
odvedli vynikající práci a hrá-

čům i všem lidem v klubu chci maximálně poděkovat. To, co jsme před-
vedli letos v evropských pohárech, si myslím, že se u nás dlouho nevidělo,“ 
chválil své svěřence trenér Pavel Vrba. „Je to samozřejmě škoda. Byli 

jsme asi deset nebo dvanáct minut od penalt a to trošku mrzí. Na druhou 
stranu jsme se vydali všichni ze všech sil. Na konci, když jsme vyrovnali, 
jsem pevně věřil, že to dotáhneme do penalt,“ přiznal po zápase David 
Limberský. „Je to nejtěžší chvíle v kariéře, protože jsme měli na to, aby-
chom Schalke ještě více potrápili a postoupili. Já jsem to pokazil,“ sypal si 
popel na hlavu Marek Bakoš.

Tři dny po namáhavém sto dvaceti minutovém 
utkání na Schalke zavítala do Plzně Dukla Praha. 
Přestože trenér Vrba udělal po náročném pro-
gramu několik změn, byli to domácí fotbalisté, kdo 
měl od samého úvodu převahu. 

Tu zužitkoval v  úvodní gól po faulu na Ševin-
ského z pokutového kopu Pavel Horváth. Následné 
příležitosti ale kýženou druhou branku nepřinesly. 
Naopak v 51. minutě Petr Malý střelou z dvaceti me-
trů vyrovnal. Závěrečný drtivý tlak Viktorie, která 
svého soupeře přišpendlila před jeho velký čtve-
rec, přinesl sice šance Bakoše, Ďuriše, Horvátha, ale 
trefu zajišťující tři body však nikoliv.

Dva ligové duely a jeden v Evropské lize mají za sebou fotbalisté 
plzeňské Viktorky. Ti s  nejprve představili ve Veltins Areně, 
kde dokázali odolávat po devadesát minut. O postupujícím 
tak muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém oslabení 
viktoriáni nakonec na favorizovaného soupeře nestačili a 
prohráli. Poté se v Doosan Areně představili v remízové bitvě 
Duklou Praha a doposud poslední zápas, a to velmi vydařený, 
sehráli v Generali Areně se Spartou.  

FC Schalke 04–FC Viktoria Plzeň 3:1  
po prodloužení

Poločas: 1:0 
Branky: 8., 106. a 120. Huntelaar – 88. Rajtoral 
ČK: 60. Bakoš 
ŽK: Höger, Farfán, Matip – Pilař, Limberský, Ševinský, Rajtoral, 
Berger 
Rozhodčí: Alan Kelly – Damien MacGraith, Marc Douglas – 
Padraig Sutton, Tomas Connolly (všichni Irsko) 
Schalke 04: Hildebrand – Höwedes, Metzelder, Papadopoulos, 
Fuchs - Höger, Matip – Farfán (73. Obasi), Raúl (119. Marica), 
Draxler (79. Baumjohann) – Huntelaar. Trenér Huub 
Stevens.  Viktoria Plzeň: Čech – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, 
Limberský – Procházka, Darida – Petržela (65. Ďuriš), Kolář (79. 
Hora), Pilař (98. Berger) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba.

FC Viktoria Plzeň–FK Dukla Praha 1:1
Poločas: 1:0 
Branky: 31. Horváth z penalty - 51. Malý 
ČK: 62. Sklenář 
ŽK: Ševinský, Ďuriš - Podrazký, Malý, Sklenář, Švejdík, Gedeon 
Rozhodčí: Tomáš Kocourek - Ladislav Gallo, Emanuel Marek  
Diváci: 6 441 
Viktoria Plzeň: Čech - Řezník (63. Rajtoral), Čišovský, Ševinský, 
Limberský - Horváth, Darida - Petržela (57. Kolář), Ďuriš, Pilař (85. 
Wágner) - Bakoš. Trenér Pavel Vrba. 
Dukla Praha: Rada - Hašek, Vorel, Švejdík, Vrzal - Podrazký 
(72. Božič), Gedeon, Hanousek, Malý (80. Marek), Pázler (67. 
Engelmann) - Sklenář. Trenér Luboš Kozel.

AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 1:3 
Poločas: 1:2 
Branky: 15. Kweuke – 3. a 59. Bakoš, 13. Pilař 
Rozhodčí: Kovařík – Filípek, Jiřík 
ŽK: Zápotočný, Matějovský, Kušnír – Kolář, Pavlík, Bakoš, 
Limberský, Horváth 
Diváci: 17.895
Sparta: Švenger – Kušnír, Zápotočný, Jarošík, Pamič – Přikryl, 
Holek, Matějovský, Krejčí – Kweuke (79. Slepička), Kerič (69. 
Juhar). Trenér: M. Hašek.
Viktoria: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Limberský - 
Horváth, Darida - Petržela (87. Řezník), Kolář, Pilař (90. Berger) – 
Bakoš (81. Ďuriš). Trenér: P. Vrba.
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Sigma Olomouc letos 
na předchozí úspěšné 
sezóny nenaváže

Do nejvyšší soutěže až v 80. letech
Historie olomoucké Sigmy se začala psát v  roce 1919. Tou dobou se 
předchůdce současného nejznámějšího olomouckého celku jmenoval 
FK Hejčín. Název Sigma se ve jménu klubu objevil až polovině 60. let, 
kdy se stejnojmenný koncern stal partnerem klubu. Tou dobou hrála 
Olomouc divizi. V roce 1974 se olomouckým fotbalistům pod vedením 
Karla Brücknera podařilo postoupit do třetí nejvyšší československé 
soutěže. O několik let později klub také díky reorganizaci soutěží zamířil 
ještě o jednu ligu výše. Už jen krůček dělil Olomouc od toho, aby na-
skočila do první československé ligy. Právo nastupovat mezi českoslo-
venskou fotbalovou elitou si Sigma vybojovala poprvé ve své historii 
v  roce 1982. Vzápětí však přišel sestup, ale následně se Olomouc do 
ligy vrátila. Od té doby nepřetržitě působí v první lize. A bojovala také 
o příčky nejvyšší. Několikrát skončila na třetí pozici a ve fotbalovém roce 
1995/96 si vytvořila maximum, když obsadila příčku druhou. Tyto úspě-
chy také znamenaly, že se Olomoučtí podívali do evropských pohárů. 
V sezóně 1991/92 dokráčela až do čtvrtfinále Poháru UEFA, kde však byl 
nad její síly Real Madrid. V Poháru UEFA nebo Evropské lize se dále na 
Andrově stadionu představily Olympique Marseilles, Juventus Turín, 
Real Zaragoza či liverpoolský Everton. Úspěchy Olomouc zaznamenala 
také v Intertoto Cupu, když v ročníku 2000/01 podlehla až ve finále Udi-
nese Calcio. Čtyři roky nato pak v dnes již neexistující pohárové soutěži 
nestačila v semifinále na Hamburg SV. Pro letošní sezónu Olomouci jen 

těsně evropské poháry unikly, neboť ob-
sadila v lize čtvrtou příčku a ve finále po-
hárové soutěže nestačila po penaltovém 
rozstřelu na Mladou Boleslav.    

Nevydařený podzim
Do ročníku 2011/12 vykročila Sigma 
velmi dobře. Po třech odehraných ko-
lech měla na svém kontě pěkných sedm 
bodů. Jenomže následně přišlo rozhod-

nutí disciplinární komise o odpočtu devíti bodů za kauzu Olomouce 
se střížkovskou Bohemkou. Rázem tak klub z Hané spadl na samé dno 
ligové tabulky. A výsledky, které tento celek uhrával, rozhodně nena-
povídaly tomu, že by se měl brzy z vod sestupových vyškrábat. V násle-
dujících zápasech si totiž Olomoučtí připsali pět remízových výsledků 
a jednu jedinou výhru, když porazili na domácím hřišti Teplice, přičemž 
vítěznou branku zaznamenal bývalý viktorián Adam Varadi. Po patnácti 
odehraných kolech tak měli na svém kontě pouze čtyři body. Porážka 
v domácím prostředí od Hradce Králové znamenala také tečku za půso-
bením trenéra Zdeňka Psotky v klubu. V šestnáctém ligovém kole a zá-
roveň posledním utkání podzimu se na lavičku Olomouce postavil kouč 
Augustin Chromý a pod jeho vedením si odvezli Hanáci bod z Ostravy. 
Do jara vstoupili Olomoučtí se staronovým trenérem. Po více než třech 
letech se do Sigmy vrátil Petr Uličný, který má ve svém fotbalovém živo-
topisu také dvě plzeňské kapitoly. Ve Štruncových sadech totiž působil 
jako hráč i jako kouč. A léčba trenérem Uličným se na Hané v prvních 
jarních zápasech vyplácí. Nejprve Olomouc v domácím prostředí uhrála 
bod s Českými Budějovicemi, ale už v dalším kole se jí podařilo v po-
slední minutě vystřelit plný počet bodů na hřišti Slovácka.  

Svěřenci Petra Uličného
Během zimy Olomoučtí vydatně podepisovali nové hráče. Velkou posi-
lou klubu z Hané by měl být krajní záložník Jakub Podaný, který přišel 
z pražské Sparty. V zimní přípravě se mu dařilo, střílel jednu branku za 
druhou. Na jaře je zatím stálicí základní sestavy Olomouce. Po půlroce 
v rakouském Kapfenberg se vrátil do Sigmy Michal Ordoš. Jeho úkol pro 
jaro zní jasně – branky, branky a zase branky. V šestnácti podzimních 
utkáních jich totiž Olomouc zaznamenala pouze patnáct. Stejnou práci 
jako Ordoš by měl odvádět další hráč, který přišel z Letné. Dnes již olo-
moucký útočník Martin Jirouš odehrál podzim na hostování v  Dukle, 
kde se však neprosadil.  Naopak Olomouc opustili talentovaný Tomáš 
Přikryl, který zamířil do pražské Sparty, a Lukáš Bajer, jenž nabral směr 
Kazachstán, kde bude hrát za Aktobe. Pokud se podíváme podrobněji 
na sestavu, na kterou kouč Uličný spoléhá, nemůžeme vynechat v prvé 

řadě jméno stopera Rudolfa Kučery. Velezkušený obránce je nedílnou 
součástí defenzívy Olomouckých od svého návratu na Hanou z němec-
kého Bielefeldu v létě 2010. Ve stoperské dvojici s ním většinou nastu-
puje Aleš Škerle a na levém kraji obrany si nemůžeme představit nikoho 
jiného než Michala Vepřeka, který v  této sezóně nechyběl Olomouci 
ještě ani minutu. V záložní řadě pravidelně hrají, pokud jsou zdravotně 
v pořádku, Daniel Rossi a Tomáš Hořava. V posledních zápasech nastu-
poval ve středu zálohy a nikoliv v útoku také Marek Heinz, který se na 
podzim proti Viktorii dvakrát střelecky prosadil. O olomouckých útoční-
cích jsme si toho řekli už hodně, a tak bychom také neměli zapomenout 
na toho, kdo má naopak ničení gólových příležitostí v hlavním popisu 
práce. Jedničkou Olomouce je od podzimu, kdy přišel na hostování 
z Udinese, Zdeněk Zlámal.         

Sigma Olomouc

Listopad 1941: První start Olomouce v Luční ulici

V létě roku 1941 tehdejší SK ASO Olomouc zvítězil v Moravskoslezské divizi, vybojoval bez ztráty 

bodu i prvenství v kvalifikačním turnaji a poprvé v historii se probojoval do první ligy. V roli 

nováčka se poprvé představil i v plzeňské Luční ulici. Úlohu favorita na sebe musela vzít domácí 

Viktoria a také utkání podle toho zvládla. Sestava Lacina - Bešťák, Berka, Fail, Bouček, Bína, Kraus, 

Perk, R. Sloup, Simon, Štekl se do svého soupeře zakousla a dostávala se do šancí. První gól však 

padl až ve 27. minutě, kdy po rohovém kopu Štekla skóroval kanonýr Perk. Po obrátce tlak Vikto-

rie ještě narůstal a v 56. minutě Perk pěkně uvolnil Krause, který přidal druhý gól. Stav 2:0 se už 

nezměnil, Viktoria před šesti tisícovkami fanoušků získala dva body, ale v jarních odvetách bylo 

všechno jinak. Viktoria i Olomouc zápolily o ligovou záchranu a v neprospěch plzeňského celku 

rozhodla právě odveta v Olomouci. Domácí zvítězili 2:1, v první lize se udrželi a jediný bod právě 

před Viktorií, která společně s posledním Polabanem Nymburk sestoupila do divize.

Duben 1987: Homola vyrovnal v poslední minutě

Sezona 1986 - 1987 byla pro plzeňskou Škodu po šesti letech opět prvoligová. Svěřenci tre-

néra Václava Ryse byli po podzimu sice poslední, ale v jarní části se hodně zlepšili a rvali se 

o záchranu. Body získávali hlavně doma, ale sem tam nějaký přivezli i z venku. V jedenadva-

cátém kole v Olomouci se plzeňská sestava Štícha - Kamiš, J. Sloup, Kalabus, Kopřiva - Paul, Vr. 

Chaloupka, Kovačič - Čermák (77. Rosa), Vašák, Homola rovněž snažila o výhru, ale získala jen 

bod. Gólem do šatny poslal před přestávkou Moravany do vedení Šišma, ale brzo po přestávce 

Čermák vyrovnal na 1:0 a na trávníku se začal odehrávat tuhý boj o vedení. Nejdřív se přiklonilo 

štěstí na stranu domácích a Příložný vstřelil vedoucí gól. Když se už zdálo, že Olomouc zvítězí, 

přišla poslední minuta a s ní pro domácí šok. Na dlouhý nákop dosáhl nejvýše hlavou Sloup, 

přizvedl ho a míč dopadl přesně na nohu Homoly, který si už věděl rady a poslal ho nezadr-

žitelně do branky - 2:2. Dělba bodů byla spravedlivým vyjádřením dění na hřišti. V konečném 

účtování však bod Škodovce nepomohl, protože skončila předposlední a sestoupila. Olomouc 

byla s dvoubodovým odstupem těsně nad Plzní a zachránila se.

Květen 1994: Diepold pokořil Olomouc

Už v samostatné českomoravské první lize byla Viktoria Plzeň nováčkem a pod vedením Zdeňka 

Michálka si vedla v sezoně 1993 -1994 velmi dobře. Když ve 28. kole přivítala ve Štruncových 

sadech evropskými poháry ostřílenou Olomouc, měla šanci na konečné pěkné umístění. Zna-

menalo to ale s Hanáky bodovat. Domácí ve složení M. Čaloun - Slabý - Bečka, Janota, Skála 

- Drahorád, Diepold, Mika, Šmejkal (84. Vlček) - Vágner, Heřman (71. Švejdík) předvedli velice 

zodpovědný výkon. Pozorná defenziva nepouštěla hosty příliš do šancí a naopak každý útok 

Viktorie hrozil nebezpečím. Už po devíti minutách hry sebral Vágner míč Vaďurovi, zatáhl ho 

do velkého vápna a předložil nabíhajícímu Diepoldovi, který nezaváhal a poprvé se zapsal mezi 

prvoligové střelce. Potom se Plzeň v koncovce dlouho nedokázala prosadit, až opět zaúřadoval 

tandem Vágner - Diepold. Stejně jako před prvním gólem vybojoval Vágner míč, naservíroval 

ho Diepoldovi a domácí tým vedl 2:0. Stav se už nezměnil, v předposledním kole uhrála Viktoria 

v Praze na Dukle bezbrankovou remizu, v epilogu celé sezony zvítězila ve Štruncových sadech 

2:0 nad Vátkovicemi a konečná vynikající pátá příčka byla na světě. Olomouc skončila v tabulce 

sedmá. 

Září 2006: Nejlepším byl střelec Rezek

Začátek prvoligového ročníku 2006 - 2007 zastihl Viktorii v dobré formě a když v šestém kole do 

Plzně přijela Olomouc, byli domácí v roli favorita, neboť okupovali šestou příčku a Hanáci se kr-

čili na samém konci ligového peletonu s jediným bodem. Byla to premiéra kouče Stanislava Le-

vého na plzeňské lavičce, protože jeho předchůdce Michal Bílek podlehl vábení pražské Sparty. 

Nový trenér poslal Viktorii na trávník ve složení Daněk - M. Knakal, Müller, Zakopal, Smola - Fillo 

(90. Procházka), Jarolím, Pilař, Limberský - Rezek (88. Šíma), Smejkal. O vítězství Plzně 2:0 roz-

hodly dvě penalty. Po bezbrankovém prvním poločase byl v 50. minutě v šestnáctce faulován 

pronikající Fillo a Rezek nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Čtvrt hodiny před koncem Fla-

chbart zastavil faulem unikajícího Pilaře a kopala se další penalta. Rezek opět nezaváhal - 2:0 

a hostující borec byl navíc vyloučen. Plzeň brala zaslouženě tři body a Jan Rezek následoval 

trenéra Bílka do Sparty. Na jaře Viktoria dokázala vyhrát i v Olomouci 3:1, nakonec obsadila 

šesté místo a Olomouc skončila čtrnáctá, těsně nad sestupovými příčkami.

V  loňském fotbalovém roce Sigma vyválčila nádherné čtvrté 
místo v  ligové tabulce a dokráčela až do finále pohárové 
soutěže, kde však zůstala stát těsně pod vrcholem. V tu dobu 
byly na Hané pěny ódy na práci trenéra Zdeňka Psotky. Všichni 
ale známe pořekadlo o věčné slávě a polní trávě... Po patnáctém 
ligovém kole, pouhých třech výhrách a devítibodovém odpočtu 
patřila Sigmě poslední příčka, a tak se vedení klubu rozhodlo 
s  trenérem Psotkou ukončit spolupráci. Podaří se novému 
olomouckému kouči Petrovi Uličnému zachránit nevydařený 
ročník?

Podzimní ligový zápas z 9. září 2011
SK Sigma Olomouc–FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:2)
Branky: 7., 93. Heinz – 4. a 9. Bakoš, 79. Kolář
Rozhodčí: Královec – Pelikán, Kocián 
ČK: 43. Bakoš
ŽK: Heinz – Bakoš, Bystroň, Čech
Diváci: 7144
SK Sigma Olomouc: Zlámal – Janotka, Kučera, Škerle, Vepřek 
– Hořava, Rossi (82. Bajer), Navrátil (59. Schulmeister) – Přikryl  
(73. Varadi), Heinz, Petr. Trenér Zdeněk Psotka.
FC Viktoria Plzeň: Čech – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limber-
ský – Horváth, Jiráček – Petržela (61. Ďuriš), Kolář (90. Trapp), Pilař  
(81. Fillo) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba.
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Roman Pavlík
17. 1. 1976 

Post brankář
Prvoligové starty 113
Prvoligové branky 0

33

František Ševinský 
31. 3. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 153
Prvoligové branky 8

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník
Prvoligové starty 354
Prvoligové branky 72

10

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník
Prvoligové starty 203
Prvoligové branky 22

11

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce
Prvoligové starty 169
Prvoligové branky 13

8

David Štípek 
31. 5. 1992 

Post záložník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

29

Vladimír Darida 
8. 8. 1990

Post záložník
Prvoligové starty 16
Prvoligové branky 1

16

Marek Čech 
8. 4. 1976

Post brankář
Prvoligové starty 70
Prvoligové branky 0

24

Radim Řezník
 20. 1. 1989

Post obránce
Prvoligové starty 104
Prvoligové branky 2

14

Daniel Kolář 
27. 10. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 177
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 43
Prvoligové branky 10

6

František Rajtoral 
12. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 188
Prvoligové branky 21

27

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 

Post útočník
Prvoligové starty 42
Prvoligové branky 8

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník
Prvoligové starty 67

Prvoligové branky 28

23

Jakub Hora 
23. 2. 1991

Post útočník
Prvoligové starty 37
Prvoligové branky 2

17

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948

Post masér

Robert Beneš 
26. 4. 1978

Post fyzioterapeut

Petr Trapp 
6. 12. 1985

Post obránce
Prvoligové starty 126
Prvoligové branky 8

7

Marián Čišovský 
2. 11. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 16
Prvoligové branky 3

28

Tomáš Berger 
22. 8. 1985 

Post útočník
Prvoligové starty 17
Prvoligové branky 2

13

Tomáš Wágner
6. 3. 1990 

Post útočník
Prvoligové starty 59

Prvoligové branky 15

9

Václav Procházka 
8. 5. 1984 

Post obránce
Prvoligové starty 195
Prvoligové branky 12

21
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

V boji o čtvrtfinále 
Poháru České 
pošty s obhájcem 

Více než stoletá historie
Kopaná má v  Mladé Boleslavi více než stole-
tou tradici, první mladoboleslavský fotbalový 
klub byl založen v roce 1902. 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 automobilový závod Škoda. V následujících 
letech hrál klub z Mladé Boleslavi pravidelně druhou nejvyšší česko-
slovenskou soutěž. Velkého úspěchu se Mladoboleslavští dočkali v se-
zóně 1977/78, kdy se probojovali do finále Českého poháru. V  něm 
ale nestačili na ostravský Baník. V 90. letech zaznamenal boleslavský 
celek pád, přišel o podporu sponzorů, a tak se z pravidelného účast-
níka druhé nejvyšší soutěže stal tým, který klesl až do divizní soutěže. 
V roce 1997 však klub v divizi zvítězil a rok nato se přesunul rovnou do 
druhé ligy. V ročníku 2001/02 Boleslav poprvé výrazně promluvila do 
bojů o postup do Gambrinus ligy, ale nakonec obsadila „až“ třetí po-
zici. V následující sezóně jí už postup neutekl. Svůj premiérový prvoli-
gový rok zakončila těsně nad hranicí sestupu. O ročník později vystou-
pala boleslavská hvězda o poznání výše, když obsadila výborné druhé 
místo, které pro ni znamenalo také vstupenku do evropských pohárů. 
Dodnes se v Mladé Boleslavi vypráví o zápasech proti tureckému Ga-
latasarayi či Marseille. O rok později obsadili Boleslavští třetí příčku 
a opět nakoukli do pohárové Evropy, kde narazili např. na Villareal 
nebo Florencii. V následujících ročnících Boleslav své úspěchy nedo-

kázala zopakovat a povětšinou se řadila do středu prvoligové tabulky. 
Pravděpodobně svůj největší úspěch zaznamenala Mladá Boleslav 
v loňském fotbalovém roce, kdy obsadila konečnou pátou příčku a po 
penaltovém souboji s Olomoucí se mohla radovat ze zisku Poháru.

Mladá Boleslav této sezóně s Viktorií už dvakrát padla
Mladá Boleslav vstoupila do fotbalového roku 2011/12 bojem o Su-
perpohár. V  tomto střetnutí, které skončilo po devadesáti minutách 
nerozhodným výsledkem 1:1, rozhodli viktoriáni o zisku další trofeje 
v penaltovém rozstřelu. Michal Daněk v něm doslova čaroval, Zápa-
dočeši zahrávali desítky bez větších obtíží a Jakub Hora, střelec je-
diné branky Viktorky v  normální hrací době, vystřelil z  posledního 
pokutového kopu i další pohár do rozrůstající se sbírky trofejí Vikto-
rie. Nicméně Mladá Boleslav nebude vzpomínat s  potěšením ani na 
podzimní ligové utkání ve Štruncových sadech. Po dvou brankách 
Marka Bakoše a jedné Petra Jiráčka porazili Plzeňané svého soupeře 

ve čtvrtém kole Poháru České pošty 3:2. Pro zajímavost 
doplňme, že jednu z boleslavských branek vsítil Václav 
Procházka, který nyní již opět hájí čest a slávu plzeň-
ského klubu. Toto byla nakonec jedna ze čtyři proher, 
které si svěřenci Miroslava Koubka v Gambrinus lize bě-
hem podzimu připsali. Dohromady během šestnácti-
kolového fotbalového podzimu získali Mladoboleslav-
ští velmi dobrých 28 bodů za osm výher a čtyři remí-
zové výsledky. Zároveň Mladá Boleslav bez problémů 
kráčí také pohárovou soutěží. Ve svém prvním střetnutí 

v honbě za obhajobou triumfu v Poháru porazila Chrudim a v kole ná-
sledujícím si bez větších potíží poradila s druholigovým Brnem. 

Na trase Plzeň – Mladá Boleslav a zpět
V zimním přestupovém termínu bylo na trase mezi Mladou Boleslaví 
a plzeňskou Viktorií živo. Do Štruncových sadů se se po čtyřech a půl 
letech vrátil sedmadvacetiletý defenzivní univerzál, Václav Procházka. 
Naopak z Viktorky nabral směr do mladoboleslavského kádru Martin 
Fillo, který odešel do týmu Miroslava Koubka na hostování. Mladá Bo-
leslav se ale ohlížela po posilách i jinde. Kromě navrátilců z hostování 
Iva Táborského ze Slovanu Bratislava, Davida Brunclíka z Ústí nad La-
bem a Jana Bořila, který působil v žižkovské Viktorce, přišel do týmu 
obhájce Poháru záložník Jakub Mareš. Pětadvacetiletý středopolař, 
jenž vybojoval s českou dvacítkou na mistrovství světa před necelými 
pěti roky stříbrné medaile, působil na podzim jako host ve Spartě, ale 
v zimě se vrátil do Teplic, odkud vzápětí zamířil právě do Mladé Bole-
slavi. Naopak mladoboleslavské barvy už nebudou déle oblékat Aus-
tralan Kerem Bulut, řecký talent Charis Kostakis nebo Jakub Řezníček.

V roce 2010 se ze zisku české pohárové trofeje radovali v Praze 
na Letné fotbalisté Viktorie, kteří přehráli 2:1 Jablonec. 
V  loňské fotbalové sezóně dokráčely do finále Olomouc 
a Mladá Boleslav, dva celky, které jsou nejbližšími soupeři 
Viktorky. Vítězství nakonec po dramatickém penaltovém 
rozstřelu slavili mladoboleslavští hráči, kteří budou bojovat 
o postup do čtvrtfinále právě s viktoriány. 

Představujeme soupeře II
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Juniorka

Juniorka prošla 
přípravou bez 
jediné porážky

V pořadí sedmé utkání odehrála juniorka v Berouně proti Královo 
Dvoru. Zápas přinesl poměrně tvrdou konfrontaci s  třetiligovým tý-
mem. „Po většinu utkání jsme působili fotbalověji, ale nedokázali jsme 
proměnit velké množství příležitostí. Naopak soupeř byl velmi produktivní 
a trestal nás ze standardních situací.  Pozitivem utkání byla účast dalších 
hráčů s dorostenecké kategorie U19,“ komentoval zápas asistent trenéra 
Martin Lepeška.

Na generálku si viktoriáni pozvali do Luční ulice Spartak Chrást, líd-
tra krajského přeboru. První branku zápasu přinesla hned úvodní mi-
nuta. Hrubý zatáhl míč po lajně, prodloužil jej na Kyndla, pro kterého 
už nebyla velká práce dostat míč za záda gólmana Spartaku. Další 
změnu stavu přinesla 25. minuta. Končal obešel dva hráče, míč dal 
pod sebe na Kůžela, který prostřelil vše co mu stálo v cestě. Definitivní 
podobu výsledku dal v úvodu druhé části hlavou po rohovém kopu 
Tomáš Hájovský. Viktoria si tak připsala sedmou výhru. I přes výhru 
měl trenér Jiří Skála k výkonu svých svěřenců výhrady. „Dnes to nebyl 
povedený zápas. Byla tam spousta nepřesností, výkon nebyl takový, jaký 
by při generálce měl být,“ a hned dodal. „Na druhou stranu se říká, špatná 
generálka, dobrá premiéra. Tak doufám, že to bude náš případ.“ 

Jak jsou tedy trenéři spokojeni 
s  průběhem zimní přípravy? „Mů-
žeme ji hodnotit veskrze kladně. 
A to jak co do přístupu hráčů, tak 
i do výsledků, vždyť jsme jí dokázali 
projít bez jediné porážky. Přestože 
v  některých zápasech nebyly výkony 
optimální, byly zápasy, kdy se výkony 
blížily našim představám.“ Do týmu 
se během zimní přestávky zapojili 
dorostenci, jak proběhlo jejich za-
členění do týmu? „Bez problémů. 
Co se týká kondiční stránky, tam není 

sebemenší problém. Trošku musíme ještě zapracovat na herní stránce, 
ale na to máme ještě dalších sedm dní. I zde věřím, že to bude v pořádku.“ 
V neděli 11. března čeká juniorku první mistrovské utkání, kdy do Luční 
ulice přijede celek Kladna.

Chcete pracovat ve ŠKODĚ POWER ?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan? 

 

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ 
na karusel, soustruh a horizontku! 

ŠKODA POWER
A Doosan company

V případě zájmu doneste Váš životopis 
na recepci společnosti ŠKODA POWER s.r.o., 
nebo jej zašlete na adresu: katerina.brezinova@doosan.com

Pro více informací navštivte naše webové stránky: 
www.doosanskoda.com, sekce Kariéra  

Náplň práce:

- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D. 
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín 
 dle výkresové dokumentace. 
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána. 
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.  

Požadujeme:

- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:

- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé �nanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované �remní stravování
- širokou škálu �nančních i ne�nančních výhod

Úspěšnou zimní přípravu mají za sebou 
hráči juniorského týmu Viktorie Plzeň. 
Svěřenci trenérů Jiřího Skály a Martina Lepešky ji totiž prošli 
bez jediné porážky. A to měli za soupeře i druholigové týmy.  

FK Králův Dvůr–FC Viktoria Plzeň „B“  2:2
Branky Viktorie: 35´Hájovský, 50´Hvězda 
Sestava: Brych – Hrubý (46´Kováč), Hájovský (46´Štefl), Růžička 
(46´Končal), Vonášek – Kyndl (46´Hradecký), Šípek (46´Domabyl) – 
Štípek (46´Lukeš), Hoffmann, Beránek - Dvořák (46´Hvězda)

Viktoria Plzeň B–Spartak Chrást 3:0 (2:0)
Branky: 1. Kyndl, 25. Kůžel, 49. Hájovský
Rozhodčí: Mudra
Viktoria: Mandous – Hrubý (57. Kováč), Hájovský, Štefl (57. 
Růžička), Beránek – Kyndl, Hoffmann, Kůžel – Štípek (69. Lukeš), 
Dvořák (46. Šípek), Končal (69. Vonášek). Trenéři: Skála, Lepeška
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Dorost U17 přehrál Schalke

„V  prestižním utkání jsme měli mož-
nost zajímavé konfrontace. První polo-
čas přinesl oboustranně vysoce inten-
zivní hru s  šancemi na obou stranách. 

Nám se dařila kombinační výstavba hry. Ve 12.min byl v presinku úspěšný 
Glazer a zisk míče zakončil vstřelením úvodní branky utkání. Několik dal-
ších příležitostí se nám v prvním poločase proměnit nepodařilo. Ve dru-
hém poločase již tempo hry nebylo tak vysoké. Nám se podařilo zvýšit 
skóre po brankách Chasina ze 48.a 56.min na 3:0. Naše kombinace však 

nebyla plynulá a po zbytečných ztrátách několik nebezpečných situací 
zachraňoval brankář Špiroch. Hostům se v 75.min podařilo snížit na 3:1. 
Další branka již nepadla. Utkání pro nás bylo velice přínosné. Naše hra 
byla v prvním poločase kvalitnější. Druhý poločas ukázal rezervy. Naší 
hru je možno stále zlepšovat,“ komentoval zápas trenér Jiří Žilák.

Mládež /Ženský fotbal Mládež /Ženský fotbal

Fotbalistky Viktorie 
čekají záchranářské práce

„Využíváme ideální domácí podmínky v Luční ulici,“ informoval o prů-
běhu zimní přípravy trenér Karel Fajfrlík, který převzal trenérské žezlo 
po odstoupivším Ivanu Bicanovi. V prvním přípravném utkání jeho 
svěřenkyně si s chutí zastřílely s druholigovým Zlíchovem, který pře-
hrály 9:0. O týden později se pak představily na tradičním turnaji v Li-
berci. „Po jedné výhře nad lídrem druhé ligy  Libercem a remízou s Duklou 
Praha jsme skončili  na třetím místě za Hradcem a juniorkou Sparty. Tým 
byl kombinovaný a proti Liberci a Dukle Praha nastoupila juniorka.“ 

Výsledky:  
Viktoria–Liberec 2:1 (Votíková, Ranglová), Hradec Králové 0:1, 
Dukla Praha 1:1 (Svitková), Sparta Praha 0:4.

V závěru února odcestovaly dorostenky do Chamu na halový tur-
naj.  Mezi  regionálními týmy kategorie U 17 nenašla plzeňská děvčata 
přemožitele. Po čtyřech vítězstvích a jedné remíze s celkovým skóre 
13:0 si odvezla pohár za první místo. 

(Branky: Rosprimová 3, Dubcová 2,Hessová 2, Chocholoušková 2, 
Červená, Ivaničová, Pacandová, Votíková).  

Poslední únorovou sobotu čekala Viktorii druholigová Dukla Praha. 
I s tou si viktoriánky připsaly vysokou výhru - 9:1( Ivaničová, 4, Mar-
ková 2, Vachlová 2, Ranglová 1). „V tomto zápase jsme již podali velmi 
dobrý výkon, který se blížil mým předstám. Do sestavy A týmu jsme již 
zabudovávali některé hráčky z juniorky a ve velmi dobrém světle se jeví 
i Holoubkovská a Ivaničová, kterou budeme mít na střídavý start. Svými 
výkony na turnaji v Liberci si řekla i o pozvánku na soustředění reprezen-
tace U 19.“ 

Před zahájením soutěže (18.3.) sehrají Plzeňanky přátelské utkání 
s Karlovými Vary. Juniorka se zúčastní turnaje v Postoloprtech. 11.3. 
pak hraje áčko pohárové utkání s Hradcem Králové. „Až doposud lze 
hodnotit přípravu jako úspěšnou, ale samozřejmě pro nás budou důle-
žité výsledky mistrovských utkání. Vzhledem k postavení v tabulce bude 
jaro ve znamení záchranářských prací,“ dodává Fajfrlík.

V prvním zápase nastoupili plzeňští fotbalisté proti domácímu 
týmu. „Zápas nebyl z naší strany optimální. Soupeř pozorně bránil 
a čekal na naše chyby, které potrestal a zvítězil 3:0, po poločase 1:0,“ 
popisoval zápas trenér Jiří Kohout. Ve druhém utkání hrála Vikto-
ria proti tradičnímu soupeři Slavie Praha. Zápas byl velmi kvalitní, 
z obou stran se hrál v dobrém tempu a byl to jistě nejkvalitnější 
zápas celého turnaje. „Pro nás hovořila především produktivita 
a proto jsme zvítězili 2:0, po poločase 1:0. Naše obě branky vstřelil 
Lukeš.“

Druhý den čekal Viktorii Baník Most. „Po celé utkání jsme byli 
lepší a přestože soupeř vedl 0:1, dokázali jsme zápas otočit a zvítězit 
3:1, po poločase 1:1. Naše branky vstřelili, Lukeš 2 a Krčál. V posledním 
zápase byl naším soupeřem Ferencvaroš Budapešť. Celý zápas jsme 
odehráli téměř na polovině soupeře a po dvou brankách Filipce, Hoš-
ťálka a Lukeše jsme zvítězili 4:0 (2:0).“

Turnaje se zúčastnili: Bouzek, Šiman, Hošťálek, Vondráček, Bečka, 
Kováč, Chocholoušek, Palka, Vaňous, Domabyl, Hradecký, Chasin, Mly-
nařík, Hvězda, Lukeš, Filipec, Krčál. Trenéři: Kohout, Schveinert, Průša.

Čtrnáct dnů před zahájením mistrovské soutěže se 
dorostenci Viktorie Plzeň U19 zúčastnili dvoudenního 
mezinárodního turnaje v Nitře nesoucí jméno Memoriál 
Erika Chľpíka. Na jedenadvacátém ročníku kromě 
domácí Nitry a viktoriánů, startovaly týmy Slavie, Mostu 
a Ferencvaroše Budapešť.

Konečné pořadí:
1. FC Nitra
2. FC Viktoria Plzeň
3. SK Slavia Praha
4. Baník Most
5. Ferencvaroš Budapešť

Nejlepším střelcem turnaje byl Michal Lukeš (FC Viktoria Plzeň)  
5 branek. Nejlepším hráčem turnaje byl Nikolas Salašovič 
(SK Slavia Praha)

V den domácího utkání se Schalke 
se mladí viktoriáni poměřili se 
svými vrstevníky z  německého 
týmu. Plzeňští svého soupeře 
přehráli a po zásluze zvítězili 3:1.

Devatenáctka na turnaji v Nitře druhá 

U17 
Viktoria Plzeň–FC Schalke 04 3:1 (1:0)
Branky: 12. Glazer, 48., 56. Chasám – 75. Avdijaj 
Viktoria: Šiman (41. Špiroch) – Glazer, Denk, Piroch, Lešek, 
Doležal, Soroka (47. Kadlec), Chasin, Šíša (41. Holub), Vyleta (52. 
Štěpán), Mičko (41. Kutil). Trenéři: J. Žilák, R. Růžička, P. Průša 
Schalke: Wiesner - Koseler, Siepmann, Dragon (41. Stieber), M. 
Müller (41. G. Tomasello) - Schewior, Kan (41. Reinert), Sesay, 
Saygin (41. A. Tomasello), L. Sane – Vollmering (52. Avdijaj)

Dávky náročné zimní přípravy polykají také fotbalistky 
Viktorie Plzeň. První polovinu zakončily pětidenním 
soustředěním na Šumavě. Po návratu na ně čekaly kromě tří 
tréninkových jednotek v týdnu také přípravné zápasy. 
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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

20. kolo 10. 3. 2012
Baník Ostrava České Budějovice 10. 3. 16.00
Slovácko Bohemians 1905 10. 3. 17.00
Viktoria Plzeň Sigma Olomouc 11. 3. 15.00
Hradec Králové Dukla Praha 11. 3. 15.00
Slavia Praha Jablonec 11. 3. 17.00
Viktoria Žižkov Sparta Praha 11. 3. 10.15
Slovan Liberec Mladá Boleslav 10. 3. 16.00
Příbram Teplice 10. 3. 16.00

21. kolo 17. 3. 2012
Bohemians 1905 Hradec Králové 18. 3. 17.00
Dukla Praha Slavia Praha 19. 3. 17.00
Jablonec Viktoria Plzeň 17. 3. 15.50
České Budějovice Slovácko 18. 3. 15.00
Teplice Viktoria Žižkov 17. 3. 17.30
Mladá Boleslav Příbram 18. 3. 16.00
Sigma Olomouc Slovan Liberec 17. 3. 17.00
Sparta Praha Baník Ostrava 16. 3. 20.15

26. kolo 21. 4. 2012
Dukla Praha Baník Ostrava 20. 4. 18.00
Hradec Králové Viktoria Plzeň 22. 4. 17.00
Slavia Praha Slovácko 22. 4. 17.00
Slovan Liberec Viktoria Žižkov 21. 4. 16.00
Příbram České Budějovice 21. 4. 16.00
Teplice Jablonec 22. 4. 17.00
Mladá Boleslav Sparta Praha 22. 4. 17.00
Sigma Olomouc Bohemians 1905 22. 4. 17.00

22. kolo 24. 3. 2012
Slovácko Baník Ostrava 24. 3. 17.00
Viktoria Plzeň České Budějovice 25. 3. 17.00
Hradec Králové Mladá Boleslav 25. 3. 17.00
Slavia Praha Sparta Praha 25. 3. 17.00
Viktoria Žižkov Jablonec 25. 3. 10.15
Slovan Liberec Bohemians 1905 24. 3. 16.00
Příbram Dukla Praha 24. 3. 16.00
Teplice Sigma Olomouc 25. 3. 17.00

27. kolo 28. 4. 2012
Bohemians 1905 Příbram 29. 4. 17.00
Dukla Praha Mladá Boleslav 27. 4. 18.00
Jablonec Hradec Králové 29. 4. 15.00
České Budějovice Slovan Liberec 29. 4. 17.00
Baník Ostrava Viktoria Žižkov 28. 4. 17.00
Slovácko Teplice 28. 4. 17.00
Viktoria Plzeň Slavia Praha 29. 4. 17.00
Sparta Praha Sigma Olomouc 28. 4. 18.00

23. kolo 31. 3. 2012
Bohemians 1905 Viktoria Žižkov 1. 4. 17.00
Dukla Praha Slovan Liberec 30. 3. 18.00
Jablonec Slovácko 1. 4. 15.00
České Budějovice Hradec Králové 1. 4. 17.00
Baník Ostrava Viktoria Plzeň 31. 3. 17.00
Mladá Boleslav Teplice 1. 4. 17.00
Sigma Olomouc Slavia Praha 1. 4. 17.00
Sparta Praha Příbram 31. 3. 18.00

28. kolo 5. 5. 2012
Slavia Praha Hradec Králové 6. 5. 17.00
Viktoria Žižkov České Budějovice 6. 5. 10.15
Slovan Liberec Slovácko 5. 5. 16.00
Příbram Baník Ostrava 5. 5. 16.00
Teplice Dukla Praha 6. 5. 17.00
Mladá Boleslav Viktoria Plzeň 6. 5. 17.00
Sigma Olomouc Jablonec 6. 5. 17.00
Sparta Praha Bohemians 1905 5. 5. 18.00

24. kolo 7. 4. 2012
Dukla Praha Bohemians 1905 6. 4. 18.00
Viktoria Plzeň Slovácko 8. 4. 17.00
Hradec Králové Baník Ostrava 8. 4. 17.00
Slavia Praha Viktoria Žižkov 8. 4. 17.00
Slovan Liberec Sparta Praha 7. 4. 16.00
Příbram Jablonec 7. 4. 16.00
Teplice České Budějovice 8. 4. 17.00
Mladá Boleslav Sigma Olomouc 8. 4. 17.00

29. kolo 9. 5. 2012
Bohemians 1905 Teplice 9. 5. 17.00
Dukla Praha Sparta Praha 9. 5. 17.00
Jablonec Slovan Liberec 9. 5. 17.00
České Budějovice Mladá Boleslav 9. 5. 17.00
Baník Ostrava Slavia Praha 9. 5. 17.00
Slovácko Viktoria Žižkov 9. 5. 17.00
Viktoria Plzeň Příbram 9. 5. 17.00
Hradec Králové Sigma Olomouc 9. 5. 17.00

25. kolo 14. 4. 2012
Bohemians 1905 Mladá Boleslav 15. 4. 17.00
Jablonec Dukla Praha 15. 4. 15.00
České Budějovice Slavia Praha 15. 4. 17.00
Baník Ostrava Slovan Liberec 14. 4. 17.00
Slovácko Hradec Králové 14. 4. 19.00
Viktoria Žižkov Viktoria Plzeň 15. 4. 10.15
Sigma Olomouc Příbram 15. 4. 17.00
Sparta Praha Teplice 14. 4. 18.00

30. kolo 13. 5. 2012
Slavia Praha Bohemians 1905 13. 5. 17.00
Viktoria Žižkov Hradec Králové 13. 5. 17.00
Slovan Liberec Viktoria Plzeň 13. 5. 17.00
Příbram Slovácko 13. 5. 17.00
Teplice Baník Ostrava 13. 5. 17.00
Mladá Boleslav Jablonec 13. 5. 17.00
Sigma Olomouc Dukla Praha 13. 5. 17.00
Sparta Praha České Budějovice 13. 5. 17.00

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

16. kolo 3. 12. 2011
Jablonec Sparta Praha 2:4
České Budějovice Dukla Praha 3:2
Baník Ostrava Sigma Olomouc 0:0
Slovácko Mladá Boleslav 1:0
Viktoria Plzeň Bohemians 1905 4:1
Hradec Králové Teplice 3:2
Slavia Praha Slovan Liberec 1:3 
Viktoria Žižkov Příbram 1:2

17. kolo 18.  2.  2012
Bohemians 1905 Jablonec 1:2
Dukla Praha Viktoria Žižkov 3:0
Slovan Liberec Hradec Králové 3:1
Příbram Slavia Praha 0:0
Teplice Viktoria Plzeň 3:4
Mladá Boleslav Baník Ostrava 2:1
Sigma Olomouc České Budějovice 0:0
Sparta Praha Slovácko 1:0

18. kolo 25. 2. 2012
České Budějovice Bohemians 1905 3:1
Baník Ostrava Jablonec 2:2
Slovácko Sigma Olomouc 0:1
Viktoria Plzeň Dukla Praha 1:1
Hradec Králové Sparta Praha 1:0
Slavia Praha Teplice 0:0
Viktoria Žižkov Mladá Boleslav 1:2
Slovan Liberec Příbram 2:0

19. kolo 3. 3. 2012
Bohemians 1905 Baník Ostrava Hráno po uzávěrce

Dukla Praha Slovácko 2:0
Jablonec České Budějovice 1:1
Příbram Hradec Králové 0:0
Teplice Slovan Liberec 1:0
Mladá Boleslav Slavia Praha 3:2
Sigma Olomouc Viktoria Žižkov 2:1
Sparta Praha Viktoria Plzeň 1:3
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Soupiska

Brankáři

24  Marek Čech  8. 4. 1976
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
21 Václav Procházka  8. 5. 1984
27  František Rajtoral  12. 3. 1986
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci

6  Václav Pilař  13. 10. 1988
7  Petr Trapp  6. 12. 1985
10  Pavel Horváth  22. 4. 1975
11  Milan Petržela  19. 6. 1983
13 Tomáš Berger 22. 8. 1985 
16  Vladimír Darida 8. 8. 1990
22  Martin Sladký  1. 3. 1992
26  Daniel Kolář  27. 10. 1985
29  David Štípek  31. 5. 1992

Útočníci

5  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
9  Tomáš Wágner 6. 3. 1990
17 Jakub Hora  23. 2. 1991  
23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavní trenér

Pavel Vrba

Asistenti trenéra

Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

dOMácí »»
FC Viktoria Plzeň

HOSté »»
SK Sigma Olomouc

Brankáři

1 Martin Šustr 3. 10. 1990 
18 Petr Drobisz 14. 7. 1976
27 Zdeněk Zlámal 5. 11. 1985
29 Martin Blaha 8. 8. 1985

Obránci

3 Pavel Dreksa 17. 9. 1989
12 Aleš Škerle 14. 6. 1982
13 Radim Kučera 1. 3. 1974
21 Michal Vepřek 17. 6. 1985
23 Tomáš Janotka 4. 3. 1982
24 Václav Koutný 4. 10. 1991
28 Martin Hála 24. 3. 1992

Záložníci

2 Petr Vavřík 13. 5. 1991
5 Jakub Podaný 15. 6. 1987
6 Radim Nepožitek 26. 6. 1988
8 Daniel Rossi Silva 4. 1. 1981
9 Václav Tomeček 24. 8. 1991
17 Tomáš Hořava 29. 5. 1988
20 Marek Heinz 4. 8. 1977 
26 Martin Pospíšil 26. 6. 1991

Útočníci

7 Michal Ordoš 27. 1. 1983
11 Jan Schulmeister 11. 3. 1986
14 Adam Varadi 30. 4. 1985
15 Martin Jirouš 27. 11. 1986
16 Zdeněk Klesnil 28. 10. 1986
22 Jakub Petr 10. 4. 1990
25 Jan Navrátil 13. 4. 1990

Hlavní trenér 

Petr Uličný

Asistenti trenéra 

Martin Kotůlek, Josef Mucha

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po neúplném 19. kole
1. AC Sparta Praha 19 14 1 4 35:16 43

2. FC Slovan Liberec 19 12 4 3 43:21 40

3. FC Viktoria Plzeň 19 11 4 4 46:27 37

4. FK Mladá Boleslav 19 11 4 4 34:21 37

5. FK Baumit Jablonec 19 9 5 5 43:22 32

6. 1. FK Příbram 19 9 2 8 28:30 29

7. FK Teplice 19 8 4 7 22:23 28

8. Dukla Praha 19 7 6 6 26:21 27

9. 1. FC Slovácko 19 7 2 10 16:22 23

10. FC Hradec Králové 19 6 5 8 15:23 23

11. SK Slavia Praha 19 5 7 7 17:23 22

12. Bohemians 1905 18 5 4 9 14:32 19

13. Dynamo České Budějovice 19 4 6 9 21:34 18

14. SK Sigma Olomouc (-9 bodů) 19 5 8 6 18:21 14

15. FC Baník Ostrava 18 2 5 11 15:31 11

16. FK Viktoria Žižkov 19 2 1 16 12:38 7

Speciální promítání 
filmu Naše XI.

Film pojednává o středním útočníkovi bývalého S.K. Plzeň kterého 
se snažila zlanařit pražská Sparta. V hlavní roli zazářila Nataša Gollová 
společně s  Antonínem Novotným, který ztvárnil roli útočníka . Film 
přinesl také jedinečné dokumentární záběry tehdejšího plzeňského 
týmu a stadionu, který stával v Máchově ulici. V komedii, která byla 

promítána naposledy v  roce 1945, zazněla kultovní hymna českých 
fotbalistů a jejich fanoušků, Ta naše jedenáctka válí.

Před samotným začátkem promítání „nakoukli“ oba viktoriáni do fil-
mové dílny a jejího technického zázemí. Po skončení projekce dostali 
návštěvníci prostor 
na otázky. Ty se 
točily nejen okolo 
filmu a  jeho před-
stavitelů, ale do-
šlo i na sportovní 
dotazy. „Byly to 
příjemně strávené 
chvíle, děkuji za po-
zvání,“ prohlásil na 
samotný závěr be-
sedy, která trvala 
více jak hodinu, 
Pavel Horváth.

První polovina ledna přinesla nevšední zážitek v  podobě 
mimořádného promítání filmu Naše XI. Projekce na stříbrném 
plátně se společně s předsedou představenstva a majitelem 
FC Viktoria Plzeň Tomášem Paclíkem, za odborného dohledu 
filmového historika Pavla Taussiga, zúčastnil i kapitán Pavel 
Horváth.
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Příští zápasy

Mladá Boleslav, Jablonec, 
České Budějovice, tak zní 
další program plzeňských 
fotbalistů

Nejprve nastoupí viktoriáni k  odvetnému utkání Poháru České 
Pošty v  Mladé Boleslavi. Mladoboleslavský Městský stadion bude 
odvetu hostit ve středu 14. března od 15.30 za asistence televizních 
kamer ČT4. Na postupujícího pak ve čtvrtfinále čeká pražská Sparta. 
Následující víkend zamíří plzeňští fotbalisté na sever Čech, neboť dal-
ším soupeřem o ligové body jim bude Baumit Jablonec. Viktoriáni 
mají z posledních dvou sezon na Chance Arenu příjemné vzpomínky, 
vždyť v obou duelech dokázali vybojovat po třech bodech. Nejprve 

za výhru 1:0 po trefě čerstvého reprezentanta Františka Rajtorala, 
v mistrovském ročníku pak výhru zajistili Marek Bakoš a Daniel Kolář. 
Loňský podzimní duel ve Štruncových sadech přinesl kromě parádní 
fotbalové podívané i šest branek a vítězství plzeňských barev v  po-
měru 4:2.

Do Doosan Areny zamíříme na jihočeské Dynamo. Jihočeši usku-
tečnili jeden z největších přestupů zimní přestávky, kdy do Českých 
Budějovice získali osmatřicetiletého obránce Tomáše Řepku, o jehož 
angažování uvažovala i Viktoria. Samotný zápas nabídne krom této pi-
kantérie i zajímavé porovnání dvou týmů, které v prvních dvou jarních 
zápasech získaly shodně po čtyřech bodech. Podzimní vzájemný zá-
pas se nesl v duchu plzeňské převahy, ale branka českobudějovického 
Křížka dokázala odolat tlaku a utkání skončilo bezbrankovou remízou. 
Ta je nakonec nejčastějším výsledkem, neboť z devíti posledních zá-
pasů jich sedm skončilo plichtou, z toho tři právě výsledkem 0:0.

V dalším kole Gambrinus ligy bude Viktoria zajíždět na hřiště 
do Jablonce. Ještě před tím ji ale čeká odvetné utkání domácího 
poháru, ke kterému nastoupí v Mladé Boleslavi. Další domácí 
zápas pak čeká svěřence trenéra Pavla Vrby v neděli 18. března, 
pokud nedojde ke změně termínu z  důvodu televizního 
přenosu a do Doosan Areny zavítá celek Českých Budějovic.


