
33 VIKTORIÁN 13 GL/2012

Jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás u příležitosti dnešního utkání Gambrinus ligy, ve kterém hostíme 

zde v Doosan Areně Dynamo České Budějovice, přivítal i já. Přestože se dnešní utkání 

hraje netradičně v pondělí, doufám, že jste přišli do ochozů našeho fotbalového stánku 

v hojném počtu a že nás budete povzbuzovat stejně jako v předcházejících zápasech. 

Za realizační tým, ale i hráče, mohu slíbit, že uděláme maximum proto, abychom uspěli 

a připsali si další důležité body.

Poslední utkání zde v Doosan Areně se Sigmou Olomouc přineslo zklamání nejen mě, 

ale myslím, že i vám. První poločas jsme byli sice aktivnější, ale nedokázali jsme pro-

měnit ani ty největší příležitosti. V dalších minutách nás potom Olomouc vyučila z pro-

duktivity. O to více se budeme snažit ve čtvrtém jarním domácím utkání uspět, odčinit 

porážku a zvítězit.  

Zlepšeným výkonem v Jablonci jsme snad trochu odčinili porážku se Sigmou a vyřazení 

z poháru. Na severu Čech jsme potvrdili, že venkovní zápasy nám vycházejí a během 

tří jarních ligových zápasů jsme si 

v nich připsali plný bodový zisk. Díky tomu jsme tak i nadále ve hře o mistrovský titul a po-

hárové příčky, neboť účast v pohárové Evropě je naším hlavním cílem.  

V dnešním utkání přivítáme českobudějovické Dynamo. To si prozatím drží jarní nepora-

zitelnost, když v dosud pěti odehraných zápasech čtyřikrát remízovalo a jednou zvítězilo 

nad Bohemians. Poslední prohra Jihočechů se tak datuje ke konci listopadu v utkání s Mla-

dou Boleslaví. To vše naznačuje, že do Plzně dnes přijede tým, který rozhodně svoji kůži 

neprodá lacino. Nás tak se vší pravděpodobností čeká houževnatý soupeř, který si bude 

chtít odvést minimálně bod a prodloužit tak svoji sérii bez porážky na sedm zápasů. I my 

bychom rádi dnes ukončili smolou výsledkovou sérii na domácím hřišti a po závěrečném 

hvizdu rozhodčího, jsme mohli společně s vámi, slavit výhru.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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pro Vás 
uvádí...

SOUTĚŽ PRO DIVÁKY
MULTIKINA CINESTAR
o vstupenky na utkání 

FC Viktoria Plzeň – 
1. FC Slovácko. 

HLAVNÍ CENA: prohlídka
Doosan Arény a sledování

zápasu z VIP zóny.

Informace naleznete 
v programu multikina a na

www.cinestar.cz
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Od lyží, přes hokejovou branku až ke kopané
Asi těžko bychom hledali sport, který si Marek jako malý nevyzkoušel. 
„Bydleli jsme v malé vesničce, Vyhních, kde lidé preferovali běh na lyžích, 
biatlon nebo různé přespolní běhy. Ani já jsem nebyl výjimkou. V zimě jsme 
navíc hráli ještě hokej. Kromě toho jsem ale dělal všechny možné další 
sporty jako tenis nebo ping-pong,“ vypočítává, čemu všemu se věnoval. 
Fotbal začal hrát v  sedmi letech. „Líbil se mi už odmalička a postupně 
mne to na fotbalové hřiště začalo táhnout nejvíce,“ vzpomíná na své fot-
balové začátky. Ale, světe div se, fotbalista, kterému otevřely brány do 
národního týmu Slovenska nastřílené góly, začínal na pozici brankáře. 

Cesta do hlubin 
študákovy duše

Od roku 2009, kdy přišel ze slovenského Ružomberoku 
do Viktorky, střílí branky jako na běžícím pásu. V  české 
pohárové soutěži, v Gambrinus lize i v Champions League. Je 
kanonýrem k pohledání, a tak se nemůžeme divit, že si už také 
premiérově přetáhl přes hlavu dres slovenské reprezentace. 
Nejenom díky svému fotbalovému umu láká tento plzeňský 
útočník pozornost. V  prostředí českého fotbalu se jedná o 
jednoho z  mála hráčů, kteří studují na vysoké škole. Marek 
Bakoš je prostě unikát. 
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slavl. „To pro mě byla obrovská změna a krok vpřed. Tamní mužstva jsou 
opravdu na velmi vysoké úrovni, i když je na Slovensku i v Česku ruská sou-
těž stále podceňovaná. Hodně kvalitních fotbalistů tam nalákaly dobré 
finančních podmínky,“ srovnává ruskou ligu s ostatními soutěžemi, se 
kterými má zkušenost. Když někdo vysloví spojení ruský klub, většina 
českých sportovních příznivců si vybaví slůvko báze. „Ne, vážně to není 
tak, že vás na týden někam zavřou a nemáte přístup k  rodině. Naopak 
kluci, kteří byli sami, využívali toho, že tam mohli žít. Měli k dispozici ku-
lečník, satelit a další podobné věci. Byl to vlastně takový malý moderní ho-
tel,“ vysvětluje, že se opravdu ruská báze od té sovětské podstatně liší. 
„Já toho ale nevyužíval. Žil jsem tam s přítelkyní a na tréninky asi dvacet 
kilometrů dojížděl,“ doplňuje. V Jaroslavli nakonec zůstal slovenský ka-
nonýr pouze jeden rok. „Bohužel jsme spadli do druhé ligy. Problém byl 
v tom, že v týmu bylo patnáct legionářů a ve druhé nejvyšší soutěži mohla 
hrát maximálně trojice cizinců. Kdybych se rozhodl v klubu zůstat, bylo tam 
obrovské riziko, že bych nemusel vůbec nastupovat. Člověk se tedy mohl 
rozhodnout, zda tam zůstane, možná nebude hrát, ale i tak bude brát pe-
níze, na které má nárok, nebo odejde,“ popisuje nepříjemnou situaci, do 
které se v Rusku dostal. Volba, kterou milovník italské kuchyně zvolil, 
byla jasná. Dal Jaroslavli vale.   

V barvách Ružomberoku
„Původně jsem myslel, že se pokusím zůstat v zahraničí. Nakonec jsem ale 
dostal nabídku z Ružomberoku, která mne velmi potěšila, a tak jsem se vrá-
til na Slovensko,“ pokračuje v líčení svého fotbalového příběhu. Marek se 
ihned po podpisu smlouvy stal důležitou součástí základní jedenáctky 

ružomberského MFK, v sezóně 2007/08 byl nejlepším střelcem klubu 
a začal také navlékat kapitánskou pásku. V říjnu 2008 během  utkání 
s  Prešovem byla tato pohádka narušena. Upadl totiž po vzdušném 
souboji do bezvědomí. „Zůstal jsem ležet na hřišti se zapadlým jazykem. 
Pamatuji si souboj s protihráčem ve vzduchu, co bylo poté, nevím. Prý jsem 
byl asi půl minuty v bezvědomí,“ vzpomíná na nepříjemný okamžik. Vzá-
pětí Marka postihly problémy s kolenem. „Lékaři týmu měli podezření 
na utržený meniskus, a tak jsem musel jít na první operaci. Vynechal jsem 
několik zápasů a v listopadu přišli na to, že jsem měl utržený křížový vaz. 
Čekala mě další operace a také půlrok bez fotbalu,“ říká smutně. V červnu 
roku 2009, po sezóně plné zdravotních lapálií, „Bakymu“ skončila v Ru-
žomberoku smlouva a slovenský útočník se s klubem domluvil, že ode-
jde. „Působení v Ružomberoku ale hodnotím pozitivně. Trošku mne mrzí, 
že se nám nepodařilo dosáhnout na žádný větší úspěch,“ hodnotí své an-
gažmá v celku, který obléká oranžové barvy.

Směr Viktoria Plzeň
Poté, co Marek skončil v Ružomberoku, vydal se za svým druhým za-
hraničním angažmá. Východní směr tentokrát vyměnil za západní. 
V létě roku 2009 odešel do plzeňské Viktorie. K tomu, že do Štrunco-
vých sadů zamířil, přispěla jeho známost s plzeňským trenérem Pavlem 
Vrbou. „Jeho zájem mne velmi potěšil. Znali jsme se již dříve z Púchova, kde 
mne rok a půl trénoval,“ vysvětluje. „Když jsem sem přicházel, chápal jsem 
působení ve Viktorce jako velkou výzvu. Klub měl ambice hrát nahoře a 
prát se o příčky, které by mu zajistily evropské poháry,“ vzpomíná na první 
seznámení s Viktorií. V období, kdy jako novic nakoukl do kabiny Vik-
torie, mohl pouze snít o úspěších, kterých západočeský celek v násle-
dujících letech dosáhne. Hned v „Bakyho“ premiérové sezóně se Vikto-
rce podařilo zvítězit v české pohárové soutěži, když si ve finále v Praze 
na Letné poradila s Jabloncem. Ročník nato vystoupala Viktorka ještě 
výše. Poprvé ve své stoleté historii oslavila zisk titulu českého mistra. 
„Postupem času si člověk uvědomuje, co všechno jsme za ten rok dokázali. 
Nyní, když nám zápas občas nevyjde, dochází nám, jak to všechno skvěle 
klapalo. Nakonec jsme to dotáhli až k titulu. Vzpomínám na to velmi rád a 
v koutku duše doufám, že si to bude moci ještě někdy zopakovat,“ mrkne 
spiklenecky. 

Viktorka = český šampión
Na sezónu 2010/11 bude vzpomínat každý příznivec Viktorie s  nad-
šením a nostalgií. V  roce, kdy Viktorka slavila své stoleté narozeniny, 
poprvé ve své dlouhé historii dokázala získat mistrovský titul. „Nejvíce 
mi utkvěl v  paměti zápas, kdy jsme získali titul. Hráli jsme proti Baníku 
Ostrava. Pamatuji si to, jako bych to měl nahrané. To byl pro mě nejpozi-
tivnější zápas. Bylo to něco neskutečného, co se může stát jen výjimečně. 

„To jsem zdědil po otci, který dříve chytal. Půjčoval jsem si na tréninky nebo 
i na fotbálky na sídlišti jeho rukavice,“ říká s úsměvem. Nakonec se ho 
ale trenéři rozhodli přesunout do útoku. Důvodem, jak Marek prozra-
zuje, byla jeho výška. „Pořád jsem byl malý a nedokázal jsem vyskočit 
na břevno. Často jsem před zápasem slýchával od trenérů soupeře, ať mi 
to hráči kopou nahoru, že z  toho bude branka. Z  toho mi bylo smutno,“ 
připomíná trable, kterými si v žáčcích prošel každý brankář menšího 
vzrůstu. V deseti letech se tak stal z Marka útočník. Fanoušci Viktorie 
a slovenského národního týmu musí za tuto prozřetelnost „Bakyho“ 
mládežnickým trenérům velmi děkovat. 

Za velkým fotbalem do Nitry
Postupem času vášeň pro fotbal převálcovala všechny ostatní spor-
tovní radovánky, kterým se Marek věnoval. „Přestěhovali jsme se do 
většího města a tam jsem už začal fotbal dělat opravdu naplno. V  Nové 
Bani, kde byl můj otec prezidentem klubu, jsem se nakonec natolik zlep-
šil, že o mne projevila zájem Nitra. Nakonec jsem tam opravdu odešel,“ 
líčí svůj první velký přestup. V patnácti letech tak poprvé nabral směr 
velké město, kde se kromě fotbalu věnoval i studiu na střední škole. 
Sám přiznává, že začátky v  novém prostředí pro něj nebyly nikterak 
lehké. „Bydlel jsem na internátu, kde na nás byli opravdu velmi přísní. Mohl 
jsem chodit pouze do školy a na fotbal. A když jsem šel na trénink, musel 
jsem mít propustku. Na druhou stranu, když to vidím nyní, bylo to pro mne 
dobré,“ přiznává. „Když jsem začínal bydlet v padesát kilometrů vzdálené 
Nitře, dojížděl jsem domů každou středu večer, ale už ve čtvrtek ráno jsem 
se vracel. Opravdu jsem si na nový režim potřeboval zvyknout,“ dodává 
ke své aklimatizaci. Podporu od rodičů cítil na každém kroku. „Taťka 
jezdil na všechny mé zápasy. Uměl mi poradit nebo mě pochválit, když se 

mi zápas povedl. A po utkání jsme vždycky nasedli do naší ‚stopětky‘ a jeli 
domů. Je velmi dobré, když se rodiče svým dětem takto věnují,“ vzpomíná 
na začátky v Nitře a chválí své nejbližší.    

Nitranské radosti i starosti
Když „Baky“ přestoupil do Nitry, nekladl si žádné vysoké cíle. „Začínal 
jsem tam v bé dorostu a v tu dobu bylo mým snem dostat se do doroste-
neckého áčka. Podařilo se mi, že jsem v dorostech postupoval o rok rychleji 
než stejně narození kluci. I tak jsem si ale pořád dával postupné cíle. Neměl 
jsem velké oči a snažil se naopak stát při zemi. Vůbec jsem nesnil o tom, 
že bych někdy mohl hrát ligu na Slovensku nebo získat angažmá někde 
v zahraničí,“ popisuje své uvažování v dorosteneckých letech. V devate-
nácti však už začal nastupovat pravidelně v první slovenské lize. V Nitře 
tou dobou neměli vůbec příjemné starosti, neboť bojovali o bytí a ne-
bytí v nejvyšší soutěži. „Mladí hráči tým drželi, aby nespadl úplně na dno 
a nezanikl. Díky tomu jsme nabrali nějaké zkušenosti. Z dorostu jsme totiž 
ihned zamířili do ligy. Nitra ale bohužel spadla a my jsme pokračovali ve 
druhé lize. Možná proto pro nás nebyl přestup z dorostu do mužské soutěže 
tak markantní,“ přemýšlí Marek. 

Púchovské angažmá 
V  barvách Nitry tento útočník strávil šest let. Klub, ve kterém získal 
první zkušenosti s  velkým fotbalem, vyměnil za prvoligový Púchov. 
„Tam jsem se půl sezóny rozkoukával a poté jsem začal pravidelně na-
stupovat v lize. První půlrok jsem tam strávil v béčku. Měl jsem problém 
se aklimatizovat a skamarádit se s někým,“ rozvzpomíná se na své za-
čátky v púchovském celku. Zde se také seznámil se současným koučem 
Viktorky Pavlem Vrbou a ve dvou ročnících vévodil střeleckým tabul-
kám klubu. Když se s Markem bavíme o Púchovu, první věc, která ho 
napadne, je zápas na barcelonském Nou Campu. V sezóně, kdy ještě 
„Baky“ nastupoval za Nitru, se podařilo Matadoru zvítězit ve slovenské 
pohárové soutěži, což pro něj bylo vstupenkou do Poháru UEFA. A Pú-
chovu los přisoudil Barcelonu. „Bohužel to bylo ještě ve chvíli, kdy jsem si 
na nové působiště teprve zvykal. Mohl jsem sice nasát úžasnou atmosféru 
na Nou Campu, ale nezahrál jsem si tam,“ vzpomíná na své první setkání 
s barcelonským svatostánkem. Tou dobou ještě vůbec nemohl tušit, že 
o několik sezón později se do Barcelony, již v barvách Viktorie, vrátí... 
Pro úplnost dodejme, že Púchov sice na domácí půdě s veleslavným 
soupeřem z Katalánska remizoval 1:1, ale venku si připsal debakl 8:0.  

Ruská (ana)báze
„Bakyho“ střelecké kvality nezůstaly dlouho utajeny po talentech ba-
žícím skautům evropských klubů. Marek nakonec nabral směr východ, 
když odešel do Ruska. Nový fotbalovým domovem se mu stala Jaro-
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ve snu, ze kterého se nechtějí nikdy probudit. Náladu celé západočeské 
metropole vylepšil ještě los Champions League. „S Michalem Ďurišem 
jsem byl zrovna na zápase hokejistů. Tam jsme se také dozvěděli soupeře, 
které jsme si vysnili. Dostali jsme Barcelonu, nejlepší tým světa, AC Milán, 
velmi úspěšný klub s  dlouhou historií, a Borisov, přes který jsme doufali, 
že bychom mohli postoupit do Evropské ligy. Pro nováčka Ligy mistrů to 
byl parádní los. Když se na to člověk dívá zpětně, možná ho trochu mrzí, 
že jsme nedostali třeba trochu papírově lehčí soupeře než Barcelonu nebo 
AC Milán, abychom mohli bojovat ještě dále. Přes tyto mančafty to nebylo 
možné,“ říká osmadvacetiletý fotbalista. „Když člověk vidí naživo hráče, 
jako jsou Messi, Iniesta nebo Ibrahimovič, vnímá je jinak, než když se na ně 
dívá doma od televize. To vám utkví v paměti. Stadiony a atmosféra okolo 
celé Ligy mistrů jsou další záležitostí, na kterou si vzpomenete. Všechno 
musí perfektně fungovat a je na top úrovni,“ přemýšlí o tom, co si bude 
nejvíce pamatovat v souvislosti s prestižní soutěží starého kontinentu. 
„A samozřejmě také nikdy nezapomenu na úspěšné završení Ligy mistrů 
v Minsku s BATE Borisov nebo doma s AC Milán. Hrozně rád vzpomínám na 
utkání s Milánem. Celé Evropě jsme chtěli ukázat, že můžeme porazit i  ta-
kové hráče, kteří jsou na vyšší úrovni a jsou vybíráni z celého světa. První 
poločas nasvědčoval tomu, že bychom mohli uhrát dobrý výsledek. Vstup 
do druhé půle nám ale nevyšel a bylo to hodně skleslé. Prohrávali jsme 0:2 
a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom mohli nějak zápas dotáhnout do 
vysněného vítězného konce. Přicházely poslední minuty, ale podařila se 
nám jedna akce a my dokázali snížit. Cítili jsme hned velkou podporou lidí, 
kteří byli ostatně fantastičtí celou Ligu mistrů. Uvědomili jsme si, že mů-
žeme ještě něco uhrát, i když jsme v to už nedoufali. Gól nám ale dodal sil 
a to nakonec vyvrcholilo ve vyrovnání Míši Ďuriše. Byla to nakonec nád-
herná tečka za Ligou mistrů a řekl bych, že jsme si to tak krásně snad ani 
neplánovali. Euforie to byl úžasná,“ líčí s entusiasmem klání s týmem ze 
severu Itálie. Nicméně ve stejné době, kdy viktoriáni uhrávali vynika-
jící výsledky v Champions League, většinou selhávali v Gambrinus lize. 
„Ze začátku určitě. Potráceli jsme body. Co nemůžu pochopit dodnes je, jak 
jsme mohli po úspěšném zápase v evropských pohárech v domácí lize vy-
bouchnout. Nebylo to tím, že by byl člověk unavený. Je to nepochopitelné. 
Třeba prohra na Slavii nebo v Příbrami. To byly zápasy, které nás budou 
mrzet. Nevím, jestli to je v hlavě. Šance i tlak jsme si vytvořily, ale nedoká-
zali jsme to zúročit,“ kroutí hlavou. 

V národních barvách
Střelecká forma se Marka držela po celý rok 2011. „Pro mě byl tento rok 
opravdu nadstandardní. Sedm branek jsem dal na jaře a přidal dalších 
osm v pohárech a osm v lize. Pro mě jako útočníka bylo dobré, že jsme hráli 
o titul a vytvářeli si šance. Jsem rád, že jsem k tomu mohl také nějakou svou 
brankou přispět. Rok 2011 budu brát jako velmi dobrý. I co se osobních vý-

konů týká,“ usmívá se. A nakonec se plzeňský kanonýr prostřílet i do 
slovenské reprezentace. „Na Slovensku se to v médiích rozebíralo hodně. 
Měl bych prý být povolán do reprezentace, protože dávám góly. To byl ná-
zor fanoušků a pár odborníků. Tou dobou ale finišovala kvalifikace o ev-
ropský šampionát. Trenér Weiss nebyl přesvědčený, že bych mužstvu nějak 
pomohl, a proto jsem se tam nedostal. Nijak jsem to neřešil. Soustředil jsem 
se na klub a snažil se hrát dobře v Lize mistrů i v domácí soutěži,“ tvrdí, že 
ho spekulace na toto téma nijak netížily. Nakonec opravdu „Bakymu“ 
od nového kouče Michala Hippa přišla pozvánka do reprezentace 
a odehrál přátelské utkání v Turecku. „Potěšilo mě to, že jsem se tam do-
stal. Zjistil jsem, jak to v národním týmu funguje a jak probíhají mezistátní 
zápasy. Ještě jsem hrál v základní sestavě, takže to pro mě byla opravdu 
krásná premiéra. Vyvrcholením byl výsledek 1:2. Byl jsem i kousek od gólu, 
ale to by asi byla premiéra snů,“ říká. „Na Slovensku se momentálně tvoří 

nové vedení, které bude pracovat s  novým realizačním týmem. Zápas 
v Turecku vlastně otevíral nový cyklus. Nechyběl tam nikdo z nejlepších slo-
venských fotbalistů a bude záležet na novém trenérovi, koho bude chtít,“ 
vyhlíží svou případnou budoucnost ve slovenském národním týmu.

Střetnutí s německým velkoklubem
Díky brilantnímu závěru v Lize mistrů si Západočeši vybojovali přísluš-
nost v evropských pohárech i pro jarní část sezóny. V Evropské lize se 
postavili německému Schalke 04. „Bylo to velké očekávání z  pohledu 
otevření nového stadionu. Hned nás čekal takový soupeř. Zároveň pa-

V  ochozech bylo vyprodáno a to se 
na stadion ještě spousta lidí nevešla. 
Nakonec se to zlomilo a dokázali 
jsme nad Baníkem zvítězit. Vyvrcho-
lením pro mě bylo, když rozhodčí za-
pískal do píšťalky a my jsme se stali 
mistry. V tu chvíli to bylo něco úžas-
ného,“ rozplývá se slovenský stře-
lec při nádherných vzpomínkách. 
Nicméně i v  mistrovském ročníku 
bylo chvíli „Bakymu“ krušno. „Na 
začátku sezóny jsem měl vleklé pro-
blémy s kolenem. Naskočil jsem snad 
až v  polovině první části ročníku. 
Na tuto sezónu převažují pozitivní 
vzpomínky, ale také tam bylo něco 
horšího,“ dodává, že ne celý rok se 
pro něj vyvíjel v růžových barvách. 
Hezké vzpomínky však tyto ne zrovna příjemné chvíle určitě 
přebijí. „Moment, kdy jsme se stali mistry, byl velmi krásný. Těžko 
se to nějak popisuje. Hlavně ve chvíli, kdy jsme už měli titul jistý, 
jsem nevěděl, co mám dělat. Všechno ze mne spadlo. Nervozita i 
očekávání, zda to zvládneme. Člověk cítil takové vnitřní nadšení. 
Užíval jsem si to a postupně se to ze mě ven dostávalo. Nakonec 
jsme to slavili několik dní,“ vzpomíná s nadšením. K jarní části 
sezóny patřily také vousy, které si nechal celý plzeňský tým 
narůst ve chvíli, kdy vedl ligu. Oholit si je měl v okamžiku, kdy 
o vedení přijde. Nakonec se tak stalo v  momentě, kdy se rozjely mi-
strovské oslavy. „Sundal jsem je hned, jak jsme přišli do kabiny. Určitě si 
na to člověk vzpomene. Bylo to pěkné a je ještě hezčí, že se nám podařila 
udržet takovouto maličkostí soudržnost,“ vysvětluje. 

Boj o Ligu mistrů
Vítězství v Gambrinus lize bylo pro Viktorku také vstupenkou do boje 
o nejprestižnější pohárovou soutěž, Ligu mistrů. „Začátky pro nás byly 
velkou neznámou. Osobně jsem měl strach, abychom nějak nevyhořeli. 
Měli jsme pocit, že nám v kvalifikaci zas až tak moc lidí nevěřilo. Ale není se 
čemu divit. Neměli jsme totiž žádné velké zkušenosti s pohárovou Evropou. 
V žádném případě jsme nechtěli českému fotbalu udělat nějakou ostudu. 
Šli jsme do zápasů s obrovskou pokorou, což se nám také vyplatilo,“ tvrdí. 
V předkole Champions League přisoudil los Viktorii nejprve jerevan-
ský Pyunik. „Nevěděli jsme, co od něj máme čekat. Nějaké informace jsme 
o nich samozřejmě měli. I tak to ale byla velká neznámá. Nakonec nám 
dvojzápas s nimi sedl skvěle a fantasticky jsme ho zvládli. Také díky pokoře, 

se kterou jsme do toho vstupovali,“ přemýšlí viktorián s třiadvacítkou na 
zádech. Po postupu přes celek z Arménie se Plzeňanům postavil do 
cesty Rosenborg. „Dostali jsme soupeře, který toho měl hodně odehráno 
v  evropských pohárech. Pamatuji si, že jsme seděli někde na kávě, když 
jsme se dozvěděli, že budeme hrát s Trondheimem. Chápali jsme ho jako 
na soupeře, který by nám mohl sedět, ale naše a jejich zkušenosti se nedali 
porovnávat,“ popisuje pocity, které měl, když se dozvěděl jméno další 
překážky Plzně v cestě za jejím snem. Několik dní předtím, než Vikto-
rka odjela do Trondheimu, zasáhl norský ostrov Utøya teroristický útok 
pravicového extrémisty. „Ta situace byla špatná. Hlavně tam byly hlasy, 
že se neví, zda se bude nebo nebude hrát. Určitě nás to, jako celý svět, za-
sáhlo. Přemýšleli jsme nad tím a četli nějaké články. Snažili jsme se ale my-
slet na utkání, které nás tam čeká a může nás také posunout o trochu dále. 
Lhal bych, kdybych řekl, že jsme věřili, že postoupíme. V koutku duše jsme 
v to ale všichni doufali,“ rozvypráví se o atmosféře, která tehdy v této 
severské monarchii panovala. Venku si Viktorka připsala výhru a do 

domácího klání vstupovala s  výho-
dou jednou vstřeleného gólu. „Věděli 
jsme, že 0:1 nic neřeší a že se výsledek 
může zvrtnout po jedné inkasované 
brance. Šli jsme do utkání s  respektem 
vůči soupeři. Bylo by špatné, kdyby-
chom dokázali náskok promrhat. Ne-
dokázali jsme se ale v první půli dostat 
do hry. Byla z nás cítit určitě obava, že se 
nám to nemusí podařit,“ vrací se zpět 
k  domácímu klání s  Rosenborgem. 

Nakonec se to ale podařilo. „Poté jsme dostali Kodaň, která byla podle 
nějakých ohlasů nejtěžší soupeř, se kterým jsme mohli hrát. Když jsme se 
dozvěděli los, zavládlo takové malé zklamání, protože jsme doufali, že 
pro nás nebude papírově krutý. Pro nás to ale bylo možná nabuzení. Sami 
jsme se nestačili divit, jak nám zápas v Kodani skvěle vyšel,“ vypráví nad-
šeně. V domácím prostředí následně viktoriáni potvrdili svůj postup. A 
„Baky“ v předkolech opravdu pálil ostrými. Do sítí soupeře poslal šest 
přesných zásahů. „Některé góly si samozřejmě pamatuji dobře. Třeba 
první gól, který padl v Jerevanu asi v osmé minutě, kdy mi Milan Petržela 
poslal hezký centr na hlavu. Vybaví se mi také branky, které rozhodovaly o 
našem postupu. Vzpomenu na tu domácí proti Trondheimu na 1:1 po stan-
dardní situaci od Pavla Horvátha na zadní tyč. Vrcholem pro mě ale asi byl 
gól s Kodaní na 1:1,“ nemusí dlouho hledat v paměti.

Malý velký klub v Champions League
Postup do Ligy mistrů se tak stal skutečností. V Plzni se slavilo hodně 
dlouho a mnoho příznivců klubu ze Štruncových sadů myslelo, že jsou 
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daly otázky, jestli přes Schalke můžeme nebo nemů-
žeme postoupit. Řešilo se, že to je německý top tým 
a podobně. Člověk samozřejmě také nevěděl, jak se 
vypořádáme s  odchody. To jsme si vyzkoušeli pouze 
v  přípravných zápasech a nikoliv naostro,“ vrací se 
o pár týdnů zpět. „Domácí zápas byl dobrý hrou, ale 
výsledkově to bylo trošku zklamání,“ hodnotí stručně 
utkání, které slavnostně otevřelo zrekonstruova-
nou Doosan Arénu. Na odvetu v Gelsenkirchenu 
nebude Marek nikdy moc rád vzpomínat. „Dostali 
jsme gól hned z  první střely. Myslím si ale, že jsme 
hráli dobře až do chvíle, kdy přišla červená karta. Ro-
zebíral jsem ji s lidmi klubu i s mnoha fanoušky, 
kteří chtěli vědět, na co jsem v  tu chvíli zrovna 
myslel nebo chtěl udělat. Dodnes nevím... V tom 
momentě jsem nebyl nějak přemotivovaný nebo 
agresivní na hráče. Byl tam nějaký faul, šli jsme 
do přečíslení a hráč soupeře byl za mnou. Chtěl 
jsem nějak vytvořit situaci, abychom šli do vět-
šího přečíslení a zastavit ho. Bohužel ten souboj 
nakonec skončit tak, jak skončil. To není žádná 
omluva. Jsem si vědom toho, že to byla moje 
velká chyba. Vím, že jsem hodně poškodil klub,“ 
říká smutně. „Už jsem párkrát dostal červenou 
předtím. Někdy cítíte křivdu. Když jsem šel ze hři-
ště na Schalke, věděl jsem, že jsem udělal blbost. 
V tu chvíli jsem byl v takovém psychickém rozpoložení, že jsem byl já tím, 
kdo klubu ublížil. Byl jsem na sebe naštvaný a zároveň smutný, že to takto 
dopadlo,“ dodává. V následných hodinách si zkušený hráč protrpěl své. 
„Dvě noci jsem pořádně nespal. Přemýšlel jsem, proč jsem to udělal a proč 
jsem takto reagoval. Člověk si to prochází ze všech možných stran. Stále 
nevím, proč to tak bylo. Všichni mne ale povzbudili, že se to stane. Hlavně 
lidé v klubu, vedení, trenér nebo spoluhráči mi dali pocit, že za mnou stojí 
a že se to může stát každému. Velmi si toho cením,“  tvrdí. „Hodně lidí mě 
podrželo a povzbudilo. Těm bych samozřejmě chtěl poděkovat. Nikdo za 
mnou nepřišel a neříkal mi, že jsem to pokazil a že to je na mně,“ děkuje. 

V kruhu rodinném 
Nejvíce mu v tomto krušném období pomohli samozřejmě jeho nej-
bližší. „Má rodina to prožívala nějak podobně jako já. Druhý den jsme se 
o tom bavili s taťkou. Stále nad tím přemýšlel. To samé mamka i moje pří-
telkyně. Snažila se mě hrozně moc pomoci a chtěla, abych se odreagoval. 
Hodně jsem si hrál s malou a nemyslel na fotbal. Byla to jedna z důležitých 
věcí, která mi pomohla, abych na to nemyslel,“ vysvětluje. Tříletá dcerka 

Laura dělá pyšnému otci opravdu radost. „Když mám 
volno, jdeme celá rodina do zoologické zahrady, někam 
do přírody nebo teďka s malou chodíme hlavně do Domu 
pohádek. To je vážně něco unikátního,“ rozvypráví se na 
téma trávení volného času. Plzeň Markovi velmi brzy 
přirostla k  srdci. „Její prostředí hodnotím velmi pozi-
tivně. To také vychází z fotbalových úspěchů. Když jsem 
sem přicházel, nikdo mne ve městě nepoznával. Dneska 
potkáte dva nebo tři lidi denně, kteří vám přejí úspěchy 
a říkají, abychom hráli fotbal pro fanoušky. Pak se člověk 
hned cítí v  takovém městě dobře. Velmi jsme si to tady 
oblíbili,“ chválí prostředí západočeské metropole.

Vysokoškolským studentem
Hodně času, který Marek netráví na fotbalo-
vých trávnících, věnuje vysoké škole. „Pokud 
má člověk možnost, aby získal nějaké vzdělání, 
není jediný důvod si ho nedodělat. V dnešní době 
se hodně lidí dívá na to, jestli máte nebo nemáte 
titul. Nejsem v  žádném případě zastáncem to-
hoto přístupu, ale myslím si, že dnes je vysoká 
škola pozitivní, ale není prvořadá,“ vysvětluje 
svůj pohled na terciální vzdělávání fotbalista, 
který neměl sebemenší problém se školou ani 
na střední. „Vždy jsem se snažil známky dotáh-
nout tak, aby byly na konci roku dobré. Vlastně až 

do konce střední školy jsem měl stále vyznamenání. A to jsem zameškal 
spousty hodin v souvislosti s tréninky a zápasy. Učitelé ale věděli, že jsem 
byl snaživý student, který se chtěl na každý předmět připravit,“ vrací se 
zpět ke středoškolským létům. Nyní je odhodlán dokončit bakalářské 
studium. „Původně jsem studoval ekonomickou sféru, ale musel jsem pře-
stoupit na jiný obor. Nyní dělám veřejnou správu. Ta k tomu byla nejblíže. 
Začal jsem studovat ekonomii na Fakultě ekonomických vztahů, ale poté 
jsem přešel na studium lidských zdrojů v Trenčíně. Nyní jsem druhý rok ve 
třeťáku, protože nebyl čas to dokončit. Chybí mi pět nebo šest zkoušek, 
které by mě dostaly ke státnicím,“ vysvětluje. Právě ekonomie a věci s ní 
spojené „Bakyho“ zajímají. „Ale netvrdím, že vím, jak to funguje. Rád to 
sleduji, i když to je někdy přefouknuté. Ekonomický směr a vývoj financí mě 
baví. Ale když jsem odešel jinam, řekl jsem si, že to už dostuduji. Na jiných 
fakultách by mi v tomto ale vyjít vstříc nedokázali. Asi jen těžko bych doká-
zal hrát profesionálně fotbal a u toho studovat,“ tvrdí. Ale, jak můžeme 
vidět, Marek Bakoš je opravdu unikát. Tento student veřejné správy by 
totiž, pokud by na Slovensku existovala nějaká Vysoká škola fotbalová, 
mohl by ihned nastoupit jako přednášející předmětu Střílení branek.

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
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bránu. Z následné série rohových kopů, kterou měli Plzeňané k dispo-
zici, si nějakou další střeleckou příležitost nevytvořili. 

Dvě minuty po návratu z kabin obešel Čecha Jan Chramosta a ná-
sledně poslal míč pod sebe před odkrytou bránu. Před Marešem ba-
lón urazil mimo hrací plochu navrátivší se Tomáš Berger. V 53. minutě 
střílel z  dvaceti metrů Plzeňan Hora. Jeho střelecký pokus na zadní tyč 
si cestičku za Šedova záda nenašel. Tři minuty nato se po přiťuknutí 
patičkou od Michala Ďuriše řítil do šance Tomáš Berger, jehož střelu 
z deseti metrů zablokoval skluzem Adrian Rolko. Poslední čtvrthodinu 
utkání načal dělovkou z rohu vápna Adam Beránek. Šeda byl připraven. 
Z následného protiútoku padla druhá branka Mladoboleslavských. Ra-
dek Šírl vlétl do plzeňského vápna a poslal balón pod sebe. Mareš na 
míč nedosáhl, ale Petr Trapp nešťastně při odkopu trefil Tomáše Bergra 
a balón se poté dostal k Janu Chramostovi, který ho uložil do branky. 
Viktorka se tak po porážce od Mladé Boleslavi rozloučila s  Pohárem 
České počty v osmifinále soutěže.

Po dvou nevydařených zápasech zavítala Viktoria na hřiště Jablonce, 
která má na své soupisce současného nejlepšího kanonýra Gambrinus 
ligy – Davida Lafatu. Utkání, které mělo hodně napovědět pro další 
vývoj tabulky viktoriáni zvládli a přihlásili se o souboj o čelo tabulky. 
V šesté minutě se dostal do výborné pozice po centru Jarolíma Piták. 
Za malým vápnem ale hlavou těsně minul branku Pavlíka. Pak dostala 
příležitost Plzeň po faulu na Ďuriše za velkým vápnem domácích. Lim-
berského pokus z deváté minuty ale zastavila jablonecká zeď. Na konci 
první čtvrthodiny se dostal do stoprocentní šanci po akci Horvátha 
s Daridou Kolář, trefil ale pouze nohy vybíhajícího Špita. Ke konci první 
půlhodiny ovládli hřiště Viktoriáni. Ve 26. minutě napálil Petržela míč 

jen do náruče Špita. Poté se dostal ke dvěma hlavičkám snad nejmenší 
hráč na hřišti Pilař, ani jeden pokus ale nemířil do prostoru branky.  Ve 
40.  minutě Plzeň korunovala své úsilí brankou. Petržela si potáhl na 
hranici velkého vápna míč doleva a nekompromisně namířil míč k bližší 
tyči – 0:1. A  v  poslední minutě se Viktoria radovala znovu. Kapitán 
Horváth zacentroval zprava, míč propadl u značky pokutového kopu 
ke Kolářovi, který pohotově levačkou umístil míč do sítě – 0:2.

Zajímavé akce se rodily i ve druhém dějství. Nejdřív vypálil mimo do-
mácí Loučka. V 51. minutě odpověděl krásnou křižnou střelou plzeňský 
Ďuriš, projektil jen těsně minul Špitovu tyč. Hned o minutu později byl 
ve velké šanci Lafata, gól ale nepadl, navíc se pískal ofsajd. Z protiú-
toku hrozil Petržela, střela pravou nohu mířila vysoko nad. Po hodině 
hry přece jenom domácí přitlačili Viktorii k  vlastnímu vápnu. Na za-
čátku poslední desetiminutovky nejdřív Lafata hlavou trefil jen náruč 
Pavlíka. Pak Loučka mířil zdálky hodně nepřesně. V 85. minutě mohla 
Plzeň soupeře dorazit. Pilař zatáhl míč až k brankové čáře, naservíroval 
balon Petrželovi, ten ale trefil pouze břevno.

„Rozhodla první půle, kdy jsme byli lepší pohybově i  kombinačně. 
Ve druhé části jsme se zbytečně zatáhli. Pro nás stále platí úkol umístit se 
do třetího místa. Chceme znovu hrát evropské poháry, protože se nám to 
zalíbilo,“ spokojeně komentoval zápas trenér Pavel Vrba. Skore utkání 
otevřel Milan Petržela. „Poslední dobou dávám všechny góly levou no-
hou, tu pravou mám jakoby zabetonovanou,“ zmínil rychlonohý záložník 
ke své trefě. Další tříbodový zisk z hřiště soupeřů si užíval Daniel Kolář. 
„Myslím, že jsme měli víc šancí, proto jsme vyhráli zaslouženě. Na důležité 
zápasy se prostě umíme představit. Je pravda, že doma je to zatím o dobý-
vání branky soupeře, což se nám moc nedařilo. Doufám, že se to v příštím 
zápase zlepší,“ dodal střelec druhé branky.

Zaváhání se Sigmou 
napravila Viktoria v Jablonci

Hodně nevydařené utkání sehráli plzeňští fotbalisté se Sigmou 
Olomouc. Trenér Pavel Vrba  postrádal vykartovaného Daniela Ko-
láře a zraněného Václava Procházku. Přestože měla Viktoria na svých 
kopačkách řadu příležitostí, nedokázala je zužitkovat. Olomoucký 
gólman si ve čtvrté minutě bez problémů poradil se stříleným cent-
rem Pavla Horvátha. Stejně tak i o minutu později s pokusem Michala 
Ďuriše. Branku nepřinesl ani pokus Václava Pilaře. Do další šance se 
protlačil po centru Petržely na zadní tyči František Ševinský. Tísně-
nému stoperu Viktorky se však nepodařilo balón dopravit za Zláma-
lova záda. Vzápětí opět Michal Ordoš ukázal, že je největší útočnou 
zbraní Olomouckých. Dlouhý centr si zpracoval na střelu a  poté se 
opřel do míče. Roman Pavlík předvedl parádní zákrok, když Ordošovo 
zakončení vyrazil mimo tři tyče. 

Hned z první vážnější příležitosti ve druhém poločase se brankově 
urodilo. Bohužel tím týmem, který se ujal vedení, byla Olomouc. Míč 
se dostal k na vápně volnému Janu Navrátilovi, který ho napálil ne-
chytatelnou střelou do šibenice. 0:1. Minutu nato mohlo být vyrov-
náno. To by však Milan Petržela musel z deseti metrů mířit přesněji. Po 
hodině hry se v brejku ocitla Olomouc a Jan Schulmeister ho střelou 
na vzdálenější tyč zakončil pro Sigmu nejlepším možným způsobem. 
O  odpověď Viktorky se pokusil po rohovém kopu Vladimír Darida, 
jenž vystřelil z  malého vápna na přední tyč. Branku hostů netrefil. 
V 73. minutě byl výsledek utkání už 0:3. Adam Varadi, bývalý vikto-
rián, se opřel ke střele na hranici vápna a zacílil přesně pod břevno. 

O  pět minut později se snažil korigovat nepříznivý výsledek Milan 
Petržela, jenž vystřelil z první z dvanácti metrů. Míč se mezi tři tyče 
nevešel. V poslední minutě utkání ještě navýšil vedení Olomouce Ja-
kub Podaný. Podaného střela zpoza šestnáctky skončila přesně u levé 
tyče a pečetila tak skóre utkání na konečných 0:4. 

„Musím přiznat, že jsme dostali za vyučenou. Vítězství Olomouce bylo 
zasloužené. Hlavně ve druhém poločase jsme dovolili soupeři, aby o vý-
sledku rozhodl. Myslím si, že v  první půli jsme byli aktivnější. Bohužel 
z první situace, kterou měl Ďuriš, jsme nedali gól. Olomouc měla v prv-
ním poločase jednu příležitost, ve které nás podržel Roman Pavlík. Druhý 
poločas zvládla Olomouc lépe. My jsme si dnes nezasloužili ani bod, 
protože soupeř byl prostě lepší,“ konstatoval po utkání zklamaný kouč 
Viktorie.

Poté Viktoria zajížděla k odvetě Poháru České pošty do Mladé Bo-
leslavi. Stejně, jako v úvodním osmifinálovém klání, se Pavel Vrba roz-
hodl do základní jedenáctky Západočechů postavit hráče, kteří ne-
dostávají tolik příležitostí v ligových zápasech. V plzeňském dresu tak 
dnes debutoval talentovaný bek Adam Beránek a po dlouhé době se 
v trikotu Viktorky představil Tomáš Hájovský, který strávil podzimní 
část sezóny v Baníku Sokolov. 

Po čtvrthodině hry padl úvodní gól zápasu. Bohužel do plzeňské 
sítě. Po rohovém kopu se dostal k hlavičce na penaltě Ondřej Kúdela 
a  za pomocí teče jednoho z  viktoriánů dopravil balón za záda bez-
mocného Marka Čecha. Viktorka odpověděla zakončením Daridy 
z necelých třiceti metrů. Jan Šeda zasahovat nemusel. Po necelé půl-
hodině hry zakončoval z  vápna Jakub Hora, ale gólman domácích 
se zaskvěl a míč, který směřoval přesně k pravé tyči, vyškrábl mimo 

Nevydařený zápas se Sigmou, vyřazení v domácím poháru, 
ale také úspěšné utkání na severu Čech v  Jablonci, kde 
viktoriáni prokázali roli favorita a po zásluze zvítězili, čímž 
potvrdili svoji třetí pozici v tabulce. 

FC Viktoria Plzeň–SK Sigma Olomouc 0:4
Poločas: 0:0 
Branky: 53. Navrátil, 60. Schulmeister, 73. Varadi, 89. Podaný 
ŽK: Ďuriš, Wágner – Vepřek, Škerle, Ordoš, Varadi 
Rozhodčí: Jaroslav Bílek – Dušan Pospíšil, Josef Košec 
Diváci: 7 566 
Viktoria Plzeň: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Limberský 
– Horváth, Darida (63. Wágner) – Petržela (83. Hora), Ďuriš (59. 
Berger), Pilař – Bakoš. Trenér Pavel Vrba. 
Sigma Olomouc: Zlámal – Janotka, Kučera, Škerle, Vepřek – 
Rossi, Navrátil (75. Heinz), Pospíšil - Varadi (88. Podaný), Ordoš 
(90. Jirouš), Schulmeister. Trenér Petr Uličný. FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 2:0

Poločas:  1:0
Branky: 15. Kúdela, 76. Chramosta 
ŽK: Rolko 
Rozhodčí: Dušan Možíš – Martin Večeřa, Ondřej Pelikán 
Diváci: 1 682 
Viktoria Plzeň: Čech – Řezník, Hájovský, Trapp, Beránek – Darida 
(64. Horváth), Berger – Hora (82. Petržela), Kolář (71. Pilař), Ďuriš – 
Wágner. Trenér Pavel Vrba.  
Mladá Boleslav: Šeda – Kysela, Rolko, Dimitrovski, Šírl – Kúdela, 
Janíček – Mareš (86. Kulič), Štohanzl (71. Zahustel), Chramosta – 
Fillo (90. Kalina). Trenér Miroslav Koubek.

FK Baumit Jablonec–FC Viktoria Plzeň 0:2
Poločas: 0:2
Branky: 40. Petržela, 45. Kolář 
Rozhodčí: Adámek - Marek, Handlíř 
Diváci: 3120 
Baumit Jablonec: Špit – Eliáš, Beneš, Zábojník, Jablonský (61. 
Kopic) – Loučka, Jarolím, Piták, Kovařík – Lafata, Třešňák (70. 
Vošahlík) 
Viktoria Plzeň: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Limberský – 
Horváth, Darida (83. Trapp), Kolář,  Petržela (89. Hájovský) – Pilař 
(86. Řezník) – Ďuriš
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 Představujeme soupeře  Představujeme soupeře

V Dynamu zachraňují 
nevydařený podzim

Úspěchy až v 90. letech
Ač jsou České Budějovice jedním z nejstarších klubů v České republice, 
fotbal se tam oficiálně začal hrát v roce 1905, velkých úspěchů se do-
čkaly až v 90. letech. Do té doby hrálo Dynamo, s výjimkou prvoligo-
vých ročníků 1947/48, 1985/86 a 1986/87, v nižších soutěžích. Poprvé 
na sebe České Budějovice výrazně upozornily v roce 1985, kdy se pro-
bojovaly až do finále Českého poháru. Nad jejich síly však byla Dukla 
Praha. Následně se již z Jihočechů stali pravidelní účastníci první ligy. 

Blízko k zisku české pohárové trofeje bylo Dynamo také v roce 1991, 
ale i tentokrát si jeho hráči odnesli po prohře ve finálovém klání s Baní-
kem Ostrava stříbrné medaile. V sezóně 1993/94 obsadily České Budě-
jovice šestou příčku, jejich nejlepší umístění v historii. V tomto období 
se na českém fotbalovém nebi začala rodit nová hvězdička. Tou nebyl 
nikdo jiný než mnohonásobný český reprezentant, který si vyzkoušel 
angažmá v  Manchesteru United, Benfice Lisabon či římském Laziu, 
Karel Poborský, jenž je dnes předsedou představenstva jihočeského 
klubu. Stejné umístění si Jihočeši zopakovali o tři roky později. Vzápětí 
poprvé ve své historii Budějovičtí českou nejvyšší soutěž opustili, což 
si poté ještě po úspěšných návratech dvakrát zopakovali a to v letech 
2001 a 2005. O rok později se do Gambrinus ligy vrátili a od té doby se 
sestupu úspěšně vyhýbají.

Nepovedený start, ale zatím vydařené jaro
Sezónu na lavičce Dynama odstartoval Jiří Kotrba, jenž nahradil Jaro-
slava Šilhavého, který odešel za trenérskou prací pod Ještěd. Kotrba, 
který zároveň u klubu působí jako generální manažer, sám prohlašo-
val, že jeho role u prvního týmu Českých Budějovic je pouze dočasná. 
Po pěti úvodních zápasech letošního ročníku došlo na tomto postu ke 
změně. Jihočeši totiž v těchto střetnutích nedokázali bodovat a měli 
tristní skóre 7:17. Do utkání šestého kola už vstoupilo Dynamo s no-
vým trenérem. Prvním mužem na českobudějovické střídačce se stal 
František Cipro, který dříve v  Českých Budějovicích působil. A jeho 
svěřenci hned poprvé bodovali, když na domácí půdě remizovali s trá-
pícím se Baníkem. V následujících čtyřech zápasech České Budějovice 

uhrály ještě další tři „plichty“, jedna z nich byla s Viktorií. První výhry 
v ročníku se Dynamo dočkalo až ve dvanáctém kole, kdy si na domá-
cím hřišti poradilo v poměru 4:1 s Příbramí. Vzápětí mu sice uštědřil 
tvrdou čtyřbrankovou lekci Liberec, ale do konce fotbalového pod-
zimu si Jihočeši do tabulky připsali další dvě výhry. Do jara vstoupily 
posílené České Budějovice velmi dobře. Nejprve remizovaly na půdě 
Olomouce, následně přehrály 3:1 na domácím hřišti Bohemku a poté 
nedovolily naplno bodovat ve venkovním klání Jablonci, když si ze se-
veru Čech přivezly jeden bod. V následné kole svěřenci Františka Cipra 
vybojovali remízu také v utkání v Ostravě.  

Tomáš Řepka ústřední posilou Dynama
V  zimním přestupním termínu ulovilo Dynamo ve své síti největší 
rybu. Na jih Čech zamířil ze Sparty Tomáš Řepka, kontroverzní fotba-
lista, jenž patří k jedněm z nejlepších obránců v Gambrinus lize. Právě 
jeho občasné zkraty ho však stály nejprve místo v  základní sestavě 
Letenských a následně také v  klubu. V  Českých Budějovicích si však 
mnou ruce, neboť Dynamo na jaře šlape a také zásluhou velezkuše-
ného stopera s fotbalovými zkušenostmi z Anglie či Itálie sbírá body. 
O zlepšení hry Českých Budějovic v defenzivní činnosti se postarala 
také nová akvizice mezi třemi tyčemi. Na pozici jedničky nahradil To-
máše Kučeru, který z  jihočeského celku odešel, viktorián Michal Da-
něk. Tento osmadvacetiletý gólman, jenž se v  tvrdé konkurenci na 
brankářském postu ve Viktorii neprosadil, zamířil ze Štruncových sadů 
do Dynama na hostování. Hned ve svém debutu v  nových barvách 
si připsal čisté konto, když vychytal střelce Olomouce. Okamžitě po 
svém příchodu na jih Čech se do základní jedenáctky prosadil sloven-
ský obránce Matej Krajčík, který naposledy působil v Jablonci. Čtvrtou 

velkou posilou Českobudějovických je útočník Jakub Řezníček, jenž 
přišel jako host z  Mladé Boleslavi. Pověst střelce potvrdil ve třetím 
utkání v  českobudějovickém dresu, když si připsal svůj premiérový 
gól v novém působišti, který nakonec znamenal remízu na horké jab-
lonecké půdě. Z dalších fotbalistů, kteří nemohou chybět v základní 
jedenáctce kouče Františka Cipra, jmenujme zkušeného stopera To-
máše Lengyela, špílmachra Rudolfa Otepku, brazilského kouzelníka 
Sandra, mladého střelce Zdeňka Ondráška nebo Michala Klesu. 

Na podzim čekalo českobudějovické Dynamo na vítězství až 
do dvanáctého ligového kola. To není vůbec dobrá bilance, 
a tak se nemůžeme divit, že nad klubem z  jižních Čech stále 
visí Damoklův meč v podobě sestupu. Na druhou stranu však 
musíme říci, že tým pro jaro posílený o Tomáše Řepku, ve druhé 
polovině soutěže šlape a od vod sestupových se pomaličku 
prokousává do vyšších pater ligové tabulky.

SK Dynamo České Budějovice–FC Viktoria Plzeň 0:0

ŽK: Klesa, Otepka – Petržela, Darida, Limberský
Rozhodčí: Petr Mikel – Patrik Filípek, Gustav Santarius
Diváci: 3 295
SK Dynamo České Budějovice: Křížek – Bakala (5. Horejš),  
Novák, Lengyel, Machovec – Klesa (65. Hudson), Otepka, Čirkin, 
Javorek, Sandro – Ondrášek (90. Stráský). Trenér: František Cipro.
Viktoria: Čech – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský – Petr-
žela (87. Hora), Horváth, Jiráček, Kolář, Pilař (71. Darida) – Bakoš  
(63. Ďuriš). Trenér Pavel Vrba.
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Roman Pavlík
17. 1. 1976 

Post brankář
Prvoligové starty 115
Prvoligové branky 0

33

František Ševinský 
31. 3. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 155
Prvoligové branky 8

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník
Prvoligové starty 356
Prvoligové branky 72

10

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník
Prvoligové starty 205
Prvoligové branky 23

11

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce
Prvoligové starty 171
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 18
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 105
Prvoligové branky 2

14

Daniel Kolář 
27. 10. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 178
Prvoligové branky 39

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 45
Prvoligové branky 10

6

František Rajtoral 
12. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 190
Prvoligové branky 21

27

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 

Post útočník
Prvoligové starty 44
Prvoligové branky 8

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník
Prvoligové starty 68

Prvoligové branky 28

23

Jakub Hora 
23. 2. 1991

Post útočník
Prvoligové starty 38
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 127
Prvoligové branky 8

7

Marián Čišovský 
2. 11. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 18
Prvoligové branky 3

28

Tomáš Berger 
22. 8. 1985 

Post útočník
Prvoligové starty 18
Prvoligové branky 2

13

Tomáš Wágner
6. 3. 1990 

Post útočník
Prvoligové starty 60

Prvoligové branky 15

9

Václav Procházka 
8. 5. 1984 

Post obránce
Prvoligové starty 195
Prvoligové branky 12

21

Tomáš Hájovský 
10. 12. 1982

Post obránce
Prvoligové starty 35
Prvoligové branky 4

4
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

Duben 1943: Letitá vzpomínka na divizi

Už je to téměř sedmdesát let. V roce 1942 plzeňská Viktoria sestoupila z první ligy a protože 

tehdy neexistovala druholigová soutěž, zahrála si v sezoně 1942 - 1943 divizi českého ven-

kova. Ve východní skupině měla zajímavé soupeře: Strakonice, Rokycany, Hořovice, Slavoj 

Osek, Petřín Plzeň, Meteor Budějovice, Český Lev Beroun, Tábor, plzeňskou Olympii, Ivo 

Žebrák, ale také SK Budějovice, předchůdce dnešního Dynama. Byla válka, proto Budějo-

vice na čas ztratily ze svého názvu krásné slovo České. Viktoria vládla soutěží bez velkých 

problémů, usadila se v čele tabulky a za celou sezonu ztratila remízami pouhé dva body. 

A oba právě s SK Budějovice. Už doma na podzim v Luční ulici hrála s Jihočechy nerozhodně 

a sestavě Havelka - Bešťák, Berka, Fail, Bouček, Bína, Rudert, Perk, Svoboda, Sloup, Šamber-

ger se příliš dobře nevedlo ani v jarní odvetě. V Budějovicích u plynárny po bezbrankovém 

poločase skóroval nejdřív domácí John hlavou a za Viktorii vyrovnal z penalty Perk. No-

viny chválily Bínu a Boučka a naopak kritizovaly kanonýra Perka za spálené šance. Viktoria 

nakonec divizi vyhrála s dvanáctibodovým náskokem před Strakonicemi a ve dvaadvaceti 

zápasech nastřílela 123 gólů, což je neuvěřitelný průměr 5, 6 gólů na jedno utkání. A do 

Luční se opět začalo chodit na první ligu.

Březen 1965: Galapředstavení Bohatého v Luční

Druholigová sezona 1964 - 1965 byla ve znamení urputného souboje o první postupo-

vou příčku mezi tehdejším plzeňským Spartakem a znovuzrozenou pražskou Slavií. Po 

podzimu byla v čele s minimálním náskokem Plzeň a v prvním jarním kole hostil Spartak 

v Luční ulici na výborně připravené škváře Dynamo České Budějovice. V zimní přestávce 

mužstvo posílili Milan Sirý z Ostravy, Jaroslav Svidenský z K. Varů, Miloslav Ziegler právě 

z Českých Budějovic a Karel Steinigel z pražské Sparty. V kádru už byli výborní borci, jako 

například Bohumil Mudra, Zdeněk Bohatý, Miloš Vacín, Václav Kasík, Jiří Lopata, František 

Čaloun, Stanislav Štrunc, Miroslav Štrunc a další. Domácí borci před pětitisícovou návště-

vou rozpoutali od první minuty na hřišti doslova peklo. Útok za útokem se valily na branku 

Jihočechů. První gól vstřelil hlavou novic Ziegler. Potom převzal na půlící čáře míč Zdeněk 

Bohatý, rychle s ním proběhl přes několik bránících hráčů a z hranice velkého vápna vymetl 

šibenici. A ještě do poločasu přidal třetí gól Standa Štrunc. Spartak vyhrál 3:0, nejlepším 

hráčem byl střední útočník Bohatý. Technický elegantní hráč, pohotový střelec, ale první 

ligu si zahrál až později v Bohemians. Plzeň totiž mezi elitu ne-

postoupila, nakonec ji Slavia v tabulce předběhla.

Listopad 1980: Nehrálo se, chyběly prohlídky

Vskutku kuriózní situace nastala v posledním podzimním dru-

holigovém kole sezony 1980 - 1981. Tehdejší Škoda Plzeň v létě 

po osmi letech spadla z první ligy a okamžitě se chtěla vrátit. 

A také se společně s Teplicemi, Jabloncem a Českými Budějovi-

cemi pohybovala v popředí Národní ligy, jak se druhá nejvyšší 

soutěž nazývala. K podzimnímu epilogu přijely na půdu třetí 

Plzně čtvrté České Budějovice. Čekal se tuhý boj, Škodovka byla ve formě, vždyť před tím 

sestava J. Čaloun - Tisot, Forman, J. Sloup, Kopřiva - Chvojka, Paul, Šilhavý - Rejda, Sokol, 

Dvořák dokázala vyhrát v Ústí nad Labem 2:1. Do Luční ulice přišla i slušná návštěva, ale 

nakonec byli všichni zklamáni. Nehrálo se! Příčina? Většina hostujících hráčů měla v regis-

tračních průkazech prošlé zdravotní prohlídky. Jen u šesti hráčů byla zdravotní prohlídka 

v pořádku, proto se podle pravidel hrát nemohlo. České Budějovice tak přišly o body, 

protože Sportovní a technická komise v Praze kontumovala utkání 3:0 ve prospěch Plzně. 

Hosté navíc museli pražské vrchnosti zaplatit pokutu. Škodovce tyto body příliš platné ne-

byly. Nakonec skončila až na třetí příčce a sen o rychlém návratu do první ligy se nenaplnil.

Červen 1997: Gólové parády do sítě Jihočechů

Čtyřbrankovou výhru s Českými Budějovicemi slavila Viktoria v posledním kole prvoligo-

vého ročníku 1996 - 1997. Už v podzimním epilogu dokázala v Českých Budějovicích re-

mízovat 2:2, ale úplně parádní představení si nechala na závěr. Jihočeši byli v tabulce šestí 

a Viktoria nemohla skončit lépe než na jedenácté příčce. Znamenalo to však vyhrát. Se-

stava Havel - Slabý - Drahorád, Janota, Švejnoha - Mika (42. Purkart),Skála (85. Pleško), Stu-

deník, Ježek - Heřman (79. P. Smíšek), Hřídel se rozehrávala jen pozvolna. Brzo se však začal 

hrát oboustranně útočný fotbal se šancemi na obou stranách. Zdálo se, že v tomto ročníku 

výborní Jihočeši uspějí i v Plzni, ale po přestávce od 63. do 90. minuty nastřílela Viktoria 

čtyři ukázkové góly. Poprvé se síť rozvlnila po ukázkové akci, kdy šel míč po ose Studeník 

- Heřman - Skála, který zakončoval. Za tři minuty napřáhl Skála ke střele z osmnácti metrů 

a rozvlnil síť podruhé. Visačku vysoké kvality měly i poslední dva góly: Studeník uvolnil 

Smíška, ten prošel a přihrávka na střílejícího Ježka byla dokonalá. Ještě v poslední minutě 

stanovil konečný účet 4:0 svou první ligovou brankou po sólu Pleško.

Srpen 2010: Jeden z velkých kroků k titulu

Zatím nejslavnější sezona v historii Viktorie 2010 - 2011 se skládala jako mozaika z dílčích 

úspěchů. Jedním z nich bylo i vítězství na půdě Českých Budějovic v sedmém kole. Už před 

tímto vystoupením byli svěřenci trenéra Pavla Vrby v čele ligového peletonu a do met-

ropole jižních Čech si jeli v roli favorita pro výhru. Nerodila se však lehce, protože velké 

převaze hostujícího celku v první půli čelil výborný Kučera v domácí brance. Nakonec se 

však sestava Pavlík - Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský - Petržela 

(89. Střihavka), Kolář (83. Bakoš), Rada, Horváth, Jiráček (80. Ďuriš) - 

Rezek střelecky prosadila. V 50. minutě si na nízký centr Rajtorala 

naběhl Kolář a poslal poprvé míč do branky Jihočechů. Za chvíli šla 

Plzeň do rychlého brejku a Kolářovu přihrávku proměnil ve druhý 

gól Rezek. A osmnáct minut před koncem Petržela ideálně nacent-

roval a Kolář stanovil výsledek: 3:0 pro Viktorii. Byl do zápas Daniela 

Koláře, který dvě branky dal a na jednu přihrál. Plzeň porazila České 

Budějovice i na jaře doma 2:1 a po předposledním kole už mohla 

slavit mistrovský titul.

Postřehy vzájemných soubojů

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České Budějovice
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Juniorka

Juniorka úspěšná na 
padesát procent

Úvodní duel přinesl dramatickou zá-
pletku až do závěrečných minut. Úvod 
utkání přeci jen mírně poznamenala 
částečná nervozita viktoriánů, z  nichž 
někteří debutovali v  seniorské sou-
těži.  Přesto první příležitost přinesla 
již sedmá minuta a sice po hlavičce Li-
botovského. Další nebezpečnou situaci před brankou Víška přinesla 
21. minuta. Hrubý zatáhl míč po lajně, následný centr do vápna skončil 
u Hrubého, ten pálil z malého vápna nad. „V prvním poločasu jsme tam 
měli řadu nepřenosných přihrávek, chyběl rychlejší přechod do útoku,“ 
komentoval dění na hřišti asistent trenéra Martin Lepeška.

Druhý poločas přinesl živější hru a přesnější zakončení. V 62. minutě 
poslal Končal míč před kladenskou branku a Kůžel levačkou nekom-
promisní střelou k tyči otevřel skore zápasu – 1:0. Další změnu stavu 
přinesla 81. minuta. Hosté po rychlém přečíslení a následné dorážce 
vyrovnali Samkem – 1:1. V závěru, kdy už se zdálo, že se budou body 
dělit, prodloužil Končal míč na zadní tyč, kam si naběhl volný Štípek 

a přesnou střelou zajistil domácím tři body. „Ve druhé části se naše hra 
přeci jen zlepšila a  po zásluze jsme šli do vedení. Hosté potom více ote-
vřeli hru se snahou o vyrovnání. Pozornou hrou jsme dokázali čelit jejich 
ofenzivě a nepustili jsme je do vážnější příležitosti. Zápas nakonec rozhodl 
nastavený čas, kdy jsme dokázali rozhodnout,“ dodal Lepeška. 

K druhému utkání zajížděla Viktoria na horkou půdu do Chrudimi, 
která s náskokem kraluje soutěži. Oba týmy v samém úvodu naznačily, 
že se bude hrát ofenzivní fotbal. Nejprve zahrozili hosté, poté domácí 
Mrázkem. Další velkou příležitost měl plzeňský Beránek, jenže mířil do 
břevna. Poté mohl otevřít skore domácí Dostálek, ale Mandous se ne-
nechal zaskočit a příležitost zmařil. Vedoucí branku domácích přinesla 
36. minuta. Po rohovém kopu a  závaru před plzeňskou brankou se 
prosadil Hauf – 1:0 . O dvě minuty později mohlo být vyrovnáno, střelu 
Kyndla ale brankář Mrázek vytěsnil. Ve 40. minutě se domácí radovali 
podruhé. Kombinační akci po levé straně zakončoval Radim Holub - 2:0. 
 
I druhá část přinášela fotbal, pře kterém se diváci nenudili. Snížit mohl 
Kyndl, ale z deseti metrů minul. V 66. minutě fauloval Beránek v poku-
tovém území Holuba, který se stal i následným exekutorem nařízené 
penalty. Jenže gólman Mandous tuto možnost domácích zvýšit skore 
odmítl a pokutový kop z kopaček kanonýra zlikvidoval. O pět minut 
později snižoval Martin Hrubý – 2:1. Poslední slovo však měli domácí 
hráči, kteří v 81. minutě Kelner, který zužitkoval přihrávku Vladyky – 1:3. 
Body tak před více jak šesti stovkami diváků nakonec zůstaly doma.  
 
„Přestože jsme prohráli, musím říci, že jsme byli po většinu zápasu lepší. 
Domácí nás ale vyškolili v  produktivitě. Zatímco my jsme nedokázali 
spoustu šancí proměnit, zkušení domácí hráči ano,“ komentoval zápas 
trenér Jiří Skála. V dresu Viktorie se ve druhém poločasu představila 
nová akvizice – Tomáš Petrášek. „Jedná se o mladého útočníka z Hradce 
Králové, ročník 1993,“ upřesnil kouč. 

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

Dva mistrovské zápasy má za sebou juniorský tým Viktorie 
Plzeň hrající ČFL. Mladí viktoriáni nejprve využili výhody 
domácího prostředí a přehráli ještě nedávno druholigové 
Kladno. Poté zavítali na hřiště lídra soutěže, kde zanechali, 
i  přes porážku, sympatický výkon.

FC Viktoria Plzeň B–SK Kladno 2:1
Poločas: 0:0
Branky: 62. Kůžel, 90. Štípek – 81. Samek 
ŽK: 2:3 
Diváci: 150 
Rozhodčí: Kalenda 
Viktoria B: Mandous – Hrubý (88. Kováč), Štefl, Libotovský, 
Beránek – Kyndl, Štípek, Šípek (61. Lukeš), Končal, Hoffmann – 
Kůžel. Trenéři Skála, Lepeška.

MFK Chrudim–FC Viktoria Plzeň B 3:1
Poločas: 2:0
Branky: 36. Hauf, 40. Holub, 81. Kesner - 71. Hrubý  
Rozhodčí: Černý - Kubr, Severýn  
ŽK: 2:4 
Diváci: 635 
Viktoria B: Mandous – Hrubý, Štefl (14. Lukeš), Kováč, Beránek – 
Hoffmann  (56. Šípek), Libotovský, Kyndl (65. Petráček) – Štípek, 
Kůžel, Končal. Trenéři Skála, Lepeška
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SK Motorlet Praha B–FC Viktoria Plzeň B 1 : 3 (Lávička 2x, Plecitý)  
SK Motorlet Praha B–FC Viktoria Plzeň A 1 : 0 
SK Motorlet Praha A–FC Viktoria Plzeň B 1 : 4 (Brož 2x, Plecitý, 
Lávička)

Přípravka U10
Halový turnaj Zličín  
Viktoria Plzeň 2002–Mladá Boleslav 0:5  
Viktoria Plzeň 2002–Viktoria Plzeň 2001 2:6, branky: Marek, Krátký  
Viktoria Plzeň 2002–Motorlet Praha 0:2  
Viktoria Plzeň 2002–Zličín 2:3 branky: Jakub Janota, Tegi  
Viktoria Plzeň 2002–Cholopice 5:2, branky: Krátký 2, Tegi, Chládek, 
Sotona  
Viktoria Plzeň 2002–SK Kladno 2:4, branky: Krátký 2  
Viktoria Plzeň 2002–Stodůlky 1:1, branka: Krátký

Halový turnaj Klatovy 
Viktoria Plzeň 2002–SK Klatovy 1898 B 3:1 branky: Královec, Bartovský, 
Patrovský  
Viktoria Plzeň 2002–Senco Dobravka 0:4  

Viktoria Plzeň 2002–TJ Sušice 2:3 branky: Patrovský, Královec  
Viktoria Plzeň 2002–SK Kdyně 1920 0:2  
o 7.–10. místo Viktoria Plzeň 2002–Nepomuk 1:5 branka Královec  
Viktoria Plzeň 2002–Halžovské Hory 0:0 
Viktoria Plzeň 2002–Nýrsko 2:3 branky: Jůza, Kožíšek

Mládež /Ženský fotbal Mládež /Ženský fotbal

Ženy i dorostenky 
remízovaly

Plzeňanky byly od samého úvodu lepší, ale soupeř dokázal prakticky 
z prvního útoku vstřelit branku. „Sehráli jsme smolné utkání. Po většinu 
času jsme byli lepší. Jenže zatímco my jsme nevyužili ani stoprocentní 
šance, hosté jedenkrát utekli a šli do vedení,“ popisoval zápas trenér Karel 
Fajfrlík. I druhý poločas měl stejný scénář. Viktoriánky soupeře přitlačily 
na jeho polovinu, ale dlouho bez efektu. Nakonec se čtyři minuty před 
koncem přeci jen podařilo alespoň srovnat na konečných 1:1. „Jsem 
trochu zklamán, protože jsem počítal se třemi body. Jak ukazoval průběh 

utkání, bylo očekávání reálné. Remíza je po jedné střele soupeře mezi tyče 
a našich patnácti. Některé hráčky si musí uvědomit, že se nedá žít z minu-
losti a opravdu nechat v každém utkání všechno.“ 

Devatenáctka prohrála 
s Brnem

U19 - Jako první 
zahrozili viktoriáni 
po akci Černého. ,Do 
zakončení se dostal 
Krčál, ale hostující 
obrana obětavě 
zabránila gólu na 
brankové čáře. V  19. 
minutě to byli hosté, 
kteří se po dlouhém 
míči dostali do vylo-
žené šance, ale Švi-
hořík byl na místě. 

V e 26 minutě se ujali vedení hosté, když se po střele k tyči prosadil 
Konečný 0:1. Ve 38. minutě zakončoval odražený míč Hradecký, ale 
pouze do brankaře. Hosté tak odpověděli druhou brankou ve 42. mi-
nutě, po chybě obrany se zblízka prosadil Dvořák 0:2.

V  úvodu druhého poločasu měl vyloženou příležitost domácí 
Hvězda, brankař Veselý jeho střelou vyrazil. V  56. minutě zahrávali 
hosté pokutový kop, který bezpečně proměnil Lapeš 0:3. V  závěru 
ještě Švihořík řešil dvě příležitosti hostů a rovněž tak šance Hvězdy 
zůstala nevyužita. „V  prvním poločasu jsme měli vyloženou šanci za 
stavu 0:0, potom hosté vstřelili dvě branky po našich hrubých chybách 
a rozhodli o zápasu. Druhá půle byla vyjma úvodních deseti minut a velké 
šance Hvězdy v moci hostů,“ komentoval zápas trenér Jiří Kohout.

U16 - Velice dobře vstoupili do fotbalového jara dorostenci U16. Vik-
toriáni byli během celého zápasu lepším týmem a po zásluze zvítězili 
šest nula. Přestože si svěřenci trenéra Václava Mrázka připsali výhru, 
našel trenér ve hře nedostatky. „A to jak individuální, tak i týmové, ale 
celkově jsme s  projevem hry spokojeni. Kluci dokázali odehrát utkání 
ve vysokém tempu se slušným kombinačním přechodem a v druhém po-
ločase i zefektivnili situace před brankou Mostu. Po dlouhé zimní přípravě 
je to solidní vstup do druhé části sezóny.“ 

Ostatní výsledky
Dorost U17
Viktoria–Baník Most 4:1 (1:0), branky: Mičko 2, Štěpán, Knotek 
Viktoria: Šiman – Lešek, Glazer (41. Čihák), Denk, Šíša, Kutil, Mičko, 
Doležal (62. Kadlec), Soroka, Vyleta (55. Chasin), Štěpán (70. Knotek).

Źáci U15
Dynamo Č. Budějovice–Viktoria 3:2 (2:1), branky: Matějka 2

Žáci U14
Dynamo Č. Budějovice – Viktoria 4:2 (2:0),  
branky: Kulhánek, Motl

Žáci U13
SK Motorlet Praha–Viktoria 4:11 
zápas I: 4:5 (1:2)Vavrik – Petr, Špicl, Svoboda D., Svoboda V., Mašek, 
Graicar, Kouřil, Skopový R. 
Branky: Graicar 3, Skopový R, Mašek 
zápas II: 0:6 (0:5) 
Zach – Vais, Buranský, Řezáč, Štastný, Skopový M, Kocourek, Čihák 
Branky: Vais 2, Štastný, Kocourek 2, Čihák

Žáci U12
SK Motorlet Praha–Viktoria 4:8 
SK Motorlet Praha A–FC Viktoria Plzeň A 1 : 1 (Kepl) 

FC Viktoria Plzeň–FC Zbrojovka Brno 0:3
Poločas: 0:2
Viktoria: Švihořík – Hošťálek (59. Vondráček), Bečka, 
Piroch, Palka – Filipec (66.Pernglau), Hradecký (73. Doležal), 
Chocholoušek – Hvězda, Černý, Krčál

V  jedenadvacátém kole 1. ligy staršího dorostu hostili 
dorostenci U19 vrstevníky Zbrojovky Brno. V souboji třetího 
týmu tabulky s devátým byli plzeňští mladíci favorité.

FC Viktoria Plzeň–FK Baník Most 6:0
Poločas: 2:0
Branky: Knotek, Kratochvíl 2, Medvěděv, Provod 2  
Sestava: Adamovič, Míšek, Kule, Brožík, Petr (55´Procházka), 
Medvěděv, Boček, Ruml, Kratochvíl, Knotek (41´Brabec), Provod. 
Trenéři: Václav Mrázek, Jakub Havránek

Ve svém úvodním duelu jara 
hostily fotbalistky Viktorie 
Plzeň na hřišti v Luční ulici Baník 
Ostrava. Nejprve se utkaly 
týmy žen, poté nastoupily 
dorostenky. Oba zápasy nakonec skončily dělbou bodů.

FC Viktoria Plzeň–FC Baník Ostrava 1:1
Poločas:  0:1 
Branky:  86´ Ivaničová 
Sestava: Krýslová – Bohmannová, Ondrášková, Nehodová  
(63´ Strejcová), Myslíková – Jungová, Mikysková, Žampová  
(66´ Vachlová), Čechurová  – Ivaničová, Ranglová.

JUNIORKY
FC Viktoria Plzeň  - FC Baník Ostrava  2:2
Poločas:  2:1 
Branky: 2 ,́ 49´ Svitková 
Sestava:  Čechová – Šrámková,  Jurečková, Pacandová, 
Kulhánková –  Dubcová (41´ Tajstrová), Svitková, 
Chocholoušková,  Hessová – Rosprimová, Červená (70´ Krýslová)
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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

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 26. 3. 17.00
Hradec Králové Mladá Boleslav 25. 3. 17.00
Slavia Praha Sparta Praha 24. 3. 15.50
Viktoria Žižkov Jablonec 25. 3. 17.00
Slovan Liberec Bohemians 1905 24. 3. 16.00
Příbram Dukla Praha 23. 3. 20.15
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 30. 3. 20.15
Dukla Praha Slovan Liberec 1. 4. 20.05
Jablonec Slovácko 1. 4. 15.00
České Budějovice Hradec Králové 1. 4. 17.00
Baník Ostrava Viktoria Plzeň 1. 4. 17.00
Mladá Boleslav Teplice 1. 4. 17.00
Sigma Olomouc Slavia Praha 1. 4. 17.00
Sparta Praha Příbram 1. 4. 17.00

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

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 0:1
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

20. kolo 10. 3. 2012
Baník Ostrava České Budějovice 1:1
Slovácko Bohemians 1905 3:2
Viktoria Plzeň Sigma Olomouc 0:4
Hradec Králové Dukla Praha 0:2
Slavia Praha Jablonec 0:0
Viktoria Žižkov Sparta Praha 0:2
Slovan Liberec Mladá Boleslav 2:1
Příbram Teplice 0:0

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

Brankáři

24  Marek Čech  8. 4. 1976
33  Roman Pavlík  17. 1. 1976

Obránci

4 Tomáš Hájovský 10. 12. 1982
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 Dynamo České Budějovice

Brankáři

1 Matej Delač 20. 8. 1992
29 Michal Daněk 6. 7. 1983
30 Zdeněk Křížek 16. 1. 1983

Obránci

2 Tomáš Řepka 2. 1. 1974
3 Ondřej Sajtl 3. 11. 1991
4 Miloš Brezinský 2. 4. 1984
5 Pavel Novák 30. 11. 1989 
6 Roman Lengyel 3. 11. 1978
11 Matej Krajčík 19. 3. 1978
15 Jan Riegel 3. 8. 1980
23 Jaroslav Machovec 5. 9. 1986

Záložníci

9 Rudolf Otepka 13. 11. 1973
10 Michal Klesa 13. 5. 1983
18 Fernando Tobias Hudson 18. 7. 1986
19 Filip Rýdel 30. 3. 1984 
20 Petr Javorek 9. 2. 1986
22  Marek Hovorka 24. 10. 1991 
23 Michal Petráň 26. 6. 1992
25 Jose Ferreiro da Silva Sandro 19. 3. 1986
 Rastislav Bakala 22. 4. 1990
 Jindřich Kadula 10. 6. 1994

Útočníci

7 Jakub Řezníček 26. 5. 1988
13 Zdeněk Ondrášek 22. 12. 1988
14 Tomáš Stráský 15. 4. 1987
17 Zdeněk Linhart 5. 3. 1994
21 František Němec 19. 7. 1992

Hlavní trenér 

František Cipro

Asistenti trenéra 

Jiří Lerch, Martin Vozábal, Kamil Tobiáš

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 21. kole
1. AC Sparta Praha 21 16 1 4 39:16 49

2. FC Slovan Liberec 21 14 4 3 49:24 46

3. FC Viktoria Plzeň 21 12 4 5 48:31 40

4. FK Mladá Boleslav 21 11 5 5 37:25 38

5. FK Baumit Jablonec 21 9 6 6 43:24 33

6. Dukla Praha 21 8 7 6 28:21 31

7. 1. FK Příbram 21 9 4 8 30:32 31

8. FK Teplice 21 8 6 7 22:23 30

9. 1. FC Slovácko 21 8 3 10 21:26 27

10. SK Slavia Praha 21 5 9 7 17:23 24

11. FC Hradec Králové 21 6 6 9 15:25 24

12. Dynamo České Budějovice 21 4 8 9 24:37 20

13. Bohemians 1905 21 5 5 11 16:36 20

14. SK Sigma Olomouc (-9 bodů) 21 6 8 7 24:25 17

15. FC Baník Ostrava 21 3 6 12 17:34 15

16. FK Viktoria Žižkov 21 2 2 17 12:40 8
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Příští zápasy

Viktoria zamíří do 
Ostravy, poté přivítá 
Slovácko

Na zápasy v  Ostravě mají plzeňští fotbalisté v  posledních letech 
příjemné vzpomínky. Ze tří zápasů si Viktoria přivezla z Ostravy šest 
bodů, což je určitě radostná bilance. Loňský zápas na Bazalech přinesl 
Viktorii kromě bodů a  emocí také překonání rekordu v  počtu získa-
ných bodů za podzimní část. Utkání se totiž hrálo v rámci patnáctého, 
tedy posledního kola první poloviny. Stávající rekord držela Sparta 
Praha s 39 body. Viktoria díky výhře nad Ostravou tento rekord pře-
konala o jeden bod a se 40 body se tak stala novým držitelem tohoto 

rekordu.  Samotné utkání přineslo ještě jeden neobvyklý děj. V 17. mi-
nutě rozhodčí Mojžíš musel přerušit utkání, neboť na hrací plochu se 
dostal slzný plyn, který Policie použila za hradbami stadionu při po-
tyčce fanoušků. Po vynucené dvacetiminutové přestávce pak zápas 
pokračoval dále až do vítězného konce pro plzeňskou Viktorku. Pod-
zimní duel aktuální sezony se hrál v Doosan Areně a radostněji na něj 
vzpomínají hráči Baníku, který přežil řadu příležitostí., mimo jiné na-
střelené břevno i tyč. Zápas tak skončil výsledkem 1:1 a dělbou bodů.

Dalším soupeřem, kterého bude Viktoria hostit v  rekonstruované 
doosan Areně bude 1.FC Slovácko. S  ním má Viktoria na domácím 
hřišti rovněž kladnou bilanci. Slovácko si naposledy tři body odvezlo 
z Plzně v sezoně 2005/06. Výhru 2:0 tehdy zařídili Šuškavčevič a Ivana. 
Podzimní zápas letošní sezony se hrál v Uherském Hradišti a Viktoria 
v něm dokázala přetnout šestizápasovou sérii domácích. Díky výhře 
3:1 se protlačila na druhé místo v tabulce.  Zápas začal přímo raketově. 
Už ve třetí minutě rozvlnil síť za Filipkem kanonýr Bakoš. Domácí sice 
stačili v průběhu první části kontrovat Doškem, ale do kabin se odchá-
zelo za vedení Viktorie, které obstaral Petržela. Třetí branku pak přidal 
Daniel Kolář. 

V příštím kole odcestují fotbalisté Viktorie do Ostravy, kde je na 
Bazalech čeká utkání s Baníkem Ostrava, který v letošní sezoně 
bojuje o ligovou účast i v  příštím ročníku. O týden později 
potom přivítáme v Doosan Areně ambiciozní tým Slovácka.


