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Jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
po necelých čtrnácti dnech se zde v Doosan Areně opět scházíme u příležitosti dalšího 

utkání, tentokráte již čtyřiadvacátého kola Gambrinus ligy, ve kterém hostíme 1. FC Slo-

vácko. Dovolte mi, abych Vás zde přivítal a popřál hezký fotbalový zážitek z dnešního 

zápasu. 

Poslední kola a jeho výsledky opět o něco více zdramatizovaly boj o mistrovský titul. Za-

tímco vedoucí Sparta dvakrát zaváhala a ztrácela body, což ji odsunulo z prvního místa, 

my jsme dokázali být v obou zápasech stoprocentní a zmenšili tak bodový odstup na 

první příčku. To vše nasvědčuje tomu, že souboj o čelo tabulky bude napínavější a že ani 

zdaleka není ještě rozhodnuto. Mohu slíbit za nás všechny, že uděláme maximum proto, 

abychom situaci na čele tabulky ještě více zdramatizovali. K tomu budeme potřebovat 

také vaši podporu, vaše hlasivky.

Rád bych se ještě vrátil k utkání s českobudějovickým Dynamem, které jste mohli shléd-

nout v Doosan Areně. To přineslo, myslím, zajímavou podívanou, ve které nebyla nouze 

na branky. Podařilo se nám protrhnout domácí remízovou sérii a navázat na výkon v Jab-

lonci. 

I další zápas, ve kterém jsme se představili na ostravských Bazalech, nebyl jednoduchý. 

Ostravané bojují v letošní sezoně o ligovou příslušnost pro příští ročník a  každý bod má 

pro ně cenu zlata. První poločas byl z naší strany slušně odehraný. Vstřelili jsme dvě branky, 

měli i další příležitosti. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce už však tolik spokojenosti s před-

vedeným výkonem nebylo. O to je cennější, že se nám podařilo i tento zápas dovést do 

vítězného konce a prodloužit tak vítěznou sérii na hřištích soupeřů, kde máme letos sto-

procentní úspěšnost.

 

Dnešnímu soupeři 1. FC Slovácku patří v tabulce za třicet bodů deváté místo. Herní projev 

týmu pod vedením trenéra Miroslava Soukupa je sympatický a na venkovních hřištích do-

káže znepříjemnit i tomu nejtěžšímu soupeři jeho roli. Já věřím, že z Vaší podporou dokážeme 

navázat na předcházející zápasy, že i dnes se budete bavit a po závěrečném hvizdu rozhod-

čího budete odcházet z Doosan Areny spokojeni a to jak z předváděné hry, tak i z výsledku. 

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Viktorián, na kterého 
je vždy spolehnutí

Fotbalistou odmalička, klokanem od čtrnácti
Že se bude malý František věnovat fotbalu, měl dáno. „Jsem z vesnice 
a jiné využití volného času než fotbal, jsme tam vážně neměli. Místní žáky 
zároveň trénoval taťka a hřiště jsme měli za domem. Jiná volba prostě ne-
mohla ani existovat,“ vypráví, jak se dostal k nejpopulárnější hře světa. 
Na chvíli si také vyzkoušel hokej v Říčanech, ale fotbal u něj vždy hrál 
prim. A když přišla nabídka, aby odešel do žáčků Bohemians, brusle 
pověsil na hřebík. Tohoto kroku vážně nemusí litovat. „Bylo mi čtrnáct, 
když jsem dostal nabídku, 
abych odešel na Bohemku. Sa-
mozřejmě jsem s  tím souhlasil 
a hokej přestal hrát. Přestupem 
do Bohemians se mi splnilo to, 
o čem jsme snili všichni v  žáč-
cích. Začal jsem hrát proti tak 
velkým týmům, jakými jsou 
Sparta nebo Slavia,“ popisuje 
s nadšením. Na druhou stranu 
to nebyla jediná změna, kte-
rou v souvislosti s odchodem 
do Prahy zažil. Po skončení 
základní školy, kterou si do-
dělával v Říčanech, ho čekalo 
dojíždění do Prahy i za vzdě-
láním. Zkušený viktorián je 
vyučeným prodavačem. „Ro-
diče si mě v  tu dobu opravdu 
neužili. Brzy ráno jsem běžel na 

trénink, poté jsem měl školu a následně mířil domů. V šest ráno jsem tedy 
odjížděl do Prahy a většinou se vracel kolem sedmé večerní. To samé platí 
pro víkendy. Po žáčcích jsem totiž začal ihned nastupovat za starší dorost, 
ale také jsem jezdil vypomáhat i dalším dorosteneckým týmům. Doma 
jsem tedy prakticky nebyl ani během soboty a neděle,“ vzpomíná hektické 
okamžiky, které si ale o to více užíval. 

Se lvíčkem na prsou a profesionální smlouvou v kapse
Františkovy kvalitní výkony nemohly uniknout reprezentačním trené-
rům, a tak se „Ševovi“ dostalo cti přetáhnout si přes hlavu reprezentační 
dres. „To pro mne byl docela velký skok. Na druhou stranu si myslím, že se mi 
z toho hlava nijak nezatočila,“ tvrdí. S českým národním týmem do šest-
nácti let si tak mohl zahrát na evropském šampionátu. „Rád vzpomínám 
na tamní atmosféru. To bylo vážně něco úžasného. Přál bych každému, aby 
mohl něco takového zažít,“ vybavuje si příjemné vzpomínky z působení 
v české šestnáctce, kde hrál např. s Davidem Jarolímem nebo s Jaro-
slavem Drobným, kteří nyní působí v nejvyšší německé soutěži. Ihned 
poté, co se vrátil z výše zmíněného mistrovství, obdržel dárek od svého 
zaměstnavatele. Bohemka dala Františkovi v sedmnácti letech profesi-
onální smlouvu. „V tu dobu jsem už trénoval s prvním týmem, který vedli 
pánové Hloušek a Beznoska. Následně jsme spadli z  první ligy a k  týmu 
na pozici trenéra nastoupil pan Petržela, pod kterým jsem byl už stálým 
členem áčka,“ rozvzpomíná se na své první krůčky ve světě velkého 
fotbalu. O tréninkovém drilu kouče Petržely, který kromě českých man-

čaftů vedl i Zenit Petrohrad, 
kolují takřka legendy. „Bylo to 
hodně náročné. Dodnes, když se 
náhodou pohybuji někde kolem 
Ďolíčku, si vybavím kilometry 
naběhané okolo Botiče. Když to 
ale ve zdraví přežijete, na hřišti 
se pak cítíte velmi dobře,“ říká. 
A ví, o čem mluví... „Sice mi tre-
nér tvrdil, že si v posilovně můžu 
trochu ubrat. Ale kdo to udělá? 
Já bohužel toto zatížení nezvládl 
a každou chvíli byl zraněný. Tělo 
si muselo zvyknout na větší zá-
těž, a tak jsem v osmnácti odešel 
hrát divizi do  Říčan. Následně 
jsem tam nastupoval také dvě 
sezóny ve třetí nejvyšší soutěži,“ 
vysvětluje, proč dal Bohemians 
vale. 

Legendy vypráví o tom, že až bude nejhůře, vyjedou z Blaníku 
rytíři, kteří český národ spasí. Když je nejhůře v  defenzivě 
Viktorie, vždy se objeví na scéně tento zkušený stoper a svým 
jistým výkonem západočeskému celku pomůže. Naskočil 
do utkání s  Barcelonou, vyběhl do klíčového zápasu Ligy 
mistrů v Minsku nebo nastoupil v odvetě se Schalke. Pokaždé 
předvedl výborný výkon. Takový je František Ševinský, 
fotbalista, na kterého je vždy spolehnutí. 
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bulky. Nakonec to ale bylo 
úplně obráceně a my jsme 
si parádně sedli. I když první 

zápas pro nás byl hodně těžký. Museli jsme spolknout hořkou pilulku v po-
době porážky od Liberce 1:4. Poté jsme ale začali šlapat,“ vzpomíná. „Parta 
v  Boleslavi byla opravdu dobrá. V  kabině nebyl žádný rušivý element 
a skvěle jsme spolu všichni vycházeli, což se potom ukáže i na hřišti,“ tvrdí. 
Obrovskou zásluhu na tom měl také trenér Dušan Uhrin mladší. „Na něj 
vzpomínám jenom v dobré. Hned po mém příchodu mi dal příležitost a já 
pod ním pravidelně nastupoval. Je to přísný trenér, ale na druhou stranu 
je také lidský. Jakmile nastal nějaký problém, dalo se o něm s ním mluvit,“ 
říká na adresu mladého kouče.  S  mladoboleslavským celkem se na-
konec radoval z mnoha úspěchů. „Na sezóny, kdy jsme byli druzí a třetí 
v lize, vzpomínám moc rád. Ale nejraději si vždy zavzpomínáte na zápasy 
v evropských pohárech. Třeba postupy přes Marseille nebo Valerengu Oslo 
jsou úžasné zážitky. To samé platí i o utkání v Istanbulu s Galatasarayem, 
i když jsme ho nakonec prohráli 4:2,“ líčí zápasy v pohárové Evropě. Do 
domácího klání s Marseille ale nastoupit nemohl. „V předchozím utkání 
ve Francii jsem totiž dostal těsně před koncem zápasu červenou kartu. Když 
člověk sledoval domácí odvetu z tribuny, měl obrovské nervy. Nakonec se 
nám podařilo vybojovat postup. Byl to úžasný pocit, který se snad ani nedá 
popsat. To byste prostě museli zažít,“ vypráví s nadšením.   

Z Boleslavi do Štruncových sadů
Jedinou kaňkou na působení Františka v Mladé Boleslavi, je jeho od-
chod. „To nás už vedl trenér Hapal a já chvíli po jeho příchodu poznal, že 
nebudu nastupovat. Chtěl jsem ale tvrdě trénovat a čekat na šanci, která 
možná přijde. Na lavičce jsem ale zůstával v  ligových i pohárových zá-
pasech. Bylo mi tak jasné, že svou situaci budu muset brzy řešit. Nicméně 
týmu se během podzimu dařilo, a tak jsem nechtěl dělat nějaké rozbroje,“ 

popisuje. V  zimě mu vedení klubu potvrdilo, 
že s ním počítá i pro jaro. Realita ale byla jiná. 
„Před odletem na soustředění mi bylo oznámeno, 

že nikam nepojedu. Vzápětí jsem se dozvěděl, že o mé služby již dále nemají 
zájem. Ve fotbale to takto chodí, a tak jsem šel o dům dál,“ vysvětluje se 
smíšenými pocity. „V Boleslavi jsem ale prožil velmi krásné roky a bylo by 
ode mne hloupé, kdybych kvůli konci v klubu chtěl tuto kapitolu ze svého 
fotbalového života vymazat,“ tvrdí. Z  Mladé Boleslavi tak nabral směr 
Štruncovy sady. „Měl jsem i další nabídky. Některé byly z druhé ligy, ale 
ty jsem chápal spíše jako poslední možnou variantu. Přiznám se, že bych 
raději trénoval s druhým boleslavským týmem a hrál za něj soutěžní zá-
pasy. Když se mi ale ozvala Viktorka, vzal jsem si jeden den na rozmyšlenou 
a hned poté poslal do Plzně svůj souhlas. Nebylo o čem váhat,“ vysvětluje. 
„Důvodů, proč jsem se rozhodl pro Viktorii, bylo několik. Byl a je tu velmi 
kvalitní mančaft, což byla jedna z  důležitých věcí, která rozhodla. Záro-
veň jako plus považuji vzdálenost od Prahy. Stěhovat se nám opravdu ne-
chtělo, to nepřicházelo v úvahu,“ vysvětluje, proč se z něj stal viktorián. 

Titul, Superpohár a Liga mistrů – co víc si přát?
Ač má na svém kontě František mnoho vydařených sezón, největších 
klubových úspěchů se dočkal právě ve dresu Viktorky. „Získali jsme titul 
v české lize a také si mohli zahrát v Lize mistrů proti slavným soupeřům. 
S  Barcelonou a AC Milán to byly vynikající zápasy. Myslím si, že už jsem 
toho zažil dost, ale to, co se povedlo v  tomto roce, bylo nad očekávání,“ 
hodnotí rok 2011, na který na západě Čech žádný sportovní fanoušek 
nezapomene. Zkušený obránce v  první polovině loňského ročníku 
příliš nenastupoval, ale v  jarní části se prosadil do základní sestavy. 
„Naskočil jsem na posledních sedm nebo osm zápasů, což pro mne byla 
taková náplast. Jsem moc rád, že jsem mohl k titulu také trochu přispět. 
Ještě v tom samém roce se mi narodil syn Štěpán, takže to pro mě opravdu 
bylo nádherné období,“ rozdává úsměvy. A po zisku titulu brala Vikto-
ria prakticky vzápětí další trofej. V  historicky druhém Superpoháru 
v Česku si totiž viktoriáni poradili s  týmem z Mladé Boleslavi. S kapi-

Z Kolína do nejvyšší slovenské soutěže
V  roce 2001 „Ševa“ hájil čest a slávu třetiligového 
Kolína, kde následně zažil postup do druhé nejvyšší 
české soutěže. A na to, že František byl členem to-
hoto úspěšného týmů, ve městě, u kterého se po-
tkali medvědi, nezapomněli. „V  Kolíně se nyní slaví sto let fotbalu a já 
jsme moc rád, že se mi ozvali a chtějí, abych tam přijel. Toto je pro mě také 
známkou toho, že jsem tam asi zanechal dobrý dojem,“ říká spokojeně. 
„Ve fotbale musíte bezpochyby, abyste se prosadili, něco umět. Na druhou 
stranu platí, že všechno je o štěstí. Může se vám třeba vydařit utkání, když 
je v hledišti správný člověk,“ pokračuje dál v líčení svého fotbalového pří-
běhu. Právě díky takovéto náhodě se František stěhoval na Slovensko. 
„Manažer Petrželky pan Kašpar pochází z  Kolína a byl tam zrovna, když 
jsme měli nějaké zápasy, na návštěvě rodičů. Viděl mě tam hrát a nakonec 
mi nabídl, zda nechci odejít do Artmedie. Vůbec jsem neváhal, i když mne 
to dobou chtěl druholigový Most. První liga je prostě první liga,“ popisuje, 
jakým způsobem se dostal prvoligového angažmá u našich východ-
ních sousedů. Ač se jednalo o působení v zahraniční, s  nějakou akli-
matizací neměl defenzivně laděný hráč sebemenší problém. „Člověk to 
má ulehčené tím, že zde neexistuje žádná jazyková bariéra. Všechno bylo 
naprosto bez problémů. Bratislava se mi líbila a potkal jsem tam přátelské 
lidi. Na Slovensku jsem byl spokojený,“ vzpomíná na své jediné zahraniční 
angažmá. S radostí může „Ševa“ vzpomínat také z toho důvodu, že se 
jeho týmu dařilo. S Petržalkou se stal hned po svém příchodu vicemis-
trem, a tak si mohl poprvé zahrát v evropských pohárech, ve kterých 
nastoupil proti francouzskému Girondins Bordeaux. 
Poprvé v Gambrinus lize

Z Bratislavy v roce 2004 zamířil zpět do Česka. „Obdržel jsem nabídku 
od pana Gottwalda z  Drnovic, které hrály druhou ligu. Manželka byla 

zrovna těhotná a měla 
v  červnu rodit, a tak 
jsme to zvažovali i z to-
hoto pohledu. Nakonec jsme se rozhodli, že by bylo dobré, kdybychom se 
vrátili. A byl to vydařený tah,“ usmívá se. S Drnovicemi si totiž vzápětí po-
prvé v životě vyzkoušel, jaké to je nastupovat v nejvyšší české soutěži. 
„Na svou premiéru si samozřejmě pamatuji. Hráli jsme v  Brně a prohráli 
0:1, i když jsme šance na to, abychom minimálně vyrovnali, měli,“ přemýšlí 
o svém českém prvoligovém debutu. Působení v Drnovicích si opravdu 
užíval. Ve fotbalové vesničce byl fotbal prvním posledním. „Chodily na 
nás plné tribuny. Šli jsme do sezóny s tím, že chceme zachránit první ligu a 
nám se nakonec podařilo ukopat perfektní osmou příčku. Byl to pro mne 
pohodový rok,“ vzpomíná. Nicméně vše nebylo tak růžové, jak Franti-
šek líčí. Vrásky na tváři mu udělaly nefotbalové záležitosti. „Poslední tři 
měsíce, které jsem v Drnovicích působil, začaly být problémy s penězi. Ve 
chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že nebudeme hrát za rok první ligu, ozvala se 
mi Mladá Boleslav. Neváhal jsem a okamžitě na tuto nabídku kývnul. Už 
jen bonusem pro mne bylo, že jsem měl hrát nějakých sedmdesát kilome-
trů od domova,“ vybavuje si, jak reagoval na svůj odchod do dalšího 
prvoligového mančaftu. 

S Mladou Boleslaví v pohárové Evropě
Když František přišel do Mladé Boleslavi, bylo jeho nové působiště pa-
sováno do role týmu, který Gambrinus ligu po roční anabázi opustí. 
Opak se stal pravdou. „Hodně lidí tvrdilo, že budeme hrát ve spodku ta-
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ještě dostal nabídku z  rakouské ligy. V  důsledku kauzy Davida Bystroně 
jsem to ale nakonec nemusel řešit a zůstal jsem v Plzni,“ popisuje. I na za-
čátku jara byl František původně na lavičce náhradníků. Vzápětí se pro 
něj však situace otočila. „Tušil jsem, že do základu asi nenaskočím. Ale, jak 
to ve fotbale bývá, z hodiny na hodinu bylo všechno jinak. Pavel Horváth 
se se Schalke vykartoval, do odvety jsem nastoupil místo něj a v té se zranil 
Vašek Procházka. Od té doby jsem v základní sestavě. Uvidíme, jak to bude 
v létě. Užívám si to a budoucnost nyní neřeším,“ říká spokojeně a těší se 
na další ligové zápasy. Ve hře je opravdu hodně. Viktorka totiž může 
stále bojovat o mistrovský titul. „Vždycky to je o štěstí a o tom, jak kdo 
umí přijmout tlak. Tento tlak se bude také každým kolem stupňovat. Ve 
hře je stále dost bodů. My i Sparta ještě hrajeme s Boleslaví a Libercem. Bo-
leslav má také před sebou těžké soupeře. Nemyslím si však, že Sparta, Li-
berec, Mladá Boleslav nebo my projedeme závěr sezóny bez ztráty bodu. 
Pokud šance ještě existuje a je reálná, nevidím jediný důvod, proč se o to 
nepoprat. Musíme se ale dívat sami na sebe a zvládat své zápasy,“ podává 
recept na úspěch. Podle „Ševy“ jsou ve Viktorii šance na to, aby se ve 
Štruncových sadech hrály evropské poháry každým rokem. „Záleží ale 

na tom, kdo odejde. Samozřejmě všem 
přeji, ať přestoupí do nějakého dobrého 
zahraničního angažmá. Kvůli tomu fot-
bal všichni hrajeme. Jde ale o to, aby se 
povedlo hráče, kteří odejdou, nahradit. 
Odešel Honza Rezek, přišel Venca Pilař, 
který je za něj adekvátní náhradou. Na-
stupuje stabilně i v  reprezentaci. Toto 

Viktorce vychází. Myslím si, že každý rok se dá hrát o poháry. Nevím, jestli 
je do budoucna v silách Plzně bojovat rok co rok o titul, ale domnívám se, 
že do prvních třech míst by se tu mohlo hrát. Musí se ale dělat tato pře-
stupová politiky a zároveň vám musí vycházet nákupy. Můžete udělat pět 
hráčů a nemusí se chytit ani jeden. Je to o štěstí,“ přemýšlí o budoucnosti 
úřadujícího českého šampiona. 

Rodina je vším
Jak už se František zmínil, v  loňském roce oslavil s manželkou Moni-
kou narození svého druhého syna. „Právě rodině se snažím odvádět svůj 
veškerý volný čas. Pro Moniku to nyní bylo, když jsme hodně cestovali, 
opravdu náročné. Klobouk dolů, že to takto zvládá,“ chválí svou drahou 
polovičku. Jejich starší syn Adam, totiž hraje už druhým rokem fotbal 
za pražskou Slavii. „Vlastně fotbal diktuje náš volný čas. Jakmile přijedu 
z tréninku, vyzvednu Adama ze školy a máme asi dvě hodiny na to, aby-
chom udělali úkoly. Poté hned jedeme na jeho trénink do Edenu. Podobné 
jsou i víkendy, kdy má Adam různé turnaje nebo klasické zápasy. S  tím 
nám hodně pomáhá děda, na kterém je vidět, jak ho to také baví. Nyní mi 
říká, že mé výkony nehodnotí, protože na hodnocení už má vnuka,“ směje 
se. Ostatně Adam byl ke kopané prakticky předurčen. „Byl totiž de facto 
od svého prvního měsíce ve fotbalové kabině. Viděl pořád jenom míč. 
Když mu bylo dva a půlroku, začal u nás v Říčanech chodit na hřiště do 
Radošovic, kde mu to postupně už bylo malé. I kamarádi mi říkali, abych 
ho dal někam pryč. Původně jsem s tím ale moc nesouhlasil, neboť jsem 
věděl, kolik času se tomu musí obětovat. Nakonec jsem byl pro a Adam 
odešel do Slavie, kde se uchytil. Je tam na hostování a jsme domluveni, 

že kdyby ho to tam přestalo bavit, okamžitě 
se vracíme. Pro mě to není středobod a pro 

tánskou páskou do tohoto klání vedl svěřence Pavla Vrby právě Franti-
šek. „Tu jsem měl asi díky tomu, že jsem byl nejstarší. Nechtěl bych z toho 
dělat nějakou vědu. Hrála taková poslepovaná sestava.  A já byl prostě ten 
nejstarší, a tak jsem měl pásku,“ říká skromně hráč, jenž si pochvaluje at-
mosféru v klubu. „Parta v Plzni je výborná a to, jak to funguje v kabině, je 
obrovský základ k tomu, aby se dařilo i na hřišti. Nemusíte se tu bát nikomu 
vytknout nějakou chybu nebo ho na něco upozornit. Nikdo se tu nechce 
s někým hádat, ale každý si vezme radu k srdci. Na hřišti se to potom také 
ukazuje. Je pak radost se koukat na to, co zde kluci předvádějí za výkony. 
Už několikrát jsem ale řekl, že si myslím, že nikde nezažiju lepší partu, než 
která byla tenkrát v Mladé Boleslavi,“ tvrdí. K dobré náladě bezpochyby 
přispívají také časté vtípky Pavla Horvátha. „Pár poznámek na mou ad-
resu samozřejmě vymyslel a spoustu toho určitě ještě vymyslí. Vůči starším 
hráčům je ale ohleduplnější a vybírá si spíše mladší ročníky,“ říká na ad-
resu plzeňského tvůrce hry.   

Kliďas a poctivý bek v jednom
„Ševa“ je mezi hráči známý svou naprosto bezkonfliktní povahou. Ta 
se odráží také v jeho přístupu k nejpopulárnější hře světa. „Myslím si, že 
jsem celý život realista. Vím, na co mám. Asi každý, když začne hrát fotbal, 
touží po tom, aby dával branky. Postupně se to ale vykrystalizuje a každý 
v týmu dostane nějakou roli. Pokud ji nepřijme, tak je něco špatně. To může 
narušit kabinu. V mých letech si myslím, že už jsem natolik zkušený, abych 
věděl, co si můžu a nemůžu na hřišti dovolit,“ vysvětluje. „Nikdy jsem 
nebyl nějaký technik nebo něco podobného. Spíše jsem vždycky patřil 
k  obranářům, na které byl spoleh. Dostávám stále defenzivní úkoly. Při 
standardkách soupeře mám vždy nejlepší hlavičkáře protihráče. Ve hře se 
také soustředím spíše na obranu plus mám nějakou základní rozehrávku. 
Samozřejmě žádný špílmachr jako Pavel Horváth nebo Marek Kulič ni-

kdy nebudu. Připadá mi zbytečné, abych se pouštěl do nějakých divočin, 
když vím, od čeho jsem na hřišti,“ krčí rameny. I Františkův herní projev 
působí neuvěřitelně klidně. „Úplně bez emocí to není. Samozřejmě před 
zápasem nervózní nejsem, jenom mám takové klasické očekávání. Kdyby 
tam nebylo, bylo by to už hodně špatné. Užívám si bez nějakých nervů ka-
ždé utkání. Pořád tvrdím, že je to jenom fotbal. Nejde o život. Abych se ner-
voval, když pokazím přihrávku a podruhé míč raději nechtěl, je zbytečné. 
Z fotbalu pak nemůžete nic mít,“ tvrdí. „I v kabině mám rád svůj klid. To 
platí i o soukromém životě. Snažím se nijak nenervovat. Nepotřebuji dá-
vat najevo nějaké velké emoce. K někomu to patří, k někomu ne. Třeba je 
dobře, že působím klidným dojmem, protože nemůže být v kabině dvacet 
stejných lidí. Je tam mix a je vidět, že to funguje,“ dodává. 

Z lavičky do základu
Ani letošní sezónu však nezačal tento velezkušený hráč jako člen zaha-
jovací sestavy. „Už v listopadu jsem měl první schůzku s lidmi ze Žižkova, 
kteří se mě ptali, jestli bych měl zájem u nich působit.  Říkal jsem jim, že 
bych o to stál. Každý fotbalista chce hrát pravidelně, i když člověk ví, jaké 
problémy tam jsou. Každopádně jsem to nechával na zimu. 
Poté jsem odehrál nějaké zápasy. Třeba i doma s Barcelonou 
a v Minsku s BATE Borisov. Následně zájem ze Žižkova stále 
existoval a přidal se k tomu ještě jeden český prvoligový klub. 
Tři nebo čtyři dny před koncem přestupního termínu jsem 
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Profilový rozhovor

něj je základem škola. On to dobře ví, a po-
kud nebude učení v pořádku, nikam se jezdit 
nebude,“ vysvětluje, jak se jeho ratolest 
dostala do Edenu. A jaký je Adam fotbali-
sta? „Určitě se nepotatil. Je rychlý a hubený,“ 
směje se pyšný otec. „Na Slavii to dělají 
velmi dobře, protože si hráči střídají posty. 
Některé zápasy dokonce i chytal. Je to su-
per, protože děti nejsou sešroubovaní pouze 
svým místem v sestavě. Jsem moc rád, že ho 
to baví. Kdyby ho to nebavilo, nemělo by 
cenu ho do toho nutit a jezdit tam. Také mě 
těší, že není nějaký pecivál, který by seděl jen 
v koutě,“ dodává vážnějším tónem. Aktivní 
trávení volného času, pokud si ho v nabi-
tém fotbalovém programu celá rodina na-
jde, je pro Františkovu domácnost typické. 
„Bydlíme kousek od lesa, a tak není problém 
tam vyjet na kole. Pár kroků od domova 
máme také koupaliště, kde je i dobrá restau-
race s ještě lepším pivem. Také tam je dětské 

hřiště a chodí tam Adamovi i naši ka-
marádi,“ říká fotbalista, pro kterého 
je rodina opravdu vším. „V kariéře 
bych chtěl ještě odehrát co nejvíce 
zápasů. Zahraničí mě už asi mine. 
Vůči rodině bych si nemohl dovolit 
odejít. Je mi třiatřicet a nechci nic, co 
má něco společného s  rodinou, za-
nedbávat jenom kvůli tomu, abych 
odkopal rok někde v zahraničí. Nevy-
šlo to, pokud nepočítám Slovensko, 
doteď a vůbec toho nelituji. Byl bych 
sobec, kdybych se sebral a odešel. 
Říká se sice ‚ že bychom nikdy neměli 
říkat nikdy, ale  devadesáti procent 
říkám ne. Nechci vytrhnout třeba na 
rok z  tohoto prostředí Adama, který 
by zameškal školu a měl z  toho pak 
tady pouze problémy,“ tvrdí sym-
paticky František Ševinský, jistota 
defenzivních řad Viktorie. 

Pivovar Groll se 
nachází v historickém 
objektu Lautensackovský 
dům v původní zástavbě zvané 
Rychtářka. První várka piva zde byla 
uvařena 14. prosince 2007. Lahodná 
místní piva můžete ochutnat podle 
nálady či vkusu v klasické pivnici nebo 
v restauraci s vynikající českou kuchyní. 
Pro nejrůznější oslavy je Vám k dispozici 
příjemný salonek. V letních měsících 
jsou pro Vás připravena místa na letní 
terase a pochoutky z grilu. Nabízíme 
Vám též ubytování v devíti apartmánech 
s celkovou kapacitou 34 lůžek.

Truhlářská 10, 301 14  Plzeň, telefon: 602 596 161, e-mail: info@pivovargroll.cz, GPS: 49°45‘1.39“N 13°22‘50.83“E
www.pivovargroll.cz

Otevírací doba: Po - So 11:00 – 23:00, Ne 11:00 – 22:00

 •   Vynikající piva z místního pivovaru
 •   Poctivá česká kuchyně
 •   Svatební hostiny
 •   Rodinné i fi remní večírky
 •   Letní terasa
 •   Dětské hřiště
 •   Ubytování
 •   Parkoviště
 •   Wi – Fi
 •   Platební karty a stravenky

Čepovaná piva:
 •   Lotr 11° světlé nepastrované
 •    Lotr 11° polotmavé nepasterované 

- oceněno bronzovou medailí na 
soutěži PIVEX 2012

 •    Pivní speciály z místního pivovaru
 •   Pilsner Urquell 12°
 •   Radegast Birell nealkoholické

Unikátní minipivovar v Plzni

Čepovaná piva:
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Minulé zápasy  Minulé zápasy

Ze čtyř předcházejících zápasů na Bazalech skončily tři výhrou pl-
zeňských fotbalistů, kteří i tentokrát potvrdili, že se jim v Ostravě bo-
dově daří. Zatímco domácí potřebovali body pro záchranu, Viktoria, 
díky zaváhání Sparty, usilovala o přiblížení se druhému místu. 

V  osmé minutě zahrozila Viktoria po průniku Koláře, ale střely 
Horvátha, Daridy i  Rajtorala byly zblokovány. Baník poprvé ohrozil 
branku Romana Pavlíka v patnácté minutě, kdy pálil Vašenda, ale pl-
zeňský brankář byl na jeho střelu 
z  dálky připraven. Po centru Pavla 
Horvátha do vápna a příhře Koláře 
otevřel skore Marián Čišovský. Do-
mácí se vrhli do útoku a  rychlými 
protiútoky začali výrazně zaměstná-
vat obranu Viktorie. Byl to ale Marián 
Čišovský, který si z obrany vyběhl až 
na hrot a  po přihrávce Milana Petr-
žely, znovu prostřelil ostravského 
brankáře 0:2. Po dalším rychlém 
protiútoku pálil ve čtyřicáté minutě 
z  hranice vápna Darida, ale ostrav-
ský brankář jeho pokus chytil. 

Do druhé části vstoupili domácí 
fotbalisté jako vyměnění. Avšak 
snaha o zvrácení výsledku byla po-
znamenána nepřesnostmi. Domácí 
však získávali herně navrch s  kaž-

dou další minutou, což potvrzovaly šance Marka a Magery z šedesáté 
deváté a sedmdesáté minuty. Z ojedinělého brejku se však vzápětí již 
potřetí v zápase radovali hosté, když Petržela opět potáhl míč přes celé 
hřiště a z hranice vápna naservíroval ideální přihrávku na Daniela Ko-
láře, který pohodlně zakončil prakticky do prázdné branky 0:3. Antonín 
Fantiš osm minut před koncem snižoval na 1:3. Hned vzápětí to bylo, 
když se prosadil Davor Kukec. Poslední slovo mohl mít Vladimír Darida, 
ale jeho jedovatá střela šla těsně nad branku domácích. 

„V prvním poločase jsme hráli 
dobře a  Baník jsme prakticky k  ni-
čemu nepustili. Marián Čišovský 
dal dvě branky a  ještě jsme tam 
měli šanci Daridy, takže jsme měli 
první poločas víceméně pod kont-
rolou,“ hodnotil duel Pavel Vrba. 
Ve druhé části Viktoria nejprve 
zvýšila svůj náskok Kolářem, ale 
poté dvakrát inkasovala.  „Naši 
krajní záložníci byli příliš hluboko, 
na hrotu byl jen osamocený útoč-
ník a  my jsme tak jen odevzdávali 
míče, díky čemuž si Baník vytvo-
řil tlak, ze  kterého plynuly závary 
před brankou, ze kterých jsme také 
inkasovali. V  druhém poločase vý-
kon našich útočících hráčů nebyl 
dobrý,“ dodal Vrba.

Dva zápasy a šest bodů

První vážnější akci měl v  Doosan Areně Pavel Horváth, který už 
ve druhé minutě zápasu pálil z hranice vápna, mířil ale mimo branku 
Budějovic. Ty poprvé zahrozily v  deváté minutě, kdy ze  třiceti me-
trů vystřelil obránce Pavel Novák, i  on mířil nad bránu. Jasnou gó-
lovou šanci neproměnil v  třiatřicáté minutě po centru Marka Ba-
koše David Kolář, který si nezvládl na malém vápně zpracovat míč 
a  hostující brankář mu díky tomu dokázal zabránit ve  skórování.  
Na první branku se čekalo do třicáté čtvrté minuty, kdy se krásnou 
ranou z hranice vápna trefil Vladimír Darida - 1:0. Hned vzápětí mohli 
fanoušci Viktorie opět slavit, když po nedorozumění hostující obrany 
s  brankářem Delačem využil jejich chyby Marek Bakoš. Nadšení fa-
noušků ovšem na krátkou chvilku zchladil rozhodčí, když chvíli ne-
bylo patrné, zda rukou ve  vápně hrál hostující útočník nebo domácí 
obránce. Nakonec byla branka uznána - 2:0. 

Ve čtyřicáté deváté minutě další dalekonosná rána Vladimíra Daridy 
jen o  kousek minula branku hostí. Podobně dopadl i  pokus Mariána 
Čišovského z pětapadesáté minuty. Lehkosti hry Plzně v tu chvíli tles-
kal i samotný trenér Vrba. Obrovskou šanci pak v šedesáté páté minutě 
spálila dvojice Bakoš, Petržela, když po rychlém protiútoku nedokázali 
překonat prakticky již samotného brankáře Delače. Podruhé v zápase 
se v  sedmdesáté deváté minutě trefil Vladimír Darida, když využil 
zmatku ve vápně 3:0. Hned vzápětí se prosadil i střídající Michal Ďuriš, 
když pronikl z levé strany do vápna, obešel brankáře a z úhlu dokázal 
ještě přesně zakončit 4:0.

„Myslím si, že do třicáté minuty měla spíše navrch velice dobře organi-
zovaná hra Budějovic, přes tu jsme se hodně těžko prosazovali a měli jsme 
problém dostat se ve finální fázi do lepších situací. Určitě nám hodně po-
mohl první gól, myslím si, že v tom druhém poločase už byla ta naše hra 
přesnější, přímočařejší a za stavu 2:0 jsme měli ještě dvě, tři situace, ze kte-
rých jsme mohli dát třetí gól,“ hodnotil zápas Pavel Vrba. V hodnocení 
šancí Viktorky na boj o titul plzeňský kouč uvedl. „Tak my samozřejmě 
víme, že vývoj tabulky je takový, že momentálně o  titul hraje Liberec 
a Sparta, to si musíme přiznat. Pokud nám tu šanci tyto dvě mužstva dají, 
tak o  něj budeme chtít ještě bojovat.  Určitě se chceme umístit tak, aby-
chom hráli evropské poháry.“ 

Plný bodový zisk si z posledních dvou zápasů připsali na své 
konto svěřenci trenérů Vrby a Krejčího. Nejprve v  Doosan 
Areně připravili českobudějovickému Dynamu první jarní 
porážku, poté získali tři důležité body na ostravských 
Bazalech.

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České Budějovice  
4:0
Poločas: 2.0
Branky: (34.) Darida, (36.) Bakoš, (79.) Darida, (81.) Ďuriš 
Rozhodčí: Královec – Kocián, Tacina – Ardeleánu  
Počet diváků: 6751 
FC Viktoria Plzeň: Pavlík – Limberský, Ševinský , Čišovský (85. 
Hájovský), Rajtoral – Pilař, Horváth, Darida, Kolář, Petržela (82. 
Wágner) - Bakoš (74. Ďuriš). Trenér P. Vrba 
SK Dynamo České Budějovice: Delač – Řepka, Novák (71. Němec), 
Lengyel, Krajčík, Machovec – Otepka, Klesa, Javorek, Sandro (63. 
Kadula) – Řezníček (84. Linhart). Trenér F. Cipro

FC Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 2:3
Poločas: 0:0
Branky: 82. Fantiš, 84. Kukec - 19. a 36. Čišovský, 73. Kolář 
Rozhodčí: Drábek - Košec, Makovička 
ŽK: Adámik, Marek, Kukec - Petržela, Darida, Řezník, Pavlík 
Diváci: 7234
Ostrava: Pietrzkiewicz – Frydrych, Adámik, Vomáčka, Marek – 
Vašenda, Droppa (76. Kraut) - Vrťo (58. Kukec), Greguš, Fantiš – 
Magera. Trenér: F. Látal.
Viktoria: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Limberský –
Darida, Horváth - Petržela (80. Řezník), Kolář, Pilař (85. Wágner) – 
Bakoš (70. Ďuriš). Trenér: P. Vrba.
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 Představujeme soupeře  Představujeme soupeře

1. FC Slovácko hraje ve 
středu tabulky

Dlouhá historie slováckého klubu
Historie fotbalu v Uherském Hradišti se začala psát už v předminu-
lém století, když byla v roce 1894 založena FC Slovácká Slavia. Dva 
roky po skončení druhé světové války vznikl v sousedním městečku 

velký rival Slavie, TJ Jiskra Staré Město. V  roce 2000 však po riva-
litě mezi kluby nebyla žádná památka, došlo totiž k jejich sloučení 
pod názvem 1. FC Synot, který na podzim 2001 poprvé nakoukl do 
české nejvyšší soutěže. O dva roky později byl v Uherském Hradišti 
slavnostně otevřen zápasem s Borussií Mönchengladbach nový sta-
dion. Sezóna 2004/05 nezačala pro Synot nejlépe, neboť mu bylo 
po úplatkářské aféře odečteno dvanáct bodů. Hráčům slováckého 
klubu se však podařilo první ligu zachránit a dokonce postoupili až 
do finále Českého poháru. Mimochodem u tohoto úspěchu byl také 
plzeňský defenzivní univerzál, Václav Procházka. Ročník 2006/07 
ale znamenal konec působení Slovácka v nejvyšší soutěži a pád do 
druhé ligy. Pro sezónu 2009/10 se podařilo Slovácku vrátit se zpět 
mezi prvoligovou elitu a následně také svou příslušnost v Gambri-
nus lize uhájit, když obsadilo celkové čtrnácté místo. Fotbalový rok 
nato si dnešní soupeř Viktorky ještě o dvě příčky polepšil.  

Sezóna jako na houpačce
Vstup do letošního ročníku se svěřencům Miroslava Soukupa příliš 
nevydařil. Po třech odehraných zápasech mělo Slovácko na svém 
kontě nulový počet bodů. Ve čtvrtém kole poprvé v sezóně bodo-

valo, když uhrálo remízu v Olomouci a následně odstartovalo sérii 
velmi dobrých výsledků. V dalších pěti kláních si hráči Slovácka při-
psali na své konto čtyři výhry, jedna z nich byla nad silným Jablon-
cem, a jednu remízu. Hned se tak v tabulce vyhoupli do úplně jiných 
výšin. Vydařenou šňůru Slovácku uťala Viktorka, která ho na jeho 
hřišti porazila 1:3. Do konce podzimních střetnutí si dnešní soupeř 
Západočechů připsal dalších devět bodů za tři výhry. Do jara však 
Slovácko nevstoupilo nejlépe. Prohrálo na Spartě, doma s Olomoucí 
i na Julisce, kde byla nad jeho síly domácí Dukla. První jarní výhru 
si připsalo proti trápícím se Bohemians, se kterými si poradilo v po-
měru 3:2, když se o dvě branky postaral střelec Libor Došek. Stejně 
tak kouče Soukupa potěšil výsledek z klání následujícího, když dvě 
minuty před koncem utkání v Českých Budějovicích prohrávali jeho 
hráči o dvě branky, ale nakonec si domů přivezl bod za remízový 
výsledek. 

Zima bez velkých nákupů
Během zimního přestupního termínu se na Slovácku prakticky nic 
nezměnilo. Po sedmi a půl letech se do dresu Slovácka vrátil gólman 
Dušan Melichárek, který si mezitím odskočil do Veselí nad Moravou 

a několik sezón odchytal ve Švédsku za Mjälby a Malmö. Nicméně to 
je asi jediné známější jméno, které bylo v lednu uloveno do přestu-
pové síti celku z Uherského Hradiště. Na brankářském postu ale do-
stává přednost dvojice Miroslav Filipko – Milan Heča. Filipko, zkuše-

nější z dvojice gólmanů, odchytal 
celý podzim, ale na jaře se mezi tři 
tyče už postavil také jedenadva-
cetiletý Heča. Jistotou v  obraně 
je kapitán Slovácka Jan Trousil, 
kterému sekundují Tomáš Košút 
či Radek Mezlík. Ladislav Volešák, 
výborný exekutor přímých kopů, 
pravidelně nastupuje ve středové 
formaci. Prakticky jisté místo v zá-
kladní sestavě má i zkušený defen-
zivně laděný záložník Michal Kor-
dula. V  základní jedenáctce také 
nemůže chybět talentovaný zá-
ložník David Pavelka, jenž působí 
na Slovácku jako host ze Sparty. 
A útok? V  ideálním složení by 
v  něm měli nastupovat společně 
dlouhán Libor Došek s  Václavem 
Ondřejkou. Druhý jmenovaný 
však byl na jaře v utkání na Letné 
vyloučen a vyfasoval trest na šest 
utkání. Dnes ve Štruncových sa-
dech by však už mohl nastoupit.

Slovácko do letošního ročníku vstoupilo třemi zápasy, 
kdy nebodovalo. Nicméně poté bralo až do desátého kola 
body v  každém utkání. Stejným způsobem zahájili svěřenci 
Miroslava Soukupa také jarní část sezóny. Tři úvodní zápasy 
jara? Bilance 0-0-3. Následně však už začal dnešní soupeř 
Viktorky znovu sbírat důležité bodíky, které ho drží daleko 
od sestupových starostí. 

Podzimní ligový zápas ze 14. října 2011
1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)

Branky: 27. Ondřejka – 3. Bakoš, 38. Petržela, 78. Kolář
ŽK: Košút – Ďuriš
Rozhodčí: Kovařík – Mencl, Jiřík
1. FC Slovácko: Filipko – Kubáň, Košút, Trousil, Mezlík – Pavelka 
(64. Fujerik), Daníček, Valenta, Kordula, Ondřejka (74. Lukáš) – 
Došek. Trenér Miroslav Soukup
FC Viktoria Plzeň: Čech – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, 
Limberský – Petržela (84. Fillo), Jiráček (90. Ševinský), Horváth, 
Kolář (89. Trapp) – Bakoš, Ďuriš. Trenér Pavel Vrba.
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Roman Pavlík
17. 1. 1976 

Post brankář
Prvoligové starty 117
Prvoligové branky 0

33

František Ševinský 
31. 3. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 157
Prvoligové branky 8

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník
Prvoligové starty 358
Prvoligové branky 72

10

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník
Prvoligové starty 207
Prvoligové branky 23

11

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce
Prvoligové starty 173
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 20
Prvoligové branky 3

16

Marek Čech 
8. 4. 1976

Post brankář
Prvoligové starty 70
Prvoligové branky 0

24

Radim Řezník
 20. 1. 1989

Post obránce
Prvoligové starty 106
Prvoligové branky 2

14

Daniel Kolář 
27. 10. 1985

Post záložník
Prvoligové starty 180
Prvoligové branky 40

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 47
Prvoligové branky 10

6

František Rajtoral 
12. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 192
Prvoligové branky 21

27

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 

Post útočník
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 9

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník
Prvoligové starty 70

Prvoligové branky 29

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 20
Prvoligové branky 5

28

Tomáš Berger 
22. 8. 1985 

Post útočník
Prvoligové starty 18
Prvoligové branky 2

13

Tomáš Wágner
6. 3. 1990 

Post útočník
Prvoligové starty 62

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

1. FC Slovácko
Říjen 1999:  
Boj o první příčku 
ve druhé lize
V létě roku 1999 
plzeňská Viktoria 
z nejvyšší soutěže se-
stoupila, ale hned od 
úvodních kol druho-
ligové sezony 1999 
- 2000 bojovala o pr-
venství se Synotem 
Staré Město, před-

chůdcem dnešního Slovácka. Po devátém kole byla Plzeň v tabulce 
na druhém místě s tříbodovou ztrátou právě na Synot. Na vzájemné 
utkání přišlo do Štruncových sadů přes 3 000 diváků, kteří viděli atrak-
tivní fotbal. Sestava Vosyka - Jindra, Slabý, Čihák - Purkart, Švejdík, 
Babka, Šelicha, Bečka - Zákostelský (90. Smetana), Antoš (80. Šedivec) 
se do lídra zakousla a zle mu zatápěla. Po přímém kopu Purkarta vrátil 
před branku míč Antoš a Zákostelský otevřel skóre. Vzápětí unikl po 
straně důrazný Antoš a jeho přihrávku poslal do sítě Švejdík. Po ob-
rátce se hosté zlepšili a Vojtěšek z penalty nařízené za faul na Malára 
nezaváhal. Když za chvíli Lysáček po centru Malára vyrovnal na 2:2, 
vypadalo to s Viktorií všelijak. Její hráči se však v závěru doslova pře-
konávali. Po centru Purkarta zatloukl míč do sítě hlavou Slabý a drama 
vyřešil tři minuty před koncem nádherným gólem Šelicha a pečetil 
výhru 4:2. Plzeň byla v čele soutěže. Na jaře však bylo všechno trochu 
jinak. Synot kopal penaltu za penaltou, celkem jich bylo v sezoně de-
vatenáct (!), doma Viktorii porazil 3:1 a druhou ligu vyhrál. Společně 
s ním však postoupila mezi elitu z druhého místa i Viktoria Plzeň.

Listopad 2003: Nezmar vyloupil Štruncovy sady
Rovněž v sezoně 2003 - 2004 byla Viktoria prvoligovým nováčkem 
a pod vedením trenéra Františka Cipra hrála o záchranu. Ve třetím kole 
na půdě Synotu uhrála cennou remízu 2:2, odveta se hrála už v listo-
padu v Plzni a domácí si na svého soupeře věřili, přestože se Synot 
pohyboval ve středu tabulky a Viktoria byla čtrnáctá, těsně nad sestu-
povými příčkami. Domácí ve složení Colceag - Kukol, Knakal, Skuhravý, 
Smola - Procházka (54. Kučera), Švejnoha (83. Edno), Jež, Barteska, Lim-
berský (63. Blaha) - Smíšek se velice snažila, ale gól se vstřelit nepo-
dařilo, přestože šance byly. Měli je Barteska, Limberský, Blaha a Jež. 
O všem rozhodl v 53. minutě Nezmar, který dorazil brankářem vyraže-

nou střelu z trestného kopu. Stav 0:1 zůstal až do konce. Zajímavostí 
bylo, že se v tomto utkání potkali na trávníku David Limberský a Milan 
Petržela. Dnešní spoluhráči a reprezentanti však měli tenkrát na sobě 
jinou barvu dresu. A jak vypadala situace na konci soutěže? Viktoria 
poslední v tabulce sestupovala do druhé ligy a Synot skončil na vý-
borné páté příčce.

Listopad 2006: Nevděčník Malár školil Slovácko
Hned v další prvoligové sezoně 2006 - 2007 hrála Viktoria na půdě Slo-
vácka ve třináctém kole a domácí na tom byli hodně špatně. Poslední 
příčka nevěstila do budoucna nic dobrého. Viktoria naopak okupovala 
střed tabulky a chtěla získat nějaký ten bod i venku. Trenér Stanislav 
levý věřil hráčům Daněk - Knakal, Müller, Procházka, Smola - Malár (90. 
Borek), Pilař, Trapp, M. Jarolím, Limberský - Fillo, Krbeček (85. Smejkal). 
Hosté byli lepší celé utkání, ale střelecky se prosadili až po obrátce. 
Bývalý hráč Slovácka Malár, který se jinak ve Viktorii příliš neprosa-
dil, utekl po pravé straně a z jeho přesného centru otevřel skóre Kr-
beček. Malár připravil spoluhráčům i další šance, ale stav se měnil až 
v poslední minutě. Útok do otevřené obrany zakončil ukázkově Fillo 
a Viktoria zvítězila 2:0. Stejným výsledkem vyhrála Viktoria i na jaře 
v domácí odvetě a nakonec z toho byla výborná pátá příčka. Slovácku 
se naopak vůbec nedařilo, skončilo poslední a zamířilo do druhé ligy.

Březen 2011: Sudí obrali Viktorii o výhru
Na jaře 2011 Viktoria zdolávala v cestě za mistrovským titulem velké 
překážky. Výkony už nebyly tak suverénní jako na podzim, přesto se 
stále držela v čele tabulky. V devatenáctém kole cestovala na Slovácko 
a byla favoritem Trenér Pavel Vrba věřil hráčům Pavlík - Rajtoral, Neu-
wirth, Bystroň, Limberský - Ďuriš, Horváth, Trapp, Bakoš (58. Jiráček), 
Kolář - Rezek (90. Brezinský). V úvodní minutě se trefil do černého Ba-
koš a Viktoria na trávníku herně přímo dominovala. Další tutovky však 
nevyužila, nstřelila břevno a přišel trest v podobě vyrovnání Mezlí-
kem. Za stavu 1:1 zahodil Rezek penaltu a Slovácko šlo za chvíli gólem 
J. Valenty do vedení. Závěrečný nápor Plzně však byl drtivý, lavinovi-
tým útokům čelil až brankář Filipko. Osm minut před koncem Jiráček 
vyrovnal a za chvíli vstřelil Kolář vítězný gól, který však rozhodčí na 
pokyn asistenta pro údajný ofsajd neuznal. Kamery však dokázaly, že 
to byl naprosto regulérní gól. Viktoria tak přišla nespravedlivě o dva 
body. Náskok před Spartou už byl pouhé dva body, v dalším kole Vik-
toria největšího soka doma zdolala 1:0 a nakonec získala první mis-
trovslý titul. Slovácko skončilo třinácté a v pohodě se v nejvyšší sou-
těži zachránilo.

PAVEL HOCHMAN

Postřehy vzájemných soubojů
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Juniorka

Tři body s Vltavínem 
a kvalitní derby

Zápas s Loko Vltavínem měl od samého počátku dramatický prů-
běh. Nejprve sice zahrozili hosté Předotou, ten ale ve  skluzu minul 
střílený centr. Vychýlenou mušku měl také plzeňský Jakub Hora. Ve 12. 
minutě se ale domácí už radovali. Míč zatáhl po pravé straně David Ští-
pek, jeho centr skončil ve vápně, kde se ve skrumáži těl nejlépe zorien-
toval David Kůžel a nedal brankáři Čabovi šanci – 1:0.  Ve 28. minutě to 
bylo již 2:0, když z malého vápna zvyšoval Jakub Hora. Viktoriáni si do 
konce první části vytvořili ještě další příležitosti, ale již bez gólového 
zakončení. Do druhého poločasu vstoupili hosté důrazněji a zpřesně-
nou kombinací. V 53. minutě se jim podařilo zásluhou Fraňka snížit na 
– 1:2.  Viktoriáni si však dokázali zápas ohlídat a připsat si druhou jarní 
výhru. „V  prvním jsme měli výraznou územní převahu, vypracovali si 
řadu příležitostí. Škoda jen, že se nám jich nepodařilo proměnit ještě více. 
Po půli to klidně mohlo být 4:0,“ popisoval zápas trenér Jiří Skála. „Do 
druhé části nastoupil soupeř daleko důrazněji, snažil se více atakovat. Ne-
bezpečný byl rovněž při standardních situacích. Celkově ale mohu zápas 
hodnotit pozitivně. Zvítězit s  tak zkušeným soupeřem je určitě pro naše 
mladíky povzbuzující,“ dodal trenér.

Počasí sice v Domažlicích mnoho fotbalu nepřálo, přesto čtyři stovky 
diváků byli svědky zápasu, který se musel líbit pro svoji dramatičnost, 
ale i pohledné akce. Oba týmy se od počátku snažily hrát ofenzivně, ale 
útočníci se dlouho nedokázali prosadit. Až ve 12. minutě zatáhl míč po 
lajně Mandous, prodloužil na Kovaříka, který nekompromisní střelou 
poslal domácí do vedení. Ve 38. minutě přišlo vyrovnání. Po kombinační 
akci Šípka s Kyndlem zakončoval Končal – 1:1. I druhá část přinášela po-
dobný obraz hry. Hosté přeci jen působili kompaktněji a vynutili si mír-
nou územní převahu. Stoprocentní šanci měl plzeňský Kyndl, jenže jeho 
střela orazítkovala tyč. V 68. minutě se přímo z trestného kopu prosadil 
na přední tyč domácí Mužík. Z výhry a tří bodů se tak nakonec radovali 
svěřenci trenéra Michálka.

„Kvalitní utkání a to oboustranně,“ hodnotil zápas asistent trenéra Mar-
tin Lepeška. „Kromě dvou situací , které předcházely brankám, můžeme být 
v  výkonem spokojeni. Bohužel jsme opět doplatili na špatnou koncovku, 
zatímco soupeř dokázal z minima šancí vytěžit maximum. Kdybychom pro-
měnili za stavu 1:1 šanci Kyndla, mohl se zápas vyvíjet docela jinak.“

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

Stoprocentní úspěšností během  jarní části v  domácím 
prostředí se zatím mohou pochlubit hráči juniorského 
týmu Viktorie Plzeň. Ti dokázali po Kladnu doma přehrát 
i pražský Vltavín. K dalšímu utkání zajížděli mladí viktoriáni 
do Domažlic, kde je čekala domácí Jiskra s řadou hráčů, kteří 
v minulosti prošli plzeňskou Viktorkou. 

FC Viktoria Plzeň B–Loko Vltavín 2:1
Poločas: 2:0
Branky: 12. Kůžel, 28. Hora - 53. Franěk
Diváci: 150 
Rozhodčí: Benedikt - Němec, Pečenka 
ŽK: 2:1 
Viktoria B: Mandous – Hrubý, Libotovský, Kováč, Beránek – 
Hoffmann, Kyndl (72. Šípek), Kůžel – Štípek (86. Lukeš), Hora (75. 
Petráček), Končal. Trenéři Skála, Lepeška.

Jiskra Domažlice–FC Viktoria Plzeň B 2:1
Poločas: 1:1
Branky: 12. Kovařík, 58. Mužík - 38. Končal  
Diváci: 380 
Rozhodčí: Berka  
ŽK: 1:1. 
FC Viktoria Plzeň B: Mandous – Hrubý, Libotovský, Růžička, 
Deránek – Kyndl (86. Lukeš), Hoffmann, Šípek - Štípek, Petráček 
(76. Dvořák), Končal. Trenéři: Skála, Lepeška



22 2322 23VIKTORIÁN 14 GL/2012 VIKTORIÁN 14 GL/2012

Mládež/Ženský fotbal Mládež/Ženský fotbal

Mladší žačky Viktorie opět vítězně

Viktoriánky nastoupily ve skupině společně s  FK Teplice, ABC Braník, TJ Tatran 
Rakovník. Do finálové skupiny postoupil ABC Braní a děvčata z Viktorie Plzeň po 
výsledcích 3:2 nad Rakovníkem, 2:2 s Teplicemi a 1:1 s Braníkem. „Děvčata ve fi-
nále nedala klukům šanci a po vítězství nad 1FC Karlovy Vary 4:1 a nad FK Ostrov 5:1 
získala 1.místo,“ popisoval turnaj trenér Zdeněk Rada.

Body si překvapivě odvezly Teplice
U19 - Minulý víkend zavítaly v  I. dorostenecké lize do Luční ulice se-
veročeské Teplice. První branku přinesla již 12. minuta, když se hlavou 
prosadil domácí Černý v  souboji s  brankařem Lukáčem a stoperem 
Filipem. V 15. minutě měl stejný hráč další velkou šanci, ale zakončení 
prováhal. Hosté měli možnost na vyrovnání ve 21. minutě, ale Strada 
branku netrefil. V nástupu do druhého poločasu hosté vyrovnali, ve 
47. minutě se prosadil tečí Kulhánek a nedal Brychovi šanci. Chvíli na 
to vystřelil Černý, ale pouze do rukavic teplického brankaře. V 53. mi-
nutě si narazili míč ve vápně Krčál a Hradecký, ale zakončení Krčála ke 
gólu nevedlo. V 69. minutě se nešťastně odrazil míč od Mlynaříka do 
šance teplických a po kolmé přihrávce se v samostatném nájezdu ze 
strany prosadil Kukačka a upravil na konečných 1:2. „Na šance vyrov-
nané utkání, kdy hosté byli šťastnější v zakončení a vstřelili dvě branky. 
My jsme za stavu 1:0 měli dvě vyložené příležitosti k navýšení skóre,“ 
uvedl po utkání trenér Jiří Kohout.

Sedmnáctka nastřílela 
Kladnu pět branek
U17 - Roli papírového favorita potvrdili do-
rostenci U17, kteří hostili na hřišti v  Luční 
ulici soupeře z Kladna. „V prvním poločase se 
nám dařila výstavba hry. Dobrý pohyb hráčů 
bez míče byl předpokladem k úspěšným kom-
binačním akcím, po kterých jsme si vytvořili 
několik příležitostí ke vstřelení branky. Již v 5.min se po přihrávce Šíši tre-
fil Mičko (1:0). Ve 31.min jsme po přihrávce Chasina a následném centru 
Mička vedli 2:0, když se prosadil Holub. Ve druhém poločase byla naše 
hra dominantní a Kladnu v závěru došly síly. Po brankách Šíši, Doležala 
a Mička jsme zvýšili na 5:0. S výsledkem a předvedenou hrou jsme spo-
kojeni,“ komentoval utkání trenér Jiří Žilák.

Gólová přestřelka s Kladnem
U16 – Celkem devět branek viděli 
diváci v utkání 1. ligy mladšího do-
rostu ve kterém viktoriáni přivítali 
celek Kladna. Utkání začalo svižně 
a již druhá minuta přinesla první 
branku domácích, když si Kratochvíl 
naběhl na centr Medveděva z roze-
hraného rohového kopu a hlavou 
přesně zakončil. O minutu později 
ale bylo srovnáno. Domácí však potvrdili svou herní převahu dalšími 
brankami Kratochvíla a Medveděva. Kladenským se do poločasu po-
dařilo ještě snížit z pokutového kopu. I ve druhém poločase pokračo-
vali viktoriáni v ofenzivním fotbalu, a hned v první minutě předvedli 
pohlednou kombinaci na jejímž konci vstřelil střídající David Brabec 
čtvrtou branku domácích. Plzeňští dokázali lépe držet míč, ale hosté 
zvládali chodit do rychlých brejků. Jeden z nich skončil faulem a po 
centru z přímého kopu znovu Kladno snížilo na 4:3. To však bylo ze 
strany hostů vše, naopak domácí ještě skórovali dvakrát. 

„Za snahu a nasazení zaslouží hráči pochválit, předvedli i celou řadu kva-
litních akcí a hru měli po většinu zápasu pod kontrolou. Ovšem stejně tak 
se v naší hře stále objevuje velká řada nepřesností a ledabylost při defen-
zívě. Kluci si zvládli vypracovat velké množství zakončení a vstřelit šest 
branek, obdržené ale byly zcela zbytečné,“ hodnotil duel trenér Václav 
Mrázek. 

U19 – FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 1:2
Poločas: 1:0
Sestava: Brych – Košťálek, Chocholoušek, Bečka, Palka – Hvězda 
(81. Vojtko), Hamerník, Mlynařík (72. Filipec) – Pernglau (35. 
Hradecký 72. Domabyl), Černý, Krčál
Trenéři – Kohout, Schveinert, Průša

V  závěru přípravy sehrály žačky halový turnaj v  Karlových Varech 
v  kategorii mladších žáků. Turnaje se zúčastnilo sedm chlapeckých 
družstev a mezi nimi se neztratila ani děvčata z Viktorie.

U17 – FC Viktoria Plzeň–SK Kladno 5:0
Poločas: 2:0 
Branky: 5.,63. Mičko, 31. Holub, 47. Šíša, 55. Doležal
Viktoria: Šiman, Piroch, Lešek, Glazer, Denk, Holub, Kutil (50. 
Kadlec), Chasin (50. Soroka), Doležal, Mičko, Šíša (55. Vyleta). 
Trenéři: J. Žilák, R. Růžička

U16– FC Viktoria Plzeň–SK Kladno 6:3
Poločas: 3:2 
Branky: Kratochvíl 2, Medveděv, Brabec, Ruml, Knotek 
Sestava: Juraši, Míšek (41´Cibulka), Danko (55´Kule), Boček, Petr 
(55´Procházka) Medveděv, Polom, Ruml, Kratochvíl (65´Malý), 
Knotek, Provod. Trenéři: Václav Mrázek, Jakub Havránek

Na fotografii – Stojící řada zleva: Gábina Šlajsová, Adéla Mrázová, Aňa Heřmanová, Mirka 
Mrázová, Karolína Žďárská, Míša Jůnová, Zdeněk Rada 
Spodní řada zleva: Kačka Janouchová, Tereza Krejčová, Jana Šašková a Denisa Kabourková

Ostatní výsledky
U19 – Slovácko–Viktoria 1:1, poločas: 0:0
branka: Hvězda 
 
U17 – Písek–Viktoria 1:4, poločas: 1:1  
branky: Soroka, Chasin, Denk, Mičko

U16 – Písek–Viktoria 1:11, poločas: 0:4
branky: Knotek 4, Medveděv 2, Kratochvíl 2, Kule, Petr, Ruml

U15 – Bohemians 1905–Viktoria 4:0, poločas: 0:0

U14 – Bohemians 1905–Viktoria 2:1

U13 – SK Benešov–Viktoria 6:5

U12 – SK Benešov–Viktoria 5:15, poločas: 1:9
Výsledky jednotlivých utkání
SK Benešov A–FC Viktoria Plzeň A 1:4 (Kepl 3x, Patrovský)
SK Benešov B–FC Viktoria Plzeň B 0:5 (Plecitý 3x, Zajíček, Král) 
SK Benešov B–FC Viktoria Plzeň A 3:5 (Zajíček, 2x, Fujan,  
Procházka, Brož)
SK Benešov A–FC Viktoria Plzeň B 3:1 (Těžký) 

U11 – FC Viktoria Plzeň „E“–TJ Dioss Nýřany 21:0, poločas: 11:0 
Střelci: Tětek 2, Kodýdek 2, Morgenstern 3, Fikrle 1, Plzák 2, 
Pecháček 4, Kuhajda 5, Špirk 2

U9 – Devítka na turnaji v Berouně
Poslední březnový den se přípravka Viktorie Plzeň U9 představila na 
turnaji v Berouně, kde se mladí viktoriáni postupně konfrontovali 
s Berounem, Kladnem, Švermovem a Královo Dvorem. Našimi sou-
peři postupně byli Králův Dvůr(6:0), Beroun modří(7:1), Baník Šver-
mov (3:0), Beroun červení (3:1), Kladno (0:3).

Finálový turnaj Gazza sport ligy

Viktoria U-11–Rapid Plzeň 7:1 
branky: Jindřich 2, Pecháček, Kodýdek 2, Cirok 2  
Viktoria U-11–Senco Plzeň 7:2 
branky: Kodýdek 2, Pecháček 2, Plzák, Kuhajda, Salvét
Viktoria U-11–Smíchov Plzeň 8:0 
branky: Kuhajda 2, Kodýdek 2, Janda, Salvét, Tětek, Plzák 
Viktoria U-10–Rapid Plzeň 7:1 
branky: Krátký 3, Marek, Královec, Patrovský, Pešek 
Viktoria U-10–Senco Plzeň 2:1 
branky: Patrovský, Tegi 
Viktoria U-10–Smíchov Plzeň 4:3 
branky: Marek, Pešek, Patrovský 2  
Viktoria U-10–Viktoria U-11 1:4 
branky U-10: Drtil U-11: Kodýdek 4  
 
Pořadí: 
1. Viktoria U-11, 2. Viktoria U-10, 3. Senco Plzeň, 4. Smíchov 
Plzeň, 5. Rapid Plzeň  
Nejlepším hráčem turnaje vyhlášen Kodýdek – Viktoria U-11.
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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

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

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 9. 4. 20.15
Slovan Liberec Sparta Praha 7. 4. 19.00
Příbram Jablonec 7. 4. 16.00
Teplice České Budějovice 6. 4. 18.00
Mladá Boleslav Sigma Olomouc 6. 4. 20.15

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 13. 4. 20.15
Baník Ostrava Slovan Liberec 16. 4. 19.00
Slovácko Hradec Králové 14. 4. 19.00
Viktoria Žižkov Viktoria Plzeň 15. 4. 17.00
Sigma Olomouc Příbram 15. 4. 17.00
Sparta Praha Teplice 14. 4. 15.50

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

22. kolo 24. 3. 2012
Slovácko Baník Ostrava 1:0
Viktoria Plzeň České Budějovice 4:0
Hradec Králové Mladá Boleslav 2:0
Slavia Praha Sparta Praha 1:1
Viktoria Žižkov Jablonec 4:2
Slovan Liberec Bohemians 1905 3:0
Příbram Dukla Praha 2:2
Teplice Sigma Olomouc 3:1

23. kolo 31. 3. 2012
Bohemians 1905 Viktoria Žižkov 1:2
Dukla Praha Slovan Liberec 1:2
Jablonec Slovácko 1:0
České Budějovice Hradec Králové 1:0
Baník Ostrava Viktoria Plzeň 2:3
Mladá Boleslav Teplice 0:1
Sigma Olomouc Slavia Praha 1:0
Sparta Praha Příbram 0:2
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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 »»
1. FC Slovácko

Brankáři

1 Milan Heča 21. 3. 1991
29 Miroslav Filipko 23. 9. 1973
 Dušan Melichárek 29. 11. 1983

Obránci

3 Lukáš Kubáň 22. 6. 1987
4 Tomáš Jeleček 25. 2. 1992
21 Petr Reinberk 23. 5. 1989
17 Martin Kuncl 1. 4. 1984
19 Radek Mezlík 20. 5. 1982
22 Tomáš Košút 13. 1. 1990
26 Jan Trousil 9. 4. 1976

Záložníci

2 Vlastimil Daníček 15. 7. 1991
5 Michal Kordula 11. 2. 1978
8 Filip Hlúpik 30. 4. 1991
16 Lukáš Fujerik 9. 12. 1983
18 David Pavelka 18. 5. 1991
20 Ondřej Franta 24. 4. 1991
23 Ladislav Volešák 7. 4. 1984
25 Vít Valenta 4. 1. 1984
 Michal Trávník 17. 5. 1994

Útočníci

7 Libor Došek 24. 4. 1978
9 Jan Lukáš 25. 8. 1988
10 Václav Ondřejka 30. 4. 1988
13 Marián Kovář 13. 8. 1993
 Josef Čtvrtníček 13. 2. 1990

Hlavní trenér 

Miroslav Soukup

Asistenti trenéra 

Jiří Dekař, Jan Palinek

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 23. kole
1. FC Slovan Liberec 23 16 4 3 54:25 52

2. AC Sparta Praha 23 16 2 5 40:19 50

3. FC Viktoria Plzeň 23 14 4 5 55:33 46

4. FK Mladá Boleslav 23 11 5 7 37:28 38

5. FK Baumit Jablonec 23 10 6 7 46:28 36

6. FK Teplice 23 10 6 7 26:24 36

7. 1. FK Příbram 23 10 5 8 34:34 35

8. Dukla Praha 23 8 8 7 31:25 32

9. 1. FC Slovácko 23 9 3 11 22:27 30

10. FC Hradec Králové 23 7 6 10 17:26 27

11. SK Slavia Praha 23 5 10 8 18:25 25

12. Dynamo České Budějovice 23 5 8 10 25:41 23

13. SK Sigma Olomouc (-9 bodů) 23 7 8 8 26:28 20

14. Bohemians 1905 23 5 5 13 17:41 20

15. FC Baník Ostrava 23 3 6 14 19:38 15

16. FK Viktoria Žižkov 23 4 2 17 18:43 14

Viktoria sbírala další ocenění

V  samém úvodu slavnostního večera byli do síně slávy zařazeni 
František Plass a Jiří Sloup, dvě nezapomenutelné plzeňské fotbalové 
legendy. V  anketě čtenářů Plzeňského deníku triumfoval opět Pavel 
Horváth. Druhou příčku získal Martin Straka, který v  té době sváděl 
sedmý souboj se Zlínem. Třetí místo pak obsadil obránce plzeňské Vik-
torky, David Limberský. Viktoria získala také ocenění pro nejlepšího tre-
néra, tím se stal trenér viktoriánský lodivod Pavel Vrba. Stejně tak v ko-
lektivech dominoval zástupce plzeňského fotbalu – FC Viktoria Plzeň. 

Letošnímu vyhlášení ankety Sportovec Plzně za rok 2011, 
které proběhlo v  Měšťanské besedě, dominovali zástupci 
mistrovského týmu Viktorie Plzeň. Stejně jako v  loňském 
roce získal trofej Nejlepšího sportovce Plzně a  Plzeňského 
kraje, kapitán účastníka Ligy mistrů – Pavel Horváth. Ocenění 
nejlepšího trenéra získal i letos Pavel Vrba. Viktoria získala 
rovněž prvenství v kategorii kolektivů. 
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Příští zápasy

Žižkov, Hradec Králové 
a Slavia Praha

Relativně lehcí soupeři čekají v příštích dvou zápasech svěřence tre-
néra Vrby. Během podzimu totiž viktoriáni nasázeli Žižkovu a Hradci 
Králové celkem devět branek, zatímco pouze jednu inkasovali. 

Podzimní výhra 4:1 nad praž-
skou jmenovkyní se však nero-
dila lehce a všechny branky 
začaly padat až ve druhé části. 
V  přecházejícím střetnutí se 
totiž podařilo svěřencům Mar-
tina Pulpita zvítězit nad praž-
skou Slavií a do Plzně nepřijeli 
s poraženeckou náladou. První 
branky se tak diváci dočkali 
až v  51. minutě hry. Stalo se 
tak zásluhou Milana Petržely. 
O jedenáct minut později zvy-
šoval Václav Pilař. Poté vyprášil 
Vaclíkovi jeho rukavice tvrdou 
střelou Marek Bakoš. Žižkov 
sice snížil, ale Marián Čišovský 
pečetil výhru. 

Další zápas pak sehrají Plze-
ňané na stadionu v Hradci Krá-
lové. Ten si na podzim odvezl 
z  Plzně porážku 0:5. Viktoria 
má s  Východočechy příznivou 
bilanci i na jeho stadionu. Po-
slední tři zápasy tam vyhrála 
a ještě k  tomu zatížila konto 
hradeckých fotbalistů celkem 
deseti brankami. Poslední po-

rážku si tak Plzeň z  Hradce odvezla v  sezoně 1997/98, když jedinou 
branku tehdy zaznamenal Homoláč.

Do Doosan Areny zamíří plzeňští příznivci na atraktivního soupeře, 
kterému však v  letošní tabulce patří jedenácté místo – Slavii Praha. 
Podzimní vzájemný duel skončil výhrou Slavie v poměru 2:1, přestože 
Viktoria vedla brankou Daniela Koláře z osmadvacáté minuty. Viktori-
áni tak budou mít sešívaným co oplácet. Nečeká je však nic lehkého, 
neboť pohled na statistiky domácích zápasů říkají, že z  posledních 
čtyř zápasů v Plzni, měl pouze jeden vítěze. Tři skončily dělbou bodů, 
jedenkrát (v se-
zoně 2009/2010) 
vyhrála Viktoria 
(4:2.).

To jsou soupeři plzeňské Viktorie v  následujících kolech 
Gambrinus ligy. Nejprve se viktoriáni dvakrát představí na 
hřišti soupeře, poté přivítají v Doosan Areně Slavii Praha. 


