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Jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dnes se zde, v Doosan Areně, scházíme u příležitosti předposledního domácího utkání 

letošní sezony, kterou můžeme hodnotit vesměs kladně.  Máme za sebou premiérovou 

účast v Lize mistrů, stejně tak i vystoupení v jarní části vyřazovací fáze Evropské ligy. 

Nyní svoji veškerou pozornost soustředíme na úspěšné zakončení aktuálního ročníku 

Gambrinus ligy, do jehož skončení zbývá odehrát čtyři kola. 

Slavia Praha, Mladá Boleslav, Příbram a Slovan Liberec, to jsou naši soupeři pro zbývající 

část ligy. Situace na špici tabulky je stále otevřená, i když po pravdě nutno přiznat, že 

nejlepší výchozí pozici má liberecký Slovan. Přesto svůj boj o první místo nevzdáváme. 

Z posledních tří zápasů se nám podařilo získat celkem sedm bodů. Tři jsme uhráli zde 

v  Doosan Areně se Slováckem, které se ukázalo v  Plzni v  tom nejlepším světle a za  

předvedený výkon si zasloužilo pochvalu. Co nás však mrzí, je ztráta bodů v utkání na 

Žižkově. Zápas, který nás mohl posunout blíže k boji o mistrovský titul, jsme bohužel 

nezvládli. Naše rozehrávka byla pomalá,  měli jsme spoustu zbytečných ztrát. Nedoká-

zali jsme být ve finální fázi úspěšní, což byla jedna z příčin, proč jsme nevstřelili branku. 

Díky výsledku z utkání v Hradci Králové jsme se o krůček přiblížili druhému místu v tabulce.  Přesto s předvedeným výkonem nemůžeme být až 

tak spokojeni,chybělo více klidu při zakončení. Je pravdou, že v poslední době nejsme v útočné fázi tak nebezpeční, jako jsme bývali, ale i přes 

tento fakt jsme stále druhým nejlépe střílejícím týmem celé ligy.

Pokud chceme stále bojovat o titul, a já jsem přesvědčen, že ano, pak musíme dnes opět 

naplno bodovat. Zápas to však nebude lehký, neboť Slavia není určitě spokojena se svým 

umístěním a ani nemá definitivní jistotu soutěže pro další sezonu. Bude záležet i na vás, aby 

jste nás svými hlasivkami podpořili a pomohli k zisku tří bodů. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za vaši přízeň, kterou jste nám projevovali bě-

hem celého ročníku. Věřím, že si najdete cestu do ochozů stadionů i ve zbývajících zápa-

sech letošního ročníku Gambrinus ligy a že nám vytvoříte co nejlepší atmosféru k boji o co 

nejlepší umístění.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Příběh zralý pro Hollywood

Tenista, plavec, karatista... A také fotbalista
S trochou nadsázky se dá říci, že snad neexistuje žádný sport, který by 
František nevyzkoušel. „Baví mě snad úplně všechny. Než jsem začal hrát 
fotbal, zkoušel jsem také tenis, plaval jsem nebo dělal karate. Ale u něj 
jsem moc dlouho nezůstal. Myslím, že jsem přišel asi jen na tři tréninky 
a pak jsem toho nechal,“ vypočítává sportovní aktivity, kterým se vě-
noval. Než naplno propadl fotbalu, vítězil u něj tenis. „Hrál ho taťka a já 
chodil na kurty, které jsou u Litavky s ním. Občas mi půjčoval raketu, ale ta 
tehdy byla větší než já. Když mě tam viděli trenéři, tak mě chválili. Že prý to 
mám v ruce. U mne ale zvítězil fotbal,“ vypráví. Do příbramského týmu 
se Franta dostal víceméně náhodou. „Trenér Příbrami si mě všiml na 
školních běžeckých závodech. Zeptal se mne, jestli bych to nechtěl zkusit 
s fotbalovým míčem. Já mu na to kývnul. Následně jsem začal hrát fotbal 
za žáčky Marily,“ vysvětluje, jak se dostal k nejpopulárnější hře světa. 
V žákovském týmu Příbrami nastupovali společně kluci mezi sedmým 
a patnáctým rokem. „Rajty“ sám přiznává, že se mu v jeho začátcích 
často stalo, že se během zápasu vůbec nedotknul míče. „Vlastně to 
neplatí dokonale. Častokrát jsem totiž běžel pro míč, který byl v zámezí, 
a pak jsem ho podával spoluhráči, který měl hodit aut nebo rozehrát roh,“ 
směje se. Na působení v žáčcích a poté také v dorosteneckých kate-
goriích vzpomíná Franta velmi rád. „Šlapalo tam vše parádně. Hrál jsem 
pod skvělými trenéry. Můžu zmínit třeba pana Jendruščáka nebo pana 
Nováčka, který mi toho dal asi nejvíce. Ve starším dorostu Příbrami jsem 
se také potkal s panem Krejčím, který je nyní asistentem Pavla Vrby,“ neza-
pomíná jmenovat své kouče v mládežnických kategoriích.

Mladíček Příbrami v první lize
Postupně se pro Františka stal fotbal nejenom zdrojem zábavy, ale 
i povoláním. Za tímto svým snem šel krůček po krůčku a podřídil mu 
vše. „V sedmnácti nebo osmnácti letech, kdy se to u většiny hráčů láme 
v tom smyslu, zda budou pokračovat se svou kariérou nebo nikoliv, jsem 

neměl nějaké zájmy, které by mne od fotbalu odpoutávaly. Vlastně jsem 
se fotbalu věnoval natolik, že jsem ani neměl na nic jiného čas. Dopoledne 
jsem měl školu, odpoledne trénink a doma jsem většinou padl únavou,“ 
říká. Jeho píle a pracovitost nakonec přinesly kýžené ovoce. „S do-
rostem jsme jeli na turnaj do Spojených arabských emirátů, do Dubaje. 
Dařilo se nám tam a nakonec jsme tam také zvítězili. V Dubaji se na nás 
byl také podívat pan Starka, první muž fotbalu v Příbrami. Z tohoto úspěš-
ného týmu nás nakonec vzápětí několik odešlo do příbramského áčka,“ 
popisuje svou cestu do prvoligové kabiny. „To pro mne byla opravdová 
škola. Byl jsem mladý, a tak jsem dělal všechno, co se mi řeklo. Myslím si, 
že dnes to mají mladší hráči trošku jednodušší, protože mezi nimi a star-
šími fotbalisty už není taková mezera,“ tvrdí „Rajty“, jenž se okamžitě 
po svém příchodu z dorostu stal členem zahajovací sestavy. „Hrál jsem 
snad patnáct zápasů v řadě v základní jedenáctce. Tenkrát jsme byli pod 
tlakem každé utkání, protože se v Příbrami hrálo o záchranu. Nakonec se 
nám opravdu podařilo Příbram v první lize udržet,“ hlásá hrdě.

Hráčem ostravského Baníku 
Ve své druhé sezóně v  Gambrinus lize už Franta oblékal jiný dres. 
Po úspěšném vstupu do nejvyšší české soutěže vyměnil příbramské 
barvy za ostravské. „Musím říci, že přestup do Baníku byl krok dobrým 
směrem a asi nejlepší možnou volbou. Viděl jsem tam, jak se dělá velký 
fotbal. Nějaký odchod do ciziny nepřipadal v  úvahu. Vezměte si, kolik 
mladých hráčů, kteří odešli z  Čech do zahraničí, se prosadilo. Napadá 
mne pouze Jaroslav Plašil a David Jarolím... Když tam odcházíte brzy, mů-
žete být po fotbalové stránce výborní, ale po lidské na to ještě nemůžete 
být připraveni. A to je podle mne také důležité,“ vysvětluje, proč byl dle 

Fotbalovému řemeslu se vyučil v  Příbrami, odkud zamířil 
do ostravského Baníku. Dalšímu vzestupu této hvězdičky 
české kopané však vystavil stop únavový syndrom. František 
Rajtoral začínal znovu od nuly a rozhodl se také změnit 
působiště, když přestoupil do Viktorky. Ve Štruncových 
sadech se vše k lepšímu obrátilo, ze šestadvacetiletého hráče 
se stala opora Viktorie a během jarních bojů si připsal svůj 
první start za český národní tým. 



66VIKTORIÁN 15 GL/2012

Profilový rozhovor

jeho názoru odchod do Ostravy ideální volbou. Změnou 
pro Františka také bylo, že se poprvé v životě ocitl mimo 
domov. „Musel jsem se tak začít starat sám o sebe. Byla to 
opravdu dobrá škola do života. Domů jsem se tenkrát prak-
ticky vůbec nedostával, nedalo se nijak často jezdit přes 
celou republiku,“ říká. Bez nadsázky můžeme také kon-
statovat, že šikovného obránce prostředí Bazal natolik 
uchvátilo, že na nich i spal. „Obdržel jsem totiž nabídku na 
to, abych bydlel přímo v areálu stadionu, kde jsou na tribuně 
dva zařízené byty. Zabydlel jsem se tam a neměl jsem nějaké 
nutkání se stěhovat jinam. Nyní už ale vím, že bych si hledal 
bydlení jinde. Člověk opravdu potřebuje mít trochu svého soukromí, do 
kterého mu fotbal nezasahuje,“ přemýšlí. Začátky v Ostravě pro Fran-
tiška nebyly vůbec jednoduché. „Pro hráče, který přestoupí do Baníku, 
je tamní prostředí velmi specifické. Musíte místní přesvědčit o svých kva-
litách. Domnívám se, že mně se to podařilo a ve chvíli, kdy jsem z Ostravy 
odcházel, jsem cítil, že mne přijali za vlastního,“ vysvětluje. „Celkově 
mohu říci, že jsem v Baníku zažil pěkné, ale i horší chvíle. Příjemnější pocity 
naštěstí převažují. Měli jsme tam naprosto úžasné fanoušky a hrál jsem 
s  perfektními spoluhráči. Na působení v  Ostravě vzpomínám opravdu 
rád,“ konstatuje.

Dlouhé měsíce bez fotbalu
Během působení v  ostravském Baníku potkalo Františka zatím nej-
těžší období v jeho fotbalové kariéře. V roce 2008 ho ze hry vyřadil na 
dlouhých sedm měsíců únavový syndrom. „Musím říci, že ze začátku 

to nebyly významné projevy. Nepřikládal jsem tomu žádnou váhu, ale 
pak to skončilo tak, že jsem nemohl přeběhnout ani šířku hřiště. Hůře se 
mi dýchalo, měl jsem větší tepovou frekvenci. Vážně to nešlo,“ popisuje 
příznaky. „Na každého, koho to postihne, působí syndrom jinak. U mě to 
vedlo k tomu, že to nejprve zasáhlo fyzickou stránku. I když jsem prodělal 
všechny možná vyšetření plic nebo srdce a vše bylo v pořádku, nešlo to. 
Doktoři se na vás dívají trochu skrz prsty. Pak vám to zasáhne i psychiku. 
Říká se, že o všem rozhoduje hlava, a tak to bylo složitější,“ dodává. „Mys-
lím, že jsem předtím prožíval povedené období. Hrál jsem za mládežnické 
reprezentace, byl na očích a najednou přišla takováto deka. Pro mě to 
bylo o to těžší, protože jsem byl vždycky tím aktivním, kdo neměl žádný 
problém. Bylo to velmi nepříjemné,“ vzpomíná. Tyto zdravotní problémy 
také vedly k tomu, že „Rajty“ začal i o záležitostech mimofotbalových 
přemýšlet trochu jinak. „Člověku to pak nezasáhne jenom do života fot-
balového, ale i do osobního. Najednou si uvědomí i věci, které předtím ne-

viděl. Předtím mě zajímal pouze fotbal a nic 
jiného jsem neřešil. Otevřelo mi to oči. Poté 
z  fotbalu neděláte takovou vědu, na světě 
jsou totiž také důležitější věci,“ uvědomuje 
si. „Zázemím mi byla hlavně rodina, ale ta 
byla o pět set kilometrů jinde. Když rodiče 
mohli, tak přijeli. Nebylo to ale nijak často 
a většinou na krátkou dobu. Hodně jsme 
spolu telefonovali. A také mi samozřejmě 
pomohli známí z Ostravy. Ukázalo se, kdo je 
a kdo není kamarád. Hodně mi pomohl Da-
vid Střihavka nebo Jiřinka Kábrtová, vedoucí 
Ostravského muzea. Určitě také psycholog,“ 
vypočítává ty, kteří ho v  těžkých chvílích 

podpořili nejvíce. Po takřka celé ztracené sezóně se vše obrátilo k lep-
šímu. „Postupně to začalo odcházet. Až mě překvapilo, jak to šlo místy 
rychle. Tomu jsem snad ani nemohl uvěřit,“ tvrdí. Svůj návrat do Gambri-
nus ligy prožil shodou okolností proti Viktorce. „I přes prohru to pro mne 
byl opravdu hezký zážitek. Bylo pro mne důležité, že jsem mohl nastoupit 
a začít znovu hrát. Samozřejmě mne naše porážka mrzela, ale výsledek 
jsem zas až tak moc neřešil,“ vzpomíná. „Nyní se na to už nedívám jako 
na nejčernější okamžik života. Tak si to neberu. Pokud jsem takový pro-
blém měl mít, jsem rád, že mě to postihlo v období, kdy člověk ještě nemá 
rodinu, má nějaké finanční prostředky a lidé se o něj postarají a dají mu to 
nejlepší péči. Nestává se to jenom profesionálním sportovcům. Představte 
si člověka, který má rodinu a nabranou hypotéku. Je to pak o hodně těžší. 
Mělo to přijít, a tak to přišlo. Když mne to postihlo v těchto letech, byla to 
dobrá zkušenost do budoucna,“ snaží se řídit heslem o tom, že všechno 
zlé, je pro něco dobré. 
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Přestup do Viktorky? Krok správným směrem
Poté, co překonal náročné období, se Franta rozhodl dát Baníku vale. 
„V Ostravě to nebylo finančně nejlepší a zároveň jsem cítil, že potřebuji už 
po čtyřech letech změnu. Informoval jsem manažera a naskytla se mož-
nost odejít do Viktorky,“ popisuje, jak se zrodil jeho přestup do Štrunco-
vých sadů. A jak události současné a doby nedávno minulé potvrzují, 
udělal krok tím nejlepším směrem. „Dostal jsem se ve správný čas do 
správného týmu. Když jsem sem přišel, začala se tu rodit éra plzeňských 
úspěchů. Zvítězili jsme nejdříve v Poháru a pak už jsme jenom stoupali,“ 
vzpomíná na svou premiérovou sezónu v plzeňských barvách. Prven-
ství v české pohárové soutěži znamenalo pro Viktorku vstupenku do 
evropských pohárů. „Zápasy s  Besiktasem nejdou zapomenout. V  do-
mácím utkání jsem udělal takovou penaltu-nepenaltu, kdy mě Quaresma 
podrazil, já udělal kotoul, zvedl se a najednou se kopala desítka. Ani ne-
vím, jestli jsem se ho nějak dotknul. Nakonec z ní vyrovnali na 1:1,“ připo-
míná úvodní zápas dvojutkání se slavným istanbulským celkem. Nic-
méně tento úspěch byl pouze předzvěstí toho, co bude následovat 
v ročníku 2010/11. Viktorka poprvé ve své historii dosáhla na nejcen-
nější tuzemskou trofej, když se radovala z mistrovského titulu. „V se-
zóně jsme sehráli mnoho vydařených utkání a měli jsme dlouhou šňůru 
vítězných zápasů. Jsou to moc pěkné vzpomínky,“ usmívá 
se. Poslední krůček ve své cestě za ligovým primátem 
udělala Viktorka v  domácím klání s  Ostravou, ve které 
nedávno František ještě působil. „Cítili jsme obrovský tlak. 
Věděli jsme, o co hrajeme. Přišel se na nás také podívat plný 
stadion a plzeňští fanoušci byli opravdu výborní. Najednou 
jsme na začátku prohrávali po vlastním gólu. To bylo ta-

kové opaření. My jsme ale znovu dokázali svou sílu, utkání otočili a tímto 
výsledkem si zajistili titul,“ vypráví nadšeně. A na začátku letošního 
sezóny viktoriáni sbírku nejcennějších trofejí doplnili i o tu poslední, 
když po  bitvě s  Mladou Boleslaví mohli slavit prvenství v  Superpo-
háru. „Doufali jsme, že se nám podaří uspět už v prvním ročníku, ale bo-
hužel nás v něm Sparta porazila. Pamatuji si, že jsem ten zápas nedohrál, 
když jsem těsně před koncem dostal červenou kartu. O rok později jsme si 
to ale vynahradili a získali další pohár,“ zmiňuji i nejmladší českou fotba-
lovou trofej, kterou s klubem ze Štruncových sadů vybojoval. 

Na cestě do Ligy mistrů
Viktorka se stala v sezóně 2010/11 králem české kopané. To však ne-
bylo vše, neboť před ní během podzimních duelů v pohárové Evropě 
muselo smeknout mnoho soupeřů zvučných jmen. Plzeňská pouť 
starým kontinentem začal v Jerevanu. „Měli jsme strašně velké očeká-
vání a zároveň jsme byli nováčkem v boji o Ligu mistrů. Nejprve jsme hráli 
proti neznámému celku, který však měl svou kvalitu. Myslím si, že jsme 
se s Pyunikem vyrovnali dobře,“ přemýšlí o souboji s arménským klu-
bem. Poté přišel o poznání známější a těžší soupeř – trondheimský BK 
Rosenborg. „Má velké jméno, protože v Lize mistrů vždy postupoval da-

leko. Už když jsme tam přijeli, obdivovali jsme 
tamní stadion a během zápasu bylo vidět, že 
tamní fanoušci opravdu umí vytvořit fotba-
lové prostředí. Bylo to však také trochu po-
znamenané tragickými událostmi v  Norsku. 
Byli jsme tam ale kvůli fotbalu a domnívám 
se, že jsme zahráli dobře. Měli jsme dobrou 
výchozí pozici do odvety. I tak jsme ale mu-
seli náš pocit z tohoto výsledku mírnit,“ říká. 
V domácím prostředí nevstoupili Plzeňané 

do odvety nejlépe. „Věděli jsme, jaký jsme si přivezli výsledek. Najednou 
naše lehkost nebyla taková, jako jsme si představovali. V první půli to bylo 
divné a nešlo nám to. Trondheim má kvalitní mužstvo, které nás za to po-
trestalo. V poločase začalo pršet, přišel déšť štěstí a my vybojovali postup,“ 
vzpomíná s nadšením. Základní skupina Champions League už byla 
pro Viktorku na dosah ruky. K tomu, aby se tento sen stal skutečností, 
chybělo „pouze“ postoupit přes Kodaň. „Ještě za doby Zdeňka Pospě-
cha postoupila do čtvrtfinále Ligy mistrů. Hráli jsme tedy proti dalšímu 
velkému klubu a člověk nevěděl, co může od soupeře čekat. Přišlo tam 
na nás mnoho diváků a vytvořili hezké prostředí. Byl to opět zápas, do 
kterého jsme šli z pozice outsidera. Možná někdy slyšeli o plzeňském pivu, 
ale těžko o plzeňském fotbalu. My je ale dokázali překvapit. Odvetu doma 
jsme už zvládli dobře,“ vypráví nádhernou plzeňskou pohádku, kterou 
by nenapsal ani Hans Christian Andersen. 
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Fantazie v Champions League 
Fantazie se stal realitou, sen skutkem. Jak jinak mohli plzeňští příz-
nivci přemýšlet o tom, že klub jejich srdce postoupil do nejslavnější 
evropské pohárové soutěže? A radost jim také museli udělat soupeři, 
proti kterým se Viktorka postavila. „Už před losem jsem si přál Barce-
lonu. Chtěl jsem si proti ní moc zahrát. Když nám ji pak dali do skupiny 
s AC Milán, bylo to fantastické,“ líčí pocity, které měl ve chvíli, kdy se 
dozvěděl trojlístek soupeřů. A viktoriáni se určitě v souboji s  těmito 
giganty světového fotbalu neztratili. „Sešla se tu výborná parta kolem 
Pavla Horvátha. Ať jsme šli do zápasu s  Barcelonou nebo AC Milán, ne-
bylo kolem nás cítit tolik nervozity nebo tlaku. Nebyli jsme nějak svázaní. 
Všichni jsme chtěli ukázat, co v nás je a svým způsobem si to také užít,“ 
tvrdí. Evropská klání si užívali také nejvěrnější z  řad příznivců Vikto-
rky, kteří nacestovali stovky kilometrů, aby viktoriány mohli podpořit. 
„Musím říci, že fanoušci byli skvělí. I na velkých stadionech byli pořád sly-
šet, i když proti sobě měli obrovskou přesilu příznivců domácího týmu,“ 
smeká před fans Viktorky. Nejenom oni si užívali možnost podívat se 
za fotbalem do Katalánska nebo Itálie. „Když přijedete třeba na San Siro 
a vidíte gigantický stadion, který se před vámi objeví... Zahrát si na tako-
vémto stadionu je opravdu další obrovskou zkušeností. Myslím si, že se to 

nepovede každému. Vypadali jsme tam také jako turisti, všechno si fotili 
a natáčeli. To k tomu ale asi patří,“ rozdává úsměvy. Do smíchu mu bylo 
také po předposledním utkání skupiny, ve kterém Viktoria v Minsku 
přehrála BATE Borisov a zajistila si tak účast v  evropských pohárech 
i pro jaro. „Byl to nadmíru důležitý zápas, protože jsme se s  Borisovem 
rvali o třetí postupové místo. Jak pro nás, tak pro ně to bylo klíčové utkání. 
Naštěstí jsme byli my tím týmem, který mohl po finálním hvizdu slavit,“ 
říká o své první výhře v Lize mistrů. „Ne, nebyla první. Už jsem jich měl 
několik předtím. Sice doma na play-stationu, ale ty se taky počítají,“ za-
zubí se. Rozloučení Viktorky s  Champions League bylo pro všechny 
třešničkou na dortu, neboť se Plzeňanům podařilo uhrát remízový vý-
sledek s veleslavným AC Milán. „Myslím si, že v tom utkání bylo všechno. 
Jenom diváci, kteří se zdrželi v poločase na klobáse a poté odcházeli pět 
minut před koncem, aby nebyli v  koloně na Plzeň, přišli o to podstatné. 
Prohrávali jsme s výborným týmem, atmosféra ale byla pořád úžasná. Lidi 
nás skvěle povzbuzovali. Pak ale přišla v závěru taková třešnička, když se 
vyrovnalo. Vstřelili jsme vyrovnávající branku a byl konec. Emoce a eufo-
rie byly neskutečné,“ popisuje nepopsatelné. „Myslím si, že jsme všichni 
díky podzimu získali mnoho zkušeností. Jdete do zápasu a zjistíte, když 
hrajete organizovaně a máte trochu štěstí, že se i s takovými fotbalovými 
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velikány hrát dá. Předtím se na ně člověk mohl 
pouze dívat v televizi a obdivovat některé jejich 
hráče. A najednou proti nim hraje a zjistí, že 
v tom není zas až tak propastný rozdíl,“ tvrdí pl-
zeňský obránce o účasti v populární evropské 
klubové soutěži. 

Ten, který zmrazil Gelsenkirchen 
Díky třetímu místu ve skupině Ligy mistrů 
mohli Západočeši v  ochutnávání atmosféry 
pohárové Evropy pokračovat i v jarní části se-
zóny, neboť postoupili do Evropské ligy. Los 
přisoudil Viktorce znovu slavného soupeře. 
Schalke 04, tak se jmenoval další plzeňský 
sok. „Byli jsme opět v roli outsidera, ale už jsme 
se tak necítili. Měli jsme již nějaké zkušenosti 
s  evropskými poháry. Schalke má velké jméno, 
a tak nás čekala další výzva. Konečně jsme také 
mohli zápas odehrát opravdu v  domácím pl-
zeňském prostředí. Domácí utkání bylo znovu 
dobré, ale škoda branky, kterou jsme dostali. Do 
odvety jsme tak odjížděli s nějakou šancí na po-
stup,“ vzpomíná na úvodní klání s německým 
velkoklubem. „Schalke toho v Plzni sice tolik ne-
předvedlo, ale na druhou stranu si odehrálo to, 
co potřebovalo. Nepředvedli tu svůj top výkon. 
My jsme ale věděli, že v  Gelsenkirchenu bude 
hrát Schalke jinak a bude se muset zlepšit. My-
slím si, že jsme tam odehráli také dobré utkání,“ 
dodává. A byl to právě „Rajty“, kdo v posled-
ních minutách základní hrací doby alespoň 
o půlhodiny oddálil oslavy Schalke z postupu, 
když se mu podařilo vyrovnat na 1:1. „Schalke 
se už asi vidělo v dalším kole. Najednou ale při-
šlo vyrovnání před koncem. Odražený balon se 
dostal ke mně. Já si říkal, že nemáme co ztra-
tit, a tak jsem už tou dobou hrál mezi útočníky 
a záložníky. Střela mi sedla a nastal obrovský 
výbuch euforie. Zmrazili jsme celou Veltins Arenu,“ popisuje. Osudné se 
tak pro Viktorku v  souboji s  fotbalovým gigantem z  Německa stalo 
prodloužení, ve kterém oslabený celek ze Štruncových sadů dvakrát 
inkasoval. „Vlastně jsme s nimi v normální hrací době neprohráli. Ale na 
to se nehraje. Myslím si, že jsme v dvojutkání se Schalke zanechali dobrý 
dojem. Byla to pro nás také motivace do další práce, abychom si mohli 

zahrát evropské poháry i za rok,“ přeje si. 
Na spanilou jízdu Plzeňanů pohárovou 
Evropou bude Franta vždy velmi rád 
vzpomínat. „Nejde vyzdvihnout jeden 
zápas, který by byl nad ostatními. Každý 
byl specifický, krásný a mohu říci, že jsem 
si všechny parádně užil. Kdyby mi někdo 
řekl předtím, než jsem do Plzně odešel, že 
vyhrajeme titul a budeme hrát Ligu mis-
trů, bral bych to jako něco hodně vzdále-
ného. Spíš jako pohádku. Úspěchy přichá-
zely postupně a je jenom dobře, že jsme to 
dokázali,“ hlásá hrdě. 

Reprezentace, další splněný sen
Kromě vysněných duelů s  jedněmi 
z nejlepších týmů světa se splnil Františ-
kovi také jeho další fotbalový sen. Přišla 
mu pozvánka do seniorské reprezen-
tace. „Dozvěděl jsem se to před novináři. 
Byl konec tréninku a najednou mi říkají, že 
tam na mne čekají novináři. Bylo jich tam 
tolik a já nevěděl, co se děje. Přiznám se, že 
jsme ani nevěděl, že se ten den měla ozná-
mit nominace. Vůbec jsem to nesledoval, 
takže to pro mne bylo takové příjemné 
překvapení. Velmi mne to potěšilo,“ tvrdí 
fotbalista, který má dostatek zkušeností 
s reprezentačním trikotem z mládežnic-
kých kategorií. Stále otevřená je také no-
minace šestadvacetiletého beka na ev-
ropský šampionát, který se koná v  létě 
v  Polsku a na Ukrajině. „Uvidí se. V  přá-
telském utkání v Irsku jsem odehrál asi 
pětadvacet minut, za což jsme rád. Chtěl 
jsem ukázat, co ve mně je. Je vždycky těžké 
na sebe upozornit, když naskočíte na zá-
věr utkání. Věřím, že se mi to ale povedlo 

a trošku jsem zamotal trenérovi hlavu,“ říká hráč, který si na mistrovství 
Evropy už jednou zahrál. Byl totiž členem výběru do jedenadvaceti let 
na šampionátu v Nizozemí v roce 2007. „Nyní to však nijak neřeším a sou-
středím se na důležité boje v lize. Je zbytečné se zaobírat něčím, co člověk 
neovlivní,“ odmítá, že by nyní nějak více řešil svou případnou nominací 
na mistrovství. V hlavě totiž má, jak sám tvrdí, v prvé řadě klání v nej-
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vyšší české soutěži. „Myslím si, že pokud se budeme koukat na 
sebe a zvládneme zápasy, dostaneme pod tlak týmy před námi. 
Uvidíme, jak se s tím popasují a jak bude vypadat tabulka po po-
sledním kole. Musíme zvládat svá utkání a od toho se bude vše 
odvíjet,“ říká razantně. 

Carpe diem
Vraťme se ještě na okamžik 
do německého Gelsenkir-
chenu. Když František vstře-
lil vyrovnávací gól, naznačil, 
že maluje srdce, a poté ho 
poslal do míst, kde seděla 
jeho přítelkyně Petra. „Jsme 
spolu přes tři roky a bydlíme 
společně v Příbrami, odkud to je do Plzně kousek. Jezdí opravdu 
na každý náš zápas a je pro mě obrovskou oporou,“ chválí svou 
drahou polovičku „Rajty“. A i Petra se může pochlubit tím, že 
se nedávno objevila v nominaci. Nikoliv však reprezentační 
jako její přítel, ale v  nominaci soutěže o nejhezčí přítelkyni 
sportovce. „To člověk samozřejmě potěší. Bude se hlasovat po 

internetu, a tak tam asi budu čtyřiadva-
cet hodin denně sedět a posílat hlasy,“ 
culí se. Ve volném čase společně vy-
ráží za sportem. „Petra dříve hrála tenis 
a volejbal, takže je opravdu sportovně 
založená. Snažíme se společně chodit 
plavat, jezdit na kole a dělat různé další 
sportovní aktivity. Pro mě je to příjemné, 
protože nedokážu sedět na jednom 
místě,“ představuje oblíbenou náplň 
času této spokojené dvojice. Carpe 
diem, užívej dne, se stalo pro Františka 
poté, co se zbavil svých zdravotních 
problémů, opravdu životním mottem. 
„Uvědomil jsem si, že jsem mohl ze dne 
na den přijít o to, co mám rád. Poté, co 
jsem se z toho dostal, nechci žádnou mi-
nutu života ztratit,“ vysvětluje František 
Rajtoral, viktorián, který po překonání 
zdravotních problémů vystoupal na 
fotbalový Olymp.

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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Souboj o čelo tabulky 
stále pokračuje

Nejprve se viktoriáni představili v  domácím utkání se Slováckem. 
V  plzeňském dresu chyběl záložník Milan Petržela, který pykal  za 
čtvrtou žlutou kartu. Po deseti minutách hry se Viktorka ujala ve-
dení. Pavel Horváth po nakrátko rozehraném rohovém kopu našel 
přesným centrem na malé vápno Marka Bakoše. Slovenský kanonýr 
se odpoutal od svého strážce a hlavou rozvlnil míč za zády bezmoc-
ného Heči. 1:0 pro Viktorku. Ve 21. minutě se pokusil vyrovnat střelou 
z pětadvaceti metrů Vlastimil Daníček. Plzeňský gólman byl připraven. 
Viktorka odpověděla Kolářovým zakončením. Druhý poločas otevřel 
střeleckým pokusem Marek Bakoš. Pálil z hranice šestnáctky mimo tři 
tyče. O minutu později zakončoval ze stejných míst František Rajtoral. 
V 72. minutě předvedl parádní fotbalový kousek Václav Pilař. Po roho-
vém kopu Pavla Horvátha vystřihl brilantní nůžky, ale bohužel trefil 
Ladislava Volešáka, který srazil míč na rohový kop. Dvě minuty před 
koncem utkání se znovu zaskvěl brankář Viktorky, když konečky prstů 
vytěsnil mimo bránu technickou Volešákovu střelu.

Poté zamířila Viktorka na hřiště své pražské jmenovkyně, Viktorie 
Žižkov. I přes chladné a deštivé počasí dorazilo na stadion Viktorie 
Žižkov několik stovek plzeňských fanoušků, které poprvé ze sedadel 
zvedla akce Milana Petržely, který si v desáté minutě narazil míč s Pav-
lem Horváthem, bohužel však jeho střelu vyrazil domácí brankář Ko-
lář. Ve dvacáté deváté minutě se ve vápně ke střele dostal František 
Ševinský, ale jeho střela letěla mimo branku. I přes několik slibných 
šancí šli hráči obou celků o poločase do kabin za stavu 0:0. Tento stav 
svítil nakonec na ukazateli i po závěrečním hvizdu rozhodčího Jecha.

„Zápas se soupeřem, kterého jsme měli porazit, jsme prostě nezvládli. 
Z mého pohledu jsme dnes tři body prostě prohospodařili,“ neskrýval své 
zklamání po zápase trenér Vrba.

Situace na čele tabulky Gambrinus ligy je stále i po 26. 
kole napjatá. Liberec, Sparta a Viktoria, to jsou tři uchazeči 
o prvenství v  letošním ročníku. Plzeňští fotbalisté svoje 
remízové zaváhání na Žižkově dokázali napravit na hřišti 
Hradce Králové odkud přivezli tři body.

FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 1:0
Poločas: 1:0
Branka: 10. Bakoš 
ŽK: Kolář, Darida – Trávník, Pavelka, Kuncl
Rozhodčí: Jan Jílek – Patrik Filípek, Michal Urban
Diváci: 9 086
FC Viktoria Plzeň: Pavlík - Rajtoral, Ševinský, Čišovský, 
Limberský – Horváth, Darida (87. Trapp) – Ďuriš, Kolář, Pilař (90. 
Berger) – Bakoš (77. Wágner). Trenér Pavel Vrba. 
1. FC Slovácko: Heča – Kuncl, Mezlík, Trousil, Reinberk – Hlúpik 
(76. Košút), Daníček, Trávník (82. Franta), Volešák, Pavelka – 
Ondřejka (67. Kovář). Trenér Miroslav Soukup.

FK Viktoria Žižkov–FC Viktoria Plzeň 0:0
Žluté karty: 3:0
Rozhodčí: Jech - Santarus ml., Slavík
FK Viktoria Žižkov: Kolář - Slodowy, Kiidron, Kropík, Šťastný 
- Hílek, Kotyza, Valenta (91. Procházka), Sloboda – Kalod (83. 
Bálek), Tusjak (61. Bartl), trenér Roman Nádvorník
FC Viktora Plzeň: Pavlík - Rajtoral, Ševinský, Čišovský, Limberský 
(83. Řezník) – Kolář (63. Ďuriš), Trapp, Petržela (79. Wágner), 
Horváth – Bakoš, trenér Pavel Vrba
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Minulou neděli se plzeňská Viktorka představila na hřišti Hradce 
Králové. Do utkání šla s cílem odčinit zaváhání na Žižkově. Zápas se 
hrál ve velkém tempu a šance se střídaly na obou stranách. V šestnácté 
minutě domácí dokonce trefili břevno. Hned vzápětí zahrozili i hráči 
Viktorky, ale Daniel Kolář zblízka nedokázal překonat domácího bran-
káře. Ve čtyřicáté minutě se však už plzeňští fanoušci mohli radovat, 
a to když hráči Viktorie zahrávali rohový kop, míč se dostal k Davidu 
Limberskému a jeho nekompromisní střela skončila za zády brankáře 
Lindra 0:1. 

Od šedesáté druhé minuty hrála Viktorka v desíti, když Michal Ďuriš 
fauloval útočníka Hradce Pavla Černého a po druhé žluté kartě byl vy-
loučen. Domácí v tu chvíli vycítili šanci na srovnání a začali se tlačit do 
útoku, ale hráči Viktorky bránili zodpovědně. V nastaveném čase měl 
ještě výbornou šanci Tomáš Wágner, ale bohužel si trochu ukopl míč 
a  tak zápas skončil vítězstvím Viktorky 0:1.

Co se týče naděje na titul, nehází trenér Pavel Vrba rozhodně 
„flintu do žita.“ „Tak tajně doufáme, i když víme, že Liberec má momen-
tálně určitě formu lepší než my a jde si za svým snem. Určitě to budeme 

chtít zdramatizovat, ale musíme čekat na zaváhání jak Sparty, tak Liberce 
a uvidíme, jestli se nám to podaří, ale to záleží spíš na nich než na nás,“ 
uvedl kouč, aniž by znal výsledek zápasu Sparty v  Mladé Boleslavi, 
která tam prohrála 0:2. 

FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 0:1

Poločas: 0:1
Branka: 40. Limberský
ŽK:  Šiler - Ďuriš
ČK: Ďuriš
Počet diváků:  5495
Rozhodčí: Franěk – Kovařík, Zeman
FC Hradec Králové: Lindr – Plašil, Pávek (59. Janoušek), 
Hochmeister, Poděbradský – Holeš, Šišler, Zelený, Dvořák – Černý 
(63. Mrázek), Štěpán (85. Voltr) – trenér Václav Kotal
FC Viktoria Plzeň: Pavlík – Limberský, Ševinský, Rajtoral, 
Čišovský – Ďuriš, Horváth, Petržela (82. Berger), Darida (87. 
Procházka), Kolář – Bakoš (89. Wágner) – trenér Pavel Vrba

KOHOUTKOVÁ plus
Zajistěte si doma

kvalitní čistou vodu

zbavenou chloru,

zápachu a nečistot z

vodovodního řadu.

www. .czkohoutkovaplus

Lze použít na vaši
stávající baterii.

Instalace je jednoduchá.

Cena jednoho litru
filtrované vody již za .0,35 Kč

Schváleno Státním
zdravotním ústavem ČR.
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Viktorka má 
Slavii co vracet

Dlouhá a úspěšná historie
SK Slavia Praha byla založena již v roce 1892, o čtyři roky později se 
součástí tohoto sportovního klubu stal také fotbalový tým. První roky 
Slavie jsou spojeny s  působením skotského trenéra Johna Williama 
Maddena, který u týmu působil dlouhých 25 let. Na přelomu 20. a 30. 
letech zažíval klub z Edenu úspěšné období. Tým složený kolem gól-
man Františka Pláničky a kanonýra Antonína Puče získával tou dobou 
ligové i pohárové tituly. Na konci 30. let přestoupil do Slavie z Admiry 
Vídeň ostrostřelec Josef Bican, který se v letech následujících stal hned 
desetkrát nejlepším ligovým kanonýrem. Sešívaní s Bicanem v sestavě 
v letech 1940 až 1943 vítězili v první lize a v roce 1937 se dočkali také 
velkého úspěchu na evropské scéně, kde získali Středoevropský po-
hár. V 50. a 60. letech však tento pražský klub marně hledal svou slávu 
z meziválečného a válečného období a působil také několik sezón ve 
druhé nejvyšší soutěži. Následně se však vrátil do první ligy, ve které 
patřil spíše k  průměrným mužstvům. Změna nastala se vznikem sa-
mostatné české soutěže, Slavia měla kádr plný hvězdných fotbalistů 
a nakonec se jí podaří získat v roce 1996 ligový titul. Slávistický dres 
v tento úspěšný rok oblékali mimo jiné Karel Poborský, Radek Bejbl, 
Vladimír Šmicer či Jan Stejskal. V letech 1997 a 1999 se Slavii podařilo 
zvítězit v české pohárové soutěži, přičemž tyto úspěchy ve slávistic-
kém dresu slavil také Pavel Horváth.    

Ve znamení triumfů 
i tvrdých pádů
Ročník 2007/08 se stal pro slá-
vistické fotbalisty i příznivce 
rokem splněných přání. Slavia 
se probojovala do Ligy mis-
trů, když v  předkole slavné ev-

ropské soutěže vyřadila Ajax Amsterodam. Zároveň v  květnu 2008 
slávisté otevřeli svůj nový stadion. To však nebylo zdaleka vše, neboť 
se sešívaným podařilo triumfovat také v Gambrinus lize. V roce násle-
dujícím Slavia pod vedením Karla Jarolíma mistrovský titul obhájila. 
Sezóna 2009/10 však znamenala ústup slávistů z těchto pozic. Klub 
obsadil nakonec až sedmé místo, což bylo velkým zklamáním. A ani 
loňský ročník pro slávisty nebyl idylický. Slavii tížily, kromě špatných 
výsledků, finanční problémy, což vedlo k odchodu hráčů. Došlo také 
k odvolání trenéra Jarolíma, na jehož místo nastoupil Michal Petrouš, 
jenž své svěřence dovedl k  devátému místu. Ani on však u prvního 
týmu sešívaných nevydržel dlouho. Na podzim ho po devíti kolech 
nahradil František Straka, který je jako trenér podepsán pod záchra-
nou Viktorky v první lize v sezóně 2005/06. Nějaké výrazné zlepšení 
hry se ale nekonalo, klub se stále pohyboval v horším středu tabulky. 
Zároveň Strakově obtížné pozici neulehčil ani fakt, že byl před svým 
příchodem do Edenu chápán českou fotbalovou veřejností jako ikona 
Sparty. Kouč Straka se nakonec právě v důsledku tlaku, který cítil ze 
strany příznivců Slavie, rozhodl po deseti ligových zápasech na svůj 
post rezignovat. V utkání s Jabloncem ho tak na lavičce nahradil jeho 
asistent Martin Poustka. Šestatřicetiletý trenér vzápětí dovedl Slavii 
ke třem remízovým výsledkům, jeden z nich byl i v derby se Spartou, 
a první výhru si připsal ve 24. kole proti Viktorii Žižkov.  

Sestava Martina Poustky 
Tým Slavie je složen jak z  mladých talentovaných fotbalistů, tak 
z velmi zkušených hráčů. Brankářskou dvojici tvoří třiatřicetiletý Kamil 
Čontofalský společně s Martinem Berkovcem, který se do Edenu vrátil 
v zimě z hostování v Sezimově Ústí. Gólman ze Slovenska se na jaře 
zranil, a tak ho nahradil mezi třemi tyčemi právě pětadvacetiletý Ber-

Kde jsou úspěchy ze sezón 2007/08 
a 2008/09? Přesně tyto otázky si 
pokládají příznivci Slavie. Předloni 
totiž obsadili slávisté sedmou příčku 
a v  loňském ročníku ještě o dvě místa 
v  ligové tabulce klesli. A letošní 
fotbalový rok? Stále stejná písnička... 
Navíc Slavii vede v  probíhající sezóně 
již třetí trenér. Po Michalu Petroušovi a Františku Strakovi se 
chopil pražského celku Martin Poustka. Ač sešívaní opravdu 
nesbírají body nijak ve velkém, v  podzimním klání proti 
Viktorce bodovali naplno. Podaří se dnes viktoriánům ve 
Štruncových sadech odveta?
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kovec, jehož výkony jsou velmi chváleny. V obraně většinou nastupují 
zkušení Martin Latka s Davidem Hubáčkem, které většinou doplňuje 
slovenský stoper Róbert Cicman a mladík Martin Dostál. V řadě záložní 
hraje prim Lukáš Jarolím. Po jeho boku ve středové formaci nastupují 
Vitali Trubila z Běloruska nebo Milan Nitrianský, který do Slavie zamířil 
v létě z Českých Budějovic. Zapomenout bychom také neměli na třia-
dvacetiletého Ondřeje Petráka či Štěpána Koreše, kterého však na jaře 
trápilo zranění kotníku. Známým fotbalistou je také bezesporu bývalý 
hráč Příbrami, Liberce či Ostravy Tomáš Frejlach. Jeho ale do hry prak-
ticky vůbec nepouští zdravotní problémy. Ze stejného důvodu se na 
jaře představil pouze v sedmi zápasech bek Matúš Čonka, zimní posila 
z Košic. Útok byl tím místem, které se snažilo vedení Slavie posílit nej-
více. Z Bohemky tak v zimě přestoupil do Edenu Milan Škoda a žižkov-
skou adresu vyměnil za slávistickou Jiří Böhm. Do útoku může dále 
trenér Poustka počítat se Zbyňkem Pospěchem nebo členem Klubu 
ligových kanonýrů Stanislavem Vlčkem. 

Podzimní zápas z 6. listopadu 2011
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 2:1
Poločas: 2:1
Branky: 33. Pospěch, 40. Hurka – 28. Kolář
ŽK: Latka, Nitranský, Hurka, Jarolím – Bakoš
Rozhodčí: Jan Jílek – Patrik Filípek, Josef Košec
Diváci: 8 545
SK Slavia Praha: Čontofalský – Nitrianský, Latka, Cicman, Hubá-
ček – Jarolím, Milutinović (79. Duranski) – Vlček (86. Zákostelský), 
Hurka, Trubila – Pospěch (52. Paprčiak). Trenér František Straka.
FC Viktoria Plzeň: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský 
(37. Řezník) – Horváth, Jiráček – Petržela (70. Ďuriš), Kolář, Pilař (85. 
Fillo) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba.

při objednávce zadejte do poznámky 
heslo VIKTORIA a získáte 20% slevu na veškerý sortiment
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Roman Pavlík
17. 1. 1976 

Post brankář
Prvoligové starty 120
Prvoligové branky 0

33

František Ševinský 
31. 3. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 160
Prvoligové branky 8

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975

Post záložník
Prvoligové starty 361
Prvoligové branky 72

10

Milan Petržela 
19. 6. 1983

Post záložník
Prvoligové starty 209
Prvoligové branky 23

11

David Limberský 
6. 10. 1983

Post obránce
Prvoligové starty 180
Prvoligové branky 14

8

David Štípek 
31. 5. 1992 

Post záložník
Prvoligové starty 0

Prvoligové branky 0

29

Vladimír Darida 
8. 8. 1990

Post záložník
Prvoligové starty 22
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 183
Prvoligové branky 40

26

František Rajtoral 
12. 3. 1986

Post záložník
Prvoligové starty 195
Prvoligové branky 21

27

Petr Trapp 
6. 12. 1985

Post obránce
Prvoligové starty 127
Prvoligové branky 8

7

Marián Čišovský 
2. 11. 1979

Post obránce
Prvoligové starty 23
Prvoligové branky 5

28

Václav Procházka 
8. 5. 1984 

Post obránce
Prvoligové starty 196
Prvoligové branky 12

21

Tomáš Hájovský 
10. 12. 1982

Post obránce
Prvoligové starty 35
Prvoligové branky 4

4
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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 49
Prvoligové branky 10

6

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 

Post útočník
Prvoligové starty 49
Prvoligové branky 9

5

Marek Bakoš 
15. 4. 1983

Post útočník
Prvoligové starty 73

Prvoligové branky 30

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

Tomáš Berger 
22. 8. 1985 

Post útočník
Prvoligové starty 20
Prvoligové branky 2

13

Tomáš Wágner
6. 3. 1990 

Post útočník
Prvoligové starty 65

Prvoligové branky 16

9



Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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SK Slavia Praha
Jaro 1933: Skvělý boj o přední příčky
Viktoria postoupila poprvé do první ligy v roce 1931, hned skončila 
čvrtá a rovněž v další sezoně 1932 - 1933 bojovala o přední příčky. A s ní 
i pražský Slavia. Na jaře spolu dokonce oba celky sehrály v Luční ulici 
jedno z nejkvalitnějších utkání celé sezony. O fotbal byl tenkrát v Plzni 
obrovský zájem. V přeplněném hledišti bylo 12 000 diváků a podle 
dobového tisku bylo na vyvýšených místech kolem stadionu dalších 
3 000 černých fanoušků. Viktoria nastoupila v sestavě Jabornický –
Protiva, Šimek, Bešťák, Mizera, Názler, Rajniš, Čulík, Bína, Hess, Fábera. 
Favorizovaná Slavia vyběhla ve 
složení Plánička - Ženíšek, Fiala, 
Vodička, Čambal, Šimperský, Ju-
nek, Svoboda, Sobotka, Kopecký, 
Puč. Ve strhujícím a vyrovnaném 
boji byli nejlepšími hráči na hřišti 
domácí Jindřich Protiva a hostu-
jící Štefan Čambal. Na obou stra-
nách se hrálo vysloveně útočně, 
bylo hodně šancí, ale góly padly 
jen dva. Po bezbrankovém po-
ločase se Slavia ujala vedení gó-
lem Svobody, potom však zahrál 
ve vápně Ženíšek rukou a Názler 
z penalty vyrovnal na konečných 
1:1. Zajímavá byla zpráva pokladníka z tohoto atraktivního utkání. 
Vybráno bylo na vstupném 61 816 korun, režie zápasu činila třetinu, 
takže každému klubu zbylo čistého něco přes 20 000 korun. Tehdy se 
totiž čistý zisk dělil mezi oba soupeře. A jak vypadala situace v tabulce 
na konci sezony? Mistrem se stala Slavia s dvoubodovým nýskokem 
před druhou Spartou a čtyřbodovým před třetí Viktorií Plzeň. Skvělý 
úspěch! 

Srpen 1975: Štruncův pochod ke stovce
Takovým titulkem ocenily noviny dvougólový zásah populárního 
„Čápa“ v domácím střetnutí s pražskou Slavií v sezoně 1975 – 1976. 
Plzeňská Škoda už hrála mezi elitou čtvrtou sezonu v řadě a ve tře-
tím kole přivítala doma Slavii před návštěvou 20 000 diváků. Před tím 
Plzeň jednou remízovala, jednou prohrála, zatímco Slavia měla na 
kontě dvě vítězství a vedla tabulku. Trenér Tomáš Pospíchal věřil hrá-
čům J. Čaloun - Sudík, Forman, Vojta, Michálek - Süss, Plass (85. Fojtík), 
Bican (65. Kašpar) - St. Štrunc, Uličný, Vojáček. Hrál se atraktivní fot-

bal, oba celky vyznávaly útočný styl. Po dvaceti minutách Petr Uličný 
poslal do sóla Standu Štrunce, ten utekl všem a s přehledem překo-
nal Stárka v brance. Ve druhé půli explzeňák Robert Segmüller našel 
Františka Veselého, který vyrovnal na 1:1 a pod reflektory se rozpou-
tal urputný boj. Oba celky chtěly za každou cenu vyhrát. Povedlo se 
to Škodovce. Osmnáct minut přěd koncem Uličný vstřelil druhý gól 
a za chvíli přidal Štrunc třetí. Plzeň zvítězila 3:1 a Stanislavu Štruncovi 
chybělo do stovky pouhých pět gólů. Zdálo se, že do renomovaného 
Klubu ligových kanonýrů vstoupí brzo, leč k vytoužené metě kráčel 
pomalu, krůček po krůčku. Stý gól vstřelil Interu Bratislava až v květnu 
roku 1977. A jak dopadla Škoda v sezoně 1975 - 1976? Nakonec brala 
třináctou příčku a Slavia skončila třetí, byť do posledního kola měla 

šanci na titul. Ten však poprvé získal os-
travský Baník po výhře 1:0 v posledním 
kole právě v Plzni.

Listopad 1988: Čtyři trefy do 
černého pokořily Slavii
V osmdesátých letech to bylo se Ško-
dovkou jako na houpačce. Jednou první 
liga, podruhé o soutěž níž. Sezona 1988 
- 1989 byla v roli nováčka prvoligová. 
Na podzim se Slavia vyhřívala na před-
ních příčkách a v Plzni se již tradičně 
konaly záchranářské práce. Ve třinác-
tém kole bylo na Slavii ve Štruncových 
sadech zvědavo sotva 4 000 diváků. Ti, 

co nepřišli však museli litovat. Domácí pod vedením kouče Zdeňka Mi-
chálka ve složení V. Lavička - Mejdr, J. Sloup, Mrázek, Smejkal - Paul, Va-
šák (85. Nicklas), Kovačič - Homola, Vašák, Vandas (76. Koc) rozpoutali 
na zeleném trávníku doslova uragán. Fandové i soupeř byli ve velkém 
šoku. Z trestného kopu Jiří Sloup vstřelil rychlý první gól. Za chvíli šel 
v ukázkové akci míč po ose Smejkal - Sloup - Sokol - Vašák a právě Ro-
man Sokol hlavou v pádu vstřelil krásný druhou branku. A když po tři-
ceti minutách hry překonal hostujícího gólmana Homola potřetí, byla 
Slavia zralá na ručník. Zadní řady Škody však polevily v ostražitosti 
a během dvou minut Váňa s Řehákem snížili na 3:2. Bylo zaděláno na 
veliké drama. Po obrátce však domácí neponechali nic náhodě, drželi 
Slavii daleko od své branky a navíc v 62. minutě předvedl Jan Homola 
skvělé sólo, které zakončil umístěnou střelou a Plzeň zvítězila 4:2. Na 
jaře ale v Edenu prohrála 0:1, nakonec skončila předposlední a po roce 
sestoupila do druhé ligy. Slavia se umístila na osmé příčce.

PAVEL HOCHMAN  

Postřehy vzájemných soubojů



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
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Juniorka

Tři zápasy, čtyři body

Viktoriáni nezačali na jihu Čech špatně a již ve třetí minutě zahrávali 
první rohový kop. Ten druhý, v  deváté minutě proměnil Libotovský 
v úvodní gól. Domácí poté Klavíkem vyrovnali a ve druhé části záslu-
hou Malého otočili zápas – 2:1. „Pro diváka to musel být zajímavý zápas. 
My jsme si jej prohráli prakticky sami, neboť obě branky padly po našich 
zbytečných chybách, kdy na místo jednoduchého odkopu, hráči volili slo-
žitější variantu. Nespokojenost je také s důrazem, neboť v tom nás domácí 
přehrávali,“ komentoval zápas trenér Jiří Skála.  

Třetí zápas během osmi dnů nabídl konfrontaci dvou juniorských 
týmů. Domácí, kteří nastoupili do zápasu s debutantem v seniorské 
kategorii, brankářem Brychem, byli přeci jen o něco aktivnější. Jenže 

většina akcí končila před velkým čtvercem, kdy chyběla přesnější fi-
nální přihrávka, či zakončení. První větší příležitost v 17. minutě do-
kázali domácí přetavit v úvodní gól. Po pravé straně se protáhl David 
Štípek do vápna, zpětnou přihrávkou našel na hranici velkého čtverce 
Ondřeje Šípka, na jehož technickou střelu k tyči brankář Knobloch ne-
dosáhl – 1:0. 

Druhý poločas přinášel podobný obraz hry. Domácí kontrolovali hru 
a měli míč více na svých kopačkách, hosté se přeci začali více spoléhat 
na dlouhé míče a brejkové situace. V 59. minutě zatáhl míč Štípek, pro-
dloužil jej na Dvořáka, jeho střele chyběla přesnější muška. Stejně tak 
i pokus Davida Kůžela 
v 77. minutě si nenašel 
cestu mezi tyče. V osm-
desáté minutě se hosté 
dočkali vyrovnání. Po 
prohraném vzdušném 
souboji přišel rychlý 
centr do vápna, kde na 
zadní tyči nikým ne-
střežený Jiří Schubert  
pohodlně doklepával – 
1:1. Šanci vrátit nazpět 
vedení a tím i tři body 
měl v 87. minutě na 
malém vápně Končal, 
ale ve skluzu poslal míč 
vedle. „Soupeř tu zanechal velice dobrý dojem. Předvedl bojovný výkon,“ 
chválil protivníka trenér Jiří Skála. Juniorka nastoupila v brance s Lu-
kášem Brychem, pro kterého to byl první zápas v seniorské kategorii. 
„Jeho výkon mohu hodnotit jedině pozitivně. Působil sebejistým dojmem, 
situace řešil s naprostým přehledem.“ 

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

Výhru, remízu, ale i porážku mají za sebou z  posledních 
zápasů hráči juniorského týmu. Ti nejprve prohráli v  Písku. 
Poté doma zvítězili nad Českou Lípou a v  posledním utkání 
remízovali v Luční ulici s rezervou Mladé Boleslavi.

FC Viktoria Plzeň B–FK Mladá Boleslav B 1:1
Poločas: 1:0
Branky: 17. Šípek – 80. Schubert
ŽK: 1:3
Rozhodčí: Pečenka
Diváci: 140
Viktoria B: Brych – Hrubý, Hájovský, Libotovský, Beránek – Kyndl, 
Kůžel, Šípek – Štípek, Petráček (46. Dvořák), Končal. Trenéři Skála, 
Lepeška

FC Písek–FC Viktoria Plzeň B 2:1
Poločas: 1:1
Branky: 15. Klavík, 67. Malý - 9. Libotovský
ŽK: 2:1
Rozhodčí: Vlasjuk - Duchoň, Hasíková
Viktoria B: Mandous -  Kováč, Libotovský, Hájovský, Hrubý – 
Hoffmann (68. Šípek), Kyndl (75. Lukeš), Kůžel – Štípek, Petráček, 
Končal (75. Dvořák). Trenéři Skála, Lepeška

FC Viktoria Plzeň B–Arsenal Česká Lípa 1:0
Poločas: 0:0
Branka: 89. vlastní (Kmoníček)
ŽK: 1:3
Diváci: 150
Rozhodčí: Tryzna - Arnošt, Šob
Viktoria B: Mandous – Řezník (61. Hrubý), Hájovský, Libotovský, 
Beránek – Hoffmann, Šípek (76. Kyndl), Štípek, Kůžel, Hora – 
Wágner (61. Petráček). Trenéři Skála, Lepeška



2222VIKTORIÁN 15 GL/2012

Mládež/Ženský fotbal

Turnaj v Itálii – 22. ročník 
memoriál Claudio Sassi (Sassuolo) 

U19

SSC Neapol–FC Viktoria 2:3 (0:1), branky: Černý 2, Piroch
Lépe vstoupila do zápasu Neapol, ale při dvou šancích nás podržel 
Šiman. Skóre otevřel Černý po přihrávce Hradeckého. Hned po pře-
stávce přidal druhý gól znovu Černý, tentokrát přihrával Hvězda. 
Soupeř snížil ve 40. minutě po akci středem hřiště. Chvíli na to byl vy-
loučen Bečka a Neapol výhody využila a srovnala skóre v 56. minutě. 
Viktoriáni však v závěru zápasu strhli vedení na svoji stranu, když se 
trefil střídající Piroch.

Bologna FC–FC Viktoria 2:1 (2:1), branka: Pernglau

FC Viktoria–FC Modena 1:1 (1:0), branka: Domabyl
V zápase jsme byli lepší, vytvářeli jsme si šance, ale podařilo se nám 
proměnit pouze jedinou a to ve 12 minutě, kdy se trefil po přihrávce 
Krčála hlavou Domabyl. V závěru se Modena dostala do vyložené 
šance, kdy se Italům podařilo z blízka vyrovnat. My jsme ve dvou šan-
cích nastřelili tyč (Černý, Hvězda).

Semifinále: Sassuolo–FC Viktoria 5:0 (2:0)
Soupeř nás předčil, poctivě bránil a vyrážel do rychlých kontrů, které 
úspěšně zakončoval. Naše šance zůstaly nevyužity.

Celkové pořadí: 
1. Sassuolo, 2. FC Bologna, 3. FC Viktoria, 3. CSKA Moskva
Turnaje se zúčastnili hráči: Švihořík, Šiman, Hošťálek, Vondráček, 
Bečka, Chocholoušek, Piroch, Palka, Domabyl, Hradecký, Mlynařík, 
Hvězda, Filipec, Pernglau, Vojtko, Černý, Krčál. Trenéři: Kohout, Schve-
inert, Žilák. Realizační tým: Nasler, Beranová, Žitek

U16

US Sassuolo–FCVP U16 / 2:2 (0:1), branky: Kratochvíl, Boček

AC Fiorano–FCVP U16 / 1:2, b ranky:   Medveděv, Boček
Sestava: Juraši, Cibulka, Kule, Danko, Procházka, (30´Míšek) Medveděv 
(40´Polom), Ruml, Boček, Brabec, Knotek, Malý (30´Provod)             
AC Fiorano bylo nejslabší družstvo na kterého jsme v turnaji narazili. 
Bohužel ani naše hra neměla vysokou kvalitu, byli jsme nepřesní a 
přizpůsobili jsme se pomalému tempu. Z několika šancí jsme vytěžili 
pouze dvě branky. Medveděv se trefil kolem zdi z trestného kopu, a 
Boček byl na konci rozehraného rohového kopu.

Albinoleffe Calcio–FCVP U16 / 1:1, branka: Ruml
Sestava: Adamovič, Míšek (40´Danko), Kule, Boček, Cibulka, (40´Pro-
cházka) Medveděv, Ruml, Polom (40´Brabec), Kratochvíl, Knotek, Pro-
vod (30´Malý)

Semifinále: FC Parma–FCVP U16 / 3:2, branky: Ruml, Polom
Prvních deset minut patřilo nám, a hned první šance po rohovém kopu 
skončila brankou z Rumlovi hlavy. V krátkém sledu jsme měli i další 
velké šance, ale klukům chyběl klid a rozvaha. Nevyužité šance nás 
mrzeli především po dvou rychlých brankách Parmy, která tak otočila 
utkání a těsně před koncem poločasu ještě zvýšila na 3:1. Prohra nás 
všechny velmi mrzela, protože v závěru utkání jsme cítili sílu a šanci 
zápas srovnat. Hráči se však nemají za co stydět, krom nevydařeného 
utkání s Fioranem předvedli ve všech zápasech dobrý fotbal, vytvořili 
si dostatek šancí a ukázkově bojovali o týmový úspěch!

Ostatní výsledky
U19 
Viktoria–Jihlava 2:0 (1:0), branky: Černý 2 
Hr. Králové–Viktoria 0:2 (0:1), branky: Černý, Hradecký
U17 
Viktoria–K. Vary 10:0 (6:0), branky: Denk 2, Mičko 2, Holub 2, Piroch, 
Kadlec, Šíša, Vyleta 
Teplice–Viktoria 5:0 (2:0)

O Velikonočním víkendu se Viktoriáni U19 a U16 zúčastnili 
turnaje v Itálii (memoriál Claudio Sassi). Oba týmy si vedly 
velice slušně a v  konečném umístění jim patřilo ve svých 
věkových kategoriích třetí a čtvrté místo.
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Dorostenky Viktorie Plzeň si díky výhře v  posledním kole 
v Pardubicích zajistily účast mezi čtveřicí nejlepších týmů a 
budou tak bojovat o medaile. 

U16 
Viktoria–K. Vary 4:0 (0:0), branky: Boček 2, Provod, Knotek 
Teplice–Viktoria 2:0 (1:0)
U15 
Vlašim–Viktoria 0:6 (0:1), branky: Tauberest 2, Matějka 2, Hašek, 
Buchta 
Viktoria–Písek 4:2 (1:1), branky: Teršl, Debellis, Buchta, Hašek
U14 
Vlašim–Viktoria 0:4 (0:2), branky: Tomášek, Suchý, Kýček, Milfort 
Viktoria–FC Písek 2:1 (2:0), branky: 3´ Kopřiva, 27´ Suchý
U13 
Jindřichův Hradec–Viktoria Plzeň 3:11 
zápas I: 7:1 (5:0) 
Branky: Arzberger 3, Kouřil, Vais, Čihák, Patrovský 
zápas II: 4:2 (0:1) 
Branky: Svoboda D, Graicar 2, Štastný

Mezinárodní turnaj starších přípravek
Mezinárodního turnaje přípravek ve Skalné u Chebu se zúčastnila 
přípravka Viktorie Plzeň U10 a U11. V konečném umístění obsadili 
mladí viktoriáni čtrnácté místo.

Roč. 2001 a mladší 7+1 Skalná u Chebu 
skupina A:
FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10–Junior Praha 0:1 
FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10–Jahn Regensburg 0:1 
FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10–FK Skalná 0:1 
FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10–Kohouti Rokycany 0:1 
FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10– Bohemians 1905 0:0 

skupina B:
FC Viktoria Plzeň U-11–Sportfreunde Siegen 0:0 
FC Viktoria Plzeň U-11–DVV Coburg 1:1 branka: Morgenstern 
FC Viktoria Plzeň U-11–Strunal Luby 3:0 branky: Jindřich, Koranda, 
Kodýdek 
FC Viktoria Plzeň U-11–Czech Slovakia Team 0:3 
FC Viktoria Plzeň U-11–FK Junior Teplice 0:2 

o 21. místo až 24. místo FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10–Strunal Luby 
3:2, branky: Krátký 2, Královec 
FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10–United Kids 0:3 

o 13. místo až 16. místo FC Viktoria Plzeň U-11–FK Skalná 4:0, branky: 
Morgenstern, Vajka, Kodýdek, Koranda 
FC Viktoria Plzeň U-11–AC Sparta Praha 0:2 
FC Viktoria Plzeň U-11–Forward One Děčín 3:3, branky: Kuhajda, 
Kodýdek, Kotěšovec

Celkově:
14. místo FC Viktoria Plzeň U-11
22. místo FC Viktoria Plzeň U-11 + U-10

ŽENY
Viktoria–Brno 1:3 (0:1), branka: Ranglová 
DFO  Pardubice–Viktoria 1:4 (1:2), branky: 22 ,́ 65´ Čechurová, 30´ 
Ivaničová, 81´ Svitková

DOROSTENKY 
Viktoria–Brno 3:1 (0:1), branky: Votíková, Rosprimová, Pacandová

Dorostenky si zahrají o medaile

Skore zápasu otevřela Hessová, která se nejlépe zorientovala 
v pokutovém území a střelou k tyči otevřela skóre. Z podobné 
situace zvýšila na 2:0 Svitková. V 65. minutě se poprvé trefila hlavou 
Chocholoušková po centru Rosprimové a stejnou branku jako přes 
kopírák přidala o pět minut později po centru Svitkové. „Jsem velmi 
spokojen s hrou ve druhém poločase. Po prvním jsem musel trochu 

zvýšit hlas, abychom si uvědomili, že samo nic nepřijde. Tento výsledek 
a porážka Slovácka, nám zajistily postup do finálové skupiny,“ uvedl 
trenér Karel Fajfrlík

DFO Pardubice–FC Viktoria Plzeň 0:4
Poločas:  0:0
Branky: 50´ Hessová,  62´ Svitková, 65 ,́ 70´ Chocholoušková
Sestava:  Krýslová (41´ Fedorková)-Šrámková,  Juračková, 
Pacandová, Kulhánková  -  Košatková  (41´ Svitková), 
Chocholoušková,  Hessová  – Rosprimová, Červená (50´ 
Ivaničová), Votíková.
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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

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
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27. kolo 28. 4. 2012
Bohemians 1905 Příbram 29. 4. 17.00
Dukla Praha Mladá Boleslav 29. 4. 17.00
Jablonec Hradec Králové 29. 4. 15.00
České Budějovice Slovan Liberec 28. 4. 16.45
Baník Ostrava Viktoria Žižkov 28. 4. 17.00
Slovácko Teplice 28. 4. 19.00
Viktoria Plzeň Slavia Praha 30. 4. 18.00
Sparta Praha Sigma Olomouc 27. 4. 20.15

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

29. kolo 9. 5. 2012
Bohemians 1905 Teplice 9. 5. 18.00
Dukla Praha Sparta Praha 9. 5. 18.00
Jablonec Slovan Liberec 9. 5. 18.00
České Budějovice Mladá Boleslav 9. 5. 18.00
Baník Ostrava Slavia Praha 9. 5. 18.00
Slovácko Viktoria Žižkov 9. 5. 18.00
Viktoria Plzeň Příbram 9. 5. 18.00
Hradec Králové Sigma Olomouc 9. 5. 18.00

30. kolo 13. 5. 2012
Slavia Praha Bohemians 1905 12. 5. 17.30
Viktoria Žižkov Hradec Králové 12. 5. 17.30
Slovan Liberec Viktoria Plzeň 12. 5. 17.30
Příbram Slovácko 12. 5. 17.30
Teplice Baník Ostrava 12. 5. 17.30
Mladá Boleslav Jablonec 12. 5. 17.30
Sigma Olomouc Dukla Praha 12. 5. 17.30
Sparta Praha České Budějovice 12. 5. 17.30

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

24. kolo 7. 4. 2012
Dukla Praha Bohemians 1905 2:0
Viktoria Plzeň Slovácko 1:0
Hradec Králové Baník Ostrava 0:1
Slavia Praha Viktoria Žižkov 2:0
Slovan Liberec Sparta Praha 1:3
Příbram Jablonec 4:3
Teplice České Budějovice 0:1
Mladá Boleslav Sigma Olomouc 2:3

25. kolo 14. 4. 2012
Bohemians 1905 Mladá Boleslav 0:3
Jablonec Dukla Praha 0:2
České Budějovice Slavia Praha 1:0
Baník Ostrava Slovan Liberec 1:3
Slovácko Hradec Králové 0:3
Viktoria Žižkov Viktoria Plzeň 0:0
Sigma Olomouc Příbram 4:4
Sparta Praha Teplice 2:2

26. kolo 21. 4. 2012
Dukla Praha Baník Ostrava 4:1
Hradec Králové Viktoria Plzeň 0:1
Slavia Praha Slovácko 0:1
Slovan Liberec Viktoria Žižkov 4:0
Příbram České Budějovice 1:2
Teplice Jablonec 3:2
Mladá Boleslav Sparta Praha 2:0
Sigma Olomouc Bohemians 1905 4:0
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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 Slavia Praha
Brankáři
1 Karel Hrubeš 16. 3. 1993
29 Martin Berkovec 12. 2. 1989
34 Kamil Čontofalský 3. 6. 1978

Obránci
4 David Hubáček 23. 2. 1977
5 Milan Nitrianský 13. 12. 1990
8 Matúš Čonka 15. 10. 1990
13 Marek Čepelák 4. 2. 1993
24 Vitali Trubila 7. 1. 1985
26 Róbert Cicman 3. 9. 1984
28 Martin Latka 28. 9. 1984
30 Martin Dostál 23. 9. 1989

Záložníci
6 Bassirou Dembélé 28. 1. 1990
10 Tomáš Frejlach 24. 11. 1985
11 Štěpán Koreš 14. 2. 1989
12 Václav Prošek 8. 4. 1993
14 Ondřej Petrák 11. 3. 1992
15 Viktor Šimeček 14. 7. 1993
20 Lukáš Jarolím 29. 7. 1976
23 Martin Hurka 20. 4. 1993
33 Zoran Milutinović 1. 3. 1988

Útočníci
7 Stanislav Vlček 26. 2. 1976
9 Jiří Böhm 16. 12. 1987
19 Martin Voráček 21. 12. 1992
21 Milan Škoda 16. 1. 1986
22 Jiří Vondráček 13. 3. 1993
27 Zbyněk Pospěch 24. 10. 1982

Hlavní trenér: Martin Poustka

Asistent trenéra: Petr Vrabec 
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Soupiska tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 26. kole
1. FC Slovan Liberec 26 18 4 4 62:29 58

2. AC Sparta Praha 26 17 3 6 45:24 54

3. FC Viktoria Plzeň 26 16 5 5 57:33 53

4. FK Mladá Boleslav 26 13 5 8 44:31 44

5. Dukla Praha 26 11 8 7 39:26 41

6. FK Teplice 26 11 7 8 31:29 40

7. 1. FK Příbram 26 11 6 9 43:43 39

8. FK Baumit Jablonec 26 10 6 10 51:37 36

9. 1. FC Slovácko 26 10 3 13 23:31 33

10. Dynamo České Budějovice 26 8 8 10 29:42 32

11. FC Hradec Králové 26 8 6 12 20:28 30

12. SK Slavia Praha 26 6 10 10 20:27 28

13. SK Sigma Olomouc (-9 bodů) 26 9 9 8 37:34 27

14. Bohemians 1905 26 5 5 16 17:50 20

15. FC Baník Ostrava 26 4 6 16 22:45 18

16. FK Viktoria Žižkov 26 4 3 19 18:49 15

Fanoušci na radnici 
obdivovali poháry

Akce se uskutečnila v rámci probíhající výstavy s názvem Moje město 
– můj pohled, která představuje výtvarné práce žáků 16. základní a ma-
teřské školy v Plzni a dětí partnerské školy Gaštanová v Žilině. Před oba 
poháry se plzeňský záložník protočil na fotografiích také s mnoha dal-
šími příchozími fanoušky, na cestu si vyslechl přání zdraví a sportovních 

úspěchů. „Je příjemné vidět, jak se o naše výsledky zajímají fanoušci všech 
generací. Nechceme je zklamat a uděláme maximum pro co nejlepší umís-
tění,“ loučil se s přítomnými Darida.

Pohár pro vítěze Gambrinus ligy, ale i SYNOT TIP Superpohár 
mohli obdivovat fanoušci plzeňského fotbalu, kteří 
dorazili na plzeňskou radnici. Tam společně s Vladimírem 
Daridou byla i členka Rady města Plzně pro sport, školství, 
mládež a životní prostředí, Irena Rottová, která mladému 
viktoriánovi vypomáhala při podpisovém maratónu. 



3030VIKTORIÁN 15 GL/2012

Příští zápasy

Nejprve do Mladé 
Boleslavi, poté doma 
přivítáme Příbram

Nejprve zamíří svěřenci trenéra Pavla Vrby do Mladé Boleslavi, kde 
je čeká na Městském stadionu utkání 28. kola. Oba týmy se naposledy 
utkaly letos na jaře v rámci čtvrtého kola Poháru České pošty. Zatímco 
duel v Doosan Areně skončil nerozhodným výsledkem 1:1, zápas na 
hřišti Středočechů se stal kořistí fotbalistů z města aut, což je posunulo 
do čtvrtfinále. Poslední ligový zápas, který se hrál v Plzni, přinesl pět 
branek a výhru Viktorie v poměru 3:2. Oba soupeři se utkali i v rámci 
druhého ročníku Českého Superpoháru. Tehdy skončil zápas v  zá-
kladní hrací době nerozhodně, ale na pokutové kopy byli úspěšnější 
plzeňští fotbalisté. Ti však na ligovou výhru na hřišti Mladé Boleslavi 
čekají dlouhých deset let. Naposledy zde vyhráli na jaře roku 2002 
když oba týmy hrály druhou ligu. 

Poslední utkání aktuální sezony shlédne Doosan Arena ve středu 
9. května, kdy viktoriáni přivítají 1.FK Příbram. Tedy soupeře, který je 

v letošním ročníku, díky svým výkonům, ale i výsledkům, příjemným 
překvapením celé soutěže. Výhra na Spartě, remíza v Příbrami, či čtyři 
branky jak Jablonci, tak i Olomouci, jsou bezesporu známkou vysoké 
kvality a velké proměny příbramského fotbalu. Nakonec i plzeňští fot-
balisté nemají na podzimní zápas v Startip Areně nejlepší vzpomínky. 
I  oni odešli koncem listopadu poraženi 1:2. Za domácí nejprve skoro-
val explzeňský Lukáš Pleško, druhou branku přidal v úvodu druhého 
poločasu Tomáš Wágner, který během zimní přestávky přišel do mis-
trovského týmu trenéra Vrby. Za Viktorku snižoval šestnáct minut před 
koncem Marián Čišovský.  Doma ale Viktoria body s Příbramí neztrácí. 
Z posledních pěti zápasů ve čtyřech zvítězila, pouze jednou se body 
dělily. Stalo se tak v sezoně 2008/09, kdy zápas skončil bez branek.

Pouhé tři kola zbývají do konce letošního ročníku 
Gambrinus ligy. Plzeňští fotbalisté se v jeho závěru představí 
zde v  Doosan Areně již pouze jedenkrát a sice v  utkání 
s 1.  FK Příbram.


