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Vážení sportovní přátelé,
srdečně vás vítám na dalším utkání v Doosan Areně, kterým vstupuje podzimní část Gambri-

nus ligy do své druhé poloviny. Naším cílem bude i nadále prezentovat se kombinační hrou 

a atakovat nejvyšší příčky tabulky. Po osmi odehraných kolech jsme se sedmnácti body na 

děleném prvním místě a já věřím, že v nastavené cestě budeme nadále pokračovat.

Kromě ligového trávníku jsme úspěšně vstoupili také do základní skupiny Evropské ligy, kde 

jsme díky kvalitnímu výkonu před vyprodanou Doosan Arenou přehráli portugalskou Co-

imbru. V příštím týdnu nás v rámci stejné soutěže čeká nelehký úkol, když se na stadionu 

Vicente Calderóna v Madridu utkáme s obhájcem trofeje – Atléticem Madrid. Věřím, že stejně 

jako v loňském utkání v Barceloně zanecháme na jihu Evropy dobrý dojem.

V dnešním utkání hostíme celek 1. FC Slovácko. To se po rozpačitém rozjezdu 

odhodlalo k trenérské výměně, kdy trenéra Soukupa nahradil Svatopluk Ha-

banec. Výsledky se v každém případě dostavily. Ve třech ze čtyř zápasů se Slo-

vácko pod novým trenérem radovalo z výhry. Fotbalisté z Moravy narazili až 

v posledním kole proti Jablonci, kdy v domácím prostředí podlehli Severoče-

chům 0:1. S o to větší motivací uspět dnes dorazili do Štruncových sadů.

Přeji vám dnes příjemný sportovní zážitek. Já i hráči jsme v minulých dnech 

dělali maximum pro to, abyste se dnes opět mohli bavit naší hrou a následně 

společně oslavit zisk tří bodů. Děkujeme, že jste s námi.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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První fotbalové krůčky v Těrlicku a Karviné
K nejpopulárnější hře světa se Radim dostal skrze svého otce, který 
sám fotbalu propadl a za Horní Těrlicko, ve kterém udělal své první 
fotbalové krůčky dnešní bek Viktorky, dříve hrával. „Chodil jsem se 
s ním dívat na zápasy a také jsme si doma skoro pořád kopali. Musel 
jsem si ale, než jsem mohl začít hrát závodně, chvíli počkat. V Těrlicku 
totiž nebyly ještě přípravky, a tak jsem se do klubu přihlásil až v de-
víti,“ vzpomíná na své první seznámení s fotbalovým míčem. Toto če-
kání se vyplatilo, neboť prakticky ihned poté, co se začal malý Radim 
po trávnících pohybovat, dostal nabídku z Karviné. „Pamatuji si, že se 
za našima stavil nějaký pán s tím, že mě viděl hrát a zda bych to ne-
chtěl zkusit výše. Rodiče souhlasili, i já jsem byl pro a po roce u nás na 
vesnici jsem odešel hostovat do Karviné,“ popisuje svou první změnu 
působiště. Změna klubu znamenala pro malého klučinu i změnu školy. 
„Tou dobou mi bylo deset a na internát jsem jít nechtěl. Jezdil jsem tak 
každý den domů. Byla to pro mě určitě obrovská změna, která byla 
v začátcích obtížná. Na druhou stranu mě to ale hrozně moc bavilo 
a jsem rád, že jsem u toho nakonec zůstal. Určitě to byl krok dobrým 
směrem,“ pochvaluje si své jednoleté působení v Karviné. 

Třetí rok, třetí klub – přestup do Baníku
Po roce v karvinských barvách Radim měl svůj klub opět opustit. 
„Po sezóně v Karviné jsem se vrátil zpátky do Těrlicka, ale vzápětí 
jsem dostal nabídku z Ostravy. Vyhlédl si mě pan Janoušek a zeptal 
se mne, zda bych nechtěl odejít do Baníku. S rodiči jsme na to kývli, 
odehrál jsem tam jeden přípravný zápas a poté už do Ostravy pře-
stoupil,“ líčí svou třetí změnu fotbalové adresy během prvních tří 
let, kdy se fotbalu věnoval závodně. „Ostravský Baník je v této ob-
lasti opravdový pojem. Neznám od nás snad žádného kluka, který 
by si nepředstavoval, že za něj jednou bude hrát. Byl jsem nadšený 
z toho, že jsem tam mohl odejít,“ popisuje pocity, které měl, když 
se stal ostravským fotbalistou. Tento přestup také neznamenala 
pouze změnu adresy fotbalové. „Šel jsem také do Ostravy na školu. 
Znovu mi nabídli pobyt na internátu, ale já ho i tentokrát odmítnul. 
Z Ostravy domů to mám asi pětatřicet kilometrů, takže tam s do-
jížděním problém nebyl. Bylo to ale určitě náročné. Cesta, škola, 
trénink, návrat domů... Pravidelně jsem v sedm ráno odcházel z do-
mova a v osm večer se utahaný vracel,“ vzpomíná. V Ostravě cho-
dil na Základní školu Jana Šoupala. „Když jsme měli trénink nebo 

Na začátku loňského ročníku vyměnil 

trápící se Baník za Viktorku, která 

zažívala jedny z  nejkrásnějších 

okamžiků ve své více než stoleté 

historii. Poctivě čekal, až dostane 

svou šanci na to, aby se mohl natrvalo 

prosadit do základní jedenáctky. 

Ostatně o čekání ví Radim Řezník své. 

Během působení v  Ostravě totiž více 

než půlrok absentoval kvůli vážnému 

zranění kolene. Nyní se mu toto čekání 

vyplatilo a v  plzeňských barvách se 

začal prosazovat naplno.  

Kdo si počká, ten se dočká

PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU
NA POČEST M. HORÁČKA 

2. ŘÍJNA

více informací naleznete na

www.cinestar.cz
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zápas, který mohl narušit nějak 
mou docházku do školy, nebyl 
tam jediný problém a pouštěli 
mě na něj,“ chválí zpětně své 
vyučující. „Ani jsem neměl 
individuální plán. Jakž takž 
jsem se snažil do školy při-
pravovat, i když přiznávám, 
že nejsem tím, kdo by se 
neustále učil. V  žádném 
případě mi nehrozilo pro-
padávání, zvládal jsem 
to v  pohodě,“ dodává ke 
svým školním letům. 
A kdyby se náhodou ve 
škole nějaká písemka 
nevyvedla a Radim 
přinesl domů špatnou 
známku, určitě nehro-
zilo, že by ho rodiče potrestali zákazem fotbalu. „To vůbec nepři-
padalo v úvahu. Ba naopak mě rodiče hrozně moc podporovali, za 
což jim patří můj obrovský dík. To ale neznamená, že by jim bylo 
jedno, jaké známky domů nosím. Samozřejmě jsem se musel sna-
žit, abych měl co nejlepší prospěch,“ říká.  

Ostravským dorostencem
Ostravským barvám zůstal Radim věrný i poté, co skončil v žáčcích. 
V mladším dorostu, který tehdy vedl trenér Petr Sostřonek, dosáhl 
obrovského úspěchu. „Ročník 1989 byl v Baníku moc dobrý. V ‚se-
dmnáctkách‘ jsme dokonce vyhráli celorepublikovou ligu a asi pět 
nebo šest z  nás jezdilo na reprezentaci. Z tehdejších spoluhráčů 
můžu vzpomenout třeba Petra Wojnara, který hrál za Mladou Bo-
leslav a nyní přestoupil do Karviné,“ vzpomíná na vydařené doros-
tenecké roky. S Pavlem Vrbou, který tehdy u mládežnických celků 
Ostravy působil, se talentovaný bek nepotkal. „Nikdy jsem pod ním 
v Ostravě nehrál, trénoval starší kluky. Myslím si, že v dorostu měl 
třeba současného brankáře Viktorky Petra Bolka. Samozřejmě 
jsem ale věděl, že v klubu působil,“ říká na adresu svého součas-
ného trenéra. Jak můžeme vidět, Radim zvládl přechod mezi žáky 
a dorostem na jedničku. Bez problému se také vypořádal s dalším 
přestupem. Základní školu vyměnil za střední. „Vyučil jsem se jako 
elektromechanik, i když jsem původně také přemýšlel, že bych šel 

na obor kuchař-číšník. Nakonec to 
rozseklo, že u školy NH Ostrava byl fot-

balový plácek a pracovali tam lidé z Ba-
níku. Zároveň jsem to měl odtamtud asi 

dvě zastávky tramvají na tréninkové hři-
ště,“ vysvětluje, proč se rozhodl tak, jak 

se rozhodl. „Určitě jsem chtěl mít něco 
hotového. Kdo ví, co se může stát... Při-

znám se, že se mi poté už do nějaké další 
školy nechtělo. Zůstal jsem věrný fotbalu 

a tak bych to zatím chtěl nechat,“ zaculí se. 

Medailové úspěchy s českými 
reprezentacemi

Jakmile Radim dosáhl věku, ve kterém se už 
utváří české národní výběry, okamžitě se stal 

fotbalistou, který v  nich nemohl chybět. „Pů-
vodně jsme měli v ‚patnáctce‘ pouze kempy. 

Vzpomínám si, že tam byla skvělá parta. Z Ost-
ravy nás tam tehdy bylo asi pět,“ vrací se ke svému prvnímu setkání 
s českou reprezentací. Prvního velkého úspěchu dosáhl ve výběru 
do sedmnácti let. Na evropském šampionátu v  Lucembursku vy-
bojovala naše reprezentace stříbrné medaile. „V zápasech ve sku-
pině jsme nejprve hráli s Německem, se kterým jsme uhráli bez-
brankovou remízu. Poté jsme porazili Belgii 3:1 a Srbsko 1:0 a bez 
problému postoupili. V semifinále nás čekalo Španělsko, které bylo 
jasným favoritem. Nám se nad nimi ale podařilo zvítězit 2:0. Nad-
šení bylo obrovské. Byl to vlastně náš první velký turnaj a hned se 
nám podařilo udělat takovýto úspěch,“ líčí barvitě. Poslední krůček 
se však českým mladíkům nepodařil. „Ve finále nám bylo soupeřem 
Rusko a hráli jsme 2:2. Musely tak rozhodnout penalty a na ty jsme 
nešťastně prohráli,“ říká. Medaile brali čeští talenti také na mist-
rovství Evropy do devatenácti let. „Šampionát se hrál u nás, a tak 
jsme se chtěli pořádně vytáhnout. Nakonec jsme skončili na hez-
kém třetím místě, ale jen kousek chyběl k tomu, abychom si zase 
zahráli ve finále. Semifinále s Německem jsme totiž prohráli v pro-
dloužení, když jsme inkasovali ve 119. minutě. Na druhou stranu 
se nám podařilo kvalifikovat na mistrovství světa,“ vzpomíná na 
turnaj, který mimo jiné hostila i Plzeň. Velkým úspěchem byl také 
zisk bronzových medailí z evropského mistrovství v loňském roce. 
„Je jen škoda, že jsme pak nezvládli zápas s Běloruskem o to, kdo 
postoupí na olympiádu. To mě hodně mrzelo,“ komentuje stručně. 

„Troufnu si ale říci, že ročníky 1988 a 1989 toho v reprezentacích 
dokázaly opravdu hodně,“ tvrdí. „Je pěkné, zahrát si za národní 
tým. To platí dvojnásob, když máte úspěchy. Nejvíce je ale repre-
zentační ‚áčko‘. To je asi vrcholem pro každého fotbalistu,“ zasní 
se. Když nastupoval za mládežnické výběry, potkal se také s mnoha 
fotbalisty, o kterých se nyní hovoří jako o hvězdách první velikosti. 
„Když jsem hrál za ‚sedmnáctku‘, potkal jsem se třeba s Němcem 
Marko Marinem, Bojanem Krkičem, který dřív hrál za Barcelonu 
a nyní je v AC Milán, nebo s Javim Martínezem. Ten teď přestoupil 
z Bilbaa do Bayernu Mnichov. Poté jsem nastoupil třeba proti Juanu 
Matovi z Chelsea nebo Adriánu Lópezovi, který od letoška hraje za 
Athlético Madrid,“ vypočítává známá jména, jejichž fotbalové kva-
lity mohl posoudit z bezprostřední blízkosti. „Zrovna jsme se o tom 
s kluky z kabiny bavili. Třeba Péťa Bolek vypráví o tom, jak proti nim 
hrál Cesc Fàbregas. My hrajeme v české lize, oni nastupují v nej-
lepších soutěžích světa. Je určitě na co vzpomínat,“ říká. 

Mladík v Gambrinus lize
Radim si svými výkony v ostravském dorostu řekl velmi brzy o po-
zvánku do prvoligového kádru Baníku. „Do kabiny prvního týmu Os-
travy jsem se dostal opravdu brzy. Šel jsem tam v sedmnácti letech 
a přeskočil jsem působení v  béčku. 
Vytáhli si mě společně s jedním dal-
ším hráčem s tím, že pojedeme s li-
govým kádrem na soustředění do 
Turecka. Odehrál jsem tam několik 
zápasů a trenér Večeřa se mnou 
byl spokojený,“ popisuje. Už jenom 
možnost trénovat v  prvoligovém 
kádru je pro mladé fotbalisty 
obrovskou motivací a zpruhou 
do další tvrdé dřiny, která na 
něho čeká. Radim však nasko-
čil na jaře 2007 pod Karlem 
Večeřou rovnou do základní 
jedenáctky. „To bylo něco, co 
jsem vůbec nečekal. Člověk 
byl rád už jen za to, že mohl 
strávit v  prvním týmu sou-
středění. Ale hned začít 
pravidelně nastupovat? 
Měl jsem vlastně také 

štěstí v  tom, že dva nebo tři naši fotbalisté tehdy nemohli hrát 
kvůli kartám, a tak jsem dostal šanci právě já,“ vzpomíná. Premié-
rový zápas v Gambrinus lize odehrál na hřišti Sigmy Olomouc, ale 
opravdový křest ohněm ho čekal o dvě kola později. „To přijela na 
Bazaly Sparta. Utkání bylo vyprodané a hrát před takovou kulisou 
pro mě bylo obrovským zážitkem. Když člověk na hřiště nastupo-
val, měl z toho husí kůži. Nakonec jsme fanoušky potěšili alespoň 
ziskem bodu, když jsme remízovali 2:2,“ vykresluje duel s klubem 
z Letné. O příznivcích Baníku bylo napsáno mnohé. Jací jsou podle 
třiadvacetiletého beka Viktorky? „Podle mého názoru patří určitě 
mezi jedny z nejlepších v lize. Když se dařilo a hráli jsme o přední 
příčky, chodilo jich opravdu plno,“ říká na adresu fans Baníku.  

Zranění kolene = půlroční pauza
Slibně rozjetá kariéra talentovaného beka, který hájil čest a slávu 
ostravského Baníku, byla ohrožena na podzim roku 2008. V utkání 
na půdě Českých Budějovic si přivodil zranění kolene, které si vy-
žádalo dlouhodobý odpočinek od fotbalových trávníků. „Stalo se mi 
to pár kol před koncem podzimní části sezóny. Měl jsem přestoupit 
do zahraničí, už to bylo rozjednané... Nakonec z  toho ale logicky 
sešlo, protože jsem si přetrhl křížové vazy. Byl to takový hloupý 

zákrok, když jsem šel do 
souboje o míč na dlouhou 
nohu. Hned jsem jel do 

nemocnice, kde mi řekli, 
že rekonvalescence bude 

trvat asi půlrok,“ vrací se 
zpět do doby, na kterou se 

snaží myslet co nejméně. 
„Věděli jsme, že není na co 

čekat, a tak jsem šel prakticky 
okamžitě na operaci. Ta pro-

běhla bez problémů, propustili 
mě z  nemocnice, pomalu jsem 

začal chodit a měl rehabilitace. 
Koleno mi ale bohužel natékalo. 

Nikdo pořádně nevěděl, proč se 
tak děje. Dokonce si několikrát lé-

kaři položili otázku, zda by nebylo 
lepší, kdybych šel na další operace. 

Nakonec z toho naštěstí sešlo,“ od-
dechne si ještě dnes. I poté ho však 

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 



8 VIKTORIÁN 5 GL 2012VIKTORIÁN 5 GL 2012 9

provázely problémy s operovaným kolenem. „Už už to vypadalo, že 
mám nejhorší za sebou, ale koleno mi opět oteklo. Klubového dok-
tora pana Pažického napadlo, že by mi mohla pomoci lymfodrenáž. 
To vlastně znamená, že vám dají kalhoty, do kterých se přifukuje 
vzduch, a tak vás tlačí na nohy. Díky tomuto tlaku se podařilo výpo-
tek z kolena dostat a je v pořádku. Dodnes však nikdo přesně neví, 
v čem byl problém,“ říká ke svým zdravotním lapáliím. „Do té doby 
jsem vlastně nikdy nebyl zraněný. Bylo to pro mě náročné hlavně 
po psychické stránce. Určitě mohu říci, že to bylo nejhorší období 
mé kariéry,“ tvrdí nyní třiadvacetiletý hráč.    

Baníkovské vzpomínky
Po týdnech a měsících bez fotbalu se Radim nemohl svého návratu 
na fotbalové trávníky dočkat. „Trvalo mi nakonec nějakých osm 
měsíců, než jsem se mohl naplno zapojit do tréninku. Jeden zá-
pas jsem odehrál na zkoušku za druhý tým Baníku a poté jsem už 
nastoupil. Bylo to v utkání proti Brnu. Samozřejmě mě poté koleno 
bolelo. Přeci jen si muselo opět zvykat na zápasovou zátěž. Postu-
pem času, když jsem pravidelně nastupoval, se to stále zlepšovalo 
a zlepšovalo,“ líčí svůj návrat do nejvyšší české soutěže. Od té doby 
naštěstí Radima nepotkaly žádné další zdravotní problémy. Mohl 
se tak těšit ze svého pobytu v prvoligovém týmu a získávat zkuše-
nosti po boku velkých osobností české fotbalové scény. „Hodně vám 
pomůže, když hrajete s  takovými fotbalisty, jako jsou René Bolf, 
Martin Lukeš, Venca Svěrkoš, Tomáš Galásek nebo Ruda Otepka. 
Hodně těžíte z  jejich rad i všímáte si i toho, jak se chovají mimo 
hřiště,“ vzpomíná na své zkušené spoluhráče. Když se s Radimem 
bavíte o jeho působení na Bazalech, nemůžete se ho nezeptat na 
sezónu 2009/10, kdy Baník obsadil třetí příčku v konečném ligovém 
účtování. „Třetí jsme skončili už pod trenérem Večeřou v ročníku 

2007/08. Když nás trénoval pan Koubek, chyběla dvě kola do konce 
a my jsme tenkrát hráli o titul. Doma jsme měli Mladou Boleslav, 
v utkání jsme vedli, ale nakonec dostali v poslední minutě gól, který 
nás posunul na třetí místo. Poslední utkání sezóny jsme hráli v Pří-
brami. Kdybychom zápas s  Boleslaví zvládli, věřím, že bychom 
skončili první. V Příbrami jsme uhráli remízu a nakonec byli cel-
kově na třetí pozici,“ přemýšlí o jednom z minulých ročníku. Velmi 
rád se také v myšlenkách vrací ke střetnutím, která s ostravským 
celkem odehrál v pohárové Evropě.  „Rád vzpomínám zejména na 
zápasy Poháru EUFA se Spartakem Moskva. Doma jsme smolně 
prohráli 0:1, když jsme si dali vlastní gól. V odvetě v Moskvě jsme 
vedli, následně Spartak vyrovnal na 1:1. Posledních deset minut 
jsme je neuvěřitelně tlačili, dali dvě břevna a tyčky. Kdybychom 
vstřelili alespoň jednu branku, postoupili bychom,“ říká o dvoj-
utkání s moskevským velkoklubem z podzimu 2008. 

Nováček v plzeňské kabině
Po pěti kolech ligového ročníku 2010/11 dal Radim ostravskému 
Baníku vale. „Už jsem byl v Ostravě hodně dlouho a myslím si, že 
to chtělo změnu. Byl jsem moc rád, že jsem dostal nabídku právě 
z Plzně. Ta se opravdu nedala odmítnout. Nyní mohu říci, že pře-
stup do Viktorky pro mě byl krokem dopředu a domnívám se, že 
jsem udělal správně,“ vrací se o rok zpátky. „Přestoupil jsem do 
týmu, který tehdy hrál Ligu mistrů a pravidelně bojuje o český ti-
tul. Co více jsem si mohl přát,“ dodává. V plzeňské kabině měl také 
„zvědy“, od kterých zjišťoval informace. „Hodně jsem se o Plzni ba-
vil s Michalem Daňkem, který tu loni ještě chytal. Říkal mi, že je tady 
skvělá parta a že mi ji může jenom doporučit. To samé mi vlastně 
poradil také Franta Rajtoral, se kterým jsem se znal z jeho půso-
bení v Ostravě,“ říká. To, co mu jeho přátelé vyprávěli, může nyní 

pouze potvrdit. „Je tady 
vážně fantastická parta. To-

lik srandy jsem nikdy nikde 
nezažil. I ve chvílích, kdy se 

nám nedařilo a třeba jsme 
prohráli zápas. Hodně se o to 

stará Pavel Horváth. Je to su-
per ve všem, není tady žádný 

problém,“ rozplývá se nadše-
ním. Když mluví o vtípkách, není 

možné se nezeptat na to, co mu 
jeho noví spoluhráči poté, co se 

objevil poprvé v kabině, provedli. „Šel jsem do šatny nejprve s ve-
doucím týmu Mírou Jedličkou a poté odcházel ještě na nějaké fo-
cení nebo něco podobného. Nechal jsem si tam samozřejmě tašku 
s věcmi. Když jsem se vrátil, měl jsem v ní staré boty a prostěradlo. 
Samozřejmě si ze mě všichni začali dělat srandu a říkali mi něco 
v  tom smyslu, že jsem jako přijel s  tímhle do Plzně a podobně,“ 
směje se ještě dnes.  

S Viktorií v evropských pohárech
Z Baníku, který se trápil na chvostu ligové tabulky, se tedy najed-
nou dostal do celku hrajícím v  Champions League. „Liga mistrů 
je něco neskutečného. Myslím si, že si na to budeme všichni pa-
matovat až do konce života. Nestává se tak často, že si zahrajete 
proti Barceloně nebo AC Milán. Je to obrovitánský zážitek,“ básní 
o nejprestižnější evropské pohárové soutěži. Velmi rád vzpomíná 
na patnáct minut, které si mohl na stadionu v Edenu zahrát proti 
jednomu z nejslavnějších celků světa, proti Barceloně. „Byl to ne-
uvěřitelný zážitek. Nastoupit proti tak slavnému soupeři? Úžasné,“ 
vypráví nadšeně. Také on si z klání s katalánským velkoklubem od-
vezl cenný suvenýr. „Vyměnil jsem si dres s Dani Alvésem. Jsem 
moc rád, že ho můžu mít. On je fantastický obránce moderního 
střihu,“ chválí hvězdného beka. Následně naskočil na pár chvil také 
do důležitého klání, které Viktorka hrála s  BATE Borisov v  Min-
sku. „Šlo nám o to, abychom vyhráli a postoupili do Evropské ligy. 
Nečekalo nás tam nic jednoduchého, ale podařilo se nám zvítězit 
a díky tomu nás čekalo na jaře dvojutkání se Schalke,“ vrací se ke 
svému druhému startu v Lize mistrů. S loňskou sezónou a plzeň-
ským působením v  pohárové Evropě má tak Radim spojeny také 
překrásné stadiony, na které se mohl se svými spoluhráči podí-
vat. „Třeba v Gelsenkirchenu podle mě fandili lidé o poznání víc než 

na Nou Campu. Byla tam nádherná kulisa a fanoušci byli od první 
do poslední minuty pořádně slyšet,“ srovnává příznivce Barcelony 
s těmi, jejichž srdce bijí pro Schalke 04. 

V základní sestavě
V  současném ročníku se Radim prosadil přes obrovskou konku-
renci, která v západočeském klubu panuje, do základní jedenáctky. 
„Když nehrajete, není to nic příjemného. To platí obzvlášť, pokud 
jste mladý hráč, který potřebuje sbírat zápasové zkušenosti. Měl 
jsem to těžké, protože na krajích obrany nastupují dva čeští re-
prezentanti, Franta Rajtoral a David Limberský. Je hodně těžké 
se přes ně prosadit, konkurence tu je opravdu velká,“ chválí své 
spoluhráče. Nyní však hraje pravidelně v základní jedenáctce. „Po-
čkal jsem si na svou šanci a jsem strašně rád, že mohu pravidelně 
nastupovat. Chci si užít každou minutu, kterou strávím na hřišti,“ 
hlásá nadšeně. Nemohl tak třeba chybět v domácím utkání s Loke-
renem, ve kterém Viktorka bojovala o postup do základní skupiny 
Evropské ligy. „Zápas jsme potřebovali vyhrát. Hodně nám v něm 
pomohli naši fanoušci, kteří byli fantastičtí. Od mnoha lidí jsem 
slyšel, že Lokeren je ‚jen‘ nějaký belgický soupeř... Musejí si ale 
uvědomit, že za něj hrají opravdu výborní fotbalisté. Už venku jsme 
se přesvědčili, že nás v  odvetě nečeká nic jednoduchého. Věděli 
jsme, že když dáme gól a naopak žádný nedostaneme, postoupíme. 
Podařilo se nám to splnit do puntíku,“ vrací se ke střetnutí s cel-
kem z Flander. Jistotu dalších zápasů v pohárové Evropě slavila se 
svými fotbalovými hrdiny prakticky celá Plzeň. Bez nadsázky se dá 
říci, že západočeská metropole je nyní zamilovaná do Viktorky až 
po uši. Můžeme to vidět také v  tom, že v naprosté většině domá-
cích zápasů jsou ochozy zaplněny k prasknutí. „Je to jenom dobře. 
V Plzni se postavil krásný stadion a byla by obrovská škoda, pokud 
by na něj lidé nechodili. Je výborné, že tu máme na každý zápas 
vyprodáno. Přeji si, aby to trvalo co nejdéle. Určitě nám pomáhá, 
když jsou tribuny plné a nehrajeme před třemi tisícovkami diváků,“ 
chválí fanoušky Viktorie. 

Petrův zdar!
Nyní však na chvíli pryč od fotbalového napětí, běsnících ochozů 
a emocí. Přenesme se k  rybníku, kde je naprostý klid. I v  tomto 
prostředí se totiž můžete setkat hned s  několika plzeňskými fot-
balisty. Jedním z  nich je také tento talentovaný bek. „I když to je 
nyní náročné, nějaké volno se vždycky najde. V Plzni mám hodně 
kamarádů, nejenom skrze fotbal. Když tu byl Aleš Neuwirth, za-

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 
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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:

čali jsme spolu chodit na ryby. Takže mám nový koníček,“ rozvy-
práví se o svých nefotbalových aktivitách. „‚Horvi‘, další vášnivý 
rybář v  kabině Viktorky, mi poradil, abych chodil na chovný ryb-
ník kousek za Plzeň. Mají tam opravdu hezké kapry. Klidně kolem 
pětašedesáti centimetrů,“ rozvypráví se o 
své vášni. Hecování v kabině o tom, kde se 
může pyšnit větším úlovkem, v nějaké větší 
míře neprobíhá. „Dostávám se na ryby čas-
těji než Pavel Horváth nebo Marek Bakoš. 
Určitě se jim ale pravidelně chlubím, když 
chytnu něco pořádného,“ usměje se. Pro 
fotbalistu, který žije sám v bytě na Slova-
nech, jsou ryby ideálním odpočinkem. „To je 
pravda. Je to dobré na takové vymytí hlavy,“ 
říká. Nicméně odmítá, že by z něj jeho nová 
vášeň udělala u Řezníků hlavního dodava-
tele kaprů pro vánoční večer. „Ne, to vážně 
ne. Tam, kam jezdím chytat, to funguje jako 
chovný rybník. Kapra chytím, ale poté ho 
zase pustím zpátky,“ směje se.  

V barvách Bayernu Mnichov
Když se Radim zrovna nepohybuje na fotbalových trávnících nebo 
nenabírá energii u hráze rybníka, tráví čas u fotbalu virtuálního. 
„Po večerech často s kamarády hrajeme Fifu. Pravidelně hraji za 

Bayern Mnichov. Tento klub mám opravdu strašně rád,“ rozpo-
vídá se o bavorském celku, který si oblíbil. „Fandí mu také moje 
mamka. Asi mě k tomu tak trochu přivedla. Kdysi hrál Bayern 
na Bazalech, a tak si ho možná v  tu dobu oblíbila. Z  ní se to 
možná přeneslo na mě,“ tvrdí. „Hodně jsem mu fandil také ve 
finále Ligy mistrů v  loňském roce. Myslím si, že byl lepší než 
Chelsea, ale i takový je fotbal. Držet pěsti mu ale budu určitě 
dál,“ říká. Není se tak čemu divit, že právě Bayern Mnichov je 
jeho vysněným klubem, za který by si jednou chtěl zahrát. Už 
jednou to vypadalo, že alespoň bude moci nasát atmosféru, 
která při domácích kláních Bayernu panuje. „Myslel jsem si, 
že se pojedu podívat na jeho zápas, ale nakonec jsem vyrazil do 
Londýna na Chelsea. Určitě bych ale jednou chtěl Allianz Arénu 
navštívit,“ říká své skromné přání. A kdo ví? Třeba se Radim 
Řezník na svatostánek mnichovského velkoklubu podívá s Vik-
torií někdy během klání evropských pohárů. 

Naše filosofie je jednoduchá. Úkolem a posláním nás, trenérů pří-
pravek, je snaha o získání srdcí kluků pro fotbal, vzbuzování pozi-
tivních emocí, radosti ze zlepšování se, soutěžení, uvědomování 
si sounáležitosti s kolektivem, smyslu pro fair-play. Ve spolupráci 
s rodiči chceme vychovávat komplexní mladé lidi. Nechceme zkla-
mat důvěru těch, kteří nám svěřují své děti. U malých fotbalistů je 
rozhodující počet naučených dovedností a radost ze hry, NE vítězství 
za každou cenu, umístění. Výkon jednotlivce a celkový obraz hry je 

důležitější než výsledek. Nebojíme se porážek, učíme se je s poko-
rou přijímat, podněcují nás k ještě většímu tréninkovému úsilí.

Kontakty
Starší ročníky a šéftrenér mládeže: Josef Šneberger (608 348 219)

Ročník 2004: Pavel Vacek (722 769 605), http://fcviktoriaplzen2004.webnode.cz

Ročník 2005: Radek Votípka (602 365 269), http://viktoriaplzen2005.uvadi.cz

Ročník 2006 a mladší: Bohumír Bláha (603 305 167), www.viktoriaplzenminizaci.uvadi.cz

Každý má u nás možnost zažít pravou viktoriánskou 

atmosféru. Všichni malí fotbalisté mohou přijít 

a zatrénovat si s námi v tréninkovém areálu, kde se rodí 

úspěchy našeho A týmu. Opravdu ! Přiveďte k nám malého 

fotbalistu a dejte nám šanci posoudit jeho schopnosti.

Viktoria zve malé fotbalisty na nábor
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Domácí fotbalisté byli od počátku aktivnější a také fotbalovější. 
Svého soupeře nejen přehrávali, ale ani nepustili do nějaké váž-
nější situace pře Matúšem Kozáčkem. Viktoria se díky výhře vy-
houpla do čela ligové tabulky, na jejímž čele vystřídala právě klub 
z Letné. „Myslím si, že jsme viděli nadprůměrné utkání. Nejenom 
tím, že se střetly dvě první mužstva ligy, ale i atmosférou. Předve-
denou hrou ukázaly oba dva týmy svou kvalitu a způsob, kterým by 
se mělo hrát. Zápas tato měřítka určitě splňoval,“ pochvaloval si 
zápas spokojený Pavel Vrba. „Měli jsme více gólových příležitostí. 
Pokud někdo vyhraje se soupeřem, jako je Sparta, 1:0, může říci, 
že to bylo šťastné vítězství,“ dodal. Skutečnost, že si jeho svěřenci 
připsali všechny tři body, mu pochopitelně udělal velkou radost. 
„Musím říci, že jsem spokojený, že jsme vyhráli. Nebyl to jednodu-
chý zápas. První poločas byl pro diváky zajímavější. Viděli více akcí, 
šancí a  střel. Měl tedy více momentů, kdy byli napnutí. Ve  druhé 
půli to už bylo více o taktice.“ V sobotu večer se Viktorce podařilo 
ubránit jednu z největších hvězd Letenských, Léonarda Kweukeko. 
„S tím, jak jsme si s ním poradili, musím být spokojený. Kweuke se 
nedostal do žádné gólové příležitosti, všechny jeho možnosti byly 
zablokovány nebo ho obrana k ničemu nepustila,“ chválil obranou 
činnost svého týmu. V loňském ligovém roce viktoriáni v domácím 
prostředí se Spartou prohráli. Také na tento duel si ve  svém zá-
pasovém hodnocení trenér Plzeňanů vzpomněl. „Naši hráči hráli 
zodpovědně a nedovolili jsme soupeři to, co v minulé sezóně, kdy 

jsme doma prohráli 2:0. Sparta tehdy chodila do hodně brejkových 
situací. Dnes se do nich ale nedostávala.“ 

O jedinou branku utkání se zasloužil bývalý sparťan. Pavel Horváth, 
špílmachr Viktorky, rozhodl gólem z  pokutového kopu o  tom, že 
všechny tři body zůstanou ve Štruncových sadech. „Nebylo to o ně-
jakém přechytračení. Věděl jsem, kam to chci trefit. Ono se to pak 
těžko chytá,“ popisoval jak překonal gólmana Vaclíka. Sudí během 
devadesáti minut rozdal sedm žlutých karet. „Až tak tvrdé to ale 
nebylo. Bylo tam pár zákroků, které vyplynou ze hry a z toho, že je 
někdo v danou chvíli rychlejší. Nebylo tam nic zákeřného. Z tohoto 
pohledu se utkání odehrálo v  pohodě,“ tvrdil kapitán Viktorie. Po 
sedmém ligovém kole se tak Viktorka díky výhře nad Spartou dostala 
do čela ligové tabulky. „Už jsem říkal před zápasem, že tento výsle-
dek nerozhodne v tuto chvíli o ničem. Možná o pohodě a sebevědomí. 
Bodově to ale v tento okamžik nic neřeší. Jsme rádi, že jsme Spartu 
dohnali a pohled na tabulku je o to hezčí. To je ale vše, co to teď zna-
mená. V minulém ročníku jsme se přesvědčili, že se dá dohnat ja-
kákoliv ztráta. Myslím si, že liga se bude rozhodovat až ve třicátém 
kole jako loni,“ 

Už v  desáté minutě se prosadil 
rychlonohý Mahmutovič, který 
nezaváhal a poslal Teplice do ve-
dení (1:0). Další rána se na vikto-
riány snesla ve  třinácté minutě, 
kdy se opět uvolnil rychlý Ma-
hmutovič a Mariánu Čišovskému 
nezbývalo nic jiného než zatáh-
nout za ruční brzdu a faulovat. Následovala červená karta a pět-
asedmdesát minut hry o deseti. Viktoriáni i přes nepříznivý vývoj 
nesložili zbraně. Po rohovém kopu hlavou vyrovnával v šestnácté 
minutě Michal Ďuriš. Ve  dvacáté druhé minutě si výborně našel 
prostor před brankou brankáře Grigara Václav Procházka a svou 
hlavičkou způsobil ohromný závar, ze kterého ale bohužel gól ne-
padl. Postupem času si i tepličtí dokázali vybudovat tlak, ze kte-
rého pramenily jejich další šance. Jednu z nich měl v třicáté osmé 
minutě opět Mahmutovič a po něm i Jindráček, ale naštěstí Matúš 
Kozáčik jejich pokusy dokázal zlikvidovat. 

Úvod druhé části byl, na rozdíl od první, klidnější. Žádný z týmů ne-
chtěl udělat fatální chybu a tak se urputný boj odehrával především 
ve středu pole. Viktoriáni se i v deseti snažili hrát svoji typickou hru 
a velice aktivně napadali rozehrávku domácích, čímž působili tep-
lickým nemalé problémy. V šedesáté první minutě měl právě díky 
aktivnímu napadání teplické rozehrávky skvělou příležitost Michal 
Ďuriš, který se dostal do rychlého brejku, ale v poslední chvíli ho 
bohužel dostihl domácí obránce a celou akci zastavil. Teplickým se 
hra dopředu příliš nedařila, což vyvolávalo silné vlny nevole mezi 
domácími fanoušky. Naopak početná skupina fanoušků Viktorky 
vytrvale podporovala své hráče. 

„Začátek utkání se nám nepovedl, byli jsme pomalejší a Teplice se 
díky své agresivitě a po našich ztrátách dostávaly do nebezpečných 
šancí,“ hodnotil zápas trenér Pavel Vrba. „ Prvních patnáct minut 
jsme Teplicím darovali, nebyli jsme dostatečně soustředění,“ do-

dal. I přes nepříznivý vývoj, vyrovnával v sedmnácté minutě Michal 
Ďuriš. „Ten gól nám pomohl se zvednout.  Paradoxně jsme pak v de-
seti hráli více disciplinovaně, neměli jsme tolik ztrát. Když vyjdeme 
ze situace celého zápasu, uhrát bod v Teplicích, když hrajete vět-
šinu zápasu v deseti, je úspěch a já ten bod do tabulky pravdy beru.“ 

Drama s vítězným koncem
V sedmém kole Gambrinus ligy zavítala do Plzně pražská 

Sparta. Do posledního místečka našlapaná plzeňská 

Doosan Arena viděla těsnou výhru domácích viktoriánů 

zásluhou proměněné penalty v  podání Pavla Horvátha 

z 39. minuty.

Oslabená Viktoria přivezla bod 
z Teplic

FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)

Branky: 10. Mahmutovič – 16. Ďuriš
Rozhodčí: Jech – Filípek, Pospíšil
ŽK: 20. Vachoušek, 79. Mahmutovič, 91. Ljevakovič
ČK: 13. Čišovský
Diváků: 5480
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Procházka, Čišovský, 
Limberský – Darida, Horváth (40. Hora) – Rajtoral, 
Hanousek, Ďuriš (91. Hejda) – Adamov (32. Ševinský). 
Trenér Pavel Vrba
FK Teplice: Grigar – Ježdík, Matula, Rosa, Chovanec, Vůch 
(66. Dolejš), Ljevakovič, Vachoušek, Podaný (78. Melunovič), 
JIndráček, Mahmutovič (83. Jarolím). Trenér Lukáš Přerost

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:0 (1:0)

Branka: 39. Horváth (PK) 
ŽK: Řezník, Fillo - Pamič, Kadlec, Pavelka, Hušbauer, 
Kweuke
Rozhodčí: Radek Matějek - Jan Paták, Josef Košec
Diváci: 11 722 (vyprodáno)
Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský - Horváth, Darida (87. Ševinský) - Rajtoral, 
Hanousek, Hora (90. Hejda) - Bakoš (70. Fillo). Trenér 
Pavel Vrba.
Sparta Praha: Vaclík - Vidlička, Švejdík, Jarošík, 
Pamič - Přikryl (82. Grajciar), Pavelka, Hušbauer, Krejčí 
(56. Kadeřábek) - Kweuke, Kadlec (75. Balaj). Trenér 
Vítězslav Lavička.

Poslední kolo Gambrinus 

ligy přivedlo na teplická 

Stínadla týmy s  naprosto 

odlišnými starostmi. 

Zatímco domácí se snaží 

odrazit ode dna tabulky, 

Viktoria bojuje na její špici. 
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Říjen 1999: Boj o první příčku ve druhé lize
V létě roku 1999 plzeňská Viktoria z nejvyšší soutěže sestoupila, 
ale hned od úvodních kol druholigové sezony 1999 - 2000 bojovala 
o prvenství se Synotem Staré Město, předchůdcem dnešního Slo-
vácka. Na vzájemné utkání přišlo do Štruncových sadů přes 3 000 
diváků, kteří viděli atraktivní fotbal. Po přímém kopu Purkarta vrá-
til před branku míč Antoš a Zákostelský otevřel skóre. Vzápětí unikl 
po straně důrazný Antoš a jeho přihrávku poslal do sítě Švejdík. Po 
obrátce se hosté zlepšili a Vojtěšek z penalty nařízené za faul na 
Malára nezaváhal. Když za chvíli Lysáček po centru Malára vyrov-
nal na 2:2, vypadalo to s Viktorií všeli-
jak. Její hráči se však v závěru doslova 
překonávali. 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 ji-
nak. Synot kopal penaltu za penaltou, 
celkem jich bylo v sezoně devatenáct 
(!), doma Viktorii porazil 3:1 a druhou 
ligu vyhrál. 

Březen 2001: Pleškova penalta rozhodla
V sezoně 2000 - 2001 byla plzeňská Viktoria nováčkem první ligy 
a stejně tak Synot. Ve vzájemném utkání na podzim se doma Mora-
vané radovali z překvapivě vysoké výhry 5:0 a usadili se v klidném 
středu tabulky. Viktoria však bojovala o holý život a pohybovala se 
neustále v suterénu. Před jarní odvetou v 18. kole ve Štruncových 
sadech byla poslední, ale naději na zácharnu stále měla. Zname-
nalo to ale doma bodovat naplno. Už v deváté minutě zastavili hosté 
ve velkém vápně pronikajícího Peteříka faulem a rozhodčí Hand-
líř po chvilce zaváhání ukázal na značku pokutového kopu. Míč si 
postavil Pleško a tvrdou nekompromisní střelou poslal Viktorii do 
vedení. Synot měl potom velkou převahu, ale obrana v čele s bran-
kářem Šilhavým zahrála spolehlivě. Až na pár šancí hosty k ničemu 
nepustila. Naopak z brejků mohli Peteřík se Šedivcem přidat další 
góly, což se nestalo a stav 1:0 tak byl konečným výsledkem. Výhra 

nebyla Viktorii nic platná, protože nakonec skončila poslední a se-
stoupila. Synot bral jedenáctou příčku. 

Květen 2006: Zdrcený trenér Straka
V předposledním kole prvoligového ročníku 2005 - 2006 potřebo-
vala Viktoria v domácím duelu se Slováckem body jako sůl. Hrála 
o záchranu, byla na předposledním místě a výš ji mohly vynést jen 

tři body. Před pár týdny přišel 
Plzeň zachránit trenér motivá-
tor František Straka, ale příliš 
radosti zatím nezažil. Domácí 
měli sice častěji míč na svých 
kopačkách, ale v koncovce byli 
doslova bezradní. Toho využili 
hosté a ještě do přestávky jim 
po rohu zajistil Šuškavčevič ve-
dení. A když se Viktoria nepro-
sadila ani po přestávce, udeřili 

Moravané podruhé a Ivana skvělé sólo proměnil ve druhý gól. Po-
rážka 0:2 všechny zdrtila, včetně trenéra Straky a v záchranu se už 
příliš nevěřilo. V posledním kole však Viktoria vyhrála v Praze nad 
Spartou 3:1 a protože Jihlava doma padla se Slavií 0:3, plzeňský 
celek se nakonec v první lize zachránil. 

Listopad 2006: Nevděčník Malár školil Slovácko
Hned v další prvoligové sezoně 2006 - 2007 hrála Viktoria na půdě 
Slovácka ve třináctém kole a domácí na tom byli hodně špatně. Tre-
nér 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 stře-
lecky se prosadili až po obrátce. Bývalý hráč Slovácka Malár, který 
se jinak ve Viktorii příliš neprosadil, utekl po pravé straně a z jeho 
přesného centru otevřel skóre Krbeček. Malár připravil spoluhrá-
čům 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 na-
konec z toho byla výborná pátá příčka. Slovácku se naopak vůbec 
nedařilo, skončilo poslední a zamířilo do druhé ligy.

Střípky vzájemných zápasů 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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Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 207
Prvoligové branky 14

21 František Rajtoral 
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 206
Prvoligové branky 22

27

Radim Řezník
 20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 112
Prvoligové branky 2

14

František Ševinský 
31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 170
Prvoligové branky 9

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 372
Prvoligové branky 75

10

Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 26
Prvoligové branky 5

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 75
Prvoligové branky 0

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 187
Prvoligové branky 14

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 39
Prvoligové branky 2

2Aleš Mandous
21. 4. 1992
Post brankář
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

24

FC VIKTORIA Plzeň

Petr Bolek
30. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

13

Marek Hanousek 
6. 8. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 37
Prvoligové branky 8

5

Soupiska hráčů / 

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Pavel Vrba 
6. 12. 1963
hlavní trenér

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

Karel Krejčí 
20. 12. 1968
asistent trenéra

Pavel Průša
24. 11. 1961
asistent trenéra
trenér brankářů

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 1
Prvoligové branky 0

6

Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 77
Prvoligové branky 33

23Jakub Hora 
23. 2. 1991
Post útočník
Prvoligové starty 45
Prvoligové branky 2

17Michal Ďuriš
1. 6. 1988 
Post útočník
Prvoligové starty 56
Prvoligové branky 9

5

Edgar Malakyan
22. 9. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

22Vladimír Darida 
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 4

16 Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 190
Prvoligové branky 42

26 David Štípek 
31. 5. 1992 
Post záložník
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

29 Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

Martin Zeman
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 29
Prvoligové branky 3

7

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Roman Adamov
21. 6. 1982 
Post útočník
Prvoligové starty 1
Prvoligové branky 0

9
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Dlouhá historie slováckého klubu
Historie fotbalu v Uherském Hradišti se začala psát už v předmi-
nulém století, když byla v roce 1894 založena FC Slovácká Slavia. 
Dva roky po skončení druhé světové války vznikl v sousedním měs-
tečku velký rival Slavie, TJ Jiskra Staré Město. V  roce 2000 však 
po rivalitě mezi kluby nebyla žádná památka, došlo totiž k  jejich 
sloučení pod názvem 1. FC Synot, který na podzim 2001 poprvé na-
koukl do české nejvyšší soutěže. O dva 
roky později byl v Uherském Hradišti 
slavnostně otevřen zápasem s Boru-
ssií Mönchengladbach nový stadion. 
Sezóna 2004/05 nezačala pro Synot 
nejlépe, neboť mu bylo po úplat-
kářské aféře odečteno dvanáct 
bodů. Hráčům slováckého klubu 
se však podařilo první ligu za-
chránit a dokonce postoupili až 
do finále Českého poháru. Mi-
mochodem u tohoto úspěchu 
byl také plzeňský defenzivní 
univerzál, Václav Procházka. 
Ročník 2006/07 ale zname-
nal 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 ná-
sledně také svou příslušnost 
v  Gambrinus lize uhájit, když 
obsadilo celkové čtrnácté 
místo. Rok nato si dnešní sou-
peř Viktorky ještě o dvě příčky 
polepšil a v  loňském ročníku 
patřila Slovácku výborná 
sedmá příčka.  

Svatopluk Habanec, nový kouč Slovácka 
Letošní sezóna pro tým z Uherského Hradiště však nezačala nijak 
dobře. Otevřel ji totiž porážkou na domácí půdě od prvoligového 
nováčka z Brna. Bez bodu Slovácko odjíždělo také z Olomouce a ve 
třetím kole padlo na svém stadionu se Spartou. Následně se ve-

dení klubu rozhodlo k  radikálnímu řezu, 
jemuž padl za oběť dosavadní kouč Miro-
slav Soukup, který na Slovácku působil 

od dubna 2010. Ve čtvrtém ligovém kole 
vedl ještě Slovácko do souboje na Julisce 

s  Duklou asistent Soukupa i současného 
kouče Jiří Dekař. A jím vedený tým uhrál 

remízu 2:2. Poté již Slovácko převzal Sva-
topluk Habanec, jenž od roku 2006 tréno-

val Ústí nad Labem. Fotbalisté Slovácka po 
této změně začali prakticky okamžitě sbírat 

bodíky, kterých se jim předtím nedostávalo. 
Připsali si premiérovou výhru v ročníku 2:1 nad 

Teplicemi a následně také zvítězili nejtěsnějším 
možným poměrem 1:0 v  Příbrami. Třetí výhru 

v řadě si připsali s Mladou Boleslaví, kterou po-
razili 3:1. Po nevydařeném začátku sezóny tak 

Slovácko: Po nevydařeném 
úvodu bodové žně

Do třetího ligového kola bylo Slovácko bez bodu. Tři 

porážky v řadě stály místo trenéra Miroslava Soukupa, 

jehož následně nahradil Svatopluk Habanec, do té 

doby kouč druholigového Ústí nad Labem. Slovácku se 

poté začalo dařit a z  vod sestupových vystoupalo do 

bezpečného středu tabulky. 

Představujeme soupeře / 

začali stoupat do o poznání jiných 
pater tabulky, než ve kterých se 

pohybovali po úvodních ligových 
kolech.     

První tým soupeře Viktorky? 
Mládí doplněné zkušeností

Před startem letošního ročníku za-
žilo Slovácko několik změn ve svém 

kádru. Miroslav Filipko, brankářská 
opora minulých let, se rozhodl pro ná-

vrat na rodné Slovensko a odešla hledat 
své štěstí do Trnavy. Mezi třemi tyčemi 

se tak chopil postu jedničky Dušan Me-
lichárek, jenž dříve hrával ve Švédsku. 

V defenzívní řadě před ním nastupuje Jan 
Trousil, vysoký kapitán týmu, který na Slo-

vácku působí od loňské sezóny, Radek Mez-
lík nebo Lukáš Kubáň. Zapomenout bychom 

neměli ještě na třiadvacetiletého Petra Reinberka a o rok mladšího 
Tomáše Košúta. Citelnou ztrátou pro Slovácko byl odchod Davida 
Pavelky, který se vrátil z hostování do mateřské Sparty. Slovácku 
dal vale také další záložník, Vít Valenta. Naopak návrat do Uher-
ského Hradiště nahlásil jeho jmenovec, Jiří Valenta, jenž přišel 
z Jablonce. Prakticky okamžitě se stal členem základní jedenáctky. 
V záloze ho doplňují reprezentant do jedenadvaceti let Vlastimil Da-
níček a Filip Hlúpik, další talentovaný fotbalista ze slovácké líhně. 
Zmiňme také dalšího novice v  záložní řadě Slovácka. Tím je Jan 
Martykán, který hrál za Ústí nad Labem, v jehož barvách získal své 
první zkušenosti s Gambrinus ligou. Opomenout určitě nemůžeme 
také Ladislava Volešáka, který je znám svou vynikající kopací tech-
nikou. Nejeden gólman v Gambrinus lize už musel tahat míč ze sítě 
po Volešákově exekuci přímého kopu. V útoku Slovácka pak doza-
jista přehlédneme dlouhána Libora Doška. Tento zkušený čtyřia-
třicetiletý kanonýr prokazoval své střelecké schopnosti v barvách 
Brna, Liberce, Sparty i Teplic. Právě z teplických Stínadel zamířil 
v  létě 2011 do Slovácka, kde v  loňském roce svou pověst potvrdil 
a zaznamenal devět ligový branek. 

Vzájemné zápasy řečí čísel

2011/2012
FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 1:0 – Bakoš
1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň  1:3 – Ondřejka – Bakoš, 
Petržela, Kolář

2010/2011
1.FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 2:2 – Mezlík, J. Valenta – 
Bakoš, Jiráček
FC Viktoria Plzeň–1.FC Slovácko 3:0 – Horváth, Rezek, Kolář

2009/2010
FC Viktoria Plzeň–1.FC Slovácko 2:2 – Střihavka, Kolář – 
Švancara 2
1.FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 2:3 – Švancara 2 – Střihavka, 
Petržela, Rýdel

2006/2007
1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 0:2 – T. Krbeček, Fillo

FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 2:0 – T. Krbeček 2

2005/2006
1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 1:0 - Ivana
FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 0:2 – Šuškavčevič, Ivana

2003/2004
1. FC Synot–FC Viktoria Plzeň 2:2 – Malár, Kowalík – vlastní 
(Kostka), Barteska
FC Viktoria Plzeň–1. FC Synot 0:1 – Nezmar 

2000/2001
1. FC Synot–FC Viktoria Plzeň 5:0 – Kowalík 3, Němčický, Malár
FC Viktoria Plzeň–1. FC Synot 1:0 – Pleško (PK)

1999/2000 – II. liga
FC Viktoria Plzeň–Staré Město 4:2 – Zákostelský, Švejdík, Slabý, 
Šelicha 
Staré Město–FC Viktoria Plzeň 3:1 – Malár 2, Bosák – P. Smíšek
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K utkání 8. kola Juniorské ligy zavítal do Luční ulice celek Hradec 
Králové. Viktoriáni, doplněni o šestici hráčů prvního týmu, tvořili 
hru a tlačili svého soupeře na jeho polovinu. Jako první se prosadil 
hlavou Martin Fillo. Ve 22. minutě zvyšoval Matěj Končalo na 2:0. 
Hradecká obrana pak odolávala až do 42. minuty, kdy se prosadil 
David Štípek. V 59. minutě se povedlo hostům zásluhou Haliloviče 
snížit. Poslední slovo však měli domácí Tomáš Petráček tak stano-
vil konečný výsledek na 4:1, „Zápas se oproti těm předcházejícím 
hodnotí daleko lépe. A to jak z pohledu výsledku, tak i předvedené 
hry. Nastříleli jsme čtyři branky, získali tří důležité body. Zápas 
tedy lze hodnotit pozitivně,“ komentoval utkání trenér Jiří Skála.

V  dalším kole se viktoriáni představili na hřišti Sigmy Olomouc. 
V utkání, které nabídlo zajímavou podívanou, se však diváci branky 
nedočkali. „Hrál se ale oboustranně nadprůměrný fotbal. Nechy-
běla dramatičnost, kombinační akce, ale i řada osobních soubojů,“ 
popisoval dění na hřišti asistent trenéra Martin Lepeška.  Během 
první části měla Viktoria tři gólové příležitosti. Nejprve zahrozil 

Petráček, poté Dvořák, jehož lob brankář Reichl s námahou vytěs-
nil mimo tyče. Stejný hráč měl další příležitost o pět minut později, 
ale ani v tomto případě nebyl úspěšný. Po dvou minutách hry druhé 
části jen o kousek minul levou tyč olomoucké branky Dvořák. V 70. 
minutě nebezpečně pálil z  25 metrů Černý, domácí gólman míč 
špičkami prstů stačil vyškrábnout. A když křižná střela Hoffmanna  
v  78. minutě pouze orazítkovala tyč, skončil zápas bezbrankovou 
remízou. „Kluky musím ale pochválit. Předvedli výborný týmový 
výkon,“ dodal Lepeška. V  dalším kole zavítá do Luční ulice příští 
pondělí juniorka Vysočiny Jihlava.

Juniorka si připsala čtyři body

SK Sigma Olomouc–FC Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Trávníček – Marek, Seidl
ŽK: 2:4
Diváci: 100
Viktoria: Mandous – Hrubý (50. Hošťálek), Chocholoušek, 
Libotovský, Krčál – Kyndl, Hoffmann (89. Hradecký), Černý 
(75. Domabyl) - Lukeš, Dvořák, Petráček (89. Pernglau).

Nejprve rozpoutali viktoriáni střelecké hody v  utkání 

s  Hradcem Králové. Stadion v  Luční tak viděl kromě 

pohledného fotbalu i pět hezkých branek. Poté zavítali do 

Olomouce, kde sehráli bezbrankovou remízu.

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 4:1 (3:0)

Branky: 20. Fillo, 24. Končal, 42. Štípek, 68. Petráček – 
59. Halilović
Viktoria: Mandous – Hrubý, Libotovský, Hejda (46. Růžička), 
Končal – Hoffmann, Kyndl, Fillo (46. Domabyl) – Štípek (60. 
Lukeš), Petráček, Zeman (46. Malakyan). Trenéři Skála, 
Lepeška.
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Domácí zápas s Mladou Boleslaví měl vy-
rovnaný průběh. Ve  24. minutě, Hrdlička 
vybojoval míč a  střelou podél brankaře 
Výdy otevřel skóre 1:0. Ve 27. minutě mohli 
viktoriáni navýšit vedení, jenže Mlynařík 
pokutový kop neproměnil. Vyrovnání při-
nesla 82. minuta, ve vápně se uvolnil Klo-
bása a prostřelil Šimana 1:1. V 91. minutě 
měli hosté možnost zahrávat volný přímý kop z 18-ti metrů, střela 
Boleslavského hráče se otřela o břevno, a tak zápas skončil koneč-
ným výsledkem 1:1. „Zápas to byl vyrovnaný, klíčovým momentem 
byla penalta a naše šance ze začátku druhé půle, nedali jsme a Bo-
leslav stále cítila šanci na vyrovnání, kterého nakonec docílila,“ ko-
mentoval zápas trenér Jiří Kohout.

Zápas 8.kola, který sehráli viktoriáni na Vysočině, začal lépe pro 
domácí Jihlavu. V  16. minutě po faulu Denka zahrávala Vysočina 
pokutový kop, který proměnil Demeter 1:0. Hosty to naopak mo-

tivovalo k  větší aktivitě a důsledkem toho 
byla vyrovnávací branka Bešty po střele 
Hrdličky. Do druhé půle vstoupili aktivněji 
hosté, ve 49. minutě po přihrávce Soroky 
zvýšil na 1:3 střelou ze střední vzdále-
nosti Domabyl. V 79. minutě navýšil skóre 
Soroka po akci středem hřiště a výborné 
přihrávce Hrdličky. Hosté měli i nadále 
více ze hry, ale skóre se již na žádné straně 
nezměnilo, a tak si Viktoriáni odvezli z Vy-
sočiny výhru 4:1. „Inkasovaná branka nás 
povzbudila do větší aktivity a dokázali jsme 
do poločasu skóre otočit. Po změně stran 
jsme byli lepší a připravili si řadu příleži-
tostí,“ uvedl trenér Jiří Kohout.

Ostatní výsledky

U17
Viktoria Plzeň–Motorlet 
0:0
Příbram–Viktoria Plzeň 
0:0

U16
Viktoria Plzeň–Motorlet 
1:1 (0:1) 
Branka Viktorie: Matějka

V  7.kole dorostenecké ligy hostil 

dorost U19 celek z Mladé Boleslavi. 

Poté zavítali svěřenci trenéra Jiřího 

Kohouta do Jihlavy, odkud přivezli 

tři body za výhru 4:1.

Remíza a výhra devatenáctky

U19
FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Branka: Hrdlička
Viktoria: Šiman – Vondráček, Chocholoušek, Piroch, Palka 
– Hradecký, Mariánus, Domabyl (60. Soroka) – Mlynařík (69. 
Bešta), Hrdlička (88.Holub), Pernaglau. Ternéři Kohout, 
Schveinert, Ticháček.

Mládež, ženský fotbal / 

Viktoriánky 
uhrály šest bodů

Velmi povedené utkání sehrály plzeňské fotbalistky na hřišti Slo-
vácka, které několik let neporazily. Přesto zápas začal lépe pro 
domácí hráčky, které se v sedmé minutě ujaly vedení. Plzeňské fot-
balistky však dokázaly zvrátit vývoj a zápas otočit ve svůj prospěch. 
„Sehráli jsme výborné utkání. Na holkách bylo vidět odhodlání 
a ještě jsem nezažil s tak kvalitním soupeřem otáčet takto nepříz-
nivé skóre. Veliká pochvala všem,“ komentoval zápas se Slováckem 
trenér Karel Fajfrlík.

FC Vysočina Jihlava–FC Viktoria Plzeň 1:4 (1:2)

Branky: Bešta, Domabyl, Soroka, Pernglau
Viktoria: Šiman – Vondráček, Denk, Piroch, Lešek – 
Domabyl (78. Mariánus), Hradecký, Soroka – Pernglau (82. 
Glazer), Hrdlička (85.Holub), Bešta (76.Palka)

Příbram–Viktoria Plzeň 3:1 (1:0) 
Branka Viktorie: Sedláček

U15
Písek–Viktoria Plzeň 4:1 (3:1)
Viktoria Plzeň–Č.Budějovice 2:2 (1:0)
Branky Viktorie: Kulhánek, Schleis

U14
Písek– Viktoria Plzeň 1:8 (0:3)
Branky Viktorie: Graiciar 4, Vais, Řezáč, Šťastný, Koucourek
Viktoria Plzeň–Č. Budějovice 3:6 (2:2), Arzberger 2, Šťastný

U13
6. kolo
FC MAS Táborsko–Viktoria Plzeň 4:30
Branky Viktorie: Martin Lávička 5x, Tomáš Kepl 5x, Denis Plecitý 
4x, Samuel Těžký 2x, Michal Martínek 2x, Tomáš Buchta 2x, Tomáš 
Půta 2x, Lukáš Kramer 2x, Marek Patrovský 2x, Dominik Mošna, 

Pavel Šulc, Daniel Procházka, David Heller. Trenéři: Ludvík 
Fremut, Ladislav Novotný
Viktoria Plzeň–Tatran Prachatice 26:7
Branky: Denis Plecitý 8x, Tomáš Kepl 5x, Martin Lávička 3x, Petr 
Zajíček 3x, Daniel Procházka 2x, Ondřej Valeš 2x, Dominik Mošna, 
Patrik Klich, Pavel Šulc 

U12
FC Viktoria Plzeň–FK Tatran Prachatice 21:5 
Branky Viktorie: Jindřich 4, Pěcháček 4, Tětek 3, Kotěšovec 2, 
Formánek 2, Fikrle 2, Janda, Salvét, Ruda, Kodýdek
FC MAS Táborsko–Viktoria Plzeň 4:4 
Branky Viktorie: Pěcháček 4

U11 
FC Viktoria Plzeň „F“–Prazdroj Plzeň 7:0 (4:0) 
Branky Viktorie: Marek 2, D. Kajer , Nesvadba , Svoboda 2, Brýla
Slovan Spoje Plzeň–Viktoria Plzeň „E“ 1:2 (1:1)
Branky Viktorie: Drtil, Marek

Dvě výhry si připsaly fotbalistky Viktorie Plzeň. Ty nejprve 

doma zvítězily nad Zbrojovkou Brno 2:1, poté přivezly tři 

body ze Slovácka.

FC Viktoria Plzeň–FC Zbrojovka Brno 2:1 (1:0)

Branky: 6́  Ivaničová, 66́  Svitková
Sestava: Krýslová – Bohmannová, Juračková, Nehodová, 
Hanžlová (46́ Ondrášková) – Jungová (46́  Pacandová), 
Mikysková, Svitková, Beštová – Vachlová (55´ Markelová, 
70´ Rosprimová), Ivaničová

1. FC  Slovácko–FC Viktoria Plzeň 2:4 (2:0)

Branky:  66́  Mikysková, 71́  Nehodová, 85´ Bohmannová, 
88´ Pacandová
Sestava: Krýslová – Bohmannová, Pacandová, Nehodová,  
Ondrášková – Jungová (58´ Juračková), Mikysková, 
Svitková, Beštová – Vachlová (46́  Rosprimová), Ivaničová
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1. kolo 28. 7. 2012
Teplice Mladá Boleslav 1:0

Dukla Sparta 1:1

Příbram Liberec 0:4

Slovácko Brno 0:1

Jablonec Ostrava 2:0

České Budějovice Sigma Olomouc 1:0

Plzeň Hradec Králové 3:0

Slavia Jihlava 3:3

11. kolo 20. 10. 2012
České Budějovice Slovácko 20.10. 19.00

Plzeň Jablonec 21.10. 17.00

Slavia Příbram 21.10. 17.00

Hradec Králové Teplice 21.10. 17.00

Jihlava Sparta 19.10. 18.00

Sigma Olomouc Dukla 21.10. 17.00

Ostrava Brno 20.10. 17.00

Liberec Mladá Boleslav 20.10. 18.00

12. kolo 27. 10. 2012
Teplice Sigma Olomouc 28. 10. 15.00

Dukla Jihlava 26. 10. 18.00

Příbram Ostrava 27. 10. 16.00

Slovácko Hradec Králové 27. 10. 17.00

Jablonec Slavia 28. 10. 15.00

České Budějovice Plzeň 27. 10. 17.00

Mladá Boleslav Brno 28. 10. 17.00

Sparta Liberec 27. 10. 18.00

13. kolo 3. 11. 2012
Slavia Plzeň 4. 11. 17.00

Hradec Králové České Budějovice 4. 11. 15.00

Jihlava Jablonec 2. 11. 18.00

Sigma Olomouc Příbram 4. 11. 17.00

Ostrava Teplice 3. 11. 15.00

Liberec Slovácko 3. 11. 16.00

Brno Dukla 4. 11. 17.00

Mladá Boleslav Sparta 4. 11. 17.00

9. kolo 29. 9. 2012
Jablonec Dukla 1. 10. 19.00

České Budějovice Teplice 29. 9. 17.00

Plzeň Slovácko 30. 9. 17.00

Slavia Sparta 29. 9. 20.00

Hradec Králové Liberec 30. 9. 17.00

Jihlava Příbram 28. 9. 18.00

Sigma Olomouc Brno 28. 9. 20.15

Ostrava Mladá Boleslav 29. 9. 17.00

14. kolo 10. 11. 2012
Teplice Liberec 11. 11. 15.00

Dukla Ostrava 9. 11. 18.00

Příbram Hradec Králové 10. 11. 16.00

Slovácko Jihlava 10. 11. 17.00

Jablonec Mladá Boleslav 11. 11. 15.00

České Budějovice Slavia 10. 11. 17.00

Plzeň Sigma Olomouc 11. 11. 17.00

Sparta Brno 10. 11. 18.00

10. kolo  6. 10. 2012
Teplice Jihlava 7. 10. 17.00

Dukla Hradec Králové 5. 10. 18.00

Příbram Plzeň 7. 10. 17.35

Slovácko Slavia 5. 10. 20.15

Jablonec České Budějovice 7. 10. 15.00

Brno Liberec 7. 10. 16.00

Mladá Boleslav Sigma Olomouc 6. 10. 17.50

Sparta Ostrava 8. 10. 19.00

15. kolo 17. 11. 2012
Hradec Králové Slavia 18. 11. 15.00

Jihlava České Budějovice 16. 11. 18.00

Sigma Olomouc Jablonec 18. 11. 17.00

Ostrava Slovácko 17. 11. 15.00

Liberec Plzeň 17. 11. 16.00

Brno Příbram 18. 11. 17.00

Mladá Boleslav Dukla 18. 11. 15.00

Sparta Teplice 17. 11. 18.00

2. kolo 4. 8. 2012
Hradec Králové Jablonec 2:2

Jihlava Plzeň 1:1

Sigma Olomouc Slovácko 2:0

Ostrava Slavia 2:2

Liberec Dukla 3:2

Brno Teplice 1:1

Mladá Boleslav České Budějovice 3:2

Sparta Příbram 2:1

3. kolo 11. 8. 2012
Dukla Teplice 4:0

Příbram Mladá Boleslav 1:1

Slovácko Sparta 1:4

Jablonec Liberec 1:0

České Budějovice Ostrava 1:2

Plzeň Brno 2:3

Slavia Sigma Olomouc 1:1

Hradec Králové Jihlava 1:1

4. kolo 18. 8. 2012
Teplice Příbram 1:4

Dukla Slovácko 2:2

Sigma Olomouc Hradec Králové 1:1

Ostrava Plzeň 1:3

Liberec Jihlava 1:1

Brno Jablonec 1:4

Mladá Boleslav Slavia 1:4

Sparta České Budějovice 3:1

Los GL, tabulka / 

16. kolo 24. 11. 2012
Jablonec Hradec Králové 25. 11. 15.00

Plzeň Jihlava 25. 11. 17.00

Slovácko Sigma Olomouc 24. 11. 17.00

Slavia Ostrava 25. 11. 17.00

Dukla Liberec 23. 11. 18.00

Teplice Brno 25. 11. 15.00

České Budějovice Mladá Boleslav 24. 11. 17.00

Příbram Sparta 24. 11. 16.00

21. kolo 30. 3. 2013
Mladá Boleslav Slovácko 30. 3. 00.00

Příbram Jablonec 30. 3. 00.00

Dukla České Budějovice 30. 3. 00.00

Sparta Plzeň 30. 3. 00.00

Teplice Slavia 30. 3. 00.00

Brno Hradec Králové 30. 3. 00.00

Ostrava Jihlava 30. 3. 00.00

Liberec Sigma Olomouc 30. 3. 00.00

25. kolo 27. 4. 2013
Slovácko České Budějovice 27. 4. 00.00

Jablonec Plzeň 27. 4. 00.00

Příbram Slavia 27. 4. 00.00

Teplice Hradec Králové 27. 4. 00.00

Sparta Jihlava 27. 4. 00.00

Dukla Sigma Olomouc 27. 4. 00.00

Brno Ostrava 27. 4. 00.00

Mladá Boleslav Liberec 27. 4. 00.00

17. kolo 23. 2. 2013
Teplice Dukla 23. 2. 00.00

Mladá Boleslav Příbram 23. 2. 00.00

Sparta Slovácko 23. 2. 00.00

Liberec Jablonec 23. 2. 00.00

Ostrava České Budějovice 23. 2. 00.00

Brno Plzeň 23. 2. 00.00

Sigma Olomouc Slavia 24. 2. 17.00

Jihlava Hradec Králové 23. 2. 00.00

22. kolo 6. 4. 2013
Plzeň Teplice 6. 4. 00.00

Slavia Dukla 6. 4. 00.00

České Budějovice Příbram 6. 4. 00.00

Jablonec Slovácko 6. 4. 00.00

Ostrava Liberec 6. 4. 00.00

Jihlava Brno 6. 4. 00.00

Hradec Králové Mladá Boleslav 6. 4. 00.00

Sigma Olomouc Sparta 6. 4. 00.00

26. kolo 4. 5. 2013
Sigma Olomouc Teplice 4. 5. 00.00

Jihlava Dukla 4. 5. 00.00

Ostrava Příbram 4. 5. 00.00

Hradec Králové Slovácko 4. 5. 00.00

Slavia Jablonec 4. 5. 00.00

Plzeň České Budějovice 4. 5. 00.00

Brno Mladá Boleslav 4. 5. 00.00

Liberec Sparta 4. 5. 00.00

18. kolo 2. 3. 2013
Příbram Teplice 2. 3. 00.00

Slovácko Dukla 2. 3. 00.00

Hradec Králové Sigma Olomouc 2. 3. 00.00

Plzeň Ostrava 2. 3. 00.00

Jihlava Liberec 2. 3. 00.00

Jablonec Brno 2. 3. 00.00

Slavia Mladá Boleslav 2. 3. 00.00

České Budějovice Sparta 2. 3. 00.00

23. kolo 13. 4. 2013
Dukla Jablonec 13. 4. 00.00

Teplice České Budějovice 13. 4. 00.00

Slovácko Plzeň 13. 4. 00.00

Sparta Slavia 13. 4. 00.00

Liberec Hradec Králové 13. 4. 00.00

Příbram Jihlava 13. 4. 00.00

Brno Sigma Olomouc 13. 4. 00.00

Mladá Boleslav Ostrava 13. 4. 00.00

27. kolo 11. 5. 2013
Plzeň Slavia 11. 5. 00.00

České Budějovice Hradec Králové 11. 5. 00.00

Jablonec Jihlava 11. 5. 00.00

Příbram Sigma Olomouc 11. 5. 00.00

Teplice Ostrava 11. 5. 00.00

Slovácko Liberec 11. 5. 00.00

Dukla Brno 11. 5. 00.00

Sparta Mladá Boleslav 11. 5. 00.00

19. kolo 9. 3. 2013
Dukla Příbram 9. 3. 00.00

Teplice Slovácko 9. 3. 00.00

Sparta Jablonec 9. 3. 00.00

Liberec České Budějovice 9. 3. 00.00

Mladá Boleslav Plzeň 9. 3. 00.00

Brno Slavia 9. 3. 00.00

Ostrava Hradec Králové 9. 3. 00.00

Sigma Olomouc Jihlava 9. 3. 00.00

24. kolo 20. 4. 2013
Jihlava Teplice 20. 4. 00.00

Hradec Králové Dukla 20. 4. 00.00

Plzeň Příbram 20. 4. 00.00

Slavia Slovácko 20. 4. 00.00

České Budějovice Jablonec 20. 4. 00.00

Liberec Brno 20. 4. 00.00

Sigma Olomouc Mladá Boleslav 20. 4. 00.00

Ostrava Sparta 20. 4. 00.00

28. kolo 22. 5. 2013
Liberec Teplice 22. 5. 00.00

Ostrava Dukla 22. 5. 00.00

Hradec Králové Příbram 22. 5. 00.00

Jihlava Slovácko 22. 5. 00.00

Mladá Boleslav Jablonec 22. 5. 00.00

Slavia České Budějovice 22. 5. 00.00

Sigma Olomouc Plzeň 22. 5. 00.00

Brno Sparta 22. 5. 00.00

20. kolo 16. 3. 2013
Jablonec Teplice 16. 3. 00:00

Plzeň Dukla 16. 3. 00:00

Slovácko Příbram 16. 3. 00:00

Sigma Olomouc Ostrava 16. 3. 00:00

Slavia Liberec 16. 3. 00:00

České Budějovice Brno 16. 3. 00:00

Jihlava Mladá Boleslav 16. 3. 00:00

Hradec Králové Sparta 16. 3. 00:00

30. kolo 1. 6. 2013
Mladá Boleslav Teplice 1. 6. 00.00

Sparta Dukla 1. 6. 00.00

Liberec Příbram 1. 6. 00.00

Brno Slovácko 1. 6. 00.00

Ostrava Jablonec 1. 6. 00.00

Sigma Olomouc České Budějovice 1. 6. 00.00

Hradec Králové Plzeň 1. 6. 00.00

Jihlava Slavia 1. 6. 00.00

29. kolo 26. 5. 2013
Slavia Hradec Králové 26. 5. 00.00

České Budějovice Jihlava 26. 5. 00.00

Jablonec Sigma Olomouc 26. 5. 00.00

Slovácko Ostrava 26. 5. 00.00

Plzeň Liberec 26. 5. 00.00

Příbram Brno 26. 5. 00.00

Dukla Mladá Boleslav 26. 5. 00.00

Teplice Sparta 26. 5. 00.00

5. kolo 25. 8. 2012
Příbram Dukla 1:1

Slovácko Teplice 2:1

Jablonec Sparta 1:2

České Budějovice Liberec 0:2

Plzeň Mladá Boleslav 2:0

Slavia Brno 5:0

Hradec Králové Ostrava 1:1

Jihlava Sigma Olomouc 1:1

6. kolo 1. 9. 2012
Teplice Jablonec 0:4

Dukla Plzeň 1:4

Příbram Slovácko 0:1

Ostrava Sigma Olomouc 1:2

Liberec Slavia 0:0

Brno České Budějovice 3:1

Mladá Boleslav Jihlava 1:3

Sparta Hradec Králové 1:0

Tabulka Gambrinus ligy po 8. kole
1.–2. FC Viktoria Plzeň 8 5 2 1 17:7 17

1.–2. FK Baumit Jablonec 8 5 2 1 17:7 17

3. AC Sparta Praha 8 5 1 2 14:8 16

4. SK Sigma Olomouc 8 4 3 1 12:6 15

5. Zbrojovka Brno 8 4 1 3 14:16 13

6. FC Slovan Liberec 8 3 3 2 12:9 12

7. SK Slavia Praha 8 2 5 1 13:7 11

8. FC Vysočina Jihlava 8 2 5 1 14:15 11

9. 1. FC Slovácko 8 3 1 4 9:12 10

10. FK Mladá Boleslav 8 3 1 4 8:12 10

11. Dukla Praha 8 1 5 2 12:12 8

12. FC Hradec Králové 8 1 4 3 7:10 7

13. FC Baník Ostrava 8 1 3 4 11:16 6

14. FK Teplice 8 1 3 4 4:14 6

15. 1. FK Příbram 8 0 5 3 6:12 5

16. Dynamo České Budějovice 8 1 2 5 8:15 5

7. kolo 15. 9. 2012
Slovácko Mladá Boleslav 3:1

Jablonec Příbram 2:2

České Budějovice Dukla 1:1

Plzeň Sparta 1:0

Slavia Teplice 2:0

Hradec Králové Brno 2:0

Jihlava Ostrava 3:2

Sigma Olomouc Liberec 3:0

8. kolo 22. 9. 2012
Teplice Plzeň 1:1

Dukla Slavia 0:0

Příbram České Budějovice 1:1

Slovácko Jablonec 0:1

Liberec Ostrava 2:2

Brno Jihlava 5:1

Mladá Boleslav Hradec Králové 1:0

Sparta Sigma Olomouc 1:2
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P L Z E Ň

malby natery

Partneři

LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

/ Partneři

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

Partneři / 

DYBS 
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Soupiska

Brankáři 
1  Matúš Kozáčik  27. 12. 1983
13  Petr Bolek  13. 6. 1984
24  Aleš Mandous  21. 4. 1992

Obránci
2  Lukáš Hejda  9. 3. 1990
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  2. 3. 1986
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci
5  Marek Hanousek  6. 8. 1991
7  Martin Zeman  28. 3. 1989
10  Pavel Horváth  22. 4. 1975
16  Vladimír Darida  8. 8. 1990
22  Edgar Malakyan  22. 9. 1990
26  Daniel Kolář  27. 10. 1985
29  David Štípek  31. 5. 1992 

Útočníci
6  Matěj Končal  8. 12. 1993
9 Roman Adamov 21.6.1982
12  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
17  Jakub Hora  23. 2. 1991
23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavní trenér
Pavel Vrba  6. 12. 1963

Asistenti trenéra
Karel Krejčí  20. 12. 1968
Jiří Skála 10. 10. 1973
Pavel Průša  24. 11. 1961

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň

Brankáři
1 Dušan Melichárek 29. 11. 1983
29 Milan Heča 21. 3. 1991

Obránci
3 Lukáš Kubáň 22. 6. 1987
6 Petr Reinberk 23. 5. 1989
10 Stanislav Hofmann 17. 6. 1990
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
7 Jiří Valenta 14. 2. 1988
8 Filip Hlúpik 30. 4. 1991
11 Ondřej Franta 24. 4. 1991
14 Zdeněk Šturma 9. 7. 1987
16 Lukáš Fujerik 9. 12. 1983
23 Ladislav Volešák 7. 4. 1984
24 Michal Trávník 17. 5. 1994
25 Jan Martykán 17. 3. 1983

Útočníci
7 Libor Došek 24. 4. 1978
9 Jan Lukáš 25. 8. 1988
15 Marek Kuzma 22. 6. 1988
20 Marián Kovář 13. 8. 1993
21 Milan Kerbr 10. 9. 1989
27 Radek Szmek 13. 8. 1986

Trenér 
Svatopluk Habanec

Asistenti trenéra 
Jiří Dekař, Jan Palinek, Martin Juřička

/ Soupiska

HOSTÉ
1. FC Slovácko

liga
mistrů

tisku

Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň, Tel.: 377 193 300, E-mail: typos@typos.cz, http://www.typos.cz
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Poslední vzájemné utkání s Příbramí má jistě řada plzeňských fa-
noušků v dobré paměti. Vždyť nebývá tak časté uštědřit ligovému 
soupeři pět branek. Viktoriánům se letos v květnu podařilo vyslyšet 
přání fanoušků „Dejte jim bůra“ právě v utkání proti Středočechům. 
Pohled do statistických zápisů však říká, že Příbram byla vždy ne-
příjemným soupeřem, který svým důrazem často dokázal strhnout 
zápas na svoji stranu. Příklad toho je i sezona 2003 - 2004, kdy Vik-
toria pod vedením kouče Františka Cipra doma prohrála 0:4. Avšak 

ani z Příbrami se snadno body nevozily. Jako příklad může posloužit 
loňská sezona, kdy Viktoria po trefách Pleška a Wágnera prohrála 
1:2. Jednou branku Plzně zaznamenal Marián Čišovský.

Dalším ligovým soupeřem Viktorie pak bude Baumit Jablonec. Tedy 
tým, který v  posledních  letech patří mezi pravidelné účastníky 
v boji o pohárovou Evropu. Zatímco v minulosti získávala Viktoria 
body proti Jablonci jako šafránu, poslední roky mění tuto bilanci ve 
prospěch Plzně. Připomeňme úspěšné vystoupení ve finále Ond-
rášovky, které poslalo plzeňské fotbalisty do Evropy, či obě loňská 
vítězství (4:2 a 2:0). Poslední porážka s Jabloncem se tak datuje ke 
květnu roku 2009. První ligové zápasy sehrál Jablonec s Plzní v le-
tech 1974-76.  První duely skončily výhrou Severočechů 2:1. I další 
sezona přinesla vítězství pro zelenobílé. Ve Štruncových sadech 1:0 
a v Jablonci 2:1. 

Do Příbrami, pak reprezentační pauza

Před reprezentační přestávkou, ve které náš národní 

tým svede kvalifi kační boj o mistrovství světa s Maltou 

a Bulharskem, čeká plzeňské fotbalisty pouze jedno utkání 

Gambrinus ligy. V něm zavítají na hřiště 1. FC Příbram. 

Na ligu pak půjdeme do Doosan Areny až 21. října, kdy 

Viktoria bude hostit severočeský Baumit Jablonec.


