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Vážení sportovní přátelé,
Dovolte mi, abych vás i dnes přivítal v  Doosan Areně při dalším ligovém souboji Viktorie 

Plzeň. Reprezentační přestávka je za námi a dnešním zápasem Gambrinus ligy vstupujeme 

do závěrečné části letošního fotbalového podzimu. Ten vyvrcholí domácím zápasem s atrak-

tivním soupeřem, vítězem posledního ročníku Evropské ligy a držitelem Superpoháru – At-

létikem Madrid. 

Rád bych se nejprve pozastavil u utkání našeho národního týmu s Maltou, které hostily pl-

zeňské Štruncovy sady. Diváci měli možnost vidět řadu hráčů z kádru Viktorie, stejně jako 

těch, kteří červeno-modrý dres oblékali v  nedávné minulosti. Ani jeden z  nich se v  týmu 

trenéra Bílka neztratil, všichni se snažili odvést maximum a patřili mezi opory. Svoji fotba-

lovou oddanost a vyspělost prokázal opět plzeňský fanoušek, když dokázal téměř vyprodat 

Doosan Arenu. Stejně jako při duelech Viktorie vytvořili Plzeňáci také reprezentantům vy-

nikající kulisu.  

Poslední část podzimu tedy odstartujeme dnešním zápasem jedenáctého kola Gambrinus ligy, ve kterém přivítáme severočeský Baumit 

Jablonec. Tedy tým, který po deseti odehraných kolech vládne tabulce. Umístění soupeřů slibuje zajímavou podívanou, neboť oba prefe-

rují ofenzivní fotbal a patří mezi nejlépe střílející týmy. To potvrzuje i loňský 

vzájemný duel zde v Doosan Areně, ve kterém padlo šest branek a které se 

muselo divákům líbit. 

Přeji vám tedy dnes příjemný sportovní zážitek. Jsem přesvědčen, že po závě-

rečném hvizdu rozhodčího to budou naši hráči, kdo se bude radovat ze zisku tří 

bodů a společně se zaplněnou Doosan Arenou oslavovat vítězství.

Na závěr mi ještě dovolte, abych vás pozval i na příští utkání do Doosan Areny, 

které zde odehrajeme ve čtvrtek osmého listopadu v rámci základní skupiny 

Evropské ligy. Soupeřem nám bude třináctinásobný vítěz izraelské nejvyšší 

soutěže a šestnáctinásobný vítěz izraelského poháru - Hapoel Tel Aviv. 

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Ve Viktorce pod taktovkou kouče Žaloudka
Nynější člen realizačního týmu plzeňského áčka začínal 
s kopanou v době, kdy velký počet současných hráčů Vikto-
rky ještě ani nebyl na světě. „Je to opravdu už nějakých pár 
let zpátky. K fotbalu mě přivedl otec, když mi bylo pět roků 
a dal mě do tehdejšího Slovanu Karlov, nynějšího Slovanu 
Spoje. Tam jsem působil do roku 1985 a poté přestoupil do 
Viktorky,“ vzpomíná na své začátky. Plzeňští zvědi si tehdy 
talentovaného hráče všimli v krajském výběru. „Výběry fungovaly 
už v tu dobu a já měl možnost se jich pravidelně zúčastňovat,“ vy-
světluje. V polovině 80. let tak zamířil jakožto starší žáček do Vikto-
rky. „Ze svých spoluhráčů mohu vzpomenout třeba Vaška Mrázka, 
který nyní působí jako trenér u plzeňské ‚sedmnáctky‘. O kategorii 
výš si pamatuji třeba Petra Vlčka. Už v  žáčcích jsem nastupoval 
v útoku společně s Robertem Vágnerem. Těch hráčů byla opravdu 
celá řada a nerad bych na někoho zapomněl. Jsou to ale fotbalisté, 
kteří něco dokázali a byli vidět na fotbalové scéně,“ říká. Zároveň 
nezapomíná zmínit také kouče, který ho provázel během celé mlá-
dežnické kariéry. „Co se týká mého fotbalového růstu, nemůžu 
zmínit jiné jméno než pana Žaloudka. Byl to svérázný trenér, tvrdý 
v přístupu k tréninku i školním povinnostem. Myslím si, že nejenom 
mě, ale i celou řadu hráčů poslal správnou cestou do života,“ chválí 
legendu plzeňské mládeže. „Tehdejší generace byla opravdu jiná a 
vychovávána úplně jinak než nyní. Moc ostatních možností kromě 

fotbalu nebylo. A fotbalu jsme pod dohledem pana Žaloudka dávali 
všechno. Nemyslím si, že dnešní generace je stejného rázu. Asi by 
nesnesla stejné tréninkové dávky, jako to fungovalo dříve,“ zamyslí 
se. A pod koučem Žaloudkem zažil tréninků opravdu mnoho. „To je 
pravda. Před školou, po škole... Zároveň byly také řešeny individu-
álně před samotným tréninkem. Jednou si mi stalo, že jsem přišel 
na trénink do Luční ulice o hodinu dříve a byl tam ještě jeden fot-
balista ze staršího dorostu. Pan Žaloudek na to nemohl nezareago-
vat a v pětatřicetistupňovém vedru nás nahnal na škvárové hřiště, 
kde jsme hráli půlhodiny jeden na jednoho. Byla to taková veselá 
historka, na kterou rád vzpomínám. Od té doby jsem tam chodil až 
těsně před tréninkem,“ směje se. 

Z útoku do řady záložní, z dorostu do mužů
V žáčcích nastupoval Jiří na hrotu útoku. O kategorii výš se však 
posunul do středu hřiště. „Po přechodu do dorostu jsem začal na-
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V Plzni fotbalově vyrostl, nakoukl s ní do první ligy 

a v  roce 1998 odešel hledat své štěstí do dalších 

českých prvoligových mančaftů. O devět let později 

se do Štruncových sadů vrátil. Tou dobou se kopačky 

Jiřího Skály již houpaly na pomyslném hřebíčku 

a stal se z  něj trenér dorosteneckých týmů. Nyní 

působí jako hlavní kouč juniorky Viktorie a zároveň 

je jedním z  asistentů Pavla Vrby u prvního týmu 

Západočechů. 
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stupovat v záložní řadě. Brzy 
mi toto místo přirostlo k srdci. 
Měl jsem také výhodu, že 
jsem byl zvyklý hrát na více 
postech. To mi poté také po-
mohlo v první lize, kde jsem 
vlastně kromě brankáře 
hrál všude,“ tvrdí. Ve chvíli, 
kdy se mění žákovská ka-
tegorie za dorosteneckou, 
dochází také ke změně školy. Jaký byl vůbec současný kouč Zápa-
dočechů, když seděl ve školní lavici? „Byl jsem raubíř. Asi jako ka-
ždý kluk... Učitelé se mnou měli velké problémy a spoustu práce, 
protože jsem byl opravdu živelný. Žádná dvojka z chování nebo něco 
podobného mi ale nehrozilo,“ tvrdí. A nějaké zákazy, které by ho 
připravily o fotbalové okamžiky, se také nekonaly. „Nestalo se, že 
bych kvůli nějakým problémům ve škole nebo tomu, že jsem se ne-
choval úplně fér, měl zakázaný fotbal a nemohl třeba nastoupit do 
utkání. Nepotkalo mě to ani v dorostu pod panem Žaloudkem, což 
jsem měl velké štěstí. Zároveň také mohu říci, že nejsem velkým 
zastáncem toho, aby fotbalisté nemohli hrát zápasy kvůli tomu, že 
mají nějaké jiné problémy,“ říká bývalý fotbalista, který toho v pl-
zeňském dorostu mnoho nenahrál. Prakticky záhy dostal nabídku 
z  prvního týmu Plzeňanů. „Už v  roce 1991 jsem hrál za muže ve 
druhé lize. To mi bylo nějakých sedmnáct. V dorosteneckém věku 
jsem tedy již nastupoval za áčko a měl v kapse svou první smlouvu,“ 
vzpomíná. Ve stejném období také nemohl chybět v  tu dobu ještě 
v československém národním výběru. „Nejdříve jsem hrál v ‚pat-
náctce‘ a poté i v ‚šestnáctce‘, ale následně jsem z  reprezentací 
vypadl. Vrátil jsem se do ní až v době, kdy jsem pravidelně nastu-
poval za áčko Viktorky. Odehrál jsem pak většinu kvalifikace v ‚je-
denadvacítce‘, kde jsem měl za spoluhráče Vláďu Šmicera, Tomáše 
Řepku, Vráťu Lokvence nebo Honzu Kollera. Bylo to opravdu hodně 
dobré období,“ líčí své zážitky z reprezentačních výběrů. 

V plzeňských barvách v první lize
„Když jsem začínal nastupovat za áčko, ve vedení klubu byli pouze 
tři lidé. Nyní je s  podivem, jak to vůbec mohlo fungovat. Když si 
vezmu, jak to je v dnešní době... Bylo to krásné období, ve kterém 
jsme zažili spoustu výborných zápasů. Moc dobře se na to vzpo-
míná,“ rozdává úsměvy při vzpomínkách na léta, která strávil jako 
hráč v dresu Viktorie. S ní v roce 1993 slavil postup do první ligy. 

„Bylo to ale díky reorganizaci soutěže, kdy 
postupovalo ze druhé ligy asi šest mančaftů. 

My jsme naštěstí patřili mezi ně,“ vysvět-
luje. Debut Jiří zaznamenal v domácím klání 

s pražskou Slavií. „Na to se nedá zapomenout. 
Zápas jsme odehráli velice dobře a bylo tady 

nějakých patnáct tisíc diváků. V posledních mi-
nutách jsme ale dostali dva góly od Pavla No-

votného a zápas prohráli. Po utkání ale panovala 
spokojenost. Pro většinu z nás to byl první ligový 

zápas a patřičně jsme si ho užili,“ nemusí dlouho hledat v paměti. 
Hned ve své premiérové prvoligové sezóně vstřelil také svou první 
branku v nejvyšší soutěži. „Když se mě někdo zeptá na góly, které 
jsem v lize dal, vždy si vzpomenu na ten premiérový. Bylo to v utkání 
s Petrou Drnovice na domácím hřišti na branku, kde je nyní sektor 
hostů. Vím, že jsme vyhráli 1:0 a pamatuji si článek v novinách ‚Ke 
cti přišlo bodlo‘. Je tedy jasné, jak jsem ho dal,“ směje se. S Vik-
torkou se také během svého hráčského působení mohl podívat za 
hranice během různých soustředění. „I my jsme mohli vycestovat 
ven, ale o nějakých leteckých zájezdech, se kterými se setkáváme 
nyní pravidelně, se nám mohlo jenom zdát. Většinou jsme trávili 
čtyřiadvacet hodin v autobuse. I tak to ale bylo v pohodě. Vzpomí-
nám si třeba na soustředění, které jsme měli kousek pod Neapolí. 
Také jsme asi třikrát byli v  Istrii,“ popisuje. A během těchto sou-
středění mohl posoudit kvalitu zahraničních mančaftů. „Nějakého 
konkrétního soupeře si ale nevybavuji. Utkvělo mi v paměti, že jsme 
byli pravidelně ubytováni v komplexu, kde bylo více týmů, které se 
potkávaly každý den. Není tak divu, že jsou utkání mezi nimi vyhe-
covaná. Jednou, když nás trénoval pan Hřebík, jsme dokonce po 
dvaceti minutách přátelský zápas ukončili. Nemělo to s  fotbalem 
nic společného a hrozilo, že by se to na hřišti servalo,“ vypráví. Pod 
trenérem Zdeňkem Michálkem v sezóně 1994/95 dosáhla Viktorka 
na dlouhou dobu na své nejlepší umístění v nejvyšší české soutěži. 
„Skončili jsme na pátém místě. Jsem velice rád, že to někdo pře-
konal a já mohl být u toho. Na tehdejší tým to bylo krásné umístění 
a trvalo léta, než se to podařilo někomu vylepšit. Bylo to úspěšné 
i z pohledu, že zde byla vysoká úroveň ligy. Musíme si uvědomit, že 
tenkrát tolik hráčů v zahraničí nehrálo,“ přemýšlí o velkém úspě-
chu plzeňské kopané. „Náš tehdejší kouč Michálek byl opravdu vel-
kou klubovou ikonou a trenérskou legendou. Měl u nás obrovský 
respekt a zároveň byl k hráčům přístupný. Tým tvořila šestnáctka 
fotbalistů, která držela pospolu. A to nejenom během utkání, ale 

i po něm. Parta tu byla opravdu neskutečná. Vlastně jsme se ještě 
donedávna pravidelně scházeli, což platilo, dokud jsme měli určitý 
věk na to, abychom zvládli vánoční turnaj na Slovanech,“ vzpomíná 
na vydařený ročník.

Roky v pražské Slavii
V roce 1998 změnil Jiří poprvé mezi muži svou fotbalovou adresu. 
Plzeň vyměnil za Slavii. „Byl jsem tu už dlouho a cítil jsem na sobě, 
že musí přijít změna. V té době mě kontaktoval bývalý plzeňský tre-
nér, pan Hřebík, který působil ve Slavii. Tvrdil mi, ať si to nechám 
projít hlavou a zbytečně neodcházím někam jinam, neboť by se mi 
mohla ozvat Slavia. Tou dobou jsem měl zrovna kontakty v  Jab-
lonci, kde jsem se znal dobře z ‚jedenadvacítky‘ s  trenérem Ko-
trbou. Nakonec jsem se ale rozhodl pro Slavii. Myslím si, že jsem 
udělal dobře,“ popisuje svůj první velký přestup. Čest a slávu Sla-
vie nakonec hájil tři roky. „Vzpomínám na ni velmi rád. Patří k top 
týmům v České republice a mohl jsem si v jejím dresu zahrát ev-
ropské poháry. Třeba i předkolo Ligy mistrů, i když bylo dost ne-
šťastné. V Ázerbájdžánu, kde jsme hráli, mi prasklo slepé střevo, 
takže jsem poté musel ležet asi dvacet dnů v nemocnici. Přišel jsem 
tak o nejdůležitější utkání podzimu. Po úvodní výhře na Šachtarem 
Doněck 1:0 jsme v odvetě dlouho zápas zvládali, ale před koncem 
jsme inkasovali na 2:1 a nakonec nepostoupili,“ vypráví. Nicméně 
v porovnání se zdravotními problémy, které ho potkaly v Ázerbájd-
žánu, je toto maličkost. „Během zápasu přišla určitá nevolnost. Vě-
děl jsem, že už není něco v pořádku. V bolestech jsem přetrpěl ještě 
přelet do Prahy a pak jsem okamžitě šel do nemocnice, kde přišli 
na to, že musím okamžitě 
na sál. Bylo to za pět mi-
nut dvanáct, ale s  pomocí 
manželky jsem to něja-
kým způsobem zvládnul, 
takže jsem se po dvou 
měsících dovedl vrátit 
na hřiště,“ rozvypráví 
se o nepříjemném ob-
dobí. 

Evropské bitvy 
v dresu Teplic
Sešívaný trikot po-
sléze v  roce 2001 

vyměnil za dres Teplic. „Byla to pro mě příznivá změna. Poslední 
rok ve Slavii byl nervózní, což byl zejména důsledek nepostupů 
v pohárech. Po utkání s Panathinaikosem tak došlo k dohodě, že 
budu moci odejít do Teplic. Přivítal jsem to a chápal to jako své vy-
svobození. V Teplicích jsem nakonec zažil úspěch v pohárové Ev-
ropě,“ popisuje svou další změnu působiště. „Teplice pro mě byly 
opravdu specifické, protože jsem se tam potkal se spoustou kluků, 
se kterými jsem se znal z předchozích působišť. Postupně přišel 
Luděk Zelenka, hráli tam Karel Rada a Tomáš Hunal. Přede mnou 
v Teplicích působil Robert Vágner. Krátce jsem se tam potkal také 
s  Radkem Havlem. Dále mohu jmenovat Radka Diveckého, Du-
šana Tesaříka nebo Pavla Verbíře. Měli jsme skvělou partu a zá-
roveň také velkou fotbalovou kvalitu,“ vzpomíná. Jednoho teplic-
kého hráče však nezmínil. Jirkovým spoluhráčem byl také Pavel 
Horváth. „Tenkrát to byl hubenější žertovník. Pavel je opravdu stále 
stejný. Humor ho neopouští a je to pořád stejně skvělý hráč. Jsem 
rád, že jsem měl možnost s ním působit ve Slavii i v Teplicích a nyní 
ho zažívám tady. Pavel patří k nejlepším hráčům, se kterými jsem 
hrál,“ chválí kapitána Viktorie. Když se řeknou Teplice, není možné, 
aby si nynější asistent trenéra Vrby vybavil jiný ročník než ten, ve 
kterém s Teplickými bojoval v evropských pohárech. „Tato sezóna 
mi opravdu utkvěla v  paměti. Přešli jsme přes Kaiserslautern, 
portugalskou Santa Claru i Feyenoord. Dostali jsme se až ke klání 
s  glasgowským Celticem, což pro mě bylo vyvrcholením kariéry. 
Nakonec jsme ho nedokázali vyřadit, ale v  domácím utkání jsme 
Celtic porazili,“ vypráví s nadšením.

Mladoboleslavským 
a budějovickým hráčem, koučem ve 
Viktorii 

Z  Teplic následně odešel do Mladé Bole-
slavi. „Angažmá v Boleslavi bylo asi nako-

nec rozhodující v tom, že má kariéra nebyla 
delší, což mě samozřejmě mrzí. Musím bo-

hužel říci, že jsem se tam necítil dobře,“ při-
znává. Po roce a půl dal mladoboleslavskému 

klubu vale a nabral směr jih Čech. „Velkou roli 
v tom, že jsem přestoupil do Českých Budějo-

vic, sehrál pan Cipro, pod kterým jsem hrál už 
ve Slavii a Teplicích. Opravdu mě vysvobodil a já 

vlastně díky němu mohl poznat krásné město 
a skvělé lidi. I přesto, že jsem v Budějovicích na-

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 
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konec ukončil kariéru, musím říci, že to bylo, co se týče města a lidí, 
nejlepší angažmá, kde jsem byl,“ tvrdí. „Poslední půlrok ve své ak-
tivní hráčské kariéře jsem pak už chodil hrát i za béčko. Nikdo mě 
v tom neomezoval a mě to tam bavilo,“ vzpomíná na své poslední 
zápasy. V českobudějovickém Dynamu také poprvé začal koketovat 
s trénování. „Přivedl mě k tomu pan Kotrba s tím, že trenér bran-
kářů dělal také hlavního kouče ‚devatenáctce‘ a vzal si mě k sobě. 
Tam jsem k tomu hodně přičichl, začalo mě to bavit a poprvé jsem 
si pohrával s  myšlenkou, že by bylo lepší vrátit se do Plzně, kde 
bych mohl trénovat, než hrát u nás ve druhé lize nebo někde v za-
hraničí v nižších soutěžích,“ vysvětluje. A možnost navrátit se do 
Štruncových sadů přišla opravdu záhy. „Kontaktoval mě pan Valá-
šek s tím, že bych tu mohl začít u mladšího dorostu. Neváhal jsem 
ani minutu, s manželkou jsme měli v rodině další přírůstek. Roz-
hodlo to, že jsem se mohl po deseti letech každodenního dojíždění 
vrátit do míst, kde mám své zázemí,“ vysvětluje. „Jsem velice rád, 
že jsem se mohl do Viktorky vrátit. Za dobu, co tu jsem jako trenér, 
jsem tu zažit tolik skvělých okamžiků... Těší mne, že mohu působit 
v klubu, kde jsem vyrůstal,“ říká.  

Plzeňským trenérem mládeže
Ve Viktorce se nový trenér nejdříve ujal mladšího dorostu. „Bylo 
to pro mě něco nového. Hodně jsem se se vším musel seznamo-
vat. Nyní, po pěti nebo šesti letech trénování, poznávám, co vůbec 
trenérství je. Dříve jsem to ani nevnímal. Když se nyní podívám 
zpětně, musím uznat, že jsem v začátcích dělal hodně chyb. Jsem 
ale rád, že jsem měl možnost to rozpoznat a nyní vím, jakým způ-
sobem mám na hráčích pracovat a vést je,“ přemýšlí o trenérském 
řemeslu. Ke každému hráči se tedy musí podle hlavního kouče 
juniorky přistupovat individuálně. „To se týká mnoha fotbalistů. 
Hodně trenérů má schopnost poznat, že jejich hráč má 
talent a může ho dále rozvíjet, případně fungovat ve 
vrcholovém fotbale. Jenomže sami hráči si to koli-
krát nemyslí. K nim pak musíte přistupovat individu-
álně a pracovat s nimi na tom. U některých našich 
svěřenců se to opravdu vyplatilo. Jmenujme třeba 
Davida Štípka nebo Matěje Končala, kteří jsou nyní 
v prvním týmu. Když se nám podaří, aby takto vylétl 
nahoru jeden hráč do roka, budeme strašně rádi. 
Nicméně to vůbec neznamená, že bychom měli 
mít strach z  budoucnosti, i když není jednodu-
ché šikovné kluky do klubu přivést, vychovat je 

a udržet,“ říká. Nicméně zdaleka ne všichni talenti jsou schopni se 
svým nadáním naložit tak, jak by měli. „Najdou se jedinci, kteří to 
mají v hlavě srovnané a chtějí to ve fotbale někam dotáhnout. Mají 
vůli dobře trénovat a zdokonalovat se. Na druhou stranu je také 
spousta hráčů, kteří hřeší na svůj talent a na to, co jim namlou-
vají agenti. Pro mě to je trošku zklamání v  tom smyslu, že hráči 
nevěří ve své schopnosti, ale tomu, kam je agent dostane. Nechce 
se jim pak tolik pracovat a bohužel výčet fotbalistů, kteří to mají 
v hlavě srovnané, je opravdu malý,“ tvrdí. K trénování na nejvyšší 
úrovni je potřeba také specializované vzdělání. „Je to nedílná sou-
část toho, že chci trenéřinu dělat. Postupně jsem si udělal A licenci 
a poté jsem se přihlásil na profesionální mládež, kterou jsem také 
úspěšně zvládnul. A nyní mi zbývá ta poslední. Čekám na příjímací 
zkoušky a doufám, že se kurz otevře a budu ho moci absolvovat.“ 

Každý ví, časy se mění
Když by měl Jiří Skála srovnat Viktorii v roce 1998 a současný klub 
ze západočeské metropole, nenajde mnoho společného. „Určitě mi 
spousta lidí potvrdí, že nastaly změny k lepšímu. Momentálně Vik-
torka funguje skvěle a má vysoký kredit nejen u nás, ale také v za-
hraničí. Je to určitě dílem mnoha lidí, od managementu, přes maji-
tele a trenéra až k hráčům samotným. Stálo to všechny spoustu sil. 
Jsem velmi šťastný, že tomu můžu být přítomen,“ usmívá se. „Mu-
sím říci, že fotbal se strašně rychle vyvíjí, co se týká managementu 
a věcí spojených s vedením klubu. To samé platí i pro hráče a hřiště. 
Je to nedílná součást vývoje. Třeba nový stadion Plzeň opravdu po-
třebovala. Ten je nyní zaplněný na každý zápas, což je dáno kvalitou 
trenéra a hráčského kádru. Nyní se také preferují hráči, kteří jsou 
rychlí a dynamičtí. Kdybych měl srovnat současný plzeňský man-
čaft s týmem Viktorky v roce 1998, je to jako nebe a dudy,“ dodává. 

Jednou z  klíčových postav tohoto přerodu celku ze Štruncových 
sadů je Pavel Vrba. „Spoustu lidí, nejenom trenérů, pobláznil v dob-
rém slova smyslu útočným stylem hry. Úspěch se sice nedostavil 
hned, ale nyní každý vidí, že to byla správná cesta. Posunulo nás to 
v tom, že jsme to začali kopírovat a snažili jsme se naše hráče učit 
stejný způsob hry od mladšího dorostu. Má to svou kvalitu a úroveň. 
U mladých hráčů to je ale nesmírně těžké, neboť mají ještě spoustu 
nedostatků,“ říká na adresu strůjce největších úspěchů Plzeňanů 
v jejich fotbalové historii. Ač se Jiří nedočkal startu v Lize mistrů 
jako aktivní hráč, naplno si ji užil v loňském ročníku jako součást 
realizačního týmu. „Je to ale určitě jiné. Úspěchy klubu prožívám 
jinak, než tomu bylo v době, kdy jsem byl ještě sám hráč. To, že jsme 
získali titul nebo mohli hrát s AC Milán či Barcelonou, je strašně 
krásná věc. Těch úspěchů bylo za poslední dva roky opravdu tolik... 
Hráči je ale prožívají emotivněji,“ přemýšlí. „Přiznám se, že klu-
kům trošku závidím, že mohou hrát na tak úžasném stadionu před 
jedinečnou diváckou kulisou. Plzeňští fanoušci jsou opravdu fan-
tastičtí. Jak jsem již řekl, zamrzí to. Ale vlastně pořád mám mož-
nost být toho součástí. Nejsem sice na hřišti, ale sedím o kousek 
vedle. To samozřejmě hřeje u srdce,“ říká s  úsměvem. „Pro mě, 
jako člověka, který je z Plzně a prožil tu spoustu let, to je obrovská 
satisfakce. Doufám, že podobných zážitků zažiji ještě více,“ přeje si.     

Cherchez la femme
Během celého vyprávění svého fotbalového příběhu neustále Jiří 
Skála jmenuje svou drahou polovičku, manželku Ilonu. „Měl jsem 
štěstí v  tom, že jsem ji poznal brzy. Začali jsme spolu žít, když 
nám bylo kolem šestnácti let. Bydleli jsme společně u jejich ro-
dičů. Nedovedu nyní vůbec přemýšlet o tom, jak by se, kdybychom 
se nepoznali, odvíjela má kariéra. Na tu měla také velmi pozitivní 

vliv a vedla mne správným směrem. Musím jí za to poděkovat.“ 
Poprvé se potkali na tanečních. „Tenkrát se do nich ještě chodilo 
pravidelně, což asi dnešní mladí už neznají. I trenér Žaloudek nás 
v tom podporoval. Myslím si, že taneční byly chápány jako oprav-
dová kulturní událost, jako zpestření každodenního odpoledne. Pa-
matuji si, že tam se mnou chodila spousta spoluhráčů z dorostu. 
Skončili jsme na tréninku, skočili rovnou do saka a běželi tanco-
vat. To, že jsem tam nastoupil a poznal svou ženu, bylo asi největší 
štěstí v mém životě,“ tvrdí. V létě 1996 si tak tento mladý pár řekl 
své ano. „Na datum svatby nezapomenu. Bylo to den před zaháje-
ním evropského šampionátu v Anglii. Vzali jsme se, sedli na letadlo 
směr Mallorca, odletěli na dovolenou a já ji strávil u televize. Za-
tímco se ona opalovala, byl jsem v restauracích u televize na obě 
dvě večerní utkání,“ usmívá se a potvrzuje svou pověst člověka, 
který neustále žije nejpopulárnější hrou světa. Když na sebe mají 
Jiří s Ilonou čas, nepohrdnou návštěvou divadla. „Do divadla cho-
díme asi tak pětkrát nebo šestkrát do roka. Naposledy jsme byli na 
mých narozeninách. Je to takové společné odreagování. I ten oblek 
je občas potřeba vyndat ze skříně a vyčistit z něj pavouky,“ usmívá 
se. K dobrému divadlu patří odjakživa i dobré víno. „To mohu po-
tvrdit. V divadle jsou ‚dvojky‘ vína již nachystané, stačí pouze vho-
dit minci do stolečku. Samozřejmě ale pouze v malé míře, protože 
jsou představení dlouhá, tak aby se mi nestalo, že bych ve druhém 
dějství usnul,“ směje se. „Právě během divadla si ale manželka 
dokáže opravdu pořádně odpočinout. Je hodně pracovně vytížená. 
Na základní škole učí chemii a biologii, k tomu ještě pracuje jako 
výchovný poradce školy a má také funkci zástupkyně ředitelky. 
O to více je obdivuhodnější, že zvládá vychovávat tři děti. To platí 
zejména o chvílích, kdy nejsem doma. Je spousta věcí, které na ni 
obdivuji. Toto je jedna z nich,“ chválí svou milou.

Hlavou rodiny
Jak již bylo řešeno, u Skálů doma 

mají tři děti. Před třinácti lety se 
Iloně a Jiřímu narodila dvojčata. 

„To byla opravdu úžasná událost. 
U porodu jsem ale přítomen nebyl, 

protože císařský řez má svá speci-
fika. Byla to ale záležitost pár minut. 

Okamžitě poté jsem holky viděl a bylo 
to nesmírně krásné. O minutu starší 

je Amálka, mladší je Natálka,“ vypráví. 

/ 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:

„Nyní jsou holky už 
soběstačné. Natálka 
závodně plave a asi to 
zdědila po manželce, 
která se dříve plavání 
také věnovala. A mu-
sím říci, že je úspěšná 
a v prvé řadě ji to baví. 
Nějaký talent určitě 
má, v  městských ko-
lech se pravidelně umisťuje do třetího či pátého místa. A to závodí 
se staršími děvčaty,“ chválí svou mladší dcerku. „Starší Amálka je 
trochu jiného ražení. Navštěvuje různé taneční kurzy a absolvo-
vala úspěšně také testy v baletním kroužku,“ má slova chvály i pro 
své nejstarší dítko. Naopak tím nejmladším je syn Jiří, jenž spatřil 
světlo světa v roce 2003. „Kopal už i v mladší přípravce Viktorky, 
ale nakonec jsme usoudili, že by bylo lepší, kdyby hrál kvůli škole 
někde blíže domovu. Nyní tedy nastupuje za Slovan Košutku. Je 
ale asi talentovaný i jiným směrem. Na základě jednoho obrázku 
vyhrál městskou soutěž v kreslení a automaticky byl přijat na zá-

kladní uměleckou školu,“ dělá mu radost i třetí ratolest. Nicméně 
k fotbalu má malý Jiřík stále velmi blízko. „Stejně jako já totiž sle-
duje všechny zápasy Barcelony. Také se nemůže dočkat víkendu, až 
bude ‚Barca‘ hrát,“ dodává Jiří Skála, nynější asistent trenéra Pavla 
Vrby a bývalý prvoligový hráč. „Měl jsem možnost působit v lize bez 
zranění dvanáct sezón, což se mnoha lidem nepovede. Jsem za to 
moc rád. Stejně tak jsem nadšený, že můžu ve fotbalovém světě 
nadále působit. Zároveň jsem zdravý, mám krásnou a inteligentní 
ženu a  tři skvělé děti. Jsem naprosto spokojený,“ říká o svém dosa-
vadním životě. Jakoby se nás ptal: „Co více si můžu přát?“ 

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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Na první větší příležitost si ale muselo přes deset tisícovek příz-
nivců počkat až do 18. minuty, kdy chyběly Marku Hanouskovi jen 
centimetry k tomu, aby nasměroval míč do branky. Ve 23. minutě 
se poprvé osmělili hosté. Zakončení Milana Kerbra z pětadvaceti 
metrů bylo však pro Matúše Kozáčika lahůdkou. Po půlhodině hry 
se opřel do míče plzeňský kanonýr Marek Bakoš. Ani on však ne-
byl úspěšný a ze třiceti metrů poslal balón mimo tři tyče. Pět mi-
nut před koncem poločasu nechybělo mnoho k tomu, aby fanoušci 
v Doosan Aréně mohli slavit. František Rajtoral poslal do slovác-
kého vápna střílený centr, který si našel Pavla Horvátha. Ze vstře-
lení branky se však plzeňský kapitán neradoval, i díky teči hostující 
obrany skončil míč vedle levé tyče.

Do druhé půle vstoupili aktivněji viktoriáni. Před Melichárka létal 
jeden nebezpečný centr za druhým. Nicméně gólový efekt plzeň-
ská snaha neměla. Do úspěšného zakončení se naopak protlačili 
hosté Liborem Doškem v 54. minutě. Odpověď Viktorky přišla o pět 
minut později. Václav Procházka geniální uličkou našel defenzívou 
hostů zapomenutého Františka Rajtorala, který kličkou obešel Du-
šana Melichárka a  nasměroval míč do prázdné branky Slovácka. 
1:1. Tlak Viktorky kulminoval v  63. minutě, kdy Plzeňané přečís-

lili svého soupeře, ale 
nedokázali míč uložit 
do odkryté svatyně 
Slovácka. O  sedm mi-
nut později zakončoval 
znovu aktivní Rajtoral, 
ale ze souboje tentokrát 
vyšel jako vítěz Dušan 
Melichárek. Z  přímého 
kopu z pětadvaceti me-

trů poté zkusil své štěstí v 78. minutě Pavel Horváth. I díky teči hos-
tujícího hráče ve zdi doputoval balón nad břevno.

„Slovácko hrálo velmi dobře organizovaně, nemohli jsme se do-
stat přes střed hřiště. V první půli jsme se dostali pouze do jedné 
situace, kdy měl Pavel Horváth tečovanou střelu, která skončila 
rohem. Jinak jsme se nebyli schopni prosadit přes dobrou defen-
zívu soupeře,“ ocenil kvalitu soupeře plzeňský kouč Pavel Vrba. 
„Ve druhé půli naše hra snesla přísnější měřítka. Měli jsme lepší 
pohyb v defenzívě. Na druhou stranu jsme ale dostali gól, který zá-
pas výsledkově ovlivnil. Remíza je asi zasloužená, i když to je pro 
nás ztráta. Pokud neproměníme situace, které jsme měli ve druhé 
půli, nemůžeme získat tři body. Slovácko si za svůj výkon bod za-
slouží,“ dodal.

Od úvodního hvizdu mohli fanoušci sledovat 
svižný fotbal. Jako první se osmělil domácí 
Jugas, vzápětí střílel z  levé strany David 
Limberský. Hned z první vážnější situace se 
urodil první gól Příbrami. Po rychlém pro-
tiútoku domácích se k centru z  levé strany 
dostal Šlapák, Matúš Kozáčik se v kritickém 
okamžiku srazil s  jedním z útočících hráčů 
a osamocený Mareš již neměl problém po-
slat míč do branky - 1:0. Vyrovnání viselo na 
vlásku při šanci Hanouska, ale v posledním 
okamžiku ho o míč připravil domácí obránce. Další vážné ohrožení 
domácí branky přinesla střela Václava Procházky z trestného kopu 
ve  dvacáté deváté minutě. Nicméně i  s  jeho pokusem si domácí 
brankář poradil. Výbornou akci předvedli viktoriáni v třicáté deváté 
minutě, kdy se na levé straně hřiště dokázal výborně uvolnit Mi-
chal Ďuriš. Ten dokázal přesně odcentrovat na Františka Rajtorala, 
který pálil z  první do protipohybu brankáře Hrušky, ale domácí 
brankář výborným zákrokem zabránil brance. 

Ve dvaapadesáté minutě se do vápna prodral Vladimír Darida, který 
naservíroval míč Marku Hanouskovi, ale ten tísněn pálil jen nad 
branku. V 71. minutě po centru Radima Řezníka hlavičkoval Michal 
Ďuriš, ale brankář Hruška už poněkolikáté výborným zákrokem 
vychytal střelce Viktorky. S  postupujícím časem začala Viktorka 
vsázet na riziko a domácí už se prakticky za svou polovinu nedo-
stávali. V osmdesáté minutě pálil z otočky Michal Ďuriš, ale jeho 
střela letěla asi metr od tyče. Z obrovského tlaku Viktorky rezulto-
vala v osmdesáté minutě hlavička jednoho z plzeňských útočníků, 
kterou až na brankové čáře zastavil brankář Hruška. Domácího 

brankáře nedokázal už v nastaveném čase překonat ani František 
Rajtoral a tak se urodil velice překvapivý výsledek. 

Kritikou směrem ke svým svěřencům nešetřil trenér Pavel Vrba. 
„V prvním poločase jako bychom vůbec nebyli na hřišti, bylo tam 
málo pohybu a předváděli jsme fotbal, který se hrál naposledy před 

třiceti lety - málo pohybu, málo koncentrace, málo 
důrazu. Byli jsme hodně nepřesní a nedůslední.“ Ve 
druhém poločase už byl výkon viktoriánů výrazně 
lepší. Hodně tomu pomohl i příchod dvou čerstvých 
hráčů – Martina Zemana a  Davida Štípka. „Druhý 
poločas už byl z  naší strany lepší, hlavně pohy-
bově, dokázali jsme si vytvořit i větší tlak.“ Zároveň 
trenér vyvrátil možnost, že by jeho svěřenci byli 
po pohárovém utkání s Atléticem unavení. „Kdyby 
tomu tak bylo, tak bychom právě v  tom druhém 
poločase nehráli, tak jak jsme hráli. Ten problém 
byl někde jinde – v  letošní sezóně po pohárových 
utkáních nemáme takové bodové ztráty jako vloni, 

ale někteří hráči si asi myslí, že když celkem slušně zahrají proti 
Atléticu Madrid, tak se nemůže v Příbrami nic stát.“ 

Slovácko si z Doosan Areny odvezlo bod

V devátém kole se představili viktoriáni 

v Doosan Areně proti Slovácku, které 

po trenérské změně začalo významně 

stoupat tabulkou. Sympatický výkon 

předvedl tým trenéra Svatopluka 

Habance i v Plzni.

V Příbrami se opakovala historie

1. FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 1:0  (1:0)

Branka: 19. Mareš
Rozhodčí: Příhoda – Paták, Hájek
Žluté karty: 24. Divíšek, 28. Dejmek, 73. Šlapák – 
41. Procházka, 87. Limberský
1. FK Příbram: Hruška – Jugas, Dejmek, Mišůn, Divíšek 
(74. Pleško) – Krbečerk, Mareš (82. Pilík), Kalivoda, Pilík 
(62. Koukal) – Střihavka, Šlapák. Trenér Karol Marko
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský (86. Hejda), 
Ševinský, Limberský – Darida, Procházka (57. Štípek), 
Ďuriš, Hanousek (64. Zeman), Rajtoral – Bakoš. Trenér 
Pavel Vrba

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

Branky: 59. Rajtoral – 54. Došek
ŽK: Daníček
Rozhodčí: Jan Jílek – Jiří Jiřík, Petr Blažej
Diváci: 10 187
Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský – Horváth, Darida – Rajtoral, Hanousek, 
Malakyan (51. Hora) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba.
Slovácko: Melichárek – Kuncl, Trousil, Mezlík, Reinberk – 
Hlúpik (88. Kuzma), Volešák, Daníček, Valenta, Kerbr (73. 
Lukáš) – Došek. Trenér Svatopluk Habanec.

To, že se Viktorii na hřišti v  Příbrami nedaří, dokazují 

poslední dva výsledky. Zatímco v minulé sezoně prohráli 

viktoriáni u Litavky čtyři dny po vítězném utkání v Minsku, 

letos se tak stalo po utkání na Atlético Madrid.
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Ve výběru trenéra Bílka bylo hned několik hráčů, kteří oblékají 
dres plzeňské Viktorie, či jej v  minulosti oblékali. V  základní se-
stavě nastoupili dva ze  tří (společně ještě s Vladimírem Daridou) 
nominovaných viktoriánů – František Rajtoral a David Limberský. 
A  právě druhý jmenovaný v  čtyřiatřicáté minutě zápasu připravil 
první gól české reprezentace. Na své tradiční levé straně se David 
uvolnil proti dvěma bránícím hráčům hostů a velice přesně odcen-
troval na Gebre Salassieho, který hlavou překonal brankáře Malty, 
Hogga. Několik dalších příležitostí měli i další hráči, kteří dříve ob-
lékali dres Viktorie – jednu z největších měl v prvním poločase Petr 
Jiráček, který dokázal vystihnout zaváhání brankáře hostů v roze-
hrávce, ale bohužel nabídnutou šanci neproměnil.

Na hrotu se pak společně s Pekhartem bil i Jan Rezek. Nejdříve si 
v padesáté první minutě na centr právě Petra Jiráčka naběhl To-
máš Pekhart, který tak stejně jako Theo Gebre Salassie vsítil svůj 
premiérový gól v české reprezentaci. A o několik minut později se 
prosadil i Jan Rezek, který svým gólem definitivně uklidnil národní 
tým i tradičně skvělé fanoušky v hledišti Doosan Arény. V té chvíli 
už byl na hřišti i další bývalý hráč Viktorky, Milan Petržela, který 
společně s  Vladimírem Daridou, který nastoupil od sedmdesáté 
druhé minuty, výrazně oživil hru českého národního týmu. 

Doosan Arena 
slavila výhru 
nad Maltou

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

Po dlouhých čtyřiatřiceti letech se v minulém týdnu vrátilo 

do Plzně utkání reprezentačního týmu. V  něm česká 

reprezentace přivítala v kvalifi kačním duelu na MS celek 

Malty. Přes deset tisícovek fanoušků dokázalo vytvořit 

našim hráčům odpovídající atmosféru a po závěrečném 

hvizdu s nimi společně oslavilo tři kvalifi kační body.

ČR–Malta 3:1 (1:1)

Branky: 34. Gebre Selassie, 52. Pekhart, 67. Rezek - 
38. Briffa
Rozhodčí: Salmanov - Hašimov, Abbasov
Hráno bez karet
Diváci: 10.358
ČR: Čech - Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limberský - 
Rajtoral (61. Petržela), Plašil, Hübschman, Jiráček (72. 
Darida) - Pekhart (82. Lafata), Rezek. Trenér: Bílek.
Malta: Hogg - Muscat, Agius, Dimech, Borg - Bajada (88. 
Azzopardi), Briffa, Sciberras, Herrera - Schembri (87. P. 
Fenech) - Mifsud. Trenér: Ghedin.
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Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 209
Prvoligové branky 14

21 František Rajtoral 
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 208
Prvoligové branky 23

27

Radim Řezník
 20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 114
Prvoligové branky 2

14

František Ševinský 
31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 171
Prvoligové branky 9

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 373
Prvoligové branky 75

10

Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 28
Prvoligové branky 5

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 77
Prvoligové branky 0

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 189
Prvoligové branky 14

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 40
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 39
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 78
Prvoligové branky 33

23

17

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 
Post útočník
Prvoligové starty 57
Prvoligové branky 9

5

Edgar Malakyan
22. 9. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

22Vladimír Darida 
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 35
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 4
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 30
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 Jakub Hora 
23. 2. 1991
Post útočník
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 2

17
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Úspěchy až v samostatné české soutěži
I když se historie kopané v Jablonci píše už od dob první republiky, 
klub, který je dnešním soupeřem Viktorie, zahájil svou činnost až 
na podzim roku 1945. Na přelomu 60. a 70. let, kdy Jablonec hrál ve 
druhé nejvyšší československé soutěži, bojoval každý ročník o po-
stup mezi republikovou elitu. Vždy mu ale radost z toho, že si jeho 
fotbalisté zahrají nejvyšší soutěž, těsně unikla. V roce 1974 se na-
konec Jabloneckým podařilo tolik vytoužený postup vybojovat, ale 
první liga se nakonec v Jablonci hrála pouhé dvě sezóny. Volný pád 
Jablonce však i po sestupu z nejvyšší soutěže pokračoval a v se-
zóně 1990/91 nastupovali jeho hráči ve třetí lize. Ve chvíli, kdy se 
tamní fotbal dotknul svého dna, se začalo blýskat na lepší časy. Na 
jaře 1994 se Jablonci podařilo přesně po dvaceti letech postoupit 

zpět mezi českou elitu. Hned ve svém druhém ročníku v první lize 
v sezóně 1995/96 skončili Jablonečtí na třetí pozici a rok nato bron-
zové medaile obhájili. O ročník později dosáhl Jablonec zatím na 
svůj pravděpodobně největší úspěch, když zvítězil ve finále Poháru 
ČMFS. Účast ve finále české pohárové soutěže si Jablonec ještě tři-
krát zopakoval, ale ani jednou se mu nepodařilo zvládnout poslední 
krůček. Naposledy tomu bylo v sezóně 2009/10, ve které byli, jak 
mají plzeňští fanoušci stále v  živé paměti, nad síly Jablonce fot-
balisté Viktorie. Ve stejném ročníku brali Jablonečtí také stříbrné 
medaile za druhé místo v konečné prvoligové tabulce. Ročník nato 
si o příčku pohoršili, když skončili třetí. V loňském fotbalovém roce 
obsadili, v  porovnání s  předchozími dvěma úspěšnými sezónami, 
až osmou pozici. 

Hlavní změna? Na trenérské lavici
Už na konci sezóny 2011/12 bylo jasné, že na postu hlavního tre-
néra Jablonce skončí František Komňacký, který nyní působí jako 
kouč prvoligového nováčka z Jihlavy. Na severu Čech ho nahradil 
Václav Kotal, jenž předtím působil v Hradci Králové, se kterým do 
Gambrinus ligy před dvěma lety postoupil. Dále má za sebou také 
angažmá v pražské Spartě či ve Viktorce, přičemž v obou týmech 
působil jako asistent trenéra. Spolu s  ním nabral směr Jablonec 
také jeho trenérský pomocník z Hradce Michal Šmarda a o jablo-
necké gólmany se v  létě začala starat brankářská legenda české 
kopané, Jan Stejskal. Doplňme ještě realizační tým o dva zbývající 
asistenty. Těmi jsou Roman Skuhravý a Pavel Drsek, další bývalí 
prvoligoví hráči. Nicméně zmiňme také posily, které přišly do kádru 
hráčského. Tou nejvýraznější je bezpochyby Tomáš Čížek, velezku-
šený záložník se zkušenostmi z Ruska. Kromě krátkého angažmá 
ve Spartě nastupoval v české nejvyšší soutěži pouze v jabloneckém 
dresu, ale v  ruské Premier League vystřídal hned několik klubů. 
Zmiňme Rubin Kazaň, FK Moskva, Vladikavkaz či Novosibirsk. Vý-
znamnou posilou se stal i další středopolař. Lukáš Zoubele v loň-
ské sezóně nastupoval za Teplice, ale od července je jeho domovem 
Jablonec. Novici v jabloneckém klubu jsou také ex-brněnský talent 
Dominik Simerský či bývalý viktorián Marek Kysela, jenž naposledy 
působil v  juniorském týmu Interu Milán. Nicméně i z Jablonce se 
odcházelo. Petr Pavlík, bývalý kapitán týmu, odešel do Prostějova, 

Jablonec bojuje o nejvyšší příčky
Od úvodních kol se jabloneckým fotbalistům daří plnit 

ta nejkrásnější přání svých příznivců. Svěřenci Václava 

Kotala, který přišel do klubu dnešního soupeře Viktorie 

v  létě, hrají pohledný fotbal a mají vynikající výsledky. 

Jablonec hraje v  letošním ročníku o čelo ligové tabulky. 

Jak dopadne jeho bitva jedenáctého ligového kola 

s Viktorkou ve Štruncových sadech?

Představujeme soupeře / 

1992/93
Jablonec–Plzeň 2:1 (1:1)
Plzeň–Jablonec 3:1 (1:1)

1994/95
Plzeň–Jablonec 1:0 (0:0)
Jablonec–Plzeň 1:1 (0:0)

1995/96
Jablonec–Plzeň 1:0 (1:0)
Plzeň–Jablonec 0:1 (0:0)

1998/97
Jablonec–Plzeň 3:0 (2:0)
Plzeň–Jablonec 0:1 (0:1)

1997/98
Plzeň–Jablonec 0:0
Jablonec–Plzeň 2:0 (2:0)

1998/99
Jablonec–Plzeň 2:0 (1:0)
Plzeň–Jablonec 2:3 (0:2)

2000/01
Jablonec–Plzeň 2:0 (1:0)
Plzeň–Jablonec 2:1 (1:1)

2003/04
Jablonec–Plzeň 1:1 (1:1)
Plzeň–Jablonec 1:1 (0:0)

2005/06
Jablonec–Plzeň 3:1 (0:0)
Plzeň–Jablonec 1:2 (1:2)

2006/07
Jablonec–Plzeň 2:1 (1:1)
Plzeň–Jablonec 1:0 (0:0)

2007/08
Jablonec–Plzeň 0:1 (0:0)
Plzeň–Jablonec 2:0 (1:0) 

2008/09
Plzeň–Jablonec 1:1 (0:1)
Jablonec–Plzeň 3:0 (1:0)

2009/10
Jablonec–Viktoria 0:1 (0:1)
Viktoria–Jablonec 1:1 (1:0) 

2010/11
Jablonec–Viktoria 1:2 (0:1)
Viktoria–Jablonec 1:1 (1:0)

2011/12
Viktoria–Jablonec 4:2 (1:2)
Jablonec–Viktoria 0:2 (0:2)

Jan Vošahlík od léta nastupuje za Slavii 
a Marek Jarolím, taktéž ex-plzeňský 
hráč, nyní hájí čest a slávu Teplic.  

Parádní jablonecký vstup do 
ročníku
Jak můžeme vidět na současném 
ligovém ročníku, jablonecký tým 
šlape dokonale. David Lafata stále 
pálí ostrými. Tomáš Čížek, dopl-
ňován Jany Kopicem a Kovaříkem 
společně s  jabloneckou stálicí 
Lubošem Loučkou, diriguje hru 
zálohy. Obrana Jablonce je po-
skládána kolem stopera Víta 
Beneše. Jedinou větší změnou 
oproti loňsku je fakt, že na 
pozici jedničky zahájil ročník 
Roman Valeš. Michal Špit, 
dlouhodobá opora Jablonce, 
se musela v začátku ročníku spokojit pouze s rolí náhradníka. Jak 
můžeme vidět na výsledcích, jablonecký kouč Václav Kotal sesta-
vil skvěle hrající mančaft. Premiérového ligového vítězství v  no-

vém působišti se dočkal 
už v  prvním kole, když 

jeho svěřenci před do-
mácím publikem porazili 

ostravský Baník. Návrat do 
Hradce v  kole následujícím 

mu ale asi podle nejpříjem-
nějších představ nevyšel. 

Jablonec uhrál v  Malšovicích 
pouze jeden bod za remízový 

výsledek. Následovaly dva ví-
tězné duely, v derby s Libercem 

a na brněnské půdě, a poté také 
první porážka v  sezóně. Posta-

rala se o ni Sparta, která vstřelila 
vítězný gól až v  nastavení. Poté 

Jablonec sestřelil Teplice, ale vzá-
pětí pouze remízoval s  trápící se 

Příbramí, když přišel o vítězství až 
v  závěru. V  osmém kole zvítězil na 

půdě Slovácka. Následující utkání s Duklou znamenalo pro jablo-
necké hráče boj o bodový zisk až do poslední minuty. Nakonec vyd-
řeli alespoň bodík za remízový výsledek.    
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V desátém kole Juniorské ligy zavítal celek Vysočiny Jihlava. Hosté 
byli od úvodu aktivnější a plzeňskou obranu na čele s brankářem 
Brychem nenechávali odpočinout. „První poločas byl z naší strany 
špatný. Soupeř nás přehrával ve všech směrech,“ popisoval utkání 
asistent trenéra Martin Lepeška. Ve 23.  minutě domácí špatně 
rozehráli standardní situaci a  následný brejk proměnil hostující 
Jan Kosak v  úvodní branku. Vyrovnání měl na kopačkách ve  34. 
minutě František Dvořák, jeho střelu však stačil vracející se za-
dák Jihlavy vytěsnit mimo tyče.V  54. minutě zakončoval po rych-
lém brejku Koudelka – 0:2. V  samém závěru se domácí dočkali 
alespoň snížení, když parádní střelou z  dvaceti metrů se pro-
sadil Daniel Černý. „Aktivitu jsme převzali někdy po hodině hry. 
Bohužel jsme už nedokázali zápas zremízovat,“ dodal Lepeška.

V Ostravě dominovaly na obou stranách spíše obrany. „Náš výkon 
byl hodně špatný, hráči neplnili pokyny, které jsme jim před zápas 
dali,“ posteskl si asistent trenéra Martin Lepeška.  V nastaveném 
čase první části pak přišel rychlý brejk domácích, špatné pokrytí 
Růžičkou a Juranka otevřel skore utkání - 1:0. Po šesti minutách 
hry druhého poločasu mohl vyrovnat   Lukeš, který se řítil sám 

na brankáře Andrejka. Ostravský gólman však úmysl plzeňského 
útočníka vystihl a  v  pádu poslal nohou míč do zámezí. Na rozdíl 
dvou branek zvyšoval v 72. minutě domácí Badalyan. Šanci na obrat 
vykřesal o tři minuty později Matěj Končal, když proměnil nařízený 
pokutový kop za faul na Lukeše – 1:2. Následné minuty měli hosté 
sice převahu, ale vyrovnání už nepřišlo. „Střídající hráči přinesli do 
hry oživení, na lepší výsledek to už ale nestačilo,“ dodal Lepeška.
V  pondělním duelu zavítal do Plzně vedoucí tým tabulky - Zbro-

jovka Brno. Utkání přineslo zajímavou konfrontaci dvou podobných 
herních stylů, diváci se však díky nepřesnosti při zakončení žádné 
branky nedočkali. „Po těch nezdarech a mdlých výkonech, jsme do 
utkání vstoupili dobře. V  úvodní čtvrthodině jsme si vytvořili ně-
kolik příležitostí, které volaly po brance,“ hodnotil průběh utkání 
trenér Jiří Skála. „Na hráčích bylo patrné zlepšení, chuť odčinit 
předchozí výkony. Po většinu utkání jsme byli lepším týmem. Škoda 
jen, že jsme převahu nedokázali přetavit v nějakou branku,“ dodal 
Skála. V příštím kole zajíždí Viktoria na půdu mistrovského Liberce.

Dvě prohry a remíza

FC Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 2:1 (1:0)

Branky: 45. Juranek, 72. Badalyan - 75. Končal (PK)
FC Viktoria Plzeň: Mandous – Hošťálek (75. Vondráček), 
Růžička (75. Hradecký), Domabyl, Krčál – Libotovský, 
Hoffmann, Rusňák (64. Hrdlička) – Štípek (64. Pernglau), 
Lukeš, Končal. Trenéři Skála, Lepeška.

Další tři zápasy má za sebou juniorský tým plzeňské 

Viktorie v  Juniorské lize. Nejprve viktoriáni doma 

překvapivě odevzdali body Jihlavě, poté nestačili na 

poslední tým tabulky, Baník Ostrava a prohráli. V pondělí 

hostili lídra tabulky a po vyrovnané partii se body dělily.

FC Viktoria Plzeň–FC Vysočina Jihlava 1:2 (0:1)

Branky: 88. Černý - 23. Kosak, 54. Koudelka
FC Viktoria Plzeň: Brych - Hošťálek (30.Krčál), Libotovský, 
Hejda (59.Růžička), Končal – Hoffmann, Kyndl, Černý – 
Štípek (56. Lukeš), Dvořák, Zeman (33. Petráček). Trenéři 
Skála, Lepeška.

FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno 0:0

Viktoria: Mandous – Krčál, Libotovský, Domabyl, Končal 
– Hoffmann, Kyndl (89. Vondráček), Rusňák (85. Růžička) 
– Štípek (78. Hrdlička), Dvořák, Lukeš. Trenéři Skála, 
LepeškaHoffmann, Rusňák (64. Hrdlička) – Štípek (64. 
Pernglau), Lukeš, Končal. Trenéři Skála, Lepeška.
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V  11.kole přicestoval do sportovního areálu v  Luční ulici celek 
Fastavu Zlín.  První poločas se odehrával spíše mezi vápny. Ani na 
jedné straně nebyla k vidění výraznější příležitost. Ve druhé půli již 
převzali taktovku domácí. Pomohla jim k tomu branka z 50. minuty, 
kdy se po dobrém presinku Viktoriánů a  chybě brankaře Nováka 
trefil Černý 1:0. Branka zápasu pomohla, Zlín částečně otevřel 
hru a  domácím se nabízely šance po rychlých kontrech. Hosté si 
připravili jednu příležitost, kdy v 72. minutě střela minula branku 
domácích. Viktoriáni i nadále hrozili z brejků v 79. minutě mířil ve-
dle Pernglau. V 89. minutě šli dokonce sami na brankaře Pernglau 
a  Holub, přesto jejich akce brankou neskončila. Gólové rozuzlení 
přišlo v 90 minutě kdy se nadvakrát trefil Pernglau a stanovil ko-
nečný výsledek zápasu 2:0. „Zápasu pomohla branka v  začátku 
druhé půle,“ okomentoval vítězný zápas trenér Jiří Kohout.

K dalšímu utkání I. dorostenecké ligy zajížděla „devatenáctka“ do 
Hlučína. První poločas byl provázen řadou nepřesností na obou 
stranách. Od 20.minuty, kdy se do šance dostal Holub, jehož zakon-
čení skončilo nad brankou, byla FC Viktoria Plzeň lepším týmem. 

„Dobře jsme kombinovali 
a vytvořili jsme si pře-
vahu, ze které pramenily 
šance. Ve 22.min střílel 
Pernglau těsně vedle. 
Hrdlička nebyl v  zakon-
čení také úspěšný,“ po-
pisoval zápas trenér Jiří 
Žilák, který nahradil Ji-
řího Kohouta, jenže si plnil 
reprezentační povinnosti. 
Úvod druhého poločasu 
se nesl ve stejném duchu, 
jako závěr prvního dějství. 
V  52.min centroval Bešta 
a Pernglau hlavičkoval do 

břevna. V  55.min Se k  zakončení hlavou dostal Holub, ale Repáň 
jeho střelu vyrazil na břevno. V závěru nejprve Denk po standardní 
situaci stačil včas odvrátit míč do bezpečí a neujalo se ani zakon-
čení Palky, který v 88.min střílel ze slibné pozice nad branku. „Po 
většinu utkání jsme na hřišti dominovali, k vítězství nám však chy-
běla větší efektivita v zakončení,“ dodal trenér. 

Ostatní výsledky mládežnických týmů

U17
FC Viktoria Plzeň–FC MAS Táborsko 8:1 (4:0), Polom, Kratochvíl, 
Provod, Boček, Medvěděv, Smolík, Malý, Knotek

Čtyři body si ze dvou posledních zápasů do tabulky 

nejprestižnější dorostenecké soutěže připsali viktoriáni 

U19. Nejprve doma přehráli celek Zlína, poté přivezli 

cenný bod z hřiště Hlučína.

Devatenáctka si připsala výhru a remízu

U19

FC FC Viktoria Plzeň Plzeň – FC Fastav Zlín2:0 (0:0)
Sestava: Šiman – Vondráček, Denk, Piroch, Lešek – 
Hradecký, Soroka (78. Doležal), Hrdlička (60. Holub) 
– Pernglau, Černý, Bešta (84. Glazer). Trenéři: Kohout, 
Schveinert, Ticháček

Mládež, ženský fotbal / 

Slavia byla v nedávné historii pro plzeňské fotbalistky vždy nejne-
příjemnější soupeř. Před samotným zápasem se ještě museli pl-
zeňští trenéři navíc vyrovnat s absencí tří hráček základní sestavy.  
„I když jsme nepřivezli body,  za bojovnost zaslouží tým pochvalu. 
Slavie je výkonnostně trochu výše a poslední roky jsme s ní opravdu 
hráli o co nečestnější výsledek, který byl někdy i dvouciferný. Toto 
utkání jsme Slavii svým výkonem velmi ztížili a chybělo nám více 
štěstí, aby výsledek nebyl ještě zajímavější,“ komentoval zápas tre-
nér Karel Fajfrlík

U19

FC Hlučín - FC FC Viktoria Plzeň Plzeň 0:0
FC Viktoria Plzeň:  Šiman, Vondráček, Denk, Piroch, Lešek, 
Domabyl, Hradecký, Hrdlička, Pernglau (69. Glazer), Holub 
(55. Mariánus), Bešta (63. Palka). Trenéři: J. Žilák, R. 
Schveinert, M. Ticháček

FC Viktoria Plzeň–FK Ústí nad Labem 9:0 (2:0), Boček, Provod, 
Medveděv, Šíša 3, Kule, Malý, Kratochvíl

U16
FC Viktoria Plzeň–FC MAS Táborsko 8:4 (4:0), atějka 5, Průcha, 
Teršl, Svoboda
FC Viktoria Plzeň–Ústí n. Labem 8:1 (4:0), Hašek 2, Ritschel 2, 
Havel, Šilhan, Svoboda, vlastní

U15
FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:2)
Tatran Prachatice–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

U14
FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1), Vais, Arzberger
Tatran Prachatice–FC Viktoria Plzeň 2:6 (0:6)

U13
FC Viktoria Plzeň–Tatran Prachatice 26:7, Denis Plecitý 8x, Tomáš 
Kepl 5x, Martin Lávička 3x, Petr Zajíček 3x, Daniel Procházka 2x, 
Ondřej Valeš 2x, Dominik Mošna, Patrik Klich, Pavel Šulc 
SK Dynamo Č. Budějovice–FC Viktoria Plzeň 4:15

U12
Č. Budějovice–FC Viktoria Plzeň 24:0

U11
Městský přebor starších přípravek 7+1 6. kolo: FC Viktoria Plzeň 
„F“ - SK Senco Doubravka 7:0 (2:0) branky: Brýla 3, Renza 2, Ne-
svadba, Hašl
Městský přebor mladších žáků sk. B 6. kolo: Sokol Lhota - FC Vik-
toria Plzeň „E“ 1:12 (1:8) branky: J. Janta 3, Tegi 3, Marko 2, Pešek, 
Marek, Patrovský, Královec

I. liga dorostenek:

SK Slavia Praha– FC Viktoria Plzeň 1:0
Ostrava–FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:2), Hessová, Knödlová

Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1), Vachlová

V posledním utkání dokázaly viktoriánky zásluhou Zuzany 
Vachlové zvítězit na horké půdě v Ostravě. Získané tři body  
usadily plzeňské fotbalistky na bronzovou příčku, hned za 
pražská „S“.

Dvakrát venku 
= tři body

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň  4:1

Poločas: 3:1
Branky:  11́  Mikysková
Sestava: Krýslová –  Bohmannová,  Juračková, 
Nehodová,   Hanžlová  -  Jungová (60´ 
Myslíková),    Mikysková, Svitková, Pacandová  – Beštová ,  
Rosprimová (78´ Ivaničová)Dva zápasy na hřišti soupeřů mají za sebou fotbalistky 

Viktorie Plzeň. V  tom prvním se představily na hřišti 

doposud neporažené Slavie Praha. Poté si dojely pro body 

do Ostravy.
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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

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

9. kolo 29. 9. 2012
Jablonec Dukla 2:2

České Budějovice Teplice 3:2

Plzeň Slovácko 1:1

Slavia Sparta 1:0

Hradec Králové Liberec 2:2

Jihlava Příbram 2:1

Sigma Olomouc Brno 1:1

Ostrava Mladá Boleslav 2:2

10. kolo 6. 10. 2012
Teplice Jihlava 3:1

Dukla Hradec Králové 1:0

Příbram Plzeň 1:0

Slovácko Slavia 3:0

Jablonec České Budějovice 2:1

Brno Liberec 2:1

Mladá Boleslav Sigma Olomouc 0:1

Sparta Ostrava 2:0

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. 16.00

Plzeň Jablonec 20.10. 18.20

Slavia Příbram 19.10. 20.15

Hradec Králové Teplice 21.10. 17.00

Jihlava Sparta 21.10. 17.30

Sigma Olomouc Dukla 21.10. 17.00

Ostrava Brno 20.10. 16.00

Liberec Mladá Boleslav 22.10. 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 27.10. 18.20

České Budějovice Plzeň 29.10. 17.20

Mladá Boleslav Brno 26.10. 20.15

Sparta Liberec 28.10. 17.00

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

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

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

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



26  VIKTORIÁN 6 GL 2012VIKTORIÁN 6 GL 2012 27

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 



28 VIKTORIÁN 6 GL 2012VIKTORIÁN 6 GL 2012 29

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 Michal Špit 9. 4. 1975
29 Roman Valeš 6. 3. 1990
30 Martin Krásný 5. 4. 1995

Obránci
5 Dominik Simerský 29. 9. 1992
8 Marek Kysela 10. 7. 1992
10 Tomáš Jablonský 21. 6. 1987
23 Vít Beneš 12. 8. 1988
25 Jakub Štochl 2. 2. 1987
27 Vojtěch Kubista 19. 3. 1993

Záložníci
2 Radim Jurča 9. 2. 1993
3 Anes Haurdić 1. 3. 1990
7 Filip Novák 26. 6. 1990
11 Jan Kopic 4. 6. 1990
12 Karel Piták 28. 1. 1980
13 Pavel Eliáš 26. 11. 1986
15 Luboš Loučka 25. 8. 1982
16 Jan Kovařík 19. 6. 1988
19 Lukáš Zoubele 20. 12. 1985
22 Tomáš Čížek 27. 11. 1978
28 Ondřej Vaněk 5. 7. 1990

Útočníci

9 Vukadin Vukadinovič 14. 12. 1990
21 David Lafata 18. 9. 1981
26 Lukáš Třešňák 3. 5. 1988

Hlavní trenér 
Václav Kotal

Asistenti trenéra 
Michal Šmarda, Roman Skuhravý, Pavel Drsek, Jan Stejskal 

/ Soupiska

HOSTÉ
FK Baumit Jablonec

Tabulka, postřehy vzájemných zápasů / 

Tabulka Gambrinus ligy po 10. kole
1. FK Baumit Jablonec 10 6 3 1 21:10 21

2. AC Sparta Praha 10 6 1 3 16:9 19

3. SK Sigma Olomouc 10 5 4 1 14:7 19

4. FC Viktoria Plzeň 10 5 3 2 18:9 18

5. Zbrojovka Brno 10 5 2 3 17:18 17

6. SK Slavia Praha 10 3 5 2 14:10 14

7. 1. FC Slovácko 10 4 2 4 13:13 14

8. FC Vysočina Jihlava 10 3 5 2 17:19 14

9. FC Slovan Liberec 10 3 4 3 15:13 13

10. Dukla Praha 10 2 6 2 15:14 12

11. FK Mladá Boleslav 10 3 2 5 10:15 11

12. FK Teplice 10 2 3 5 9:18 9

13. FC Hradec Králové 10 1 5 4 9:13 8

14. 1. FK Příbram 10 1 5 4 8:14 8

15. Dynamo České Budějovice 10 2 2 6 12:19 8

16. FC Baník Ostrava 10 1 4 5 13:20 7

Postřehy vzájemných 
zápasů s FK Jablonec
Srpen 1963: První mistrovské kontakty
Vůbec poprvé se oba celky v mistrovské soutěži setkaly ve druholi-
gové sezoně 1963 - 1964. V druholigové skupině, ve které oba celky 
hrály, startovalo čtrnáct klubů a největšími favority na postup byl 
právě Spartak Plzeň a Teplice. Druhé kolo svedlo oba soupeře do-
hromady. Plzeň jela do Jablonce jako favorit, vždyť před pár týdny 
hrála ještě první ligu a její soupeř zápolil jen v krajském přeboru. 
Došlo však k velkému překvapení. Fr. Čaloun, Mudra, Lopata, Böhm, 
St. Štrunc a další borci podlehli na půdě nováčka 1:3 a do Štrunco-
vých sadů se vrátili nečekaně bez bodu. V jarní odvetě Plzeň zvítězila 
1:0, ale nakonec mezi elitu stejně nepostoupila. 

Květen 1999: Prohra s Jabloncem znamenala pád
Zřejmě nejsmutnější duel s Jabloncem sehrála Viktoria v posled-
ním kole prvoligové sezony 1998 - 1999. Už na podzim v 15. kole 
v Jablonci prohrála 0:2, celou sezonu se pohybovala v nebezpečném 
pásmu sestupu a jaro ještě krizi prohloubilo. Po domácí prohře 0:3 

s Hradcem Králové byl odvolán trenér Petr Uličný a nahradil ho Mi-
lan Šíp, který měl za úkol Viktorku v nejvyšší soutěži zachránit. Ale 
ani pod jeho vedením se Viktorce příliš nedařilo. V předposledním 
kole prohrála na Žižkově 0:3 a v posledním kole přijel do Štrunco-
vých sadů Jablonec, který rovněž bojoval o záchranu. Karty byly 
rozdány jasně. Pokud Viktorka vyhraje, zachrání se. Přišlo 7 702 di-
váků, což vzhledem k důležitosti mače nebylo příliš. Jakoby fandové 
nevěřili, a měli pravdu. Sestava Havel - Novák (83. Smetana), Slabý, 
Velkoborský - L. Došek, Mika (46. Mejdr), Diepold, Hlavsa, Bečka - 
T. Došek, Šedivec (45. Purkart) působila hodně nervózním dojmem 
a podala nedůrazný a místy zbabělý výkon. Hráči selhali hlavně 
v koncovce. Naopak Jablonci spadlo do branky všechno, do čeho 
jeho hráči kopli. První gól hostů vstřelil Vávra, druhý přidal bombou 
z hranice vápna Nečas a hned po přestávce domácí Hlavsa zahodil 
penaltu. Naopak za chvíli Nečas z penalty zvýšil na 3:0 pro Jablo-
nec a domácím už zvonila hrana. Dvacet minut před koncem sice 
snížil Hlavsa a v samotném závěru Slabý dal výsledku definitivní po-
dobu: 2:3 a sestup! Trenér Milan Šíp byl stejně jako hráči a fanoušci 
smutný: „Věděli jsme, že Jablonec má kvalitní mužstvo, které bude 
sázet na brejky a to se potvrdilo. Cením si toho, že hráči bojovali 
i  za nepříznivého stavu. Zlomem byly chvíle, kdy jsme neproměnili 
penaltu a Jablonec ano.“
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Osmibodové českobudějovické 
Dynamo, tak zní jméno příš-
tího ligového soupeře. Jiho-
češi budou v utkání postrá-
dat Tomáše Řepku, který 
si za vyloučení v  posled-
ním utkání s Jabloncem 
„vysloužil“ pětizápasový 
trest. V následujících zá-
pasech tak bude trenéru 
Soukupovi chybět.

Loňský podzim při-
nesl Viktorce v  Edenu 
úspěšné vystoupení 
v  Lize mistrů, které 
se zapsalo zlatým 
písmem do historie 
klubu. Tentokrát 
zavítají viktoriáni 
počátkem  listo-
padu do Eden 
Areny, aby zde 
sehráli utkání 13. 

kola Gambrinus ligy. Soupe-
řem jim bude tým trenéra 
Petra Rady – Slavia Praha. 
Přestože vloni dokázala 
Viktoria v  Edenu sehrát 
výborná utkání s  Barce-
lonou, Borisovem či Milá-
nem, listopadový duel se sešívanými jí moc nevyšel.  Plzeň v Edenu 
ztratila všechny tři body. Měla sice výborný vstup do utkání, vedla 
gólem Koláře, bojovní domácí ale zápas ještě do poločasu otočili 
a nakonec stav 2:1 ubránili až do konce. V jarní odvetě si to Viktorka 

v  Doosan areně 
vynahradila a vy-
hrála poměrně 

hladce 3:0.

Na fotbal v  Plzni 
vyrazí fanoušek až 

osmého listopadu. 
To do Plzně zavítá 

k  utkání 4. kola Ev-
ropské ligy Hapoel Tel 

Aviv. Pár dnů nato pak 
budeme hostit jednoho 

z  kandidátů na nejvyšší 
příčky tabulky – Sigmu 

Olomouc. Souboje s  Ha-
náky přinášejí vždy zají-

mavou podívanou, kdy si 
oko fotbalového labužníka 

přijde na své. Oba týmy pre-
ferují ofenzivní fotbal a tak 

nebývá nouze o góly či bran-
kové příležitosti. Závěr pod-

zimu tak v Plzni určitě nebude 
nudný.

Na jih, na jih, pak do Prahy 
a až potom doma …

Tři zápasy na hřištích soupeřů sehrají fotbalisté Viktorky 

v  nejbližších dnech. Dva v  rámci Gambrinus ligy, jeden 

v  Evropské lize. Právě Tel Aviv bude jejich příštím 

soupeřem, poté je čeká duel v  Českých Budějovicích 

a následně se představí v  Edenu proti Slavii. Doosan 

Aréna tak další zápas shlédne až osmého listopadu, kdy 

do Plzně zavítá izraelský Hapoel.


