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Vážení sportovní přátelé,
Dnes se zde v Doosan areně scházíme u příležitosti posledního podzimního utkání Gambri-

nus ligy, kterým již zároveň vykročíme do druhé poloviny soutěže. Poohlédnutí za končícím 

podzimem najdete na dalších stránkách tohoto magazínu, přesto bych se rád i v tomto textu 

k uplynulým měsícům krátce vrátil. 

V první řadě bych rád touto cestou vyjádřit obrovské poděkování vám -  našim příznivcům, 

kteří nás dokázali neúnavně povzbuzovat od úvodního zápasu v Tbilisi až po dnešní zápas. 

Vám všem patří velká poklona za to, že jste neváhali s námi ve velkém počtu cestovat i do nej-

vzdálenějších destinací a být nám oporou po celé Evropě. Výsledky v Evropské lize i nejvyšší 

domácí soutěži jsou z velké části vaší zásluhou. Já mohu slíbit za celý realizační tým, hráče, 

ale i vedení klubu, že i nadále budeme dělat vše pro to, aby vás námi předváděná hra nadále 

bavila, aby vám přinášela radost.

 

Také v podzimní ligové derniéře s Vysočinou Jihlava budeme chtít být úspěšní a navázat na bodové zisky z posledních ligových kol. Fotbalové 

jaro pak bude z naší strany opět náročné. Kromě zápasů v Gambrinus lize nás také čekají zápasy domácího poháru. Přestože v době, kdy 

píšu tyto řádky, ještě neznám výsledek z Coimbry, pevně věřím, že se na jaře 

příštího roku ve Štruncových sadech sejdeme také u příležitosti vyřazovacích 

bojů Evropské ligy. 

A pokud se splní naše tajné touhy, může nastat situace, že při posledním le-

tošním utkání proti Atléticu Madrid si to s obhájcem vítězství v Evropské lize 

rozdáme o první místo v tabulce skupiny B. Takový zápas by byl skutečně tím 

nejlepším poděkováním našim fanouškům a partnerům za celoroční přízeň. 

Přeji všem krásný fotbalový zážitek – a především ještě jednou děkuji, že jste 

s námi.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Na vítězné vlně v Gruzii, Polsku i Česku
Do letošního fotbalového ročníku vstoupili viktoriáni v polovině čer-
vence utkáním, ve kterém mohli mnohé ztratit. Ale ještě více zís-
kat. Ano, tušíte správně. Jednalo se o předkolo Evropských pohárů. 
Viktorka si však s  Metalurgi Rustavi z  Gruzie poradila nejprve ve 
venkovním klání a poté i v domácím prostředí. „Přiznám se, že mě 
Rustavi v  úvodním utkání mile překvapilo. Hrálo dobře ofenzívně. 
Na druhou stranu jsme si ale v  Gruzii vytvořili náskok, který nás 
pasoval do role favorita. V domácím prostředí jsme náš postup po-
tvrdili, když jsme už po deseti minutách vedli 2:0. Odvetu jsme ode-
hráli bez problémů,“ vrací se k úvodnímu dvojutkání ročníku. Poté 
se ve Štruncových sadech poprvé v sezóně 2012/13 otevřely brány 
Gambrinus ligy. „Hradec nás, i když jsme vyhráli 3:0, hodně potrápil. 
Dlouhou dobu se hrálo bez branek, soupeř byl velmi silný v obraně 
a dlouho nás do nějaké větší příležitosti nepustil. Poté, co jsme 

vstřelili vedoucí branku, na to musel reagovat 
otevřením hry. To nám vyhovovalo více a hrál se 
fotbal nahoru dolů,“ vybavuje se mu první ligový 
duel sezóny, po němž Viktorka brala tři body. Vzá-
pětí svedli Plzeňané další bitvu v evropských po-

hárech. „Ruch Chorzów byl určitě těžším soupeřem než Rustavi. Už 
v úvodním duelu v Polsku se nám dařilo na hřišti dominovat a v po-
slední patnáctiminutovce jsme zlomili zápas na naši stranu. V od-
vetě nám pak Ruch musel, pokud chtěl postoupit, vstřelit tři branky. 
Z toho je jasné, že musel hrát ofenzívně, což nám mělo vyhovovat,“ 
tvrdí o utkání, ve kterém se poprvé v kariéře zapsal mezi plzeňské 
střelce talentovaný David Štípek. Ještě před odvetou s  polským 
sokem odehrála Viktorka další střetnutí Gambrinus ligy. Na půdě 
prvoligového nováčka z Jihlavy nakonec uhrála remízový výsledek 
1:1, o branku Viktorie se postaral Daniel Kolář. „Remíza v  Jihlavě 
byla asi zasloužená. V utkání jsme mohli jít do vedení, ale také jsme 
mohli prohrát. I soupeř si dokázal vytvořit šance. Zápas měl určitě 
výbornou úroveň a fotbalovým fanouškům se musel líbit,“ přemýšlí 
o duelu na Vysočině. Určitě se líbil také následující duel Viktorky. 
V něm totiž sestřelila Ruch vysoko 5:0 a zajistila si postup do dal-

Fotbalový podzim 
pohledem Pavla Vrby

Soutěž s novým filmem režiséra Petera Jacksona
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Nechce se ani věřit tomu, jak rychle 

čas letí. Ve vzduchu je ještě cítit vítězná 

atmosféra po postupu do základní skupiny 

Evropské ligy, pořád doznívají emoce 

z vypjatých duelů Gambrinus ligy a Pavel 

Vrba se už ohlíží za fotbalovým podzimem 

2012. I když ne úplně celým. Dnes čeká 

viktoriány ještě klání s  Jihlavou, poté 

pohárová bitva s  Hradcem Králové a na 

závěr krásného podzimu tu máme souboj 

s  Atléticem Madrid ve Štruncových 

sadech. Bohužel v  tomto článku také 

nenaleznete hodnocení kouče Viktorky 

směrem k  utkání s  Coimbrou, které se 

dohrálo v době, kdy byl Viktorián na utkání 

s Jihlavou již v tisku. 
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ších bitev v pohárové Evropě. „Tento zápas nemůžu hodnotit jinak 
než pozitivně. Hráči předvedli výkon, za který jsem na ně mohl být 
opravdu pyšný. Hrál se výborný fotbal, divácká kulisa byla úžasná,“ 
hovoří v superlativech. 

První ligové i evropské klopýtnutí 
Ve třetím kole Gambrinus ligy Viktorka poprvé v probíhajícím roč-
níku padla. V  Doosan Aréně byli nad síly Západočechů fotbalisté 
z Brna. „Zápas byl z naší strany, co se defenzívy týká, špatný. Na 
druhou stranu jsme si ale dokázali vytvořit hodně příležitostí, takže 
jsme mohli dát více gólů, než jsme dostali. Hráči, kteří zahazovali 
šance z malého vápna, se na porážce od Brna podíleli stejně jako 
defenzíva. Z našeho pohledu to bylo opravdu nepovedené utkání,“ 
hodnotí porážku 2:3 od druhého prvoligového nováčka. Chuť si Pl-
zeňané spravili na Bazalech, kde zvítězili 3:1. „Utkání s Ostravou 
bylo ovlivněno rychlou brankou, kterou se nám podařilo vstřelit. 
Baník poté musel vystrčit drápky a hrát trochu aktivněji, což nám 
vyhovovalo hlavně v přechodové fázi. Zejména v první půli se nám 
v ní dařilo. Když pak přidal z přímého kopu Pavel Horváth náš druhý 
gól, zápas jsme měli pod kontrolou,“ tvrdí. A následovala cesta do 
Belgie. Na stadionu v Bruselu se Viktoria poměřila s KSC Lokeren, 
vítězem Belgického poháru a poslední překážkou Plzeňanů v boji o 
základní skupinu Evropské ligy. „Byl jsem spokojený s hrou v první 
půli, ve druhé už tolik ne. Bohužel se nám nepodařilo prosadit se 

více v ofenzívě. Měli jsme sice nějaké brejkové situace, ale nedotáhli 
jsme je do konce. Soupeř nás za to potrestal v poslední minutě gó-
lem z penalty,“ líčí utkání, ve kterém Západočeši v předkolech evrop-
ských pohárů poprvé za poslední dva roky nezvítězili. Prohráli 1:2.  

Vzhůru do základní skupiny Evropské ligy, vzhůru za 
ligovými výhrami
Chuť si viktoriáni po návratu z Belgie spravili na půdě Mladé Bole-
slavi. Po brankách Marka Hanouska a Václava Procházky mohli sla-
vit vítězství 2:0. „Po celý zápas nás ale Mladá Boleslav trápila a byla 
nebezpečná. O to více nás také těšilo, že jsme z tohoto venkovního 
utkání přivezli do Plzně plný počet bodů. Celkově to byl velmi kva-
litní zápas, který podpořila skvělá divácká kulisa. Když fotbalisté 
cítí podporu od fanoušků, jejich výkony jdou nahoru. Jsem moc rád, 
že takováto situace nyní v Plzni panuje,“ chválí nejvěrnější plzeňské 
fans, soupeře i své svěřence zároveň. Pět ódy na příznivce Viktorky 
mohl Pavel Vrba i po nadcházejícím domácím klání. V něm si jeho 
svěřenci poradili nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 s Lokerenem. 
Toto vítězství pro ně bylo vstupenkou do vytoužené základní skupiny 
Evropské ligy. „Lokeren byl jednoznačně nejtěžší soupeř, se kte-
rým jsme se během předkol Evropské ligy potkali. Odvetu se nám 
podařilo zvládnout takticky velmi dobře, i když jsme v posledních 
minutách zápasu v útočné fázi zbytečně ztráceli míč. Lokeren z toho 
těžil a dostal nás pod určitý tlak. Nakonec jsme ale my byli vítězným 

týmem, který mohl slavit postup. Myslím si, že je obrovský úspěch, 
že se Plzni podruhé v řadě podařilo se probojovat do základní sku-
piny evropských pohárů,“ říká o střetnutí s  klubem z  Flander. Na 
vítězné vlně se viktoriáni vznášeli také na Julisce. S domácí Duklou 
si poradili bez sebemenších problémů 4:1. „Byl jsem samozřejmě 
moc rád, že se nám podařilo potvrdit výhru z týdne v Evropské lize 
i v naší domácí soutěži. Od začátku utkání jsme byli lepší, dařilo se 
nám kombinačně a měli jsme míč prakticky neustále pod kontrolou. 
Zvítězili jsme zaslouženě. Těšil mě nejenom výsledek, ale také způ-
sob, jakým jsme ho dosáhli,“ líčí zápas šestého ligového kola. 

Vítězství na všech frontách
Nadcházející ligový zápas sledovala celá česká fotbalová veřejnost. 
Do Štruncových sadů totiž přijela pražská Sparta. Na Letnou se 
poté sparťané vraceli bez bodu, v Doosan Aréně padli 1:0. „Utkání 
se Spartou bylo opravdu nadprůměrné. Oba týmy ukázaly předve-
denou hrou svou kvalitu, zároveň zde byla vynikající atmosféra. Asi 
si zasloužila obě dvě mužstva bodovat. Spartu jsme ale do nějaké 
vyložené příležitosti nepustili, a tak nakonec zůstaly všechny body 
v Plzni,“ říká. Ve čtvrtek pak přivítal plzeňský svatostánek premi-
érové střetnutí v  základní skupině Evropské ligy. Na západ Čech 
přicestoval soupeř z Portugalska, Académica de Coimbra. Ač vikto-
riáni po první půli s vítězem Portugalského poháru prohrávali, do-
vedli nakonec utkání do vítězného konce. „V prvním poločase jsme 

hráli opravdu výborně a vytvořili si několik situací, po kterých jsme 
mohli jít do vedení. Bohužel jsme je neproměnili a soupeř nás za 
to ze své jediné příležitosti potrestal. Chtěl jsem, abychom se stej-
nou hrou pokračovali i ve druhé půli. Říkal jsem hráčům, ať jsou 
trpěliví, že další příležitosti určitě přijdou,“ tvrdí. A šance opravdu 
přišly. Viktorka zvítězila po brankách Pavla Horvátha, Michala Ďu-
riše a Františka Rajtorala 3:1. Poté čekalo na Vrbovy svěřence klání 
v Teplicích, odkud se nakonec vraceli do Štruncových sadů s bodem. 
„Ten však za daných okolností považuji za úspěch. Prakticky celé 
utkání jsme po vyloučení Mariána Čišovského odehráli v desíti,“ ko-
mentuje krátce remízový duel. Na sklonku září pak vstoupila Vikto-
rka do třetí soutěže, ve které nyní hájí svou čest a slávu. Do Poháru 
České pošty. Na půdě Chomutova ji ale nečekal vůbec jednoduchý 
zápas. Prohrávala už o dvě branky, ale nakonec zvítězila 3:2. „Zápas 
jsme určitě měli rozhodnout dříve. V úvodu utkání nám ale domácí 
nedávali mnoho prostoru a dobře bránili. Ve druhém poločase jsme 
už hráli lépe, bylo vidět, že Chomutovským docházely síly,“ vrací se 
k bitvě s třetiligovým celkem. 

Čekání na plný bodový zisk
O čtyři dny později nastoupili Plzeňané v Doosan Aréně proti Slo-
vácku. „Proti Slovácku to opravdu nebyl vydařený duel. Hrálo dobře 
organizovaně a my jsme se nemohli dostat přes střed hřiště. Bylo 
obtížné překonat defenzívu soupeře. I když jsme se v této činnosti 

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 
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postupně zlepšili, inkasovali jsme a dokázali na vedoucí gól Slo-
vácka odpovědět pouze jednou. Sice jsme se dostali do několika 
‚gólovek‘, ale nepodařilo se nám je proměnit,“ smutní. Následující 
utkání bylo pro všechny viktoriány svátkem. Navštívili totiž Madrid, 
kde se střetli s  místním Atléticem, obhájcem primátu z  Evropské 
ligy. Viktorii v hlavním městě Španělska chyběly jen vteřiny k sen-
zaci. V nastaveném čase Plzeň inkasovala, a protože diváci na Esta-
dio Vicente Calderón žádný jiný gól neviděli, podlehla svému soku 
nejnižším možným způsobem. „Byl jsem spokojený s hrou, kterou 
jsme předvedli. S  výsledkem jsem však nemohl být spokojen. Po 
celý zápas jsme se snažili kombinovat a Atlético se prakticky do 
nějakých větších šancí nedostávalo. Na konci utkání už však bylo 
vidět, že nám docházely síly a tlak Madridu se stupňoval. Bohužel 
se k nám také trošku otočilo zády štěstí, když jsme inkasovali po 
nádherné střele Rodrígueze,“ vybavuje si utkání s madridským vel-
koklubem. Stejným výsledkem skončilo také následné klání Vikto-
rky v Gambrinus lize. Viktoriáni prohráli v Příbrami. „Hlavně v první 
polovině utkání jsme hráli velmi špatně. Byli jsme nedůrazní a ne-
přesní, jako bychom na hřišti vůbec nebyli. Náš fotbal vypadal jako 
hra o třicet let zpátky. Málo koncentrace, ještě méně důrazu a mi-
nimum pohybu. Po návratu z kabiny jsme si už nějaký tlak vytvořili, 
ale znovu pro nás platilo to samé jako v předchozích zápasech. Pro-
stě jsme nedokázali proměnit šance, které jsme si vytvořili. Zápas 
v Příbrami jsme si prohráli sami,“ rozčiluje se ještě dnes. Ač Vikto-
rka nebodovala naplno také v dalším ligovém kole, trenér Plzeňanů 
byl tentokrát s  výkonem svých hráčů nadmíru spokojen. „Mrzelo 
mne, že se nám doma před výbornými fanoušky nepodařilo Jablo-

nec porazit a uhráli jsme s ním pouze remízu. Nicméně si myslím, že 
se za svůj výkon nemusíme vůbec stydět. Naše hra snesla nejpřís-
nější možná měřítka a domnívám se, že jsme viděli na české poměry 
opravdu nadstandardní zápas. Pochvalu si zaslouží také Jablonec, 
který u nás předvedl velmi kvalitní výkon,“ chválí oba aktéry utkání, 
které nakonec po brankách Mariána Čišovského a jabloneckého Víta 
Beneše skončilo remízovým výsledkem 1:1.

Vítězství na venkovních hřištích – v Tel Avivu, Českých 
Budějovicích a Edenu
Po utkání s Jabloncem se situace zlomila. To však před střetnutím 
v Tel Avivu proti místnímu Hapoelu ještě nikdo ze Západočechů ne-
mohl vědět. „První půlhodina tomu rozhodně nenasvědčovala. Hráli 
jsme špatně, měli zbytečně velký počet ztrát v kombinaci. Kdyby-
chom po třiceti minutách prohrávali 3:0, nemohli bychom se tomu 
divit. Do poločasu naštěstí Pavel Horváth vyrovnal a ve druhé půli 
jsme šli brzy do vedení. Utkání ovlivnilo vyloučení soupeře. Musím 
však přiznat, že jsme měli také štěstí. Sice jsem nemohl být naprosto 
spokojen s předvedenou hrou, ale výsledek, který jsme si přivezli 
z Izraele, byl velmi dobrý,“ tvrdí. Ve vítězství přetavila Viktorka také 
své utkání dvanáctého ligového kola na půdě českobudějovického 
Dynama. Jediný gól zápasu vstřelil slovenský stoper Marián Čišov-
ský. „Čtyři zápasy předtím jsme nevyhráli, a tak nám bylo jasné, že 
musíme v Budějovicích bodovat naplno. Naštěstí se nám to podařilo. 
Musím však říci, že jsme předtím odehráli v lize o poznání lepší zá-
pasy, ve kterých jsme ale nebrali plný počet bodů. Určitě jsme mohli 
v Budějovicích být lepší ve finální fázi. Nebyli jsme v ní důrazní a ne-

dokázali jsme zachovat klid,“ hodnotí utkání, do kterého na straně 
Dynama zasáhlo hned několik fotbalistů, kteří v době nedávné ještě 
oblékali plzeňský dres. O kolo později Viktorka zamířila do Edenu, 
který pro ni byl v loňském roce azylem v podzimních utkáních pohá-
rové Evropy. „Zápas se Slavií budu hodnotit podobně jako s Českými 
Budějovicemi. Lepší fotbal byl k vidění v první polovině zápasu. Ve 
druhé půli jsme se snažili po vstřelení vedoucí branky kontrolovat 
hru. Samozřejmě jsme chtěli přidat i pojišťující zásah, ale musím 
přiznat, že nás slávisté k ničemu nepustili. Slavie hraje na podzim 
v dobré formě a hlavně v domácím prostředí je výborná. Jsem rád, 
že se nám podařilo v Edenu zvítězit,“ raduje se.  

Vysoká výhra nad Hapoelem, zničení lídra ligy a výhra na 
hřišti mistra 
Pokud někdo vyčítal Viktorce, že se v  posledních utkáních málo 
brankově prosazovala, domácí duel s Hapoelem ho musel přesvěd-
čit o opaku. Viktoriáni totiž svého soka z Izraele porazili vysoko 4:0. 
„Mužstvo podalo naprosto bezchybný výkon. Svou hrou jsme museli 
udělat radost všem divákům a zároveň se nám podařilo nastřílet 
hodně branek. Byl jsem moc rád, že náš výkon ocenili po finálním 
hvizdu zápasu dlouhým potleskem,“ usmívá se. A úsměv na tváři zů-
stává plzeňskému kouči také ve chvíli, kdy se rozhovoří o klání s Olo-
moucí. Ve čtrnáctém kole přijela do Plzně olomoucká Sigma, tou do-
bou lídr Gambrinus ligy. „Pro mne je Olomouc mužstvem, které ur-
čitě má na to, aby hrálo evropské poháry. Jsem moc rád, že se nám 
takto silného soupeře podařilo přehrát a zaslouženě jsme vyhráli. 
Poté, co jsme vedli o dvě branky, jsme hráli spíše takticky, snažili 

se Olomouc nepouštět do žádných šancí, což se nám dařilo, a čekali 
jsme na brejkové situace,“ hodnotí střetnutí, po kterém právě Vikto-
rka vystřídala Hanáky na čelu prvoligové tabulky. Není se tak čemu 
divit, že na sklonku zápasu vyvolávaly zaplněné ochozy jméno Pavla 
Vrby. „V této souvislosti rád připomínám, že se mi něco podobného 
stalo už v Púchově. Jenomže tam na mne volali, že mi jeden vlak na 
Moravu. Samozřejmě, že Vás takováto podpora od fanoušků potěší. 
Jsem nadšen z toho, jak nás příznivci podporují,“ pěje ódy na nej-
věrnější plzeňské příznivce. K  utkání posledního podzimního kola 
zavítala Viktoria na hřiště mistrovského Slovanu Liberec. Zatímco 
v květnu diváci žádnou branku neviděli, listopadový duel nabídl hned 
tři a dvě červené karty. Zápas plný soubojů, emocí, ale i gólových 
příležitostí, skončil výhrou Viktorie, přestože musela v  oslabení 
skóre utkání otáčet. „V prvním poločase byli liberečtí lepší. My jsme 
první část prospali, bylo tam zbytečně moc faulů a ztrát po našich 
chybách,“ připomíná Vrba. Viktoria hrála navíc od 43. minuty osla-
bena o vyloučeného Procházku. „Mužstvo ukázalo charakter. Otočit 
zápas v Liberci v deseti hráčích je obrovský úspěch.“ A právě v dru-
hém poločasu přišlo zlepšení a také otočení vývoje zápasu. Ten jsme 
zvládli výborně takticky, nechali jsme Liberec hrát a trpělivě jsme 
čekali na naše protiútoky. Hráče musím pochválit.“ Po polovině sou-
těže je tak Viktoria na čele tabulky. „Zatím by bylo předčasné dělat 
nějaké závěry. Čeho se už nemusíme bát, je boj o záchranu, na ten 
údajně stačí třicet tři bodů, takže z tohoto pohledu jsme udělali v Li-
berci obrovský krok, ale liga se počítá až po třicátém kole, takže 
v současné chvíli to nic neznamená. Ale základ máme dobrý,“ končí 
Vrba poohlédnutí za podzimní částí Gambrinus ligy.

/ 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:

Naše filosofie je jednoduchá. Úkolem a posláním nás, tre-
nérů přípravek, je snaha o získání srdcí kluků pro fotbal, 
vzbuzování pozitivních emocí, radosti ze zlepšování se, 
soutěžení, uvědomování si sounáležitosti s kolektivem, 
smyslu pro fair-play. Ve spolupráci s rodiči chceme vy-
chovávat komplexní mladé lidi. Nechceme zklamat dů-
věru 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 pokorou 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

„Se šesti výhrami a jednou remízou můžeme být spokojeni,“ 
říká manažer Staré gardy, Ivan Bican. Dres celkem obléklo 

29 hráčů, přičemž nejvíce startů si 
připsal kapitán Miloš Paul, nejlepší 
střelec Pavel Baroch a Ivan Bican. 
„Ke konci roku nás čekají ještě dvě 
akce. Tou první je tradiční vánoční 
turnaj v  Praze. Rok 2012 pak za-
končíme tradičním Silvestrovským 

utkáním od 10 00 hodin.“ To bude tradičně hostit sportovní areál 
v Luční ulici, kam jsou srdečně zváni všichni příznivci Viktorky.

Úspěšný rok měla i Stará garda
Sedm zápasů a ani jedna porážka, taková je bilance internacionálů Viktorie Plzeň 

během letošního roku. Stará garda úspěšně reprezentovala plzeňský fotbal v Černicích, 

Chotíkově, Švihově, Žákavé, Zbůchu, Kasejovicích a Příbrami. 
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Asi jen málokdo čekal, že plzeňští fotbalisté budou mít od úvod-
ního hvizdu výraznou převahu v konfrontaci dvou předních čes-
kých týmů. Už v  11. minutě explodovaly ochozy ve  Štruncových 
sadech nadšením. David Limberský nacentroval vnějším nártem 
do olomouckého vápna, kde nejvýše vyrostl Daniel Kolář a hlavou 
uložil balón tam, kam patří. Olomouc odpověděla svoji první pří-
ležitostí ve 29. minutě. Po standardní situaci se do zakončení hla-
vou dostal Michal Ordoš. Čisté konto Matúše Kozáčika však neo-
hrozil. Ve 37. minutě se viktoriáni radovali podruhé, když Vladimír 
Darida placírkou nasměroval míč k levé tyči. I druhý poločas měl 
podobný scénář, kdy režisérem hry byli opět svěřenci trenéra 
Pavla Vrby. V 71. minutě, po parádním centru Michala Ďuriše se 
na malém vápně zjevil Jakub Hora, který hlavou přidal třetí gól 
Viktorky. Dočkal se tak svého premiérového zásahu v plzeňských 
barvách v Gambrinus lize. 

„Zápas jsme zvládli dobře, ukázali jsme obrovskou kvalitu, co se 
týká techniky i taktiky. V prvním poločase byla hra spíše otevřená 
a my jsme šli po krásných akcích zaslouženě do vedení 2:0. Druhá 
půle byla z naší strany více o odpovědnosti, o taktice. Čekali jsme 
na příležitost, abychom zvýšili naše vedení. To se nám podařilo. 
Myslím si, že jsme druhý poločas kontrolovali a  zaslouženě vy-
hráli,“ uvedl trenér Pavel Vrba. Tři body vynesly jeho tým na čelo 
tabulky. „Dlouho jsme první nebyli. V letošní sezóně skoro vůbec, 
v minulé jsme toho tam moc nepobyli. Na druhou stranu tvrdím, 
že fotbalová hrana je strašně ostrá. Nedávno se o nás říkalo, že 
jsme hráli špatně a byli v krizi. Nyní dokazujeme, že v krizi nejsme 

a fotbal hrát umíme. Je to ale i otázka soupeře,“ přiznal. Plzeňský 
kotel už před koncem zápasu začal skandovat jméno plzeňského 
trenéra. „Už jsem to jednou zažil. V Púchově vyvolávali mé jméno 
s tím, že mi jede vlak na Moravu. Nyní to asi bylo míněno trošku 
jinak. Těší mě, že i po tak dlouhé době fanoušci mé jméno vyvo-
lávají,“  přiznal Vrba.

Jako první mířili mezi tyče domácí fotbalisté Bosančićem, ale 
s jeho pokusem si Matúš Kozáčik poradil. Stejný hráč pak v minutě 
osmnácté proháčkoval obranu Viktorky a zblízka otevřel skóre zá-
pasu. Pozorná obrana domácích dokázala úspěšně odrážet ataky 
Viktorky a její hráči se tak do první gólové šance dostali až ve čty-
řicáté minutě, kdy si po výborném uvolnění Radima Řezníka a ná-
sledném centru střelu připravil Martin Zeman, ale bohužel nedo-
kázal zamířit přesně. Těsně před závěrem první část nedovoleně 
zastavil Procházka pronikajícího Delarge a  musel předčasně do 
kabin. 

Do druhého poločasu vstoupili viktoriáni přece jen aktivněji a sou-
středěněji než do poločasu prvního a na předváděném fotbalu to 
bylo znát. I  v  deseti se jim dařilo hrát aktivně směrem dopředu, 
z  čehož rezultovaly náznaky šancí Marka Bakoše i  Jakuba Hory. 
První opravdu krásná fotbalová akce se Viktorce podařila v  še-
desáté první minutě, kdy se po přihrávce Michala Ďuriše dokázal 
z pravé strany prosadit čerstvý muž na hřišti, David Štípek, který 
z blízka prostřelil brankáře Bičíka - 1:1! V sedmdesáté sedmé mi-
nutě mohli jít viktoriáni dokonce do vedení – výborně se uvolnil Mi-
chal Ďuriš, z hranice vápna vystřelil tak, že jeho střelu dokázal Bi-
čík vyrazit jen k Marku Bakošovi, který střílel do prázdné branky. 
Bohužel v té chvíli již stál v postavení mimo hru. Hned vzápětí však 
již branka Viktorie uznána byla, když se jako přes kopírák opako-
vala situace z předchozích minut – tentokrát Bičík střelu Michala 
Ďuriše vytáhl jen k Vladimíru Daridovi, který se z hranice vápna 
nemýlil a střelou pod břevno poslal Viktorku do vedení 1:2! 

 „V  prvním poločase byl Liberec 
jasně lepší. My jsme ho úplně 
prospali, bylo tam zbytečně moc faulů a ztrát po našich chybách. 
Liberec jsme tak zbytečně pouštěli do nebezpečných šancí,“ hod-
notil první část zápasu plzeňský trenér Pavel Vrba. „Musím hráče 
pochválit, hlavně za druhý poločas. Ten jsme zvládli výborně tak-
ticky, nechali jsme Liberec hrát a trpělivě jsme čekali na naše pro-
tiútoky. Mužstvo ukázalo charakter. Otočit zápas v Liberci v deseti 
hráčích je obrovský úspěch a  my si toho nesmírně vážíme,“ po-
chvaloval si Vrba. Viktoria si tak upevnila svou pozici na čele ligové 
tabulky. „Nyní jsme v polovině – možná jediné, čeho se nemusíme 
nyní bát, je boj o záchranu, na ten údajně stačí třicet tři bodů, takže 
z tohoto pohledu jsme udělali obrovský krok, ale liga se počítá až 
po třicátém kole, takže v současné chvíli to nic neznamená.“ 

Viktoria smetla Sigmu, Doosan arena 
skandovala: Tak jsme první no a co ...

Jednoznačný průběh mělo utkání 14. kola Gambrinus 

ligy, ve kterém viktoriáni hostili olomouckou Sigmu. 

Zápas prvního týmu se třetím skončil poměrně hladkou 

výhrou plzeňských barev.

Drama v Liberci se šťastným 
koncem pro Viktorii

FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc 3:0 (2:0)

Branky: 11. Kolář, 37. Darida, 71. Hora
ŽK: Zeman
Rozhodčí: Jiří Jech - Ondřej Pelikán, Robert Hájek
Diváci: 10 238
Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský - Horváth, Darida - Ďuriš, Kolář (67. Hora), 
Zeman (81. Malakyan) - Bakoš (88. Hejda). Trenér Pavel 
Vrba.
Sigma Olomouc: Zlámal - Rossi, Dreksa (78. Šindelář), 
Škerle, Vepřek - Hořava, Ordoš, Pospíšil - Klesnil (61. 
Doležal), Navrátil, Petr (88. Schulmeister). Trenér 
Roman Pivarník.

K  poslednímu podzimnímu kolu nastoupila Viktoria 

na hřišti mistrovského Slovanu Liberec. Trenér Vrba 

v utkání postrádal Františka Rajtorala a Daniela Koláře, 

které nahradili Martin Zeman s Jakubem Horou.

FC Slovan Liberec – FC Viktoria Plzeň  1:2 (1:0)

Branky: 18. Bosančić – 61. Štípek, 79. Darida
Rozhodčí: Kocourek – Nádvorník, Mencl
Žluté karty: 17. Vácha, 38. Šural, 44. Blažek, 70. Kušnír, 
89. Vácha, 92. Bosančič – 9. Limberský, 27. Darida, 
44. Bakoš
Červené karty: 89. Vácha – 43. Procházka
Diváci: 4180
FC Slovan Liberec: Bičík – Kušnír, Kelič, Nezmar (72. 
Toth), Fleišman – Šural (68. Hadaščok), Vácha, Bosančić, 
Janů (81. Rabušic)– Blažek, Delarge – trenér Jaroslav 
Šilhavý
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Procházka, 
Čišovský, Limberský – Horváth, Darida (83. Hejda), 
Zeman (45. Ševinský), Ďuriš, Hora (60. Štípek) – Bakoš – 
trenér Pavel Vrba
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Podzim 2001: Historicky první mistrovský souboj
V létě roku 2001 sestoupila Viktoria z první ligy, ale průběh dru-
holigového podzimu 2001 - 2002 nenaznačoval ani náhodou, že by 
se Viktoria měla hned vrátit mezi elitu. Pohybovala se uprostřed 
tabulky a před vzájemným duelem s Jihlavou, vůbec prvním mi-
strovským v historii, za svým soupeřem z Vysočiny zaostávala 
o čtyři body. V průběhu podzimu skončil u plzeňského týmu tre-
nér Miroslav Koubek a mužstvo zatím vedl dosavadní asistent Ivan 
Kovács. Viktoria měla od úvodních minut převahu, ale střelecky 
se prosadila až po obrátce. Šedivec si obhodil obránce a prostře-
lil prudce brankáře Bartoše. Střelec prvního gólu vzápětí zazdil 
další šanci, za pár minut nastřelil břevno, ale v závěru se pode-
psal pod druhý pojišťovací gól. Po úniku Pleška přistrčil Šedivec 
míč Fořtovi a ten zblízka trefil šibenici. Viktoria vyhrála 2:0, v hle-
dišti bylo pouhých 691 (!) diváků.

Jaro 2003: O těsné výhře rozhodl Káník
Druholigový ročník 2002 - 2003 byl pro Viktorii postupový. Už 
v průběhu podzimu nahradil Petra Radu postupový kouč Zdeněk 
Michálek a přispěla k tomu i prohra 0:2 v Jihlavě. V jarní odvetě, 
která byla součástí pětadvacátého kola, nastoupila Viktoria ve 
složení Colceag - Bečka, Podzemský, Knakal, Smola - Jež (77. Za-
poměl), Limberský, Barteska, Káník (90. Slabjak) - Smíšek (55. 

Černoch), Fořt. Domácí nemohli v úvodu najít recept na důslednou 
defenzívu jihlavských borců. Až po dvaceti minutách hry zužitkoval 
centr Ježe agilní Káník a přesnou hlavičkou do horního rohu pře-
konal brankáře Vorla. V dalším průběhu domácí uspořádali fes-
tival zahozených vyložených šancí, možnost vyrovnat však měla 
i Jihlava. Do konce utkání se už žádná branková síť nerozvlnila. 

Podzim 2005: Vágner odmítl vítězství, zahodil penaltu 
Byla to první společná prvoligová sezona obou soupeřů. Ročník 
2005 - 2006 byl ve znamení bojů o záchranu v nejvyšší soutěži Vik-
torie i Jihlavy. Na podzim ve dvanáctém kole postavil doma Zde-
něk Michálek tento celek: Ticháček - Procházka, Zakopal, Rada, 
Smola - Fillo, Pilař, Barteska, Limberský (68. Knakal) - Vágner, 
Bednář (81. Svátek). Blíže k vítězství měli sice domácí, ale poté, co 
v nastaveném čase zahodil Vágner i pokutový kop, museli se spo-
kojit s dělbou bodů. Míč z bílého puntíku letěl nad branku! I řada 
dalších brankových šancí zůstala nevyužita. V jarní odvetě už byl 
u Viktorie trenér František Straka, ale v Jihlavě přišlo další zkla-
mání. Plzeň tam propadla herně i výsledkově. Prohra 0:2 zname-
nala pro zbytek soutěže velké starosti. Nakonec se však Viktoria 
na čtrnáctém místě zachránila, Jihlava naopak společně s Blšany 
sestoupila do druhé ligy.

V podzimním epilogu hraje 
Viktoria doma s Jihlavou

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

Mistrovské souboje plzeňské Viktorie s Jihlavou 

v dávnější fotbalové historii neexistovaly, oba 

kluby startovaly až do počátku nového století 

v rozdílných soutěžích. Zatímco Viktoria ve své 

historii střídala druholigovou éru s prvoligovou, 

Jihlava se do nějaké vyšší soutěže probojovala až 

v roce 2000. 
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Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 213
Prvoligové branky 14

21 František Rajtoral 
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 211
Prvoligové branky 23

27

Radim Řezník
 20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 119
Prvoligové branky 2

14

František Ševinský 
31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 175
Prvoligové branky 9

15

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 378
Prvoligové branky 75

10

Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 7

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 82
Prvoligové branky 0

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 194
Prvoligové branky 14

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 44
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 83
Prvoligové branky 33

23

17

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 
Post útočník
Prvoligové starty 62
Prvoligové branky 9

5

Edgar Malakyan
22. 9. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 5
Prvoligové branky 0

22Vladimír Darida 
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 40
Prvoligové branky 6

16 Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 194
Prvoligové branky 43

26 David Štípek 
31. 5. 1992 
Post záložník
Prvoligové starty 6
Prvoligové branky 1

29 Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

Martin Zeman
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 3

7

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Roman Adamov
21. 6. 1982 
Post útočník
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

9 Jakub Hora 
23. 2. 1991
Post útočník
Prvoligové starty 49
Prvoligové branky 3

17
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Podruhé v historii v Gambrinus lize
Na konci loňského ročníku se v  Jihlavě psala 
historie. Tým vedený Romanem Pivarníkem, 
jenž od letošní sezóny působí jako hlavní tre-
nér v  Olomouci, podruhé od svého založení 
slavil postup do nejvyšší české soutěže, když 
obsadil ve druhé lize stříbrnou příčku za mi-
strovským Ústím nad Labem. V  Jihlavě se 
předtím hrála Gambrinus ligy už v  sezóně 
2005/06, ale po roce se s  ní na Vysočině 
museli rozloučit. Jihlavští fotbalisté totiž 
obsadili díky zisku devětadvaceti bodů 
předposlední příčku a čekal je návrat do 
druhé ligy. V  roce 2005 se tak Jihlava 
vůbec poprvé ve své historii podívala do 
nejvyšší soutěže. První českosloven-
ská liga byla Jihlavským zapovězena, 
v  době existence Československa se 
na Vysočině hrál většinou krajský 

přebor. Několik sezón 
prožili jihlavští fotbalisté 

také v  divizi. Na počátku 
90. let se Jihlavě podařilo 

premiérově postoupit do 
MSFL, ve které v prvních le-

tech bojovala o bytí a nebytí. 
Vždy se ji ale podařilo zachrá-

nit a postupem času poma-
loučku polehoučku stoupala 

tabulkou třetí ligy stále výše. 
Výkonnost Jihlavských následně 

kulminovala v sezóně 1999/2000, 
po které se v Jihlavě kopala druhá 

liga. Od stejného roku také nese 
Jihlava svůj současný název, do kte-

rého bylo přidáno slůvko Vysočina. 

Skvělý vstup do sezóny
Nováček z  Jihlavy vstoupil do letoš-

ního ročníku Gambrinus ligy skvěle, 
když v  úvodních sedmi kolech nepo-

znal hořkost porážky. Nejprve ve své 
prvoligové premiéře svěřenci Františka 

Komňackého remízovali v přestřelce se 
Slavií 3:3, aby vzápětí ve svém prvním 

představení před domácím publikem 
uhráli remízu 1:1 s  Viktorkou. Následně 

stejný výsledek zopakovali v dalších třech 
utkáních v  řadě. V šestém kole pak přišlo 

Vysočina Jihlava, nováček 
s ofenzívním pojetím hry

Jihlava v  loňském fotbalovém roce vybojovala 

postup do Gambrinus ligy, do které vzápětí 

vlétla jako uragán. Pod taktovkou Františka 

Komňackého nepoznala porážku úvodních sedm 

kol! Svým ofenzívním pojetím hry si prvoligový 

novic, v  jehož barvách září kanonýr Stanislav 

Tecl, vysloužil mezi českou fotbalovou elitou 

renomé. Ve druhém ligovém kole sebral dva 

body i Viktorii. Podaří se Západočechům dnes 

Vysočinu v rozlučce s Gambrinus ligou pro rok 

2012 porazit?   

Představujeme soupeře / 

první vítězství, když si Jihlava při-
vezla tři body z  Mladé Boleslavi. 

Vzápětí v domácím klání s Ostravou 
tuto výhru potvrdila a znovu brala 

plný bodový zisk. O kolo později při-
šla první porážka. A pro Jihlavské to 

byla opravdová facka, neboť na půdě 
Brna, druhého prvoligového nováčka, 

prohráli 5:1. Chuť si Vysočina spravila 
vzápětí na domácí půdě, kde si pora-

dila s Příbramí. V dalším utkání na půdě 
Teplic ale znovu prohrála. Ve zbývajících 

dvou říjnových zápasech brala po bodu. Nejprve za remízu se Spar-
tou, poté na Dukle. Listopad následně otevřela nejtěsnější možnou 
porážkou 0:1 od Jablonce. Ve 14. kole pak Jihlavští padli tříbranko-
vým rozdílem na půdě Slovácka.  

Kádr zvučných jmen
Kouč František Komňacký se může spolehnout na velezkušené 
hráče a zároveň má v týmu velký počet talentovaných fotbalistů, 
které mu jeho trenérští kolegové mohou závidět. Zmiňme nejprve 
zkušené matadory. Jedničkou Jihlavy je Jaromír Blažek, který 
byl dlouhá léta prvním gólmanem ve Spartě. Vyzkoušel si také 
na jeden rok angažmá v Bundeslize a má na svém kontě i zápasy 
za český národní tým. V devětatřiceti letech je jednou z  velkých 
osobností české nejvyšší soutěže. Tou je bezpochyby také stře-
dopolař Václav Koloušek, který přišel na Vysočinu před startem 
letošního ročníku z Brna. Také on je bývalým českým reprezen-
tantem a má zkušenosti se zahraničními soutěžemi. Mezi další 
fotbalisty, kteří už mají opravdu v  lize něco odehráno, patří dva 
bývalí viktoriáni. Tomáš Rada hostuje v Jihlavě od léta z tureckého 
Sivassporu a Lukáš Vaculík, jenž hrál za Viktorku na podzim roku 
2008, už s Vysočinou slavil postup do Gambrinus ligy po sezóně 
loňské. Nejvíce skloňovaným jménem v souvislosti s Jihlavou je 
však útočník Stanislav Tecl. Tento dvaadvacetiletý kanonýr se 
v nejvyšší české soutěži letos zapsal do střelecké listiny už de-
setkrát, ale jeho skvělou formu překazilo zranění kotníku. Vel-
kou pozornost na svou osobu upoutal také devatenáctiletý Lukáš 
Masopust. Možná mu také ke skvělým technickým finesám, které 
zvládá dokonale, napomohlo jeho fotbalové jméno. Z dalších fot-
balistů Vysočiny jmenujme třeba Marka Jungra, Ondřeje Šourka 
či slovenského internacionála Karola Karlíka. 

Vzájemné zápasy pohledem archivu

Gambrinus liga 2012/2013
Vysočina Jihlava–Viktoria Plzeň 1:1 (1:1, Karlík - Kolář)

Gambrinus liga 2005/2006
Viktoria Plzeň–Vysočina Jihlava  0:0
Vysočina Jihlava– Viktoria Plzeň 2:0 (0:0, Lovětínský, 
Perniš)

II. liga 2004/2005
Vysočina Jihlava–Viktoria Plzeň 0:1 (0:1, Černoch)
Viktoria Plzeň–Vysočina Jihlava 2:1 (0:0, Fillo, Pilař - 
Lovětínský 

II. liga 2002/2003
Vysočina Jihlava–Viktoria Plzeň 2:0 (0:0, Šourek, Vladyka) 
Viktoria Plzeň–Vysočina Jihlava 1:0 (1:0, Káník) 

II. liga 2001/2002
Viktoria Plzeň–Vysočina Jihlava 2:0 (0:0, Šedivec, Fořt)
Vysočina Jihlava–Viktoria Plzeň 0:2 (0:0, Kousal, Fořt)

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

Branky: 15. Karlík – 31. Kolář
ŽK: Jungr, Tecl, Josl, Sedláček – Horváth, Ďuriš, Rajtoral
Rozhodčí: Bílek – Košec, Tacina
Diváků: 4 150
FC Vysočina Jihlava: Blažek – Obert, Tlustý, Šourek, Josl – 
Masopust (71. Mešanović), Koloušek, Jungr (90. Kryštůfek), 
Karlík, Vaculík (80. Sedláček) – Tecl. Trenér František 
Komňacký
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Rajtoral, Ševinský, Procházka, 
Limberský – Darida, Horváth – Ďuriš, Kolář (90. Hanousek), 
Hora (46. Fillo) – Bakoš (77. Štípek). Trenér Pavel Vrba
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

/ Partneři Juniorka / 

Slavistická juniorka nastoupila doplněna o šest hráčů 
prvního týmu, což jejich ambice ještě umocnilo. Viktoria 
dokázala odolávat až do 21. minuty, kde se domácí poprvé 
prosadili. Další pohroma pro plzeňské hráče přišla v de-
větadvacáté minutě, kdy Milutinovič dvěmi trefami dosáhl 
čistého hattricku. Ve 38. minutě přišel rohový kop domá-
cích, který zakončila trefa Kolaříka. V  samém závěru 
první části pak zvyšoval na rozdíl pěti branek Tomáš Frej-
lach. „Sportovně musím uznat, že Slavia byla lepší. Přehrávala nás 
ve všech směrech,“ popisoval zápas trenér Jiří Skála. Do druhého 
poločasu provedli trenéři hostí hned čtyři změny. Obraz hry se přeci 
jen trochu změnil. V 59. minutě se prosadil domácí Hurka a zvýšil na 
6:0. Minutu na to sice Viktoria dopravila míč za záda gólmana Maliny, 
avšak situaci předcházel útočný faul. Zbývající minuty už přinesly 
pouze zápisy do statistik v kolonkách žluté karty. „Zápas ukázal ně-
kterým hráčům, kde je jejich herní strop. Svým laxním přístupem 
a hrubými chybami jsme soupeři výhru doslova darovali. Jediným 
pozitivem zápasu byl výkon Vondráčka, Černého a  Pernglaua.“ 

V posledním utkání podzimu byli plzeňští fotbalisté 
aktivnější a svého soupeře po většinu času zatla-
čili na jeho polovinu. Avšak převážná část útoč-
ných akcí troskotala ještě před velkým vápnem. 
První větší příležitost tak přišla ve 20. minutě. Po 
centru se v  šestnáctce dostal k  odraženému míči 
Petráček, netrefil jej však přesně a tak se na stavu 
nic neměnilo. O třináct minut později vybídl Matěj 

Končal ke skórování znovu Tomáše Petráčka, v  tomto případě cí-
lil plzeňský útočník přímo do gólmana. Ve 38. minutě se mohl do 
listiny střelců zapsat Matěj Končal, ale gólman stačil jeho pokus 
vyrazit. I druhá část nabídla podobný obraz hry. V  51. minutě byl 
v  pokutovém území faulován Edgar Majakyan. Nařízený pokutový 
kop ale Končal neproměnil. A když si Lipt poradil s dalším pokusem 
Končala i střídajícího Hrdličky, skončil zápas bez branek. 

„S ohledem na vývoj utkání nemůžeme být s jedním bodem spoko-
jeni. Soupeře jsme přehrávali, měli více ze hry. Bohužel jsme ne-
dokázali dát gól,“ komentoval podzimní derniéru trenér Jiří Skála. 
„Snahu určitě dnes nelze hráčům upřít, avšak na vítězství a tři body 
to dnes nestačilo.“ 

Juniorka zakončila 
podzim remízou 
s Teplicemi

Nejprve zajížděla Juniorka k zápasu do Prahy, kde ji 

čekal druhý tým tabulky. Favorizovaní domácí potvrdili 

své ambice a vysoko přehráli viktoriánské mladíky. 

Poté svěřenci trenéra Jiřího Skály a Martina Lepešky 

hostili severočeské Teplice.

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 6:0 (5:0)

Branky: 21., 29., 29. Milutinovič, 38. Kolařík, 45. Frejlach, 
59. Hurka
ŽK: 1:6
Rozhodčí: Plesar - Pochylý, Moudrý
FC Viktoria Plzeň: Brych (46. Mandous) - Rusňák (46. 
Pernglau), Krčál (46. Vaňous), Vondráček Jakub, Lukeš (46. 
Dvořák), Hoffmann, Černý, Libotovský (K) (62. Domabyl), 
Kyndl, Petráček, Chocholoušek. Trenéři: Jiří Skála, Martin 
Lepeška

FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 0:0

ŽK: 2:3
Rozhodčí: Zadinová - Mokrusch, V. Paták
Viktoria: Bolek – Vondráček, Libotovský, Domabyl, Vaňous 
– Hamerník (60- Hrdlička), Hoffmann, Malakyan (61. 
Pernglau (74. Hoštálek)) – Kyndl, Petráček, Končal. Trenéři 
Skála, Lepeška.
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Úvod zápasu s českobudějovickým Dynamem patřil hostům, kteří se 
ujali vedení v 9. minutě. Viktoria dokázala rychle odpovědět Hrdlič-
kou. Ve 22. minutě mohl skore strhnout na stranu domácích Hrdlička, 
ale těsně minul branku. O devět minut později orazítkovali hosté Ho-
rákem tyč. V úvodu druhé půle měl další velkou šanci Hrdlička, avšak 
brankař Maruška znovu hosty podržel. V 53. minutě hosté zaútočili, 
k odraženému míč se dostal Staněk a parádní střelou z 22-ti metrů 
nedal brankaři Šimanovi šanci. V 56. minutě mohl vyrovnat Piroch, 
když si dobře zpracoval míč v  pokutovém území a  tvrdě vystřelil, 
ale Maruška byl znovu připraven. Domácí měli tlak, který vyústil 
v sérii rohových kopů V 92. minutě kopali standardní situaci, kterou 
zakončil Domabyl do tyče a odražený míč poslal střídající Holub do 
sítě. „Byl to velmi dobrý zápas z obou stran, Budějovicím patřil spíše 
první poločas a nám druhý. V zápase bylo vidět spoustu povedených 
akcí, jenom škoda, že jsme jich více nedotáhli  ke gólovému efektu,“ 
okomentoval zápas trenér Jiří Kohout.

Následně hráli Viktoriáni na hřišti v Počernicích proti Slavii. První 
poločas vyšel spíše domácím, i když hosté měli dvě dobré příleži-

tosti, které nevyužil Pernglau a Mlynařík. 
Do vedení šli domácí ve 36. minutě po 
faulu Pirocha a nařízeném pokutovém 
kopu se trefil Liška 1:0. Do druhé půle 
vstoupili aktivněji hosté, v  50. minutě 
srovnal skóre Šíša, když zužitkoval dob-
rou akci Pernglaua a přihrávku Mariá-
nuse. V 58. minutě to bylo 1:2, Černý při-
hrál Pernglauovi, který z  hranice vápna 
trefil přesně k tyči. Domácí srovnali skóre 
po rohovém kopu, kdy se hlavou prosadil 

Hudeczek. V 76. minutě zahrávala Slavia přímý kop a Verner trefil 
přesně horní kout Šimanovy branky 3:2. V nastaveném čase se ještě 
prosadil Liška a stanovil tak výsledek zápasu na 4:2. „Druhá půle 
se nám herně vydařila, dokázali jsme skóre otočit, ale domácí mají 
velkou sílu ve standardních situacích a tím si vzali vedení nazpět,“ 
uvedl trenér Jiří Kohout. 

Ostatní výsledky

U17
Viktoria Plzeň–FC Písek 8:0 (6:0), Kratochvíl 4, Polom 3, Smolík
Baník Most–Viktoria Plzeň 4:3 (1:2), Šíša 2, Kratochvíl

U16
Viktoria Plzeň–FC Písek 3:1 (2:0), Matějka, Šilhan, Svoboda
Baník Most–Viktoria Plzeň 2:3 (0:1), Matějka, Teršl, Denk

Nejprve se elitní kategorie dorostenců 

představila v domácím prostředí v utkání 

s  Českými Budějovicemi. Utkání, které 

mělo vyrovnaný průběh, skončilo 

dělbou bodů. K předposlednímu zápasu 

podzimu pak zajížděli viktoriáni na hřiště 

v tabulce druhé Slavie Praha. 

Dva zápasy, ale pouze jeden bod

Mládež, ženský fotbal / 

Viktoriánky udeřily již v desáté minutě.  Jungová unikla po pravé 
straně, její  přesný centr si u zadní tyče „našla“  Ondrášková a svým 
premiérovým gólem otevřela skóre. „Soupeř ale o pět minut později 
vyrovnal. Chybovali jsme ve středu hřiště a po rychlé rozehrávce 
a zaváhání v naší obraně bylo srovnáno. Druhá půle již z naší strany 
byla podstatně lepší. Některé hráčky přidaly na výkonu, přestali 
jsme kazit a to se projevilo na našem tlaku,“ komentoval utkání tre-
nér Karel Fajfrlík. V 54́  Nehodová uvolnila na hranici pokutového 

území Mikyskovou a ta nádhernou střelou zvýšila na 2:1. V 70´pak 
Svitková ostře zacentrovala do pokutového území a  brněnská 
hráčka si míč srazila do branky.

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo Č. Budějovice  2:2 (1:1)

Sestava: Šiman – Vondráček (46.Šíša), Domabyl, Piroch, 
Palka – Mariánus (68. Holub), Hradecký, Doležal (85. 
Soroka) – Pernglau, Hrdlička, Mlynařík (60.Bešta). Trenéři: 
Kohout, Schveinert, Ticháček

U15
1.FK Příbram–Viktoria Plzeň 4:2 (2:2)
Viktoria Plzeň–Jindřichův Hradec 2:0

U14
1.FK Příbram–Viktoria Plzeň  2:3 (1:2), Arzberger 2x, Kocourek
Viktoria Plzeň–Jindřichův Hradec 0:0

U13
Český Lev Union Beroun–FC Viktoria Plzeň 6:12
Výsledky jednotlivých utkání
Český Lev Union Beroun A–FC Viktoria Plzeň A 1 : 3 Paul, Težký, Kepl              
Český Lev Union Beroun B–FC Viktoria Plzeň B 3 : 2 Mošna 2x
Český Lev Union Beroun B–FC Viktoria Plzeň A 2 : 2 Lávička, Kepl 
Český Lev Union Beroun A– FC Viktoria Plzeň B 0 : 5 Patrovský 4x, 
Zajíček

U12
Český Lev – Union Beroun–FC Viktoria Plzeň 3:17            

Výsledky jednotlivých zápasů 
A:A 0:5 , B:B 2:2, A:B 0:5, B:A 1:5             
Branky: Jindřich 4, Tětek 3, Pěcháček 3, Fikrle 2, Cirok, Formánek, 
Janda, Ruda, Kodýdek

U11
Městský přebor starších přípravek 7+1
FC Viktoria Plzeň „F“–FC Spartak Chrást o. s. 11:0 (4:0) 
branky: Tegi 2, Drtil 2, Svoboda 2, J. Kajer 2, Královec, Nesvadba, Jůza

FK Kohouti Rokycany–FC Viktoria Plzeň „F“ 1:16 (0:6), 
branky: Tegi , Krátký 3, Renza, J. Janota 3, Drtil 4,J. Kajer 2, Koží-
šek, Marek

Starší žákyně
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 0:1 (0:0)

Mladší žákyně
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 1:0 (1:0), Kratochvílová

FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň  1:3

Poločas: 1:1
Branky: 10´ Ondrášková, 54́  Mikysková, 70´ vlastní
Sestava: Krýslová –  Bohmannová,  Juračková, 
Nehodová,   Hanžlová  -  Jungová (60´ Pacandová), 
Mikysková , Svitková, Ondrášková  (89´ Myslíková)- Beštová 
(87´ Strejcová), Ivaničová  (46́  Rosprimová)

Juniorky: FC Zbrojovka Brno– FC Viktoria Plzeň 0:0

Ženy přivezly tři body z Brna
V posledním podzimním kole zavítaly plzeňské fotbalistky 

na hřiště Zbrojovky Brno. Začátek přinesl řadu 

nepřesností na obou stranách. Na konci zápasu se však 

z výhry a tří bodů radovala plzeňská děvčata. 

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 4:2 (1:0)

Branky Viktorie: Šíša, Pernglau
Sestava: Šiman – Glazer (58. Bešta), Chocholoušek, Piroch, 
Palka – Hradecký, Doležal (46.Mariánus), Hrdlička (87. 
Soroka) – Pernglau (72.Holub), Černý, Mlynařík (46.Šíša). 
Ternéři: Kohout, Schveinert, Ticháček
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11 
KAPITOL  

18 

PŘEKVAPENÍ

PAVEL HORVÁTH 
MŮJ PŘÍBĚH NEKONČÍ 
NEVŠEDNĚ NAPSANÁ KNIHA 
SKVĚLÉHO FOTBALOVÉHO VYPRAVĚČE.

VYCHÁZÍ  5. 11. 2012

AUTOGRAMIÁDA PAVLA HORVÁTHA 
15. 11. 2012 16:00 – 18:00 HODIN, OC PLAZA, PLZEŇ 
KNIHU LZE ZAKOUPIT OD 29.10. 2012 NA WWW.PAVELHORVATH.CZ

/ Los GL

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

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

11. kolo 20. 10. 2012
České Budějovice Slovácko 0:0

Plzeň Jablonec 1:1

Slavia Příbram 2:1

Hradec Králové Teplice 2:0

Jihlava Sparta 1:1

Sigma Olomouc Dukla 2:1

Ostrava Brno 1:1

Liberec Mladá Boleslav 2:0

12. kolo 27. 10. 2012
Teplice Sigma Olomouc 1:1

Dukla Jihlava 2:2

Příbram Ostrava 2:1

Slovácko Hradec Králové 1:1

Jablonec Slavia 0:0

České Budějovice Plzeň 0:1

Mladá Boleslav Brno 1:0

Sparta Liberec 2:1

13. kolo 3. 11. 2012
Slavia Plzeň 0:1

Hradec Králové České Budějovice 0:1

Jihlava Jablonec 0:1

Sigma Olomouc Příbram 6:1

Ostrava Teplice 3:2

Liberec Slovácko 3:2

Brno Dukla 1:3

Mladá Boleslav Sparta 1:1

14. kolo 10. 11. 2012
Teplice Liberec 3:0

Dukla Ostrava 2:0

Příbram Hradec Králové 0:0

Slovácko Jihlava 3:0

Jablonec Mladá Boleslav 2:3

České Budějovice Slavia 2:1

Plzeň Sigma Olomouc 3:0

Sparta Brno 2:0

15. kolo 17. 11. 2012
Hradec Králové Slavia 3:2

Jihlava České Budějovice 1:0

Sigma Olomouc Jablonec 0:1

Ostrava Slovácko 2:1

Liberec Plzeň 1:2

Brno Příbram 1:0

Mladá Boleslav Dukla 3:0

Sparta Teplice 1:0
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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 

 merchandising
 promotion
 sales force
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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 Jan Hanuš 28. 4. 1988
13 Dalibor Rožník 3. 5. 1988
29 Jaromír Blažek 29. 12. 1972

Obránci
2 Gabriel Da Silva 18. 9. 1987
4 Petar Gavrić 21. 10. 1986
6 Ondřej Šourek 26. 4. 1983
8 Igor Obert 14. 7. 1982
15 Lukáš Kryštůfek 15. 8. 1992
17 Petr Tlustý 17. 1. 1986
22 Tomáš Josl 12. 11. 1984
25 Tomáš Marek 20. 4. 1981

Záložníci
3 Tomáš Rada 15. 2. 1983
9 Marek Jungr 11. 4. 1987
11 Lukáš Vaculík 6. 6. 1983
16 Tomáš Kučera 20. 7. 1991
18 Jan Kosak 3. 2. 1992
21 Václav Koloušek 13. 4. 1976
23 Karol Karlík 29. 6. 1986
26 Lukáš Masopust 12. 2. 1993
  Jan Kliment 1. 9. 1993

Útočníci
7 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
10 Muris Mešanović 6. 7. 1990
14 Martin Štancl 2. 3. 1993
28 Tomáš Sedláček 29. 8. 1980
 Alois Zeman 22. 6. 1992

Hlavní trenér 
František Komňacký

Asistenti trenéra 
Josef Vrzáček, Marek Zúbek

/ Soupiska

HOSTÉ
FC Vysočina Jihlava

Tabulka, miss fanynka / 

Tabulka Gambrinus ligy po 15. kole
1. FC Viktoria Plzeň 15 9 4 2 26:11 31

2. AC Sparta Praha 15 9 3 3 23:12 30

3. FK Baumit Jablonec 15 8 5 2 26:14 29

4. SK Sigma Olomouc 15 7 5 3 23:14 26

5. FK Mladá Boleslav 15 6 3 6 18:20 21

6. Zbrojovka Brno 15 6 3 6 20:25 21

7. Dukla Praha 15 4 7 4 23:22 19

8. 1. FC Slovácko 15 5 4 6 20:19 19

9. FC Slovan Liberec 15 5 4 6 22:22 19

10. FC Vysočina Jihlava 15 4 7 4 21:26 19

11. SK Slavia Praha 15 4 6 5 19:17 18

12. FC Hradec Králové 15 3 7 5 15:17 16

13. Dynamo České Budějovice 15 4 3 8 15:22 15

14. FC Baník Ostrava 15 3 5 7 20:28 14

15. FK Teplice 15 3 4 8 15:25 13

16. 1. FK Příbram 15 2 6 7 12:24 12

Azyl pro středeční setkání poskytlo výherkyni příjemné prostředí 
restaurace partnerského hotelu Courtyard by Marriott Plzeň, 
který je vzdálen jen několik desítek metrů od viktoriánského sta-
dionu.  Při kávě a  jablkovém závinu se zábava uvolnila a  padaly 
dotazy všemi směry. Nejvíce se zájem pochopitelně točil okolo 

plzeňské Viktorky. Téma 
bylo natolik zajímavé, že 
televizní přenos fotbalo-
vého utkání jedenadvací-
tek dělal pouhou kulisou 
přátelského povídání. 

Krátce po sedmnácté ho-
dině pak oba fotbalisté 
předali přítomným děv-

čatům upomínkové dárky od Viktorie, načež proběhlo krátké pózo-
vání před fotoaparátem. „Bylo to moc fajn a doufám, že nám budete 
fandit i nadále,“ loučil se za oba viktoriány Václav Procházka. „Vy 
se zase koukejte předvést v Coimbře a přivezte body,“ letěla rychlá 
reakce z druhé strany.

Miss fanynka poseděla s viktoriány
Minulou středu si svoji ´výhru ,́ posezení 

ve  společnosti viktoriánů, vybrala Miss fanynka. 

Slečna Gábina si ke  kávě s  Václavem Procházkou 

a Lukášem Hejdou pozvala i kamarádku Katku, která 

ji do soutěže přihlásila a  díky níž se vlastně mohlo 

toto setkání uskutečnit.
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Nejprve nastoupí viktoriáni k dohrávanému utkání 4. kola Poháru 
České pošty. To sehrají svěřenci trenéra Pavla Vrby 29. listopadu 
od 17.30 hodin na Městském stadionu v  Hradci Králové. Odveta 
se pak odehraje v  průběhu jara 2013. Ligový souboj s  „Votroky“ 
letos otevíral aktuální sezonu. Do Doosan Areny přišlo přes de-

set tisícovek diváků, kteří viděli zaslouženou výhru 
Viktorie v poměru 3:0, když o branky se podělili Ma-
rek Bakoš, Daniel Kolář a jedenkrát si dali hradečtí 
„vlastence“. Bilance posledních sedmi zápasů jedno-
značně vyplývá ve prospěch červenomodrých. Sedm 
zápasů – sedm výher. Pohárové zápasy však bývají 
ošidné a tak Viktorku v  Hradci Králové nečeká nic 
jednoduchého.

Vyvrcholením celého roku, který lze jednoznačně hod-
notit kladně, neboť Viktoria dokázala nejen podruhé 

za sebou postoupit do pohárové Evropy, ale stejně jako 
v  loňském roce úspěšně projít zrádností kvalifikace 

a postoupit do základní skupiny, bude prosincový duel 
Evropské ligy, kdy do Štruncových sadů zavítá vítěz loň-

ského ročníku – Atlético Madrid. Stejně jako v minulé se-
zoně, se utkání bude hrát v den narozenin viktoriánského 

kouče – Pavla Vrby. Nabízí se tak otázka, zda viktoriáni 
svému kouči připraví takový výsledek, případně ještě o něco 

lepší, jako 6. prosince 2012, kdy remízovali s AC Milán. V říj-
novém utkání na  madridském Estadio Vicente Calderón ode-

hráli Plzeňané vynikající utkání. Po devadesát minut dokázali 
být favorizovaným Španělům vyrovnaným soupeřem. O osudu 

utkání tak rozhodlo, v posledních vteřinách zápasu, jedno za-
škobrtnutí, následný faul, trestný kop a neuvěřitelná trefa Cris-

tiana Rodrígueze. Viktoriáni po závěrečném hvizdu jen těžko za-
krývali zklamání a dlouho trvalo, než z nich vyprchala hořkost. 

„V  tu chvíli jsem nevěděl, jestli mám brečet nebo se začít smát. 
Bolí to,“ uvedl bezprostředně po utkání David Limberský. Věřme, 
že loučení s podzimem, ale i rokem 2012, bude úspěšné. Že bude 
oslavou plzeňského fotbalu, který má i letos nakročeno do jarních 
vyřazovacích bojů Evropské ligy.

Už jen dvakrát v poháru. 
Jednou v Hradci, podruhé 
doma s Atléticem

Po dnešku zůstávají plzeňským fotbalistům odehrát do konce podzimu už 

jen dva zápasy. Gambrinus liga sice dnešním zápasem udělá závěrečnou 

tečku, ve hře však Viktoria zůstává v domácím poháru a Evropské lize.


