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Vážení sportovní přátelé,
Dovolte mi, abych vás v Doosan Areně co nejsrdečněji přivítal a zároveň vám poděkoval za 
vaši dosavadní přízeň. Je skutečně obdivuhodné, jakou skvělou atmosféru dokážete našim 
hráčům připravit. Vážíme si jí. Právě vaše podpora je pro nás hlavním hnacím motorem do 
dalších zápasů.

Zatímco vy již znáte výsledek našeho odvetného utkání v Istanbulu, mně v momentě psaní 
těchto řádek ještě několik desítek hodin do výkopu zbývá. Přesto pevně věřím, že jsme u 
soupeře zanechali lepší dojem, než tomu bylo v prvním domácím utkání. Naším cílem bylo 
poprat se o postup a především pak odlétat z Turecka se vztyčenými hlavami. Doufám, že jste 
na nás po závěrečném hvizdu mohli být bez ohledu na výsledek pyšní. 

V dalším ligovém kole hostíme ambiciózní celek Dukly Praha, který i v letošním ročníku pro-
kazuje svoje kvality. Dobrou práci klubu z Julisky potvrzuje nejen pohled na tabulku, ale i 
jeho dosavadní jarní neporazitelnost. Dukla dokázala potrápit řadu favoritů a ani zde v Plzni 
nebude chtít odevzdat body lacino. My však chceme navázat na utkání v Mladé Boleslavi a 
do své sbírky si připsat další tři důležité body. V pokračující sezoně je každý zápas nesmírně 
důležitý, jsem rád, že také při tomto duelu vás budeme mít v zádech.

Po utkání s Pražany bude následovat reprezentační přestávka, během níž nás čeká dohrávané utkání Poháru České pošty. Zde ve Štrun-
cových sadech budeme hostit celek Hradce Králové, kterému máme co oplácet, neboť jsme v prvním utkání na jeho hřišti těsně prohráli. 

Přestože nám pravděpodobně bude chybět hned několik reprezentantů Česka 
a Slovenska, budeme se chtít poprat o postup do čtvrtfinále. Před zraky našich 
fantastických fanoušků si nedovolíme přistoupit k tomuto utkání laxně či bez 
touhy po vítězství. 

V dalším kole Gambrinus ligy pak zavítáme do Prahy na Letnou, kde nás čeká 
souboj s  druhým týmem tabulky – Spartou Praha. Jsem přesvědčen o tom, 
že také tento zápas si plzeňští příznivci nenechají ujít. V  loňském roce jsme 
si vezli z Letné sladké vítězství 3:1, ani tentokráte bych se za tento výsledek 
nezlobil. Do duelu s tradičním rivalem však zbývá dost času, naším cílem jsou 
nyní souboje s Duklou a Hradcem Králové. 

Za nás všechny mohu slíbit, že uděláme maximum pro to, abychom byli i na-
dále úspěšní. Vaše spokojenost a dobrá nálada v ochozech Doosan Areny jsou 
pro nás tou největší odměnou. 

Děkuji, že jste s námi.

Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Ve čtyřech žákovských klubech
Honza pochází z Litvínova. Toto město na severu Čech si spojujeme 
se dvěma zásadními věcmi. Jednou z nich je tamní chemička, dru-
hou, a ještě o poznání známější, litvínovský hokejový klub. „Pravdou 
je, že se mě všichni ptají, proč jsem se nedal na hokej. Fotbal ale 
hrál taťka, a tak jsem ho chtěl dělat také. Jiný sport u mne nepři-
padal v úvahu, nikdy mě to netáhlo jinam než k fotbalovému míči,“ 
tvrdí. „Právě on mě k fotbalu přivedl. Šel jsem do tamní přípravky, 
když mi bylo asi kolem pěti let. Také mě vlastně v Litvínově tréno-
val. Celkově nás na tréninky chodilo kolem dvaceti a bylo třeba, aby 
se o nás staralo více trenérů než jen jeden hlavní. Byl tedy jedním 

z lidí, kteří se na trénincích podíleli,“ 
vypráví, jak se k  populární hře do-
stal. Fotbalové geny měl tedy dědit 
po kom. „Taťka nastupoval celý život 
za Litvínov. Ten tenkrát hrál Národní 
ligu, která byla naší třetí nejvyšší 

soutěží,“ prozrazuje na něj. Když bylo Honzovi deset roků, upekl se 
jeho první přestup v životě. Své kroky nasměroval do Teplic. „Na-
konec jsem tam strávil asi jen rok a čtvrt. Z Litvínova jsem to měl 
relativně kousek, a tak jsme proti Teplicím pravidelně hráli a dobře 
jsme se znali. S několika kluky jsme se rozhodli, že se jich zkusíme 
zeptat, zda bychom nemohli hrát za ně. A vyšlo nám to,“ popisuje, 
jak poprvé změnil dres. Z Teplic, kde hrál například s Martinem Fe-
ninem, současnou posilou pražské Slavie, či Jakubem Marešem, 
který nyní kope za Mladou Boleslav, putoval za svým dalším fotba-
lovým dobrodružstvím do Oseku. „Ten je blíže Litvínovu. Ukázalo 
se totiž, že pro mne bylo hodně náročné dojíždění do Teplic. V sedm 

Viktorián z Litvínova, kterého 
nezlákal hokej
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Jedna z  nejúspěšnějších 

hokejových líhní v  Česku 

se nachází v  Litvínově. Ten 

je bezpochyby hokejovým 

městem par excellence. 

A nenajde se snad žádný 

litvínovský kluk, který by 

nechtěl za tamní hokejový 

klub hrát. I když jedna výjimka 

by se našla. Za fakt, že Jana 

Kovaříka nezlákala hokejka 

a kousek pryže, mu jsou 

fotbaloví fanoušci, zejména 

nyní ti plzeňští, nadmíru 

vděčni. 

Profi lový rozhovor / 
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jsem vyrážel z domova do školy a vlastně jsem se pak vracel v de-
vět večer z tréninku v Teplicích. Rozhodli jsme se tedy pro změnu. 
Vybrali jsme si Osek a bylo to logické rozhodnutí, protože tam taťka 
trénoval,“ vysvětluje. V roce 2000 přišel čas na změnu další. „Za-
mířil jsem do Mostu, kde jsme hráli krajskou soutěž. Zůstal jsem 
tam už po zbytek žákovského věku. Pamatuji si, že tam působil také 
Petr Trapp, jenž nyní nastupuje za Příbram. Je ale o dva roky starší, 
a tak jsme se na hřišti nepotkávali,“ říká o své čtvrtém celku, jehož 
barvy do svých patnácti let hájil.

Za fotbalovým štěstím i školou do Prahy
Ač vystřídal během dětství několik fotbalových klubů, zůstal stále 
věrný jedné základní škole. „Do školy jsem chodil v  Litvínově. 
Následně jsem dělal střední školu už v  Praze. Mám maturitu ze 
střední odborné stavební školy,“ hlásá. „Nikoho pak asi nepře-
kvapí, že jsem měl pravděpodobně jako většina sportovců nejraději 
tělocvik. Nehrozilo ale, že bych měl nějaké pětky nebo čtyřky. Pro-
cházel jsem bez problémů s průměrem,“ vrací se ve vzpomínkách 
do školních lavic. A tělesné výchovy si na střední škole užil Honza 
dosyta. „Měli jsme totiž jednou v týdnu také v rámci tělocviku fotba-
lový trénink. Škola vlastně fungovala pod Bohemkou, takže nás měl 
na starosti jeden z jejich trenérů,“ prozrazuje. Po úspěšném složení 
zkoušky z dospělosti chvíli přemýšlel o tom, zda se nepřihlásí na 

vysokou školu. „Ale neláká mne, že bych ještě ve studiu pokračo-
val. Po střední jsem chvíli uvažoval, že bych šel na Fakultu tělesné 
výchovy a sportu, ale čím déle je člověk ze školy, tím méně se mu 
do toho chce,“ přiznává. Proč si však Honza vybral školu zrovna 
v Praze? Kvůli fotbalu, jak jinak. Od dorosteneckých let totiž hájil 
čest a slávu Slavie Praha. „Vlastně se můj odchod do Slavie zrodil 
podobě jako ten do Teplic. Často jsme proti ní hrávali a znali jsme se 
se slávistickými trenéry. Můj ročník měl tehdy ve Slavii trenér Vy-
hnal. Získali jsme na něj kontakt a zjišťovali jsme, zda bych se tam 
nemohl ukázat na zkoušku. To bylo už na přelomu let 2002 a 2003. 
Líbil jsem se jim a hned mě ve Slavii chtěli, ale nakonec jsem strávil 
ještě půlrok v Mostě. Od léta jsem pak šel do Prahy. Na školu i za 
fotbalem,“ vypráví, jakým způsobem se dostal do dorostu jednoho 
z nejpopulárnějších českých celků.   

V hvězdném slávistickém dorostu 
V Praze si musel talentovaný fotbalista zvykat na mnoho nového. 
Na školu, klub, spoluhráče, život na internátu... „Pro mě to nebyla 
velká změna po fotbalové stránce, ale spíše po stránce prostředí. 
Byl jsem poprvé z domu, šel jsem na školu… Myslím si, že jsem to 
nakonec zvládl v klidu. Bydlel jsem na internátu a byla tam dobrá 
parta. Opravdu to bylo bez problémů,“ vzpomíná. Ty nejkrásnější 
vzpomínky pak má samozřejmě na fotbalové úspěchy, kterých 

tehdy slávistických dorost dosáhl. „Byli jsme opravdu silný roč-
ník. V  dorostu se mnou hráli třeba Marcel Gecov, Bořek Dočkal, 
Tomáš Pekhart, Tomáš Necid, Marek Suchý... Vlastně jsem se poté 
se všemi potkal v reprezentační ‚jedenadvacítce‘. Dokonce se nám 
tehdy povedlo, že jsme měli jistý dorostenecký titul už osm kol před 
koncem sezóny,“ líčí nadšeně. „Myslím si, že se mi přestup do Sla-
vie vydařil a v budoucnu mi hodně pomohl. Přeci jen jsem hrál vedle 
výborných fotbalistů, od kterých jsem se mohl hodně učit. To samé 
také platí o skvělých trenérech, kteří nás vedli,“ dodává. A s jedním 
ze spoluhráčů se nepotkával jenom na fotbalovém pažitu. „Tomáš 
Jablonský, se kterým jsem poté odešel do Jablonce, chodil dokonce 
i na stejnou školu. Měl ale jiné zaměření než já,“ říká. Po doroste-
neckých letech zamířil nejprve do druhého týmu Slavie, který pů-
sobil ve třetí lize. „Zdálo se mi, že tam byl fotbal o poznání rychlejší 
a silovější. Zvlášť ČFL je více o běhání a bojovnosti. Domnívám se, 
že čím nižší je soutěž, ve které hrajete, tím je tvrdší,“ tvrdí.    

Prvoligová zkušenost v českobudějovickém Dynamu
V létě 2008 se Honzovi naskytla možnost poprvé okusit Gambrinus 
ligu. „Ze Sparty přišel do Českých Budějovic trenér Kmoch, který 
dělal předtím na Letné asistenta, ale Dynamo mu nabídlo práci 
hlavního trenéra. Zároveň jim chyběl záložník na levou stranu hři-
ště, a tak mi zavolal, jestli bych tam nechtěl jít. Cítil jsem šanci, že 

bych se mohl ukázat v lize a na tuto nabídku jsem okamžitě kývl,“ 
vysvětluje, jak se dostal z Prahy na jih Čech. „Nikdy nezapomenu na 
svůj první prvoligový zápas. Odehrál jsem ho v Teplicích, což jsem 
měl kousek domů, takže v  hledišti nemohla chybět moje rodina. 
Ale bohužel jsme prohráli 0:4. Pamatuji si také, že jsem nastoupil 
proti Pavlu Verbířovi. Ten mi dal hnedka ve druhé minutě zápasu 
housle a přivítal mě tak v Gambrinus lize,“ usmívá se. „Přiznám se, 
že jsem před zápasem trošičku nervózní byl, ale s úvodním hviz-
dem rozhodčího to už bylo dobré. Cítil jsem se pak normálně jako 
v jakémkoliv jiném utkání. Spíše to byla taková ta zdravá nervozita, 
bez které se neobejdete,“ dodává ke své premiéře v nejvyšší české 
soutěži. Úvodní čtyři klání ročníku 2008/09 nevypadl tento levo-
nohý fotbalista ze základní jedenáctky. Jenomže následně přišel 
zlom. „Po čtyřech kolech jsme totiž měli na svém kontě jen jeden 
bod a trenér Kmoch byl odvolán. Na jeho místo přešel pan Tobiáš 
a já jsem v lize přestal nastupovat. Poté jsem chodil hrát za béčko. 
Takže jsem nakonec České Budějovice opustil po půlroce se čtyřmi 
starty v Gambrinus lize,“ vypráví.       

Titul se Slavií 
Všechno zlé je pro něco dobré. Angažmá v  Dynamu sice nevyšlo 
Honzovi tak, jak by si představoval. Na druhou stranu díky návratu 
na Slavii po polovině ročníku se mohl radovat ze zisku titulu se seší-

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 
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vanými. V sezóně 2008/09 
totiž přidal na své konto 

ještě jeden prvoligový 
start. „Bylo to v utkání na 

Žižkově, které jsme vyhráli 
3:1 a potvrdili, že Slavie získá 

titul. Takže jsem se vlastně 
tímto způsobem dostal k mis-

trovským oslavám,“ vzpomíná 
na svůj jediný duel za slávis-

tický prvoligový mančaft. „Hrál 
jsem ale asi jen třináct minut, 

takže jsem vlastně ani neměl 
šanci nic zkazit. Doma sice mis-

trovskou medaili mám, ale moc se 
o tom nezmiňuji. Raději bych získal 

nějaký titul, o který bych se přičinil 
více,“ přeje si. „Byla to však pří-

jemná zkušenost, mohl jsem vidět, 
jak to v  áčku Slavie funguje. Trenér 

Jarolím měl výborné tréninky. Někdy 
dokázal dostat hráče pod tlak, ale i to 

k  tomu patří. Poté se to v zápase projeví, protože fotbalista je na 
tlak zvyklý. Zároveň byli fanoušci naprosto úžasní a v kabině pa-
novala skvělá nálada. Ostatně ta je vždy, když se daří, výborná,“ 
přemýšlí nad měsíci, které v sešívaném dresu strávil na té nejvyšší 
úrovni. Následně totiž obdržel talentovaný hráč nabídku, která se 
nedala odmítnout.  

Úspěchy v barvách Jablonce
Před startem ročníku 2009/10 zlákal Honzu do svých služeb Jab-
lonec. „Nejprve mi zavolal pan Pelta s tím, že Adam Hloušek pře-
stoupí z  Jablonce do Slavie. Kromě finančního vyrovnání za něj 
měla ze Slavie odejít také hráčská náhrada, takže jsem dostal 
nabídku, zda bych tam nechtěl jít. Společně se mnou tam pak také 
odešel Tomáš Jablonský,“ vysvětluje, jakým způsobem se dostal 
na sever Čech. „Z Jablonce zrovna odcházel i Pepa Hamouz, který 
hrál stejně jako Adam Hloušek na levé straně. Cítil jsem tak vel-
kou šanci, že bych se tam mohl prosadit. V Budějicích mi to moc 
nevyšlo a nyní jsem doufal, že už to bude to pravé a že jsem při-
praven,“ líčí pocity, se kterými do Jablonce přestupoval. Prakticky 
okamžitě se stal členem základní jedenáctky a za tři a půl sezóny, 

které v jabloneckém dresu strávil, z ní nikdy nevypadl. Pro trenéra 
Františka Komňackého, pod nímž odehrál na severu Čech první 
tři roky, se stal nepostradatelným hráčem. „Jsem mu strašně 
vděčný. Mé výkony třeba někdy nebyly takové, jak bych si sám 
představoval. Dával mi ale hodně prostoru a věřil mi. Jsem moc 
rád, že mě nechal se v lize takto otrkat,“ chválí kouče, který nyní 
vede prvoligového nováčka z Jihlavy. Ve svém premiérovém roč-
níku v jabloneckých barvách se také poprvé v kariéře zapsal mezi 
prvoligové střelce. „Pamatuji si, že jsem dal premiérový gól proti 
Bohemce Radkovi Sňozíkovi. Dostal jsem míč na střed a vypálil po 
levé ruce gólmana k tyči. Nikdy nezapomenu na to, jak poté Radek 
v  rozhovoru pro televizi říkal, že jsem to tak ani nechtěl trefit,“ 
směje se. Kdyby měl vybrat utkání, které mu v souvislosti s jeho 
angažmá v Jablonci vyvstane na mysl nejdříve, napadne ho zápas 
z  ročníku 2010/11 na půdě Teplic. „V tomto utkání jsem vstřelil 
hned dvě branky. A jednu hlavou po rohovém kopu. Ani nevím, jak 
jsem se k míči nachomýtl. Při standardkách se takto ve vápně ni-
kdy neocitám a ještě jsem z toho dal gól... V utkání jsme nakonec 
zvítězili 2:1,“ vzpomíná. Vítězných ligových zápasů si se svými jab-
loneckými spoluhráči užil dostatek. „Hned v  prvním roce, který 
jsem tam strávil, jsme skončili na třetím místě. Sezónu nato se 
nám opravdu dařilo a nakonec jsme obsadili druhé místo. Vlastně 
jsme až do posledního kola hráli o titul. Sparta s Ostravou měly po 
jedenašedesáti bodech, my měli o bod méně. Kdybychom vyhráli a 
oni nikoliv, stali bychom se českými mistry. Bohužel ale nakonec 
Sparta zvítězila 1:0,“ vypočítává úspěchy, na které s  Jabloncem 
dosáhl. „Vlastně jsme tato umístění potvrdili i nyní na podzim pod 
trenérem Kotalem, když jsme byli po polovině sezóny na druhém 
místě,“ doplňuje. 

Bronzová medaile z evropského šampionátu 
„jedenadvacítek“
V době, kdy se proháněl na prvoligovém trávníku v  jabloneckém 
trikotu, dostal také možnost zahrát si v  české reprezentaci do 
jedenadvaceti let. „Jednou jsem se předtím už mihnul na srazu 
hráčů do osmnácti let, ale poté jsem z toho vypadnul. Do repre-
zentace jsem se pak vrátil na závěr kvalifikace na mistrovství 
Evropy v  roce 2011,“ říká. Nemohl tak chybět v barážovém dvoj-
utkání o postup na mistrovství Evropy s  Řeckem, které skončilo 
úspěchem českých mladíků. Logicky ho tedy také neminula nomi-
nace na šampionát samotný. Naskočil do prvního utkání skupiny s 
Ukrajinou, druhý zápas proti favoritovi ze Španělska sledoval z la-

vičky náhradníků. „Musím ale říci, že takový kolotoč jsem nezažil. 
Hráli úplně stejně jako jejich reprezentační áčko nebo Barcelona. 
Když jsme je zapresovali, dvěma nebo třemi narážečkami se 
z toho bez problémů dostali. Když jsem to z lavičky sledoval, byl to 
opravdu ze strany Španělů koncert,“ chválí talentované španělské 
fotbalisty. Tenkrát proti českému týmu nastoupily takové hvězdy, 
jakými jsou Juan Mata, dnes hráč Chelsea, baskický středopolař 
Javi Martínez, který před letošní sezónou vyměnil Bilbao Athletic 
za Bayern Mnichov, či David De Gea, jednička Manchesteru United. 
Třetí utkání ve skupině proti Anglii mělo rozhodnout o tom, zda 
bude moci český národní tým bojovat o postup do finále či účast 
na nadcházející olympiádě. „Nám v  tomto utkání stačila remíza, 
naopak Angličané potřebovali vyhrát. Dlouho jsme prohrávali 
1:0. Když už jsem na hřišti nebyl, povedlo se trenéru Dovalilovi 
střídání, když poslal na hřiště Honzu Chramostu. Ten v 89. minutě 
vstřelil vyrovnávací branku 
a poté ještě jednu připravil, 
takže jsme nakonec zvítě-
zili 2:1 a mohli slavit zisk 
minimálně bronzových 
medailí,“ usmívá se. U 
bronzu nakonec opravdu 
zůstalo, neboť v  semi-
finále jedenadvacítka 
podlehla Švýcarsku. Ve 
druhém semifinále na-
opak Španělé přehráli 
Bělorusy. Oba dva ne-
úspěšní semifinalisté 
brali již zmíněný 
bronz, ale i tak ještě 
k souboji mezi nimi 
došlo. Důvodem 
byla kvalifikace 
na londýnskou 
olympiádu, která 
se konala o rok 
později. „Do tohoto zápas jsem naskočil asi po třinácti minutách 
poté, co si nešťastně Honza Lecjaks zlomil ruku. V  utkání jsme 
ale nakonec neuspěli a prohráli 1:0. Bylo to pro nás velké zkla-
mání, protože jsme si ještě chtěli pobyt v reprezentaci o rok pro-
dloužit. Tým jsme na to, abychom si mohli ještě zahrát v Londýně, 

určitě měli,“ mrzí ho ještě dnes. Na druhou stranu na působení 
v reprezentační jedenadvacítce má naprostou většinu příjemných 
vzpomínek. „Říkají to všichni a určitě to bude znít jako fráze, ale je 
obrovská čest stát na hřišti a slyšet českou hymnu. Je to opravdu 
krásný pocit,“ popisuje nadšeně.   

Odchod do Štruncových sadů
Nový rok 2013 začal pro Honzu další obrovskou změnou v jeho pro-
fesním životě. Obdržel totiž nabídku, aby si vyzkoušel Gambrinus 
ligu ve čtvrtém českém klubu. „Můj odchod do Viktorky se začal 
řešit tři dny předtím, než bylo vše oficiálně potvrzeno. Nejprve mi 
volali z mé agentury s tím, že o mě má Plzeň zájem a ať si rozmys-
lím, zda bych chtěl do Viktorky odejít. Do večera jsem si to nechal 
projít hlavou a poté jsem se po poradě s rodiči a s přítelkyní roz-
hodl, že bych měl na tuto nabídku kývnout,“ líčí, jak se dozvěděl o 

zájmu ze západu 
Čech. Tento 

přestup se ná-
sledně během 

víkendu zrealizo-
val. Jak ale sám 

Honza přiznává, 
byl pro něj trošku 

zájem Viktorie pře-
kvapením. „Sice se 

ke mně doneslo, že 
o mě Viktorka stála 

už v  létě. Ale oficiálně 
to tehdy se mnou ni-

kdo neřešil. Než jsem 
pak po podzimu odjížděl 

na dovolenou, říkal jsem 
si, že jsem neměl zrovna 

ideální půlrok a že jsem 
na sebe nijak více neupo-

zorňoval. Opravdu jsem 
nečekal, že by o mě mohl 

být nějaký větší zájem,“ připouští. Zároveň ho příjemně zarazilo, 
že se Jablonec rozhodl během zimy pustit dva hráče základní je-
denáctky. „Právě poté, co přestoupil David Lafata do Sparty, jsem 
měl zmíněný telefonát. Přiznávám, že mne docela překvapilo, že 
se pan Pelta rozhodl pustit dalšího fotbalistu, který pravidelně na-

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 
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Restaurace Na Spilce
377 062 755

naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

Cena zahrnuje pivo Pilsner Urquell 
a výběr pečených mas
(V ceně nejsou zahrnuty nealkoholické a alkoholické 
nápoje, víno, káva, pečivo, ...)

Menu nabízíme od 4 osob

NOVINKA

Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru 
pečených mas za paušální poplatek 369,- Kč 

pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

V ceně je zahrnuto pivo Pilsner Urquell 12°, 
které si hosté čepují sami, a dále pečená masa 

dle denní nabídky (pečená kuřata, kachny, 
vepřová kolena, uzená krkovice a žebírka, 

marinovaná kuřecí křidélka apod.)

Menu „Sněz a vypij co můžeš“

stupoval,“ krčí rameny. Už během prvních dnů pobytu 
ve Štruncových sadech Honza zjistil, že slova chvály 
o partě v  plzeňské kabině nejsou v  žádném případě 
mýtem. „Od vidění jsem se se všemi znal. Přeci jen 
jsem pravidelně hrál tři a půl roku ligu. Bylo pří-
jemné, když jsem poprvé přišel do kabiny. Parta 
je tu opravdu dobrá a já věřím, že budu týmu ná-
pomocný,“ přeje si zimní posila Viktorie, která se 
bude převážně pohybovat na levé straně hřiště. 
Fanoušci Západočechů pak Honzu poznají podle 
devatenáctky, kterou bude nosit na svém novém 
dresu. „Dostal jsem na výběr z několika čísel a 
toto mi přišlo takové nejpříjemnější. Byla tam 
také nízká čísla, ale ta se mi nelíbí. Od devítky 
výše jsou prostě hezčí,“ vysvětluje s úsměvem, 
jak k devatenáctce přišel.

Úspěšný vstup do plzeňského 
angažmá
Pohoda, kterou si novic v plzeňském dresu 
pochvaloval v kabině Viktorky, se přenesla 
také na hrací plochu. Už během soustře-
dění na Kypru pálili Plzeňané ostrými. 
Svou formu následně přenesli také do 
dvojutkání Evropské ligy proti SSC Ne-
apol. Italský celek, kterému nyní patří 
druhá příčka v Serii A, se musel sklonit 
před sílou Viktorky. Nejprve Západo-
čechům podlehl v domácím prostředí 
3:0. „Před odvetou nám bylo jasné, 
že máme za sebou pouze poločas 
tohoto duelu. Rozhodnuto totiž není 
skoro za žádného stavu a my jsme 
se snažili hrát stále stejným způ-
sobem jako v Neapoli,“ říká. Nea-
polští nakonec odjeli zpět do Itálie 
bez vstřeleného gólu i z Plzně. V Doosan Aréně totiž opět úřadovali 
viktoriáni a svého soka skolili v poměru 2:0. O vítěznou branku střet-
nutí se postaral právě Honza. „Když jsem v Jablonci míval šance, tak 
jsem pořád mířil a mířil a nikdy jsem gól nedal. Nyní jsem zavřel oči 
a ‚plácnul‘ to tam. Když jsem viděl, jak se balón šourá přes branko-
vou čáru, pocítil jsem obrovskou euforii a radost,“ líčí svůj přesný 

zásah, který zaznamenal ve své 
premiéře na domácím hřišti 
Viktorky. „Takovýmito výkony se 

Viktorka dostává do povědomí i 
u širší evropské veřejnosti. Je je-

dině dobře, že se takto český fotbal 
prosazuje,“ hlásá pyšně. 

Do Plzně s přítelkyní Martinou
Honza už zmínil důležitého člověka, 

se kterým se radil o svém odchodu 
do Viktorky. Je jím jeho přítelkyně 

Martina. „Přestup do Plzně jsem s ní 
probíral a nevěděl jsem, jak bude re-

agovat. Chápe ale, že je fotbal mou 
prací,“ chválí svou drahou polovičku, se 

kterou tvoří pár již pátým rokem. „Se-
známili jsme se, když jsem působil ještě 

ve Slavii přes Honzu Hanuše, který nyní 
chytá za Jihlavu. Honza, se kterým jsem 

bydlel, totiž chodil s  její sestrou,“ prozra-
zuje. Volný čas se nesnaží trávit nějakým 

netypickým způsobem. „Není to opravdu nic 
neobvyklého. Občas zajdeme na procházku, 

stavíme se v  kině nebo odpočíváme,“ tvrdí. 
Jaké filmy má tedy tento mladý pár nejraději? 

„Vlastně chodíme na všechno. Od hororů až po 
animáky. Naposledy jsme viděli Nespoutaného 

Djanga od Quentina Tarantina. Mně se to moc 
líbilo, ale přítelkyně moc nadšená nebyla,“ říká. 

Django se v Tarantinově westernu nosí kolty pro-
klatě nízko a každého jeho pohybu se musí Djan-

govi rivalové obávat. To samé platí ve chvíli, kdy 
má míč na své kopačce Robin van Persie nebo Ar-

jen Robben. „Tito dva fotbalisté se mi opravdu líbí. 
Jsou naprosto vynikající. Právě kvůli van Persiemu 

jsem fandil dříve Arsenalu, nyní se mi líbí hra Barcelony,“ předsta-
vuje své fotbalové idoly. V  současném světě velkého fotbalu jsou 
obdivovány právě levačky těchto dvou nizozemských střeleckých 
es. Kdo ví, třeba se budou za pár let nejenom na starém kontinentu 
pět ódy na levou nohu Jana Kovaříka, čtyřiadvacetiletého novice 
v plzeňském dresu.
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Trenér Pavel Vrba se musel obejít 
bez nachlazeného Pavla Horvátha. 
Na druhé straně zase nastoupila 
největší zimní posila ostravského 
celku, Milan Baroš. Už po dvou mi-
nutách hry se do zakončení tlačil 
po centru Marka Bakoše z  pravé 
strany hřiště Jan Kovařík. O tři mi-
nuty později se opřel do odraženého 
míče na hranice šestnáctky Michal 
Ďuriš. Jeho dělovka skončila těsně 
nad břevnem. Ve  22. minutě při-
šel po ojedinělém rychlém brejku 
hostů Fantišův centr, který přesně 
našel na malém vápně hlavičkujícího Milana Baroše. Bývalý český 
reprezentant orazítkoval levou tyč Kozáčikovy svatyně. Další velká 
šance přišla ve 43. minutě. Po standardní situaci zakončoval Franti-
šek Rajtoral. Podařilo se mu sice překovat brankáře Michala Bártu, 
ale jeden z bránících hráčů Ostravy vykopl míč z brankové čáry. 

V  51. minutě přišel před Kozáčikovu branku centr z  pravé strany 
hřiště, k němuž se dostal osamocený Vladan Milosavljev, který ote-
vřel skore zápasu - 0:1. Tři minuty nato mohlo být vyrovnáno. Do 
šestnáctky Baníku vlétl Daniel Kolář a naservíroval balón na malé 
vápno Janu Kovaříkovi. Tísněný záložník Viktorky tvrdě vystřelil, 
ale jeho dělovku se podařilo Michalu Bártovi vyrazit do břevna. 
V  66. minutě přišel jeden z  dalších rohových kopů Viktorie. Jan 

Kovařík z něj geniálním způsobem nakroutil míč před ostravského 
brankáře, kde ve vzduchu kraloval Václav Procházka. Plzeňský st-
oper svou tvrdou a přesnou hlavičkou do šibenice nedal gólmanovi 
Baníku jedinou šanci. 1:1! V 75. minutě ukázal rozhodčí Karel Hru-
beš na značku pokutového kopu. K jeho exekuci se postavil David 
Limberský, který panenkovským způsobem překonal Bártu, ale 
míč skončil pouze na břevně. Následná dorážka beka Viktorky, 
která sice doputovala do sítě Ostravy, byla proti pravidlu o dvojím 
hraní a tak se na stavu nic neměnilo.

„Ztratili jsme body se soupeřem, který 
byl dobře organizovaný a  čekal na ka-
ždou příležitost, aby mohl jít do protiú-
toku. Bohužel naše hra byla do šedesáté 
minuty pomalá a  nebyli jsme schopni 
nic vymyslet. Po inkasování branky se 
naše hra zrychlila. Baník jsme poté 
zatlačili a dali vyrovnávací branku z ro-
hového kopu. V  následných situacích 
jsme byli nepřesní nebo nezodpovědní, 
a  proto skončil zápas výsledkem 1:1,“ 
poohlédl se Pavel Vrba za zápasem.

Viktoria ve snaze odčinit po-
slední výsledek začala aktivně 
a již  ve třetí minutě prověřil Jan 
Kovařík mladoboleslavského 

Millera v brance, jeho pokus směřoval vedle levé tyče. K dalšímu 
zakončení se dostal ve  23. minutě Vladimír Darida, jenž hlavič-
koval po centru Pavla Horvátha. Hlavou však našel přesně náruč 
boleslavského gólmana Millera. Dvě minuty nato pálil z otočky po 
zmatcích v obraně domácích Václav Procházka. Ve 33. minutě měli 
hosté výhodu přímého kopu. Jen centimetry chyběly k  tomu, aby 
se Pavel Horváth díky své geniálně rozehrané standardce zapsal 
mezi úspěšné střelce. Své růžky vystrčili pět minut před koncem 
prvního poločasu také domácí. Jakub Mareš vyslal skákavou ránu 
k  levé tyči, ale Matúš Kozáčik byl znovu bezchybný. V  posledních 
vteřinách první půle se nakonec přeci jen brankově urodilo. Mar-
tin Fillo odcentroval na zadní tyč Millerovy svatyně, kde ve vzduchu 
kraloval Jan Kovařík. Plzeňský záložník poté sklepl míč zpět před 
branku na osamoceného Daniela Koláře, jenž věděl, co s takovouto 
pobídkou udělat. 

Ve druhé části přeci jen domácí přidali na obrátkách a hned po za-
hájení pálil Lukáš Magera. Gólman Plzeňanů zasahovat nemusel. 
K  hlavičce se o  chvíli později po rohovém kopu protlačil Jasmin 
Ščuk. Ani on však branku Viktorie netrefil. V 58. minutě měl velkou 
příležitost Daniel Kolář, jenž obešel několik mladoboleslavských 
hráčů, ale dobře vyběhnuvší Miroslav Miller, kterému chtěl udělat 

plzeňský středopolař kličku, ho vytlačil ze  střelecké 
pozice. V 82. minutě se probíjel do šestnáctky domá-
cích František Rajtoral, ale jeho postup zastavil nedo-
voleným zákrokem Matej Sivrič. Penalta pro Viktorii. 
O minutu později tuto nařízenou výhodu přetavil Pavel 
Horváth ve  druhý zásah Viktorky v  klání a  rozveselil 
skvěle fandící příznivce Západočechů, kteří přijeli klub 
svého srdce do Mladé Boleslavi povzbudit. 

Oba trenéři se po utkání shodli, že utkání mělo několik 
klíčových momentů. Tím prvním byla branka Daniela 
Koláře v nastaveném čase. „Ten gól jsme neměli do-

stat. Nebylo to ani tak podceněním, že už je konec půle, ale spíše 
šlo o odraz celého prvního poločasu. Ten byl pro mě velkým zkla-
máním,“ řekl na tiskové konferenci trenér domácího týmu Ladislav 
Minář. „Hodně to rozhodl gól do šatny, který nám pomohl. Ve druhé 
půli to domácí zjednodušili a nakopávali míče. Po vyloučení Filla 
měli trochu tlak, ale vyloučením Magery se to vyrovnalo a nám se 
hrálo lépe. Rozhodla pak  individuální akce Franty Rajtorala a pe-
nalta,“ okomentoval zápas plzeňský kouč Pavel Vrba.

Baník vydoloval v Plzni bod
Ne příliš úspěšnou domácí ligovou premiéru roku 

2013 sehráli viktoriáni v  Doosan areně s  ostravským 

Baníkem. Zatímco v Plzni bodově neuspěl ani takový 

tým, jakým bezesporu SSC Neapol je, baníkovci dokázali 

disciplinovanou hrou dovést zápas do remízového konce a 

připsat si tak do ligové tabulky důležitý bod.

Body zařídili Kolář s Horváthem

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

Branky: 66. Procházka - 51. Milosavljev
ŽK: Milosavljev, Kaprálik, Vomáčka, Bárta, Baroš
Rozhodčí: Karel Hrubeš – Martin Wilczek, Jiří Kříž
Diváci: 9 135
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský – Darida, Ďuriš (57. Tecl) – Rajtoral (88. Fillo), 
Kolář, Kovařík – Bakoš (84. Adamov). Trenér Pavel Vrba.
FC Baník Ostrava: Bárta – Vomáčka, Frydrych, Kaprálik, 
Starý – Droppa, Hable, Soukup (64. Kraut), Kukec (27. 
Milosavljev) – Fantiš, Baroš (78. Stožický). Trenér Martin 
Pulpit.

Reparát za výsledkově nevydařené utkání 

s  ostravským Baníkem vyšel plzeňským 

fotbalistům hned v dalším ligovém duelu, 

ve kterém se představili na hřišti Mladé 

Boleslavi. V den, kdy slaví svátek všechny 

Viktorie, tak nasměrovali tři body do Plzně 

a upevnili svoji první pozici v tabulce.

FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 45. Kolář, 82. Horváth z penalty
ČK: 76. Magera – 66. Fillo
ŽK: Jarolím, Štohanzl, Dosoudil, Ščuk, Nešpor – Fillo, 
Limberský, Procházka
Rozhodčí: Jaroslav Bílek – Ondřej Pelikán, Jiří Jiřík
Diváci: 4 785
FK Mladá Boleslav: Miller – Kúdela, Dosoudil, Ševinský, 
Bořil (77. Sloboda) – Mareš (62. Sivrič), Ščuk, Jarolím, 
Magera, Štohanzl (86. Synek) – Nešpor. Trenér Ladislav 
Minář. 
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský – Darida, Horváth (88. Hejda) – Fillo, Kolář (73. 
Rajtoral), Kovařík – Tecl (64. Bakoš). Trenér Pavel Vrba.
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Září 1961: Když v Plzni kraloval Kučera
V roce 1961  se tehdejší plzeňský Spartak po devíti letech opět 
probojoval do první ligy. Nováček v sestavě Fr. Čaloun - Strej-
ček, Hrneček, Mudra - Bíba, Homola - Trykar, Zd. Böhm, Lopata, 
K. Sloup, Sohan začne nebojácně a už po pěti minutách hry uniká 
po křídle Trykar a střílí vedoucí gól Spartaku. Postupně se však 
projeví technická převaha Dukly a  sestava Kouba - Šafránek, 
Čadek, L. Novák - Masopust, Urban - M. Dvořák, Vacenovský, 
Borovička, Kučera, Jelínek se prosadí i  střelecky. Velký talent 
našeho fotbalu Rudolf Kučera střílí sám tři góly. Další přidají M. 
Dvořák, Jelínek, Adamec a  Vacenovský. I  přes vysokou prohru 
se Plzeň na podzim stává štikou ligy, doma vyhrává, body vozí 
i  z venku, nakonec přezimuje na krásném třetím místě a stře-
lec Jiří Lopata je s třinácti góly 
v čele nejlepších kanonýrů.

Září 1975: Rozhodl 
Štruncův gól do šibenice
V sedmdesátých letech hrál 
plzeňský tým s  Duklou 
většinou vyrovnané duely. 
Jeden z  takových soubojů 
se odehrál v září 1975 ve 
Štruncových sadech před 
návštěvou 10 000 diváků. 
Kádru plnému repre-
zentantů se postavila 
Škodovka ve složení J. 
Čaloun - Sudík, Vojta, 
Forman, Michálek 
- Süss, Kašpar, Bi-
can - Štrunc, Uličný, 
Vojáček. Ambiciózní 
Dukla v  Plzni ne-
zklamala, ale výkon domácích byl nad očekávání výtečný a do-
hromady se hrál velmi dobrý fotbal. V plzeňském dresu se před-
vedli plné kráse Forman ve  středu obrany, Kašpar se Süssem 
v záloze, Uličný ve středu útoku a především Čaloun v brance. 

Rozhodnutí padlo v době, kdy už všichni očekávali bezbrankový 
výsledek. V  81. minutě byl na hranici velkého vápna faulován 
Štrunc a sudí odpískal trestný kop. Nakrátko ho rozehrál Michá-
lek na Štrunce, který přes skupinu těl pražských vojáků míč na-
směroval prudce do šibenice branky nešťastného Viktora. Stav 
se už nezměnil a Plzeň vyhrála 1:0.

Listopad 1993: Pojistku na výhru dal Bečka
V sezoně 1993 - 1994 se Viktoria rvala o každý bodík. Dařilo se 
jí držet ve  středu tabulky a  na závěr podzimu přijela do Plzně 
pražská Dukla, která se naopak krčila s  pouhými dvěma body 
na posledním místě. Domácí byli favoritem, ale na těžkém zmrz-
lém terénu to dlouho tak nevypadalo. Sestava M. Čaloun - Slabý 

- Drahorád, Ja-
nota, Skála - Pur-

kart, Mika, Susko, 
Šmejkal (90. Bečka) 

- Heřman (88. Die-
pold), Švejdík měla 

sice převahu, nedo-
kázala se však dlouho 

prosadit před brankou 
soupeře. Až dvacet mi-

nut před koncem před-
vedli ukázkovou akci Ja-

nota s  Mikou a  Šmejkal 
vstřelil první gól Viktorie. 

Hosté ve  snaze vyrovnat 
se začali tlačit před do-

mácí branku, ale Viktoria 
přidala druhý gól, když se 

po velké skrumáži trefil do 
černého Susko. Dukla však 

vzápětí snížila Explzeňanem 
Karlem Radou a ve Štruncových sadech zavládly obavy o výsle-
dek. Pojistku na výhru přidal potom střídající Zdeněk Bečka, 
který přišel, viděl a dal gól. Plzeňský tým vyhrál 3:1 a na jaře se 
vyhoupnul až na konečné skvělé páté místo.

Z historie vzájemných zápasů s Duklou Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan? 

 

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ 
na karusel, soustruh a horizontku! 

V případě zájmu zašlete životopis přes odpovědní 
formulář na našich kariérních webových stránkách 
http://doosanskoda.jobs.cz/ nebo jej zaneste na recepci 
společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.

Více informací na www.doosanskoda.com  

Náplň práce:

- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D. 
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín 
 dle výkresové dokumentace. 
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána. 
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.  

Požadujeme:

- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:

- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé �nanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované �remní stravování
- širokou škálu �nančních i ne�nančních výhod
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Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 218
Prvoligové branky 15

21 František Rajtoral 
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 216
Prvoligové branky 24

27Radim Řezník
 20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 125
Prvoligové branky 2

14 Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 383
Prvoligové branky 77

10Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 40
Prvoligové branky 8

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 85
Prvoligové branky 0

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 198
Prvoligové branky 14

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 47
Prvoligové branky 2

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

24

FC VIKTORIA Plzeň

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 2
Prvoligové branky 0

6 Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 95
Prvoligové branky 37

23

17

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 
Post útočník
Prvoligové starty 65
Prvoligové branky 10

12

Vladimír Darida 
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 6

16 Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 198
Prvoligové branky 44

26 David Štípek 
31. 5. 1992 
Post záložník
Prvoligové starty 8
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 63
Prvoligové branky 4

7

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Roman Adamov
21. 6. 1982 
Post útočník
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

20Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 18
Prvoligové branky 10

9

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 103
Prvoligové branky 11

19Martin Fillo 
7. 2. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 130
Prvoligové branky 22

11 Matěj Kyndl
25. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

31

Ondřej Chocholoušek
13. 11. 1994
Post obránce
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

3Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 0

33
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Veleslavná historie klubu z Julisky 
Podle zisku mistrovských titulů je Dukla po pražských S třetím nej-
úspěšnějším klubem v historii Česka. Z prvního z  této jedenáctky 
se armádní klub radoval již pět let po svém založení, tj. v roce 1953. 
Svou největší slávu zažila Dukla ale v 60. letech, kdy její barvy oblé-
kali takoví fotbalisté jako Josef Masopust, držitel Zlatého míče pro 
rok 1962, Svatopluk Pluskal, jenž na konci 70. let působil jako trenér 
v plzeňském klubu, obránce Ladislav Novák či Jaroslav Borovička. 
Kromě domácích titulů a zisků Československých pohárů se rado-

vala také hned třikrát z vítězství v tzv. Americkém poháru, soutěže 
konané v USA, které se účastnily ty nejlepší kluby celého světa. Na 
svém kontě má také doposud největší úspěch českého klubu v ev-
ropských pohárových soutěžích, když se v roce 1967 probojovala až 
do semifinále Poháru mistrů evropských zemí, kde byl nad její síly 
skotský velikán Celtic Glasgow. Svou sílu však Dukla dokazovala i 
v sezónách následujících, na přelomu 70. a 80. let vybojovala další 
tři mistrovské tituly. V tuto dobu hájili její čest a slávu třeba Zdeněk 
Nehoda, Luděk Macela nebo Ladislav Vízek. Po roce 1989 však začal 
ústup Dukly ze scény. Do armádního klubu se již nedostávali ti nej-
lepší domácí fotbalisté, a tak Dukla po sezóně 1993/94 musela nej-
vyšší soutěž opustit. V důsledku finančních problémů ale nemohla 
působit ani ve druhé lize a zamířila až do ČFL.  

Z ČFL do Gambrinus ligy
O postup do druhé ligy bojovala Dukla dva roky neúspěšně, ale pak 
se do ní již podívala. Spojila se totiž s příbramským fotbalovým cel-
kem a po jednom roce v druhé nejvyšší soutěži takto postoupila do 
ligy první. Ta se však již hrála na stadionu u řeky Litavky v Příbrami. 
Příbramský klub postupně také odstranil název Dukla ze svého ná-
zvu. Nicméně FK Dukla Praha stále existovala, i když v rámci této or-

ganizace fungovaly pouze mládežnické týmy. Na počátku 
tisíciletí se tento klub spojil s Duklou Dejvice a znovu začal 

pod hlavičkou Dukly fungovat tým dospělých, který působil 
v nižších soutěžích. Sezóna 2007/08 ale znamenala zlom, 

neboť se vedení Jakubčovic rozhodlo prodat druholigovou 
licenci právě klubu z Julisky. Dukelský návrat na výsluní byl 

posléze dokončen v ročníku 2010/11, kdy tým vedený bývalým 
fotbalistou Lubošem Kozlem, který se během své hráčské ka-

riéry také objevil v plzeňském dresu, získal druholigový titul 
a postoupil zpět mezi českou fotbalovou elitu. A pokud někdo 

pasoval před startem sezóny 2011/12 Duklu do pozice jasného 
sestupujícího, mýlil se. Svěřenci Luboše Kozla totiž nakonec ob-

sadili se ziskem dvaačtyřiceti bodů vynikající šestou příčku. Na 
prvoligového nováčka úžasný počin. 

Dukla píše další úspěšné kapitoly 
své historie

V  loňském fotbalovém roce byla pro mnohé české 

příznivce nejoblíbenější hry světa pražská Dukla 

příjemným překvapením. V  letošní sezóně svou pověst 

celku, jenž se snaží hrát pohledný fotbal, který lahodí 

oku fanouškovskému, pouze potvrzuje. Týmu Luboše 

Kozla totiž patřilo po podzimu krásné šesté místo v ligové 

tabulce. Jak se povede Dukelským během jarních bojů?

Představujeme soupeře / 

Zimní změny v kádru? Takřka žádné
A ve výborných výkonech pokračují Dukelští také ve své 
druhé sezóně v  Gambrinus lize. Po podzimních ligových 
střetnutích jim náleželo, stejně jako na konci předchozího 
ročníku, skvělé šesté místo. Klubu z Julisky se podařilo 
během léta posílit a zacelit díry po odchodech. Z Plzně, 
kam zamířil Marek Hanousek, se vrátil Tomáš Berger, do 
Česka nahlásil svůj návrat z Ukrajiny Luboš Kalouda a 
dukelský dres začal oblékat Zbyněk Pospěch. Ten také 
převzal roli střelce po Ivanu Lietavovi, který dal naopak 
Dukelským vale. Barvy Dukly od léta také oblékají dvě 
stálice tamní defenzívy, slovenský mládežnický re-
prezentant Lukáš Štetina a Španěl José Antonio Ro-
mera. V zimním přestupním termínu v Dukle oproti letnímu posilo-
vání nějaké velké změny nehlásili. Kádr zůstal pohromadě, z týmu 
Dukly odešel pouze Jan Pázler, kterého si z hostování stáhl severo-
český Baumit Jablonec. Ekipu Luboše Kozla rozšířilo jedno jméno. 
Do útoku přišel ze třetí nejvyšší španělské soutěže dvacetiletý fot-
balista Albiach Roger Néstor. Dukla, která se rozloučila s fotbalo-
vým podzimem vysokou výhrou nad úřadujícím mistrem z Liberce 
v poměru 3:0, odstartovala jaro kláním v Teplicích, které balancují 
na hraně sestupu. Na severu Čech nakonec brala bod za výsledek 
1:1, přičemž o jediný gól hostů se postaral již zmíněný Luboš Ka-
louda. Své druhé jarní utkání odehrál dnešní sok Západočechů na 
půdě Slovácka. I odtud se na Julisku vracel s bodovým ziskem, když 
ve druhém venkovním duelu v řadě uhrál bezbrankovou remízu.

Prosinec 1948: Vojáci připravili Viktorii o titul
Předchůdce dnešní Dukly se jmenoval ATK Praha, poprvé hrál první 
ligu v  roce 1948 a hned připravil plzeňskou Viktorii o  titul. Byl by 
sice neoficiální, poloviční, přesto by se však zapsal do historie čes-
koslovenského fotbalu. Ligový ročník 1947 - 1948 skončil a vedení 
v Praze rozhodlo, že od roku 1949 se podle sovětského vzoru bude 
hrát naše nejvyšší soutěž systémem jaro - podzim. Bylo třeba tedy 
odehrát podzim 1948 jako neoficiální soutěž, jakousi půlligu! A v té 
se mimořádně dařilo Viktorii Plzeň. Porazila téměř všechny sou-
peře, mimo jiné 4:3 i pražskou Slavii s legendárním Pepi Bicanem, 
a to byli sešívaní největším favoritem. Před posledním kolem byla 
v čele jen díky lepšímu skóre právě Slavia před Viktorií. Historicky 
první duel Viktorie s vojáky se hrál 12. prosince 1948 a v hledišti mu 
v Luční ulici přihlíželo 10 000 promrzlých diváků. Počítali s vítěz-
stvím, vždyť vojáci se pohybovali ve druhé polovině tabulky. Jenže 

sestavě Folta - Berka, V. Svoboda - Süss st., Šnajdr, R. Sloup - Perk, 
J. Böhm, Zd. Sloup, Šamberger, Švajner se toho dne příliš neda-
řilo. Zdeněk Sloup sice zařídil rychlé vedení, ale ještě do přestávky 
Müller vyrovnal. Druhou půli týž hráč otočil skóre, Šamberger 
za jásotu diváků vyrovnal na 2:2 a domácí mocně útočil. V brance 
vojáků však kraloval Jonák a  všechno vychytal. Z  ojedinělého 
protiútoku naopak Semeši rozhodl o výhře hostů 3:2. Po celé Plzni 
bylo smutno, protože kdyby Viktoria udržela nerozhodný výsledek, 
radovala by se z prvního místa. Dosud druhá Slavia totiž prohrála 
v Bratislavě 4:5, ale díky lepšímu skóre se stala mistrem ona.

Podzimní vzájemný zápas z 2. září 2012
FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:1)

Branky: 86. vlastní – 31. a 66. Bakoš, 58. Darida, 77. 
Hanousek
ŽK: Malý – Limberský, Hanousek
Rozhodčí: Tomáš Adámek – Ladislav Gallo, Zdeněk 
Dobrovolný
Diváci: 3 298
FK Dukla Praha: Rada – Hašek, Božič, Vorel, Vrzal – Malý, 
Gedeon, Borek (82. Podrazký), Berger – Přeučil (61. 
Pospěch), Pázler (65. Svatonský). Trenér Luboš Kozel.
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Ševinský, Procházka, 
Limberský (82. Fillo) – Horváth, Darida - Rajtoral, 
Hanousek, Ďuriš (89. Končal) – Bakoš (79. Malakyan). 
Trenér Pavel Vrba.
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Ve třetím utkání jara poprvé nestačili viktoriáni na svého sou-
peře a prohráli. Jihočeši svého soka dokonale zaskočili v samém 
úvodu, kdy po deseti minutách hry svítilo na ukazateli skore 0:2. 
Domácí dva rychle inkasované góly viditelně rozhodily a  jejich 
pokusy o  zteč branky Maryše troskotaly na obraně. Největší pří-
ležitostí Viktorie tak byla dalekonosná střela Matěje Kyndla z 27. 
minuty. Do druhého poločasu trenéři Skála s  Lepeškou prostří-
dali, avšak zásadní obrat nepřišel. V  78. minutě mohli vstře-
lit kontaktní branku Lukešem, míč si cestu mezi tyče nenašel. 
Zkázu pro plzeňské fotbalisty dokonal třetí brankou v  90. minutě 
střídající Muharem. „Tentokrát musím vyzdvihnout sílu soupeře, 
který byl téměř ve  všech činnostech lepší. Na jeho velmi dobře 
organizovanou hru a  odhodlanost, jsme nedokázali najít recept,“ 
přiznal po utkání zklamaný asistent trenéra Martin Lepeška. „Po-
dali jsme velice špatný výkon, který rozhodně nebyl týmový. Ně-
kteří hráči zahráli hluboko pod své možnosti,“ dodal Lepeška. 

Bez bodů se plzeňští mladíci vrátili i z Jablonce, kde prohráli 0:4. 
Poprvé se skore zápasu měnilo již ve druhé minutě, kdy se prosa-
dil domácí Štemberk. V 16. minutě mohl vyrovnat Matěj Končal, 
který se protáhl mezi stopéry, ale souboj s domácím gólmanem 
skončil lépe pro jabloneckého brankáře. Ve 35. minutě zvyšoval 
domácí Jurča na 2:0. Další změna stavu přišla v  první minutě 
druhého poločasu. Autorem třetí branky Jablonce byl opět Radim 
Jurča. I tentokrát brance předcházela hrubka stopéra. Definitivní 
podobu výsledku dal o sedm minut později Kubista – 4:0. „Opět 
nás potopily vlastní hrubky. Zápasy prohráváme díky individuál-
ním chybám,“ zlobil se trenér Jiří Skála. Po prohře s Táborskem 
tak přišla druhá porážka a opět bez vstřelené branky.  „Zatím se 

nám nepodařilo kvalitně nahradit Černého s Petráčkem, kteří 
táhli celou ofenzivu,“ dodal. Jejich návrat na hřiště je prozatím 
podle trenéra v  nedohlednu. Příští týden čeká mladé viktoriány 
domácí duel. V pondělí 18. března přivítají od 15 hodin na hřišti 
v  Luční ulici celek 1. FK Příbram.

Juniorku trápí zranění, 
nedaří se střelecky

Dva nevydařené zápasy mají za sebou hráči juniorského týmu Viktorie Plzeň. Nejen že 

ztratili body, ale pro zranění přišli také o dva hráče, kteří tvořili ofenzivní sílu týmu – 

Daniela Černého a Tomáše Petráčka.

FK BAUMIT Jablonec–FC Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

Branky: 2. Štemberk, 35. a 46. Jurča, 53. Kubista
Rozhodčí: Černý
ŽK: 1:0
FC Viktoria Plzeň: Mandous – Vondráček (46. Košťálek), 
Chocholoušek, Libotovský, Beránek – Domabyl (57. 
Hradecký), Kyndl, Kůžel – Lukeš (57. Pernglau), Mandula 
(71. Krčál), Končal. Trenéři Skála, Lepeška.

Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

FC Viktoria Plzeň–FC MAS Táborsko 0:3 (0:2)

Branky: 1. Voráček, 10. Holub, 90. Muharem 
Rozhodčí: Houdek - Mudra, Bacík
ŽK: 3:4
FC Viktoria Plzeň: Brych – Lukeš, Libotovský (55. Růžička), 
Chocholoušek, Končal – Kyndl, Černý, Kůžel – Fillo (46. 
Domabyl), Mandula (46. Hradecký), Pernglau. Trenéři 
Skála, Lepeška.
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Úvod prvního utkání jara začali lépe plzeňští hráči. Již v 8. minutě 
se v  ideální pozici ocitl Šíša, po přihrávce Hrdličky, ale branku 
Staňka netrefil. Další šanci si vypracovali o deset minut později, 
kdy se po přihrávce Šíši dostal do bezprostřední blízkosti Palka, 
brankař Staněk však jeho pokus vyrazil. Hosté zahrozili v 18. mi-
nutě, kdy domácí podržel nadvakrát Švihořík. Branky začaly pa-
dat až v druhém poločasu, V 53. minutě se po rychlém protiútoku 
a  souhře odrazů trefil Čavoš 0:1. Na 0:2 zvýšil po brejkové situ-
aci v 70. minutě Schick. Domácí se tlačili dopředu, ale kontaktní 
branky se dočkali až v 86. minutě, kdy se trefil střelou z hranice 
vápna Mariánu. V samotném závěru sahala Viktoria po bodu, ale 
Bešta  netrefil branku. „Celé utkání jsme hráli do zatažené obrany 
Sparty, která spoléhala na brejkové situace. Nám chybělo překva-
pivé řešení a  rychlejší pohyb hlavně uprostřed hřiště. Kontaktní 

branku jsme vstřelili pozdě,“ 
hodnotil zápas zklamaný trenér 
Jiří Kohout.

Ke druhému utkání cestovali vik-
toriáni na hřiště do Opavy. Již sa-
motný úvod naznačil, že se hosté 
nespokojí pouze s obrannou čin-
ností. V první minutě měl velkou příležitost Doležal, ale jeho po-
kus vyrazil brankař Godula. O devět minut později se Viktoria ujala 
vedení, když Doležal našel Hrdličku, který podél Goduly vstřelil 
úvodní gól 0:1. Ve 12. minutě bylo vyrovnáno, po rohovém kopu se 
radoval Morong 1:1. Ve 22. minutě šli do vedení znovu hosté, střelou 
z hranice velkého čtverce se prosadil Mlynařík. Domácí však znovu 
dokázali vyrovnat, když se z volného přímého kopu trefil Dřizgevič. 
Ve 48. minutě fauloval Piroch unikajícího Uvíru a uviděl červenou 
kartu. Hosté tak hráli celý druhý poločas o deseti. V  60. minutě 
přihrál Mlynařík Mariánusovi, který se uvolnil ve vápně a prostřelil 
brankaře Godulu 2:3. V  66. minutě zakončil přesně rychlý proti-
útok znovu Mariánus 2:4. V  72. minutě se znovu prosadili hosté, 
Hrdlička vybídl Šíšu, který střelou k tyči upravil na konečných 2:5.

„Zápas jsme zvládli i přesto, že jsme celý druhý poločas hráli o de-
seti. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí a dokázali je i proměnit,“ 
uvedl po utkání trenér Jiří Kohout.

Zimní příprava je minulostí 

také u nejstaršího dorostu. 

Viktoriáni U19 mají za sebou 

již dva mistrovské zápasy jara. 

V  tom prvním přivítali doma 

celek Sparty, k tomu druhému 

cestovali za soupeřem do 

Opavy.

Devatenáctka přivezla tři 
body z Opavy

Pohár České pošty / 

Zatímco v lize Viktoria svého pohárového 
soupeře jednoznačně válcuje, což doka-
zuje drtivé skore 9:0 z posledních tří zá-
pasů, v  poháru se přeci jenom podařilo 
„Votrokům“ v listopadu na Plzeň vyzrát. Viktoria tehdy nastoupila 
v kombinované sestavě. Trenér Vrba nechal sedět Pavla Horvátha, 
Marka Bakoše a na místo Matúše Kozáčika poslal do branky Petra 
Bolka. I tak se Viktoria ujala už ve dvacáté minutě vedení po trefě 
Jakuba Hory. Jenže domácí nesložili zbraně a ve druhé části zápas 
otočili. Nejprve vyrovnával Halilović, v nastaveném čase pak přidal 
vítěznou branku Harba. 

„Jsme si dobře vědomi, že do pohárové Evropy vede cesta i přes 
vítězství v domácím poháru. Což jsme si nakonec už měli sami 
možnost vyzkoušet, když jsme tuto trofej získali a následně ode-
hráli své první zápasy v evropských pohárech,“ připomenul finá-
lový duel s  Jabloncem a následné zápasy s  Besiktasem trenér 
Pavel Vrba. Cíl je tedy před tímto zápasem podle plzeňského tre-
néra jasný. „Chceme uspět. Chceme postoupit co nejdále. Nejen 
kvůli nám, ale také pro naše fanoušky, kteří si zaslouží abychom 
se v každém utkání rvali  až do závěrečného hvizdu.“

Jak postavení v ligové tabulce, tak i pohled do historických vzájem-
ných záznamů, dělá domácí fotbalisty favoritem. „Hradec už v prv-
ním utkání naznačil svoji sílu a podcenit jej, by se rozhodně nevy-
platilo,“ varuje Vrba před nezdravým optimismem. Poslední ligová 
prohra Viktorie s  Hradcem Králové se datuje k  sezoně 1998/99. 
Tehdy si plzeňští fotbalisté odvezli z  hřiště soupeře porážku 0:3. 
Poslední domácí prohra je ještě staršího data. Stalo se tak v roč-
níku 1995 / 1996. Viktoria tehdy podlehla 1:2, když jedinou branku 
Plzně vstřelil Petr Vlček.

Čtvrtfi nálové dvojice 
FC Slovan Liberec–FK Teplice
FK Baumit Jablonec–FC Hradec Králové / FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav–1. FC Slovácko
SK Sigma Olomouc–AC Sparta Praha

Termíny čtvrfinálových zápasů středa 3. 4. 2013 a středa 10. 4. 2013

FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha 1:2 (0:0)

Branka Viktorie: Mariánus
Sestava: Švihořík – Glazer, Denk, Piroch, Palka – Mariánu, 
Soroka (70.Holub), Sýs (46. Doležal) – Šíša, Hrdlička, 
Mlynařík (82. Bešta). Trenéři: Kohout, Schveinert, Ticháček

SFC Opava–FC Viktoria Plzeň 2:5 (2:2) 

Branky Viktorie: Mariánus 2, Hrdlička, Mlynařík, Šíša
Sestava: Švihořík – Glazer (82.Bešta), Denk, Piroch, 
Palka (83. Lešek) – Doležal, Soroka (49.Čihák), Mariánu 
– Šíša, Hrdlička (85.Holub), Mlynařík (73.Sýs). Trenéři: 
Kohout, Schveinert, Ticháček

Už jen severočeský Jablonec 

čeká na jméno svého příštího 

soka v  domácím poháru. 

Ten vzejde z  utkání plzeňské 

Viktorie s  Hradcem Králové. 

Po prvním vzájemném měření 

jsou na tom lépe Východočeši, 

kteří výhodu domácího 

prostředí proměnili v  těsnou 

výhru. 

O postup do čtvrtfi nále s Hradcem 
Králové
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21. kolo 30. 3. 2013
Mladá Boleslav Slovácko 31. 3. 15.00

Příbram Jablonec 30. 3. 16.00

Dukla České Budějovice 29. 3. 18.00

Sparta Plzeň 30. 3. 18.00

Teplice Slavia 31. 3. 15.00

Brno Hradec Králové 31. 3. 17.00

Ostrava Jihlava 30. 3. 15.00

Liberec Sigma Olomouc 30. 3. 16.00

25. kolo 27. 4. 2013
Slovácko České Budějovice 27. 4. 19.00

Jablonec Plzeň 28. 4. 15.00

Příbram Slavia 27. 4. 16.00

Teplice Hradec Králové 28. 4. 17.00

Sparta Jihlava 27. 4. 18.00

Dukla Sigma Olomouc 26. 4. 18.00

Brno Ostrava 28. 4. 17.00

Mladá Boleslav Liberec 28. 4. 17.00

22. kolo 6. 4. 2013
Plzeň Teplice 7. 4. 17.00

Slavia Dukla 7. 4. 17.00

České Budějovice Příbram 5. 4. 18.00

Jablonec Slovácko 7. 4. 15.00

Ostrava Liberec 5. 4. 17.00

Jihlava Brno 5. 4. 15.00

Hradec Králové Mladá Boleslav 7. 4. 17.00

Sigma Olomouc Sparta 7. 4. 17.00

26. kolo 4. 5. 2013
Sigma Olomouc Teplice 5. 5. 17.00

Jihlava Dukla 3. 5. 18.00

Ostrava Příbram 4. 5. 17.00

Hradec Králové Slovácko 5. 5. 17.00

Slavia Jablonec 5. 5. 17.00

Plzeň České Budějovice 5. 5. 17.00

Brno Mladá Boleslav 5. 5. 17.00

Liberec Sparta 4. 5. 18.00

23. kolo 13. 4. 2013
Dukla Jablonec 12. 4. 18.00

Teplice České Budějovice 14. 4. 17.00

Slovácko Plzeň 13. 4. 19.00

Sparta Slavia 13. 4. 18.00

Liberec Hradec Králové 13. 4. 18.00

Příbram Jihlava 13. 4. 16.00

Brno Sigma Olomouc 14. 4. 17.00

Mladá Boleslav Ostrava 14. 4. 17.00

27. kolo 11. 5. 2013
Plzeň Slavia 12. 5. 17.00

České Budějovice Hradec Králové 10. 5. 18.00

Jablonec Jihlava 12. 5. 15.00

Příbram Sigma Olomouc 11. 5. 16.00

Teplice Ostrava 12. 5. 17.00

Slovácko Liberec 11. 5. 19.00

Dukla Brno 10. 5. 18.00

Sparta Mladá Boleslav 11. 5. 18.00

24. kolo 20. 4. 2013
Jihlava Teplice 19. 4. 18.00

Hradec Králové Dukla 21. 4. 17.00

Plzeň Příbram 21. 4. 17.00

Slavia Slovácko 21. 4. 17.00

České Budějovice Jablonec 21. 4. 18.00

Liberec Brno 20. 4. 18.00

Sigma Olomouc Mladá Boleslav 21. 4. 17.00

Ostrava Sparta 20. 4. 17.00

28. kolo 22. 5. 2013
Liberec Teplice 22. 5. 18.00

Ostrava Dukla 22. 5. 17.00

Hradec Králové Příbram 23. 5. 17.00

Jihlava Slovácko 21. 5. 18.00

Mladá Boleslav Jablonec 23. 5. 17.00

Slavia České Budějovice 23. 5. 17.00

Sigma Olomouc Plzeň 23. 5. 17.00

Brno Sparta 23. 5. 17.00

20. kolo 16. 3. 2013
Č. Budějovice Brno 15. 3. 18.00

Hradec Kr. Sparta 17. 3. 17.00

Jablonec Teplice 17. 3. 15.00

Jihlava Ml. Boleslav 18. 3. 17.00

Olomouc Ostrava 15. 3. 20.15

Plzeň Dukla 17. 3. 18.00

Slavia Liberec 16. 3. 17.00

Slovácko Příbram 16. 3. 17.00

30. kolo 1. 6. 2013
Mladá Boleslav Teplice 1. 6. 17.00

Sparta Dukla 1. 6. 17.00

Liberec Příbram 1. 6. 17.00

Brno Slovácko 1. 6. 17.00

Ostrava Jablonec 1. 6. 17.00

Sigma Olomouc České Budějovice 1. 6. 17.00

Hradec Králové Plzeň 1. 6. 17.00

Jihlava Slavia 1. 6. 17.00

29. kolo 26. 5. 2013
Slavia Hradec Králové 26. 5. 17.00

České Budějovice Jihlava 26. 5. 17.00

Jablonec Sigma Olomouc 26. 5. 17.00

Slovácko Ostrava 26. 5. 17.00

Plzeň Liberec 26. 5. 17.00

Příbram Brno 26. 5. 17.00

Dukla Mladá Boleslav 26. 5. 17.00

Teplice Sparta 26. 5. 17.00

5. kolo 25. 8. 2012
Příbram Dukla 1:1

Slovácko Teplice 2:1

Jablonec Sparta 1:2

České Budějovice Liberec 0:2

Plzeň Mladá Boleslav 2:0

Slavia Brno 5:0

Hradec Králové Ostrava 1:1

Jihlava Sigma Olomouc 1:1

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

Dukla Plzeň 1:4

Příbram Slovácko 0:1

Ostrava Sigma Olomouc 1:2

Liberec Slavia 0:0

Brno České Budějovice 3:1

Mladá Boleslav Jihlava 1:3

Sparta Hradec Králové 1:0

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

16. kolo 24. 11. 2012
Dukla Praha Liberec 3:0

Slavia Praha Ostrava 0:2

České Budějovice Mladá Boleslav 0:1

Slovácko Sigma Olomouc 1:1

Jablonec Hradec Králové 3:2

Teplice Brno 2:0

Příbram Sparta 0:0

Plzeň Jihlava 1:0

17. kolo 23. 2. 2013
Jihlava Hradec Králové 0:0

Teplice Dukla Praha 1:1

Ostrava České Budějovice 0:0

Liberec Jablonec 1:0

Mladá Boleslav Příbram 1:0

Olomouc Slavia Praha 2:1

Sparta Slovácko 4:0

Brno Plzeň 1:3

18. kolo 2. 3. 2013
Příbram Teplice 3:1  

Slovácko Dukla 0:0  

Hradec Kr. Olomouc 0:2  

Plzeň Ostrava 1:1  

Jihlava Liberec 0:0  

Jablonec Brno 2:0  

Slavia Ml. Boleslav 1:1  

Č. Budějovice Sparta 0:2  

19. kolo 9. 3. 2013
Dukla Příbram 1:0  

Teplice Slovácko 0:4  

Sparta Jablonec 2:2

Liberec Č. Budějovice 3:1  

Ml. Boleslav Plzeň 0:2

Brno Slavia 0:1  

Ostrava Hradec Kr. 3:0  

Olomouc Jihlava 3:0  

Los GL / 
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P L Z E Ň

malby natery

Partneři

LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

pro tisk 
CT-V1-lg-cmyk.eps 
CT-V1-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

pro tisk 
CT-V2-lg-cmyk.eps 
CT-V2-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

DYBS 

 merchandising
 promotion
 sales force
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Soupiska

Brankáři 
1  Matúš Kozáčik  27. 12. 1983
24  Aleš Mandous  21. 4. 1992
33 Roman Pavlík  17. 1. 1976

Obránci
2  Lukáš Hejda  9. 3. 1990
6  Matěj Končal  8. 12. 1993
8  David Limberský  6. 10. 1983
14  Radim Řezník  20. 1. 1989
21  Václav Procházka  8. 5. 1984
27  František Rajtoral  2. 3. 1986
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci
7  Martin Zeman  28. 3. 1989
10  Pavel Horváth  22. 4. 1975
11 Martin Fillo 7. 2. 1986
16  Vladimír Darida  8. 8. 1990
19 Jan Kovařík 19. 6. 1998
26  Daniel Kolář  27. 10. 1985
29  David Štípek  31. 5. 1992 

Útočníci
9 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
20 Roman Adamov 21.6.1982
12  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
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 Filip Rada 5. 9. 1984
29 Jan Šebek 31. 3. 1991
30 Tomáš Kučera 19. 6. 1984

Obránci
6 Pavel Hašek 27. 6. 1983
9 Jan Vorel 1. 9. 1978
15 José Romera 8. 9. 1987
19 Lukáš Štetina 28. 7. 1991
22 Tomislav Božič 1. 11. 1987
23 Ondřej Vrzal 1. 3. 1987

Záložníci
3 Ismael Ouedraogo 10. 3. 1991
10 Miroslav Podrazký 18. 8. 1984
14 Patrik Gedeon 19. 7. 1975
24 Petr Malý 1. 6. 1984
27 Luboš Kalouda 20. 5. 1987
32 Tomáš Borek 4. 4. 1986

Útočníci
7 Vojtěch Přeučil 19. 9. 1990
8 Néstor Albiach Roger 18. 8. 1992 
11 Zbyněk Pospěch 24. 10. 1982
13 Tomáš Berger 22. 8. 1985
16 Vojtěch Engelmann 4. 7. 1989
20 Josef Marek 11. 6. 1987
21 Jan Svatonský 12. 5. 1984

Hlavní trenér 
Luboš Kozel

Asistenti trenéra 
Jan Suchopárek, Tomáš Obermajer

/ Soupiska

HOSTÉ
FK Dukla Praha

Tabulka / 

Tabulka Gambrinus ligy po 19. kole
1. FC Viktoria Plzeň 19 12 5 2 33:13 41

2. AC Sparta Praha 19 11 5 3 31:14 38

3. SK Sigma Olomouc 19 10 6 3 31:16 36

4. FK Baumit Jablonec 19 10 6 3 33:19 36

5. FK Mladá Boleslav 19 8 4 7 21:23 28

6. Dukla Praha 19 6 9 4 28:23 27

7. FC Slovan Liberec 19 7 5 7 26:26 26

8. 1. FC Slovácko 19 6 6 7 25:24 24

9. SK Slavia Praha 19 5 7 7 22:22 22

10. FC Baník Ostrava 19 5 7 7 26:29 22

11. FC Vysočina Jihlava 19 4 9 6 21:30 21

12. Zbrojovka Brno 19 6 3 10 21:33 21

13. FC Hradec Králové 19 3 8 8 17:25 17

14. FK Teplice 19 4 5 10 19:33 17

15. Dynamo České Budějovice 19 4 4 11 16:28 16

16. 1. FK Příbram 19 3 7 9 15:27 16

GAMBRINUS TĚ ZVE NA PIVO
PO ZÁPASE JEDNO NA NÁS, TAKŽE DRUHÉ PIVO GAMBRINUS MÁŠ ZDARMA!

 

na pivo Gambrinus do jedné z uvedených hospod
a výměnou za tento kupon dostaneš druhé pivo Gambrinus ZDARMA.

U PECHTŮ, KVĚTNÁ 414, PLZEŇ - SLOVANY 
PIVNÍ BAR PIONÝR, SKUPOVA 4, PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
SALOON, ZÁBĚLSKÁ 3, PLZEŇ - DOUBRAVKA
PIVNICE SLADOVNICKÁ, SLADOVNICKÁ 4, PLZEŇ - LOBZY
SPORT BAR ASTRA, DLOUHÁ 57, PLZEŇ - LOBZY
RESTAURACE ALFA, ROKYCANSKÁ 7, PLZEŇ - LOBZY
BOWLING U PAPÍRNY, PAPÍRNICKÁ 3, PLZEŇ - V. PŘEDMĚSTÍ
MERLIN, ŠPÁLOVA 17, PLZEŇ - BOLEVEC
BAAROVKA, BAAROVA 25, PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
BALATON, KAZNĚJOVSKÁ 49, PLZEŇ - BOLEVEC
NA POTRAVINÁCH, RADČICKÁ 4, PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

SPORT BAR ČECHOVKA, ČECHOVA 24, PLZEŇ - J. PŘEDMĚSTÍ
SPORT BAR MÁJOVKA, KLATOVSKÁ TŘÍDA 33, PLZEŇ - J. PŘEDMĚSTÍ
SPORT BAR SKVRŇANY, MACHÁČKOVA 26, PLZEŇ - SKVRŇANY
CAFE BAR LESNÍ, LESNÍ 7, PLZEŇ - DOUBRAVKA 

�

Akce platí pouze pro osoby starší 18 let. Kupón je možné uplatnit nejpozději týden po skončení domácího
zápasu v počtu 1 ks na osobu. Vaše připomínky nám můžete zaslat na adresu akce@pilsner.sabmiller.com.

Zastav se po skončení zápasu 18. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

FC VIKTORIA PLZEŇ - FC BANÍK OSTRAVA
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Před odvetou s Hradcem Králové je to plzeňská Viktoria, 
kdo tahá za kratší konec, neboť první zápas hraný na 
konci listopadu se stal kořistí Východočechů. Viktoria 
tehdy nastoupila v kombinované sestavě. Trenér Vrba 
nechal sedět Pavla Horvátha, Marka Bakoše a  na 
místo Matúše Kozáčika nastoupil Petr Bolek. I tak se 
Západočeši ujali ve 20. minutě vedení brankou Ja-
kuba Hory. Jenže domácí zápas v jeho závěru otočili. 
Nejprve vyrovnával Halilović, v  nastaveném čase 
přidal vítěznou branku Harba. Viktoriáni, pokud 
chtějí mezi posledních osm týmů, musejí v domá-
cím zápase zvítězit nejlépe o dvě branky. Čtvrtfi-
nálové zápasy jsou pak naplánovány na středy 3. 
a 10. dubna.

Sparta, to je jméno, které se nemusí plzeňským příznivcům dale-
kosáhle představovat. Vždyť právě s letenskými svádí parta okolo 
Pavla Horvátha boj o první příčku v  tabulce. A právě jedenadva-
cáté kolo přinese souboj těchto dvou soků z čela tabulky. Fotbalová 

veřejnost tento zápas 
nazývá „zápasem jara“, 

a tak se dá očekávat, 
že stadion na Letné 

bude praskat ve švech 
a to nejen díky domá-

cím  příznivcům, ale že do 
Prahy vyrazí také početná 

skupina plzeňských fans.  
Z  posledních pěti vzájem-

ných zápasů skončily čtyři 
výhrou Viktorie, jedenkrát se 

ze tří bodů radovala Sparta. 
Bez bodů odjížděli viktoriáni 

z  Prahy naposledy v  sezoně 
2008/09, od té doby na Letné se 

Spartou neprohráli.

Znovu půjdeme do Doosan areny 
na ligový fotbal první dubnový ví-

kend. Viktoria bude hostit, letos 
prozatím trápící se, Teplice. Seve-

ročeši zatím neoplývají body a tak 
jejich pozornost je upřena přede-

vším k záchraně ligové soutěže. Bě-
hem zimy k žádným velkým změnám 

v týmu nedošlo. Kádr je spíše stabilizovaný a sází zejména na stře-
lecky disponovaného bosenského útočníka Aidina Mahmutoviče, 
který během aktuální sezony přispěl do společného účtu vstřele-
ných branek sedmi trefami. Právě zmíněný forvard se také prosadil 
ve dvou posledních vzájemných zápasech s Viktorkou. Na podzim 
skončilo utkání Na Stínadlech remízou 1:1 (Mahmutovič – Ďuriš).

Nejprve „pohárový“ Hradec 
Králové, poté na Spartu, následně 
přijedou Teplice

Po utkání s Duklou následuje reprezentační přestávka, 

během které naši reprezentaci čeká kvalifi kační utkání 

s Dánskem a Arménií. Přestávku vyplní Viktoria sehráním 

odvetného pohárového utkání čtvrtého kola s Hradcem 

Králové. V  dalším ligovém duelu pak svěřenci trenéra 

Pavla Vrby zamíří na Letnou, kde je čeká tým Sparty 

Praha. Na ligový fotbal půjdeme v Plzni znovu až první 

dubnový víkend, kdy do Doosan Areny zavítají Teplice.


