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

ročníku Gambrinus ligy, ve kterém hostíme tým SK Slavia Praha. Dovolte mi srdečně Vás přivítat 

na tomto zápase jménem celého klubu, managementu, hráčů, zaměstnanců a popřát vám pří-

jemný sportovní zážitek.

Jak jistě víte, v posledním utkání jsme tady ve Štruncových sadech zvítězili nad Českými Budějo-

vicemi 3:2. Výhra se však nerodila lehce, i když jsme po první části vedli dva nula. Výpadek v naší 

hře v první patnáctiminutovce druhého poločasu umožnil soupeři dvěma góly vyrovnat a utkání 

zdramatizovat. I když se pro nás zápas vyvíjel nepříznivě, byli jsme v posledních třiceti minutách 

aktivní tak, jak jsme chtěli být po celý zápas. Trefa Radima Řezníka v závěru pak strhla misku 

vah na naši stranu a my jsme si mohli připsat pátou výhru v řadě za sebou, celkově osmou v jarní 

části. Sobotní výsledek v Liberci pak znamenal navýšení našeho náskoku v tabulce na pět bodů 

před Spartou.

Řád bych se však ještě jednou pozastavil u pátečního utkání s Dynamem, především u některých momentů v první části. Osobně si velice vá-

žím plzeňských fanoušků, kteří nás dokáží podporovat nejen při domácích zápasech zde v Doosan Areně, ale neváhají za námi v  hojném počtu 

vycestovat za zápasy evropských pohárů, domácí ligy, či poháru. Jejich podpora se pro nás stala v poslední době téměř pravidlem. Provází nás 

po celý zápas, udělali si skvělé jméno doma i v Evropě a jsou bez debaty naším dvanáctým hráčem. O to více mě ale potom mrzí chování něko-

lika málo jedinců, kteří naprosto nevhodným skandováním pokazili atmosféru 

na stadionu. O takovou podporu nestojíme my ani naprostá většina přítomných 

diváků na stadionu, kteří svoji reakcí dali jasně najevo svůj postoj. Touto cestou 

chci apelovat na všechny příznivce Viktorie, aby svoji podporu nasměrovali jen 

a pouze na podporu červeno-modrých barev a společný sportovní úspěch.

Slavie Praha je klub, který se svojí historií patří mezi české fotbalové velikány. 

Až doposud však aktuální sezona nenaznačila návrat Slavie na očekávaná místa 

v popředí tabulky. Nutno však říci, že premiéra nového trenéra sešívaných vyšla 

velice dobře. Porazit tým, který aspiruje na třetí místo, je bezesporu úspěch. 

Zároveň i varování, že podcenit takového soupeře by pro nás mohlo mít kruté 

následky. Naším cílem v dnešním utkání je bodovat naplno, připsat si další tři 

body a upevnit tak pozici lídra. Věřím, že i dnes se budete bavit fotbalem, a že po 

jeho skončení budete odcházet ze stadionu s dobrým pocitem z předvedené hry.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Profi lový rozhovor / 

Pět let viktoriánem

2008 a 2013: Tak trochu jiná Viktorie
Když Pavel přestoupil do Viktorky, měl na svém kontě úspěchy na 
všech možných frontách. Získal několikrát titul se Spartou, radoval 
se také z české pohárové trofeje, vyzkoušel si angažmá ve slavném 
Sportingu Lisabon, zažil atmosféru turecké soutěže a má za sebou 
působení v japonském Kobé. V červenci 2008 si vybral za své další 
působiště Plzeň, která rok předtím zachránila svou prvoligovou 
příslušnost v  posledním kole. „V tu dobu jsem tu znal jenom pár 
hráčů a doufal, že mužstvo bude mít potenciál, abychom si zkusili 
zahrát o evropské poháry. To, co se tu semlelo během posledních 
let, jsem vůbec nečekal,“ říká spokojeně. „Samozřejmě jsem to 
také nebral, že sem půjdu pouze nějakým způsobem dohrát kari-

éru. Že však budu za Viktorku nastupovat více 
než pět let? S  tím jsem nepočítal ani v  těch 
nejhezčích snech,“ dodává. „Domnívám se ale, 
že v současné době se stává z našich úspěchů 
standard, jsme jimi přejedení. Touto cestou 
chci říci, že si toho musíme hrozně vážit. To, co 
se tu nyní děje, není tolik obvyklé. Můžeme se 

podívat také na ostatní mužstva v české lize – ať je to Sparta, Slavie, 
Liberec – která třeba vyhrála dva roky po sobě titul a další sezónu 
se hrabala z  problémů. Prožíváme již třetí naprosto fantastickou 
sezónu. Je to však sport a všichni víme, že tento stav nebude trvat 
věčně. Ale zároveň se budeme snažit, aby nám to vydrželo co nej-
déle,“ říká špílmachr Viktorie. „Nyní máme to štěstí, že se potká-
váme s nejlepšími týmy z Belgie, Portugalska, Španělska, Itálie... 
To je to, proč člověk fotbal hraje. Stále to je pro nás něco neobvyk-
lého. Atmosféra, která ve Štruncových sadech panuje, je hodně po-
dobná té ligové. Stále nám ale pískají cizí rozhodčí a hrajeme proti 
mužstvům, která většinou známe pouze z televize. Doufám, že i pro 
fanoušky jsou takovéto zápasy svátkem.“   

Nedávno oslavil osmatřicáté narozeniny. 

Na svém kontě má takřka čtyři sta 

zápasů v  nejvyšší české soutěži a také 

nespočet startů v evropských pohárech. 

Už pátou sezónu si příznivci Viktorky 

nedokážou představit klub svého srdce 

bez Pavla Horvátha, kapitána, na něhož 

je vždy spolehnutí. Na hřišti i v  kabině. 

S  velezkušeným středopolařem jsme 

si povídali nejenom o letošním ročníku, 

ve kterém Viktorka slavila úspěchy 

na evropské scéně a bojuje o triumf 

v Gambrinus lize.

První mistrovský zápas sehrál Pavel Horváth za Viktorii 2.8.2008 proti Viktorii 
Žižkov. V utkání zároveň oslavil i svoji první branku v plzeňském dresu.
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Cesta do Evropské ligy
V  sezóně 2012/13 stejně jako o rok dříve prožili viktoriáni skvělý 
vstup do ročníku, když se jim podařilo postoupit do základní sku-
piny evropských pohárů. Tentokrát však vyměnili Champions Lea-
gue za Evropskou ligu. „Užíval jsem si to podobně jako před rokem, 
kdy jsme vybojovali postup do Ligy mistrů. Už jen to pro nás byl 
obrovský úspěch. Kdybych měl tyto dvě soutěže srovnat, tak si my-
slím, že co se týče klubů a toho, co se kolem soutěží samotných 
děje, je to pro nás trošku rozdíl. Neberu to však z pohledu finanč-
ního, ale sportovního. Hlavně se na to dívám tak, že můžeme lidem 
nabídnout něco, co není v českých krajích obvyklé,“ tvrdí zkušený 
středopolař. Plzeňané dokráčeli přes předkola slavné evropské 
soutěže bez větších obtíží, i když si třeba do souboje s Lokerenem 
přivezli z Belgie nepříznivý výsledek. Domácí duel však zvládli na 
jedničku. „Asi se musely projevit zkušenosti, které jsme nasbírali 
před rokem. Zažili jsme loni úspěšnou cestu poháry a spousta 
kluků z týmu si vyzkoušela náročná utkání za reprezentaci. S kaž-
dým těžkým zápasem v Lize mistrů, Evropské lize nebo i v národním 
týmu získáváte obrovské zkušenosti. Výkon jakéhokoliv hráče tím 
roste. Kluci jsou zkušenější. Takto by se poté tato zkušenost měla 
projevit na hřišti,“ říká viktorián s desítkou na dresu. Z tohoto úspě-
chu měli samozřejmě radost všichni Plzeňané. „Atmosféra, která 
nás při těchto zápasech provázela v hledišti, je tu neustále. Je ale 

obrovský rozdíl v tom, že jsme mohli již domácí střetnutí odehrát 
přímo v Plzni a nemuseli jsme jezdit do Prahy. Je sice jasné, že když 
nás tam přijede podpořit osmnáct tisíc fanoušků, je to něco hodně 
příjemného, ale rozdíl v  tom je zcela jasný,“ vzpomíná na domácí 
zápasy Ligy mistrů, které museli viktoriáni odehrát na stadionu 
v pražském Edenu. 

Prvenství v základní skupině
Po losu základní skupiny Evropské ligy, který Viktorce určil jako 
soupeře portugalskou Coimbru, Hapoel Tel Aviv z  Izraele a špa-
nělského obhájce vítězství v této pohárové soutěži Atlético Madrid, 
byli viktoriáni okamžitě pasování do role týmu, jenž bude bojovat 
o  druhé postupové místo. Nakonec si ale právě Západočeši připsali 
triumf ve skupině. „Jednalo se pouze o papírové prognózy. Všechno 
ale bylo jinak, protože se nám velmi dařilo a odehráli jsme opravdu 
výborné zápasy. Zvládli jsme všechna utkání proti týmům, se kte-
rými jsme se měli prát o postup do jarní části soutěže. A když jsme 
doma porazili Atlético, obsadili jsme první příčku,“ vrací se k pod-
zimním duelům v evropských pohárech. Právě střetnutí z Doosan 
Areny proti slavnému madridskému celku řadí k jednomu z nejlep-
ších utkání podzimu. „Samozřejmě. To je naprosto jasné. Také bych 
však zmínil třeba ligový zápas se Spartou,“ říká. Jedinou porážku 
během klání ve skupině zažila Viktoria právě v  Madridu, kde ob-

držela branku v posledních vteřinách hry. „Takový občas fotbal je. 
Rodríguez do toho prásknul a trefil to přesně do šibenice. Nedalo se 
s tím nic dělat. Byla to naše smůla. Myslím si ale, že jsme v tomto 
těžkém zápase se soupeřem, který hraje špičku ve španělské lize, 
obstáli. Poté jsme ho také doma zúročili,“ přemýšlí nad smolným 
závěrem madridské bitvy. Památné bylo však nejenom z hlediska 
Viktorky, ale také z  pohledu historiků UEFA utkání Západočechů 
v Portugalsku. Na půdě Coimbry totiž Pavel zaznamenal gól v Ev-
ropské lize, díky kterému se stal nejstarším střelcem soutěže. „Je 
jasné, že to nešlo přehlédnout. Dejme tomu, že to může být dílčí 
odměna a povzbuzení, že se mi podařilo něco, o čem ví více lidí. 
Dokonce mi psali i Portugalci z Lisabonu, že o tom vědí. Nejedná 
se ale o žádný týmový úspěch nebo pohár,“ komentuje svůj zápis do 
historických kronik Evropské ligy.    

Duely s Neapolí a Fenerbahce
V úvodním kole jarní části evropských pohárů byla sokem Viktorie 
SSC Neapol, která byla před výkopem prvního duelu médii favorizo-
vána. „Neapol byla tou dobou druhá v italské lize a bojovala o titul. 
Jsou tam hvězdy nejenom z Itálie, ale také ze Slovenska nebo Uru-
guaye. Mužstvo je tak složeno z výborných fotbalistů z celého světa. 
Samozřejmě jsme do Itálie cestovali s respektem, ale také s oče-
káváním. Byl to náš první ostrý zápas po dvouměsíční přestávce, 

což pro nás nebylo jednoduché. Utkání jsme zvládli naprosto fan-
tasticky. Takto jsme si to snad ani nemohli rýsovat v nejkrásnějších 
představách. Musím však dodat, že naše vítězství bylo jednoznačně 
zaslouženě,“ hodnotí italské klání. V domácím prostředí poté vikto-
riáni tento výsledek potvrdili. „Právě kvůli takovýmto zápasů fot-
bal hrajete. Kohokoliv byste se na to zeptali, řekne vám to samé. 
Každý si v  tu chvíli vzpomene na to, co všechno fotbalu obětoval. 
A když přijde utkání, které má neskutečnou kulisu a vydaří se i po 
herní a výsledkové stránce... Dát Neapoli ve dvou zápasech pět gólů 
a  vyřadit ji z evropských pohárů je prostě fantazie. K tomu nelze 
nic jiného říci a věřím, že to lidé ocení,“ líčí své pocity. Následně se 
Plzeňané střetli s velkoklubem z Turecka, s  istanbulským Fener-
bahce. „Tento dvojzápas jsme ztratili tady. Bylo to podobné utkání, 
které jsme nedávno odehráli na Spartě. Právě tyto dva zápasy nám 
na jaře nevyšly. V  Istanbulu jsme hráli dobře. Kdybychom doma 
nedostali branku, věřím tomu, že jsme schopni v Turecku uhrát vý-
sledek, který by nás posunul dál. Fenerbahce tu ale odehrálo velmi 
kvalitní mač a my si v  něm nedokázali vytvořit prakticky žádnou 
pořádnou šanci. Naopak nám se dařilo více v  Istanbulu. Znovu to 
pro nás byly další zkušenosti a dokázali jsme si, že můžeme hrát, 
když to řeknu pohledem českého fanouška, proti fotbalistům, kteří 
berou čtyři miliony eur ročně,“ hodnotí utkání, po němž se bohužel 
Plzeňané s pohárovou Evropou pro letošní rok rozloučili. Poslední 

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 



8 VIKTORIÁN 14 GL 2013VIKTORIÁN 14 GL 2013 9

střetnutí Viktorky v Evropské lize v ročníku 2012/13 se uskutečnilo 
kvůli chování příznivců Fenerbahce před prázdnými ochozy. „Vět-
šina z nás si asi přála, protože si tam opravdu mockrát v životě ne-
zahrajeme, aby nebyl stadion uzavřen. Přesto tato situace nakonec 
nastala a nedalo se nic dělat,“ krčí rameny. Trošku pikantní pro 

plzeňské fotbalisty mohlo být, že právě v Istanbulu od-
startovala pouť Viktorky evropskými poháry. Besiktas, 
první sok Západočechů v novodobé pohárové historii, je 
dalším slavným istanbulským klubem. „Dokonce jsme 
byli před zápasem s Fenerbahce ubytováni ve stejném 
hotelu. Blesklo mi to v hlavě, ale žádná velká diskuze na 
toto téma se mezi námi nekonala. Přeci jen je od té doby 
mužstvo trochu jiné,“ konstatuje.

Prvoligové bitvy
Fotbalové bitvy na třech frontách, v  české nejvyšší 
soutěži, Evropské lize a Poháru České pošty, braly Pl-
zeňanům hodně sil. „Většinou jsme ale měli mezi zá-
pasy dostatek odpočinku. I když dvakrát nebo třikrát se 
nám stalo, že jsme hráli ve čtvrtek a poté v neděli. Je 
to určitě méně příjemné, než když jsou volné čtyři dny. 
Každá hodina je pak znát. To platí zvláště, když cestu-
jete ze zahraničí,“ říká o možné únavě. Určitě pak podle 
„Horviho“ nestála nikdy za případnou bodovou ztrátou 
Viktorky v  lize. V  letošním ročníku Viktoria v  duelech, 
které přicházely bezprostředně po sobě, ztrácela body 
o poznání méně. „Myslím si, že jsme si tím museli projít. 
Je to dáno tím, že kluci jsou zkušenější. Do zápasů se 
pak jde daleko obezřetněji, i když i letos jsme se tomu 
nevyhnuli. Vzpomeňme třeba na utkání v Příbrami. Ne-
říkám, že jsme o tom nevěděli v předchozí sezóně, ale 
určitě nás atmosféra Ligy mistrů či Evropské ligy pohl-
tila. Když poté přijedeme do Příbrami, kde jsou v hledi-
šti dva tisíce lidí, je logické, že motivace se hledá hodně 
těžko a někdy z toho jsou takovéto výsledky,“ přemýšlí. 
Nyní však Západočeši bojují o primát v Gambrinus lize 
s pražskou Spartou. „Pro místní je výborné, že je Vik-
torka mezi mužstvy, která hrají o titul. Myslím si, že 
mnoho týmů, které jsou za námi, nehraje špatný fotbal. 
Vždy říkám, že týmy si prochází krizemi a minikrizemi 
a záleží, jak rychle je zvládnou a začnou znovu vyhrá-
vat. Když si vezmu tuto sezónu, tak jsme prohráli asi ze 

čtyřiceti zápasů plus mínus čtyřikrát, což je skvělé číslo. Chvil, kdy 
se nám nedařilo, bylo minimum. Nyní se musíme snažit, aby jich 
bylo stále co nejméně, protože soutěž ještě není u konce a body se 
počítají až po třicátém kole. Nemůžeme čekat na to, že někdo vy-
hraje místo nás. Zápas na Spartě, který mohl být zlomový, jsme ne-

zvládli. Záleží to však stále pouze na nás,“ 
tvrdí kapitán Viktorky.   

Jedno město, jedno srdce, dva 
poháry?
V  dubnu slavili celkové vítězství, své 
první v  historii, plzeňští hokejisté ve-
dení Martinem Strakou. Mezi hokejisty 
Škodovky a fotbalisty Viktorky je velmi 
vřelý vztah. Není se tak čemu divit, že 
jedna ze zastávek hokejistů s  pohá-
rem byla právě ve Štruncových sa-
dech. „Psal jsem Honzovi Kovářovi, 
že mám den po rozhodujícím finále 
narozeniny, tak aby mi přivezli 
pohár. Nakonec to dopadlo. I my 
jsme se s kluky několikrát ukázali v šatně hokejistů. Po titulu nebo 
poté, co jsme postoupili do Ligy mistrů. Je skvělé, že to mezi námi 
takto funguje a že plzeňští fanoušci chodí na hokej i fotbal. Když se 
třeba hraje hokej a půlhodiny poté my, tak během naší rozcvičky je 
v hledišti sto lidí. Při zahájení utkání ale už osm tisíc. Je tak jasné, 
kde všichni byli,“ říká. Právě sounáležitost mezi oběma kluby si 
nemůže vynachválit. „Spousta kluků, které z hokejistů znám, jsou 
výborní parťáci. Dobře se s nimi povídá, mají rádi srandu. Jsou na-
ladění na stejnou vlnu a není problém pro ně se jet podívat a fan-
dit nám na Spartu. Proč bychom pak my měli chybět, pokud sa-
mozřejmě nemáme sami před zápasem, na rozhodujícím finále? 
Klukům fandím od doby, co jsem tady a devadesát procent z nich 
znám osobně. Když byla šance, chtěl jsem u toho být a zažít to,“ 
říká o svých úspěšných kolezích ze sportovní branže. „Tyto dvě hry 
jsou fenomény a hlavně jak hokejisté, tak fotbalisté sledují všechny 
plzeňské sporty. Nesmíme třeba zapomínat na místní házenkáře, 
kteří také mohou získat titul,“ dodává. Když už se mluví o titulech, 
je jasné, na co Pavel myslí. „Doufám, že budeme mít letos možnost 
oslavovat ještě s jedním pohárem,“ usmívá se. 

Můj příběh (stále) nekončí
V ročníku 2012/13 se také Pavel prosadil v trochu jiném odvětví, než 
je u něho zvykem. S novinářem Janem Paličkou sestavili knížku, 
která líčí kariéru tohoto technického záložníka. „Vlastně neustále 
dennodenně několik knížek podepíšu. Počítal jsem také, že na 
autogramiádách jsem za dvě hodiny rozdal šest set podpisů. Do-

hromady si ale netroufnu říci, kolik jsem jich 
podepsal. Také by mě to hodně zajímalo, ale 

opravdu netuším. S  klidným svědomím mohu 
říci, že jsem ale nikdy tolik podpisů nerozdával,“ 

říká s úsměvem. Napovědět může číslo celkových 
prodaných výtisků knihy Můj příběh nekončí. To 

se pohybuje kolem třiceti tisíc. „Lidé se mne často 
ptají, zda je všechno pravda. Popsal jsem to opravdu 

tak, jak jsem to zažil. Pokud se to někomu líbí, tak 
je to dobře. A pokud někomu ne? Tak bohužel,“ tvrdí 

o  českém bestselleru, který vznikal tři čtvrtě roku. 
Z něj měli radost veškeří sportovní příznivci. A právě 

fanoušci a jejich podpora jsou tím, čeho si Horvi stále 
užívá. „Nebudu lhát, že mě každý den baví trénink. Po-

kud se hraje ‚bago‘ nebo fotbal, tak si to užívám. Ostatní 
věci jsou však také potřeba, bez toho to prostě nejde. 

Dopředu mne ženou zápasy a hlavně to, že nehrajeme pouze pro 
sebe, ale pro lidi. Atmosféra v Plzni je taková, že jsou všichni rádi, 
když nás někde vidí. Poplácají nás po ramenou a popřejí hodně 
štěstí. To je úžasné,“ líčí nadšeně. Právě týmový úspěch je to, po 
čem Pavel touží ze všeho nejvíce. „Pokud se mi nepovede dát gól 

/ Profi lový rozhovor Profi lový rozhovor / 
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•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
•  Parkování v areálu pivovaru 

zdarma
• Nekuřácká část

• Samostatné salonky
• Wi-fi  připojení zdarma
• Velkoplošná projekce
• Svatební hostiny
• Firemní večírky
• Rodinné oslavy
• Profesionální catering

Otevírací doba 
Po – Čt, Ne: 11,00 - 22,00 
Pá - So 11,00 - 23,00 
U Prazdroje 7, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 062 755
E-mail: naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• Letní zahrádka
• Samostatný salonek
• Dětský koutek 
• Wi-fi  připojení zdarma
• TV projekce sportovních 
přenosů

•  Penzion se stylovými pokoji 
a parkovištěm

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba:
Po – ČT: 11,00 - 23,00 

Pá - So 11,00 - 24,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Pražská 8, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 235 476

E-mail: info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com

• Nefi ltrovaný Pilsner Urquell
•  Vytápěná veranda s celoročním 

provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi  připojení zdarma
•  TV projekce sportovních 

přenosů

•  Těsná blízkost parkování 
v parkovacím domě 
Na Rychtářce

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba 
Po – St 11,00 - 23,00 
Čt 11,00 - 24,00 
Pá - So 11,00 - 01,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Veleslavínova 59/4, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 324 485
E-mail: info@naparkanu.com
www.naparkanu.com

Prožijte jedinečný zážitek 
v Šenku na Parkánu

Vítejte v jedné z největších 
českých pivnic

Vychutnejte si tradici 
v nejstarší pivnici v Plzni

Přijďte ochutnat NOVINKY 

z našich jídelních lístků

a vyhrajeme, je to skvělé a jsem za to šťastný. 
Možná jsem to prožíval, když mi bylo dvacet. Vi-
dět se v televizním šotu, přečíst si o tom... Ale 
nyní už nikoliv,“ tvrdí. Prosadit se do Klubu ligo-
vých kanonýrů by se však určitě zalíbilo i jemu. 
„To bych se musel hodně rozstřílet. Pro mě ale, 
jak už jsem řekl, toto moc není. Statistiky nijak 
zvlášť neprožívám. Ale na druhou stranu by to 
bylo příjemné. Čím více jich vstřelím, tím lépe,“ 
říká. Pravděpodobnější je překonání hranice 
odehraných čtyř set utkání v  české nejvyšší 
soutěži. „To možná už zvládnu. Bylo by to pěkné 
číslo a snad to zakulatím,“ říká. K tomuto zao-
krouhlení určitě také napomůže prodloužení 
smlouvy, která Horvimu zajišťuje v dresu Vikto-
rie minimálně ještě nadcházející sezónu. Každý 
Plzeňan si přeje, aby byla stejně úspěšná jako 
ony poslední. „Strašně si úspěchů s Viktorií vá-
žím a doufám, že si jich také budou vážit všichni 
fanoušci i spoluhráči, protože si myslím, že to 
není moc obvyklé. Přál bych si, aby to trvalo co 
nejdéle. Nejraději do konce mé kariéry,“ pro-
zrazuje své přání Pavel Horváth, jedna z ústřed-
ních postav, která je podepsána pod největšími 
triumfy Viktorie v její více než stoleté historii. 

Jak vypadá den Pavla Horvátha? 
Ani tentokrát nepřijdou majitelé Viktoriána o pohled do soukromí 
plzeňského fotbalisty. Pavel Horváth nám v rozhovoru popsal, jak 
vypadá jeho běžný den, který může mít samozřejmě mnoho variací.

„Jak vypadá můj den? Ono se to vlastně hrozně mění. Pravidelně 
ale ráno vstanu před sedmou, obléknu se a připravím si věci podle 
toho, jak dlouho budu v Plzni. Malou Adrianu vezmu na 7:45 do školy. 
Ta nám nyní začíná trošku jít do puberty, ale je dobře vychovaná. 
Snad se nemáme čeho bát. Do Plzně poté přijedu kolem deváté 
a mám asi hodinu na to, abych se připravil na trénink. Ten trvá ho-
dinu a půl nebo hodinu a tři čtvrtě. Když mám poté nějaký problém 
nebo jsem utahaný, zůstávám na stadionu déle. Když zde nemám 
nějaké další povinnosti, odjíždím z Plzně kolem jedné. Často se ale 
stává, že zde ještě něco musím udělat. To se pak domů dostanu 
kole třetí nebo čtvrté. Následuje většinou nějaká aktivita věnovaná 

rodině nebo trénink s malým Pa-
trikem. Původně jsme si kopali 
jenom společně, ale nakonec 
začal chodit hrát s  dětmi o rok 
staršími. Také na něj musím pro-
zradit, že je pravák. Fotbal ho 
moc baví a nejraději by ho hrál od 
rána do večera. Opravdu do toho 
má chuť. Když bude chtít, určitě 
ho v tom budeme podporovat.

Pokud pak máme dva tréninky, 
tak v Plzni spím. Když je trénink 
předzápasový, vyjíždím většinou 
až po obědě a po tréninku tu také 
zůstávám. To platí i  po zápasech. 
Vlastně to znamená, že jsem pak 
dva a půl dne pryč. Když hrajeme 
utkání venku, je změna pouze 
v tom, že musím z domu odjíždět 
o nějaké dvě hodiny dříve.   

Když poté dostaneme volno, což 
bývá většinou ve všední den, kdy 
jsou děti ve školce a ve škole, tak 
je většinou odváží Jana. V těchto 
chvílí, protože volno máme větši-

nou dva dny po utkání, cítím také největší únavu. Dopoledne tedy 
proležím a odpoledne dojdu pro malého do školky já nebo se pro něj 
zastavíme společně. Adriana má několikrát v týdnu kroužky. Jezdí 
na koni nebo tancuje hip-hop. Tento den pak trávíme podle nálady. 
Když se moc necítím, tak raději vyrazíme do kina, kde můžeme se-
dět. Když je hezky, tak nás čekají kola nebo kolečkové brusle. 

Hrozně moc na tomto místě děkuji za vše své manželce Janě. Třeba 
když jsme žili v Japonsku, trávila polovinu svého času s Adrianou, 
já měl tréninky nebo zápasy. Do toho jsme znali vlastně pouze Ja-
ponce, kteří uměli japonsky. A já najednou po dvou a půl letech pře-
stoupil do Sparty a z ničeho nic za tři dny z Japonska odjel. Už jen 
to jak se vypořádala se situací, kdy jsem odešel… Všechno zabalila, 
vyřídila a zůstala tam s Andreou o měsíc déle. Bez její podpory bych 
to všechno nikdy nemohl zvládnout.“
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Jako první prověřil českobudějovického gól-
mana v  deváté minutě Marek Bakoš, který 
napálil míč do pravé tyče. O minutu později 
se prosadil Vladimír Darida, když s pomocí 
teče bránícího hráče uklidil balón k tyčce na 
opačné straně brány. Při této akci Západo-
čechů se bohužel zranil budějovický brankář 
Křížek, a tak pro něj zápas předčasně skončil. Na druhé polovině 
hrací plochy po rychlém kontru donutil Matúše Kozáčika k prvnímu 
zásahu mladý Roman Wermke.   Ve 23.  minutě si udělal Vladimír 
Darida slalomovou tyčku z hostujícího beka, zasekl si míč, podíval 
se, kde stojí Daněk, a neomylně zamířil po zemi k  levé tyčce. 2:0 
pro Viktorku. Svůj střelecký apetit se pokusil nasytit ve 27. minutě 
znovu Darida, ale tentokrát branku Jihočechů netrefil. 

V  51. minutě napřáhl ke  střele z  hranice vápna Zdeněk Linhart 
a tvrdým pokusem rozvlnil síť. Po hodině hry byl stav utkání srov-
nán na 2:2. Na centrovaný balón si naskočil zcela osamocený Ivo 
Táborský a  hlavičkou ho nasměroval do plzeňské sítě podruhé. 
V  dalších minutách měli sice Plzeňané na svých kopačkách míč 
o poznání častěji než jejich soupeř, ale obranný val Budějovic byl 
pevný a Viktorka se do žádné větší příležitosti nepropracovala. Tlak 
Viktorie se s blížícím koncem utkání stále stupňoval. A kulminoval 

v 85. minutě, kdy si naběhl na zadní tyč jihočeské branky 
Radim Řezník a nekompromisním způsobem z bezpro-
střední blízkosti pověsil míč do šibenice! 

„Dali jsme dvě branky a nastřelili tyčku. Měli jsme utkání 
pod kontrolou a  byli jsme úspěšní. Bohužel nám vůbec 
nevyšel vstup do druhého poločasu,“ hodnotil utkání Pa-
vel Vrba. „Nevím, co bylo příčinou, věděli jsme, že Budě-
jovice byly nepříjemné v přechodové fázi už v první půli 
a hráče jsme na to upozorňovali. Chtěli jsme, abychom 
hráli při standardkách ve větším počtu vzadu. Nakonec 
jsme z  toho však dostali po brejku gól. Druhý pak padl 
z toho, že jsme nebyli důslední ve vápně a při centru. Na-
štěstí jsme se po druhé brance zvedli a začali více kombi-
novat. Prospěla nám také střídání. Přišli hráči, kteří byli 
ve větším pohybu a byli aktivnější. Vytvářeli jsme si poté 
šance. Při jedné jsme měli štěstí a podařilo se nám vstře-
lit vítězný gól,“ pokračoval v hodnocení kouč Viktorie.

Drama s Dynamem rozhodl 
v závěru Radim Řezník

Dramatický souboj až do samého 

závěru přineslo utkání, ve kterém 

hostila Viktoria poslední tým tabulky 

– Dynamo České Budějovice. Díky 

dvěma trefám Vladimíra Daridy 

a jedné Radima Řezníka udrželi 

viktorináni svoji první pozici v tabulce.

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České Budějovice 3:2 (2:0)

Branky: 10. a 23. Darida, 85. Řezník - 51. Linhart, 
60. Táborský
ŽK: Linhart, Hanzlík
Rozhodčí: Karel Hrubeš - Ivo Nádvorník, Petr Vysloužil
Diváci: 9 622
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský - Horváth, Darida - Rajtoral (58. Ďuriš), Kolář 
(88. Hejda), Kovařík (72. Tecl) - Bakoš. Trenér Pavel Vrba.
SK Dynamo České Budějovice: Křížek (12. Daněk) - Klesa, 
Lengyel, Machovec, Hanzlík - Rýdel, Benát - Wermke (73. 
Javorek), Táborský, Sandro - Linhart (84. Řezníček). Trenér 
Pavol Švantner.

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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Druholigová sezona 1960–1961 už byla v režii plzeňského týmu, 
který po devíti letech postoupil mezi fotbalovou elitu Českosloven-
ska. V zahajovacím duelu před dvacetitisícovou návštěvou s Nitrou 
však František Čaloun pustil pár minut před koncem hodně laciný 
gól na konečných 2:2 a kritika za doma ztracený bod mířila hlavně 
na něj. „Chtěl jsem udělat parádičku pro lidi a místo toho jsem pus-
til lehkou střelu až snad od samé Brány borců. Trenér Sedláček mi 
vynadal a pohrozil, že ještě jednou a budu si balit ranec. Druhý den 

mě zkritizovaly i noviny.“ Naštěstí hned v dalším kole za-
chytal výborně v Trnavě, odkud Plzeň přivezla cenný bod 
za remízu 2:2. „Na Slovensku se nám dost dařilo. I mně 
se tam povedlo vychytat dost zápasů. V Bratislavě jsme 
porazili Slovan i Rudou hvězdu. Chytil jsem Popluhárovi 
penaltu a Jirkovi Tichému dokonce dvě penalty v jed-
nom utkání. Risknul jsem vždy stranu a vyšlo to. Většinu 
utkání na Slovensku považuji za své nejlepší.“

František Čaloun dostal také pořádnou nakládačku. 
V  září 1961 hostil Spartak před rekordní návštěvou 35 
000 diváků ve Štruncových sadech pražskou Duklu s Kou-
bou, Masopustem, Kučerou, Jelínkem, Vacenovským, Bo-
rovičkou a dalšími skvělými borci a vojenský celek vyhrál 
vysoko 7:1. „Bylo vyprodáno, fantastická atmosféra. My 
jsme do té doby v roli nováčka v lize neprohráli, Dukla byla 

mistrem a přijela z velkého mezinárodního turnaje z USA, který 
vyhrála. Utkání jsme dobře začali, Jarda Trykar vstřelil dokonce 
náš vedoucí gól, ale potom jsem si dokonale zachytal. Dostal jsem 
sedm gólů, tři od Rudly Kučery, ale spoustu šancí jsem ještě stačil 
zlikvidovat.“ Stavitelé národního mužstva do-
konce jeden čas uvažovali o tom, že Františka 
Čalouna povolají do reprezentace, protože 
jeho výkony byly velmi kvalitní. Ale nakonec 
to nevyšlo. „Tehdy v Československu chytaly 
světové a evropské špičky. Schroif, Kouba, 
Stacho, Kramerius, Schmucker a další. V jiné 
době bych se možná do reprezentace prosadil, 
ale tehdy to nešlo. Mezi tyčemi byla obrovská 
konkurence,“ přiznává po letech. Důvodem, 
proč si František Čaloun nezachytal v někte-
rém z reprezentačních výběrů bylo i to, že zů-
stal v Plzni, střídal první ligu s druhou a ne-
přestoupil třeba do Prahy. „V první polovině 
šedesátých let jsem dostal vážnou nabídku od 

Výborný brankář a komik František 
Čaloun slaví pětasedmdesátku

František Čaloun slaví 75 let/ 

pražské Slavie, ale nějak to nevyšlo. Plzeň by mě nerada ztratila, já 
tady byl spokojen a navíc jsem se trochu bál konkurence ve Slavii. 
Chytal tam výborný Jonák.“     

Kromě bravurních zákroků na brankové čáře vynikal František Ča-
loun i komickými kousky, které sice bavily fanoušky, ale trenérům 
někdy vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Třeba když vyběhl za míčem 
mimo velké vápno a místo odkopu zesměšnil pár protihráčů něko-
lika kličkami a poté se v pohodě vrátil do branky. Komickou parádou 
v jeho podání bylo poklepání na čelo jednomu z trnavských útočníků 
na jaře ve dvaašedesátém ve Štruncových sadech. „Trnavští hráči 
útočili na moji branku, rozhodčí zapískal ofsajd, já si vyběhl v pře-
rušené hře na hranici vápna pro míč a útočník hostů ho těsně přede 
mnou napálil do opuštěné branky. Přiběhl jsem k němu a zaťukal 
mu na čelo. Naštěstí rozhodčí na to nereagoval a diváci se bavili. 
Utkání nakonec skončilo 1:1 a náš gól dával Jirka Lopata z penalty,“ 
popisuje svůj povedený kousek.

V brance Spartaku či Škody Plzeň vydržel dlouhých devět let. Ko-
lektiv, do kterého v Plzni přišel, považuje za vynikající. „Strejček, 
Hrneček, Mudra, Tóth, Bíba, Homola, Trykar, Böhm, Lopata, Karel 
Sloup, Standa Štrunc, Sohan a další, to všechno byli nejen výborní 
fotbalisté, ale hlavně vynikající kamarádi. Z fotbalu mám stále 
skvělé přátele.“ V kariéře ho vedlo několik trenérů. Zažil v Plzni 
Sedláčka, Hroneše, Berku, Moravce a Chobota. „Každý z nich měl 
něco do sebe, byli to především praktici, ale nejlepší byl Vlastimil 
Chobot, který byl v tehdejší době na velice dobré odborné úrovni.“ 

Když Plzeň v roce 1963 po dvou sezonách z první ligy sestoupila, 
vrátil ji tam zpět v roce 1967 právě Vlastimil Chobot, s jehož jménem 
se pojí i jeden oddílový trest Františka Čalouna. Na jaře 1968 hrála 
Plzeň o záchranu, gólem Segmüllera vedla doma nad Slavií 1:0, ale 
v závěru Lukáč s Hamárem otočili výsledek a body potřebné k zá-
chraně byly fuč. „Zklamání z prohry bylo velké, vždyť jsme byli jen 
kousek od výhry. Zašli jsme proto s Kamírem, Vacínem a Segmül-
lerem do restaurace Spartak, která byla v tribuně. Slavil jsem také 
třicáté narozeniny. Každý z nás vypil tak dvě tři piva, najednou se 
tam objevil doktor Maloch, který byl ve výboru a vyhmátl nás. Od-
vedl nás do prostor klubu a museli jsme  dýchat do trubiček. Druhý 
den nám trenér Chobot oznámil, že máme oddílový trest s pokutou 
a v Praze s Duklou hrát nebudeme.“ líčí současný pětasedmdesát-
ník historku pětačtyřicet let starou.

Na milované hře zvané fotbal viděl vždy jenom to pozitivní. Byl si 
vědom, že se hraje pro lidi a tak je chtěl potěšit. Do branky často 
nastupoval se svým zlobivým ramenním kloubem, který mu ně-
kdy lékař rovnal do správné polohy i během zápasu. V devíti se-
zonách odehrál za plzeňský tým na 260 prvoligových a druholigo-
vých utkání, tři sezony byly prvoligové, zbytek prožil o soutěž níž. 
Na současnou Viktorii chodí František Čaloun pravidelně. Velice 
ho potěšil mistrovský titul, stejně jako úspěchy v evropských po-
hárech. Svému bývalému klubu fandí a ten mu přináší stále radost. 
Při spojení slov František Čaloun a pětasedmdesátka se těžko 
hledají slova. Proto jen to nejdůležitější: díky za všechno, věrnost 
klubu, fotbalu, hodně zdraví, štěstí a radosti.

Ani se tomu nechce věřit. Jeden z nejlepších 

brankářů více než stoleté historie Viktorie 

Plzeň František Čaloun slaví 12. května 75 

let od svého narození. Mistr robinzonád, 

proslulý i svými komickými kousky, na takový 

věk přitom vůbec nevypadá. Když ho vidíte, 

hádali by jste mu minimálně o deset let méně. 

Začínal s fotbalem v Tatranu Sušice, v žácích 

a dorostu zkoušel hrát v poli, ale nakonec 

skončil v brance. Už v sedmnácti letech 

chytal za dospělé, tak byl dobrý. Narukoval 

do tachovské Dukly, kde s ním hrál i pozdější 

plzeňský spoluhráč Bohumil Mudra, a už 

tam vynikal na brankové čáře mrštností a elegancí. I  proto 

si ho vyhlédl v roce 1959 plzeňský Spartak. Tehdy se hrála v 

Plzni druhá liga, ale maximální snahou všech bylo postoupit 

mezi elitu. „Když jsem přišel, musel jsem o místo v brance 

bojovat s výborným Benediktem, ale v další sezoně jsem 

už byl v plzeňské brance jedničkou,“ vzpomíná jubilant na 

začátky v Plzni.
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Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 225
Prvoligové branky 16

21 František Rajtoral 
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 223
Prvoligové branky 24

27Radim Řezník
 20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 131
Prvoligové branky 3

14 Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 390
Prvoligové branky 78

10Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 9

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 92
Prvoligové branky 0

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 205
Prvoligové branky 14

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 51
Prvoligové branky 3

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

24

FC VIKTORIA Plzeň

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 3
Prvoligové branky 0

6 Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 102
Prvoligové branky 41

23

17

Michal Ďuriš
1. 6. 1988 
Post útočník
Prvoligové starty 72
Prvoligové branky 10

12

Vladimír Darida 
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 52
Prvoligové branky 8

16 Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 204
Prvoligové branky 46

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 64
Prvoligové branky 4

7

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

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

20Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 25
Prvoligové branky 10

9

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 110
Prvoligové branky 12

19Martin Fillo 
7. 2. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 131
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

/ Soupiska hráčů Soupiska hráčů / 
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Historické vzestupy a pády
SK Slavia Praha byla založena již v roce 1892, o čtyři roky později 
se součástí tohoto sportovního klubu stal také fotbalový tým. První 
roky Slavie jsou spojeny s  působením skotského trenéra Johna 
Williama Maddena, který u týmu působil dlouhých 25 let. Na pře-
lomu 20. a 30. let zažíval klub z Edenu úspěšné období. Tým složený 
kolem gólmana Františka Pláničky a kanonýra Antonína Puče zís-
kával ligové i pohárové tituly. Na konci 30. let přestoupil do Slavie 
z Admiry Vídeň ostrostřelec Josef Bican, který se v letech následu-
jících stal hned desetkrát nejlepším ligovým kanonýrem. Sešívaní 
s Bicanem v sestavě v letech 1940 až 1943 vítězili v první lize a v roce 
1937 se dočkali také velkého úspěchu na evropské scéně, kde zís-
kali Středoevropský pohár. V  50. a 60. letech však tento pražský 
klub marně hledal svou slávu z meziválečného a válečného období 
a působil také několik sezón ve druhé nejvyšší soutěži. Následně 
se však vrátil do první ligy, ve které patřil spíše k průměrným muž-
stvům. Změna nastala se vznikem samostatné české soutěže. Sla-
via měla kádr plný hvězdných fotbalistů a nakonec se jí podařilo 
získat v roce 1996 ligový titul. Slávistický dres v tento úspěšný rok 
oblékali mimo jiné Karel Poborský, Radek Bejbl, Vladimír Šmicer 

či Jan Stejskal. V  letech 
1997 a 1999 se Slavii poda-
řilo zvítězit v  české pohá-
rové soutěži, přičemž tyto 
úspěchy ve slávistickém 
dresu slavil také Pavel 
Horváth. Ročník 2007/08 
se stal pro slávistické fot-
balisty i příznivce rokem 
splněných přání. Slavia se 
probojovala do Ligy mistrů, 
když v předkole slavné ev-

ropské soutěže vyřadila Ajax Amsterodam. Zároveň v květnu 2008 
slávisté otevřeli svůj nový stadion. To však nebylo zdaleka vše, ne-
boť se sešívaným podařilo triumfovat také v Gambrinus lize. V roce 
následujícím Slavia pod vedením Karla Jarolíma mistrovský titul 
obhájila. Jenomže následně začala obsazovat příčky v úplně jiných 
patrech prvoligové tabulky. V sezóně 2009/10 se umístila na sedmé 
příčce, rok nato skončila ještě o dvě místa hůře. V posledním roč-
níku klesla dokonce na místo dvanácté, což pro ni znamenalo nej-
horší umístění v samostatné české lize.  

Do Plzně již s Michalem Petroušem
Pokud budeme sledovat postavení Slavie v tabulce v posledních le-
tech, není se tak čemu divit, že se na její lavičce vystřídalo několik 
trenérů. Karel Jarolím, František Cipro, Michal Petrouš, Martin 
Poustka, František Straka a naposledy Petr Rada. To jsou jména 
koučů, kteří v  posledních letech působili u prvního týmu sešíva-
ných. Právě Michal Petrouš se nyní do této funkce vrátil poté, co byl 
na přelomu dubna a května odvolán Petr Rada, jenž v Edenu tréno-
val od začátku sezóny. Pod jeho vedením však Slavia nedosahovala 
takových výsledků, kterých si vedení klubu přálo. Po pětadvacátém 
kole jí patřila se ziskem třiceti bodů osmá příčka, což pro klub, 
který v zimě posílili takoví fotbalisté, jako jsou Marcel Gecov, Rudolf 
Skácel či Martin Fenin, určitě není dobrá vizitka. Pomyslnou po-

Slavia zajíždí do Plzně s bývalým 
viktoriánem na trenérském postu 

Po zisku dvou mistrovských titulů za sebou se Slavii 

nedaří. Sešívání oproti rokům, kdy bojovali v evropských 

pohárech, určitě nepředvádějí takové výsledky, které 

by si představovali. V  posledních třech sezónách totiž 

skončili vždy ve středu ligové tabulky. A ani ta letošní 

pravděpodobně v tomto ohledu nic nezmění. Výkony Slavie 

v  tomto roce stály po pětadvacátém kole hlavu trenéra 

Petra Rady. Na jeho místo nastoupil Michal Petrouš, který 

má ve svém fotbalovém životopisu napsané také působení 

v plzeňské Viktorce. 

Představujeme soupeře / 

slední kapkou byla porážka slávistů u řeky 
Litavky, kde podlehli Příbrami v  poměru 
0:2. Otázkou nyní zůstává, jakým způsobem 
vstoupí do svého staronového angažmá Mi-
chal Petrouš, který dříve působil ve Viktorce 
jako hráč i jako kouč druhého týmu Západo-
čechů a asistent hlavního trenéra. 

Slavia v zimě posilovala
Jak již bylo řečeno, Slavia v zimě významně 
posílila. Do klubu, kde vyrůstal, se vrátil ze 
zahraničí Marcel Gecov, kterému určitě an-
gažmá v londýnském Fulhamu a belgickém 
Gentu nevyšla dle představ. Z  Německa se 
poté navrátil zpět do české nejvyšší soutěže 
bývalý teplický útočník Martin Fenin. Od to-
hoto ofenzivně laděného hráče, jenž má na 
svém kontě také starty za český národní 
tým, určitě čekali příznivci sešívaných více. 
Na počátku března následně znovu oblékl 
dres Slavie Rudolf Skácel, který naposledy 
působil ve Skotsku. Okamžitou oporou zadních řad plzeňského 
soupeře se stal Milan Bortel. Šestadvacetiletý obránce naposledy 
nastupoval za Zlaté Moravce, ale ve svém fotbalovém životopisu 
má také zapsáno působení na Apeninském poloostrovu, kde půso-
bil v nižších soutěžích. Ze Slovenska do Slavie putoval také Dávid 
Škutka, jenž hájil v podzimní části ročníku barvy MFK Košice. Tento 
útočník má na svém kontě už premiérový zásah v nejvyšší české 
soutěži, prosadil se ve vítězném utkání Slavie proti Slovanu Libe-
rec. Nicméně i slávisté v zimním přestupním termínu přišli o ně-
kolik důležitých hráčů. Martin Latka, který předváděl na podzim 

výborné výkony a byl oporou 
zadních řad, neodolal vábení 
bundesligového Düsseldorfu. 
Slavii dal vale také Róbert Ci-
cman, který na podzim větši-
nou zůstával pouze na lavičce 
náhradníků, a tak se rozhodl 
pro hostování v Nitře. Na roční 
hostování z pražského Edenu 
odešel také Tomáš Frejlach, 
jenž od jara nastupuje za pr-

voligového nováčka z Brna. Slávisté již také nemohou spoléhat na 
služby Stanislava Vlčka. Rychlonohý útočník na podzim totiž defi-
nitivně ukončil svou dlouhou fotbalovou kariéru. U ligového týmu 
však stále zůstává, neboť se stal vedoucím mužstva. 

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 27. kola Gambrinus ligy 2012/2013 

FC VIKTORIA PLZEŇ - SK SLAVIA PRAHA

Podzimní ligový zápas ze 4. listopadu 2012
SK Slavia Praha – FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 31. vlastní
ŽK: Mičola, Nitrianský, Škoda, Hubáček, Petrák, Latka, 
Tusjak – Kolář, Horváth, Kozáčik
Rozhodčí: Jaroslav Bílek – Michal Urban, Josef Košec
SK Slavia Praha: Čontofalský – Hubáček, Latka, Nitrianský 
(37. Cicman), Čonka – Zmrhal, Jarolím (74. Kisel), Mičola, 
Petrák, Koreš (59. Tusjak) – Škoda. Trenér Petr Rada
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Ševinský, 
Limberský – Horváth, Darida (90. Hejda) – Rajtoral (87. 
Malakyan), Kolář, Ďuriš – Bakoš (71. Procházka). Trenér 
Pavel Vrba
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Domácí fotbalisty doprovázela před 
zápasem neuvěřitelná série třiadva-
ceti utkání bez porážky. Naposledy 
totiž prohráli v pátém kole v Hradci 
Králové, od té doby ztráceli body 

pouze remízami. Jako první zahrozili z brejku hosté. Ten zakončoval 
David Kůžel, kterého zastavil až obětavým zákrokem domácí gól-
man Hladký. V  17. minutě přišla rychlá akce domácích, na jejímž 
konci stál Lapeš, v  tomto případě byl plzeňský gólman bezmocný 
– 1:0. Po půl hodině hry byl blízko vyrovnání Daniel Černý, domácí 
zadák stačil na poslední chvíli míč odvrátit. Pět minut před koncem 
první části mohl vedení domácích navýšit Markovi, ale první střelu 
plzeňský brankář kryl, dorážka skončila na břevně.

Poločasová přestávka a domluva trenérů přinesla u viktoriánů ještě 
větší úsilí. Svého soupeře dokázali zatlačit na jeho polovinu. Bylo jen 
otázkou času, kdy přijde vyrovnání. Stalo se tak  v 59. minutě, když 
nejprve Kůžel hlavičkoval do břevna, odražený míč se dostal k vol-

nému Černému a ten se hlavou nemýlil – 1:1. Tři body 
mohl pro plzeňský tým zajistit v osm minut před koncem 
Veselinovič, jenže brankář Hladký vytáhl z  rukávu pa-
rádní zákrok a zmařil tak velkou příležitost Plzně. 

„V prvním poločasu se nám hra vůbec nedařila. Soupeř 
nás přehrával v  rychlosti, důrazu. Většinu času jsme 
tak byli pod tlakem,“ popisoval zápas trenér Jiří Skála. 
„O přestávce jsme hráčům promluvili do duše, řekli, 

kde mají přidat. Výsledkem byla zlepšená hra a vyrovnání. Kromě 
něho jsme tam měli ještě několik dalších slibných příležitostí. V zá-
věru jsme dokonce sahali po třech bodech.“ dodává trenér. V příštím 
kole bude Viktoria hostit ve sportovním areálu v Luční ulici liberecký 
Slovan. Utkání 30. kola začne v 17 hodin. Podzimní vzájemný zápas 
skončil výhrou Severočechů v poměru 3:2.

Juniorka vydolovala v Brně cenný bod

Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

JUNIORSKÁ LIGA
FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

Branky: 17. Lapeš – 59. Černý
ŽK: 1:3 
Rozhodčí: Proske – Tacina, Šenkýř
Viktoria: Mandous – Lukeš, Růžička, Libotovský, Beránek 
– Kyndl, Veselinovič, Černý (89. Domabyl) – Pernglau (77. 
Hamerník), Kůžel, Hvězda (62. Hradecký), Trenéři Skála, 
Lepeška

Po dvou vítězných zápasech s  Jihlavou 

a ostravským Baníkem, zajížděla viktoriánská 

juniorka na hřiště prvního týmu tabulky – 

Zbrojovky Brno, který soutěži kraluje se 

sedmibodovým náskokem před Slavií Praha.

www.zat.czZAT PRO PLZEŇSKÝ KRAJ:
Podporujeme plzeňskou kulturu i sport.

Na pracovišti v Plzni zaměstnáváme přes stovku pracovníků především se středoškolským 

a vysokoškolským vzděláním.

Do výstavby Vývojovĕ-výzkumného centra v Plzni a zlepšení pracovních podmínek našich 

zamĕstnanců jsme za předchozích 6 let investovali 150 mil. korun.

Spolupracujeme s technickými vysokými školami, dáváme práci jejich absolventům.

Jsme tu s vámi už 50 let!

ZAT A.S.
SVĚTOVÝ DODAVATEL 
KOMPLEXNÍ AUTOMATIZACE
PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ
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V rámci 29. kola I. dorostenecké ligy zavítal na hřiště do Luční ulice 
celek Hlučína. Od samotného úvodu byli aktivnější domácí, ale 
šance Hrdličky a Šíši zůstaly nevyužity. Trefil se až ve 36.minutě 
Šíša pohotovou střelou z hranice pokutového území. Ve 42.minutě 
to bylo již 2:0, když se střelou z blízka prosadil Kratochvíl. Obraz 
hry se ve druhém poločase nezměnil, domácí byli nadále aktivnější 
a vytvářeli si řadu šancí, ale častá nepřesnost v  zakončení nebo 
dobrý zákrok brankaře Tepaně odmítaly gólové navýšení. V 74. mi-

nutě se tak znovu prosadil 
Šíša po dorážce na zadní 
tyči 3:0. Ten samý hráč 
zkompletoval hattrick, když 
vrátil míč do branky po od-
ražené střele od tyče, 4:0. 
Hosté se prosadili až v po-
slední minutě kdy se trefil 
z  malého vápna Baculák 
a upravil na konečných 4:1.

Pět branek Prachaticím
Ve dvaadvacátém kole žákovské ligy v kategorii U15 hostili viktori-
áni tým Tatranu Prachatice. Již v 18 vteřině utkání se prosadil po 
samostatném nájezdu na brankáře hostů Lukáš Mandík – 1:0. Do-
mácí srovnali skóre v 5. minutě po zaváhání stopera Vacovského. 
Do kabin ale Viktoriáni odcházeli s jednogólovým náskokem, neboť 
ve 29. minutě vstřelil branku Dominik Bláha po centru Kulhánka 
z levé strany. Ve druhém poločasu pak mladí viktoriáni vstřelili 

další tři branky a pečetili tak svoji výhru. „Zasloužené vítězství, 
i když stále máme na čem pracovat,“ shodli se trenéři Filip Linhart 
a Štěpán Havránek.

Výsledky ostatních týmů

U17
Ústí n. Labem–Viktoria Plzeň 4:5 (2:2), branky Viktorie: Ungr 2, 
Polom, Boček, Kristl

U15
Benešov–Viktoria Plzeň 3:2 (0:0)

U14
Benešov–Viktoria Plzeň 1:7 (0:3), branky Viktorie: Graiciar 2, Svo-
boda, Hykš, Brudna, Štastný, Toman
Viktoria Plzeň–Prachatice 4:3 (2:1), branky Viktorie: Vais, Svo-
boda, Graiciar 2

U13
Slavia Praha–Viktoria Plzeň 5:3, branky Viktorie: Patrovský, Kepl, 
Provod

U12
Slavia Praha–Viktoria Plzeň 21:3, branky Viktorie: Pecháček, Ku-
lajda, vlastní

Domácí výhra nad Hlučínem

Mládež, ženský fotbal / 

U11
Rosa Mineralöle Cup 2013
Skupina A: FC Viktoria Plzeň–1. FC Nürnberg  0:7, FC Viktoria Pl-
zeň – FC Erzgebirge Aue  0:4, FC Viktoria Plzeň–TSV 1860 Weisen-
burg  1:5  branka: Drtil
O 9. – 12. místo: FC Viktoria Plzeň–TSV 1860 München  0:2
O 11. – 12. místo: FC Viktoria Plzeň–TVS Altenberg  1:2  branka: J. 
Janota

Městský přebor starších přípravek 7+1
FC Viktoria Plzeň „F“–SK Smíchov Plzeň o.s. 8:2 (5:0) branky: 
Nesvadba, Brýla, Krátký, Marko 3, Buranský, Jůza

Městský přebor mladších žáků skupina C – fi nále
2. kolo Slovan Spoje Plzeň–FC Viktoria Plzeň „E“ 3:4 na penalty 
(2:2) branky: Drtil, Marko, J. Janota, penalty 2:4
3. kolo: FC Viktoria Plzeň „E“ – FC Spartak Chrást o. s. 6:1 (1:1) 
branky: Renza 2, Marek, Pešek, Nesvadba, Jůza

DOROSTENKY
Viktoria Plzeň–Slovácko 0:0

ST. ŽAČKY
Viktoria Plzeň–Hradec Králové 2:3 (1:1), branky Viktorie: Mrá-
zová, Jiskrová

ML. ŽAČKY
Viktoria Plzeň–Hradec Králové 3:2 (1:0), Branky Viktorie: Tur-
ková, Kratochvílová, Janochová

U19
FC Viktoria Plzeň–FC Hlučín 4:1 (2:0) 

Branky Viktorie: Šíša 3, Kratochvíl
Sestava: Švihořík – Palka, Denk, Piroch, Lešek (46.
Macháček) – Mariánus, Doležal (74. Sýs), Kratochvíl (62.
Soroka) – Šíša (76.Holub), Hrdlička (80.Bešta), Mlynařík. 
Trenéři: Kohout, Schveinert, Ticháček

U15
FC Viktoria Plzeň – Tatran Prachatice 5:1 (2:1)

Branky Viktorie: 1́ + 44́ + 69´(PK) Mandík, 29´ Bláha, 50´ 
Kulhánek
Viktoria: Šampalík – Jonák (49´ Künstner), Vacovský, 
Pfejfer, Rychnovský (36́  Zíka) – Suchý, Mudra (49´ Vajai), 
Kulhánek – Bláha (49´ Beneš), Mandík, Tomášek (36́  
Soušek).

Souboj konkurentů na bronzové medaile začaly lépe domácí hráčky 
a po průniku Ivaničové a následné střele Beštové se ujaly vedení. 
Po chybách a nedůrazu v pokutovém území  hostující hráčky za dvě 
minuty vyrovnaly. Začátek druhého poločasu byl stejný. Spíše bi-
tva než pohledný fotbal. V 54. minutě se Hradec dostal do obrovské 
šance, ale viktoriánky podržela brankářka Krýslová. Posledních 
dvacet minut jakoby hráčkám Hradce docházely síly. „Začali jsme 
mít navrch a zvýšili tlak na hradeckou branku. Výsledkem bylo na-

střelené břevno, tyč a slibná šance Beštové,“ říká trenér Karel Faj-
frlík. Vzhledem k postavení a bodovému rozdílu drží remíza Viktorii 
stále ve hře o třetí místo. „Matematika je jasná – vítěz odvety bere 
bronz, Hradci k němu stačí i remíza. Chceme-li uspět nesmíme se 
dopouštět individuálních chyb, přidat na důrazu a konečně se více 
střelecky prosadit,“ dodává kouč.

Souboj o bronz neměl vítěze
Utkání nadstavbové části I. ligy žen mezi Viktorií Plzeň 

a Hradcem Králové skončilo smírným výsledkem. 

Viktoriánky tak i nadále ztrácejí na třetí příčku dva body.

FC Viktoria Plzeň–Hradec Králové 1:1 (1:1)

Branka Viktorie: 29´ Beštová
Sestava: Krýslová - Bohmannová,  Nehodová,  Ondrášková, 
Hanžlová - Jungová, Mikysková, Svitková, Beštová - 
Ivaničová, Rosprimová (72´ Racková).
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27. kolo 11. 5. 2013
Dukla Brno 10. 5. 18.00

České Budějovice Hradec Králové 10. 5. 20.15

Příbram Olomouc 11. 5. 15.00

Slovácko Liberec 11. 5. 19.00

Plzeň Slavia 11. 5. 18.00

Jablonec Jihlava 12. 5. 15.00

Sparta Mladá Boleslav 12. 5. 18.05

Teplice Ostrava 13. 5. 19.00

28. kolo 22. 5. 2013
Liberec Teplice 21. 5. 20.15

Slavia České Budějovice 22. 5. 18.00

Mladá Boleslav Jablonec 22. 5. 18.00

Jihlava Slovácko 22. 5. 18.00

Hradec Králové Příbram 22. 5. 18.00

Ostrava Dukla 22. 5. 18.00

Olomouc Plzeň 22. 5. 19.30

Brno Sparta 22. 5. 20.30

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 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 Králové Olomouc 0:2  

Plzeň Ostrava 1:1  

Jihlava Liberec 0:0  

Jablonec Brno 2:0  

Slavia Mladá Boleslav 1:1  

České Budějovice Sparta 0:2  

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

Teplice Slovácko 0:4  

Sparta Jablonec 2:2

Liberec České Budějovice 3:1  

Ml. Boleslav Plzeň 0:2

Brno Slavia 0:1  

Ostrava Hradec Králové. 3:0  

Olomouc Jihlava 3:0  

Los GL / 

20. kolo 16. 3. 2013
České Budějovice Brno 1:1

Hradec Králové Sparta 1:0

Jablonec Teplice 3:1

Jihlava Mladá Boleslav 0:1

Olomouc Ostrava 0:0

Plzeň Dukla 1:2

Slavia Liberec 4:0

Slovácko Příbram 1:0

21. kolo 30. 3. 2013
Mladá Boleslav Slovácko 2:0

Dukla České Budějovice 4:0

Liberec Olomouc 1:0

Příbram Jablonec 3:3

Sparta Plzeň 1:0

Brno Hradec Králové 1:3

Teplice Slavia 1:1

Ostrava Jihlava 1:0

22. kolo 6. 4. 201
České Budějovice Příbram 0:1

Slavia Dukla 0:0

Olomouc Sparta 0:3

Ostrava Liberec 0:1

Jablonec Slovácko 4:1

Plzeň Teplice 2:1

Hradec Králové Mladá Boleslav 2:2

Jihlava Brno 2:2

23. kolo 13. 4. 2013
Brno Olomouc 2:0

Dukla Jablonec 5:1

Teplice České Budějovice 4:0

Liberec Hradec Králové 1:0

Příbram Jihlava 2:2

Sparta Slavia 3:1

Slovácko Plzeň 0:2

Mladá Boleslav Ostrava 2:0

24. kolo 20. 4. 2013
České Budějovice Jablonec 2:1

Jihlava Teplice 1:1

Plzeň Příbram 2:0

Liberec Brno 2:0

Ostrava Sparta 0:1

Olomouc Mladá Boleslav 2:2

Hradec Králové Dukla Praha 0:3

Slavia Slovácko 1:0

25. kolo 27. 4. 2013
Dukla Olomouc 0:0

Sparta Jihlava 2:2

Příbram Slavia 2:0

Jablonec Plzeň 1:3

Slovácko České Budějovice 2:0

Teplice Hradec Králové 0:2

Mladá Boleslav Liberec 2:3

Brno Ostrava 2:1

26. kolo 4. 5. 2013
Jihlava Dukla 1:1

Plzeň České Budějovice 3:2

Liberec Sparta 2:0

Ostrava Příbram 2:0

Hradec Králové Slovácko 2:3

Brno Mladá Boleslav 1:1

Slavia Jablonec 5:1

Olomouc Teplice 0:2
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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. 1988
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

/ Soupiska Tabulka, Vybrali jsme pro vás / 

Tabulka Gambrinus ligy po 26. kole
1. FC Viktoria Plzeň 26 18 5 3 49:18 59
2. AC Sparta Praha 26 16 6 4 43:20 54
3. FC Slovan Liberec 26 13 5 8 37:31 44
4. SK Sigma Olomouc 26 11 8 7 34:26 41
5. FK Baumit Jablonec 26 11 8 7 44:38 41
6. Dukla Praha 26 9 12 5 41:29 39
7. FK Mladá Boleslav 26 10 7 9 32:32 37
8. SK Slavia Praha 26 8 9 9 33:30 33
9. FC Vysočina Jihlava 26 6 13 7 30:37 31

10. 1. FC Slovácko 26 8 6 12 31:36 30
11. Zbrojovka Brno 26 8 5 13 28:43 29
12. FC Baník Ostrava 26 7 7 12 30:36 28
13. 1. FK Příbram 26 6 9 11 24:36 27
14. FK Teplice 26 6 8 12 28:39 26
15. FC Hradec Králové 26 5 9 12 27:37 24
16. Dynamo České Budějovice 26 5 5 16 21:44 20

Staňte se spoluautory 
viktoriánské publikace

V publikaci Pavla Hochmana dostanou prostor i samotní příz-
nivci Viktorky, kteří jsou nedílnou součástí fotbalového zázraku z 
Plzně. Všichni mohou zasílat své fotografie z evropských pohárů do 
30. května na emailovou adresu kniha@fcviktoria.cz. Vítané jsou fotky 
fanoušků z výjezdů i domácích zápasů Viktorie, emoce zachycené ob-
jektivem fotoaparátu v hledišti nebo i záběry z cest, hospůdek a po-

zápasových oslav. 
Ke  každé fotce je 
nutný krátký tex-
tový komentář, 
který fotku zařadí 
k  jednotlivému 
zápasu i  aktuální 
situaci.

V  knize se objeví 
dvacet fotogra-
fií, jejichž autoři 
budou odměněni 
dárkem v  podobě 
premiérových výtisků této historické publikace. Zasláním fotografie 
odesilatel souhlasí s použitím či uveřejněním v publikaci Fotbalové 
tažení Evropou. Fotografie můžou být následně použity i pro účely 
vydavatelství Starý most, FC Viktorie Plzeň a vydavatelství VLP.

Nakladatelství Starý most ve spolupráci s  FC Viktoria 

Plzeň připravuje pro příznivce plzeňského fotbalu 

jedinečnou publikaci s  názvem „Fotbalové tažení 

Evropou“, kde budou zmapovány všechny zápasy Viktorie 

v Evropské lize i Lize mistrů a v soutěžích, které dnešní 

podobě evropských pohárů předcházely. Kniha by se měla 

objevit na prodejních pultech před startem nové sezony.

Brankáři
1 Kamil Čontofalský 3. 6. 1978
29 Martin Berkovec 12. 2. 1989
34 Matej Rakovan 14. 3. 1990

Obránci
3 Milan Bortel 7. 4. 1987
4 David Hubáček 23. 2. 1977
5 Milan Nitrianský 13. 12. 1990
6 Martin Dobrotka 22. 1. 1985
19 Matúš Čonka 15. 10. 1990
30 Martin Dostál 23. 9. 1989

Záložníci
2 Robert Hrubý 27. 4. 1994
8 Rudolf Skácel 17. 7. 1979
9 Martin Juhar 9. 3. 1988
11 Karol Kisel 15. 3. 1977
12 Luboš Tusjak 15. 2. 1992
13 Viktor Šimeček 14. 7. 1993
14 Ondřej Petrák 11. 3. 1992
15 Marcel Gecov 1. 1. 1988
16 Jaromír Zmrhal 2. 8. 1993
18 Štěpán Koreš 14. 2. 1989
20 Lukáš Jarolím 29. 7. 1976
23 Martin Hurka 20. 4. 1993
25 Tomáš Mičola 26. 9. 1988

Útočníci
10 Martin Fenin 16. 4. 1987
17 Jan Vošahlík 8. 3. 1989
21 Milan Škoda 16. 1. 1986
33 Dávid Škutka 25. 5. 1988

Hlavní trenér
Michal Petrouš

Asistent trenéra
Ivo Knoflíček

HOSTÉ
SK Slavia Praha
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Příštím soupeřem bude 
ještě nedávno adept na sou-

boj o nejvyšší příčku – Sigma 
Olomouc, který však stále nevzdává boj o pohárovou Evropu a na 
dálku v něm bojuje s Jabloncem a Libercem. Na Andrově stadionu 
bude na plzenské fotbalisty čekat tým, který se umí prezentovat 
pohledným a kombinačním fotbalem. Na poslední zápas na Hané 
však lépe vzpomínají plzeňští fotbalisté, kteří tam vyhráli 3:2, když 
si dvě branky připsal Marek Bakoš, jednu Daniel Kolář. Podzimní 
vzájemný duel hraný před téměř vyprodanou Doosan Arenou skon-
čil jasnou výhrou domácích fotbalistů v poměru 3:0. Viktoria si díky 
třem získaným bodům vyměnila první místo v tabulce právě se Sig-
mou. Olomouc předvedla lepší výkon než Tel Aviv, chválil soupeře 
bezprostředně po listopadovém utkání plzeňský lodivod Pavel Vrba.

Severočeský Slovan Liberec, bude dalším týmem, který prověří 
aktuální formu plzeňských fotbalistů. Svěřenci trenéra Šilhavého 
mají rozehrané dvě soutěže, kromě ligy usilují o prvenství v domá-
cím poháru, kde jim los určil semifinálového soupeře z Jablonce. 
Po prvním utkání je miska vah přikloněna na stranu Liberce, který 
vyhrál 4:3. Při vyslovení jména Slovan Liberec, se snad každému 
z  fotbalových příznivců vybaví loňský vzájemný souboj v  rámci 
třicátého kola, ve kterém si to oba týmy rozdaly ve velkém fi-
nále o mistrovský titul. Zápas, který neměl vítěze a skončil bez 

branek, rozhodl o tom, že mistrovský 
titul zůstal u Nisy. To, co se nepoda-
řilo v květnu, vyšlo viktoriánům v  lis-
topadu, kdy si z Liberce odvezli výhru 
2:1, přestože zápas dohrávali od 43. 
minuty bez vyloučeného Václava Pro-
cházky. Poslední vývoj a pohled na 
tabulku naznačuje, že i nadcházející 
utkání bude mít velký význam, že bude 
moci výrazně promluvit do umístění. 
Zápas s  Libercem bude zároveň po-

sledním domácím představením, neboť ve třicátém kole zamíří 
Viktoria k utkání do Hradce Králové.

Venku Sigma Olomouc, poté doma 
Liberec, zakončení v Hradci Králové

Dva týmy bojující v  tabulce o příčku zajišťující 

účast v  pohárové Evropě a jeden usilující 

o udržení soutěže i pro příští ročník. Tak vypadá 

poslední trojice soupeřů, kteří čekají plzeňské 

fotbalisty na závěr letošního ročníku Gambrinus 

ligy, kterému rozhodně neschází dramatičnost.


