FC VIKTORIA PLZEŇ
GAMBRINUS LIGA 2013/2014

TISK: TYPOS,
TISKAŘSKÉ ZÁVODY, S. R. O.

INFORMAČNÍ BULLETIN FC VIKTORIA PLZEŇ
19 Kč

DUŠAN UHRIN
ZA DALŠÍMI ÚSPĚCHY V BARVÁCH VIKTORIE

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:

GAMBRINUS LIGA FC VIKTORIA PLZEŇ–FC ZBROJOVKA BRNO
NEDĚLE 25. KVĚTNA 18.00 HOD. – DOOSAN ARENA

28. KOLO GAMBRINUS LIGY – FC VIKTORIA PLZEŇ–FK MLADÁ BOLESLAV
NEDĚLE 11. KVĚTNA 2014 17.00 HOD. – DOOSAN ARENA

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešním zápase. Mou velmi milou povinností je poděkovat vám, fanouškům našeho klubu, že Viktorii podporujete nejen tradičně
skvělou atmosférou na domácích zápasech, ale že s naším klubem putujete i do všech
koutů české fotbalové mapy. Je příjemné slyšet, jak stadiony našich soupeřů hřmí plzeňské chorály.

Dovolte mi ovšem, abych se krátce vrátil k utkání, kterými jsme prošli v uplynulých týdnech.
Poslední ligový zápas jsme před vašimi zraky odehráli před více než čtrnácti dny proti Teplicím. Soupeře, který nás jako jeden z mála dokázal na venkovním hřišti připravit o všechny tři
body, jsme ze Štruncových sadů společně vyprovodili třemi brankami. Ani ne po týdnu jsme
v Brně bojovali o finále Poháru České pošty. Ačkoli v utkání nepadla ani branka, zajistili jsme
si cestu do posledního zápasu domácího poháru, ve kterém se rozhodne, kdo trofej za první
místo zvedne nad hlavu. V rychlém sledu následoval zápas v Jablonci. Ačkoli jsme dvakrát
inkasovali, nemohu hráčům upřít bojovnost a touhu poprat se s nepříznivým vývojem utkání.

I když je už o tabulkovém postavení našeho klubu rozhodnuto, jsem přesvědVIKTORIÁN
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čen, že si hráči Viktorie nedovolí vypustit ani jeden souboj. Z osobní zkušenosti
vím, že samotní hráči si přízně svých fanoušků považují a chtějí vás potěšit
pohledným fotbalem. Věřím, že všichni na hrací ploše ve spolupráci se zaplněnými tribunami udělají maximum možného proto, abychom se společně mohli
na konci utkání radovat ze zisku tří bodů.

Jiří Zákravský, Pavel Hochman
Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o.

Děkujeme, že jste s námi.

Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
Uzávěrka čísla: 7. května 2014

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Za dalšími úspěchy v barvách Viktorie
Trénování mají v rodině. Otec Dušana Uhrina se proslavil
zejména jako kouč české reprezentace, která brala
stříbrné medaile na evropském šampionátu v roce
1996. V tomto roce ještě nikdo nevěděl, že jeho potomek
se také oddá trenérskému řemeslu. Dušan Uhrin
mladší, jenž má na svém kontě úspěchy na lavičce
Mladé Boleslavi i v klubech zahraničních, vyslyšel
v prosinci loňského roku volání domova a upsal
se západočeskému celku. Začala tak nová etapa
v životě šestačtyřicetiletého trenéra, tentokráte
na lavičce FC Viktoria Plzeň.

Od hráče k diplomovanému trenérovi
Prakticky každý fotbalový kouč před svým přesunem na lavičku sám
kopanou hrál. Dušan Uhrin v tomto samozřejmě není žádnou výjimkou, i když jeho aktivní působení přímo na hřišti určitě nemělo tak
dlouhého trvání, jak si sám představoval. „Začal jsem hrát v přípravce
za Meteor Praha a poté jsem šel do Bohemky, kde jsem byl až do ligového dorostu. Následně jsem nastupoval za Montáže Praha, nynější
Spartu Krč. Tou dobou už jsem byl na vysoké škole a moc jsem nestíhal. Studium bylo náročné, a tak jsem přešel do Jílového u Prahy. Tam
jsem nakonec ve dvaadvaceti letech dovršil svou kariéru tím, že jsem
si přetrhal vazy v koleně. A poté jsem začal trénovat,“ představuje
ve zkratce svou hráčskou kariéru. K trenérství ho vlastně předurčovalo také vzdělání, neboť právě tento obor na Fakultě tělesné výchovy
a sportu studoval. „Že půjdu na sportovní fakultu, jsem se rozhodl
v posledním ročníku gymnázia. Celý život jsem fotbal hrál, a tak jsem
si říkal, že bych to mohl zkusit. Ve své podstatě byl fotbal to jediné, co
jsem znal,“ usmívá se. Jeho rozhodnutí vyzkoušet své štěstí v tomto
oboru na FTVS mu otec schválil. „Neodrazoval mě od toho. Vlastně
jsme ani nemohli ještě říci, zda mne někdy bude trénování živit,“ krčí
rameny. Po úspěšném zakončení studií byl promován na diplomovaného trenéra. „Hned jsem tedy měl tu největší licenci a mohl tréno-

vat první ligu. Poté se ale změnila legislativa a musel jsem si udělat
půlroční doškolení, abych měl profilicenci UEFA. Jednalo se o běžný
kurz, který jsem absolvoval ve chvíli, kdy jsem už trénoval v nejvyšší
soutěži,“ vysvětluje. Poprvé začal jako kouč působit v Rudé Hvězdě
Strašnice. „Potom, co jsem se zranil, jsem narazil na jejího funkcionáře, přičemž zároveň Strašnicím vypadl jeden trenér dorostu. Kývl
jsem na to a asi o dva roky později jsem zamířil k chlapům, kteří hráli
1. A třídu,“ prozrazuje. „Byl jsem tam vlastně také rok na vojně. Jednalo se totiž o klub navázaný na armádu, a tak mne tam můj útvar
uvolňoval na trénování,“ doplňuje s úsměvem.

Koučem amatérských celků i pražských „ligistů“
Poté působil dnes šestačtyřicetiletý trenér u fotbalistů Vyšehradu.
„V té době jsem ale ještě klasicky pracoval. S prací jsem skončil až ve
chvíli, kdy jsem začal trénovat ve Spartě B. Původně jsem učil tělocvik
a brannou výchovu na Střední průmyslové škole technologie masa.
To jsem dělal jeden rok a potom jsem pracoval v reklamní agentuře
jako produkční a vydržel jsem tam asi čtyři roky. Následně jsem vzal
místo v jedné americké realitní kanceláři,“ vypočítává svá zaměstnání. S přechodem od fotbalu amatérského k profesionálnímu nijak
nespěchal. Ba naopak. „Na Vyšehradě jsme vyhráli pražský přebor
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a hráli divizi. Nějaké nabídky přišly už dříve, ale stále
jsem váhal a nevěděl, jestli mám na to, abych v šestadvaceti letech zamířil k profesionálům. Už dříve mne
k sobě chtěli někteří trenéři za asistenta, ale odmítal
jsem to s tím, že jsem spokojený. Nakonec jsem však
kývl na možnost působit u druhého týmu Sparty,“ líčí
svůj postup o stupínek výše. Po prvním oťukáváni
s kopanou na té nejvyšší úrovni na Letné působil
také ve druholigové Poštorné jak na postu trenéra.
Následně si vyzkoušel, jaké to je, pobývat na lavičce prvoligového tymu. V pražské Slavii byl totiž
asistentem Karla Jarolíma a Josefa Pešiceho.
Zároveň působil v klubu jako sportovní ředitel.
Následně vyměnil sešívané za klokany, v roce
2002 zamířil do Bohemky. Ve Vršovicích byl
původně asistentem Vladimíra Borovičky.
„Když byl od týmu odvolán, převzal jsem ho
po něm jako hlavní trenér. Vedl jsem tam takové fotbalisty jako Karola Kisela nebo Kamila Čontofalského, ale nakonec jsme bohužel nedokázali Gambrinus ligu zachránit
a sestoupili jsme. Poté jsem v Bohemce
skončil,“ rozvypráví se o svém prvním angažmá na postu hlavního kouče. Nicméně
jeho nástupci se nedařilo, a tak se Dušan
Uhrin na lavičku klubu z Vršovic vrátil. „V Bohemce to bylo komplikované.
Hráči dlouho nebrali peníze, byl tam
velký nepořádek. Během půlroku ve
druhé lize se nám podařilo i přes tyto
obtíže a s hráči, kteří původně hráli
divize nebo krajské přebory, neprohrát ani jedno utkání. Původně měly
postupovat tři mančafty, ale nakonec se tak nestalo, takže jsme
zůstali o soutěž níže,“ říká o svém
návratu na lavičku Bohemians.

Úspěchy s Mladou Boleslaví
Výkony Bohemians samozřejmě
nemohly zůstat nepovšimnuty
českými fanoušky i funkcio-
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náři prvoligových klubů, kterým se nedařilo dle představ.
„V roce 2004 jsem obdržel nabídku od Pepíka Dufka, jestli
bych nechtěl odejít do Mladé
Boleslavi, která v tom roce do
Gambrinus ligy postoupila. Úvod
se jí však nepodařil podle představ a po devíti kolech se rozhodli
pro změnu trenéra. Ve funkci jsem
nahradil Milana Bokšu. Na konci
sezóny jsme obsadili čtrnácté místo
a ligu zachránili,“ vzpomíná na své
první měsíce v mladoboleslavských
barvách. V sezóně následující už byly
pro jeho svěřence sestupové starosti minulostí, Mladoboleslavští pod
Uhrinovým vedením vybojovali druhou
příčku, která je dodnes jejich nejlepším umístěním v soutěži. „A poté jsme
hráli evropské poháry. Myslím si, že jsme
uspěli i proti velmi těžkým týmům. Vyřadili jsme Valerangu Oslo, která tehdy měla
velké hvězdy, nebo Olympique Marseille
v sestavě s Franckem Ribérym. Postoupili
jsme do základní skupiny Poháru UEFA a v ní
jsme se střetli s Panathinaikosem, Paris
Saint-Germain, Hapoelem Tel Aviv a Rapidem
Bukurešť,“ rozvypráví se o vynikajícím představení Mladé Boleslavi v pohárové Evropě.
„Rád vzpomínám na utkání s Marseille, protože
jsme zápas s takovýmto soupeřem otočili z 1:2
na 4:2. Byl to hodně emotivní duel proti týmu
plnému hvězd. Nesmím také zapomenout na zápasy se Spartou, kterou jsme pravidelně poráželi.
Třásla se vždy, když jsme s ní hráli,“ usmívá se.
Právě otec současného kouče Viktorky vedl dlouhá
léta mimo jiné i Spartu. „Nějak jsme se kvůli tomu
nehecovali. Měli jsme oba dost svých starostí, on tou
dobou také trénoval. Samozřejmě se o tom spolu bavíme, ale nějaké hecování nemáme v krvi. Zápasů je
tolik... Odehrajete jeden a vzápětí se chystáte na další.

Spíše vše probíráme a táta mi vždycky radí. Vlastně spíš kritizuje.
Jako každý normální táta,“ směje se. Celkově si působení v Mladé
Boleslavi pochvaloval, na zisk stříbrných medailí navázal prakticky
vzápětí třetím místem v lize. Nicméně v dalším ročníku už dával boleslavským hráčům pokyny někdo jiný. „Měli jsme v Boleslavi výbornou
partu, atmosféra byla dobrá a také jsme uváleli v posledním zápase
sezóny s Libercem třetí příčku. Sice mi nabídli smlouvu, ale pořad
ji nechtěli podepsat. Zároveň za mnou začal jezdit zástupce Temešváru, který mne chtěl. Když se v Praze stavoval popáté, souhlasil
jsem a podepsal. Do ciziny se mi moc nechtělo. S trochou nadsázky
se dá říci, že člověk ani nevěděl, kde to je,“ tvrdí.

Za první zahraniční štací: vzhůru do Temešváru
Český trenér na lavičce rumunského celku dostal okamžitě úkol, aby
Temešvár skončil nejhůře na šestém místě. „Jinak bychom nehráli
evropské poháry. Nakonec se nám to povedlo a skončili jsme pátí,
jenomže jsme z nich prakticky vzápětí vypadli. Udělali jsme sice nové
hráče, ale bylo to pozdě na registraci a po odchodech jiných fotbalistů jsme museli hrát pohárová utkání bez stoperů,“ kroutí hlavou.
Musel si také zvykat na o poznání bouřlivější atmosféru, než jaká
panuje v českých končinách. „Na fotbal chodilo klidně i 33 000 lidí.
Když jich bylo málo, přišlo 15 000. Na přátelská utkání se počet fanoušků pohyboval kolem 5 000 a objevovali se i na trénincích před
zápasy s velkými soupeři, kterými byly třeba Rapid nebo Steaua. To
nás přišlo povzbudit klidně 4 000 lidí,“ vypráví nadšeně. O tom, jaká
panovala atmosféra během samotných duelů, tak nemůže být pochyb. „Totální chaos. Fandili celou dobu, zapalovali různé ohně. Plzeňští fanoušci mají také úžasná chorea, ale v Rumunsku kolikrát
měli plakáty sedmdesát metrů vysoké,“ doplňuje. Jednou z nástrah,
která na něj v Rumunsku čekala, byl cizí jazyk. S ním se však tehdy
kouč Temešváru vypořádat nemusel. „Měl jsem tam překladatele,
který mi tlumočil do rumunštiny a vyřizoval mi osobní věci. Byl to
takový můj sekretář. Za půlroku jsem však začal sám rozumět,
ale nechtěl jsem, aby kvůli tomu ztratil práci. Nikomu jsem to tedy
neříkal a měl jsem alespoň větší čas na odpověď a mohl jsem si to
promyslet,“ říká s úsměvem. Ten mu na tváři zůstává také, když se
rozpovídá o bydlení. „Fialová je barvou místního klubu, a tak jsem
měl celý fialový dům. Všichni věděli, že v něm žiji. Velikostí bych pak
Temešvár přirovnal k Plzni. V létě tam bylo hrozné teplo, všude je
spousta moderních bazénů. Rodina tam byla spokojená, i když trávila
čas střídavě v Rumunsku a v Česku. Když byla u nás, tak jsem klidně
vzal po utkání nebo po tréninku auto a druhý den sem přijel. Bylo to
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kolem 830 kilometrů,“ rozpovídá se. V sezóně 2008/09 měl Temešvár
nakročeno k titulu, ale přišel nečekaný zvrat. „Po polovině jsme byli
první, ale majitel se mě rozhodl vyhodit. Před Vánoci jsem mu totiž
řekl, že hráčům neplatí. A v klubu jsem skončil,“ vysvětluje důvod,
proč byl odvolán od mužstva, které bylo na čele rumunské nejvyšší
soutěže.

Na skok v Kluži i Mladé Boleslavi
Nicméně v Rumunsku Dušan Uhrin zůstal i nadále. O jeho služby projevila zájem Kluž. „Stála o mne, ale nakonec jsem tam strávil pouze
několik měsíců. Jednou jsem prohrál a následně jsem byl vyhozen,“
říká stručně. Jeho odchod byl zapříčiněn spory uvnitř klubového vedení. „Musíte poznat rumunskou mentalitu, která je jiná, a orientovat
se v ní. Jsou drzí a nebojí se ničeho, nemají nikdy daleko k tomu, aby
na sebe začali řvát a pustili se do rvačky, “ dodává. Doufám, že jsem
tím od nich nenačichl,“ dodává s úsměvem. Následně se konal návrat
do Gambrinus ligy, konkrétně do Mladé Boleslavi. „Přebral jsem ji
po Pavlu Hapalovi. V Mladé Boleslavi chtěli hrát evropské poháry,
ale sezóna už nešla zachránit a nedalo se s tím nic dělat. Trénoval
jsem tam poté celý podzim 2009, ale následně mne něco namíchlo
a nechtěl jsem v klubu být. Dohodli jsme se na výpovědi a odešel
jsem sám, což je možná chyba,“ vrací se ke svému druhému působení na mladoboleslavské lavičce kouč, jemuž se líbí práce, kterou
v Manchesteru United odváděl Alex Ferguson. „Vždy jsem obdivoval,
jak tam byl dlouho. I když hráli špatně, dlouhodobě vyhrávali. Mužstvo měl poskládané z dobrých hráčů, co se charakteru týká. Kabina fungovala jako velká rodina. Ale na druhou stranu, když se mu
někdo nehodil, tak i přesto, že se jednalo o světovou hvězdu, neměl
problém se s ním rozloučit. Skončil Ronaldo, odešel Beckham. Ale
Manchester hrál neustále o čelo anglické ligy,“ říká na adresu dnes
již bývalého manažera Red Devils.

Necelý rok na Kypru
Poté, co skončil v Mladé Boleslavi, nemusel dlouho čekat na další
angažmá. „Od manažera, který mne dostal do Kluže, jsem obdržel
nabídku, jestli nechci jít trénovat do AEL Limassolu. Kývl jsem na to.
Nyní ale mohu říci, že jsem tam chodit neměl,“ vysvětluje. „Bylo to
totiž nejagresivnější prostředí, kde jsem byl. Mladí lidé se tam chovají
hrozně před zápasem, během něho i po jeho skončení. Jednou jsem
tam dostal kamenem, který mi roztrhl ruku. Hráli jsme semifinále
pohárové soutěže a v hledišti se strhla válka. Celé hřiště bylo poseto
nejrůznějšími předměty, museli jsme utéci do kabin. Poté se to pře-
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lilo i do ulic,“ kroutí nevěřícně hlavou. „Mládež si tam může dělat, co
chce a tomu to také odpovídá. Lidé tam byli arogantní. Angažmá samo
o sobě by bylo dobré, ale ty tréninkové podmínky,“ dodává. Na druhou
stranu je však tento ostrovní stát stále vyhledáván fotbalovými týmy
pro své vhodné podmínky k přípravě. „Pro hráče to je naprosto ideální, neboť je celý Kypr rekreačním centrem. Má asi 700 000 obyvatel,
ale přes léto tam jsou navíc tři milióny turistů. Jediné, co tam můžete
dělat, je ležet na pláži. Moje rodina tam byla pravidelně dva měsíce,
poté strávila měsíc v Česku,“ říká. Stejně tak upozorňuje na rozdělenost ostrova na řeckou a tureckou část, která do jisté míry ovlivňuje
také fotbalové dění. „Musíte mít pas, abyste mohli do turecké části.
Byl jsem tam asi jen jednou,“ prozrazuje bývalý kouč AEK Limassol,
kde vedl mimo jiné Kamila Čontofalského či záložníka Balázse Borbélyho, jehož trénoval i v Temešváru.

Návrat do Rumunska a čekání na nabídky
Poté, co dal Dušan Uhrin své sbohem středomořskému ostrovu, nevrátil se do Česka, ale zamířil do míst, která také dobře znal. Znovu
usedl na lavičku FC Temešvár. „Ozval se mi majitel klubu, který mne
předtím vyhodil. Řekl mi, že na vše zapomeneme a že potřebuje trenéra. Chtěl, aby Temešvár skončil do druhého místa. O to jsme bojovali a nakonec opravdu druzí skončili. Přestal ale znovu platit, klub
měl obrovské finanční problémy a nevěděli jsme, zda budeme hrát
v nejvyšší soutěži. Říkal jsem mu, že kdybychom spadli do druhé ligy,
skončil bych. Nakonec nás sesadili, a tak jsem ze dne na den odešel,“
popisuje své druhé angažmá v tomto rumunském celku. „Vlastně
jsem pak přišel domů a řekl manželce, že se balíme a jedeme do
Čech. Prakticky vzápětí bylo hotovo a vyrazili jsme. I když jsem se
tam ještě poté pro nějaké věci stavoval,“ doplňuje. O práci tak kromě
Dušana Uhrina přišli i někteří temešvárští fotbalisté. Jedním z nich
byl také Marián Čišovský. Do jakého klubu poté zamířil, všichni fanoušci Viktorky dobře vědí. Stejný osud potkal také Lukáše Mageru,
jenž nyní nastupuje právě za Mladou Boleslav. „I kvůli němu byli
v hledišti pravidelně české vlajky. Každých čtrnáct dní jsem pak chodil do tamního českého rádia. Měli jsme tam také jednou za dva týdny
setkání s více než padesáti fanoušky a přes dvě hodiny jsme si s nimi
povídali,“ vzpomíná na své krajany, s nimiž se v Rumunsku setkal. Po
konci v Temešváru nastala doba čekání na práci. „Deset měsíců jsem
nic nedělal. Myslel jsem si, že to zvládnu a že budu mít jiné starosti.
Po třech měsících ze mě ale manželka doma šílela. Byl jsem nepříjemný a ani jsem si to neuvědomoval. Původně jsme se domluvili,
že ven nepůjdeme a že budu čekat na nějakou nabídku z Česka. Sice

jsem mohl jít trénovat do zahraničí, ale nevzal jsem to,“ rozvypráví se
o krušných časech. „V dubnu se na mne začaly ptát Rapid Bukurešť
a Dinamo Tbilisi. Do Rumunska jsem nechtěl, zjistil jsem, že mají finanční problémy. Mám tam sice spoustu známých, ale uvažoval jsem
o tom, že bych v Gruzii mohl poznat něco nového. V Tbilisi se mi líbilo,
tréninkové podmínky byly perfektní. To mi stačilo,“ prozrazuje, proč
kývl na nabídku celku, který dříve trénoval i jeho otec.

Gruzínský double s Dinamem Tbilisi
V Tbilisi měli jeden jediný cíl. Titul. „Naposledy ho totiž získali, když
tam trénoval táta. Nakonec se nám ho povedlo vybojovat, i když jsme
se o něj prali až do konce. Byl tam státní klub FC Dila Gori a existoval
zde tlak na to, aby tento celek celkově vyhrál. Podařilo se nám však
také zvítězit v gruzínském poháru a brali jsme double, což se předtím
tátovi nepovedlo,“ pochlubí se nad úspěšnou sezónou 2012/13. „Celkově mám perfektní vzpomínky. I když ve druhé sezóně, kterou jsem
v Gruzii byl, mi přišlo, že se liga trošku zhoršila. Dila Gori přestala
mít peníze, vnitřní neshody byly také v Zestafoni. Narůstaly i další
problémy, a tak jsem byl rád, že jsem dostal možnost jít trénovat do
Plzně. Tbilisi ale má našlápnuto k titulu, když jsem odcházel, mělo
náskok šest bodů,“ komentuje podzim letošního ročníku, který ještě
strávil na Kavkazu. I tam se musel vypořádat s jazykovými obtížemi.
„Dorozumíval jsem se rusky. Ze začátku mi to nešlo, i když jsem měl
ruštinu na škole. Strašně těžce jsem se do toho dostával. Původně
jsem ale měl překladatele do gruzínštiny, což je velmi těžký jazyk.
Musíme si také uvědomit, že ne všichni rusky hovoří. Hráče jsem
pak naučil pokyny v angličtině, dal jsem překladatele pryč a s asistenty mluvil právě tou ruštinou,“ prozrazuje. „Jak na tom jsem
celkově s jazyky? Ovládám angličtinu a nic jiného. Anglicky umím
hovorově, když něco píšu, tak to za mě opravuje manželka,“ směje
se. Také v Tbilisi byla s Dušanem Uhrinem jeho rodina. „Pravidelně
tu trávila měsíc a poté dva u nás, což mi vadilo. Centrum města je
strašně malé a míst, kde se člověk může zabavit, není mnoho, i když
samozřejmě jsou. V Gruzii je také velká nezaměstnanost,“ popisuje
gruzínskou realitu.

Od zimy viktoriánem
V zimě byla tomuto šestačtyřicetiletému trenérovi nabídnuta možnost vrátit se zpět do Česka. O návratu nemusel přemýšlet ani minutu. Stál o něj totiž úřadující český mistr. „Plzeň je jeden z nejlepších
klubů v Česku. Vůbec jsem neváhal. Nebylo o čem mluvit. Do Tbilisi za
mnou přijel pan Šádek a František Mysliveček. Večer jsem je vyzvedl

na letišti, odvezl do hotelu a hned ráno jsem na to kývl,“ popisuje,
jak rychle se seběhl jeho odchod na západ Čech. Převzal tak velmi
úspěšný celek, jehož jméno velmi dobře znají příznivci nejpopulárnější hry světa i za českými hranicemi. „Pavel Vrba si zde vytvořil
velmi dobrou image a byl velice úspěšný. Hodně lidí mi říkalo, že jsem
blázen, a proč do Viktorky jdu. Oponoval jsem jim, že mužstvo je výborné, dobře připravené a není se čeho obávat. Když si jako trenér
věřím, není důvod, proč bych neměl vzít kvalitní tým. Budu se snažit,
abych lidi přesvědčil, že jsem schopen Pavla Vrbu plnohodnotně nahradit. Nyní jsem v začátcích. Jsem moc rád, že mě fanoušci vzali.
Hlavní, co jsem chtěl, bylo, aby lidí viděli, že chci pokračovat v podobném duchu,“ dodává. „Manželka mi pravidelně na internetu přes mé
protesty četla, co všechno v Plzni změním a že bude hrát jiný styl.
Styl přizpůsobuji mužstvu a nikoliv obráceně. Těžko mohu proměnit

hráče za dva měsíce, když čtyři roky hrají určitým způsobem. Není ani
k nějaké změně důvod. Fotbalisté jsou na to zvyklí, hrají takto dobře.
Trochu jsem chtěl změnit obrannou činnost, kde se mi nějaké věci
nelíbily. Uvidíme, zda se mi to podaří. Myslím si, že hráči také dostali
nový impuls. Určitě mám jiné tréninky, než měl pan Vrba. Také možná
došlo k nějakému oživění v hlavách hráčů. Ono to je těžké, když se
s nimi vídáte každý den. Je to prostě práce s lidmi, která je nadmíru
zajímavá,“ říká o trénování ve Viktorce, se kterou se mu podařilo
v prvních týdnech svého angažmá projít do osmifinále Evropské ligy.
Jeho svěřenci totiž vyřadili v prvním jarním kole prestižní pohárové
soutěže Šachtar Doněck. „Určitě jsem si tento cíl dal. Cítil jsem, že
bychom přes něj mohli postoupit. Dodnes ale nemohu rozdýchat prohru 0:1 se Spartou. To se mi dlouho nepovede. Jsem naštvaný, protože
se to nemuselo stát. I s Lyonem jsme mohli udělat lepší výsledek.
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Musíme pro to udělat ještě více. Něco jsme
zanedbali a víme co. Věříme, že se to příště
nestane,“ vyhlíží další zápasy. Jeden velký
Viktorku čeká v sobotu v pražském Edenu
proti Spartě. Finále Poháru České pošty! „Na
utkání se hrozně moc těšíme. Pevně věřím,
že finále přinese skvělý fotbal,“ říká nadšeně.

V kruhu rodinném
Když se náhodou Dušan Uhrin nepohybuje ve
Štruncových sadech nebo na cestách po tuzemských či evropských fotbalových stadionech, snaží se trávit svůj volný čas s rodinou.
„Má manželka se jmenuje Markéta a mám
s ní dvě děti. Dušana, kterému je třináct let,
a Ellu. Jí jsou roky čtyři. Poté mám také dvě
dcery z předchozího manželství. Sedmadvacetiletou Gábinu a dvaadvacetiletou Ka-

Dušan Uhrin představuje svůj realizační tým
Jirku Skálu jsem předtím trénoval v Mladé Boleslavi. Věděl jsem,
že je odsud. Vyhovovalo mi, že zná hráče i místní prostředí. Byl
jsem již předem dohodnutý, že u týmu zůstane. Vždy si nechávám
asistenty, kteří u mužstva už působili dříve. I v cizině se mnou byli
ti původní.
Nevěděli jsme, koho máme vzít jako druhého asistenta. Padala
různá jména. Shodli jsme se na tom, že to bude muset být někdo
odsud a po čtrnácti dnech jsme věděli. Nakonec jsme vybrali
Zdeňka Bečku, který se zná s Jirkou, a jsou dobří kamarádi.
Zatím nám to funguje dobře.
Dragoş Picu se mnou byl v Rumunsku. Znám jeho práci, a proto ho
beru s sebou. Nemusím se tak vůbec strachovat o to, zda budou
brankáři připraveni. Vím, že on je připraví výborně. Už to máme
zajeté. Zeptá se pouze kolik minut se jim má v tréninku věnovat
a funguje to. Je to pro mne strašné plus. Hovoří pro něj také, že
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teřinu. Jedno dítě má i Markéta ze svého prvního manželství, dvacetiletou dceru Veroniku,“ představuje svou
rodinu kouč Západočechů. Jak tedy vypadá takový volný
den u Uhrinů? „Třeba během víkendu po utkání s Teplicemi jsme se stavili za rodiči manželky a společně strávili
večer u táboráku. Druhý den měl kluk zápas, a tak jsem
se byl podívat na něj. Hraje za mladší žáčky PSK Union.
Nyní je mu třináct let, chodí do sedmé třídy a fotbal ho
zatím baví,“ prozrazuje. Kopanou poctivě sleduje také
jeho manželka. „Ví o našich výsledcích všechno. Přečte si
všechny komentáře a články. To já nedělám, ale ona díky
tomu ví přesně, co se děje. Zajímá se o to. Je fajn, že tím
žije celá rodina, všichni pravidelně chodí na naše utkání,“
usmívá se. Důvody k úsměvům mají také plzeňští fanoušci. Dušan Uhrin, od zimy nový trenér Viktorky, jim už
přinesl mnoho radosti z výsledků klubu jejich srdce. Za
šest dnů uvidíme, zda se mu podaří s Viktorkou dosáhnout na celkové vítězství v Poháru České pošty.

trénoval samé reprezentanty. V Rumunsku Costela Pantilimona,
jenž je nyní v Manchesteru City, a Mariuse Popa. Na Kypru poté
vedl Kamila Čontofalského a v Tbilisi Giorgiho Loriu, který je
v Gruzii nejlepším brankářem. Není tak žádný důvod, proč by
sem se mnou nešel. Někteří čeští trenéři mi třeba vyčítali, že si
sem beru Rumuna, ale já jím odpovídám, že nemám jediný důvod,
proč bych neměl. Je to moje věc a jsem moc rád, že mi to vedení
umožnilo.
S Michalem Rukavičkou jsme se potkali, když jsem neměl práci.
Podílel jsem se na akci Nike na vyhledávání talentů dva měsíce
předtím, než jsem odešel do Gruzie. Byl tam jako fyzioterapeut a
řešil i prevenci. Potom jsem na něj sháněl číslo a říkal jsem mu,
že si ho vezmu sebou jako atletického asistenta s tím, že bude
dělat vše. Nikdy předtím s tím neměl zkušenost, ale rychle se
to naučil. Hlavně to ale je fyzioterapeut a připravuje mi hráče.
V Gruzii byl ve všem spolehlivý, já s ním byl spokojený a vzal jsem
si ho i do Viktorky. S Petrem Naslerem jsou kamarádi už ze školy
a tvoří ideální dvojici. Je to fajn.
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Prožijte jedinečný zážitek
v Šenku na Parkánu
• Nefiltrovaný Pilsner Urquell
• Vytápěná veranda s celoročním
provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi připojení zdarma
• TV projekce sportovních
přenosů
Otevírací doba
Po – St 11,00 - 23,00
Čt 11,00 - 24,00
Pá - So 11,00 - 01,00
Ne 11,00 - 22,00

• Těsná blízkost parkování
v parkovacím domě
Na Rychtářce
• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering

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

Vítejte v jedné z největších
českých pivnic
• Nepasterizovaný Pilsner Urquell
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
• Parkování v areálu pivovaru
zdarma
• Nekuřácká část
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

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

Vychutnejte si tradici
v nejstarší pivnici v Plzni
• 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
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Viktoria nad Teplicemi zvítězila po
jistém výkonu 3:0
V pátek 25. dubna přivítala Doosan Arena
utkání 26. kola Gambrinus ligy mezi domácí
Viktorií

a

klubem

FK

Teplice.

Zatímco

viktoriáni drželi pevně ve svých rukou druhou
příčku tabulky a v posledních šesti utkáních
nepoznali hořkost porážky, celek ze severu
Čech naplno bodoval z posledních šesti kol
pouze doma proti Příbrami.

Viktoriáni zahrozili
dvěma rychlými výpady po stranách, ale
Kovařík ani Řezník
svými pokusy brankáři Grigarovi vrásky
na čele nepřidělali. Na
konci čtrnácté minuty
se osmělili hosté, ale
Nivaldova přihrávka na
Jindráčka měla blíže do
rukavic Matúše Kozáčika než na kopačku hostujícího útočníka. Následujících několik minut drželi hráči v červeno-modrých dresech
míč a tepličtí hrozili z rychlých kontrů. Blýskl se obránce David
Limberský, který s chirurgickou přesností zlikvidoval dva hostující
výpady. Následné pokusy Ďuriše, Wágnera a Řezníka skončily buď
v rukavicích Tomáše Grigara nebo na holeních blokujících obránců.
Viktoria nadále dobývala branku hostí a v 35. minutě utkání byla za
svou snahu odměněna. Přes Hořavu a Ďuriše se míč dostal až k Milanu Petrželovi, který neměl problém zakončit do prázdné branky.
Do kabin si viktoriáni odnesli jednogólové vedení.
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První šance druhé půle přišla v pětapadesáté minutě. Míč si na penaltovém
puntíku našel hruď Tomáše Wágnera,
po zpracování ale plzeňský útočník zamířil nad břevno. První střídání viděla
Doosan Arena po dvaašedesáti minutách hry. Jana Kovaříka nahradil hbitý
junior Matěj Končal. O tři minuty později
jásal celý stadion. Před bránou zakončoval
Tomáš Wágner a odražený míč se dostal až
k Michalu Ďurišovi, jehož hlavička si našla
cestu do sítě. 2:0! Fantastický zákrok vytasil
v 72. minutě nepříliš vytížený Matúš Kozáčik.
Tváří v tvář Litsingimu vydržel do posledního
okamžiku stát na nohou a jeho střelu díky skvělému reflexu lapil. Závěr utkání nabídl ještě jednu příjemnou chvilku pro plzeňské fandy.
Po rychlém protiútoku si o míč křikl naběhnutý Končal a dělovkou
z levé strany si připsal svůj první gólový zářez v prvním týmu Viktorie.
Završil tak skóre utkání, které skončilo vítězstvím Viktorie 3:0.

FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 3:0 (1:0)
Branky: 35. Petržela, 66. Ďuriš, 90. Končal
Rozhodčí: Kocourek – Urban, Hock
ŽK: Řezník - Hošek.
Diváci: 9873
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka,
Limberský – Hořava, Horváth – Petržela (75. Tecl), Ďuriš (81.
Hrošovský), Kovařík (63. Končal) – Wágner, trenér Uhrin ml.
FK Teplice: Grigar – Hošek, Matula, Jablonský, Krob
– Ljevakovič (74. Ramos), Vachoušek – Vondrášek (66.
Vúch), Jindráček (63. Chukwuma), Litsingi - Nivaldo,
trenér Ščasný

Dvě branky na výhru v Jablonci
nestačily
V

neděli

4.

května

krátce

po

devatenácté hodině byl zahájen
v Chance Areně, jak zní oﬁciální
název jabloneckého fotbalového
stadionu,

zápas

27.

kola

Gambrinus ligy mezi domácím
Baumitem a Viktorií Plzeň.

Celé fotbalové střetnutí otevřela střela Jablonského, jenž obral
o míč Řezníka a následně se dokázal prodrat k zakončení. Jeho pokus ale mířil nad břevno Kozáčikovy branky. Na konci 27. minuty se
v Jablonci poprvé měnilo skóre. Míč na vlastní polovině hřiště vybojoval Jan Kopic a namířil si to přímou cestou k Matúši Kozáčikovi.
Na hranici pokutového území napřáhl ke střele a plzeňský gólman
plachtil ke své levé tyči marně. 1:0 pro Jablonec. Jen osm minut
uplynulo od první branky, než se viktoriánům podařilo rozvlnit síť
za Špitovými zády. Pavel Horváth z pravé strany našel v pokutovém
území Michala Ďuriše, ten hlavou nastřelil pouze pravou tyč, míč
se ovšem odrazil na nohu připraveného Tecla. Viktoriánovi s devítkou na zádech nečinilo nejmenší problém umístit míč do odkryté
branky. Skóre přestálo i šanci Petržely, který netrefil opuštěnou
branku domácích, první poločas tak skončil nerozhodně.
Po přestávce vyběhl plzeňský kádr na hrací plochu s jednou změnou. Místo Milana Petržely zaujal Patrik Hrošovský. V 51. minutě
se Kovařík šikovně protáhl podél Fantiše, ale jeho přihrávku do
malého vápna zblokovala domácí obrana. Poté se do své poslední
akce dostal Stanislav Tecl, který se tváří v tvář Špitovi neprosadil.
Na trávníku jej nahradil urostlý Tomáš Wágner. Velkou šanci si připsal nově příchozí v 67. minutě zápasu. Jan Kovařík poslal do po-

kutového území ostrý centr a Wágner se pokusil zakončit hlavou na
zadní tyč. Jeho pokusu ovšem chyběla přesnost. Závěr utkání přinesl drama. V 87. minutě v krkolomné pozici strhl Jan Kopic vedení
na stranu Jablonce. To ovšem trvalo ještě kratší dobu, než tomu
bylo v prvním případě. O minutu později se k odraženému míči dostal Patrik Hrošovský a s přispěním teče bránícího hráče dokázal
slovenský reprezentant srovnat skóre.

FK Baumit Jablonec–FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)
Branky: 27. a 87. Kopic - 35. Tecl, 88. Hrošovský
ŽK: Kubista - Řezník, Ďuriš, Procházka, Kozáčik
Rozhodčí: Nenadál – Mencl, Pilný
FK Baumit Jablonec: Špit – Fantiš, Kysela, Beneš, Novák
– Kopic, Kubista, Loučka (C), Jablonský (74. Hubník) –
Čížek, Doležal (87. Třešňák), trenér Skuhravý
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka,
Limberský – Petržela (46. Hrošovský), Horváth (C), Ďuriš
(81. Končal), Hořava, Kovařík – Tecl (64. Wágner), trenér
Uhrin
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Mladá Boleslav má v příští sezóně
jistou účast v evropských pohárech
V roce 2006 skončila Mladá Boleslav v tabulce Gambrinus ligy
na druhém místě, o sezónu později si o jednu příčku pohoršila.
Od té doby marně čeká na umístění mezi třemi nejlepšími
českými celky. Letos by se však tým, který vede Karel Jarolím,
měl bronzových medailí dočkat. Účast v pohárové Evropě si již
Mladá Boleslav zajistila výhrou nad Bohemkou v předchozím

o zápasech proti Olympique Marseille. O rok později obsadili Boleslavští třetí příčku a opět nakoukli do pohárové Evropy, kde narazili např. na Villareal nebo Fiorentinu. V následujících ročnících
Boleslav své úspěchy nedokázala zopakovat a povětšinou se řadila
do středu prvoligové tabulky. Pravděpodobně svůj největší úspěch
zaznamenala Mladá Boleslav v ročníku 2010/11, kdy obsadila konečnou pátou příčku, ale hlavně se mohla po penaltovém souboji
s Olomoucí radovat z triumfu v české pohárové soutěži.

ligovém kole.

Více než stoletá historie
Kopaná má v Mladé Boleslavi více než stoletou tradici, první mladoboleslavský fotbalový klub byl založen v roce 1902. Na počátku
20. let vznikly v Boleslavi další dva fotbalové celky. Žádný z těchto
týmů však nezažíval nějaké výrazné úspěchy na celorepublikové
úrovni. Na přelomu 40. a 50. let si vzal pod patronát boleslavský
fotbal tamní automobilový závod Škoda. V následujících letech hrál
klub z Mladé Boleslavi pravidelně druhou nejvyšší československou soutěž. Velkého úspěchu se Mladoboleslavští dočkali v sezóně 1977/78, kdy se probojovali do finále Českého poháru. V něm
ale nestačili na ostravský Baník. V 90. letech zaznamenal boleslavský celek pád, přišel o podporu sponzorů, a tak se z pravidelného účastníka druhé nejvyšší soutěže stal tým, který klesl až do
divize. V roce 1997 však klub v divizní soutěži zvítězil a rok nato se
přesunul rovnou do druhé ligy. V ročníku 2001/02 Boleslav poprvé
výrazně promluvila do bojů o postup do Gambrinus ligy, ale nakonec obsadila „až“ třetí pozici. V následující sezóně jí však už postup
neušel. Svůj premiérový prvoligový rok zakončila těsně nad hranicí
sestupu. O ročník později vystoupala boleslavská hvězda vedená
nyní plzeňským trenérem Dušanem Uhrinem o poznání výše, když
obsadila výborné druhé místo, které pro ni znamenalo také vstupenku do evropských pohárů. Dodnes se v Mladé Boleslavi vypráví
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Změna trenéra v polovině sezóny
Mladoboleslavští vstoupili do probíhajícího ročníku na postu hlavního trenéra s Ladislavem Minářem, který byl zároveň sportovním
ředitelem klubu. Po polovině sezóny patřila Mladé Boleslavi se
ziskem třiadvaceti bodů šestá příčka. To nebyl pro klub, který si
klade ty nejvyšší ambice a v létě posílil mimo jiný o bývalého českého reprezentanta a dlouholetou oporu německého Hannoveru či
libereckého Slovanu Jana Štajnera, kdovíjak velký úspěch. Po šestnácti podzimních duelech, kdy k výše zmíněnému bodovému zisku
přidala Boleslav ještě další tři body za porážku Baníku, se klubové

VIKTORIÁN 14 GL 2014 / Představujeme soupeře – Mladá Boleslav

vedení rozhodlo pro změnu na lavičce. Ladislava Mináře, který bude
do konce sezóny trénovat Sigmu
Olomouc, nahradil Karel Jarolím.
Zkušený trenér, jenž vedl v posledních letech týmy ze Saudské Arábie
a Spojených arabských emirátů, se
do Česka vrátil po více než třech sezónách. A jeho cíl pro jaro? Bojovat
o posty, které by Mladé Boleslavi zajistily účast v pohárové Evropě.
Karlu Jarolímovi se ho nakonec podařilo splnit již několik kol před
koncem ligy, neboť jeho svěřenci pod ním poznali hořkost porážky
v jednom jediném utkání – nad síly Mladoboleslavských byla ve 23.
kole Jihlava. Boleslavi tak nyní náleží za padesát bodů třetí místo
a jistota, že v létě poměří své síly s dalšími celky starého kontinentu.

talentovaný Štěpán Koreš, který přišel jako host z pražské Slavie.
Naopak v tento čas řekli týmu své sbohem stoper Petr Johana i Michal Smejkal, jenž zamířil právě do pražského Edenu. Z dalších
mladoboleslavských hráčů zmiňme pravidelně hrajícího obránce
Jana Bořila nebo za měsíc třiadvacetiletého Ondřeje Zahustela. Od
druhé poloviny ročníku je jedničkou týmu Karla Jarolíma Jakub Diviš, který má zkušenosti také se slovenským a skotským fotbalem.
Mezi třemi tyčemi nahradil dlouhodobou oporu dnešního soupeře
Viktorky, velezkušeného Miroslava Millera.

Předchozí ligové měření sil Viktorie a Mladé Boleslavi
v probíhajícím ročníku (14. kolo Gambrinus ligy, 9. listopadu
2013)

Nejlepší střelec Mladé Boleslavi? Další hvězda české ligy
z Bosny a Hercegoviny

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

O nejvíce mladoboleslavských gólů v sezóně se postaral jeden
z mála hráčů v Gambrinus lize, který ještě bojuje o svou účast na
světovém šampionátu v Brazílii. O kom je řeč? O středopolaři Jasminu Ščukovi, hráči z Bosny a Hercegoviny, jenž v probíhající sezóně zatěžkal konta soupeřů dvanácti brankami. O tři góly méně
zaznamenal Martin Nešpor, který však v posledních zápasech
zasahuje do hry spíše jako střídající hráč. V základní sestavě naopak nechybí s železnou pravidelností záložník David Jarolím.
Tento zkušený fotbalista a syn mladoboleslavského trenéra dlouhá
léta působil v Německu, zejména na sebe upozorňoval v barvách
Hamburku. Stejně tak od prvních minut pravidelně nastupuje defenzivní univerzál Ondřej Kúdela či Jan Kysela, jehož místo je nyní
většinou na kraji obrany. Od února nastupuje za Mladou Boleslav

Branky: 4. Nešpor – 14. Petržela, 70. Čišovský
ŽK: Bořil, Štohanzl, Nešpor, Zahustel, Kysela, Šultes –
Hubník, Ďuriš
Rozhodčí: Hrubeš – Hájek, Pochylý
Diváci: 4877
FK Mladá Boleslav: Miller – Kysela, Smejkal, Kúdela,
Bořil (87. Šultes) – Ščuk, Jarolím – Zahustel (77. Jeslínek),
Chramosta (59. Štajner), Štohanzl – Nešpor, trenér Ladislav
Minář
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Čišovský, Procházka,
Hubník – Horváth, Hořava – Petržela, Kolář (89. Hejda),
Ďuriš (71. Limberský) – Tecl (84. Bakoš), trenér Pavel Vrba

ZAT PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

www.zat.cz

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.
ZAT A.S.
SVĚTOVÝ DODAVATEL
KOMPLEXNÍ AUTOMATIZACE
PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ

Spolupracujeme s technickými vysokými školami, dáváme práci jejich absolventům.
Jsme tu s vámi více než 50 let.
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FC VIKTORIA Plzeň

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 0

1

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 7
Prvoligové branky 0

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 4
Prvoligové branky 1

6

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 231
Prvoligové branky 15

10

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 235
Prvoligové branky 31

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 415
Prvoligové branky 80

16

13

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

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 152
Prvoligové branky 3

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 23
Prvoligové branky 6
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33

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 66
Prvoligové branky 4

2

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

14

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 253
Prvoligové branky 19

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 135
Prvoligové branky 16

3

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 144
Prvoligové branky 9

4

21

Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 63
Prvoligové branky 12

28

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 156
Prvoligové branky 11

7

19

Mladen Veselinovič
4. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

20

Jan Rezek
5. 5. 1982
Post záložník
Prvoligové starty 175
Prvoligové branky 28

25

26

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 227
Prvoligové branky 54

David Štípek
31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 23
Prvoligové branky 2

Dušan Uhrin
11. 10. 1967
hlavní trenér

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

29

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 53
Prvoligové branky 20

9

12

15

23

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 97
Prvoligové branky 15

Tomáš Wágner
6. 3. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 116
Prvoligové branky 30

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 118
Prvoligové branky 43

Dragos Picu
29. 9. 1976
asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Michal Rukavička
29. 9. 1985
fyzioterapeut,
kondiční trenér

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

MUDr. Petr Zeman, MBA
1. 8. 1977
lékař

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

18
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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!
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 finanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované firemní stravování
- širokou škálu finančních i nefinančních výhod

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
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Dorost U17 opanoval Memoriál
Vlastislava Marečka
Ve středu odpoledne se na teplickém stadionu Na Stínadlech
odehrálo ﬁnále prestižního Memoriálu Vlastislava Marečka,
ve kterém proti sobě nastoupily celky Viktorie Plzeň a Sigmy
Olomouc do sedmnácti let. Západočeši do klání o první příčku
vstupovali jako dosud neporažený tým, který v dosavadních
deseti zápasech vstřelil v průměru více než pět branek na
utkání a za celou dobu turnaje obdržel pouze pět gólů.

Začátek zápasu se nesl v duchu oťukávání obou celků a snahy zjistit, co si kdo může proti soupeři dovolit. Důvodem toho byl jistě
i fakt, že dorostenecká liga ctí rozdělení soutěží na Čechy a Moravu, oba soupeři se tudíž neznají tak detailně, jako je tomu mezi
celky v jednotlivých regionech. Od prvních minut nechybělo utkání
tempo. Odvážnější v kombinaci směrem dopředu byli olomoučtí,
ale konsolidovaná obrana Západočechů nepustila soupeře blíže
než na hranici velkého vápna. S postupem času ovšem viktoriáni
začali vystrkovat útočné růžky. S tím byly ovšem spojené dvě chyby,
díky kterým se Sigma dostala do dvou nebezpečných příležitostí.
První vytěsnil brankář Sváček, druhý pokus mířil těsně mimo tři
tyče plzeňské brány. V závěru prvního poločasu sehráli Západočeši
akci jako z učebnice. Z tandemového náběhu po kraji hřiště se zrodil centr z kopačky Skály, před bránu se v tu dobu tlačilo několik
hráčů v červeno-modrém a míč si našel Václav Krušina, který si
balón v rychlosti zpracoval a poté přesnou střelou otevřel skóre
utkání. Několik okamžiků nato skončila první půle, do kabiny tak šli
klidnější mladí Plzeňané.
Do druhého poločasu vstoupili aktivněji Hanáci. Od prvních minut
bylo jasné, že s nepříznivým skóre se nechtějí zástupci Sigmy jednoduše smířit. Z hráčů v bílých dresech byla cítit velká chuť po míči
a zvýšeným důrazem i pohybem dokázali dostat viktoriány pod sou-
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vislejší tlak. Z aktivní hry plynulo množství standardních situací, při
kterých se často zaskvěl gólman Sváček. Odražený míč z rohového
kopu propadl v pokutovém území až k jednomu z nabíhajících hráčů
Sigmy, který nelenil a hodlal ho poslat po levé ruce plzeňského
strážce svatyně. Ten ovšem jeho úmysl vystihl a efektní robinsonádou vlil čerstvou krev do žil svých spoluhráčů. Do konce poločasu
si díky rychlým brejkům vytvořili Západočeši zajímavé příležitosti.
Především hbitý Hašek mohl zvýšit na rozdíl dvou branek, ale když
už překonal gólmana Olomouce, stálo jeho pokusu v cestě do sítě

FC Viktoria Plzeň U17 – SK Sigma Olomouc U17 1:0 (1:0)
Branka: 39. Krušina
Rozhodčí: Příhoda
FC Viktoria Plzeň U17: Sváček – Krušina, Teršl, Denk,
Skála (77. Havel) - Matějka (57. Ritschel), Průcha, Kopřiva,
Hašek – Sedláček (41. Svoboda), Pinc (68. Šilhán)
SK Sigma Olomouc U17: Zlámal – Vychodil, Markovič, Josif,
Dostál - Vasilijev, Lasovský (41. Schlimbach), Látal (41.
Surzyn), Krejčí (71. Brhel) – Přikryl, Ambrozek

břevno. V závěru utkání se viktoriánům podařilo uhlídat útočné
choutky soupeře a po závěrečném hvizdu tak mohli po právu zdvihnout ruce nad hlavu radostí.
Plzeňský dorost U17 opanoval letošní ročník Memoriálu Vlastislava
Marečka, když neporažený prošel všemi nástrahami turnaje. „Vítězství je odměna za dlouhodobější práci. V celém turnaji prokázali
kluci své kvality a vzhledem k tomu, že se turnaj hraje od léta přes

zimu až doteď, tak jsem rád, že jsme si udrželi vysokou výkonnost
až do posledního zápasu. Ten jsme proti silnému soupeři zvládli
a jsme rádi, že vezeme do Plzně zlaté medaile,“ říká spokojený trenér Martin Kastner. „V týdnu bylo vidět, že už mají v hlavách myšlenky na dnešní zápas. Nějaká extra motivace se nekonala, spíš
jsme se je snažili oprostit od nějakých nervů a říkali jim, ať předvedou zodpovědný výkon jako v klasickém ligovém zápase. To, že
máme na krku medaile, je pro nás bonus,“ prozrazuje Kastner.
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Junioři otočili duel se Znojmem
v posledních minutách
unikajícího Stáňu. Toho sice napoprvé skvěle vychytal
Adamovič, dorážku ovšem nedokázal pokrýt ani ve spolupráci s dobíhajícími spoluhráči. Podobně jako v prvním dějství Plzeňany obdržená branka vybídla k větší
aktivitě. Tu proměnili plzeňští mladíci v branky až v poslední desetiminutovce. V 81. minutě Michal Hrdlička
uviděl rozběhnutého Hvězdu a poslal mu přesný centr.
Střídající útočník si ve vápně míč zpracoval a poslal ho
za záda bezmocného Dolečka. Neuběhly ani dvě minuty a viktoriáni dokonali obrat. Veselinovič přihrával
a Hrdlička umístil míč přesně k tyči. 3:2 pro Viktorii.

V pondělí 5. května přivítali junioři Viktorie Plzeň na vlastním hřišti
celek Znojma. Zápas 36. kola Juniorské ligy se odehrál za téměř
ideálního fotbalového počasí, které zřejmě napomohlo dobrému
výkonu obou mužstev na hrací ploše.

V 9. minutě o sobě dal důrazně vědět talentovaný Stáňa, který
zúročil zkušenosti načerpané v prvním týmu Znojma a přesnou
ranou otevřel skóre utkání. Západočeši si poté vypracovali několik slibných šancí, za dvěma největšími stál Mladen Veselinovič.
Ve čtrnácté minutě vzal ve velkém vápně zakončení na sebe, ale
branku netrefil. Ve druhé příležitosti zastavil aktivního Veselinoviče obránce hostí pouze za cenu faulu. Z následného volného
přímého kopu z hranice pokutového území však Západočeši nic
kloudného nevymysleli. V závěru poločasu se k bezprostřední
blízkosti branky Znojma dostal opět Veselinovič, který se však poučil z předešlé situace a krásnou nahrávkou pod sebe vybídl ke
skórování Hradeckého. Poločas tak skončil remízou 1:1.
Ve druhé polovině znovu inkasovali první viktoriáni, když si plzeňská obrana vybrala slabší chvilku a nedokázala zareagovat na
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„Dnes jsme odehráli velice zajímavé utkání. Diváci,
kteří se v Luční ulici sešli, se rozhodně nemohli nudit.
První poločas byla hra spíše vyrovnaná, ale nepostrádala tempo ani příležitosti ke vstřelení branek. Ve druhém poločase se nám dařilo po rychlých protiútocích
a v závěru jsme utkání otočili v náš prospěch,“ hodnotí
zápas trenér Jiří Kohout.

FC Viktoria Plzeň –1. SC Znojmo 3:2 (1:1)
Branky: 41. Hradecký, 81. Hvězda, 83. Hrdlička – 9. a 65.
Stáňa
Rozhodčí: J. Váňa – Štěrba, Pastyřík
ŽK: Veselinovič, Hrubý
FC Viktoria Plzeň: Adamovič – Hrubý, Piroch,
Chocholoušek, Lešek (77. Hamerník) – Domabyl, Hradecký
(67. Hvězda), Veselinovič – Glazer (74. Šíša), Hrdlička Lukeš
1. SC Znojmo: Doleček – Pokorný, Honz (61. Vala), Kirschner
(81. Landšperský), Gál-Andrezly, Odehnal, Stáňa, Jarič (65.
Slavík), Haurdič, Ugwu (84. Kolařík), Liener

Viktoriáni se setkali
s permanentkáři
v plzeňském Cinestaru
Plzeňské multikino Cinestar v černickém obchodním
Centru Olympia zažilo v pondělí 28. dubna největší
koncentraci držitelů permanentních vstupenek v letošním
roce. Právě v pondělí večer totiž západočeský celek pro
své věrné fanoušky přichystal bezplatné promítání ﬁlmu
The Amazing Spiderman 2.

Bezmála čtyři stovky permanentkářů využily možnost zdarma navštívit plzeňské multikino a společně se svými oblíbenci zhlédnout
další pokračování kultovního komiksového hrdiny Spidermana.

Přímo z plzeňské kabiny do kina zavítali Stanislav Tecl, Jan Kovařík, Tomáš Hořava, Patrik Hrošovský a Radim Řezník, kteří před
samotným promítáním absolvovali bezmála hodinovou autogramiádu, v rámci které si každý fanoušek odnesl podpis všech pěti
zúčastněných. Společně se všemi fanoušky se hráči plzeňského
klubu přesunuli do sálu na premiéru snímku Václava Šubrta mapujícího cestu Viktorie Plzeň letošním ročníkem evropských pohárů,
který byl součástí celého promítání.
Za několik málo okamžiků již bavila největší sál černického multikina Cinestar dobrodružství pavoučího muže. „Je skvělé, že se
s našimi fanoušky můžeme setkat v pro nás netradičním prostředí
a věřím, že se podobné akce budou opakovat,“ řekl po představení
Stanislav Tecl.
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Remíza zajistila Viktorii postup do
ﬁnále poháru
Na prvního máje nečekaly na viktoriány žádné oslavy,
ale naopak fotbalové zápolení v semiﬁnále Poháru
České pošty na půdě brněnské Zbrojovky. V úvodním
semiﬁnálovém klání Viktorka v domácím prostředí
porazila Brno 2:0, a tak bylo jasné, kdo byl blíže účasti
v pohárovém ﬁnále.

Ve třetí minutě měl velkou
šanci otevřít skóre utkání
Jan Šisler, jenž pálil po
Janotkově centru z první
z necelých deseti metrů.
Zacílil těsně vedle pravé
tyčky. Ve 14. minutě musel
poprvé výrazněji ukázat
svůj brankářský um Matúš
Kozáčik. Plzeňská jednička se blýskla robinsonádou proti další
Šislerově střele, tentokrát zpoza šestnáctky. O šest minut později
poprvé zahrozila Viktorka. Stanislav Tecl podržel míč na hranici
vápna a poté ho poslal do běhu Michalu Ďurišovi. Slovenskému záložníkovi se sice podařilo Václava Hladkého překonat, ale balón se
nakonec odrazil od bližší tyče zpět do hry. Po půlhodině hry napřáhl
ke střele Milan Petržela. Z rohu velkého vápna mířil přesně na
připraveného Václava Hladkého. Viktoria v závěrečných minutách
svého soka přitlačila. Blízko vstřelení branky byl po centru Jana
Kovaříka hlavičkující Václav Procházka. Z malého vápna zamířil
těsně vedle levé tyčky. Do kabin se šlo za bezbrankového stavu.
Druhou polovinu odstartoval rohový kop Zbrojovky a Schusterovo
zakončení. Matúš Kozáčik byl připraven. V 57. minutě byl faulován
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Milan Petržela, a tak získala
Viktoria výhodu standardní situace z dvaceti metrů. Její exekuce se ujal Jan Kovařík a jen
centimetry chyběly k tomu,
aby se balón, který se otřel
o břevno, třepotal v brněnské
síti. Vzápětí pomohla branková
konstrukce také plzeňskému
brankáři, když na tyči skončil
pokus Davida Paška. Když už
se v 70. minutě přeci jen podařilo Brnu dostat „kulatý nesmysl“ za Kozáčikova záda, nebyl gól
uznán, neboť byl již před jeho dosažením pískán faul na plzeňskou
jedničku. Velkou šanci ke skórování měl po nepovedeném odkopu
Davida Limberského Karel Kroupa, jenž šel sám na Matúše Kozáčika. Brankář Viktorky ve spolupráci s vracejícím se Lukášem Hejdou mu ve vstřelení gólu zabránil. Už v nastavení pelášil sám na
brněnskou bránu Tomáš Wágner, ale nepodařilo se mu brankáře
Zbrojovky překonat.

FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 0:0
ŽK: Zavadil, Šisler
Rozhodčí: Jaroslav Bílek – Patrik Filípek, Radek Kotík
FC Zbrojovka Brno: Hladký – Buchta, Schuster, Pernica,
Keresteš – Janotka (76. Hyčka), Šisler, Zavadil, Fischer –
Pašek (61. Kroupa), Skalák (61. Šumbera), trenér Václav
Kotal
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Procházka, Hejda,
Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (90. Končal),
Ďuriš (78. Horváth), Kovařík - Tecl (67. Wágner), trenér
Dušan Uhrin

Velikonoční soutěž s Viktorií měla
úspěch
den zápas Viktorie v Gambrinus lize. Samotný vítěz pak ještě jako
bonus dres FC Viktorie Plzeň podepsaný všemi hráči. ,,Jsme moc
rádi, že Viktoria a její fanoušci jsou úzce spojeni. Určitě připravíme
další soutěže v podobném duchu,“ dodává Pillár.

Viktoria Plzeň pro své fanoušky připravila o Velikonocích
fotograﬁckou soutěž. Pochlubit se svými originálními
fotkami se rozhodlo více než 50 soutěžících. Galerie na
Facebooku FC Viktoria Plzeň tak nabídla opravdu hezký
pohled na červenomodré kraslice, pomlázky, beránky,
ale i na tradiční koledy v plzeňských dresech nebo šálách.

100
95

,,Velmi nás těší zájem plzeňských fanoušků o Velikonoční soutěž.
Velký počet fotografií a několik tisíc hlasujících nám dává jasně najevo, že o podobné soutěže mají smysl,“ říká tiskový mluvčí klubu
Pavel Pillár.
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Viktoria nakonec za chuť
soutěžit odměnila všechny
zúčastněné. Ti, co dostali
nejvíc hlasů, vyhráli mimo
jiné fotoakreditace na je-
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Partneři
Základní
Logotyp

nejen sportovní výživa

Logotyp
v šedé škále

nejen sportovní výživa

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

výrobce léčiv

spol.s r.o.

P L Z E Ň

malby
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natery

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

484C
20/100/90/10
183/33/38
#B72126

Černá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

Process Black C
0/0/0/100
0/0/0
#000000

Šedá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

Cool Gray 9C
0/0/0/50
119/119/119
#777777

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

DYBS

LEŠENÍ

SCAFFOLDING s. r. o.
www. scaffolding. ic. cz

www.koran.cz

Oﬁciální dodavatelé

FACILITY

FACILITY

Mediální partneři
Základní barevné pozitivní provedení značky

Varianta 1

88.3

92.5

93.2

100.0

1.1

107.9

Manuál značky České televize

Verze 1.2

www.egrensis.cz

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.

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

Varianta 1

Varianta 2

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

pro tisk
CT-V2-lg-cmyk.eps
CT-V2-lg-pantone.eps
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Soupiska
HOSTÉ
FK Mladá Boleslav

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáří
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Roman Pavlík

27. 12. 1983
13. 6. 1984
17. 1. 1976

Brankáři
23 Jakub Diviš
1 Hidajet Hankič
27 Miroslav Miller

27. 7. 1986
29. 6. 1994
19. 8. 1980

Obránci
2 Lukáš Hejda
3 Ondřej Chocholoušek
4 Roman Hubník
6 Matěj Končal
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
28 Marián Čišovský

9. 3. 1990
13. 11. 1994
6. 6. 1984
8. 12. 1993
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
2. 11. 1979

Obránci
8 Jan Bořil
29 Radek Dosoudil
4 Tomáš Fabián
28 Lukáš Hůlka
5 Tomáš Janíček
20 Jan Kysela
22 Antonín Rosa
6 Lukáš Vraštil

11. 1. 1991
20. 6. 1983
10. 9. 1989
31. 3. 1995
7. 9. 1982
17. 12. 1985
12. 11. 1986
10. 3. 1994

Záložníci
7 Tomáš Hořava
10 Pavel Horváth
11 Milan Petržela
17 Patrik Hrošovský
19 Jan Kovařík
20 Mladen Veselinovič
25 Jan Rezek
26 Daniel Kolář
29 David Štípek

29. 5. 1988
22. 4.1975
19. 6. 1983
22. 4. 1992
19. 6. 1988
4. 1. 1993
5. 5. 1982
27. 10. 1985
31. 5. 1992

Útočníci
9 Stanislav Tecl
12 Michal Ďuriš
15 Tomáš Wágner
23 Marek Bakoš
Hlavní trenér
Dušan Uhrin
Asistenti trenéra
Jiří Skála, Zdeněk Bečka, Dragoş Picu

1. 9. 1990
1. 6. 1988
6. 3. 1990
15. 4. 1983

33
31
10
14
26
11
7
17
15
21

Daniel Bartl
Josef Eliáš
Adam Fousek
David Jarolím
Štěpán Koreš
Ondřej Kúdela
Mirzad Mehanovič
Jasmin Ščuk
Jan Štohanzl
Ondřej Zahustel

Útočníci
19 Jan Chramosta
18 Lukáš Magera
16 Martin Nešpor
24 Jiří Štajner
9 Pavel Šultes

11. 10. 1967
Hlavní trenér
Karel Jarolím
Asistent trenéra
Boris Kočí
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Záložníci
5. 7. 1989
10. 2. 1994
8. 3. 1994
17. 5. 1979
14. 2. 1989
26. 3. 1987
5. 1. 1993
14. 7. 1990
20. 3. 1985
18. 6. 1991

12. 10. 1990
17. 1. 1983
5. 6. 1990
27. 5. 1976
15. 9. 1985

evoPOWER MÁ SÍLU V KAŽDÉ STŘELE

EVOPOWER
PUMAFOOTBALLCLUB.COM
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Sezóna vrcholí, ﬁnále Poháru
České pošty klepe na dveře
Jen

co

dozní

poslední

hvizd

dnešního

ligového duelu, začnou hráči Viktorie Plzeň
s přípravou na ﬁnálové utkání Poháru
České pošty. Vyvrcholení domácí pohárové
soutěže se odehraje na stadionu Slavie
Praha. Na další domácí zápas se na
západě Čech půjde v neděli 25. května,
kdy do Plzně přijede Mladá Boleslav.

Viktoriáni se po dlouhých čtyřech letech
probojovali do finále domácího poháru.
V roce 2010, kdy se celá soutěž jmenovala
Ondrášovka Cup, se ve finále střetli se
soupeřem z Jablonce a po výsledku 1:2 ve
prospěch Západočechů se tak odrazili ke
své stále nekončící cestě evropskými poháry. Tentokrát se ve finále utkají s celkem Sparty Praha. S celkem z hlavního
města mají viktoriáni v letošní sezóně
negativní bilanci. Ze dvou zápasů se
hráčům ze západočeské metropole nepodařilo vstřelit soupeři ani
branku. Domácí ligové utkání skončilo bezbrankovou remízou, V zápase na Letné se z výhry 1:0 radovali domácí. Sparta Praha ztratila
v sedmadvacátém kole ligovou neporazitelnost v Teplicích, kde svou
první porážku letošní sezóny Gambrinus ligy zaznamenali také hráči
Viktorie. I přes klopýtnutí v posledním kole se rudí mohou po čtyřech letech radovat ze zisku mistrovského titulu. Řada fanoušků by
se jistě nezlobila, pokud by se opakoval scénář ze sezóny 2009/2010,
kdy sice titul putoval do hlavního města, prvenství v poháru ovšem
patřilo Viktorii. Finále Poháru České pošty začíná v Eden Areně v sobotu 17. května v 18.45 hod.
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Následující ligové utkání odehrají viktoriáni proti soupeři, se kterým se v letošní sezóně utkali už třikrát. První zápas proti Zbrojovce Brno se na stadionu v jihomoravské metropoli uskutečnil
22. listopadu a Západočeši v něm díky dvěma zásahům Stanislava
Tecla a jedné brance Pavla Horvátha zvítězili 1:3. I ve druhém měření sil byli úspěšnější červeno-modří. Plzeňští fanoušci mají jistě
v živé paměti, když v prvním semifinálovém utkání svěřenci Dušana
Uhrina zvítězili na vlastní půdě 2:0 a v odvetném zápase dokonali postup bezbrankovou remízou. Zbrojovka se nachází na desáté příčce
tabulky s pětibodovým náskokem na patnáctou příčku. Úvodní hvizd
utkání zazní v Doosan Areně v neděli 25. května v 18.00 hod.

