jak to vidím já
Po vypjatém pohárovém utkání se Spartou jsme
neměli příliš času na odpočinek a čeká nás další
pokračování Gambrinus ligy. Soupeřem nám
bude nenápadný tým Bohemians Praha, který
úspěšně bojuje o zachování ligové příslušnosti
i pro další rok. Zelenobílí jsou velmi zkušeným
týmem. Svoji hru mají postavenou především
na poctivé defenzivě a vynikajících výkonech
gólmana Beláně. V ofenzivě je velkou osobností
Marek Kincl, který svoji zkušeností dokáže rozhodovat zápasy.
Zápas přichází velmi krátce po pohárovém klání
se Spartou, ale malé motivace hráčů se nebojím.
Chceme dohrát ligu důstojně, získat maximum
bodů a posunout Viktorii Plzeň v tabulce na místa, kam kvalitou kádru určitě patří. Navíc máme
dluh směrem k divákům, kteří nás v posledních
zápasech skvěle podporují i na hřištích soupeřů
a jsou bez nadsázky dvanáctým hráčem.
Proti důraznému soupeři musíme hrát poctivý
fotbal, bez zdravé agresivity a touhy po úspěchu
to nepůjde. Bohemians mají v kádru několik
vynikajících hlavičkářů, cesta k úspěchu proto
vede především přes kombinační hru. V minulých utkáních jsme si ověřili, že dokážeme
hrát více než vyrovnané partie i s těmi nejlepšími
týmy u nás, a v dnešním zápase to budeme chtít
potvrdit ziskem cenných třech bodů.
Cítím z týmu velkou chuť do hry, hlad po
vítězství. Jarní sezonu jsme výsledkově neodstartovali dobře a kluci chtějí dokázat sobě
i soupeřům, že z Plzně se body nevozí.
Karel Krejčí

Výzva fanouškům
FC Viktoria Plzeň nastupuje po vypjatém pohárovém duelu se Spartou k dalšímu náročnému utkání, tentokráte
budou Západočechům soupeřem střížkovští Bohemians. Viktoria se v lize po špatném úvodu jara zvedla a i přes
porážku na Letné její výkony stoupají. Zároveň však Viktoria Plzeň nezapomíná ani na svou slavnou a dlouhou minulost. A právě proto se obrací s žádostí o pomoc k tomu nejcennějšímu, co jí minulost i přítomnost klubu přináší – ke
svým fanouškům. Prosíme všechny fanoušky klubu ze Štruncových sadů, aby hledali jakékoliv historické věci spojené
s plzeňským fotbalem. Mohou to být staré dresy, kopačky fotbalistů, hráčské karty, ale také vstupenky na utkání nebo
výstřižky z novin. Pokud najdete tyto věci a byli byste ochotni poskytnout je do chystané síně slávy Viktorie Plzeň,
neváhejte kontaktovat pana Pavla Hochmana na telefonu 604 431 925 nebo e-mailu paja.hochman@seznam.cz.
Na dárce čeká originální darovací listina, uvedení jména v síni slávy a drobný dárek od Viktorie Plzeň.
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Victory sponzor fotbalistů
FC Viktoria Plzeň
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Šťastný taťka
v plzeňské
brance

Ač prošel mládežnickými výběry České republiky, na šanci v prvním týmu ostravského Baníku čekal
marně. Jméno si tak udělal ve vísce zaslíbené fotbalu, Blšanech, a poté po něm již sáhla Viktorka,
kde předváděl perfektní výkony. Všimli si jich nejenom trenéři seniorské reprezentace, ale i manažeři z Britských ostrovů. Nyní je Michal Daněk z Anglie zpátky, užívá si ligového fotbalu, přítelkyně
Kristýny i ročního synka Tadeáška.
5

VIKTORIÁN 05/09

téma
Michal Daněk
Číslo dresu: 25
Narozen: 6. 7. 1983
Přezdívka: Dáňa, Koza
Oblíbené jídlo: vše
z kuřecího masa
Oblíbený nápoj: Coca-Cola
Oblíbená barva: modrá
Oblíbená muzika: každá
pěkná
úspěšný, šance v lize stále nepřicházela:
„Od přípravky jsem byl v Baníku, takže
trošku mě zamrzelo, že mi nedali v lize
šanci. Tím pádem jsem se poohlížel po
něčem jiném a nakonec přišly Blšany.
Doufám, že jsem šanci, kterou mi dal
trenér Bílek, využil. Dokázal jsem, že
ligu chytat můžu,“ zapřemýšlí.

Mezi tři tyče už v přípravce
S fotbalem začínal Michal Daněk ve čtyřech letech v Hlučíně. Podobně
jako většina současných brankářů, ani Michal si okamžitě do branky
nestoupl. „V Hlučíně jsem začínal jako útočník, ale jednou nám na zápas nepřišel gólman, a tak jsem šel do branky. Postupem času mě to
chytlo,“ vzpomíná na své fotbalové začátky pětadvacetiletý fotbalista.
Do ostravského Baníku se dostal už v šesti letech. „V Ostravě už hrál
kamarád a jeho taťka mi řekl, abych šel s ním na trénink. Nakonec jsem
tam už zůstal,“ popisuje svou pouť na Bazaly. Už od přípravky mu tak
patřilo místo mezi třemi tyčemi.

Mládežnická léta v Baníku
V Ostravě se také, podobně jako Adam Varadi, setkal se svým
současným trenérem Pavlem Vrbou. „Trenér Vrba mě v Baníku trénoval
v žácích i v mladším dorostu. Dá se říci, že mládežnický věk jsem prošel
pod ním a pod trenérem Malurou.“ Ve stejnou dobu byl již pravidelným účastníkem reprezentačních srazů mládežnických výběrů. Může
se dokonce pyšnit dvěma stříbrnými medailemi, které v dresu výběru
mladíků České republiky získal. První zaznamenal na evropském
šampionátu do šestnácti let v Izraeli, druhou si přivezl z mistrovství Evropy hráčů do osmnácti let ze země tisíců jezer. Ač byl mladý gólman
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Start do ligového fotbalu v dresu „chmelařů”
Domluvení hostování ostravského brankáře ve fotbalové vísce byla
opravdu rychlá akce. „Blšany se upekly hrozně narychlo. Ráno jsem si
byl v klidu nakoupit snídani a najednou mi volal agent s tím, co bych

téma
říkal angažmá v Blšanech. Souhlasil jsem. Blšany byly mužstvem, které
každý rok hrálo o záchranu a mohlo mi to v kariéře jenom pomoci,“
popisuje Michal bleskový přesun. Ligový debut si tak „Dáňa” odbyl
v barvách Blšan hned den poté, co se stal jejich hráčem. „První zápas
jsme hráli venku a já jsem přijel den předtím kolem sedmé hodiny na
hotel za zbytkem týmu. Většinu kluků jsem tam viděl poprvé v životě
a druhý den jsme hráli ve Zlíně. Nakonec jsme tam vyhráli 1:0,“
vzpomíná na snový start do ligy.

Blšany? Fotbalové hřiště a sto baráčků
Jak si můžeme představit život fotbalisty v nejmenším místě, kde se
kdy hrála nejvyšší česká fotbalová soutěž? „První dva měsíce v Blšanech
jsem byl přímo v areálu na stadionu. Potom jsem už trošku nadával,
protože jsem šel třeba o půl deváté pro noviny, ale ty už od sedmi hodin nebyly. Blšany jsou malá vesnička a nakonec jsem se přestěhoval
do Žatce, odkud jsem dojížděl,“ vzpomíná Michal na své první angažmá
v Gambrinus lize. „V Blšanech měl největší rozlohu fotbalový areál
a pak tam bylo asi sto baráčků. To bylo všechno,“ shrnuje s úsměvem
na rtech.

Návrat do Ostravy
Po šestnácti utkáních v lize za Blšany se vytáhlý fotbalista vrátil do
mateřského klubu. „V Baníku se změnil trenér, přišel Pavel Hapal a ten
stál o to, abych se po půl roce vrátil. Čekal jsem, že dostanu nějakou
šanci, ale nakonec to dopadlo jinak. Nedostal jsem příležitost ani
v Poháru ČMFS, ani v lize,“ líčí svoji cestu zpět do mateřského týmu.
Nicméně pro ostravský Baník je v Daňkově srdci stále místo. „V žádném
případě jsem však na Baník nezanevřel. Mým snem je se tam jednou
vrátit. Někdy, třeba na konci kariéry, bych si chtěl aspoň jeden ligový
zápas za Ostravu zachytat,“ zapřemýšlí. Na Bazaly se však Michal vrací
rád i jako soupeř, což se potvrdilo i při poslední návštěvě ostravského
svatostánku, který Viktorka vyloupila po výhře 1:4. Dvě předchozí
návštěvy Daňkova týmu v Ostravě pak skončily remízou. „Na Bazalech
se mi celkově daří. Vlastně ze tří zápasů, co jsme tam odehráli, jsem
byl dvakrát v sestavě kola. Jednou to bylo v zápase, kdy Adam Varadi
oblékal ještě dres Baníku a kdy se mi ho podařilo vymazat ze hřiště,“
nemůže nezmínit klání, kdy si na něm hned několikrát vylámal zuby
jeden z jeho největších kamarádů z plzeňské kabiny. „Zápasy v Ostravě
prožívám asi trochu jinak než ostatní, protože se vracím domů. Mám
tam spoustu kamarádů a určitě se chci před nimi ukázat,“ shodne se
Michal se všemi bývalými baníkovci, kteří dnes působí mimo Ostravu.

2006/07 převzal Michal Bílek, se stal okamžitě jedničkou. Na tomto postu vydržel i po odchodu trenéra Bílka do Sparty a perfektními výkony
si vydobyl renomé jednoho z nejlepších gólmanů v lize. S přibývajícím
počtem zápasů v Gambrinus lize a stálou výkonností na velmi vysoké
úrovni se objevily zvěsti, že by hvězdě Viktorie mohla přijít pozvánka na
reprezentační sraz. Nakonec se tak opravdu stalo a bývalý mládežnický
reprezentant se představil poprvé i v seniorském výběru země. „Když
jsem dostal pozvánku do reprezentace, bylo to pro mě překvapení.
Na druhou stranu mi vycházela sezona, byl jsem v optimální hráčské
pohodě. Když se pak začalo mluvit o tom, že bych mohl dostat šanci
podívat se na reprezentační sraz, byl jsem za to velmi rád,“ vzpomíná.
Nicméně svou první pozvánku do reprezentace na podzim 2007 musel odřeknout kvůli zdravotním problémům. Trenér reprezentace Karel
Brückner na fotbalistu Viktorky nezapomněl a nominace ho později
znovu neminula. Do doby, než byl do reprezentace povolán gólman
Daněk, čekala Viktorie dlouhých třináct let na to, než se její hráč objeví
v seniorském reprezentačním výběru.

Působení ve WBA
O mladém strážci branky plzeňského klubu dobře věděli i manažeři
z Britských ostrovů. „Objevily se spekulace v souvislosti s Celticem.
Hodně se o něm hovořilo, ale konkrétní nabídka potom přišla z West
Bromu. Nakonec jsem odešel na půlroční hostování právě tam,“ popisuje viktoriánská jednička, jak se zrodil jeho odchod do druhé nejvyšší
anglické soutěže. S adaptací na nové prostředí Michalovi nejvíce pomohl bývalý spoluhráč z mládežnických reprezentací Roman Bednář.

Viktorka Plzeň novým domovem
„Poté jsem dostal nabídku jít do Plzně za trenérem Bílkem. Neváhal
jsem tedy a odešel,“ popisuje Michal spád událostí, po nichž přestoupil
z Baníku na západ Čech. Ve Viktorce, kterou před startem ročníku
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Michal je skvělý táta, říká přítelkyně Kristýna
Seznámili se na tradičním místě
ostravské zábavy, proslulé Stodolní
ulici. Nyní však namísto restaurací
vyhledávají spíše klidná místa, kde
se mohou pobavit i s malým synkem
Tadeáškem. V rukou téměř dvoumetrového Michala působí synek
hodně drobně, maminka Kristýna
však strach nemá. „Michal je výborný
táta. Ačkoliv pomáhat by určitě
mohl o něco více,“ směje se půvabná
blondýnka při hodnocení rodičovské
pomoci plzeňského gólmana.
Nemůžeme se nezeptat – jaký je
Michal táta?
Skvělý. S malým má hodně trpělivosti,
rád si s ním hraje, pomůže i při
přebalování. Pomáhat by samozřejmě
mohl více, ale na chlapa je to i teď na
pochvalu (úsměv).
Michal působí na hřišti hodně klidným dojmem. Je takový i v soukromí?
Určitě se umí taky rozčílit, ale obecně
je hodně klidný. Jsem za to moc ráda,
v každé situaci se na něj můžu obrátit,
vše řeší s rozvahou.
Jak se Vám osobně líbí v Plzni?
Město jsme si moc oblíbili, je nám tu
krásně. Především v současném krásném počasí nám tu nechybí vůbec
nic.
A jaká jste fanynka?
Snažím se chodit na všechna domácí
utkání, případně vyjet také ven. Teď
už beru také malého, zatím se mu fotbal strašně líbí. Asi nám doma roste
další fotbalista (úsměv).
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Dravý útočník již ve WBA nějakou dobu působil, a byl
tak schopen podat krajanovi pomocnou ruku. Během
půlročního působení v Anglii hlučínský odchovanec
soutěžní klání neokusil. „Za áčko West Bromu jsem
nechytal, chodil jsem jenom na lavičku. Občas jsem
pak nastupoval za rezervu. Když klub postoupil do
Premier League, trenér si nás brankáře zavolal a řekl
nám, že je možné, že si někoho přivede. To se nakonec
potvrdilo a z Liverpoolu k nám přestoupil Scott Carson,“ vzpomíná Michal. Ač angažmá plzeňskému fotbalistovi nevyšlo podle představ, nesmutní: „Určitě
to neberu jako ztrátu půl roku fotbalového života.
Většina lidí si to možná myslí, ale povedlo se mi
nahlédnout do jiného světa a dozvěděl jsem se, jak
to v zahraničí chodí. Beru to jako dobrou zkušenost,“
ohodnotila současná jednička Viktorky svou zatím
jedinou zahraniční štaci.

Pavel Srníček – fotbalový vzor i kamarád
V Anglii si československá, potažmo česká brankářská
škola udělala velké jméno již mnoho let předtím, než
na Ostrovy zamířil právě Daněk. Jan Stejskal, Luděk
Mikloško či Pavel Srníček se stali hvězdami svých
klubů a nyní na jejich tradici navazuje další Plzeňák,
Petr Čech. Právě Srníček, na něhož fanoušci Newcastlu jen tak nezapomenou, byl vždy Michalovým
fotbalovým vzorem. Bývalý reprezentant byl hodně
zklamaný, že pětadvacetiletému Daňkovi působení
ve WBA nevyšlo podle představ. „Pavel Srníček byl
odjakživa můj fotbalový vzor a jsem jenom rád, že
jsem ho poznal jako člověka a hlavně jako kamaráda.
Kdykoliv můžu zvednout telefon a o čemkoliv se
s ním můžu pobavit,“ chválí brankářského kolegu,
který okusil i italskou či portugalskou ligu.

Hostování v Teplicích byl zameškaný půlrok
Po angažování Carsona bylo jasné, že pro Michala
není v klubu místo. „Když jsem se vracel z Anglie,
řešil jsem možnost, že bych šel na hostování do Mladé Boleslavi. Nakonec od toho Boleslavští odstoupili
s tím, že by to chtěli udělat až od zimy,“ prozrazuje
fanouškům Viktorie možnost, která se mu naskytla.
Jenomže věci nakonec nabraly jiný spád: „Byl jsem
nakonec moc rád, že mi zavolal trenér Plíšek a řekl
mi, že má o ně zájem. Postupem času ale fakt, že
jsem do Teplic odešel, beru jako zameškaný půlrok,“

téma
užívám, jen si pořád ještě nemůžu zvyknout na to, abych každé ráno
nějak brzy vstával. Ale snažím se přebalovat, hrát si s ním. Samozřejmě
ho vezmu i na procházky,“ popisuje Michal své rodičovské starosti. Pro
Tadeáška má pak jen slova chvály: „Máme štěstí, že máme takového
hodného syna, ale dovede se rozeřvat a to potom stojí za to.“ Nechystají
s přítelkyní Kristýnou, se kterou budou mít v létě svatbu, pro malého
dalšího sourozence? „Dalšímu sourozenci pro Tadeáše necháváme
volný průběh. Každopádně do čtyř lety bychom chtěli malému
pořídit brášku nebo sestřičku,“ představuje rodinné plány plzeňským
fanouškům hráč Viktorie.

Jsme šťastná rodina

nechce raději strážce plzeňské branky vzpomínat na podzim ve žlutých
barvách, kde chytal pouze za divizní rezervu.

Návrat do Plzně na prvním místě
„Poté, co mi skončilo hostování v Teplicích, byl návrat do Plzně jasnou
záležitostí. Vlastně už předtím jsme s přítelkyní hledali na internetu byt
a vůbec jsme nepřemýšleli, že bychom měli v Teplicích zůstat. Chtěli
jsme se vrátit do Plzně, kde to máme rádi a máme tady kamarády,“
udělal společně se svou rodinou tlustou
čáru za půlrokem v Teplicích. Současná situace jasně potvrzuje, že udělal dobře, neboť
se stal opět plzeňským gólmanem číslo jedna. Navíc si nemůže vynachválit prostředí,
v jakém působí. „Parta ve Viktorce je vynikající. Málokdy se zažije, aby v jednom
týmu stáli všichni za všemi, a zároveň, aby
si všichni ze všech dělali srandu,“ potvrzuje
známé hodnocení plzeňského kolektivu.

A jak se příjemné rodince zamlouvá život v západočeské metropoli?
„Plzeň jsme si jako město velmi oblíbili, jsme tu šťastní. Poznáváme
stále více nových lidí, a pokud to tak půjde ještě dál, zvykneme si tu
ještě více,“ říká. Stěhování do nového bytu pak proběhlo ihned po
návratu viktoriánů ze soustředění na Kypru. „Od té doby, co bydlíme
v Plzni všichni, moc na Moravu nejezdíme. Spíše sedneme do auta
a jedeme do Prahy, kde mám sestru s rodinou. Nemusíme tedy zajíždět
500 kilometrů na Moravu, ale stačí nám osmdesát do Prahy,“ směje
se Michal a dodává, že už se cítí být Plzeňákem. K rodinné idylce tak
opravdu nic nechybí. „Teď jsme spokojení, že jsme všichni pohromadě
a žijeme jako pravá rodina,“ usmívá se Michal Daněk v náručí
s jednoročním synkem Tadeáškem.

Roli taťky si užívám
Devátého dubna 2008 se změnil Michalu
Daňkovi a jeho přítelkyni Kristýně život,
neboť se jim narodil první potomek.
V 10:57 zahlédl poprvé světlo světa jejich
syn Tadeáš. „Když jsem malého poprvé
viděl, měl jsem obrovskou radost,“ vzpomíná na přenádherný okamžik svého
života. Původně měl být plzeňský gólman
sám u porodu, ale nakonec byl tou dobou
na Ostrovech a přiletěl až večer. „Roli táty si

9

VIKTORIÁN 05/09

minulý zápas

Viktorka
nadělovala!
Zlínu
vstřelila
pět branek
Pořádný velikonoční výprask si
ze Štruncových sadů odvezli
fotbalisté Zlína. Pokud si ve
23. kole Gambrinus ligy chtěli
v Plzni vylepšit záchranářské
práce, museli být hodně zklamaní. Viktorka na hřišti excelovala
a sou-peře rozdrtila vysoko 5:0.
Dva góly vstřelil obránce Ševinský, po jednom přidali Jiráček,
Horváth a Varadi.
Ostrý úvod v podání viktoriánů
Už první minuta naznačila směr utkání. Za zlínskými obránci se ocitl
osamocený Krbeček a odstartoval sérii šancí Plzně. Navíc se po ostrém
střetu s ním těžce sbíral ze země hostující brankář Baránek, což mělo
na další události důležitý vliv. Zlín ještě stihl odpovědět. Dalekonosná
rána Rýdela proletěla těsně vedle levé tyče plzeňské branky, to však
bylo na dlouhé minuty všechno. Plzeň se dočkala první branky ve
14. minutě. Kolář obloučkem poslal míč za obranu, Ševinský odcentroval a Jiráček hlavou překonal Baránka. Zlínský gólman navíc při zákroku
zavadil kolenem o brankovou konstrukci a vzápětí se nechal vystřídat
náhradníkem Kořínkem.

Neproměněné šance mohly Plzeň mrzet
Jenže zdravotní trable hostujících brankářů tím neskončily. Ve 31. minutě
se na Kořínka řítil osamocený Kolář a střet obou hráčů odnesl zlínský
náhradník bolestivým „koňarem”. Zbytek utkání tak mezi tyčemi spíše odkulhal. A Plzeň se stále valila do útoku. Varadi už pálil do odkryté branky,
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ale Kořínka na poslední chvíli na brankové čáře zastoupil obránce Kroča.
Další vyloženou šanci si domácí vypracovali ve 44. minutě. Rada si nara-

FC Viktoria Plzeň – Tescoma Zlín 5:0 (1:0)
Branky: 50. a 86. Ševinský, 14. Jiráček, 52. Horváth, 64. Varadi
Rozhodčí: Bílek – Pospíšil, Teuber
Žluté karty: Kroča, Malcharek (oba Zlín)
Diváci: 3 360.
Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Rada, Lecjaks – Petržela
(78. Presl), Horváth, Kolář, Jiráček – Varadi (84. Mlika), Krbeček
(66. Tatanašvili). Trenér: Vrba.
Zlín: Baránek (17. Kořínek) – Čelůstka, Kroča, Zbožínek, Trubila –
Malcharek, Rýdel, Šmahaj, Lukaštík (46. Musil) – Žůrek (60. Kroupa),
Bača. Trenér: Minář.

zil míč s Krbečkem a byl sám před brankářem, místo střely však volil ještě
přihrávku na volného Varadiho. Ten však na míč nedosáhl.

Poločasová přestávka střelce uklidnila
Druhý poločas na dění na hřišti nic nezměnil. Viktorka měla citelnou
převahu, šance střídala šanci. Pár vteřin po přestávce se mezi obránci
protáhl Varadi, ale pálil těsně vedle levé tyče. Ale v 50. minutě už Plzeň
svůj tlak zúročila. Kapitán Horváth přetaženým centrem z rohového
kopu našel u vzdálenější tyče připraveného Ševinského, který hlavou
zvýšil na 2:0. Za dvě minuty nastala téměř identická situace. Horváth
se postavil k exekuci rohového kopu, tentokrát však levačkou poslal
míč od tyče rovnou do sítě! Zdrcení hosté se do vyložené šance nedostali, jen po třetím inkasovaném gólu vystrašil Daňka střídající Musil.
Z 20 metrů vyslal tvrdou ránu a gólman se musel hodně natahovat, aby
míč zkrotil v rukavicích.
V 64. minutě přišla pro hosty další pohroma. Varadi se důrazně prodral do šestnáctky, zasekl si míč před stoperem Trubilou a levačkou
prostřelil Kořínka – 4:0. Plzeň nadále s chutí útočila a závěr zápasu
proměnila v exhibici. V 75. minutě po dalším rohu Horvátha se po
závaru dostal míč k Hájovskému, který z 10 metrů trefil pravou tyč. Pak
se dvakrát ukázal gruzínský útočník Tatanašvili. Nejprve z brejku těsně
minul levý horní roh zlínské branky, vzápětí si u pravé tyče zpracoval
centr Koláře, ale tvrdou ranou trefil pouze padajícího Kořínka. Přesto
hosté nezůstali ušetřeni páté branky. V 86. minutě si pohrál s obránci
Horváth, jeho střelu brankář vyrazil pouze k nohám Ševinského, který
si udělal kličku a v pádu poslal míč do opuštěné branky. Viktoria naprosto zaslouženě pokořila Zlín 5:0 a svůj bodový zisk v Gambrinus lize
navýšila na 30 bodů.

VIKTORIÁNI BYLI PO UTKÁNÍ VE SVÁTEČNÍ NÁLADĚ
Dobrá nálada sršela z fotbalistů Viktorky po zápase se Zlínem. Aby
ne, soupeři nasázeli pětigólový příděl, potvrdili výsledkový obrat
k lepšímu a před sebou měli volné velikonoční pondělí. Úsměvy
nešetřil ani kapitán Pavel Horváth, který si navíc připsal kuriózní
kousek, když gólmana Kořínka překonal přímo z rohu. „Kdy jsem naposledy dal podobnou branku? To už je mraky let, ani si to nepamatuju,“
říkal. „Viděli jsme, že Kořínek kulhá a je zraněný. Pro Zlín to nebylo nic
příjemného,“ politoval soupeře. Horváth potvrdil, že se Plzeň dostala
do pohody. „Tu nastartovala výhra v Ostravě. Ani bezbranková remíza
na Spartě v poháru nebyla špatná, ale tam jsme mohli vyhrát, což by bylo
pro odvetu samozřejmě lepší,“ přitakával plzeňský kapitán.
Dvěma góly se v plzeňském dresu blýskl obránce František Ševinský.
„V lize jsem dva góly nikdy nedal, jednou snad v poháru proti diviznímu
celku. Něco mě to bude stát, už jsem koukal v kabině na taxy,“ usmíval se.
A ví, že i do dalších zápasů Plzeň musí jít s pokorou. „Jiná cesta než hrát
poctivý fotbal k úspěchům nevede.“
Plzeňský trenér Pavel Vrba našel i přes vysokou výhru na hře svých
svěřenců nedostatky. Hlavně v prvním poločasu podle něj chyběl
důraz ve finální fázi. „Bylo to z naší strany laxní. O pauze jsem v kabině
zvýšil hlas, protože hráči si šance vypracovávali až moc lehce a pak už
nebrali zakončení tak úplně vážně,“ uvedl. Jinak ale neskrýval spokojenost. „Soupeře jsme přehráli. Především v záložní a útočné řadě jsme
jasně dominovali. Kdybychom proměnili některou z mnoha šancí, rozhodli jsme už v první půli.“
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minulý zápas

Utkání na Letné skončilo
výhrou Sparty
V rámci 24. kola Gambrinus ligy odehrála Viktoria další
ze zápasů se Spartou, s níž se během dvou týdnů střetla
hned třikrát. Vyrovnané utkání, ve kterém Letenské
podržel perfektními zákroky Blažek, nakonec skončilo
výhrou domácích 2:0. Sparta tak Viktorce přeťala sérii
čtyř zápasů bez prohry.
Nepřesné střelecké pokusy v úvodu
První střelu zápasu si připsali domácí, když se Daňka pokusil již v šesté
minutě hry ohrozit Vacek. Nezamířil ale mezi tři tyče plzeňské branky.
První pokus o vstřelení branky ze strany Plzeňských vyšel z kopačky
Limberského, jehož střela však byla tečována, a pro Blažka nebyl
problém si pro míč dojít. Svou výstavní branku z utkání v Českých
Budějovicích chtěl zopakovat mladík Lecjaks, po Horváthově
přiťuknutí se mu ale nepodařilo propálit hradbu těl ve sparťanské
šestnáctce.

Mlýnice ve sparťanském vápně a Zemanova standardka
Pár okamžiků nato následovala gólovka Viktorky. Limberský, který
hrál poprvé po návratu do Štruncových sadů ze Sparty proti svému
bývalému klubu, se uvolnil na rohu velkého vápna a místo střely
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BYLI JSME LEPŠÍ, ZNĚLO Z KABINY
VIKTORIE
Trenér Viktorie Pavel Vrba, stejně jako jeho svěřenci, velmi litoval
nevyužitých příležitostí, do kterých se jeho hráči dostali: „Nemáme
typického koncového útočníka, situace před brankou řešíme zbytečně
komplikovaně. Při Spartě navíc někdy stálo také trošku štěstí, při
střelách Horvátha a Lecjakse ji fantastickými zákroky podržel gólman
Blažek,“ vyzvedl výkon sparťanského brankáře. Jedním dechem
ale plzeňský kouč dodává: „Přesto nevěšíme hlavy, protože herně
jsme byli lepším týmem.“
„Spartu jsme dnes v poli přehráli, měli jsme jít do vedení. Šance jsme
však neřešili dobře, musíme hrát jednodušeji,“ zhodnotil zápas
záložník Viktorie David Limberský. V jedné z šancí, jež byla řešena
zbytečně složitě, se objevil právě „Limba“: „Jednoznačně bych
to nyní řešil jinak. Chtěl jsem střílet, pak jsem však slyšel si někoho
křiknout a dával jsem to hodně naslepo. Moje chyba,“ sypal si popel
na hlavu.
Stejný názor zastával i kapitán Viktorky Pavel Horváth: „Potopily
nás neproměněné šance. Jsme příliš hodní, stále se snažíme najít
i v dobré pozici ještě lépe postaveného spoluhráče. Kdyby dnes kluci v několika situacích zavřeli oči a pustili to na branku, neodjížděli
jsme s prázdnou,“ litoval. Sám Horváth vyslal ve 40. minutě takřka
gólovou střelu: „Je škoda, že Jarda celou dobu letu míč viděl, jinak by
asi nestačil reagovat. Stejně tak tomu bylo u střely Honzy Lecjakse.
Chleba se však lámal především při jiných akcích. Pokud bychom je
řešili lépe, mohli v bráně stát bez šance třeba dva Jardové,“ nasadil
trpký úsměv špílmachr plzeňského klubu. „Určitě jsme tady měli
bodovat, byli jsme lepším týmem,“ shrnul své hodnocení střetnutí
na Letné Horváth.

minulý zápas

AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)
Branky: 60. Kucka, 90. Kladrubský z penalty
Žluté karty: Pamić, Hubník, Holenda – Kolář, Lecjaks
Rozhodčí: Příhoda – Čecháček, Lakomý
Diváci: 7 191
Sparta Praha: Blažek – Kušnír, Huber, Hubník, Pamić –
Kladrubský, Kucka, Vacek (82. Berger), Zeman (79. Matušovič) –
Kulič (90. Kadlec), Holenda. Trenér Jozef Chovanec.
Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Hájovský, Halama, Lecjaks –
Petržela, Horváth, Kolář, Limberský (69. Jiráček) – Varadi
(83. Tatanašvili), Krbeček (69. Mlika). Trenér Pavel Vrba.
volil nahrávku na nabíhající spoluhráče. V následné mlýnici před
brankou se prosadil Krbeček, ale míč za záda sparťanského gólmana
neprotlačil. Sparťané dostali příležitost ke skórování po faulu Lecjakse v podobě přímého kopu z 25 metrů, technický pokus Zemana
jen těsně minul branku viktoriánů.

Velké šance Viktorie v závěru poločasu
Konec prvního poločasu znamenal dvě šance pro Viktorii. Nejprve
poslal Horváth pasem do brejku Limberského, ale u míče byl nakonec
blíže vyběhnuvší Blažek. Bývalý reprezentační brankář se blýskl
o tři minuty později znovu. Kapitán Plzně napřáhl zpoza šestnáctky,
a nebýt Blažkovy učebnicové robinsonády, vymetla střela růžek
branky soupeře.

Aktivita Letenských zkraje druhé půle

Nebezpečné střely
Hájovského, Lecjakse
a Mliky
V 66. minutě měla Viktorka
výhodu rohového kopu,
který Horváth zakroutil do
malého vápna. Gólman Blažek míč podskočil a tísněný viktorián Hájovský
ho nedokázal usměrnit
do odkryté klece. Svému
střeleckému štěstí šel vstříc
Lecjaks, když pálil z podobné pozice jako v prvním
poločase. Tentokrát jeho
projektil směřoval na
branku, ale Blažek dokázal
tuto
perfektní
střelu
vytěsnit. Další velkou šancí
Viktorie k vyrovnání bylo
tvrdé zakončení Mliky.
Míč, který mu na kopačku
poslal Kolář, skončil jen
těsně nad břevnem.

Proměněná penalta Sparty v 90. minutě
Naději na bod z Letné zhatila poslední minuta hry. Po hře rukou
ve vápně byla nařízena penalta proti Plzeňským. Míč si postavil na
značku pokutového kopu Kladrubský, Daněk si vybral levou stranu,
sparťanský záložník pravou, a pojistil tak tři body pro pražský klub.

Druhý poločas začal střelou Pamiće. Levý obránce zacílil doprostřed
branky, ale Daněk schoval bezpečně míč ve své náruči. Chvíli po
Pamićovi se do zakončení po Kuličově přiťuknutí prodral Holenda,
po střele sparťanského útočníka se zachvěla pouze boční síť branky
Plzně.

Krbečkovo břevno a trest v podobě Kuckova gólu
Devětapadesátá minuta přinesla obrovskou možnost naklonit skóre
na stranu Viktorie. Kolář se prokličkoval do vápna a přihrávkou se
snažil najít Varadiho. Před rychlým útočníkem Viktorky míč uklidila
obrana Sparty, ale pouze zpět ke Kolářovi. Fotbalista, jenž v minulosti
taktéž oblékal rudý dres, vzápětí vrátil balon na malé vápno, kde už
číhal Krbeček. Dlouhovlasý útočník nastřelil břevno! Rozmrzel tak
téměř zaplněný sektor plzeňských fanoušků. Minutu poté přišel trest.
K přímému kopu Letenských se postavil Kucka a tvrdou střelou poslal
domácí do vedení.
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Stavební činnost s.r.o.

STATEK KUMBERK - ČEMÍNY
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330 33 Město Touškov
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Karlovarská 83, 323 10 Plzeň, e-mail: hotel.cd@volny.cz
www.hotelcd.cz, tel.: 379 855 101

soupeř

Střížkovští Bohemians úspěšně bojují o záchranu v lize
Klub vyznávající zelenobílé barvy má viktoriánům co vracet. V podzimním měření sil vyloupili fotbalisté
ze západočeské metropole hřiště soupeře a po brankách Pavla Horvátha a Jiřího Mliky si připsali tři body.
V tomto utkání, ve kterém tým podruhé vedl trenér Pavel Vrba, utnuli hráči Viktorie devítizápasovou
sérií bez vítězství. Soupeř si však i přes tuto porážku vede v lize poměrně zdatně a s přehledem odráží
předsezonní prognózy o záchranářských bojích. Šest kol před koncem mají před patnáctou žižkovskou
Viktorií náskok deseti bodů a dnes ve Štruncových sadech by se rádi přiblížili definitivní jistotě.
Trnitá cesta do nejvyšší soutěže

Podařená domácí série

Střížkovský klub působí v 1. lize vůbec poprvé v historii a je zajímavé, že
právě od doby, kdy převzal název jinak slavnějšího (momentálně druholigového) vršovického celku, zažívá své nejúspěšnější období a již čtvrtý rok
je na vzestupu. Vše začalo v sezoně 2005/06, kdy v ČFL (3. nejvyšší soutěž)
obsadil 3. místo (nikdy předtím tak vysoko nedosáhl), což sice ještě na
postup nestačilo, ale rok poté už tuto soutěž s převahou vyhrál a zajistil
si účast ve 2. lize. Své druholigové působení však Bohemians nezačali
příliš slavně. Na hřišti Hlučína, který nakonec sestoupil, prohráli 1:4.
Týden poté zdolali Ústí n/L 2:1, když skóre otočili až v samém závěru a ve
3. kole podlehli v Příbrami (druhý letošní nováček, na rozdíl od Bohemians
ovšem staronový) opět vysoko 0:3. Stejným poměrem pak porazili Fulnek
a v 5. kole si z Uherského Hradiště odvezli prohru 0:2. Tímto skončilo
střídání domácích výher a venkovních proher a začala osmizápasová
série bez porážky, která Pražany v tabulce vynesla z 10. až na 4. místo. Po
podzimní části byli pátí s tříbodovou ztrátou na 2. postupovou pozici.

Do 1. ligy vstoupil doma porážkou s Olomoucí, ale již ve 2. kole získal první
bod za bezbrankovou remízu na jihu Čech a ve 3. zápase zdolal Kladno,
které tehdy bylo ještě bez bodu. Následovaly tři prohry v řadě, což mělo
za následek 15. místo v tabulce po 6. kole. Pak ale nastal zlom, i když
jen v domácích utkáních. Od 7. do 16. kola jich Bohemians na „svém”
(žižkovském) stadionu odehráli šest a z toho pět vítězných, když postupně
přehráli Liberec, Teplice, Zlín, Spartu a Č. Budějovice. Jedinou prohru
si připsali 26. října s Viktorií Plzeň, která tak vyhrála venku po jedenácti
měsících. Toto střetnutí, v němž plzeňští uspěli 2:0, je vůbec první v mistrovských soutěžích, ještě nikdy v minulosti se oba kluby nepotkaly.

Jarní druholigová paráda
Stačila však dvě jarní kola a Bohemians se dostali do vedení. Jen dvakrát,
po 19. a 21. kole, před sebe pustili Opavu, a to pouze díky horšímu skóre.
Historický postup do 1. ligy si definitivně zajistili kolo před koncem po
domácí remíze 1:1 s Vítkovicemi. Byl to jejich jediný zisk ze závěrečných tří
zápasů, přesto prvenství uhájili právě o tento bod před druhou Příbramí.
Celkový počet 53 bodů je ale nejmenší ze všech druholigových vítězů od
zavedení tříbodového systému, tedy za uplynulých 14 ročníků.

Úspěšně se brání zavedeným pořádkům
Bohemians Praha jsou už pátým celkem v historii české nejvyšší soutěže,
který postoupil dvakrát po sobě a zároveň byl tedy nováčkem i v předchozí
druholigové sezoně. Tím však zřejmě podobnost končí – všechny čtyři
týmy, jež v minulosti během roku poskočily hned o dvě patra výše, totiž
1. ligu okamžitě opustily. Jako první to bylo Uherské Hradiště, jeden ze dvou
předchůdců nynějšího Slovácka (v 1. FL hrálo v ročníku 1995/96), poté Lázně
Bohdaneč (1997/98), Drnovice (2004/05 – tyto 2 kluby již zmizely z fotbalové
mapy) a loni vršovické mužstvo Bohemians 1905 (klokani jsou ale na nejlepší
cestě k návratu zpět mezi
elitu). Střížkovský celek
zejména v domácích zápasech pravidelně boduje
Bilance vzájemných zápasů:
a vše nasvědčuje tomu, že
by s udržením neměl mít
1. česká liga: 1 1 0 0
vážnější problémy.

PLZEŇ – BOHEMIANS

Úspěšný rukopis trenéra Urbana
Pravděpodobná záchrana pražského celku a také oba postupy (z ČFL až do
nejvyšší soutěže) jsou dosud největším trenérským úspěchem Luboše Urbana, který již v 1. lize jednou působil. A to na lavičce Viktorie Plzeň, kde na
podzim 2000 vydržel jen 11 zápasů. Přesně o rok později byl odvolán i jeho
nástupce Miroslav Koubek, a to po druholigovém utkání s Mostem (1:1),
který shodou okolností vedl právě Luboš Urban.

Rekordní zápis na Bazelech
Zajímavost nakonec – před půlrokem sehráli Bohemians v Ostravě zápas,
v němž padlo nejvíce branek za uplynulých 12 let. Předchozí „devítigólové”
utkání se hrálo v říjnu 1996 v Č. Budějovicích, kde Jihočeši zdolali Teplice
(hosté byli také prvoligovým nováčkem) rovněž 5:4. Pražanům se ale jinak na
soupeřových hřištích příliš nevede, neboť tam uhráli pouhé 2 body za bezbrankové remízy a 7x za sebou prohráli nejtěsnějším rozdílem…

BOHEMIANS
1. česká liga: 2008/2009
Počet sezon: 1
Počet zápasů: dosud 24
Nejvyšší výhry: Bohemians – Kladno 3:1 (srpen 2008), Bohemians – Liberec 2:0
(září 2008), Bohemians – České Budějovice 2:0 (listopad 2008)
Nejvyšší prohra: Slavia – Bohemians 5:0 (srpen 2008)
2. česká liga: 2007/2008
Počet sezon: 1
Počet zápasů: 30
Nejvyšší výhra: Bohemians – Čáslav 6:1 (duben 2008)
Nejvyšší prohra: Vítkovice – Bohemians 5:0 (listopad 2007)
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Partneři mládeže:

Významní partneři:

střípky ze Štruncových sadů

Pojďte podpořit americké
fotbalisty Plzně
Nejen fotbalem živ je člověk, pozornost
si zaslouží také další sportovní odvětví.
Přijměte tak pozvánku na tradiční sport
druhé strany Atlantiku, americký fotbal. Plzeňští borci
zahájili letošní ročník nejvyšší soutěže a v neděli je čeká
další duel.

Viktoria Plzeň rozšiřuje svou rodinu o další členy.
Chceš si zkusit hrát za Viktorku Plzeň? Stát se součástí
tradičního klubu, který ve svém regionu po několik
desítek let neochvějně kraluje? Mít nejlepší podmínky
pro fotbalový rozvoj v nejmodernějším tréninkovém
areálu západních Čech?

Nábor
mladých
nadějí

Čestné body až v závěru
Minulý domácí zápas však Plzeňákům příliš nevyšel. Přestože je Brno
nejčastějším soupeřem Patriots, nepodařilo se plzeňskému útoku
najít recept na kvalitní brněnskou obranu a Aligátoři po chybách
získali vcelku pohodlný poločasový náskok v poměru 29:0. Čestný
úspěch zaznamenali domácí až v naprostém závěru utkání, kdy pas
quarterbacka Jiřího Urbana skončil v rukou juniorského hráče Petra
Markytána.

Budoucnost v nadějných mladících
Trenér Pilsen Patriots Ciaran Kelly zhodnotil utkání stručně. „Cítím lítost, za zápas jsme udělali pouze 5 chyb, bohužel Aligátoři neudělali
žádnou. To umožnilo Brnu v prvním poločase skórovat 3 touchdowny.“ Za pravdu dal trenérovi také kapitán Pilsen Patriots, Libor
Kurfirst: „Náš tým si stanovil větší cíle, než jaké dokážeme zvládnout.
Do sezony jsme vstoupili skvěle, ale nástup juniorů na více než
polovině postů se projevuje. Nicméně je to pozitivní do budoucna.
Jsou mezi nimi hráči s budoucností, jako například v obraně Martin
Janout a v útoku třeba Petr Markytán, který navíc chytil svůj první
touchdown v kariéře.“

Přijď na Městský stadion ve Štruncových sadech. Ukaž, co umíš s míčem,
a nastup cestu Petra Čecha, Pavla Nedvěda, Martina Filla, Davida Limberského a dalších fotbalových osobností, které svoji cestu za slávou
nastartovaly právě v modročerveném dresu plzeňské Viktorie.
FC Viktoria Plzeň pořádá ve čtvrtek 14. května nábor mladých fotbalistů
narozených v roce 1999 a mladších. Sraz je před branami Městského
stadionu ve Štruncových sadech v 16:30, vlastní tréninkové vybavení si
malí adepti fotbalového řemesla musí přinést s sebou. Nábor mladých
nadějí proběhne pod vedením zkušených mládežnických trenérů Viktorie Plzeň, chybět nebudou ani vybraní zástupci prvního mužstva,
kteří se malým fotbalistům rádi podepíší a přispějí cennou radou.
Neváhejte a staňte se členy nejslavnějšího západočeského klubu!
Těšíme se na všechny.

Další utkání proti pražským favoritům
Soupeřem jim budou Prague Lions, loňský finalista a několikanásobný
mistr ČR. V historii amerického fotbalu žádný plzeňský tým Prague
Lions neporazil. Jak dopadne tento zápas, se můžete přijít podívat
v neděli 26. dubna od 14 hodin na stadionu Josefa Žaloudka na
33. ZŠ v Plzni-Skvrňanech.
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uvádí...
Uvidíte v multikinû
Cinestar PlzeÀ

www.cinestar.cz
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příští zápasy

Viktoriány čeká výjezd na sever
Závěr sezony klepe na dveře a plzeňské fotbalisty čekají další náročné zápasy. Hráče a fanoušky Západočechů
čeká nejprve výjezd do severočeského Jablonce, kde se v neděli 3. května střetnou s místním překvapením
jara. V domácím utkání o týden později se svěřenci Pavla Vrby poměří s nevyzpytatelným Brnem.
Jako prvního si představíme
našeho severočeského soupeře,
který se na jaře představil ve
výborné formě. Zelenobílí vyhráli
tři úvodní kola jarních odvet a zuby si vylámali až na mistrovské
Slavii, která si ze Střelnice odvezla vítězství 2:1. Následovala další
dvě vítězná utkání a útlum zažili
svěřenci trenéra Komňackého
až v posledních čtrnácti dnech.
Nejprve si odvezli nejtěsnější
porážku z Brna, následně podlehli stejným rozdílem regionálním
rivalům z Liberce. Přesto před
tímto víkendem drží šestou příčku s pouhou čtyřbodovou ztrátou na zmiňovaný liberecký Slovan.
Založení FK Jablonec
Historie fotbalu v Jablonci nad Nisou se začala psát již v roce
1921, ovšem současný FK Baumit Jablonec 97 uvádí jako oficiální rok svého založení až rok 1945. O pár měsíců později vznikl
přímo fotbalový klub SK Jablonec nad Nisou, který již tehdy
našel své místo ve sportovním areálu Střelnice.
Pod značkou LIAZ do nejvyšší soutěže
Klub se začal postupně prodírat soutěžemi vzhůru a jeho první
úspěchy se začaly psát na konci šedesátých let. To již klub hrál
pod hlavičkou TJ LIAZ, a kopaná ve městě tak měla vzestupnou
tendenci. Ta vyvrcholila v roce 1974 postupem do I. celo-

státní fotbalové ligy. Nejvyšší soutěž však vydržela v Jablonci
pouze dva roky, LIAZ začal postupem času z klubu odcházet
a pád jabloneckých se zastavil až v III. nejvyšší soutěži v sezoně
1990/1991. Tehdy se začala psát nová éra klubu. Klub převzali
funkcionáři v čele s Miroslavem Peltou, jablonecký fotbal se
podařilo zachránit a výsledkem byl velmi rychlý postup do vyšší
soutěže.
Devadesátá léta ve znamení stabilizace
V sezoně 1992/1993, která byla poznamenána rozdělením republiky a reorganizací I. ligy, ještě Jabloneckým postup utekl,
o rok později se to však již podařilo. V současné době působí
tým v nejvyšší soutěži pod názvem FK Baumit Jablonec, a.s.,
a je jejím stabilním účastníkem. Útulný areál Střelnice prošel
rozsáhlou rekonstrukcí a dnes se může jablonecký fotbal pyšnit
krásným stánkem, který již přivítal i reprezentační mužstvo.
Doma přivítáme Brno
Den po druhém z květnových státních svátků přivítají viktoriáni dalšího
těžkého soupeře. V sobotu 9. května
od 17 hodin se ve Štruncových
sadech představí Brno. Zástupce jihomoravské metropole provází na
jaře velké výkyvy. Na začátku druhé
poloviny soutěže porazili svěřenci
Miroslava Beránka Ostravu i Mladou Boleslav, po debaklu na
Spartě však přišel velký útlum. V posledních pěti zápasech si tak
Brňané připsali čtyři porážky, alarmující byla především poslední domácí prohra se zachraňující se Viktorií Žižkov.
19
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juniorka

Juniorka na domácí půdě na jaře ještě neprohrála
Po remíze s Vlašimí a výhře nad Karlovými Vary nepoznala
juniorka Viktorie na domácím hřišti během jarních
bojů stále hořkost porážky, když si poradila s Českými
Budějovicemi B. Ve čtvrtek pak odehráli mladíci přátelské
klání proti exotickému soupeři z Jamajky a tři dny nato
vyrazili pro tři body na půdu rezervního týmu Žižkova.

Po první pětačtyřicetiminutovce nepříznivý stav 0:1...
O horké velikonoční neděli sehrála plzeňská juniorka další ze zápasů
ČFL na svém hřišti v Luční ulici. Tentokrát jí byl soupeřem druhý tým
Českých Budějovic. Největší problémy dělal obraně Viktorie rychlonohý
Jasanský. Právě on byl také u vedoucího gólu Dynama, když naservíroval
míč před branku Nekvindovi, který se v gólové šanci nemýlil. Jasanský
dělal obraně Viktorky problémy i nadále, a tak se trenér Matejka rozhodl pro střídání už během prvního poločasu: „Bylo vidět, že Chvojan
ještě není po zranění
ve stoprocentní formě.
Po střídání se Blažek
přesunul na beka a Jasanského hlídal Leitl.
A úspěšně,“ okomentoval kouč plzeňské juniorky změnu v sestavě.

...na konci po dvou
gólech Rodriguese
2:1
Během přestávky bylo
v kabině domácích Matejku hodně slyšet. Svůj
efekt tato trenérova do-
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mluva určitě měla, neboť mladí viktoriáni začali
předvádět agresivnější hru a postupně si vytvořili
nad soupeřem z jižních Čech převahu. Nátlak juniorky následně vyústil ve dva slepené góly. První padl
v 62. minutě z pokutového kopu, když si míč na značku
penalty postavil brazilský ofenzivní hráč Rodrigues
a vyrovnal. Čtyři minuty nato pak poslal stejný fotbalista
Viktorku do jednobrankového vedení. Po akci záložníka
Diviše se podařilo Rodriguesovi prosadit na zadní tyči
budějovické branky. „S výsledkem i druhým poločasem
jsem spokojen. Hráči viděli, že když dodržují taktické
pokyny, k něčemu to vede,“ shrnul svůj pohled na
nedělní klání Matejka.

Přátelské klání s jamajským celkem
Zpestření tréninkové zátěže čekalo hráče juniorky, doplněné
o několik fotbalistů prvního týmu, v podobě utkání s týmem Seba
United FC z Jamajky. Viktoria se ujala v zápase vedení již v prvním
poločase, když se z penalty prosadil Blažek. Před ním měli možnost
skórovat Mlika, Bárta či Mandous, ale ani jednomu z nich se
nepodařilo napnout síť za jamajským gólmanem. Ve druhé půli se

juniorka
FC Viktoria Plzeň B – SK Dynamo České Budějovice B 2:1 (0:1)
Branky: 62. z penalty a 64. Rodrigues – 19. Nekvinda
Rozhodčí: Fišer – Vlasjuk, Kubr
Sestava Viktorie Plzeň B: Houdek – Chvojan (38. Leitl), Bauer, Polák, Mandous –
Blažek, Diviš, Dvořák, Vrzal (63. Bárta) – Rodrigues, Herák. Trenér Milan Matejka.

FC Viktoria Plzeň B – Seba United FC 3:1 (1:0)
Branky: 30. Dvořák z penalty, 50. a 63. Herák – 85. McIntare
Sestava Viktorie Plzně B: Ticháček – Bauer (26. Blažek), Navrátil, Polák, Mandous –
Leitl (64. Mičkal), Rodrigues (46. Diviš), Puchmertl, Dvořák (46. Koc) – Mlika (46. Herák),
Bárta (46. Presl). Trenér Milan Matejka.

FK Viktoria Žižkov B - FC Viktoria Plzeň B 0:2 (0:1)
Branky: 10. Vrzal, 74. Dvořák.
Rozhodčí: Pešek – Kučka, Hrabovský
Sestava Viktorie Plzeň B: Houdek – Blažek, Bauer (89. Diviš), Polák, Mandous – Leitl
(16. Rodrigues), Puchmertl, Dvořák, Herák – Presl, Vrzal (64. Bárta). Trenér Milan
Matejka.

ujali aktivity hosté, ale ta většinou končila na hranici plzeňské šestnáctky. Udeřilo tak na druhé straně, když se hned dvakrát prosadil
Herák. Za svou snahu však byli odměněni i reprezentanti karibského
ostrova. Gólovou radost si vychutnal McIntare a pečetil výsledek na
konečných 1:3.

Hlavní události první půle: Vrzalova branka a zranění Leitla
V neděli vpodvečer už Viktorka naskočila znovu do kolotoče mistrovských utkání. Do cesty se jí postavila jmenovkyně ze Žižkova. Už
po deseti minutách hry se v Xaverově, kde se utkání odehrálo, radovali mladí viktoriáni ze západu. Na rohový kop Leitla si naskočil Vrzal
a hlavou poslal svůj tým do vedení. O šest minut později přišla vynucená změna v sestavě Viktorky, když trenér Milan Matejka musel
ze hry stáhnout zraněného Leitla. Na jeho místo se postavil Brazilec
Rodrigues. Do konce prvního poločasu se hra odehrávala většinou ve
středu hřiště. Pokud se už míč objevil ve vápně naší juniorky, vždy si
s ním poradil Houdek.

Snahu Žižkova o vyrovnání uťal skvěle hrající Dvořák
Žižkovští fotbalisté se snažili ihned po zahájení druhé půle vyrovnat,
ale jejich dlouhé nakopávané balony zpravidla končily na kopačkách
plzeňské juniorky. Když se žádný z hráčů Žižkova nedokázal proti
defenzivě Plzně prosadit, přišel trest v podobě navýšení skóre. O druhý
gólový zásah plzeňské Viktorky se postaral v 74. minutě Dvořák, když
ho ideální nahrávkou našel Presl. Již předtím měli Plzeňští několik
šancí, a trenér Matejka tak možná přeci jen litoval, že se skóre zápasu
zastavilo na konečných 0:2 pro Plzeňské: „Mrzí jen, že jsme nedokázali
nebezpečné situace a přečíslení gólově ještě více využít. Výsledek je
tak pro soupeře možná milosrdný. Excelentní výkon dnes předvedl
Jakub Dvořák, ale i Rodrigues s Preslem a také brankář Houdek odehráli velmi dobrý zápas,“ nezapomněl vyzdvihnout individuální výkony
svých svěřenců kouč juniorky.

ČFL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mužstvo
Vlašim
Písek
Slavia B
Plzeň B
Sparta Krč
Č. Budějovice B
Buldoci
Hlavice
Žižkov B
Sezimovo Ústí
M. Boleslav B
Náchod/D.
Varnsdorf
Vyšehrad
Jablonec B
K. Dvůr
Letohrad
Liberec B

Z
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
16
15
11
11
10
9
9
9
8
9
7
8
6
5
7
5
3
3
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R
4
4
7
6
9
7
6
5
6
3
7
4
9
11
4
6
8
6

P
3
4
5
6
4
7
8
9
9
11
9
11
8
7
12
12
12
14

S
44:12
36:21
22:11
33:20
29:21
31:23
30:29
27:28
24:23
27:35
33:30
29:43
26:26
27:30
26:39
28:46
25:38
21:43

B
52
49
40
39
39
34
33
32
30
30
28
28
27
26
25
21
17
15
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ženy

Juniorky vévodí ligové tabulce i po třech jarních kolech
Poté, co se plzeňské juniorky staly podzimními
mistryněmi, vévodí v čele tabulky i po třech
odehraných jarních kolech. Nejprve bojovným
výkonem porazily na domácí půdě 1. FC
Slovácko, poté uspěly v Brně a naposledy si
připsaly tři body za výhru nad Teplicemi. O dva
body tak stále vedou před dotírající pražskou
Spartou.
celému týmu, který opět ukázal, že i když se nedaří, dokáže
zabojovat a nechat na hřišti všechno,“ ocenil trenér Karel Fajfrlík výkon svého týmu.

Tříbodová loupež z brněnského stadionu
Zápas na hřišti pátého celku tabulky začaly aktivněji domácí
hráčky a dostaly mladé viktoriánky pod tlak. Nakonec se také
ujaly Brňanky vedení, když se střelou z přímého kopu prosadila v 15. minutě hry Válková. Už za devět minut se juniorkám
Viktorky podařilo odpovědět. Po pěkné akci Mikyskové s Myslíkovou si vychutnala gólovou radost druhá jmenovaná. Viktoriánkám se během první půle navíc nepodařilo proměnit další

Jaro zahájila výhra nad Slováckem
Už po čtvrthodině hry úvodního klání jara dostaly po faulu brankářky
Slovácka výhodu penalty hráčky Viktorie. Po faulu na Blanku Beštovou,
která nakonec dohrála zápas se zlomenou vřetenní kostí, si míč na
značku pokutového kopu postavila Jungová. Nemýlila se a poslala juniorky do jednobrankového vedení. Nakonec se z toho zásahu vyklubala
i vítězná branka utkání, ale v tuto dobu to opravdu ještě nikdo vědět
nemohl. Do konce prvního poločasu
měly po brejku možnost skórovat Myslíková a Michaela Březinová, ale ani
jedna nebyla úspěšná. Kvůli zdravotním
problémům opustila hrací plochu také
Myslíková, a tak se nebylo co divit, že
se iniciativy chopily dorostenky z Uherského Hradiště. „Utkání jsme rozehráli velmi dobře a vše nasvědčovalo,
že by mohlo být bezproblémové.
Druhý poločas jsme již pouze bojovali
a z pochopitelných důvodů toho moc
fotbalového nepředvedli. Podržela nás
výborným výkonem mladá brankářka
Krýslová a přálo nám i štěstí. Děkuji ale
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FC Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 1:0 (1:0)
Branka: 14. z penalty Jungová
Viktoria Plzeň: Krýslová – Fajfrlíková, Březinová I., Strejcová,
Beštová J. – Kulhánková, Jungová, Beštová B., Žaludová – Myslíková (41. Hessová), Březinová M. (75. Černá). Trenéři Karel Fajfrlík
a Soňa Beranová.

1. FC Brno – FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)
Branky: 15. Válková – 24. Myslíková a 65. Jungová
Viktoria Plzeň: Krýslová – Fajfrlíková, Březinová I., Strejcová,
Beštová J. (66. Zelenková) – Myslíková (55. Kulhánková), Malinová,
Jungová, Žaludová – Mikysková, Březinová M. Trenéři Karel Fajfrlík
a Soňa Beranová.

FC Viktoria Plzeň – FC Teplice 3:0 (1:0)
Branky: 40. Beštová Blanka, 68. Jungová a 80. Lodrová
Viktoria Plzeň: Krýslová – Žaludová (32. Kulhánková), Březinová I.,
Strejcová, Beštová J. – Myslíková, Malinová, Jungová, Beštová B. –
Mikysková, Březinová M. (55. Lodrová). Trenéři Karel Fajfrlík a Soňa
Beranová.

ženy
dvě vyložené příležitosti. Obrat nastal
až v 65. minutě hry: „Patnáct minut
před koncem nám zajistila zisk tří bodů
perfektně provedeným přímým kopem
z dvaceti metrů Jungová. Ke konci zápasu nás několika skvělými zákroky
podržela brankářka Krýslová,“ shrnul
poslední čtvrthodinku utkání trenér
Karel Fajfrlík. „Spokojenost ze zápasu je
„jen” ze zisku bodů. Stále hovoříme o co
nejlepším umístění, snažíme se k tomu
hráčkám vytvářet podmínky, ale takto
se fotbal hrát nedá. V minulém utkání
nás zdobila bojovnost, v tomto zvítězil
šťastnější,“ doplnila svého trenérského
kolegu Soňa Beranová.
Horní řada zleva: Žaludová Veronika, Strejcová Tereza, Zelenková Tereza, Černá Kristýna, Myslíková Tereza, Mikysková Romana, Drobná Veronika, Jungová Aneta, Fajfrlíková Tereza, Březinová Ivana, Březinová
Michaela.
Spodní řada zleva: František Hanžl – manažer ženského fotbalu, Ranglová Veronika, Burdová Michaela,
Beštová Jana, Malinová Aneta, Karel Fajfrlík – hlavní trenér, Beranová Soňa – asistent trenéra, Ranglová
Lucie, Beštová Blanka, Krýslová Jitka, Roman Fryčka – masér.

Porážka Teplic na domácí půdě

Třetí jarní zápas byl soubojem prvního
týmu tabulky s osmým, a tak bylo jasné,
kdo měl být favoritem nedělního utkání.
Jak po skončení utkání sám trenér juniorky Fajfrlík přiznal, tak to ale nebylo
vůbec poznat. Viktorka se ujala vedení
pár vteřin před odchodem do šaten, kdy otevřela skóre utkání Blanka
Beštová. Na branku jí nahrávala Malinová. Další přesný zásah do teplické
sítě zaznamenala v 68. minutě Jungová, jež se střelecky prosadila z hranice šestnáctky. Třetí a poslední branku do teplické sítě si v poslední minutě hry připsala střídající Lodrová, a pečetila tak výsledek na konečných 3:0
pro domácí. „I když se náš přístup k utkání oproti minulému týdnu zlepšil
alespoň bojovností, naše hra trpí individuálními chybami. Nedáme si
přesnou nahrávku, z toho plyne špatná kombinace a o neproměňování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Viktoria Plzeň
Sparta Praha
Slavia Praha
Brno
Hradec Králové
Slovácko
Pardubice
Teplice
K. Vary
Jihlava

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
9
7
6
5
4
3
1
0

1
1
1
1
1
2
1
0
0
0

0
1
2
4
5
5
7
9
11
12

40: 7
63: 8
48: 12
22: 15
37: 17
41: 21
29: 31
13: 39
13: 38
1:119

vytvořených šancí ani nemluvím. To je naše slabost od začátku jarní části
soutěže,“ zhodnotil výkon svého týmu Karel Fajrlík.

34
31
28
22
19
17
13
9
3
0

Plzeň – metropole západních Čech, centrum kulturního i společenského života,
kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Fanděte svému městu
a přejte mu úspěch! Více informací na www.plzen2015.cz a www.plzen.eu.
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mládež

Dorostencům nevyšly zápasy se Spartou,
ale na Slovácku bodovali
Dorost U19 neprožívá zatím nijak veselý vstup do
jarních bojů nejvyšší české dorostenecké soutěže. Ze
šesti utkání se mu zatím podařilo vytěžit pět bodů za
jednu výhru a dva remízové výsledky. To tým složený
z fotbalistů mladších o dva roky naopak poznal hořkost
porážky až v pátém jarním kole.
U17 na hřišti v Luční ulici od pražské Sparty, která si se svým soupeřem
poradila v poměru 0:6, když vedla již po prvním poločase 0:4. „Sparta
dobře kombinovala a my jsme naopak měli s mezihrou veliké problémy.
Znovuzískávání míče po zbytečných ztrátách nás stálo mnoho fyzických
sil, které rychle ubývaly. Vázla nám součinnost v obranné čtveřici a soupeř
nás za chyby nemilosrdně trestal. Po zásluze se hosté dostali do přestávky

FC Viktoria Plzeň U19 – AC Sparta Praha U19 1:3 (1:3)
Zápas U19 se Spartou rozhodl první poločas
Dohrávka 21. kola nejvyšší dorostenecké soutěže proti Spartě začala
smolně pro mladé viktoriány, neboť v 5. minutě jejich obrana kapitulovala. Po rohovém kopu se jako první na hřišti v Luční ulici prosadil na
zadní tyči sparťan Sadikovič. Šance na vyrovnání pro Plzeňské přišla po
deseti minutách v podobě nepřímého volného kopu z deseti metrů.
Vitouš ale zamířil jen do hradby těl před brankou. Po 28 minutách
navýšila své skóre Sparta. Odražený míč uložil do plzeňské sítě Smetana. Dvě minuty nato vypadal z pohledu Viktorky výsledek příznivěji,
neboť se po kombinaci Vitouše s Bezděkem trefil Dvořák. Jenomže ve
45. minutě přišel gól do šatny v podobě branky sparťanského dorostence
Divíška. Ve druhém poločase si Viktoria vytvořila hned několik gólových
příležitostí, ale ani jedna z nich nebyla proměněna. Své šance nevyužili
Bezděk, Matas, Futro či úspěšný střelec z první půle Dvořák. „Z utkání
jsem zklamaný, znovu začínáme hrát až po obdržených brankách, ve
druhém poločase jsme měli dostatek příležitostí, ale neproměníme ani
nejvyloženější,“ okomentoval klání se Spartou trenér Jiří Kohout.

První jarní prohra U17
Každá série jednou skončí, a tak tomu bylo i se šňůrou jarních zápasů bez
prohry pro plzeňskou sedmnáctku. Krutou porážku zaznamenal dorost
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Branka Viktorie: 30. Dvořák
Viktoria Plzeň: Hroník – Doležal, Nový, Matas, Štrajt (46. Štafa) –
Vitouš (46. Futro), Sladký, Vaněček (67. Šlajs), Mudra – Bezděk,
Dvořák. Trenér Jiří Kohout.

FC Viktoria Plzeň U17 – AC Sparta Praha U17 0:6 (0:4)
Viktoria Plzeň: Rojík – Vachovec (26. Hrubý), Libotovský, Vonášek
(40. Kadeřábek), Folejtar (26. Ovčačík) – Vokáč, Hamerník,
Kůžel – Hoffmann, Kocour, Szedmák (59. Chmiel). Trenéři Jiří Žilák
a Martin Lepeška.

1. FC Slovácko U19 – FC Viktoria Plzeň U19 1:1 (1:0)
Branka Viktorie: 66. Dvořák
Viktoria Plzeň: Hroník – Doležal (46. Šlajs), Nový, Matas, Štrajt –
Vitouš, Sladký, Vaněček, Mudra (35. Futro) – Bezděk, Dvořák
(87. Mičkal). Trenér Jiří Kohout.

1. FC Slovácko U17 – FC Viktoria Plzeň U17 0:2 (0:1)
Branky Viktorie: 30. Kůžel a 38. Vokáč
Viktoria Plzeň: Mandous – Hrubý (71. Vachovec), Kadeřábek,
Libotovský, Ovčačík – Kůžel, Hamerník, Vokáč – Kocour (73. Tříska),
Chmiel (69. Vrhel), Hoffmann (48. Szedmák). Trenéři Jiří Žilák
a Martin Lepeška.

mládež
do čtyřgólového vedení. Ve druhém poločase jsme zlepšili hru a vytvořili
jsme si několik brankových příležitostí, které se nám však nepodařilo
proměnit,“ zhodnotil utkání kouč Jiří Žilák.

Bod z Uherského Hradiště pro U19
Utkání proti Slovácku začalo velkou šancí domácích, kterým se podařilo
hned zkraje zápasu překonat Hroníka. Naštěstí za něj na brankové
čáře zaskočil Nový, a pokračovalo se tak za bezbrankového stavu. Po
čtvrthodině hry se ve dvou šancích objevili fotbalisté Viktorky. Po rohovém
kopu se k míči dostal Vaněček, ale zakončil jen do boční sítě. Chvíli po něm
poslal Štrajt balon na hlavu Dvořákovi, který zamířil pouze do gólmana
Slovácka. Sedm minut před koncem první půle tak udeřili domácí, když
se Hakala v jasné gólové šanci nemýlil a přehodil míč přes vybíhajícího
brankáře Viktorky Hroníka. Po změně stran se o úspěšné zakončení po
rohu pokoušel nejdříve Dvořák, ale gólovou radost zatím projevit nemohl.
Když pak po 65 minutách hry chytil Hroník střelu Spaziera, přišlo minutu
poté vyrovnání. Po chybě Slovácka v rozehrávce se k míči dostal Bezděk,
našel Dvořáka a ten vyrovnal na konečných 1:1. Strhnout vedení na svou
stranu mohli viktoriáni ještě ke konci zápasu, ale Vitouš ani Bezděk své
příležitosti neproměnili.

Tempo hry diktovali plzeňští mladíci již od prvních minut zápasu. Už
ve 4. minutě mířil jen těsně vedle Kocour. Po něm své střelecké štěstí
vyzkoušel Hrubý s Chmielem, ale ani jeden z nich nezacílil přesně
a branku domácích netrefil. Ve 20. minutě mohl otevřít střelecký
účet zápasu Kůžel, jemuž míč sklepl po přihrávce Hoffmanna Chmiel,
ale míč z jeho kopačky si cestu za Kovaříkova záda nenašel. O deset
minut později si ale Kůžel vše vynahradil. Po rohu Vokáče napnul síť

za gólmanem Slovácka a poslal sedmnáctku do jednobrankového vedení. Velkou šanci na snížení měli domácí fotbalisté ve 35. minutě, ale
Mandous střelu z blízka vytěsnil, a pohlídal si tak nulu na svém kontě.
Druhý gól Viktorky popsal trenér Jiří Žilák následovně: „Ve 38. minutě
se po krásné akci trojice Chmiel, Kocour, Vokáč dostal míč k posledně
jmenovanému, který střelou pod břevno zvýšil vedení na 0:2. Dobře
fungující obrana nepouštěla Slovácko do vážnějších šancí,“ neopomenul plzeňský kouč pochválit práci defenzivy. Třetí zásah mohli posléze přidat Kůžel či Tříska, ale ani jeden ze střelců úspěšný nebyl. „Po
kvalitním výkonu si ze Slovácka zaslouženě odvážíme vítězství,“ zhodnotil klání U17 v Uherském Hradišti Žilák.

Tabulka 1. ligy staršího dorostu

Tabulka 1. ligy mladšího dorostu

U17 si poradila se Slováckem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sparta Praha
Sigma Olomouc
Tescoma Zlín
Teplice
Slavia Praha
Hradec Králové
Baník Ostrava
Most
Příbram
Jihlava
Bohemians 1905
České Budějovice
Viktoria Plzeň
Brno
Slovácko
Opava

22
22
22
22
22
21
21
21
21
22
22
21
21
22
22
20

15
13
11
11
10
10
8
9
8
8
6
7
6
7
3
3

1
5
5
2
5
5
6
3
4
2
7
4
7
3
8
7

6
4
6
9
7
6
7
9
9
12
9
10
8
12
11
10

52: 32
45: 21
38: 28
46: 39
40: 33
25: 22
37: 29
34: 41
27: 36
39: 51
28: 30
32: 35
28: 36
29: 33
18: 36
24: 40

46
44
38
35
35
35
30
30
28
26
25
25
25
24
17
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sparta Praha
Sigma Olomouc
Baník Ostrava
Tescoma Zlín
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slovácko
Slavia Praha
Brno
Jihlava
Opava
Bohemians 1905
Teplice
Příbram
České Budějovice
Most

22
22
21
22
21
21
22
22
22
22
20
22
22
21
21
21

16
14
9
9
8
8
8
7
6
6
7
6
5
4
4
3

25

4
3
7
6
8
7
7
8
10
8
5
6
8
7
4
6

2
5
5
7
5
6
7
7
6
8
8
10
9
10
13
12

82: 17
49: 22
45: 29
42: 31
29: 32
34: 28
25: 30
35: 27
25: 27
31: 34
21: 26
33: 40
27: 47
19: 37
19: 48
21: 62

52
45
34
33
32
31
31
29
28
26
26
24
23
19
16
15
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NOVINKA
Menu „Sněz a vypij co můžeš“
Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru
pečených mas za paušální poplatek 349,- Kč
pro jednu osobu po dobu max. 3 hodin.

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

Menu nabízíme od 4 osob

V ceně je zahrnuto pivo Pilsner Urquell 12°,
které si hosté čepují sami, a dále pečená masa
dle denní nabídky (pečená kuřata, kachny,
vepřová kolena, uzená krkovice a žebírka,
marinovaná kuřecí křidélka apod.)
Restaurace Na Spilce
377 062 755
naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

soupiska domácí

soupiska hosté

FC Viktoria Plzeň

FK Bohemians Praha

Brankáři
1
Tomáš Poštulka
19
Dan Houdek
25
Michal Daněk
30
Martin Ticháček

Soupiska A mužstva

Obránci
3
Tomáš Hájovský
4
Tomáš Rada
5
Jan Polák
8
David Limberský
12
Jan Halama
13
Jan Lecjaks
15
František Ševinský
16
Marek Bauer
21
Jakub Navrátil

2. 2. 1974
21. 8. 1989
6. 7. 1983
15. 9. 1981

10. 12. 1982
28. 9. 1983
26. 3. 1989
6. 10. 1983
14. 7. 1988
9. 8. 1990
31. 3. 1979
29. 11. 1990
1. 2. 1984

Záložníci
2
Jakub Dvořák
6
Paul Da Silva Rodrigues
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
26
Daniel Kolář

21. 12. 1989
10. 11. 1986
22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
27. 10. 1985

Útočníci
9
Tomáš Krbeček
14
Adam Varadi
17
Jan Rezek
18
Dmitrii Tatanashvilli
23
Jiří Mlika

27. 10. 1985
30. 4. 1985
5. 5. 1982
19. 10. 1983
18. 7. 1980

Hlavní trenér: Pavel Vrba
Asistenti trenéra: Josef Čaloun, Karel Krejčí

Brankáři
20
David Šimon
22
Jaroslav Beláň

14. 6. 1975
21. 5. 1981

Obránci
2
Pavel Macháček
3
Vít Turtenwald
4
Miroslav Obermajer
17
Dmitrij Lencevič
19
Pavel Grznár
21
Michal Kropík
27
Martin Horáček

18. 12. 1977
5. 3. 1980
5. 10. 1973
20. 6. 1983
16. 3. 1979
20. 2. 1985
21. 6. 1980

Záložníci
5
Tomáš Jandzik
6
Pavel Eismann
7
Tomáš Fenyk
8
Roman Dobeš
11
David Zoubek
13
Jan Novotný
18
Michal Demeter
23
Abdoulaye Diarra
24
Eric Kwame Adjei
26
Valeriu Andronic

26. 1. 1985
20. 8. 1984
30. 1. 1979
29. 7. 1978
3. 2. 1974
15. 4. 1982
15. 5. 1982
12. 10. 1986
2. 9. 1984
21. 12. 1982

Útočníci
5
Jan Vošáhlík
9
Josef Galbavý
10
Marek Kincl
15
Biboko Mayola K.
16
Stanley Ibe

8. 3. 1989
16. 7. 1981
3. 4. 1973
22. 3. 1985
19. 7. 1984

Hlavní trenér: Luboš Urban
Asistenti trenéra: Daniel Šmejkal, Jaromír Jindráček
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Partneři:

malby

Oficiální dodavatelé:

Mediální partneři:

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

natery

příští zápasy
Kalendář ligových zápasů Viktorie
3. 5. 2009 – 17:00 – FK Baumit Jablonec – FC Viktoria Plzeň
9. 5. 2009 – 17:00 – FC Viktoria Plzeň – 1. FC Brno
17. 5. 2009 – 17:00 – FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň

Nejbližší domácí zápasy dalších týmů
Viktorie

22. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – SFC
Opava

Juniorka:
26. 4. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FK Slavoj
Vyšehrad
10. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
17. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň B – SK Slovan Varnsdorf

Žáci U15:
3. 5. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FK Siad
Most
16. 5. 2009 – 10:15 – FC Viktoria Plzeň – SK Slavia
Vejprnice

23. 5. 2009 – 15:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Kladno
30. 5. 2009 – 15:00 – FK Viktoria Žižkov – FC Viktoria Plzeň

Dorost U19:
8. 5. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – SK Dynamo
České Budějovice

Ženy „A“:
2. 5. 2009 – 11:00 – FC Viktoria Plzeň – FC Hradec
Králové
17. 5. 2009 – 14:30 – FC Viktoria Plzeň – FC Buldoci
Karlovy Vary

Tabulka Gambrinus ligy
1.

SK Slavia Praha

24

15

6

3

46:18

51

2.

AC Sparta Praha

24

12

7

5

38:20

43

3.

FC Slovan Liberec

24

11

8

5

31:23

41

4.

FK Mladá Boleslav

24

11

8

5

31:25

41

5.

SK Sigma Olomouc

24

10

7

7

30:31

37

6.

FK Baumit Jablonec

24

11

4

9

25:26

37

7.

FK Teplice

24

10

6

8

26:17

36

8.

FC Baník Ostrava

24

10

5

9

33:26

35

9.

FC Viktoria Plzeň

24

7

9

8

35:31

30

10.

1. FC Brno

24

8

6

10

25:27

30

11.

Dynamo Č. Budějovice

24

5

14

5

22:28

29

12.

Bohemians Praha

24

8

4

12

26:33

28

13.

SK Kladno

24

7

5

12

17:35

26

14.

1. FK Příbram

24

6

6

12

22:32

24

15.

FK Viktoria Žižkov

24

4

6

14

21:32

18

16.

Tescoma Zlín

24

3

7

14

15:39

16

29
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