jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás na dnešním utkání 21. kola Gambrinus ligy, ve kterém hostíme
Dynamo České Budějovice, přivítal i já. Scházíme se zde ani ne po týdnu, abychom opět
bojovali o další tři důležité body, které by nám měly pomoci přiblížit se o další krůček
k možnému historickému úspěchu.
Nejprve bych chtěl všem těm, kteří si minulou sobotu našli cestu do Štruncových sadů,
poděkovat za jejich podporu, za to, že dokázali našim hráčům vytvořit ohromnou fotbalovou kulisu i atmosféru a byli tak naším dvanáctým hráčem. I vy máte velký podíl
na tom, že tři body zůstaly v Plzni a nám se podařilo od pronásledující Sparty odskočit
na rozdíl pěti bodů. Vítězství však nepřeceňujeme a stále zůstáváme pevně nohama
na zemi. Dobře víme, že je před námi ještě deset kol a tím i třicet bodů ve hře.
Přestože zápas se Spartou nepřinesl žádnou ofenzivní smršť, ale spíše taktický boj,
v němž nebyla nouze o pohledné fotbalové akce, můžeme být s předvedeným výkonem celého týmu spokojeni. Celé mužstvo hrálo zodpovědně dozadu a Spartě toho
mnoho nedovolilo. Branka Pavla Horvátha by si pak zasloužila nominaci minimálně o gól měsíce. Nezapomenutelným zážitkem bezesporu
byla závěrečná oslava vítězství. Chci věřit tomu, zaplněné Štruncovy sady budou podobně slavit i naše další výhry.
Ani v dnešním utkání nás nečeká lehký soupeř. Dynamo patří mezi týmy, které nemají body na rozdávání. Vzájemné zápasy přinášejí spíše
urputný boj o každý metr, než nějakou fotbalovou krásu. Podzimní výsledek možná naznačuje, že se jednalo o lehký zápas a snadno získané body, ale opak je pravdou. Houževnatý tým Dynama dokázal dlouho
VIKTORIÁN
Oficiální klubový magazín FC Viktoria Plzeň
Vydává: F C Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3, 301 12 Plzeň
Šéfredaktor: Jaromír Hamouz
Redakce: Jaromír Pech, Jiří Zákravský, Pavel Hochman,
Václav Přibáň
Fotografie: Jaromír Pech, archiv FC Viktoria Plzeň,
Pavel Hochman, Jaroslav Legner
Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o.
Tisk: Prima Press s. r. o.
Uzávěrka čísla: 15. března 2011

vzdorovat. Přesto jsme dokázali najít cestu a zápas rozhodnout ve svůj prospěch. Stejně tak věřím, že tomu bude i dnes. Tím spíše, když nás svými hlasivkami budete opět vydatně povzbuzovat. Já vám mohu slíbit, že i dnes
uděláme maximum pro to, abychom se po utkání mohli společně podělit
o radost ze tří bodů.

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Jednou jsi dole,
jednou nahoře
Zranění je asi největší strašák všech sportovců a ani fotbalisté
nejsou výjimkou. Aleš Neuwirth, čerstvá posila Viktorky, dobře
ví, jaké to je být dlouhodobě zraněný. Rok a půl byl prakticky
bez fotbalu. Dokázal se ale vrátit, stal se z něj základní stavební
kámen defenzívy Baníku a v zimním přestupním termínu
zamířil do Plzně, se kterou chce bojovat o titul.

Od televize na trávník
Aleš ještě nechodil do školy, ale fotbal už v televizi sledoval. Není se tak
čemu divit, že se rozhodl do fotbalového světa vstoupit také coby aktivní hráč. „Sám jsem fotbal začal hrát od druhé třídy, kdy se u nás ve škole
stavili trenéři, kteří dělali nábor. Tento nábor měl tři nebo čtyři kola a postupně si vybírali kluky. Po čtyřech měsících mi řekli, že o mne stojí, já jsem
souhlasil, a tak jsem šel na fotbalovou školu,“ vypráví, jak se dostal k nejoblíbenější hře na světě. „Vlastně jsem byl z naší třídy jediný, koho si nakonec vybrali,“ zapřemýšlí se. Fotbalové geny tento dnes šestadvaceti-

letý hráč neměl po kom zdědit, byl totiž prvním z rodiny, koho okouzlil
svět fotbalového míče. „V rodině nikdo dříve fotbal nehrál. Bratr Lumír,
který je o rok starší než já, začal hrát až poté, co mě vzali na sportovní
školu. Nebavilo ho to však v poli a nakonec skončil v bráně. Nyní nastupuje
ve třetí nebo čtvrté lize v Polsku,“ představuje svého bratra hráč, který vyrostl do výšky 192 centimetrů. „Už odmala jsem byl výškově trošku jinde
než ostatní. Mám pocit, že už od patnácti šestnácti měřím ale stejně,“ říká.
Svou výšku nebere na hřišti jako nějakou výraznou výhodu. „To, že jsem
vysoký, bylo určitě vždycky znát v nějakých hlavičkových soubojích. Jinak
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mžik, ve kterém si myslel, že už pověsil kopačky na hřebík. „Žádný takový moment jsem v kariéře už neměl. Fotbal mě bavil a už jsem nikdy
o ničem takovém neuvažoval. Když jsem byl starší, tak jsem kvůli fotbalu
třeba nestíhal chodit do školy. Všechno jsem ale nakonec bez problémů
zvládl,“ říká fotbalista, jenž si na své konto připsal v žáčcích Baníku Ostrava několik úspěchů. „V žákovských letech jsme bojovali o horní patra
ligové tabulky. Tehdy byly v naší kategorii výborné také Vítkovice, a tak
byly souboje s nimi ještě umocněny vzájemnou rivalitou. Co si pamatuji,
tak jsme vždycky skončili do třetího nebo čtvrtého místa každý rok. Považuji to za velký úspěch. Stejně tak jsme byli úspěšní na různých celorepublikových halových turnajích, které Baník Ostrava často vyhrával,“ počítá
své žákovské vavříny.

Z „placu“ rovnou na hřiště
ale nemyslím, že by to byla nějaká obrovská výhoda. Třeba menší hráči
jsou zase obratnější a rychlejší. Pokud jste vysoký, je zde určitě problém
s koordinací pohybů a podobně. Všechno má svá pro a proti,“ krčí rameny.

S fotbalem končil v žáčcích
Málokterý fotbalista může říci, že si vyzkoušel jen několik postů. Třeba
plzeňský ostrostřelec Marek Bakoš začínal jako brankář. Aleš se však
„držel svého kopyta“ odmalička. „Už od svých fotbalových začátků jsem
hrál v obraně. I trenéři v přípravce mě stavěli dozadu. Nikdy mě to nelákalo
do útoku. Občas jsem tam třeba v dorostu jako střídající hráč nastoupil,
dokonce jsem se tam také objevil, když jsem
hrál v reprezentaci, ale nijak zvlášť mě to dopředu netáhne,“ tvrdí. Jeden ze zlomových
okamžiků jeho kariéry přišel takřka záhy
poté, co se pro kopanou rozhodl. „Dodnes
jsem moc vděčný panu Liboru Bílkovi, svému
bývalému trenérovi a dnes řediteli Základní
sportovní školy v Ostravě-Porubě. Díky němu
hraji fotbal dodnes, protože jsme spolu měli
ve čtvrté třídě jednu příhodu. Každý den jsme
měli tréninky a jednou jsme si naráželi míč
o položenou lavičku. Když jsme tuto věc dělali
asi třicet minut, přestalo mě to bavit a trenér
mě vyhodil z tréninku. V tu chvíli už jsem byl
rozhodnutý, že s fotbalem skončím. Řekl jsem
klukům, ať vyřídí trenérovi, že už nepřijdu.
Po nějakých čtrnácti dnech za mnou trenér
Bílek přijel, popovídali jsme si o tom a já začal
znovu hrát. Jsem mu za to, že mě přesvědčil,
abych se vrátil, moc vděčný,“ popisuje oka-

VIKTORIÁN 3/11

6

Pro mnoho fotbalistů je zlomovým okamžikem kariéry přechod z žáků
do dorostu. Jak tomu bylo u tohoto vytáhlého obránce? „Přecházeli
jsme takřka všichni najednou. Postupem času se ale tým obměnil. Někteří
kluci s fotbalem skončili, jiní odešli někam na hostování. Kádr se stále měnil a přicházeli noví kluci, kteří kolikrát nebyli ani z Ostravy. Tento přechod
vnímám ale jako naprosto bezproblémový,“ zamýšlí se nad přestupem
do vyšší věkové kategorie. Více vrásek na tváři dělal Alešovi jiný přestup. Tím nebylo nic jiného než odchod ze základní školy na střední.
„Rozhodoval jsem se dlouho, vůbec jsem nevěděl, kam mám jít a co by
mě mohlo bavit. Nakonec jsem šel na hotelovou školu a vyučil jsem se

profil
číšníkem,“ vypráví, kam ho zavál osud dále. „Měl jsem vždy týden školu
a pak týden praxi, kterou jsem dělal v nejlepším hotelu v Ostravě. Nebylo
to pro mě nic jednoduchého. Do práce jsem musel chodit na pátou ranní
a po praxi jsem šel ještě na trénink. Domů jsem přišel až večer, takže to
nebylo moc dobré. Měl jsem tam také nějaké problémy s mistrovou, dokonce se za ní musel zastavit trenér z dorostu a vysvětlil jí, jak se věci mají,
že mám individuální plán a měl bych mít nějaké úlevy. Nakonec jsem si
s ní ale padl do oka a mohu říct, že spolu máme dodnes perfektní vztah,“
popisuje, jak prožíval toto náročné období. Nějaké problémy ve škole
nebo v klubu spojené s dospíváním se Alešovi také vyhnuly. „Nechodil
jsem v tu dobu na nějaké diskotéky a podobně. Vlastně jsem byl zažraný
do fotbalu a soustředil jsem se pouze
na něj. Fotbal u mě hrál prim,“ tvrdí odchovanec Baníku.

dvě přípravy před ziskem titulu, ale vždy jsem se vrátil do dorostu. V sezoně
2002/03 nás šla pětice do prvního týmu, sbírali jsme nějaké zkušenosti. Vítězství v lize o rok později pro nás bylo úžasným zážitkem. Titul se v Ostravě udělal po dlouhé době a myslím si, že máme dodnes na co vzpomínat,“ přemýšlí o svých prvoligových začátcích. „Zisku titulu s Baníkem si

Se lvíčkem na prsou
Na červenec roku 2003 má Aleš jen ty
nejhezčí vzpomínky. S českým výběrem do devatenácti let, za který odehrál celkem sedmnáct zápasů a vstřelil
jednu branku, získal bronzové medaile
na evropském šampionátu. „Byl jsem
ještě k tomu v kategorii o rok starší, takže
si tohoto úspěchu hodně vážím. Měli
jsme docela smůlu, že se nám nepodařilo postoupit do finále. Semifinále jsme
hráli s Itálií a celou dobu jsme drželi remízu a měli nějaké šance. Pět minut před
koncem jsme však dostali hloupý gól…
I takový je ale fotbal. Nakonec jsme byli
samozřejmě moc rádi za třetí místo.
Účast na šampionátu pro mě byla obrovským zážitkem, moc rád na to vzpomínám,“ vrací se ve vzpomínkách
na turnaj, který se odehrál v Lichtenštejnsku. „V týmu jsme měli mnoho
výborných fotbalistů, kteří se prosadili v české soutěži nebo v zahraničních
ligách, třeba Martina Kleina, Romana Hubníka, jenž je nyní v Německu,
nebo Petra Mikolandu,“ vyjmenovává své bývalé reprezentační spoluhráče. Během kariéry v reprezentaci si Aleš zahrál také dva zápasy
za jednadvacítku.

Zisk ligového titulu a odchod na hostování
Ve stejnou dobu, kdy se Alešovi na krku houpala bronzová medaile
z evropského mistrovství devatenáctek, vykročil Baník do sezony, kterou završil ziskem mistrovského titulu. „S áčkem jsem vlastně trénoval už

hodně cením, i když jsem toho v mistrovské sezoně moc
nenahrál. Zlatou medaili mám ale doma a tu mi nikdo
nikdy nesebere,“ konstatuje rezolutně. Po mistrovské
sezoně se Aleš rozhodl, že zkusí hledat fotbalové štěstí
jinde. Nechybělo mnoho a mohl nastupovat za Blšany. „Chtěl jsem pravidelně hrát první ligu. V tu dobu mi volal trenér Bílek, který vedl Blšany,
jestli bych nechtěl jít tam. Měl jsem obrovský zájem tam odejít, protože
jsem i v kabině nějaké kluky znal. Už to bylo domluvené, ale potom jsem
se na Bazalech od pana Krejčího dozvěděl, že buď půjdu hostovat do Drnovic, nebo budu hrát za třetiligové béčko Baníku. Raději jsem kývl, než
abych působil ve třetí lize, na nabídku Drnovic,“ vypráví, proč nakonec
zamířil do jiné české fotbalové vesničky. Jenomže drnovickému dresu
nezůstal věrný nijak dlouho. „V Drnovicích jsem strávil půlrok. V zimě
jsem odešel na sezonu a půl do Kladna, kde se hrála druhá liga. V prvním
ročníku jsme skončili na čtvrtém místě a bylo jasné, že v roce následujícím chceme postoupit a tomu se také všechno podřídilo. Přišli noví hráči
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a další sezonu se nám opravdu podařilo postup vykopat. Postupu do ligy
s Kladnem si opravdu hodně cením,“ popisuje svou další fotbalovou
štaci, po které se vrátil zpět na Bazaly.

Vážné zranění a návrat do první ligy
Jenomže návrat do Ostravy pro Aleše začal nejhorším možným způsobem. V srpnu 2006 v zápase ostravské rezervy v Kravařích si totiž
utrhl křížový vaz. „Zrovna jsem se vrátil z hostování v Kladně. Odehrál
jsem v dresu Baníku asi dva zápasy a pak jsem se zranil. Mám za sebou
plastiky křížových vazů a menisku. Rok a půl jsem vlastně pořádně nekopl
do balonu. Po první operaci jsem sice zkoušel hrát, ale koleno nebylo v pořádku. Při artroskopii zjistili, že vaz je porušený a musel jsem jít pod kudlu
znovu,“ popisuje své zdravotní problémy. To, že se vůbec mohl k fotbalu
po vážném zranění vrátit, bere jako svůj největší úspěch. „Jsem rád, že
jsem se po třech operacích kolena k fotbalu vrátil. Na toto období nemám
moc příjemné vzpomínky. Hodně času jsem proležel a pak mě už nebavilo
ani dívat se na fotbal v televizi. Na druhou stranu jsem si zase uvědomil, že
musím fotbal dělat naplno a zároveň mi došlo, jak moc mě ho baví hrát,“
vzpomíná. Nakonec se Alešovi podařilo vrátit se zpět do první ligy. Začal v Baníku pravidelně nastupovat a na jaře 2008 se dočkal také svého
prvního prvoligového gólu. „Rok po mém návratu po zranění byl perfektní. Uhráli jsme třetí místo v lize a já vstřelil svou premiérovou branku.
Na to se prostě nedá zapomenout. Bylo to v utkání s Jabloncem, které
jsme nakonec vyhráli 3:0 a na gól mi nahrával David Bystroň,“ vybavuje
si přesně.
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Start za reprezentaci utekl jen o vlásek
Postupem času se z Aleše stal jeden ze základních pilířů sestavy Baníku, v některých utkáních nosil dokonce kapitánskou pásku. Jeho
výborných výkonů si všimli také pozorovatelé zahraničních klubů.
„V listopadu 2009 se na utkání Ostravy s Olomoucí byli podívat skauti
WBA a Fulhamu. Tuto informaci jsem se dozvěděl až později z novin a nic
bližšího jsem o tom nevěděl. Určitě vás to potěší, ale jak všichni vědí, tak
jsem nakonec zůstal v české lize,“ usmívá se. Pokud se přijedou na fotbalistu do české soutěže podívat pozorovatelé z anglických klubů, bylo
by s podivem, že by si jeho výkonů nevšiml trenér české reprezentace.
Michal Bílek sledoval hráče Baníku pečlivě a nakonec se rozhodl, že
také jemu pošle pozvánku na reprezentační sraz. „Opravdu jsem měl jet
na turnaj do Spojených arabských emirátů. Odjet jsem tam ale nemohl,
protože mě trápily zdravotní problémy. Měl jsem zašitou nohu a bylo by
asi k ničemu, abych s reprezentací odjel, nemohl podat stoprocentní výkon a na hřišti se trápil. Nebylo by ode mne fér, kdybych odjel hrát zraněný.
Vlastně jsem byl pod prášky ještě o dva týdny později, kdy už začala liga,“
říká zklamaně. „Určitě to každého hráče musí mrzet. Mělo by pro něj být
ctí hrát za reprezentaci. Ani já v tomto nejsem výjimkou,“ přiznává a jedním dechem dodává, že doufá, že snad ještě není všem dnům konec.
Aleš se v tomto období stal také oblíbencem ostravských fotbalových
příznivců. „Někteří lidé vás poznají, zastaví a vyptávají se. Nikdy jsem
neměl problém si s fanoušky povídat, i když jsem v Baníku prožil dobré
a na druhou stranu také špatné roky, kdy jsem nenastupoval,“ vzpomíná
na tamní fanoušky hráč, který si také vyzkoušel, jaké to je být patronem dobročinné akce. „S Baníkem jsme dělali akci na podporu dárcovství krve. Pro mě to tehdy znamenalo, že jsem byl přímo na místě ve chvíli,
kdy se přijímali noví dárci a dělaly se jim odběry. Ptali se mě, jestli taky
nebudu darovat, ale i kdybych měl zájem, tak bych nemohl. Měl jsem nové
tetování a lidé, kteří jsou čerstvě tetovaní, nemohou docela dlouho dávat
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krev,“ říká. „Myslím si, že tato akce byla výborná. Nikdo nemůže vědět, kdy
bude potřebovat takovouto pomoc od někoho druhého.“ dodává vzápětí.

Od zimy viktoriánem
V zimním přestupním období se Aleš rozhodl, že Bazaly opustí a vydal
se za fotbalem na západ Čech. „Od všech kamarádů a spoluhráčů jsem
slyšel na přestup do Viktorky jenom pozitivní reakce. Všichni mi to přáli
a nesetkal jsem se s někým, kdo by mi za to nadával. Odnikud jsem neutekl
a ve většině zpráv, které jsem dostal, mi přáli lidé hodně úspěchů v novém
angažmá,“ popisuje reakce na přestup do Viktorie. „Můj příchod proběhl
úplně v pohodě. Většinu kluků z kabiny, kromě těch mladších, jsem znal,
ať už z dorostu nebo z ligy. Přijetí proběhlo perfektně. Jsem rád, že jsem
sem přestoupil a můžu zde být,“ říká s úsměvem na tváři. Určitě se ale
neusmíval, když se dozvěděl o tom, že by měl shodit své dlouhé kadeře. „Už dopředu jsem přes Davida Bystroně vzkazoval, že se neostříhám,
i když to je tady takový rituál. Myslím si, že už mám nějaké roky a toto by se
mělo týkat spíše mladých kluku. Přiznávám, že jsem měl o to větší zápisné,“
směje se a rukou si prohrábne vlasy. Jak dlouho vůbec Aleš nosí dlouhé
vlasy? „Do třinácti let jsem je měl nakrátko, ale potom jsem si je nechal
z ničeho nic narůst. Na střední škole mi však na hotelu řekli, že se musím
jít nechat ostříhat. Nebral jsem to jako nějaký problém. Rok před koncem školy jsem
si nechal vlasy zpátky dorůst a od té doby
je nosím takto dlouhé,“ představuje historii svého účesu.

Aleš a David, plzeňská dvojka

jede do zahraničí, rád si něco přiveze. Co
mě zaujme, to si koupím. Od košile, přes
svetr a bundu až k botám,“ představuje
svou zábavu. Další věc, která oba stopery spojuje, je trochu netypická. „Já
ani David nemáme řidičák. Můžu se
ale pochlubit, že jsem před ním napřed,
protože jsem ho začal dělat v nějakých
osmnácti letech. Bohužel jsem ho nedodělal, nebyl na to čas. Měl jsem ve škole
zkoušky, hrál jsem ligu a jeli jsme s mládežnickou reprezentací na EURO. Už
jsem se k tomu, abych si ho udělal, nedostal,“ představuje další společný znak
nové plzeňské stoperské dvojice. Sám
s tím, že nemá řidičské oprávnění, neměl nikdy problém. „Nevadí mi sednout
do MHD a dojet, kam potřebuji, nebo jez-

Příchod do Viktorky měl Aleš také
usnadněný tím, že v klubu působí druhým rokem David Bystroň, jeden z jeho
nejlepších kamarádů. S „Byzim“, jak Davida přezdívá, se zná už dlouhá léta.
„S Davidem jsme se znali z dorosteneckých kategorií, ale nikdy jsme se spolu více
nebavili. Toto přátelství začalo vznikat až
ve chvíli, kdy jsem přišel do áčka Baníku,
tedy nějak kolem šestnácti sedmnácti
let. Dali jsme se dohromady a od té doby
jsme pořád v kontaktu,“ rozvypráví se
o začátcích dlouhého přátelství. „Nemáme určitě problém spolu po tréninku
zajít někam na kávu nebo na nákupy. I já,
stejně jako ‚Byzi‘, rád nakupuji oblečení. Je
to pro mě relax a zábava. Kdykoliv člověk
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profil
dit po republice vlakem. Místo auta jsem si koupil byt
a na rozdíl od jiných, kteří mají krásné auto, nemusím
bydlet třeba u rodičů,“ krčí rameny.

Muž v domácnosti
Není se tedy čemu divit, že než si Aleš zařídil v Plzni
bydlení, pobýval právě u Davida Bystroně. „Nyní
už ale bydlím sám. Sem tam za mnou přijede samozřejmě někdo z Ostravy. Na zápase se Spartou tu byli
kamarádi s bratrem a mohli se aspoň podívat, jak tu
žiju,“ říká. „I v Ostravě mám byt kousek od stadionu
i od centra města. V Plzni bydlím kousek od nádraží,
takže jsem ve Štruncových sadech taky za chvíli. Všude
chodím pěšky a vlastně jsem tu ještě nejel MHDčkem,“
tvrdí s úsměvem. „Schválně jsem tu hledal byt, který
bude víceméně vybavený, abych nemusel nějaké důležité věci dokupovat. To by pro mě nemělo význam
a bylo by to zbytečné. Byt, co mám, mi vyhovuje
ve všech směrech a jediné, co jsem musel koupit, byla
vlastně televize,“ vrací se zpět ke svému příbytku fotbalista, který nemá problém s domácími pracemi.
„Už od nějakých sedmnácti let a chvíle, kdy jsem začal
bydlet sám, jsem se musel osamostatnit. V Drnovicích
nebo na Kladně jsem si musel klasické domácí práce
dělat sám. Dodnes mi nevadí, když si musím vyprat,
vyžehlit. Nejhorší to je ale s vařením. Ostatní práce
zvládám v pohodě,“ říká o sobě. „Jednodušší jídla
si také uvařím. Nějaká vajíčka, špagety nebo kuřecí
maso samozřejmě zvládnu, ale do něčeho složitějšího
bych se raději nepouštěl,“ dodává ke svému kulinářskému umění. Nejvíce si Aleš pochutná na rodinné
kuchyni doma v Ostravě. „Určitě se vždycky těším
domů, protože doma je kuchyně vždycky nejlepší.
Mamka ví, že miluju segedínský guláš nebo bramborový salát s řízkem. Většinou, když rodiče ví, že mám
přijet domů, se mě vyptávají, co bych chtěl uvařit.
Mamka mi to vždy s radostí udělá,“ pochvaluje si.

V dresu Martina Straky
Volný čas netráví Aleš nějakým zvláštním způsobem. „Někdy jsem unavený, dojdu domů a sednu si
k nějakému filmu nebo k počítači. Když jsem na internetu, tak se dívám na zprávy i na sport. Kouknu se
také na různé sociální sítě, jako je třeba Facebook, kde
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mám hodně kamarádů hlavně z Ostravy. Prostřednictví Facebooku mi vlastně připadá, že jsem z Ostravy
ani neodešel. Jindy se jdu po tréninku podívat po obchodech nebo si zajdu někam na náměstí na kávu.
Myslím si, že tady má člověk hodně možností,“ chválí
si Plzeň, ve které mu dělal během prvních dnů angažmá ve Viktorce průvodce opět David Bystroň.
„Ukázal mi, kde co je. Některá místa již znám, na jiná
se zase půjdu co nejdříve podívat. Jsem rád, že jsem
se letos stihl už dostat na hokej. Viděl jsem utkání se
Spartou, ve kterém jsme zvítězili. Moc se mi tam líbilo,
atmosféra v hledišti byla skvělá a je jen škoda, že Plzeň
dále v play-off nepostoupila,“ smutní nad prohrou plzeňských hokejistů v sérii s Litvínovem. Ještě před
přestupem Aleše do Viktorky se objevila zpráva
o tom, že hokejový zápas fotbalistů Baníku odehrál v dresu Martina Straky. Byla snad toto nějaká
předzvěst jeho budoucího fotbalového angažmá?
„Dres Martina Straky jsem měl půjčený od známého,
protože jsme se domluvili, že když už půjdeme hrát
hokej, měli bychom na sobě nějaký dres mít. Byla to
opravdu jenom náhodná volba. S přestupem do Plzně
to nemělo nic společného,“ směje se.

Sny plzeňského Ostraváka
Všichni lidé mají nějaké sny. Po čem tedy touží
tento plzeňský stoper? „Kvůli zranění vím, jak je
zdraví důležité, takže bych byl samozřejmě moc rád,
aby se mi vyhýbala zranění,“ říká. „Kdybych měl někdy
v budoucnu možnost odejít do kvalitní zahraniční
soutěže, tak bych si asi nějak zvlášť nevybíral. Moc
rád bych si zkusil fotbal venku. Určitě by se mi třeba
líbila štace v Itálii. Na druhou stranu bych se nebránil ani odchodu do Ruska, kde se fotbal v posledních
letech velmi zvedl,“ přemýšlí. Určitě by ale neudělal
krok do země, kam zamířil jeho kolega ze stoperské
dvojice. „Za ‚Byzim‘ jsem se byl v Bulharsku podívat.
Některé tamní prvoligové stadiony jsou, nedá se to říci
jinak, sto let za opicemi. Tam by mě to opravdu moc
nelákalo,“ přiznává. „Nyní ale na toto vůbec nemyslím. Moc bych si přál, abychom s Viktorkou vybojovali
na jaře titul a poté postoupili do Ligy mistrů. Myslím
si, že by si takovýto úspěch Plzeň opravdu zasloužila,“
říká Aleš Neuwirth, zimní posila Viktorie.

NOVINKA
Menu „Sněz a vypij co můžeš“
Hosté mají neomezenou konzumaci piva a výběru
pečených mas za paušální poplatek 369,- 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

minulé zápasy

Šlágr kola
kořistí Viktorie
V nejsledovanějším utkání minulého kola hostili svěřenci
trenéra Pavla Vrby ve zcela vyprodaných Štruncových sadech
Spartu Praha. Souboj prvního týmu s druhým rozhodl parádní
trefou kapitán červenomodrých – Pavel Horváth. Díky získaným
třem bodům si Viktoria vytvořila pětibodový náskok před
týmem z Letné a posílila své šance k historickému úspěchu.
Už ve čtvrté minutě hry si vytvořila Viktoria první příležitost. Po nahrávce Horvátha mohl otevřít skóre Rezek. „Zasekávačkou“ se zbavil
obránce a svou technickou střelu nasměroval k levé tyči Blažkovy
branky. Díky Řepkově teči však skončil míč těsně vedle. Na druhé straně
hřiště se protlačil do zakončení po centru Matějovského sparťanský
mladík Podaný. Jeho hlavička si cestu mezi tři tyče nenašla. V 15. minutě zápasu explodovaly ochozy ve Štruncových sadech nadšením.
Duriš byl faulován dvacet metrů před brankou Sparty. K rozehrání
přímého kopu se postavil plzeňský kapitán
Horváth a jeho levačka
poslala Viktorku do vedení. Dělová střela
Horvátha se odrazila
od břevna za brankovou čáru a následně
Blažek míč vyrazil ven.
Rozhodčí ke spokojenosti plzeňských příznivců ukázal na středový kruh. Viktorka se
ujala vedení 1:0. O pár
minut později opět
zahrozili viktoriáni.
Po dalším výborném
centru Hor vátha se
do vzduchu zavěsil Ne-
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uwirth, ale zamířil nad břevno. Ve 40. minutě předvedl parádní robinsonádu Pavlík po hlavičce stopera Brabce.
Na první střeleckou příležitost ve druhé půli si musely Štruncovy
sady, které byly naplněny k prasknutí, počkat až do 56. minuty. Pekhart,
debutant ve sparťanském dresu v ligové soutěži, se dostal k zakončení hlavou. Míč ale nenasměroval do branky. Následně se hra odehrávala převážně mezi
šestnáctkami, do zakončení se nedostával
ani jeden z týmů. Deset
minut před koncem
zkusil navýšit vedení
Viktorie střelou z dálky
Horváth. Nezacílil však
přesně. V 83. minutě
hry byla Sparta blízko
vyrovnání. Na penaltě
tísněný Kweuke se snažil přehodit Pavlíka. Míč
však nasměroval mimo
branku a plzeňský fotbalový stánek mohl slavit tři body.
Trenér Viktorie Pavel
Vrba byl s výkonem
svého týmu velmi spokojen. „Dnes jsme na-

minulé zápasy
stoupili proti konkurentovi v boji o ty nejvyšší příčky. Jsem rád, že jsme
zápas takto zvládli. Chtěli jsme se vyvarovat toho, aby proti nám Sparta
hrála podobně, jako to předvedla jako v Ostravě. Nechtěli jsme, aby se
soupeř dostával do brejkových situací, a tak jsme hráli ze zajištěného
prostoru. To se nám podařilo, Spartu jsme takřka nepustili do žádných
gólových příležitostí.“ Vrba zároveň přiznal, že velkým plusem byla poměrně brzo vstřelená branka. „V takovýchto zápasech rozhodují detaily.
My jsme měli výhodu v tom, že jsme brzy dali branku a pak mohli hrát
ze zajištěného prostoru. Jsem rád, že jsme utkání zvládli bez chyby. Bylo by
samozřejmě pěkné, kdybychom ještě přidali něco více. V dnešním zápase
ale bylo jedno, jestli vyhrajeme 3:0 nebo 1:0,“ komentoval zápas plzeňský
kouč.
Pochvalu vyslovil Vrba také plzeňskému publiku, které dokázalo
stadion již tři dny před zápasem vyprodat. „Fanoušci Plzně byli dnes
opravdu tím pomyslným dvanáctým hráčem. Ušili si však na sebe bič,
věříme, že budou chodit v takovémto počtu na každý zápas. Pro nás to
bude velké povzbuzení.“ Důležitou postavou utkání byl Michal Ďuriš,
který nastoupil na místě distancovaného Milana Petržely. „Souhlasím,
že Michal odehrál nejlepší utkání v našem dresu. Tvrdím, že každý hráč potřebuje dostat určitý prostor, aby se dal s kolektivem dohromady. Michal
jde na jaře nahoru a jsem rád, že se konkurence na těchto postech zvedá.
Ukázalo se, že Milan Petržela není, jak jsme před zápasem mohli slyšet,
nenahraditelný. S výkonem Ďuriše jsem byl spokojený,“ pochválil dvaadvacetiletého viktoriána ze Slovenska.
Hrdinou na hřišti byl kapitán Pavel Horváth, který ve sledovaném
šlágru opět prokázal svoji nepostradatelnost. Nejen, že patřil po celou dobu k neúnavným bojovníkům, ale byl to právě on, kdo rozhodl o třech bodech. „Kdyby ho dnes neuznali, asi by to byl už vrchol,“
připomenul Horváth na pozápasové tiskovce s úsměvem, že Viktorii
v posledních dvou venkovních zápasech (Bohemians 1905, Slovácko)
asistenti svými verdikty při posuzování ofsajdových situacích připravili o tři body. „Je fakt, že takový gól jako dnes jsem asi ještě nezažil. Ale
jednou nám vlastně tady v Plzni rozhodčí také jeden podobný gól neuznali,“ vzpomínal. Výhry nad Spartou si velice cenil. „Je to pro nás strašně
důležité vítězství a jsme za něj moc šťastní. Moc jsme o tom nemluvili, ale
v každém z nás byla touha dnes zvítězit.“ Pětatřicetiletý dirigent Viktorie
zaplněné Štruncovy sady rozvášnil při své trefě. Sám prý ale několik
vteřin po odrazu míče od břevna nevěděl, jestli může slavit důležitou
trefu. Míč totiž spadl jen těsně za čáru. „Nebyl jsem přesvědčený, jestli to
gól byl. Ale spíš jsem měl pocit, že se od břevna opravdu odráželo spíš dolů
za čáru. Ale až podle signalizace asistenta jsme mohl začít slavit,“ popisoval jedinou branku Horváth.

FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha 1:0 (1:0)
Branky 15. Horváth
ŽK Trapp, Horváth, Rezek, Pavlík – Kadlec, Abena, Podaný, Pamič,
Vacek, Řepka
Rozhodčí Zelinka – Kordula, Pelikán
Diváků 7 425 (vyprodáno)
Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Neuwirth, Bystroň, Limberský –
Rezek (88. Brezinský), Trapp, Horváth (90. Ševinský), Kolář, Ďuriš –
Bakoš (76. Fillo), trenér Pavel Vrba
Sparta Praha Blažek – Kušnír, Řepka, Brabec, Pamič – Kadlec
(80. Kerič), Matějovský, Abena (46. Pekhart), Vacek, Podaný (64.
Zeman) – Kweuke, trenér Martin Hašek
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soupeř
než bývalý mnohonásobný český reprezentant, který si vyzkoušel angažmá v Manchesteru United, Benfice Lisabon či římském Laziu, Karel
Poborský, jenž je dnes předsedou představenstva jihočeského klubu.
Stejné umístění si Jihočeši zopakovali o tři roky později. Vzápětí poprvé
ve své historii Budějovičtí českou nejvyšší soutěž opustili, což si poté
ještě po úspěšných návratech dvakrát zopakovali a to v letech 2001
a 2005. O rok později se do Gambrinus ligy Jihočeši vrátili a od té doby
se sestupu úspěšně vyhýbají.

Zahraniční posily

České Budějovice,
tým, který venku
nevyhrává
Hrát ve středu ligové tabulky a vyhnout se sestupovým
starostem. To je cíl, který si před každou sezonou dávají České
Budějovice. Dynamu patřila po podzimní části soutěže třináctá
příčka. Nejvíce tým, který vede Jaroslav šilhavý, sráží to, že není
schopen vyhrávat venku. V deseti utkáních na hřištích soupeřů
totiž nedokázali českobudějovičtí fotbalisté zvítězit ani jednou.

Úspěchy až v 90. letech
Ač jsou České Budějovice jedním z nejstarších
klubů v České republice, fotbal se tam oficiálně
začal hrát už v roce 1905, velkých úspěchů se dočkaly až v 90. letech. Do té doby hrálo Dynamo,
s výjimkou prvoligových ročníků 1947/48, 1985/86
a 1986/87, v nižších soutěžích. Poprvé na sebe České Budějovice výrazně upozornily v roce 1985, kdy se probojovaly až do finále Českého
poháru. Nad jejich síly však byla Dukla Praha. Následně se již z Jihočechů stali pravidelní účastníky první ligy. Blízko k zisku české pohárové trofeje bylo Dynamo také v roce 1991, ale i tentokrát si odnesli
po prohře ve finálovém klání s Baníkem Ostrava stříbrné medaile. V sezoně 1993/94 obsadily České Budějovice šestou příčku, jejich nejlepší
umístění v nejvyšší soutěži v historii. V tomto období se na českém
fotbalovém nebi začala rodit nová hvězdička. Tou nebyl nikdo jiný
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Na podzim nejvíce trápila fotbalisty Dynama hra na hřištích soupeřů,
odkud si přivezli pouhopouhé čtyři body. Během podzimních devíti
utkání hraných venku vstřelili Českobudějovičtí pouhých šest branek
a na druhou stranu inkasovali gólů dvacet. Nejenom tato nepříjemně

Prvoligové statistiky Dynama
Nejlepší umístění Česko 6. místo (1994, 1997)
Československo 13. místo (1992, 1993)
Nejhorší umístění Česko 15. místo (1998, 2001, 2005) – sestup z ligy
Československo 16. místo (1987) – sestup z ligy

Další úspěchy
Účast ve finále Českého poháru 1985 (vítěz Dukla Praha)
Účast ve finále Českého poháru 1991 (vítěz Baník Ostrava)
Účast v INTER CUPu v roce 1994 (2. místo po podzimní části)
Nejvyšší výhra 7:2 nad Duklou Praha 1992/1993
Nejvyšší prohra 1:15 nad Slavií Praha 1947/1948
Nejvíce gólů v sezoně 14 – David Lafata
Nejvíce startů v 1. lize 190 – Ladislav Fujdiar
Nejlepší střelec v historii 74 – Karel Vácha

soupeř
Viktorky, v letech 1964 až 1966 za Dynamo chytal. Za České Budějovice si také zahráli své poslední zápasy v aktivní kariéře asistenti trenéra Vrby, Jiří Skála a Karel Krejčí. Oba dva poté v jihočeském celku
působili také jako trenéři mládežnických týmů. I současný kouč Českých Budějovic má zkušenost s působením ve Štruncových sadech.
Jaroslav Šilhavý byl koučem Viktorky na začátku sezony 2008/09. Největší zkušenost s plzeňským dresem má však českobudějovický záložník Petr Šíma, který byl od dorostu hráčem Viktorie.
V necelých pětadvaceti letech se rozhodl dát západoVzájemné zápasy
českému klubu sbohem a zamířil za novou fotbalovou
pohledem archivu
výzvou na jih Čech.
2010/2011
Č. Budějovice – Viktoria 0:3

2009/10

Viktoria – Č. Budějovice 0:0
Č. Budějovice – Viktoria 0:0

2008/09
vypadající čísla by měl změnit Lovre Vulin, chorvatský
obránce, který zamířil do Dynama z Liberce. Dalšími
zahraničními posilami Jihočechů jsou Srb Boris Šimič
a ruský záložník Grigorij Čirkin, který ve svém druhém
ligovém utkání v českobudějovických barvách proti
Hradci Králové uviděl také svou premiérovou červenou
kartu v první lize. Jaroslav Šilhavý, kouč Jihočechů, dále
spoléhá zejména na brankáře Pavla Kučeru, jenž působí
na jihu Čech čtvrtou sezonu. V záložní sestavě Dynama
pak nemohou chybět dva velezkušení fotbalisté. Prvním
z nich je tvůrce hry Rudolf Otepka, který dříve nastupoval za Příbram, Ostravu nebo Olomouc. Druhým zkušeným středopolařem je slovenský pětatřicetiletý hráč
Peter Černák, působení v Českých Budějovicích jeho
prvním angažmá mimo Slovensko. Nejlepším střelcem
Dynama je mladík Zdeněk Ondrášek, kterého v útoku
doplňuje Luboš Pecka, další ze zkušených jihočeských
hráčů. Tento útočník má na svém kontě více než tři
desítky prvoligových branek a rok působil v Německu
v Aachenu. V obraně Českých Budějovic bychom neměli
přehlédnout 191 centimetrů vysokého Romana Lengyela, kterému je parťákem ve stoperské dvojici českobudějovický kapitán David Horejš.

Viktoriáni s českobudějovickou minulostí
Z fotbalistů Viktorie nemá žádný zkušenosti oblékáním
českobudějovických barev. Jinak tomu ale je u plzeňského realizačního týmu. Josef Čaloun, trenér gólmanů

Č. Budějovice – Viktoria 1:1
Viktoria – Č. Budějovice 1:1

2007/08

Plzeň – Č. Budějovice 1:1
Č. Budějovice – Plzeň 1:1

2006/07

Plzeň – Č. Budějovice 2:2
Č. Budějovice – Plzeň 2:1

2003/04

Č. Budějovice – Plzeň 1:0
Plzeň – Č. Budějovice 2:4

2001/02 – II. liga

Č. Budějovice – Plzeň 1:0
Plzeň – Č. Budějovice 0:1

2000/01

Plzeň – Č. Budějovice 2:2
Č. Budějovice – Plzeň 4:3

1997/98

Č. Budějovice – Plzeň 1:1
Plzeň – Č. Budějovice 4:1

1996/97

Č. Budějovice – Plzeň 2:2
Plzeň – Č. Budějovice 4:0

1995/96

Plzeň – Č. Budějovice 2:0
Č. Budějovice – Plzeň 2:2

1994/95

Plzeň – Č. Budějovice 0:0
Č. Budějovice – Plzeň 1:0

1993/94

Plzeň – Č. Budějovice 2:2
Č. Budějovice – Plzeň 0:0

Podzimní zápas z 29. srpna 2010
SK Dynamo České Budějovice – FC Viktoria Plzeň
0:3 (0:0)
Branky 50. a 72. Kolář, 57. Rezek
ČK 78. Ondrášek (Budějovice)
ŽK Černák, Kučera, Lengyel, Ondrášek – Pavlík, Bystroň
Rozhodčí Zelinka – Pelikán, Lakomý
Diváků 4 082
České Budějovice Kučera – Laštovka, Horejš, Lencevič, Žižka –
Mezlík (66. Sedláček), Černák (66. Pecka), Otepka, Lengyel,
Hudson (90. Rakovan) – Ondrášek, trenér Jaroslav Šilhavý
Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský –
Petržela (89. Střihavka), Kolář (83. Bakoš), Rada, Horváth,
Jiráček (80. Ďuriš) – Rezek, trenér Pavel Vrba
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představení týmu

1

33

30

Dan Houdek

4

Petr Trapp

10. 12. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 4

František Ševinský

21

19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 176
Prvoligové branky 17

22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 330
Prvoligové branky 67
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Martin Fillo

4. 1. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 97
Prvoligové branky 3

6. 12. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 80
Prvoligové branky 20

22

20

Milan Petržela

Pavel Horváth

9

Aleš Neuwirth

18. 1. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 225
Prvoligové branky 10

11

10

15. 7. 1991
Post obránce
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 142
Prvoligové branky 13

David Bystroň

31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 135
Prvoligové branky 7

Jan Matas

David Limberský

6. 12. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 110
Prvoligové branky 8

18

2. 4. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 58
Prvoligové branky 2

13

8

Tomáš Hájovský

Miloš Brezinský

17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 98
Prvoligové branky 0

15. 9. 1981
Post brankář
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 0

7

15

Roman Pavlík

Martin Ticháček

21. 8. 1989
Post brankář
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

3

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 72
Prvoligové branky 5

Martin Sladký
1. 3. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

představení týmu

26

27

Daniel Kolář

František Rajtoral

27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 148
Prvoligové branky 31

6

29

David Štípek

12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 160
Prvoligové branky 25

13

5

Michal Ďuriš

31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 13

17

23

Michal Krmenčík

Dominik Mandula
24. 7. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

5. 5. 1982
Post útočník
Prvoligové starty 159
Prvoligové branky 25

15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 40
Prvoligové branky 11

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

15. 3. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

Jan Rezek

Marek Bakoš

6. 12. 1963
Post hlavní trenér

18. 6. 1946
Post asistent trenéra

20. 12. 1968
Post asistent trenéra

10. 10. 1973
Post asistent trenéra

Miroslav Jedlička

Václav Rada

Zdeněk Sláma

Radek Brožek

22. 6 1986
Post vedoucí týmu

24. 5. 1968
Post kustod

9. 3. 1950
Post masér

4. 10. 1974
Post fyzioterapeut
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Významní partneři

Partneři mládeže

Live sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkání

Užijte si èeskou fotbalovou ligu!
Nejvíc zápasù, nejvíc adrenalinu
na webu i v mobilu
Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. Užijte si adrenalin Live
sázek bez manipulaèního poplatku na webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu
po zadání adresy mobil.tipsport.cz.

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou
i volejbal a rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!
Aktuální nabídku Live sázek
naleznete vždy na www.tipsport.cz
pod záložkou LIVE SÁZKY.

juniorka

Juniorka
odstartovala
jaro vítězně
Velice dobře vstoupili do fotbalového jara
mladíci juniorského týmu Viktorie Plzeň. Ti
minulou neděli přivítali na umělce v Luční ulici
devátý tým tabulky – FC Chomutov. Podzimní
vzájemný duel skončil výhrou Severočechů
v poměru 5:2 a tak měli viktoriáni co oplácet.
Viktoriáni nastoupili k utkání doplněni o šestici hráčů prvoligového
kádru, kdy obranu vyztužil František Ševinský, jehož přítomnost byla
nejen v důležitých momentech patrná. První rohový kop zahrávali viktoriáni již ve druhé minutě. Ve velkém čtverci se nejlépe zorientoval
Dominik Mandula, který střelou přes hlavu otevřel skóre utkání – 1:0.
Rychle inkasovaná branka očividně otřásla hostujícím týmem, domácí
naopak povzbudila k další aktivitě. Kombinační hrou přehrávali zkušenějšího soupeře a brankář Zaťko si nemohl stěžovat na nedostatek
práce. Po dalších deseti minutách to bylo z pohledu domácích ještě

veselejší. Sladký našel kolmicí volného Štípka, ten
po individuální akci zvýšil na rozdíl dvou branek. Postupem času se přeci jen hosté začali více osmělovat,
ale výsledkem jejich snažení byly pouze dvě střely
ze střední vzdálenosti, které plzeňského Houdka
v brance neohrozily. Zvýšit naopak mohl ve 27. minutě Štípek, ale rozhodčí Vljasuk zákrok brankáře
Zaťka neposoudil jako nedovolený. Bez gólového
efektu skončila i kombinační akce po ose Štípek –
Mandula, a tak se do kabin odcházelo za dvoubrankového náskoku Viktorie.
Ve 48. minutě to byli hosté, kdo zahrozil. Nebezpečnou střelou orazítkoval břevno plzeňské branky
Smola. To však bylo na dlouhé minuty jediné ohrožení plzeňské svatyně. V 53. minutě pálil z hranice
velkého čtverce Štefl, mířil nad. Kontaktní branky
se hosté dočkali v 76. minutě. Nekompromisní střela Hyneše skončila
za zády plzeňského gólmana. V závěrečné čtvrthodině se ještě hosté
pokusili o vyrovnání, ale jejich snaha byla neplodná a k vážnějšímu
ohrožení branky se nedostali. Naopak to byli domácí, kdo měl několik nebezpečných situací, ale chybělo přesnější zakončení. Zápas tak
skončil spravedlivou výhrou plzeňských fotbalistů.
Asistent trenéra Martin Lepeška vyzdvihl výkon všech hráčů především v prvním poločasu. „Kluci předvedli nadstandardní výkon. Poločas
mohl klidně skončit čtyři nula a nikdo by se nedivil,“ chválil trenér své svěřence. „Druhý poločas už nebyl z naší strany až tak dobrý. Po inkasované
brance jsme znervózněli a dali soupeři více prostoru. Pozornou obranou
jsme však dokázali odolávat a soupeře nepustili do dalších příležitostí.“
V příštím kole zavítá Viktoria na hřiště Králova Dvoru. Tedy soupeře, se
kterým se na podzim rozešla smírným výsledkem 1:1.

FC Viktoria Plzeň B – FC Chomutov 2:1 (2:0)
Branky 2. Mandula, 12. Štípek – 76. Hyneš
ŽK 0:2
Rozhodčí Vljasuk – Čížek, Fišer
Diváci 150
Viktoria B Houdek – Štefl (55. Nový), Ševinský, Dvořák, Sladký –
Štípek (78. Aubrecht), Hoffman, Mudra, Hrošovský, Krmenčík –
Mandula (87. Herák), trenéři Skála, Lepeška
FC Chomutov Zaťko – Vait, Hyneš, Čonka, Doksanský – Pavlíček,
Šollar, Sigmund, Petrka – Malý, Smola
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mládež

Z dvojutkání
s Mostem tři body
Minulý víkend odstartovala jarní část také Seznam. cz – Česká
liga dorostu, ve které nastupují dorostenci Viktorie Plzeň U18
a U16. Viktoriáni si domů ze severočeského Mostu přivezli tři
body za jednu výhru a jednu porážku.
Jako první nastoupili starší dorostenci U18. Viktoriáni byli od samého úvodu lepším týmem. „Vytvořili jsme si několik příležitosti, z nichž
jsme proměnili pouze jednu a sice Sýkorou,“ popisoval zápas trenér Jiří
Žilák. Největší šanci si Most vytvořil v 62. min, ale brankář Brych dobře
zasáhl. Druhá branka Viktorie přišla v 64. minutě. Hvězdovu přihrávku
dokázal po situaci čtyř proti třem zužitkovat Rusňák – 0:2. O pět minut později to již bylo 0:4. Nejprve se trefil Hvězda, poté skóroval Lukeš. V 72. minutě domácí snížili na 1:4, ale další branky Viktorie přidali
Bečka a Končal (1:6). „Zápas jsme mohli rozhodnout již v prvním poločase, což se nám nepodařilo. Po vstřelení druhé branky již nebylo o vítězi
utkání pochyb. Na hřišti jsme dominovali a zaslouženě zvítězili.“
Parádně vyšel vstup do utkání mladším dorostencům. Ti se hned
v první minutě ujali vedení po hezké kombinační akci na levé straně
a centru Špice vstřelil Vyleta hlavou vedoucí branku. „Bohužel tento
okamžik naše hráče nesmyslně ,uspal‘ a naopak domácí zdravě nabudil.
Most nás postupně svojí rychlostí a důrazem začal přehrávat a většinou

U18
FK Baník Most – FC Viktoria Plzeň 1:6 (0:1)

Branky Viktorie 12. Sýkora, 64. Rusňák, 67. Hvězda, 69. Lukeš,
77. Bečka, 80. Končal
Viktoria Brych, Hošťálek, Krčál (75. Vaňous), Avdič (64. Ruda), Bečka,
Hamerník, Sýkora (73. Končal), Šípek, Rusňák, Hvězda, Lukeš,
trenéři J. Žilák, R. Růžička

U16
FK Baník Most – FC Viktoria Plzeň 2:1 (1:1)

Branky Viktorie 12. Sýkora, 64. Rusňák, 67. Hvězda, 69. Lukeš,
77. ečka, 80. Končal
ViktoriaŠpiroch – Macháček , Čihák (70 Denk), Piroch, Špic – Vyleta,
Glazer, Soroka, Kutil – Hajžman (50. Haselbauer), Holub
trenér J. Staněk

VIKTORIÁN 3/11

22

po našich nepřesnostech si vytvářel šance,“ vysvětloval trenér Jan Staněk. Proměnil v pořadí asi třetí ve 20. minutě, kdy po hrubé chybě
na levé straně se dostal do blízkosti naší branky a využil zpětnou přihrávku na malé vápno. Zbytek poločasu se odehrál za mírné převahy
domácích. Viktoria si vytvořila pouze jednu příležitost a sice Kutilem,
jehož střela těsně minula branku.
Do druhého poločasu vstoupili hosté s odhodláním lépe kombinovat, víc držet míč a zlepšit herní projev. To se dařilo prvních patnáct
minut. „V 59. min. po našem rohovém kopu a dlouhém odkopu domácích vyběhl náš brankář mimo velké vápno a hlavou odvracel míč před
domácím útočníkem, k odraženému míči se dostal další domácí dobíhající hráč a střelou z 35 m dal rozhodující branku utkání 2:1.“ Zbytek utkání

mládež/ženský fotbal

Fotbalistky Viktorie
Plzeň ve čtvrtfinále
Poháru žen
Velice dobře vstoupili do fotbalového jara mladíci juniorského
týmu Viktorie Plzeň. Ti minulou neděli přivítali na umělce
v Luční ulici devátý tým tabulky – FC Chomutov. Podzimní
vzájemný duel skončil výhrou Severočechů v poměru 5:2 a tak
měli viktoriáni co oplácet.
byl spíše boj než pohledný fotbal. Domácí důrazně bránili svůj náskok
a hrozili rychlými protiútoky. Viktoria se snažila utkání zvrátit, ale snaha
byla křečovitá a hra postrádala mnohdy myšlenku a herní sebevědomí.
„Nepodařilo se nám zopakovat výkony z posledních přípravných utkání.
I přes četné absence jsme tento zápas měli zvládnout mnohem lépe. Takto
odjíždíme z prvního jarního utkání se zklamáním jak z předvedené hry tak
z výsledku.“

„Velká převaha našeho týmu se projevila hlavně ve druhém poločase,
kdy jsme soupeře nepustily na naší polovinu. Střelecky opět zářila Marková a Jungová. Další brankové příležitosti jsme nevyužily, ať už vinou
naší zbrklosti, či nedůsledností,“ komentoval zápas trenér Ivan Bican,
který týden před začátkem jarní části soutěže neměl kompletní kádr.
„V generálce na sobotní mistrovské utkání se Slováckem jsme nenastoupili
kompletní. Scházeli nám čtyři hráčky podzimního základního kádru z důvodů nemoci a pracovních povinností,“ dodal Bican.

Ostatní výsledky
U19
FC Viktoria Plzeň – FC Baník Ostrava 2:1 (0:1)
Branky Viktorie 68. Končal, 90. Dvořák
Viktoria Mandous – Hrubý, Vaníček, Vonášek, Prais – Hoffmann,
Kováč, Kyndl (69. Dvořák) – Vachovec (65. Lukeš), Kůžel, Končal
(81. Vrhel), trenéři J. Žilák, R. Schveinert

U17
FC Viktoria Plzeň – FC Baník Ostrava 2:1 (1:0)
Branky 21´a 48´ Chasin
Sestava Turek – Vondráček, Chocholoušek 41´Piroch), Matějka,
Palka – Doležal (69´Vojtko), Hradecký, Mariánus, Mlynařík
(70´Vyleta) – Filipec, Chasin (58´ Panuška) trenér V. Mrázek

U15
FC Viktoria Plzeň – FK Baník Most 1:1
U13
FC Viktoria Plzeň – FK Baník Most 2:1
Branky Suchý 2

Pohár žen – 4. kolo
ABC Bráník – FC Viktoria Plzeň 0:8
Poločas 0:2
Branky 70. , 75. a 78. Marková, 51. a 67. Jungová, 10. Bohmannová,
26. Myslíková a 76. Mikysková
Sestava Krýslová (45 Ranglová Veronika) – Bohmannová, Ostrochovská,
Ondrášková, Žaludová (45 Strejcová) – Myslíková, Jungová, Nehodová,
Ranglová Lucie, Mikysková – Markelová (45 Marková), trenér I. Bican
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los Gambrinus ligy
1. kolo (16. –19. července)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram

Sparta
Slavia
Teplice
Olomouc
Liberec
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava

6. kolo (20. –23. srpna)
2:1
1:1
3:0
2:2
0:0
0:2
1:0
0:0

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

1:1
4:1
2:3
1:3
1:1
1:1
1:2
2:1

Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav

2:1
2:1
1:0
0:0
1:1
0:0
1:0
3:0

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

0:3
1:0
2:3
3:0
3:0
1:1
1:1
4:0

Ostrava
Jablonec
Slavia
Příbram
Boleslav
Olomouc
Brno
Ústí n. Labem

3:0
0:0
0:2
3:1
0:1
1:3
1:2
3:1

Hradec Kr.
Bohemians 1905
Slovácko
Plzeň
Č. Budějovice
Teplice
Liberec
Sparta

2. kolo (23. –26. července)
Hradec Kr.
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

Bohemians 1905
Slavia
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Příbram
Plzeň
Slovácko
Hradec Králové
Bohemians 1905
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Brno
Plzeň
Slovácko
Slavia
Příbram
Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Jablonec
Ostrava
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Slovácko
Hradec Králové
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

Plzeň
Bohemias 1905
Slovácko
Hradec Králové
Olomouc
Teplice
Sparta
Liberec

0:3
1:0
3:0
1:0
1:1
0:1
0:5
3:1

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Sparta Praha

Ústí n. Labem
Č. Budějovice
Plzeň
Slovácko
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Sparta
Liberec

Slavia
Příbram
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ml. Boleslav
Brno
Ostrava
Jablonec

0:0
1:0
2:0
7:0
0:0
1:2
4:1
1:0

Olomouc
Slavia Praha
Teplice
Liberec
Příbram
Ostrava
Brno
Boleslav

Hradec Králové
Plzeň
Sparta
Slovácko
Teplice
Liberec
Boheminas1905
Č. Budějovice

1:0
1:2
1:2
0:1
3:3
4:0
1:0
1:1

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram

3:3
1:1
3:0
2:1
2:1
1:0
3:1
1:1

Ml. Boleslav
Brno
Teplice
Liberec
Olomouc
Ostrava
Slavia
Sparta
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Mladá Boleslav
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Brno
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Teplice

0:0
3:1
0:2
4:1
2:1
1:1
5:1
0:2

13. kolo (22. –25. října)
Bohemians 1905
České Budějovice
Hradec Králové
Sparta Praha
Ústí N. Labem
Jablonec
Slovácko
Viktoria Plzeň

3:1
4:0
2:1
1:2
0:0
1:3
7:0
4:3

14. kolo (29. října– 1. listopadu)

10. kolo (24. –27. září)
Ústí n. Labem
Ostrava
Slavia
Příbram
Jablonec
Olomouc
Brno
Ml. Boleslav

2:0
2:0
0:1
2:1
1:2
3:2
0:1
1:0

12. kolo (15. –18. října)

9. kolo (17. –20. září)

5. kolo (13. –16. srpna)
Plzeň
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno

Jablonec
Příbram
Slavia
Ostrava
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice

8. kolo (10. –13. září)

4. kolo (7. –9. srpna)
Hradec Kr.
Bohemians 1905
Brno
Ml. Boleslav
Olomouc
Teplice
Liberec
Sparta

11. kolo (1. –4. října)
1:0
2:2
1:1
1:0
3:0
2:1
0:0
0:1

7. kolo (27. –30. srpna)

3. kolo (30. července–2. srpna)
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava

Jablonec
Č. Budějovice
Ústí n. Labem
Ostrava
Brno
Slavia
Příbram
Plzeň

Sigma Olomouc
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Brno
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Slavia Praha

1:0
0:1
0:1
4:2
1:0
0:4
1:1
1:1

15. kolo (5. –8. listopadu)
Slovácko
Příbram
Bohemians 1905
Hradec
Č. Budějovice
Plzeň
Jablonec
Ústí n. Labem

2:3
0:1
0:2
3:0
5:1
0:2
0:3
4:1

los Gambrinus ligy
16. kolo (12. –15. listopadu)
Slavia Praha
Slovácko
Viktoria Plzeň
1. FK Příbram
Jablonec
Ústí n. Labem
Bohemians 1905
České Budějovice

Baník Ostrava
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Sigma Olomouc
Brno
Hradec Králové
Mladá Boleslav

21. kolo (18. –21. března)
1:1
0:2
1:1
1:1
3:2
2:3
1:0
1:3

Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
Slovácko
Hradec Králové
Sigma Olomouc
Teplice
Sparta Praha
Slovan Liberec

1:0
3:0
3:1
3:1
2:0
0:0
0:2
1:2

Slavia Praha
Příbram
České Budějovice
Ústí nad Labem
Mladá Boleslav
Brno
Baník Ostrava
Jablonec

2:1
1:3
1:1
0:0
0:3
2:2
3:0
0:2

České Budějovice
Viktoria Plzeň
Slovácko
Sparta Praha
Hradec Králové
Bohemians 1905
Teplice
Slovan Liberec

2:2
2:1
2:0
1:0
0:2
5:0
2:0
0:1

Ústí nad Labem
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Jablonec
Sigma Olomouc
Brno
Mladá Boleslav

7:0
1:1
2:0
1:0
2:0
4:1
1:0
1:0

Ústí nad Labem
České Budějovice
Viktoria Plzeň
Slovácko
Hradec Králové
Bohemians 1905
Sparta Praha
Slovan Liberec

17. kolo (19. –21. listopadu)
Bohemians 1905
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha
Hradec Králové
Brno
Teplice

Viktoria Plzeň
Ústí n. Labem
Slavia Praha
1. FK Příbram
České Budějovice
Slovácko
Baník Ostrava
Jablonec
Hradec Králové
Bohemians 1905
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha
Viktoria Plzeň
Ústí n. Labem
České Budějovice
Příbram
Slavia
Brno
Ostrava
Jablonec
Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Sparta Praha

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

03. 04. 17:00
02. 04. 16:00
03. 04. 17:00
03. 04. 15:00
03. 04. 17:00
03. 04. 17:00
02. 04. 18:00
03. 04. 15:00

Ústí nad Labem
České Budějovice
Jablonec
Slovácko
Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
Hradec Králové
Sparta Praha

Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc

10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
09. 04. 18:00
09. 04. 18:00
10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
10. 04. 17:00
09. 04. 18:00

Sigma Olomouc
Sparta Praha
Slovan Liberec
Teplice
Brno
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Slavia Praha

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

17. 04. 15:00
16. 04. 18:00
17. 04. 17:00
16. 04. 16:00
17. 04. 15:00
17. 04. 17:00
17. 04. 17:00
17. 04. 17:00

Jablonec
Viktoria Plzeň
Příbram
Slovácko
České Budějovice
Bohemians 1905
Hradec Králové
Ústí nad Labem

24. 04. 15:00
24. 04. 17:00
24. 04. 17:00
23. 04. 18:00
24. 04. 17:00
24. 04. 17:00
23. 04. 18:00
23. 04. 18:00

Sparta Praha
Slavia Praha
Teplice
Sigma Olomouc
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Brno
Baník Ostrava

Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec

08. 05. 15:00
08. 05. 17:00
08. 05. 15:00
07. 05. 18:00
08. 05. 17:00
08. 05. 17:00
08. 05. 17:00
07. 05. 18:00

28. kolo (14. –15. května)
Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram

15. 05. 17:00
14. 05. 18:00
14. 05. 18:00
15. 05. 17:00
15. 05. 17:00
14. 05. 18:00
15. 05. 17:00
15. 05. 17:00

29. kolo (21. května)

25. kolo (23. –24. dubna)
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice

01. 05. 17:00
30. 04. 18:00
01. 05. 17:00
01. 05. 17:00
30. 04. 18:00
01. 05. 17:00
30. 04. 16:00
01. 05. 17:00

27. kolo (7. –8. května)

24. kolo (16. –17. dubna)

20. kolo (11. –14. března)
Jablonec
České Budějovice
Ústí nad Labem
Baník Ostrava
Brno
Slavia Praha
Příbram
Viktoria Plzeň

Mladá Boleslav
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Brno
Baník Ostrava
Slavia Praha
Příbram
Teplice

23. kolo (9. –10. dubna)

19. kolo (4. –7. března)
Slovácko
Teplice
Hradec Králové
Sparta
Liberec
Ml. Boleslav
Olomouc
Bohemians 1905

26. kolo (30. dubna–1. května)
18. 03. 20:15
20. 03. 17:00
19. 03. 16:00
21. 03. 17:30
20. 03. 17:00
20. 03. 17:00
19. 03. 17:20
19. 03. 16:00

22. kolo (2. –3. dubna)

18. kolo (25. –28. února)
Viktoria Plzeň
Slovácko
Slavia Praha
Příbram
Ústí nad Labem
České Budějovice
Jablonec
Baník Ostrava

České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram
Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav

Slavia Praha
Baník Ostrava
Brno
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
Slovan Liberec
Sparta Praha

21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00
21. 05. 18:00

30. kolo (28. května)

25

Hradec Králové
Bohemians 1905
Slovácko
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Ústí nad Labem
Jablonec
Příbram

28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
28. 05. 18:00
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soupiska

domácí »»

hosté »»

FC Viktoria Plzeň

SK Dynamo Č. Budějovice

Brankáři

Brankáři

1

Dan Houdek

21. 8. 1989

1

30

Martin Ticháček

15. 9. 1981

30

33

Roman Pavlík

17. 1. 1976

Obránci

Obránci

3

Pavel Kučera

2. 7. 1976

Zdeněk Křížek

16. 1. 1983

David Horejš

19. 5. 1977

3

Miloš Brezinský

2. 4. 1984

6

Roman Lengyel

3. 11. 1978

4

Tomáš Hájovský

10. 12. 1982

12

Michael Žižka

23. 5. 1981

8

David Limberský

6. 10. 1983

15

Jan Riegel

Jan Matas

15. 7. 1991

19

Martin Leština

13

3. 8. 1980
25. 4. 1981

15

František Ševinský

31. 3. 1979

20

Josef Laštovka

20. 2. 1982

18

David Bystroň

18. 1. 1982

22

Borislav Simič

15. 5. 1987

21

Aleš Neuwirth

4. 1. 1985

23

Lovre Vulin

Záložníci

Záložníci

7

Petr Trapp

6. 12. 1985

4

Milan Nitrianský

9

Martin Fillo

7. 2. 1986

7

Petr Benát

Pavel Horváth

22. 4. 1975

9

Rudolf Otepka

10

2. 9. 1984
13. 12. 1990
20. 5. 1980
13. 11. 1973

11

Milan Petržela

19. 6. 1983

10

Pavel Mezlík

25. 6. 1983

20

Petr Jiráček

2. 3. 1986

11

Grigorij Čirkin

26. 2. 1986

22

Martin Sladký

1. 3. 1992

17

Michal Rakovan

15. 4. 1989

26

Daniel Kolář

27. 10. 1985

18

Fernando Tobias Hudson

18. 7. 1986

27

František Rajtoral

12. 3. 1986

21

Peter Černák

21. 1. 1976

29

David Štípek

31. 5. 1992

25

Petr Šíma

25. 2. 1983

Jakub Dvořák

21. 12. 1989

Útočníci
5

Michal Ďuriš

6

Michael Krmenčík

17

Jan Rezek

23

Marek Bakoš

Zdeněk Ondrášek

14

Tomáš Stráský

15. 4. 1987

15. 3. 1993

16

Luboš Pecka

19. 2. 1978

15. 4. 1983

Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála
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13
1. 6. 1988
5. 5. 1982

Hlavní trenér Pavel Vrba

26

Útočníci

Hlavní trenér Jaroslav Šilhavý
Asistenti trenéra Zdeněk Procházka, Petr Skála

22. 12. 1988

Partneři

STATEK KUMBERK – ČEMÍNY
Richard Vykoukal
330 33 Město Touškov
8m x 4m

6m x 1,50m

8m x 4m

ELE K T R O -TE CHN IK

6m x 1,50m
ELE K T R O -TE CHN IK

DYBS

Partneři

malby

natery

Lešení

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

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři
západní Čechy

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

´
Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 20. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
FK Mladá Boleslav
FK Teplice
Bohemians 1905
SK Slavia Praha
FC Slovan Liberec
FC Baník Ostrava
1. FK Příbram
FC Hradec Králové
1. FC Slovácko
Dynamo České Budějovice
Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
14
12
11
9
8
7
5
6
6
5
5
6
4
6
3

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

2
5
5
5
4
7
8
7
9
10
8
9
11
8
13
11

48:19
32:12
42:19
39:16
36:22
27:30
23:23
25:27
24:27
20:27
12:20
15:28
20:34
16:33
25:41
16:42

48
43
39
37
34
29
26
23
23
22
22
21
21
20
19
15

Žiju sportem, čtu deník Sport!
www.isport.cz
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příští soupeř

Nejprve
s Ústím nad Labem,
poté přivítáme
severočeský Jablonec
Další ligové kolo si fanoušek vychutná až po reprezentační
přestávce. V něm zavítají plzeňští fotbalisté do Teplic, kde mají
domovský stadion fotbalisté Ústí nad Labem. Druhý víkend
v dubnu pak bude plzeňský fotbalový stánek hostit reprízu
loňského finále Ondrášovka cupu, kdy do Štruncových sadů
zavítá BAUMIT Jablonec.
V prvním kole po pauze čeká Viktorii, počátkem
dubna, severočeské Ústí nad Labem. Vzájemný podzimní duel má asi každý plzeňský fanoušek ještě
v živé paměti. Vyprodané Štruncovy sady, báječná
fotbalová atmosféra a suverénní výhra 7:0. Oslava
fotbalu v Plzni, tak tehdy referovala o zářijovém utkání média. Plzeň
si opravdu tento fotbalový svátek dokonale užila. Závěrečná společná oslava
vítězství, včetně mexických vln, byla nezapomenutelná. Trenér hostí Svatopluk
Habanec po utkání sportovně popřál
k drtivému vítězství a trenéru Vrbovi
k devadesáti minutám výuky. „Profilicenci jsem si dodělával teprve nedávno,
vzpomněl jsem si, že mi přednášel i trenér
Vrba a dneska mi vlastně svým způsobem
také vyučoval,“ neztratil trenér Severočechů humor na pozápasové tiskovce.
Ústí během zimní přestávky nezahálelo.
Umístění v tabulce velelo doplnit tým
pro jarní boje a pokusit se o záchranu
ligy pro další ročník. Na sever Čech zamířili Michal Vorel, Přemysl Kovář, Vlastimil
Stoický, Martin Jindráček, Pavel Dreksa,
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Mario Lamešič a Martin Holek. Barvy sympatického nováčka bude i v jarní části hájil Tomáš Krbeček, útočník,
kterého Viktoria na sever
Čech uvolnila na hostování.
O týden později přivítáme ve Štruncových sadech Jablonec. Tedy tým, se
kterým se v loňském roce
Viktoria „poprala“ o postup
do pohárové Evropy. První
vzájemné zápasy se podle
dochovaných údajů datují
k sezoně 1974/75. Tehdy
oba týmy dokázaly domácí
prostředí proměnit v zisk
tří bodů. Následná statistika
se spíše klonila na stranu severočeského týmu. Pamětníci si jistě vybaví osudné utkání závěrečného kola sezony 1998/99 Ve Štruncových
sadech se tehdy odehrálo jedno z nejčernějších utkání
plzeňské fotbalové historie. Jablonci k záchraně stačila
remíza, neboť nemohl skončit hůře než 14., nakonec se
ukázalo, že Plzni mohla stačit také, vše ale bylo úplně
jinak. Už po poločase domácí prohrávali 0:2, ve druhé
půli zahodili i penaltu
a krátce nato ze stejné
situace skóroval Radim Nečas (vstřelil
i druhý gól). Viktoria se sice nevzdala,
kontaktní branka Miloše Slabého na 2:3
v 90. minutě už ale přišla pozdě, navíc
rozhodčí Lubomír Puček nenastavil ani
minutu… Obrat k lepšímu nastal od sezony 2006/07. Od té doby se oba soupeři
utkali na ligovém trávníku celkem devětkrát. V pěti případech se z výhry radovali
plzeňští fotbalisté, dvakrát se body dělily a ze dvou zápasů vyšli vítězně hráči
Jablonce. Poslední vzájemný zápas se
odehrál během loňského podzimu a Viktorka si výhru 2:1, když do statistik se
přesnými trefami zapsali Marek Bakoš
a Daniel Kolář.

