jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás na dnešním utkání, ve kterém hostíme Slavii Praha, přivítal i já.
Jak jste si jistě všimli, přestože na našem stadionu probíhá rekonstrukce a stadion se
chystá na svoji novou a líbivější tvář, snaží se klub, dle možnosti v souvislosti s přestavbou, zajistit pro své věrné fanoušky maximální komfort a proto pro vás připravil do
konce sezony montovanou tribunu. Tak aby jste nás mohli povzbuzovat v co nejvyšším
počtu, jako tomu bylo i v minulých zápasech.

Dnešní soupeř nebude patřit mezi ty lehké, i když Slavii patří v tabulce místo až ve
druhé polovině. Její výkony na podzim a jaře, alespoň z pohledu bodového zisku, jsou
přeci jen rozdílné a Slavia se netají ambicemi na lepší umístění, než které v současnosti
zaujímá. Podzimní vzájemný zápas v Edenu jsme dokázali dovést do vítězného konce, byť se jednalo o těsnou výhru, přivezli jsme tři důležité body. I díky nim máme dnes před svými pronásledovateli v tabulce šestibodový náskok.

Ještě mi dovolte zastavit se u našeho posledního utkání s 1.FK Příbram. Chtěl bych zde opět ocenit vaši podporu, které se nám na stadionu
u Litavky dostalo. Vytvořili jste nám domácí atmosféru, dokázali jste naše hráče během celého utkání hnát svými hlasivkami dopředu. Historicky první výhra v Příbrami tak byla naším poděkováním za to, že jste vážili cestu na hřiště soupeře a dokázali nás povzbuzovat.
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Moc bych si přál, aby až budete dnes odcházet ze Štruncových sadů, aby jste odcházeli s pocitem, že jste viděli zajímavý zápas, který nebyl chudý na pohledné
fotbalové momenty, kombinační akce a že jste si mohli řádně vychutnat slastný
pocit z vítězství, které by nás mělo opět o kousek posunout k vysněnému cíli.

Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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David
Štípek i Dominik
Mandula mají
jasný cíl: Chceme
kopat za Viktorku
David Štípek – z Nýřan do Viktorky
Do fotbalového míče začal David kopat v šesti letech v Nýřanech, odkud pochází. „Taťka také hrál fotbal, ale v Blatnici, což je kousek od Nýřan. My s bráchou, který je starší o dva roky, jsme potom společně odešli
do Plzně,“ vrací se ve vzpomínkách o dvanáct let zpátky. Nýřanskému
klubu však tento talentovaný fotbalista dlouho věrný nezůstal, neboť
o něj projevila zájem plzeňská Viktoria v čele s vynikajícím mládežnickým trenérem Josefem Žaloudkem. „Pan Žaloudek bydlel v Nýřanech
kousek od hřiště. Pozval si mě do tělocvičny na 33. základní školu a přes

Viktoria se o svou fotbalovou budoucnost určitě bát nemusí.
V mládežnických týmech plzeňského celku působí mnoho
talentovaných fotbalistů, někteří z nich se už nyní prosadili
na soupisku prvního týmu Západočechů. Dvěma z těchto
nadějných hráčů jsou osmnáctiletý záložník David Štípek
a ještě o rok mladší Dominik Mandula, jenž nastupuje v útoku.

prázdniny jsme tam trénovali. Měli jsme kondiční cvičení, ale také jsme
hlavně hráli fotbal. Bylo to úžasné, vůbec mi nevadilo, že prázdniny trávím jenom fotbalem. Ba naopak,“ vzpomíná na první fotbalové zážitky,
které má spojené s Plzní. Od třetí třídy David začal nastupovat za Viktorii a sám přiznává, že rozdíl mezi tréninky v Nýřanech a ve Viktorce
byl obrovský. „V Nýřanech jsme netrénovali skoro vůbec. Na tréninku jsme
se scházeli klidně jenom v pěti lidech. Ve Viktorce to bylo pod panem Žaloudkem úplně jiné. Vyžadoval, abychom vše dělali na sto procent. A to
jak školu, tak fotbal,“ chválí legendárního plzeňského kouče. „Když to
třeba někomu nešlo ve škole, klidně mu zakázal fotbal,“ vzpomíná ještě
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na Josefa Žaloudka, po kterém je pojmenován žákovský turnaj pořádaný Viktorií.

Mládežnickým reprezentantem
Úspěchy tento osmnáctiletý mladík zažíval už během svého působení v žákovské kategorii. „Nejhezčí
vzpomínky ze svého působení v žáčcích mám na mezinárodní turnaj ve Francii, kde jsme skončili na osmém
místě asi ze sedmdesáti týmů. Rád vzpomínám také na
žákovské republikové mistrovství v hale v Nymburku,
kde jsme nakonec obsadili druhé místo,“ představuje
své úspěchy 171 centimetrů vysoký fotbalista. „Když
jsem končil v žácích, tak jsem šel rovnou do sedmnáctky,
kde mě vedli pánové Kohout a Bittengel. Přeskočil jsem
tedy jednu kategorii. Byl to opravdu velký skok, v dorosteneckých soutěžích je fotbal hodně o soubojích
a oproti žákům je opravdu silovější,“ vypravuje dále
svůj fotbalový příběh. Ve stejnou dobu se David objevil také v dresu se lvíčkem na prsou. „V reprezentaci
jsem byl poprvé v sedmnáctce, ale nenastupoval jsem
tam nijak pravidelně,“ říká. V současném českém výběru do devatenácti let je však již pravidelným členem. „Rád vzpomínám právě na loňský podzim, kdy
jsme hráli první část kvalifikace o postup na mistrovství
Evropy v Bosně a Hercegovině. Nyní nás čeká v květnu
druhá část kvalifikace. Ve skupině máme nyní Nizozemí,
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Izrael a Rusko,“ přemýšlí o svém působení v reprezentaci talentovaný
viktorián, který se v národním týmu
potkal třeba se sparťanským útočníkem Václavem Kadlecem, Antonínem Fantišem z Baníku Ostrava
nebo Matějem Vydrou, který nyní
působí v italském Udinese Calcio.
„Je mi jasné, že bych těchto úspěchů
nikdy nedosáhl, kdyby mne rodiče
nepodporovali. Za to jim patří obrovský dík,“ nezapomíná se zmínit o své
rodině.

Členem prvního týmu Viktorie
V podzimní části letošního ročníku
se David přesunul z dorostu do třetiligové juniorky. „Bylo to obrovské překvapení a byl jsem na vážkách, zda to
zvládnu a jestli na to s mou postavou
budu mít. Snad se mi to nakonec povedlo,“ usmívá se při vzpomínkách
na zápasy v ČFL pod vedením Jiřího
Skály. Nicméně hvězdička mladého
plzeňského hráče vystoupala ještě
výše, neboť zimní přípravu už David absolvoval v prvním týmu Západočechů. „Ani jsem si nedokázal
představit, že bych s takovými hráči,
jako je třeba Pavel Horváth, mohl
vůbec trénovat. To byl další obrovský
fotbalový skok, který mě v posledních
letech potkal,“ přemýšlí o svém zařazení na soupisku prvního týmu
Viktorie. „Přiznávám, že jsem byl hrozně nervózní, když jsem šel na první
trénink. Pak to ale ze mne naštěstí spadlo. Měl jsem totiž ke všem klukům
z áčka obrovský obdiv. Nedokázal jsem si představit, že bych si s nimi mohl
tykat a podobně,“ svěřuje se s pocity, které zažil asi každý mladý fotbalista ve chvíli, kdy se poprvé objevil v kabině mužů. „Jsou to velmi
kvalitní hráči, od kterých se mám hodně co učit. Na hřišti mám dodnes
trochu trému, abych něco nezkazil. Jakmile ale člověk maká naplno, kluci
mu chybu odpustí. Hodně mi pak radí na tréninku třeba Pavel Horváth.
Je to opravdu cenné. Není tím typem, který by člověka jenom seřval, ale
opravdu umí poradit,“ hodnotí své nové spoluhráče David, který ještě
na svou premiéru v soutěžním utkání v dresu áčka Viktorky čeká.

proﬁl

Mimofotbalový život
Kromě fotbalových povinností má nyní David stále povinnosti školní.
„Jsem ve třetím ročníku hotelovky, kde mám individuální plán. Školu jsem
si vybral, protože se tam také učí hodně jazyky, což by mi do budoucna
mohlo hodně moci i ve fotbalovém životě. Snad ji úspěšně dokončím,“
přeje si. „Výsledky ve škole mám nyní horší, než jsem měl dříve. Je to také
dáno tím, že mám méně času. Záleží také na učitelích, s nějakými se domluvím v pohodě a vyjdou mi ve všem vstříc. Jmenoval bych zejména naši
třídní učitelku Jitku Šnajdrovou,“ pochvaluje si přístup svých pedagogů.
Stejně tak si nemůže vynachválit svou třídu. „Máme ve třídě pětadvacet
holek. Některé z nich mi říkají, že mi drží palce a jsem za to rád. Některé
z nich jsou velké fanynky Viktorky,“ říká a vzápětí dodává, že z jedné se
nyní stala Davidova přítelkyně. „Jsme spolu zatím chvíli,“ culí se plzeňský talent. Když má David volno od školy i od fotbalu, rád si někam
zajde s přítelkyní nebo s kamarády. „Třeba do kina. Tam chodíme často.
Naposledy jsme s přítelkyní viděli Občanský průkaz. S klukama, hlavně
z juniorky, pak rád chodím do obchodů, třeba jen tak posedět, nebo na
motokáry. Už to mám docela natrénované, a tak je relativně často porážím,“ tvrdí osmnáctiletý středopolař.

Sny mladého viktoriána
Co se Davidovi vlastně vybaví ve chvíli, když se řekne fotbal? „Parta,
kabina, sranda, dlouholetí kamarádi. Je to něco, co dělám každý den od
svých šesti let a dodnes mne to hodně baví,“ říká emotivně a dokazuje,
jak moc je do nejoblíbenější hry na světě zapálený. Kdyby měl jmeno-

vat fotbalistu, kterého opravdu obdivuje, bez váhání zmíní Argentince
Lionela Messiho. „Líbí se mi, že je malý a přitom se mu podařilo takto prosadit. I když je stále mladý, dokázal toho už strašně moc. Nyní o něm čtu
knížku a získal si mě také díky své povaze. Je hrozně skromný, dává hodně
peněz na charitu,“ rozvypráví
se o svém vzoru. Útočník
Barcelony však není jediným Davidovým oblíbencem. „Vždycky se mi líbila hra
Milana Petržely a Martina
Filla. A vidíte, teď jsem s nimi
v kabině,“ směje se. „Milanovi jsem to dokonce i říkal.
Vím, že k tomu měl nějaké
vtipné připomínky,“ dodává
fotbalista, který se zasní,
když přemýšlí o své budoucnosti. „Dávám si postupné
cíle. Dříve jsem toužil po tom,
abych se dostal do kádru áčka. Chtěl bych se nyní probojovat mezi hráče,
kteří nastupují. A jako svůj sen mám nějaké zahraniční angažmá. Líbilo
by se mi třeba Španělsko, kde se hraje krásný technický fotbal,“ popisuje
své cíle David Štípek a věří, že jednou se tato jeho fantazie promění
v realitu.

Dominik Mandula,
kanonýr k pohledání
Viktorka dostala přednost před Spartou i Slavií
Ke kopané přivedl Dominika otec. „S fotbalem jsem začínal ve čtyřech
letech v Karlových Varech. Na stadion jsem to měl z Březové, kde dodnes
s rodiči bydlím, patnáct minut,“ vzpomíná na působení v Karlových Varech. V roce 2007, ve čtrnácti letech, odešel tento talentovaný hráč do
Štruncových sadů. Nechybělo však mnoho a dnes by Dominik nastupoval v jiných než plzeňských barvách. „Předtím, než si mě do Plzně přivedli pánové Bečka a Sluka, jsem totiž už měl podepsané přestupní lístky
do Slavie a nabídky z Teplic, Sparty a Sokolova. Myslel jsem si, že odchod
do velkých klubů, jako jsou Slavie nebo Sparta, by pro mě byl velkým skokem, a tak jsme se s taťkou rozhodli pro Viktorku. Bylo to výhodnější také
z hlediska vzdálenosti,“ vysvětluje, proč se z něj nakonec stal viktorián.
„Nikdy jsem toho, jak jsem se rozhodl, nelitoval. Líbí se mi tu a jsem v Plzni
naprosto spokojený,“ říká 187 centimetrů vysoký hráč. I tak byl ale přestup do Viktorie pro Dominika velkou změnou. „Musel jsem si zvykat.
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Od té doby, co jsem přišel do Plzně, bydlím u paní doktorky Beranové, což
je moc fajn. Kluci z kabiny mi v začátcích hodně pomohli, měli jsme tu
moc dobrou partu v čele s trenérem Pepou Šnebergerem. Bylo to bezproblémové a asi jsem si to nějak tak představoval,“ vzpomíná na svůj první
rok ve Viktorce.

Klubové i reprezentační vzpomínky
Když přemýšlí nad největšími zážitky ze svého žákovského působení,
vzpomene si na dva velmi příjemné momenty. „Nejvíce mi utkvěla v paměti asi první stáž v Liverpoolu, kde jsem byl ve čtrnácti. Strávil jsem tam
dva týdny. Přivezl mne tam pan Lacina a vzápětí odletěl, takže mě hodil
do vody a já musel plavat. Neuměl jsem vlastně ani slovo anglicky. Kromě
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toho si dnes rád vzpomenu také na druhé místo ze skvěle obsazeného
žákovského turnaje, který se hrál v Rakousku,“ přemýšlí nad úspěchy ze
žáčků fotbalista, který při svém přechodu do dorostu naskočil rovnou
do sedmnáctky. Od šestnácti let je také pravidelně v mládežnických reprezentacích. „V šestnáctce se mi hodně dařilo, během dvanácti zápasů
jsem dal osm gólů. Parádní byly také mezistátní turnaje, ať už to je kvalifikace v Bělorusku v sedmnáctce nebo lichtenštejnské mistrovství Evropy.
I když v Lichtenštejnsku se mi zas až tak moc nedařilo, protože jsem nedal
ani jednu branku a ani jsem na sebe v nějakém utkání nějak výrazněji neupozornil. Přesto na to vzpomínám rád a doufám, že se ještě v nároďáku
nějaký ten rok udržím,“ přeje si talentovaný útočník, jenž nastupoval
v národním týmu vedle dnešního fotbalisty Chelsea Tomáš Kalase, li-

proﬁl
verpoolského Jakub Sokolíka nebo bratrů Twardziků, kteří jsou nyní
v Celticu Glasgow.

V jedné kabině s Torresem
V roce 2008 se Dominikovi ozvali liverpoolští Reds podruhé. „Byl jsem
hrozně rád, že jsem dostal nabídku na další stáž. Byla to další obrovská
zkušenost. Viděl jsem, jak trénuje anglický tým, sám jsem si zatrénoval
s Fernandem Torresem, byl jsem na večeři se Stevenem Gerrardem. Pro
mě osobně to byl obrovský zážitek
a další motivace,“ popisuje s nadšením. „Když jsem tam byl podruhé,
už jsem nebydlel na hotelu, ale
v rodině. Byl jsem také lépe připraven, snažil jsem se komunikovat.
Angličtinu jsem se předtím učil po
večerech, určitě jsem se zlepšoval.
A když tam jste jeden nebo dva
týdny, tak něco pochytíte a hned se
lépe domluvíte,“ přemýšlí o svých
jazykových znalostech. Na jeden
zážitek ze svého druhého pobytu
u slavného celku z města Beatles
nikdy nezapomene. „Před zápasem
s Derby County jsme měli společný
trénink s několika kluky z prvního týmu Reds. Trénoval s námi Fernando
Torres, Lucas Leiva nebo Jamie Carragher. Hráli jsme modelový zápas
a potom si šli ještě kluci z áčka zahrát ‚bago‘. Fernandovi se líbily moje
kopačky, měl jsem je nové, a tak jsem mu je půjčil. Jamie Carragher ale
Fernanda dojel skluzem a na kopačkách mi roztrhl patu. Fernando mi
pak musel půjčit své, abych mohl ještě další dny trénovat,“ směje se při
vzpomínce na setkání s velkými hvězdami fotbalové světa. Dominik
však odmalička držel palce jinému týmu než slavnému FC Liverpool.
„Když jsem byl malý, tak jsem fandil Realu Madrid. Sám jsem nastupoval
dříve v obraně a v tu dobu byl mým vzorem Roberto Carlos, takže i proto
jsem přál ‚bílému baletu‘,“ vzpomíná na slavné dny Realu Madrid, kdy
v jeho sestavě nastupovali takoví hráči, kterými byli Fernando Hierro,
Zinedine Zidane, Raúl či Luis Figo.

Přes juniorku do prvního týmu
I když je nyní Dominik znám jako kanonýr, jak sám zmínil, začínal původně v obraně. Změna přišla v krajských výběrech pod vedením trenéra Pejmla. „Ve dvanácti letech jsem se pak postavil do útoku už nastálo.
O rok později jsem nastřílel sedmadvacet branek za sezonu a odešel jsem
právě do Viktorky,“ říká. „Vždycky jsem ale chtěl dávat góly. Nemůžu ale

říci, že bych měl nějakou extrémně povedenou sezonu. Dařilo se mi jak
v žácích, tak v dorostu. Navázal jsem na to i v juniorce, kde jsem dal v prvních sedmi zápasech asi pět branek,“ dostává se ke svým prvním zápasům v ČFL. „Do juniorky jsem se strašně moc těšil. První zápas jsem odehrál proti střížkovské Bohemce, která sestoupila z první ligy do třetí, takže
to byl o to větší zážitek. Doufám, že jsem do týmu zapadl. Byl bych moc
rád, kdyby mi tam spadla nějaká branka i na jaře a s juniorkou bychom se
umístili v první polovině tabulky. To je náš cíl,“ přeje si. Výkonů mladého
střelce si všiml také kouč prvního
týmu Pavel Vrba, který neváhal
Dominika poslat jako střídajícího
hráče do utkání Ondrášovka Cupu
v Opavě. „Bylo to perfektní. Patnáct
minut před koncem zápasu jsem šel
na hřiště a řekl jsem si, že vypustím
duši a že nesmím hlavně kazit. Po
té čtvrthodině jsem opravdu duši
vypustil, měl jsem toho vážně dost,“
líčí svou pohárovou premiéru v plzeňských barvách. Zimní přípravu
už absolvoval s áčkem Viktorky.
„Byl jsem hrozně nervózní, měl jsem
strach vůbec cokoliv říci. Už jsem si
ale zvykl a je to vidět i o trénincích,
kde se nebojím jít jeden na jednoho,“ popisuje své pocity. „Je to pro mě
hlavně obrovská zkušenost. Okoukávám, co dělají při hře třeba Marek Bakoš, Honza Rezek nebo Pavel Horváth. Nyní se od nich my mladí jenom
učíme, musíme na sobě tvrdě pracovat a snažit se odstranit nedostatky,
které máme. Budeme se určitě chtít prosadit,“ říká s pokorou sedmnáctiletý viktorián. „Hlavně musím zapracovat více na levé noze, také na moji
postavu nemám nijak výbornou hru hlavou,“ dodává okamžitě sebekriticky.

Dva domovy plzeňské ostrostřelce
Už od svého přestupu do Viktorie bydlí Dominik u doktorky Viktorie
Ludmily Beranové. „Mám vlastně dva domovy. V Březové a tady u paní
doktorky Beranové. Je na mě strašně hodná, udělá pro mě první poslední
a jsem strašně rád, že u ní mohu být. Občas jsme se také na něčem neshodli,
ale to je přirozené, nemohu si vůbec na nic ztěžovat. Někdy se udivuji nad
tím, že vydrží nějaké věci, které dělám. Třeba když jí dávám všechno vědět
až na poslední chvíli. Má se mnou opravdu svatou trpělivost,“ nemůže si
vynachválit péči, které se mu v Plzni dostává. V západočeském městě
tráví takřka všechen svůj čas. „O to více je člověk rád, když může na chvíli
přijet domů. V jednu dobu jsem ale spíše, když jsem byl v Březové, lítal za

9

VIKTORIÁN 5/11

holkama,“ přiznává s úsměvem. „Přítelkyni jsem měl dva a půl roku, ale
potom se to nějak nevyvedlo. Teď spolu ale vycházíme úplně normálně,“
prozrazuje. Když přijde domů, tak se kromě rodičů těší také na starší sestru Denisu, která má šestiletého syna, a třicetiletého bratra Františka,
jenž určitě není zamilován do fotbalu tak jako jeho mladší sourozenec.
„Franta říká, že není blázen, aby se společně s dalšími honil na hřišti za
balonem. Dříve dělal karate,“ směje se.

Školní starosti a volnočasové radosti
V současné době studuje Dominik druhý ročník na střední průmyslové
škole dopravní. „Snažím se zvládnout, co se dá. Nyní jsem teprve dokončil
první pololetí, musel jsem dodělávat ještě nějaká ‚enka‘. Plánuji ale to, že
budu každý den docházet do školy vždy aspoň na hodinu před tréninkem
a napíšu si nějaký test, abych vše zvládnul,“ říká. „Nikdy jsem nebyl jedničkář, ale na základce trojky nebo čtyřky neexistovaly. Na střední to je jiné,
mám méně času a mohu říci, že jsem rád, že jsem čtyřky ukopal. Fotbal je
pro mě sice základem, ale do života musím mít další vzdělání, kdyby se,
nedej bože, něco stalo,“ zapřemýšlí se. Volný čas Dominik hodně tráví se
svými spoluhráči. „Nejčastěji jsem s Pavlem Šteflem z juniorky a brankářem Danem Houdkem. Zajdeme někam na kávu, zahrajeme si na PlayStationu nebo se podíváme večer na Ligu mistrů. Nedávno jsme byli s jejich
přítelkyněmi v zoologické zahradě. Vlastně jsem jim tam dělal ‚křena‘,“
rozvypráví se o svých volných chvílích. „Se všemi mladými kluky jsem
ale zadobře. Třeba s Michaelem Krmenčíkem se známe už z krajských výběrů, protože dříve hrál za Sokolov, a jsme opravdu dobří kamarádi. Nebo
s Davidem Štípkem, se kterým jsme spolu šli do juniorky a pak i do áčka,
jsem se dříve pořádně neznali. V juniorce jsme spolu ale dělali a nosili pití
a podobně. No a teď to už dělám u áčka,“ směje se. Všichni tito talentovaní fotbalisté mají podle Dominika
šanci, aby se prosadili. „Musíme ale
tvrdě dřít a čekat na příležitost, která
možná během tohoto nebo příštího
roku přijde. To platí pro všechny mladé,
kteří tu hrají,“ říká svou radu všem
svým vrstevníkům z Viktorie. „Určitě
bych se chtěl prosazovat a stále zlepšovat. Prvotním cílem pro mě je dostat
se do ligy. Je to samozřejmě hodně náročné, protože tu je mnoho skvělých
fotbalistů,“ zasní se Dominik Mandula, který už má na svém kontě zápas v Ondrášovka Cupu. Proč by tedy
nemohla již nyní přijít nějaká utkání
v Gambrinus lize?
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při objednávce zadejte do poznámky
heslo VIKTORIA a získáte 20% slevu na veškerý sortiment

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

Souboj prvního
se třetím skončil
dělbou bodů
Dva zápasy Gambrinus ligy a shodný počet
zápasů Ondrášovka cupu mají za sebou
plzeňští fotbalisté. Nejprve doma přivítali
v atraktivním duelu jablonecký Baumit, poté
zavítali k prvnímu čtvrtﬁnálovému duelu do
Mladé Boleslavi. Následně zamířili do Příbrami
a poté v odvetě hostili ve Štruncových sadech
Mladou Boleslav (zápas se hrál po uzávěrce
bulletinu).
„Měli jsme daleko více vyložených šanci, ale beru i bod, protože JabloVyprodané Štruncovy sady viděly souboj prvního týmu se třetím. Ten
nec
má dlouhou sérii zápasů bez prohry. Možná jsme tak mohli být první,
nabídl od úvodního hvizdu svižný fotbal. Jako první zakončovali hosté
kdo jej mohl porazit,“ přemýšlel o utkání Pavel Horváth. „Jablonec hrál
Loučkou. V jedenácté minutě byla Viktorka blízko vedení. Po faulu Vodobře, byl nebezpečný v přechodové fázi. Na druhou stranu jsme podle mě
šahlíka na Limberského měli viktoriáni výhodu přímého kopu z pětaměli po většinu zápasu navrch a měli i více vyložených šanci. Inkasovali
dvaceti metrů. Bakoš skvěle vystřelil, Valeš stejně bravurně vytlačil jeho
jsme bohužel smolně po odraženém míči. V závěru jsme ale měli drtivý
střelu na břevno. Následná dorážka hlavou od tísněného Trappa orazíttlak, bohužel jsme naše šance nedali,“
kovala opět jablonecké břevno. V 53. minutě
hry přišel jeden z klíčových okamžiků zápasu.
FC VIKTORIA PLZEŇ–FK BAUMIT JABLONEC souhlasil se spoluhráčem David Limberský.
Rezek prolétl do jablonecké šestnáctky, kde
1:1 (0:0)
ho faulem zastavil Beneš. Za svůj zákrok uviBranky 54. Rezek – 61. Lafata
„Musím přiznat, že první půli jsme neděl jablonecký stoper po druhé žluté kartu
ČK 53. Beneš
hráli podle mých představ, Jablonec měl
červenou a Viktorka dostala výhodu pokutoŽK Bakoš, Rajtoral, Petržela – Vošahlík, Beneš, Piták,
míč více pod kontrolou. My jsme se takvého kopu. Míč si na značku desítky postavil
Eliáš
řka nedostávali do hry. Zápas byl určitě
Horváth, poslal Valeše na druhou stranu, ale
Rozhodčí Drábek – Jiřík, Teuber
ovlivněn penaltou, my jsme ale bohužel
orazítkoval pouze levou tyč. Z následné doDiváků 7 425 (vyprodáno)
náskok neudrželi. Měli bychom to ale
rážky uklidil míč do odkryté branky Jablonce
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Neuwirth,
zvládnout v zápase, kdy soupeř dohrává
Rezek! Viktorka se ujala vedení 1:0. V 62. miBystroň, Limberský – Ďuriš (39. Rezek), Trapp
o desíti a hrajeme před domácím publinutě bylo vyrovnáno. Kovaříkovu střelu z hra(79. Fillo), Horváth, Kolář, Petržela – Bakoš
kem. Musím však své hráče pochválit za
nice vápna srazili viktoriáni ke zcela volnému
(88. Jiráček), trenér Pavel Vrba
závěrečnou fázi. Bohužel jsme v situacích,
Lafatovi, který už neměl problém balon
FK Baumit Jablonec Valeš – Eliáš, Pavlík, Beneš,
kdy jsme mohli utkání rozhodnout, neusměrnit do plzeňské sítě. Během posledních
Kovařík – Vaněk (55. Drsek), Jarolím, Loučka, Piták,
dokázali zachovat klidnou hlavu a příleminut utkání se Viktoria tlačila před branku
Vošahlík (83. Hejda) – Lafata (90. Třešňák),
žitosti jsme nevyužili,“ smutnil plzeňský
Jablonce, ale vstřelit vítězný gól se jí nepodatrenér František Komňacký
trenér Pavel Vrba.
řilo, zápas tak skončil dělbou bodů.
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Historicky první
výhra v Příbrami
Před více jak třemi tisícovkami diváků, z nich početná část byla
z Plzně, nastoupili viktoriáni v příbramské Adidas k utkání
24. kola Gambrinus ligy. Bilance předcházejících zápasů jasné
říkala, že fotbalová Plzeň ještě nikdy na stadionu u Litavky
nevyhrála.
„Počítali jsme s tím, že Příbram bude doma hodně nepříjemná, běhavá,
Pohled na tabulku postavil do role favorita plzeňskou Viktorii
což se nakonec prokázalo. Chtěli jsme dát první gól, a to se podařilo. To
a nutno říci, ze se jí ujala více než dobře. Ve 12. minutě byl blízko
pochopitelně nahrávalo nám a po druhé brance, si myslím, jsme soupeře
k úvodní brance Marek Bakoš, jenže v den svých osmadvacátých narojasně přehrávali,“ komentoval vítězný zápas autor druhé branky – Petr
zenin mu nepřálo štěstí. O pět minut později byl v pokutovém území
Jiráček. Do Příbrami přijela svůj tým
sražen Petr Jiráček a nařízený pokutový
povzbudit početná skupina plzeňských
kop Pavel Horváth úspěšně v první
1.FK PŘÍBRAM–FC VIKTORIA PLZEŇ 0:3 (0:1)
příznivců. „Byli opět po celý zápas fantasbranku. Viktoria diktovala tempo hry
Branky 17. Horváth (PK), 68. Jiráček, 82. Ďuriš
tičtí. Je super, mít takové fanoušky, kteří
a svého soupeře tlačila před jeho šestŽK T. Pilík, Tarczal – Horváth
neváhají v takovém počtu vyjet za týmem
náctku. V závěru první části zvýšit náskok
Rozhodčí Matějek – Mencl, Pospíšil
na jeho zápasy. I oni mají podíl na této
Daniel Kolář, ale příbramský gólman byl
1.FK Příbram Hruška – M. Plašil, J. Štochl, Nohýnek,
výhře,“ dodal hrdina duelu, který v plproti.
Pleško – Klesa, Videgla (46. Ricka), Tarczal, T. Pilík,
zeňském dresu nastřádal již 78 prvoligoZ. Koukal
vých startů, které dokázal okořenit šesti
Do druhé části vstoupili domácí aktiv(77. M. Štochl) – Wágner (66. Huňa),
brankami.
něji a po šesti minutách hry byli blízko
trenér Roman Nádvorník
vyrovnávací brance, jenže brankář
FC Viktoria Plzeň R. Pavlík – Rajtoral, Ševinský, Bystroň,
Osmnáctou letošní výhru komentoval
Pavlík včasným vyběhnutím a obětaLimberský – Petržela (88. Krmenčík), Horváth, Kolář
trenéra
Pavel Vrba následovně. „Myslím,
vým zákrokem příležitost Plašila zmařil.
(79. Ďuriš), Jiráček – Rezek, Bakoš (90. Sladký),
že
jsme
dnes odehráli dobré utkání. Jsem
V 68. minutě to byl Petr Jiráček, kdo zatrenér Pavel Vrba
spokojen. Tady v Příbrami jsem s Plzní
končil kombinační akci s Janem Rezkem
snad ještě nevyhrál. Vždy jsme se tady tráa zvýšil tím vedení svého týmu. O čtrnáct
pili, o to více jsem rád, že se nám to dnes
minut později se prosadil střídající Ďuriš
podařilo.“ Po druhé vstřelené brance
a stanovil tak konečný výsledek na 3:0
byli favorizovaní hosté lepším týmem
pro Viktorku. Viktoria, nejen že dokázala
a svého soupeře přehrávali.
utnout neúspěšnou bilanci na stadionu
v Příbrami první historickou výhrou, ale
„Je pravda, že první poločas byl vyrovzároveň se stala v letošním ročníku prvnanější. Dali jsme gól a měli další dvě příním týmem, který v Adidas Aréně vstřeležitosti. Bohužel v té koncovce jsme nebyli
lil domácím fotbalistům více než jednu
dostatečně důrazní. Po druhé brance byl
branku.
zápas prakticky rozhodnutý a myslím si,
že jsme byli pohyblivější, techničtější, a že
Z osmi ligových duelů v Příbrami dojsme zaslouženě vyhráli.“
kázala Viktoria uhrát pouze dvě remízy.
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soupeř
které patří spíše k průměrným mužstvům. Změna nastává se vznikem
samostatné české soutěže, Slavia má kádr plný hvězdných fotbalistů
a nakonec se jí podaří získat ligový titul v roce 1996. Slávistický dres
v tento úspěšný rok oblékali mimo jiné Karel Poborský, Radek Bejbl,
Vladimír Šmicer či Jan Stejskal. V letech 1997 a 1999 se Slavii podařilo
zvítězit v české pohárové soutěži, to už byl členem slávistického týmu
také Pavel Horváth.

Velká vítězství a pády posledních let

Pýcha a pád
Slavie Praha
Slavia Praha nezažívá v letošním ročníku vůbec šťastné
období. Po sezonách 2007/08 a 2008/09, ve kterých klub
z Prahy vybojoval svůj druhý a třetí titul v samostatné české
soutěži, zapadl do středu ligové tabulky a může jen vzpomínat
na své úspěchy z let minulých. Podaří se slávistům napravit
nepovedený dojem z letošního fotbalového roku v posledních
utkáních jara?

Historie plná úspěchů
SK Slavia Praha byla založena již v roce 1892, o čtyři roky později se
součástí tohoto sportovního klubu stal také fotbalový tým. První fotbalové roky Slavie jsou spojeny s působením skotského trenéra Johna
Williama Maddena, který u týmu působil dlouhých 25 let. Na přelomu
20. a 30. letech zažíval klub z Edenu úspěšné období. Tým složený kolem vynikajícího gólman Františka Pláničky a kanonýra Antonína Puče
získával v tuto dobu ligové i pohárové tituly. Na konci 30. let přestoupil
do Slavie z Admiry Vídeň kanonýr Josef Bican, který se v letech následujících stal hned desetkrát nejlepším ligovým střelcem. „Sešívaní“ s Bicanem v sestavě v letech 1940 až 1943 vítězí v první lize a v roce 1937 se
dočkali také velkého úspěchu na evropské scéně, kde získali Středoevropský pohár. V 50. a 60. letech však tento pražský klub marně hledá
svou slávu z meziválečného a válečného období a působí také několik
sezon ve druhé nejvyšší soutěži. Následně se však vrací do první ligy, ve
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Ročník 2007/08 se stal pro slávistické fotbalisty i příznivce rokem splněných přání. Slavia se probojovala do Ligy mistrů, když v předkole
slavné evropské soutěže vyřadila Ajax Amsterodam a v květnu roku
2008 slávisté otevřeli svůj nový stadion. To však nebylo zdaleka vše,
neboť se „sešívaným“ podařilo triumfovat také v Gambrinus lize. V roce
následujícím se Slavia pod vedením Karla Jarolíma mistrovský titul obhájila. Sezona 2009/10 už však znamená ústup slávistů ze největších
pozic. Klub obsadil nakonec až sedmé místo, což bylo velký zklamáním. A ani v letošním ročníku se „sešívaným“ nedaří navrátit se zpět na
špičku ligové tabulky. Zároveň Slavii tížily finanční problémy, což vedlo
také odchodu hráčů. Špatné výsledky nakonec stojí také místo trenéra
Jarolíma, kterého nahradil Michal Petrouš, jenž během své hráčské
kariéry nastupoval také v barvách Viktorie. Do jarní části ročníku však
slávisté vstoupili na výbornou, když v prvních pěti zápasech jara vždy
bodovali. Sérii zápasů Slavie bez prohry zastavila až Sparta, která svého
věčného rivala zdolala v derby v poměru 2:0.

Kádr Slavie?
Zkušenost
i dravé mládí
První tým slávistů je plný
talentovaných mladíků.
Jedním z nich je Ondřej
Čelůstka. Tento jedenadvacetiletý obránce má
na svém kontě zkušenost
s fotbalem v Itálii, kde
působil jako host v Palermu. Dalším nadějným
hráčem je Milan Černý,
jenž měl původně v zimě
Slavii opustit, ale nakonec
z jeho přestupu do Rostova sešlo. Zapomenout
bychom neměli také na

soupeř
středopolaře Petra Jandu či dvacetiletého
útočníka Jakuba Horu. Nicméně ve Slavii je
také několik velezkušených hráčů, bez kterých bychom si základní jedenáctku dnešního
soupeře Viktorky snad ani nemohli představit.
Jedničkou „sešívaných“ v bráně je čtyřicetiletý Martin Vaniak, v záložní řadě nastupuje
Lukáš Jarolím s Karolem Kiselem. Slovenský
bojovník Kisel, který dříve hrál mimo jiné také
za Bohemku nebo Spartu, je nyní nejlepším
střelcem Slavie. Naopak střelecký prach zvlhnul útočníkovi Stanislavu Vlčkovi, který se
v této sezoně zatím hledá. Největší slávistickou posilou v zimním přestupním termínu byl
Zbyněk Pospěch, ofenzivní fotbalista, který
má pověst problémového hráče. Nicméně
zima byla ve Slavii spíše ve znamení odchodů.
Klubu dal vale Adam Hloušek, jenž zamířil do
Kaiserslauternu. Jaroslavu Černému, Hocine
Raguedovi a Tijani Belaidovi skončily se Slavií
smlouvy a rozhodli se hledat své fotbalové
štěstí jinde.

Viktoriáni se „sešívanou“ minulostí
Na soupisce vedoucího celku Gambrinus ligy
je trojice fotbalistů, kteří v minulosti oblékali
slávistický dres. Jedním z nich je plzeňský

kapitán Pavel Horváth, jenž si se Slavií zahrál
své první zápasy v pohárové Evropě. „Nepovedl se nám titul, ale dvakrát jsme vyhráli
český pohár, velkým zážitkem navíc byly duely
v Evropě. Asi nejvíc vzpomínám na duel ve Valencii hned v mé první sezoně, což pro mě bylo
až něco neuvěřitelného. Teď bych si to už asi
tolik neužil, ale tehdy jsem regulérně dvě noci
nespal,“ vzpomíná na působení v Edenu. Před
startem jarní části ročníku se do Viktorie vrátil ze Slavie Petr Trapp, jenž je jedním z hráčů,
kteří „sešívané“ v zimě opustili. „Parta byla ve
Slavii skvělá, člověk poznal, jak to chodí v jiném
klubu. Mají tam parádní stadion, chodilo pořád
dost lidí, kteří dělali solidní atmosféru. Na Slavii
mám jenom dobré vzpomínky, člověk tam zažil
všechno. Jednou jsme byli dole, jednou nahoře.
Ale takto to chodí také v normálním životě. Ze
spousty věcí si vezmete ponaučení a to, co se
tam dělo poslední měsíce, bylo něco, co jsme
nemohli ovlivnit,“ hodnotí svůj pobyt v pražském klubu. Slávistický dres v minulosti nosil
také Petr Jiráček, který ve Slavii působil v dorosteneckém věku. Zapomenout bychom neměli také na trenéra juniorky a asistenta Pavla
Vrby Jiřího Skálu, jenž strávil v Edenu během
své hráčské kariéry tři sezony.

Podzimní zápas z 1. října 2010
SK SLAVIA PRAHA–FC VIKTORIA PLZEŇ 0:1 (0:1)
Branky 17. Rezek z penalty
ŽK Hubáček, Belaid, Vyhnal, Kisel – Navrátil, Bakoš, Rajtoral
Rozhodčí Franěk – Štěrba, Koval
Diváků 6 133
SK Slavia Praha Zlámal – Janda (90. Vomáčka), Koubský, Ragued,
Hubáček – M. Černý, Kisel, Dembélé (78. J. Černý), Belaid – Vyhnal,
Hora (85. Petrák),
trenér Michal Petrouš
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Limberský –
Petržela (88. Brezinský), Rada, Horváth, Jiráček (81. Ďuriš) – Rezek,
Bakoš (69. Střihavka),
trenér Pavel Vrba
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představení týmu

1

33

30

3

Dan Houdek

Martin Ticháček

Roman Pavlík

Miloš Brezinský

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

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

17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 102
Prvoligové branky 0

2. 4. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 60
Prvoligové branky 2

4

7

13

8

Tomáš Hájovský

Petr Trapp

David Limberský

Jan Matas

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

6. 12. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 113
Prvoligové branky 8

6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 144
Prvoligové branky 13

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

15

18

21

9

František Ševinský

David Bystroň

Aleš Neuwirth

Martin Fillo

31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 136
Prvoligové branky 7

18. 1. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 229
Prvoligové branky 11

4. 1. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 100
Prvoligové branky 3

6. 12. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 82
Prvoligové branky 20

11

10

22

20

Pavel Horváth

Milan Petržela

Petr Jiráček

Martin Sladký

22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 333
Prvoligové branky 68

19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 179
Prvoligové branky 18

2. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 76
Prvoligové branky 6

1. 3. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 1
Prvoligové branky 0
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představení týmu

26

27

29

5

Daniel Kolář

František Rajtoral

David Štípek

Michal Ďuriš

27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 152
Prvoligové branky 31

12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 164
Prvoligové branky 25

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

1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 17
Prvoligové branky 3

6

13

17

23

Michal Krmenčík

Dominik Mandula

Jan Rezek

Marek Bakoš

15. 3. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 1
Prvoligové branky 0

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

5. 5. 1982
Post útočník
Prvoligové starty 163
Prvoligové branky 26

15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 44
Prvoligové branky 14

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

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

Dva zápasy
bez gólového a
bodového efektu
Smolná utkání mají za sebou hráči juniorského týmu Viktorie
Plzeň. Nejprve je doma „sestřelil“ bývalý hráč Viktorie – Ferenc
Róth, poté prohráli na hřišti Arsenalu Česká Lípa.

V dalším kole pak zavítali viktoriáni na hřiště České Lípy. Úvod
utkání vyšel lépe domácím hráčům. A už ve 4. minutě se mohl do listiny střelců zapsat explzeňský Kousal, ale brankář Houdek byl na svém
místě. Aktivně hrající Arsenal si postupně vytvářel další příležitosti, ty
však troskotaly na bravurním Houdkovi. V 15. minutě pustili rozhodčí
Viktorii na polovinu soupeře a hned z toho byla příležitost. Po rychlém brejku se ocitl před domácím brankářem Dvořák, jeho umístěnou
střelu Meier stačil vyškrábnout na roh. Ve 20. minutě zahrávali domácí
standardní situaci. Finklár našel volného Jablonského a ten nedal plzeňskému brankáři šanci – 1:0. V samém závěru viktoriáni dopravili
míč za záda brankáře Meiera, jenže pomezní rozhodčí byl proti, když
odmával ofsajd. V 50. minutě si na centrovaný míč po rohovém kopu
vyskočil domácí Voltr a poslal jej do plzeňské sítě – 2:0. O čtyři minuty
později mohl dostat hosty znovu do zápasu kontaktní brankou Dvořák,
jenže přestřelil. Další příležitost Viktorie přišla v 56. minutě. Meier byl
na střelu Hoffmanna krátký, ale na brankové čáře jej zaskočil Jablon-

Nejprve nastoupila rezerva Viktorie k utkání na domácí půdě. Viktoriáni nezačali špatně a již v první minutě otestoval brankáře Ovčár
plzeňský Vaněček. Poté měli hosté výhodou dvou rohových kopů, ale
ani oni neuspěli. Desátá minuta přinesla další střelecký
FC VIKTORIA PLZEŇ B–SOKOL OVČÁRY
pokus aktivního Vaněčka, ale
0:2 (0:0)
i v tomto případě v konfronBranky 47. a 65. Róth
taci s gólmanem Ovčár vyšel
Rozhodčí Grimm – Kříž, Janoch
na prázdno. V 16. minutě zaDiváci 150
hrávali hosté rohový kop, míč
Viktoria B Ticháček – Mudra, Matas, Růžička,
nakonec orazítkoval břevno
Dvořák – Hrošovský (81. Herák), Sladký, Vaněček –
Štípek, Mandula (46. Hoffmann), Krmenčík
plzeňské svatyně. „Do utkání
(56. Nový), trenéři Skála, Lepeška
jsme nastoupili lehkovážně,
bez pohybu,“ posteskl si po
utkání trenér Jiří Skála. „Nechali jsme se zbytečně zatlačit, inkasovali laciný gól.“

ARSENAL ČESKÁ LÍPA–FC VIKTORIA PLZEŇ B
2:0 (1:0)
Branky 20. Jablonský, 50. Voltr
ŽK Jablonský, Parys – Růžička
Rozhodčí Schröter – Langer, Kříž
Diváci 480
Viktoria B Houdek – Mudra, Matas, Růžička
(50. Štefl), Mandous – Krmenčík (46. Vaněček),
Sladký, Hoffmann, Hrošovský, Dvořák – Mandula
(67. Beránek), trenéři Skála, Lepeška

V úvodu druhé půle dal
o sobě vědět Ferenc Róth,
který v minulosti oblékal dres
Viktorie. Na jeho střelecký
pokus byl brankář Ticháček
krátký – 0:1. Branka hosty vybídla k ještě větší aktivitě. Jenže to byli domácí, kdo mohl v 59. minutě
měnit stav. Hoffmann těsně za hranicí malého vápna mířil pouze do
gólmana. V 65. poslal svůj tým do dvoubrankového náskoku Ferenc
Roth, který využil zaváhání plzeňské obrany. „Druhé brance soupeře
předcházela fatální chyba našich zadáků. Takové chyby pak mladý tým
sráží. Na druhé straně musím uznat, že Ovčáry dnes vyhráli zaslouženě.
Celé utkání jsme byli horším týmem. Chyběl nám pohyb, důraz.“

ský. V 77. minutě se domácí obranou protáhl střídající
Beránek, ale v souboji s exligovým gólmanem neuspěl.
A když nevyšel ani pokus Vaněčka šest minut před koncem, mohli domácí oslavovat výhru a tři body.

„S výkonem ve druhém poločasu můžeme být spokojeni,“ komentoval
zápas asistent trenéra Martin Lepeška. „Ten byl z naší strany, co se týká
herního projevu a nasazení velice slušně odehraný. Vytvořili jsme si asi šest
slibných příležitostí, jen jsme je nedokázali přetavit v kontaktní gól. Pokud
by se tak stalo, věřím, že by zápas dopadl jinak. Vždyť jsme domácí přehrávali kombinací a vynutili si územní převahu.“
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mládež

Z dvojutkání Teplicemi
pouze bod
V rámci 21. kola Seznam.cz – České ligy dorostu se minulou
neděli představily v Luční ulici celky Teplic. Viktoriáni přestože
nesehráli špatná utkání, získali pouze jeden bod za remízu 2:2
v kategorii U18.

U18
FC VIKTORIA PLZEŇ–FK TEPLICE 2:2 (0:1)
Branky Viktorie 67. Lukeš, 75. Šípek
Viktoria Brych – Ruda (45. Sýkora), Libotovský, Krčál, Vaňous, Bečka,
Rusňák, Hamerník (67. Avdič), Šípek, Lukeš (82. Pernglau), Hvězda
trenéři Žilák, Růžička

U16
FC VIKTORIA PLZEŇ–FK TEPLICE 2:4 (1:2)
Branky Viktorie 22´z PK Mariánus, 68´Panuška, 72´Chasin,
80´Mariánus
Viktoria Šiman – Morávek , Denk , Piroch, Špic (65. Čihák) – Vyleta,
Soroka (55. Like), Glazer, Kutil – Holub (65. Tušek), Štěpán,
trenéři Staněk, Kastner
viktoriánským pokutovém územím vyrovnat na 2:2. „Kvalitní výkon
nám nepřinesl vítězství, protože jsme nebyli dostatečně efektivní. Šancí na
vstřelení branky jsme měli veliké množství, ale brankář hostů pro nás byl
těžko překonatelnou překážkou.“

Od úvodních minut si oba týmy na hřišti rozdělily své role. Domácí
mužstvo bylo tím týmem aktivním, dominujícím, kombinujícím. Teplice se snažily o rychlý přechod do útoku. V 19. minutě padla první
branka utkání. Teplický obránce ze 35 metrů vystřelil a míč skončil za
zády brankáře Brycha (0:1). Již v průběhu prvního poločasu si Viktoria vytvořila šance, ale vyrovnat se nepodařilo. Lukeše dvakrát vychytal hostující brankář. Ve 23. minutě Šípkovu střelu vykopával obránce
z prázdné branky. Ve druhém poločase byl průběh hry podobný.
V 68. minutě se domácím podařilo vyrovnat. Šípkovu přihrávku proměnil v branku Lukeš (1:1). V 75. minutě Rusňák přihrál Šípkovi, jehož
technická střela znamenala vedoucí gól (2:1). „Náskok jsme mohli zvýšit,
ale ani ty největší šance se nám nepodařilo proměnit,“ komentoval průběh trenér Jiří Žilák. Hosté dokázali v poslední minutě po závaru před
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Utkání mladších dorostenců začalo oboustranně svižně. Již v 10. minutě zahrozili viktoriáni, kdy po kombinaci po levé straně hosté odvraceli s největším vypětím. Ve 32. minutě po sérii chyb v domácí rozehrávce se dostal v pokutovém území k míči hostující útočník a prudkou
střelou k tyči otevřel skóre. Viktoria vyrovnala o šest minut později zásluhou Štěpána po kombinační akci a centru Vylety. Druhá pohroma
pro domácí přišla v závěru první části z Rychlého brejku. Do druhého
poločasu nastoupili plzeňští hráči se snahou o zvrat utkání. Jenže řada
nepřesností, časté ztráty míče místy, znamenaly další branky Teplic.
Vi k to r i á n i k o r i g ov a l i
až v závěru, kdy Tomáš
Glazur proměnil centr
Vylety. „Především druhý
poločas se nám nepovedl,
hra postrádala pohyb,
přesnost a větší kvalitu.
Je pravda, že u některých
hráčů v tomto věku by se
mělo projevit větší zaujetí
pro hru a snaha vypořádat se s nepříznivým vývojem utkání,“ hodnotil zápas trenér Jan Staněk.

mládež/ženský fotbal

Zápasy mládeže ve výsledcích

bodovaly
U19

I. liga dorostu

MOST–VIKTORIA 2:2 (1:1)
Branky Dvořák, Jarina
VIKTORIA–SPARTA 2:1 (2:0)
Branky Končal, Kůžel

U18 I. liga dorostu

Ženy i dorostenky
bodovaly
Čtvrtou letošní výhru si zajistily fotbalistky Viktorie Plzeň
v utkání s Hradcem Králové. Díky třem bodům se viktoriánky
v tabulce posunuly o jednu příčku výše.

DUKLA–VIKTORIA 0:4 (0:2)
Branky Krčál 2, Šípek, Lukeš

U17

I. liga dorostu

MOST–VIKTORIA 0:1 (0:0)
Branka Pernglau

VIKTORIA–SPARTA 1:4 (0:3)
Branka Chasin

U16 I. liga dorostu
DUKLA–VIKTORIA 1:1 (0:1)
Branka Like

U15 Seznam.cz – Česká liga
VIKTORIA PLZEŇ–DUKLA PRAHA 7:1 (3:0)
Branky Kratochvíl 2x, Medveděv 2x, Ruml , Černý , Malý

Plzeňské fotbalistky byly od samého začátku lepším týmem. Lépe
kombinovaly, byly kompaktnější, soupeře aktivním presinkem nenechávaly rozehrát. „Zasloužené vítězství, celé utkání jsme byli lepší,“ hodnotil zápas trenér Ivan Bican. Postupně
šly plzeňské fotbalistky až do vedení 3:1.
Jenže soupeř v 87. utkání zápas zdramatizoval, když snížil na 3:2. „Poslední
minuty byly dlouhé, ale díky týmové práci
jsme těsný náskok uhájili. Smůlu měla
v závěru Mikysková, která si poranila vazy
v koleně,“ dodává trenér.

FK TEPLICE–VIKTORIA PLZEŇ 1:1
Branky Kratochvíl

U14 Seznam.cz – Česká divize starších žáků A
VIKTORIA PLZEŇ–FK PÍSEK 1:1 (0:1)
Branky Zajíček

VIKTORIA PLZEŇ–SEDLČANY 6:1 (2:1)
Branky Kožíšek 2x, Vlk, Skála, Šmídl, Průcha

U13 Seznam.cz – Česká liga
VIKTORIA PLZEŇ–DUKLA PRAHA 1:3 (1:1)
Branky Zajíček

Tři body si ve e dvanáctém kole I. ligy
dorostenek připsaly i dorostenky, které
přehrály celek Hradce Králové 6:2.
„S Hradcem Králové to byl po dlouhých
letech nejsnazší zápas. V minulosti to byl
pro nás vždy soupeř, se kterým jsme sehrávali vyrovnaná utkání,“ komentoval
vítězný duel trenér Karel Fajfrlík.

FK TEPLICE–VIKTORIA 3:3
Branky Duchoslav 2, Vajai

U12 Seznam.cz – Česká divize starších žáků A
VIKTORIA PLZEŇ–FK PÍSEK 4:8 (1:4)
Branky Jonáš 3x, Azberger

VIKTORIA PLZEŇ–SEDLČANY 3:5
Branky Graicar, Arzberger, Čihák

U10 Městský přebor starších přípravek 5+1

FC VIKTORIA PLZEŇ–HRADEC KRÁLOVÉ 3:2 (2:1)
Branky 24. min Marková, 27. min Majíčková, 52. min Mikysková
Viktoria Ranglová Veronika – Bohmannová, Ostrochovská,
Ondrášková, Strejcová (59. Mikysková) – Ranglová Lucie, Nehodová,
Majíčková (82. Jungová), Mikysková (59. Podroužková) – Markelová
(68. Vachlová), Marková, trenér Bican

JUNIOR PLZEŇ–FC VIKTORIA PLZEŇ „F“: 1:13 (1:6)

FC VIKTORIA PLZEŇ–HRADEC KRÁLOVÉ 6:2 (5:1)

Branky Motl 1, Formánek 1, Morgenstern 2, Tětek 1, Pecháček 4, Kodýdek
3, Bělohlavý 1

Branky 5´, 11´, 21´ Votíková, 35´ Hessová, 37´ Čechurová,
68´ Rosprimová
Viktoria Krýslová – Šrámková (46´ Tajstrová), Hessová , Pacandová,
Kulhánková – Myslíková (Chocholoušková), Čechurová, Konopíková,
Dubcová – Votíková , Rozprimová, trenéři Fajfrlík, Beranová

U10 Městský přebor starších přípravek 5+1
FC VIKTORIA PLZEŇ „F“–KOHOUTI ROKYCANY „B“: 5:5 (2:4)
Branky Tětek 2, Plzák 1, Morgenstern 1, Kodýdek 1
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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

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

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

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

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

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

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

24. 04. 15:00
24. 04. 17:00
25. 04. 18:30
23. 04. 16:50
24. 04. 17:00
24. 04. 17:00
22. 04. 20:15
24. 04. 17:00

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
29. 04. 20:15
01. 05. 17:00
30. 04. 17:20
30. 04. 18:00
01. 05. 17:00
30. 04. 16:00
02. 05. 19:00

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

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 Slavia Praha

Brankáři
1
Dan Houdek
30
Martin Ticháček
33
Roman Pavlík

Brankáři
1
Jan Hanuš
25
Zdeněk Zlámal
28
Martin Vaniak

28. 4. 1988
5. 11. 1985
4. 10. 1970

Obránci
4
David Hubáček
5
Ondřej Čelůstka
19
Jiří Koubský
22
Benjamin Vomáčka
24
Vitalij Trubila
26
Petr Mareš
29
Josef Kaufman
30
Martin Dostál

23. 2. 1977
18. 6. 1989
5. 8. 1982
27. 6. 1978
7. 1. 1985
17. 1. 1991
27. 3. 1984
23. 9. 1989

Záložníci
3
Bassirou Dembélé
8
Petr Janda
11
Karol Kisel
13
Milan Černý
16
Ondřej Petrák
20
Lukáš Jarolím
21
Štěpán Koreš
33
Zoran Milutinovič

28. 1. 1990
5. 1. 1987
15. 3. 1977
16. 3. 1988
11. 3. 1992
29. 7. 1976
14. 2. 1989
1. 3. 1988

21. 8. 1989
15. 9. 1981
17. 1. 1976

Obránci
3
Miloš Brezinský
4
Tomáš Hájovský
8
David Limberský
13
Jan Matas
15
František Ševinský
18
David Bystroň
21
Aleš Neuwirth

2. 4. 1984
10. 12. 1982
6. 10. 1983
15. 7. 1991
31. 3. 1979
18. 1. 1982
4. 1. 1985

Záložníci
7
Petr Trapp
9
Martin Fillo
10
Pavel Horváth
11
Milan Petržela
20
Petr Jiráček
22
Martin Sladký
26
Daniel Kolář
27
František Rajtoral
29
David Štípek
Jakub Dvořák

6. 12. 1985
7. 2. 1986
22. 4. 1975
19. 6. 1983
2. 3. 1986
1. 3. 1992
27. 10. 1985
12. 3. 1986
31. 5. 1992
21. 12. 1989

Útočníci
5
Michal Ďuriš
6
Michael Krmenčík
17
Jan Rezek
23
Marek Bakoš

1. 6. 1988
15. 3. 1993
5. 5. 1982
15. 4. 1983

Hlavní trenér Pavel Vrba
Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Útočníci
7
Stanislav Vlček
12
Pavel Vyhnal
14
Jan Mikula
15
Radek Gulajev
17
Jan Zákostelský
18
Riste Naumov
23
Jakub Hora
27
Zbyněk Pospěch
32
Martin Hurka
Hlavní trenér Michal Petrouš
Asistenti trenéra Petr Vrabec, Luboš Přibyl
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28. 2. 1976
25. 5. 1990
5. 1. 1992
7. 1. 1989
25. 11. 1991
14. 4. 1981
23. 2. 1991
24. 10. 1982
20. 4. 1993

Partneři

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

DYBS

Partneři

malby

natery

LEŠENÍ

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

Oﬁciální dodavatelé

Mediální partneři

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 24. kole
1.

FC Viktoria Plzeň

24

18

4

2

59:21

58

2.

AC Sparta Praha

24

17

1

6

39:15

52

3.

FK Baumit Jablonec

24

14

5

5

51:22

47

4.

SK Sigma Olomouc

24

12

5

7

42:21

41

5.

FK Mladá Boleslav

24

11

7

6

41:29

40

6.

Bohemians 1905

24

10

6

8

27:24

36

7.

FK Teplice

24

10

5

9

33:35

35

8.

FC Slovan Liberec

24

9

6

9

32:27

33

9.

FC Hradec Králové

24

8

7

9

21:30

31

10.

SK Slavia Praha

24

6

10

8

27:29

28

11.

1.FC Slovácko

24

7

5

12

23:37

26

12.

FC Baník Ostrava

24

6

6

12

21:33

24

13.

Dynamo České Budějovice

24

5

9

10

19:40

24

14.

1.FK Příbram

24

5

7

12

13:28

22

15.

Zbrojovka Brno

24

6

1

17

26:47

19

16.

FK Ústí nad Labem

24

3

6

15

16:52

15

David Limberský
podruhé otcem
Sedmadvacetiletý obránce Viktorie Plzeň, David Limberský se
minulé úterý stal podruhé šťastným otcem. Přítelkyni Michale
se v plzeňské Fakultní nemocnici narodil syn David.

„Oba jsou v pořádku,“ hlásil hned po porodu narození syna šťastný
otec, kterému dal trenér Vrba den volna, aby mohl asistovat u porodu.
„Byl jsem i když se narodila Natálka, ale tentokráte to bylo náročnější. V porodnici jsem strávil prakticky celou noc. David se narodil jedenáct minut
po páté hodině ráno.“ Limberský junior měřil devětačtyřicet centimetrů
a vážil tři kila třicet. K dceři Natálce tak přibude i syn David. „Trochu jsme
se s Míšou obávali, jak malého přijme. A tak jsme ji na příchod sourozence
připravovali už dopředu,“ vysvětluje šestinásobný reprezentant, který
jak přiznal, na oslavy nebyl prozatím čas. „Necháme to až skončí liga,
pak bude více času.“

29
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příští soupeř

Brno a do třetice
Mladá Boleslav
Prvoligový maratón pomalu ale jistě nabírá závěrečný ﬁniš.
Viktoriány v letošním úspěšném tažení čeká posledních pět
mistrovských duelů. Dovedou plzeňskou Viktorku k historickému
úspěchu? Na odpověď si ještě musíme počkat…
Nejprve vyrazí svěřenci trenéra Pavla Vrby do
Brna, kde se utkají na Městském stadionu Srbská
s domácí Zbrojovkou. Té se letošní ročník zcela
určitě nevyvedl dle představ. Chvost tabulky naznačuje, že mistr z roku 1978 neprožívá úspěšnou
sezonu. Tým Karla Večeři tak až do samého závěru
čekají s největší pravděpodobností záchranářské práce, které byly
v Plzni po dlouhá léta tak dobře známé… Podzimní vzájemný duel ve
Štruncových sadech skončil suverénní výhrou Viktorie v poměru 4:1,

když o branky se podělili Petržela, Kolář a dvakrát se trefil Jan Rezek.
Plzeňané si tak vylepšili vzájemnou bilanci, kdy v posledních deseti zápasech s Brnem neprohráli. Poslední prohra se tak datuje k listopadu
roku 2005. Viktorka sice tehdy v Brně vedla brankou Martina Knakala,
ale domácí ve druhé části dokázali zápas třemi brankami otočit.
V rozpětí necelých čtyř týdnů se oba soupeři (Viktoria a Mladá Boleslav) potkají na
fotbalovém trávníku potřetí. První dva duely se nesly v duchu čtvrtfinále Ondrášovka
Cupu. Do uzávěrky tohoto bulletinu (úterý
19.4.), je znám pouze výsledek prvního zápasu, který skončil výhrou Středočechů 2:1,
když jiskřičku naděje do odvety vykřesal střídající Marek Bakoš. Pohled na vzájemné statistiky říká, že hráčům s okřídleným šípem na prsou se na mladoboleslavském trávníku
výsledkově nedaří. Připomeňme zcela určitě atraktivní duel
z podzimu, který přinesl kromě sedmi branek drama až do
jeho samého závěru, kdy se z výhry 4:3 radovali šťastnější
Středočeši. Opačná situace je v případě domácích zápasů.
Zde zase kralují viktoriáni. Ti v šesti posledních zápasech ve
Štruncových sadech neprohráli. Zápas s Mladou Boleslaví
bude předposledním domácím zápasem této sezony. Pak
už do Štruncových sadů zavítá pouze ostravský Baník. Ten
bude tedy posledním týmem, který spatří současnou podobu Městského stadionu. Držme tedy i v těch posledních
zápasech plzeňským barvám všechny palce a třeba se nám
všem splní kýžený a raději nevyslovený sen…
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