jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás na dnešním utkání Gambrinus ligy, ve kterém hostíme Baník Ostrava, a které
je zároveň posledním domácím zápasem letošního ročníku, přivítal jménem celého klubu i já. Jak
jistě všichni velmi dobře víte, dnešní utkání již může přinést rozřešení tajenky s názvem „Mistrovský titul.“ Letošní sezona je pro naši Viktorku mimořádná. V roce, kdy slavíme 100 let od založení
klubu, saháme po historickém úspěchu, který bezesporu bude patřit mezi dosavadní největší
úspěchy plzeňského fotbalu, v jeho stoleté historii.
Dnešní zápas rozhodně nebude patřit mezi ty lehké, všichni hráči si budou muset sáhnout až na
dno svých sil. K tomu, abychom se po jeho skončení mohli radovat ze společného úspěchu, budou
naši hráči potřebovat vaši podporu. Věřím, že stejně jako během celého ročníku, tak i při dnešním
utkání, svými hlasivkami poženete hráče dopředu a že vaše podpora bude dvanáctým hráčem Viktorie. Utkání s Baníkem, je pro nás všechny zároveň posledním, na Městském stadionu ve Štruncových sadech, v této podobě. Po jeho skončení se opět rozběhnou práce na jeho rekonstrukci tak,
abychom se zde mohli sejít již v červenci na utkání některého z evropských pohárů. Zda to bude
zápas Ligy mistrů, či Evropské ligy, o tom se bude rozhodovat dnes.
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Jménem nás všech Vám mohu slíbit, že budeme i nadále bojovat se ctí, že všichni uděláme
maximum, aby kýžený mistrovský titul stanul v Plzni. Poděkování patří především všem
našim partnerům, kteří nás podporovali během celé sezony. Velký dík patří také všem zaměstnancům klubu, trenérům, hráčům, celému managementu. Poděkování za podporu
patří i všem našim příznivcům, kteří s námi vydrželi celý rok.
Na závěr vám chci popřát při sledování dnešního utkání zajímavou podívanou, při níž se
budete bavit předváděnou hrou a na jejímž konci se budeme moci společně radovat. Zároveň mi dovolte vás všechny pozvat 11. června 2011 na „Narozeninovou párty“, kterou
pořádáme v prostorách plzeňského pivovaru u příležitosti 100 let od založení klubu. Podrobnosti a časový harmonogram najdete na našich stránkách, případně v tisku. Věřím, že
si najdete cestu i na naší oslavu a ještě jedou vám přeji příjemný zážitek z dnešního fotbalu.

Tisk: Prima Press s. r. o.
Uzávěrka čísla: 17. května 2011

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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pro Vás
uvádí...
Půlnoční
premiéra

z 18. na 19. 5.

Další představení od 19. 5.

více informací naleznete na:

www.cinestar.cz
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SEZONA 2010/11
fotbalový rok
Viktorie Plzeň
7. 6. 2010

Fotbalový rok začíná

V tento datum se sešli viktoriáni po ročníku, ve kterém triumfovali v Ondrášovka Cupu, aby zahájili přípravu na nadcházející sezonu. Jednou ze staronových tváří ve Štruncových sadech byl gólman
Lukáš Krbeček, který se vrátil z hostování v Příbrami. „Udělám vše proto, abych chytal. Pokud by
nastala situace, kdy bych to ze svého pohledu neviděl dobře, pak bychom to asi řešili jako před dvěma
lety, tedy že bych někam odešel. Je mi čtyřiadvacet
let a chci chytat,“ prohlásil talentovaný gólman
na první tréninku Západočechů.

25. 6. 2010

Vzhůru do Rakouska

V pátek odpoledne nabrali viktoriáni směr Rakousko, kde je čekalo pokračování letní přípravy.
„Těšíme se. Jen ta cesta bude náročná. Na druhou
stranu tam máme tři kvalitní soupeře. Tréninky už
budou také jen s míčem a na hřišti, takže, jak jsem
řekl, těšíme se.“ usmíval se před odjezdem David
Limberský. Během rakouského soustředění si
Viktorka nejprve poradila v poměru 2:1 s Dynamem Záhřeb, ve dvou následujících utkáních však nestačila na rumunský tým Steaua Bukurešť a Karpat
Lvov z Ukrajiny.

první Superpohár jsem chtěl vyhrát,“ posteskl si po utkání Pavel Horváth. V tu
chvíli však ještě kapitán Viktorie nemohl tušit, že v obou vzájemných ligových zápasech si Západočeši s klubem z Letné poradí.

16. 7. 2010

18. 7. 2010

AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Úvodním soutěžním zápasem, který viktoriáni v sezoně 2010/11 odehráli,
byl historicky první český Superpohár. Viktoria Plzeň, vítěz Ondrášovka Cupu
z loňského ročníku, se v tomto utkání postavila proti Spartě Praha, která
v předchozím fotbalovém roce zvítězila v Gambrinus lize. V duelu padly
dvě červené karty, jednu obdržel sparťan Tomáš Řepka po půlhodině hry
a druhou těsně před koncem klání František Rajtoral. Šťastnější nakonec byli
po finálním hvizdu fotbalisté Sparty, kteří zvítězili po brance Libora Sionka
v poměru 1:0. „Nehráli jsme tak aktivně, jako v minulých zápasech na Letné.
Jako bychom čekali, že nám vítězství samo spadne do klína. Je to velká škoda,

FC Viktoria Plzeň–SK Sigma
Olomouc 2:2 (1:0)

V úvodním kole Gambrinus ligy se viktoriáni střetli
se Sigmou Olomouc. Nad soupeřem z Hané Viktoria vedla od poslední minuty prvního poločasu, kdy
se ze značky pokutového kopu trefil Pavel Horváth.
Hanákům se však ve druhé půli podařilo zápas
otočit a ujmout se vedení 2:1. Nešťastným mužem
utkání byl olomoucký Tomáš Janotka, který sice
vstřelil v 79. minutě vedoucí gól Sigmy, ale vzápětí
zaznamenal také branku vlastní. Viktoriáni se s Olomoucí rozešli smírem 2:2. „Olomouc měla stejně jako
my další šance, takže můžeme být za bod rádi. Zápas se i tak snad musel lidem
líbit,“ prohlásil po utkání „Horvi“.

24. 7. 2010
8. 7. 2010

Los přisoudil Viktorii Beşiktaş

Do startu Gambrinus ligy scházely ještě dva dny, v kabině Viktorie to ale
vřelo. Důvodem bylo losování soupeřů pro třetí předkolo Evropské ligy, do
něhož se Viktorka kvalifikovala díky vítězství v české pohárové soutěži. „Asi
nejsilnější jsou Olympiakos s Beşiktaşem. Pro nás by byl nejpřijatelnější Sturm
Graz. Stejně tak je to asi nejdostupnější soupeř pro fanoušky a já věřím, že by
nás přijeli povzbudit,“ hodnotil před losem možné soupeře Viktorie kouč Pavel
Vrba. František Rajtoral měl však jiný názor než plzeňský trenér. „Mně by se líbil
dvojzápas s tureckým Beşiktaşem. Zápasy by měly fotbalovou atmosféru, pro
diváka rozhodně atraktivní duel,“ prohlásil pravý bek
Západočechů. Rajtoralovi se o pár hodin později
jeho sen splnil – los rozhodl, že se Plzeňané postaví
slavnému Beşiktaşi.

SK Slovan Liberec–FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:2)

O šest dnů později si Viktoria pod Ještědem připsala svou první výhru v letošním ročníku Gambrinus ligy. Už po minutě hry se Plzeňané radovali, když
otevřel skóre klání Jan Rezek. Po dalších třech minutách měli příznivci Liberce nutkání opustit ochozy, neboť střelou z hranice šestnáctky překonal
libereckého gólmana také David Limberský. Do kabin se odcházelo za stavu
2:1 pro Viktorii, za Slovan snižoval Andrej Kerič. V 63. minutě vstřelil vítězný
gól a svůj druhý v utkání Rezek. Slovan vzápětí snížil, konkrétně Miloš Bosančič, ale to bylo od libereckých hráčů vše. V tuto dobu nemohl ještě nikdo
tušit, že ve všech následných deseti ligových utkáních bude Viktoria brát
vždy plný počet bodů.
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FC Viktoria Plzeň–Beşiktaş JK 1:1 (1:1)

Fotbalový svátek pro Viktorii! Západočeši ve čtvrtek večer, bohužel na pražské Letné a nikoliv domovských Štruncových sadech, odehráli úvodní klání
předkola Evropské ligy proti slavnému Beşiktaşi. „Těším se. Doufám, že utkání
naplní naše představy a že zkusíme Beşiktaş potrápit. V tomto dvojzápase
nejsme favoritem, ale nemáme co ztratit, takže doufám, že budeme hrát bez
nervů a zkusíme překvapit. Zápas si budeme chtít určitě užít. Utkání chápeme
jako odměnu za minulý fotbalový rok,“ svěřil se se svými pocity před zápasem
Pavel Horváth. Viktoriáni vlétli do utkání bez bázně a hany. Jejich útočná
snaha byla korunována brankou Davida Limberského z 29. minuty, který
svou dělovkou málem protrhl síť za tureckým brankářem Beşiktaşe. Bohužel
před koncem poločasu přišlo vyrovnání z velmi sporně nařízeného pokutového kopu. Druhý poločas byl vyrovnaný a ke skórování měl blízko jak tým
z Turecka, tak Plzeňané. Viktoriáni nakonec uhráli s veleslavným soupeřem
vynikající remízový výsledek. Přesto nebyl David Limberský těsně po zápase
s výsledkem spokojen. „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Věděli
jsme také, že nás může Beşiktaş podcenit. Penalta podle mne rozhodně nebyla.
O poločase jsme si řekli, že to musíme hodit za hlavu. Nakonec výsledek 1:1 je
pro nás, po nevyužitých šancích v první půli, zklamáním,“ prohlásil úspěšný
střelec Viktorie.

1. 8. 2010

FC Viktoria Plzeň–Bohemians 1905 2:1 (1:0)

Před odvetou v Turecku si Západočeši ještě odskočili na „lov klokanů“. Jejich souboj s Bohemians 1905 skočil vítězstvím 2:1, když se nejprve ve 44.
minutě prosadil Daniel Kolář a dvacet minut před koncem zápasu vstřelil
branku z přímého kopu Pavel Horváth. Bohemka gólem Martina Nešpora
snížila, ale nic to nezměnilo na tom, že si Viktoria připsala druhou výhru
v Gambrinus lize v řadě. „Zápas s Bohemkou byl hodně těžký, protože bránila
v devíti lidech. Jenom dobře, že se nám podařilo vstřelit v první půlce branku. Po
druhém gólu jsme trochu polevili, po mé chybě Bohemka snížila. Myslím si ale,
že jsme si vítězství zasloužili. Byla to pro nás důležitá výhra,“ přemýšlel o střetnutí s Bohemians Daniel Kolář. Po třetím kole české nejvyšší soutěže se viktoriáni dostali do čela Gambrinus ligy. „Je určitě příjemné vést tabulku. Uvidíme,
jak dlouho to vydržíme. Jdeme zápas od zápasu. Liga je obrovsky vyrovnaná.
Je to příjemné, ale v tuto chvíli to vůbec nic neznamená,“ hovořil o ligovém vedení první srpnový den kapitán Plzeňských Pavel Horváth.

5. 8. 2010

Beşiktaş JK–FC Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)

Odveta na půdě Beşiktaşe byla pro mnoho viktoriánům fotbalovým svátkem. Pekelná turecká atmosféra, stále otevřená možnost postupu… Co více
si přát? Snad jen nedohrávat bez dvou vyloučených hráčů. První červenou
obdržel Jakub Navrátil, který zatáhl za záchrannou brzdu a poslal k zemi
útočníka Boba, jenž běžel sám na branku. O šest minut později otevřel skóre
portugalský kanonýr Ricardo Quaresma. Ve druhém poločase musel před-
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časně do sprch po druhém žlutém faulu také David Limberský a následně
patřilo hřiště domácím. Matias Delgado a Filip Hološko se postarali o to, že
utkání nakonec skončilo prohrou Západočechů 3:0. Viktoria se tak s další
účastí v evropských pohárech musela rozloučit. „Nyní jsme určitě více zklamaní než unavení. Únava přijde až během zítřka. Myslím si, že jsme zápas mohli
zvládnout lépe. Škoda, že jsme se nechali tak hloupě vyloučit, góly jsme dostali
po našich chybách. Dalo by se říci, že jsme si to prohráli sami,“ smutnil po utkání
Milan Petržela. I tak si však Plzeňané atmosféru v Istanbulu užili. „Atmosféra
zde byla fantastická. Nikde jsem se s tímto ještě nepotkal, takže jsem si to užíval
i při rozcvičce, kdy bylo v hledišti 25 000 lidí. Při zápase jsem se soustředil na hru
a spíše koukal po spoluhráčích, protože tam nebylo na krok slyšet. Naši fanoušci
byli fantastičtí, povzbuzovali nás. Chtěli jsme jim udělat radost, bohužel se to
nepovedlo,“ prohlásil na adresu fotbalových příznivců Petr Jiráček.

9. 8. 2010

FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

V pondělní dohrávce čtvrtého ligového kola si Západočeši spravili chuť po
vyřazení z pohárové Evropy v Hradci Králové. Votroci, jak se hradeckým fotbalistům přezdívá, dostali od viktoriánů tříbrankový příděl. V prvním poločase otevřel skóre nejprve Tomáš Rada, dílo zkázy dokonal ve druhé půli
dvěma přesnými zásahy Jan Rezek. „Jsem rád za to, že se nám podařila udržet
nula. Hlavně jsem ale rád za vítězství, což je perfektní, protože jsme první a vyhráli jsme venku v Hradci, kde třeba Sparta ztratila body. Toho si vážím více než
nuly,“ usmíval se po utkání plzeňský gólman Martin Ticháček.

15. 8. 2010

FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 3:0 (1:0)

O šest dnů později Viktorka výsledek z Hradce Králové zopakovala i v domácím prostředí, když si stejným poměrem poradila se Slováckem. Skóre
zápasu otevřel po deseti minutách hry Pavel Horváth, který se posadil z přímého kopu z hranice šestnáctky. Po návratu z kabin navázal na úspěšný střelecký pokus plzeňského kapitána Jan Rezek a v 62. minutě si připsal branku
Daniel Kolář. „Byli jsme prvních patnáct minut hodně nepřesní, pak nás uklidnil
první gól. A posledních dvacet minut první půle jsme zase sehráli jeden z nejlepších úseků v této sezoně. Začátek druhé půle byl v obraně lajdácký. Pak přišlo
naštěstí uklidnění po druhém gólu a hra do otevřené obrany nám potom vyhovovala. Jsem rád, že jsme potvrdili vítězství z Hradce. Jsem spokojený, ale v naší
hře byla i hluchá místa,“ konstatoval po utkání trenér Viktorky Pavel Vrba.

17. 8. 2010

Roman Pavlík a Michal Ďuriš
se stali viktoriány

Utkání se Slováckem přineslo kromě tří bodů do tabulky také jeden velmi
negativní moment. V zápase se totiž zranil brankář Martin Ticháček, který
musel následně podstoupit operaci. Vedení Viktorky se okamžitě snažilo
najít náhradu za gólmana číslo jedna. Do Štruncových sadů tak zamířil
z druholigového Kladna Roman Pavlík. „Zdá se, že jsem vzhledem k mému
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věku dostal asi poslední šanci zachytat si ligu, takže nemohu být nespokojen.
Naopak, nabídka mě velice potěšila. Neváhal jsem ani chvilku,“ rozplývala se
brankářská posila Viktorie, které okamžitě přebrala pozici jedničky. Ve stejný
den Západočeši získali z Banské Bystrice slovenského reprezentanta do jedenadvaceti let Michala Ďuriše. „V Bánské Bystrici jsem byl už nějakou dobu
a potřeboval jsem změnu. Myslím si, že Plzeň je ten správný krok. Chci dokázat
jak trenéru Vrbovi, tak i dalším, že fotbal hrát dokážu. Chci se poprat o místo
v základní sestavě, i když vím, že to nebude vůbec lehké,“ hlásil při svém příchodu talentovaný ofenzivně laděný fotbalista.

21. 8. 2010

AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Datum, které je zapsáno v českých dějinách černým písmem, se do plzeňských historických análů v letošním ročníku dostalo písmem zlatým. Viktoria v Praze na stadionu Sparty porazila obhájce
titulu nejtěsnějším možným rozdílem. O jedinou
branku utkání se postaral v 60. minutě Petr Jiráček. Vítězná jízda Viktorky pokračovala i po
tomto velmi těžkém klání. „Byl to nejdůležitější
gól v mé kariéře,“ okomentoval svůj vítězný zásah
dlouhovlasý viktorián. „Je to pěkné. Tento výsledek
jsme tu nečekali. Samozřejmě, že jsme sem jeli něco
uhrát, ale když to dopadlo tímto výsledkem, je to
opravdu super,“ rozdával po utkání úsměvy debutant v plzeňské brance Roman Pavlík.

24. 8. 2010

Miloš Brezinský
posilou Viktorie

Po utkání na Letné se rozhodla Viktoria vyztužit
své zadní řady. Z rumunského Temešváru zamířil na západ Čech stoper Miloš Brezinský. Slovenský bek, který má na svém
kontě také dva zápasy za slovenskou seniorskou reprezentaci, se tak vrátil
po dvou letech do české nejvyšší soutěže, kde dříve působil v Liberci, Mladé
Boleslavi, Spartě.

29. 8. 2010

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

Také kolo následující odehráli Západočeši mimo Štruncovy sady. I v tomto
duelu brali všechny tři body, když rozstříleli domácí České Budějovice 3:0.
Po poločase svítil na ukazateli skóre bezbrankový stav, ale ve druhé půli sestřelili Dynamo dvěma zásahy Daniel Kolář a jeden přidal Jan Rezek. „Máme
odehranou necelou čtvrtinu soutěže. Na podzim nás čeká ještě devět kol. Pokud
je zvládneme dobře, pokud budeme i nadále předvádět slušný fotbal, pak se
můžeme bavit o nějakých cílech. Teď si všichni vychutnávejme jak umístění, tak
i každou výhru. Radujme se z každé vstřelené branky, z každého bodu. A čím více

přijde na naše zápasy fanoušků, tím více se pak můžeme radovat ze společného
úspěchu,“ reagoval na otázky novinářů ohledně boje o titul plzeňské kouč
Pavel Vrba.

7. 9. 2010

FK Baník Most–FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:4)

Na půdě Mostu zahájili viktoriáni svou pouť v Ondrášovka Cupu, soutěži,
ve které v loňském ročníku triumfovali. O první branku utkání se postaral
Tomáš Rada, mužem zápasu však jednoznačně Marek Bakoš, který zaznamenal hattrick. Na utkání v Mostě určitě nikdy nezapomene také Martin Sladký,
který si připsal svůj debut v áčku Viktorky v mistrovském utkání. Pro úplnost
dodejme, že si Plzeňané s Mostem poradili 4:1. „Cením si každého gólu. Stejné
je to proti Chrástu nebo proti Mostu. Ať ho dám kolenem či hlavou… Potřebuju
dávat góly, abych byl spokojený. Jak říkám, do fotbalu jsem po zranění hladový,“
prohlásil po finálním hvizdu zápasu slovenský
kanonýr.

12. 9. 2010 FC Viktoria Plzeň–FK Ústí
nad Labem 7:0 (4:0)
Viktoria se na utkání s ligovým nováčkem z Ústí
nad Labem pokusila pomocí akce „Uděláme maximum – naplníme stadion“ nalákat co největší
počet fotbalových příznivců do Štruncových
sadů. Tento záměr se Viktorce vyplnil a na stadionu bychom nenašli jediné volné místečko.
Viktoriáni se svým 7 425 fanouškům v ochozech
odměnili fantastickou hrou, jejímž výsledkem byl
debakl Ústeckých 7:0. V úžasné atmosféře vyprodaného stadionu vstřelil dvě branky Daniel Kolář
a po jedné přidali Marek Bakoš, Milan Petržela,
Pavel Horváth, David Limberský a Jakub Navrátil. Co víc si přát? „Jsem samozřejmě moc spokojen, že se nám povedl zápas zrovna při takové akci, kterou
klub připravil, a my se mohli fotbalem bavit. A jestli jsem věřil, že bude vyprodáno? Ano, věřil, kdy jindy by měli lidé přijít než teď, když se nám daří. Budeme se
snažit, aby to tak i vydrželo,“ řekl po utkání spokojený Pavel Horváth.

17. 9. 2010

FK Baumit Jablonec–FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)

Západočeši kralovali také v Jablonci. Tamnímu fotbalovému klubu po osmnácti minutách hry vstřelil branku Daniel Kolář. Po dvaceti minutách druhého poločasu na něj navázal plzeňský kanonýr s číslem 23. Marek Bakoš se
prosadil po přihrávce od Pavla Horvátha a zvýšil na 2:0. Jablonci se podařilo
již pouze zkorigovat Davidem Lafatou skóre na konečných 2:1 pro Viktorii.
„Škoda, že jsme nezvýšili na 3:0, závěr mohl být klidnější. ‚Pavlasovi‘ to pak vypadlo z ruky. To se ale prostě stává, naštěstí jsme už vedení udrželi,“ uvedl k zápasu Daniel Kolář.
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18. 9. 2010

Tomáš Hájovský otcem

12. 10. 2010 Milan Petržela si připsal debut v reprezentaci

Ve 14:44 se rozrostla „plzeňská rodina“. Tomášovi Hájovskému, který v tu
dobu hostoval v Hradci Králové, týmu ligového nováčka, a jeho manželce
Ivě se narodil syn Tobiáš.

26. 9. 2010

FC Viktoria Plzeň–1. FK Příbram 2:1 (1:1)

Domácí utkání proti Příbrami bylo pro viktoriány těžkým oříškem. Po třech
minutách prohrávali s Příbramí po nešťastné vlastní brance. Vyrovnat se jim
podařilo o čtvrthodiny později, když se do střelecké listiny zapsal Petr Jiráček. Dlouho to už vypadalo, že utkání skončí dělbou bodů. Osm minut
před koncem se stal mužem zápasu střídající David Střihavka, který rozvlnil
síť za příbramským gólmanem. Střihavkova branka znamenala, že si viktoriáni připsali devátou výhru v řadě. „Věřil jsem, že branku dáme a nakonec se
nám to tam podařilo dotlačit, což je pro nás hodně důležité,“ prohlásil k duelu
s Příbramí střelec vítězného gólu. Jediným stinným okamžikem zápasu bylo,
že ve třinácté minutě utkání došlo ke zranění Daniela Koláře, který skončil
v nemocnici se zlomeným nosem a otřesem mozku.

1. 10. 2010 SK Slavia
Praha–FC Viktoria
Plzeň 0:1 (0:1)
Po Spartě padlo v souboji
s viktoriány i druhé pražské
S. O tom, že si Západočeši
odvezou do Plzně plný počet bodů, rozhodl v 17. minutě Jan Rezek, který byl
nejprve sražen gólmanem
Slavie v pokutovém území
a následně sám „sešívané“ ze značky pokutového kopu potrestal. „Přijeli jsme
se sem porvat o výhru, což se podařilo. Jsme moc šťastní a nadšení. A série? Ani
se o ní nějak v kabině nebavíme. Chceme získávat body zápas po zápasu. Euforie zatím žádná nepropuká. Stojíme pevnýma nohama na zemi,“ prohlásil po
utkání „Réza“.

6. 10. 2010

FC GRAFFIN Vlašim–FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Na vítězné vlně pokračovali Plzeňané také ve Vlašimi, kde odehráli zápas
dalšího kola Ondrášovka Cupu. Ve velmi kvalitním utkání otevřel skóre Jan
Rezek, ve druhém poločase ho napodobil svou premiérovou brankou v plzeňských barvách Michal Ďuriš, a tak střetnutí skončilo výhrou Viktorky 2:0.
„Bylo to oboustranně kvalitní utkání. Soupeři jsme, krom jednoho momentu,
prakticky nic nedovolili. Postupem času pak byl přeci jen vidět rozdíl mezi první
a druhou ligou. Jsem rád, že jsme si zajistili postup do dalšího kola,“ přemýšlel
o zápase Pavel Vrba.
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Dvě minuty před koncem utkání kvalifikace na mistrovství Evropy s Lichtenštejnskem se objevil na hrací ploše viktorián Milan Petržela, který nahradil kanonýra CSKA Moskva Tomáše Necida. Český výběr v tomto klání
porazil svého soupeře v poměru 2:0. „Velmi příjemně mě nominace překvapila a mám z ní obrovskou radost. Beru ji nejen jako osobní odměnu za své
podzimní výkony, ale je jistě také zapříčiněna předváděnou hrou a výsledky
našeho mužstva pod vedením trenéra Pavla Vrby. Věřím, že ač se jedná
o první nominaci do reprezentačního týmu, nezůstanu jen u této jediné.
A také se těším na setkání s trenérem Bílkem, se kterým jsem se naposledy
potkal v pražské Spartě,“ řekl poté, co se dozvěděl o své nominaci, Milan
Petržela.

17. 10. 2010 FC Viktoria Plzeň–FC Zbrojovka Brno 4:1 (2:1)
Viktoriáni nezaváhali ani ve dvanáctém kole Gambrinus ligy, když na domácí půdě sestřelili v poměru 4:1 Brno. Skóre zápasu otevřel Milan Petržela, do konce první půle přidal branku z penalty Jan Rezek, který se posté radoval ze vstřelené branky také v poločase druhém. Před odchodem
do kabin stihl snížit ještě brněnský Tomáš Michálek. Skóre utkání uzavřel
v 79. minutě hry Daniel Kolář, jenž odehrál celý zápas s maskou, která
měla chránit jeho před dvěma týdny zlomený nos. „Byla by velká škoda
ten náskok ztratit, proto musíme pracovat, pracovat a zase pracovat. Protože
to budeme mít těžší a těžší. Jsme totiž v pozici, kdy se na nás každý bude chtít
vytáhnout,“ prohlásil plzeňský „Zorro“ Daniel Kolář.

17. 10. 2010 Nejsmutnější zpráva
Několik hodin po další výhře Západočechů zasáhla Viktorii velmi bolestivá zpráva. Tragicky odešel jeden z nejzapálenějších fanoušků Viktorky
Petr Žitník, který z plzeňského kotle s pomocí megafonu burcoval věrné
příznivce západočeského klubu. Tento den se zapsal tím nejčernějším písmem do historie Viktorie.

23. 10. 2010 FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 4:3 (2:1)
V Mladé Boleslavi viděli všichni, kteří milují nejrozšířenější hru na světě,
parádní fotbalové představení. Když vstřelil ve 38. minutě první branku
Viktorky Milan Petržela, vedli už Boleslavští 2:0. Po brance Ivo Táborského
z penalty navýšila Boleslav své vedení znovu o dvě branky, ale vzápětí se
na druhé straně hřiště prosadil Tomáš Rada. Boleslavský stoper Vladimir
Dimitrovski o pár minut později zvyšoval už na 4:2, jenomže viktoriáni se
nevzdali. Čtyři minuty před koncem snížil na konečný 4:3 František Rajtoral. Západočeši sice poprvé v ročníku padli, ale prezentovali se vynikajícím výkonem. „Dostat čtyři góly je strašně moc, zvláště když si myslím, že
se těm brankám dalo zabránit. Vzadu jsme tentokrát vyrobili velké množství
individuálních chyb, za které nás soupeř dokázal potrestat. Pro diváka to
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však musel být zajímavý a atraktivní zápas. My takový fotbal chceme hrát
i nadále a bylo by dobře, kdyby takových zápasů bylo v české lize více,“ přál
si Pavel Vrba.

to k postupu stačit, ale nechci to zakřiknout. Samozřejmě nesmíme nic podcenit,“ prohlásil Milan Petržela.

13. 11. 2010 FC Viktoria Plzeň–SK Slovan Liberec 1:1 (1:1)
29. 10. 2010 FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 4:2 (2:0)
V dalším utkání přivítali viktoriáni ve Štruncových sadech Teplice, které před
tímto kláním porazili naposledy na jaře 2007. Před úvodním výkopem si Viktoria připomněla minutou ticha památku jednoho ze svých nejvěrnějších
fanoušků Petra Žitníka a do utkání nastoupili Západočeši s černou páskou.
Zápas se Viktorce vydařil na výbornou. V 57. minutě hry vedla po gólech
Milana Petržely, Davida Bystroně a Jana Rezka 3:0. Teplickým se podařilo snížit na 3:1, ale devět minut před koncem vymetl neuvěřitelnou střelou levý
růžek teplické branky svým druhým zásahem v utkání Milan Petržela. Tomáš
Vodrášek už je v 85. minutě korigoval skóre na konečný 4:2. „Nevěděl jsem, co
s balonem udělat, a tak jsem se rozhodl vystřelit a padlo to tam. Každý si myslel,
že jsem to kopl do boční sítě, ale on to byl gól. Jsem samozřejmě rád, že jsem ten
gól dal a zavřel jsem ústa všem, kteří do mě ryli. Doufám, že mi nezvlhne střelný
prach a bude to pokračovat,“ přál si střelec dvou branek.

6. 11. 2010

FC Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Viktoria dobyla Bazaly. Do utkání s Baníkem nastoupil v brance Lukáš Krbeček, který nahradil z utkání s Teplicemi zraněného Romana Pavlíka. Po
osmnácti minutách hry se Plzeňané ujali po brance bývalého hráče Baníku
Františka Rajtorala vedení 1:0. Ve druhém poločase pečetil skóre na konečných 2:0 ve prospěch Viktorky Daniel Kolář, který dostal míč za záda Michala
Daňka, jenž v loňském ročníku hájil plzeňské barvy. Viktoriáni touto výhrou
také stanovili nový ligový rekord, neboť si po patnácti odehraných kolech
na své konto připsali neuvěřitelný čtyřicet bodů! „Máme fantastický podzim.
Čtyřicet bodů, to kdyby mi někdo řekl před začátkem ligy, tak bych si myslel, že
je to blázen,“ rozplýval se Pavel Vrba po finálním hvizdu.

10. 11. 2010 FC Viktoria Plzeň–SFC
Opava 3:0 (3:0)
Čtyři dny po utkání v Ostravě si viktoriáni poradili v rámci Ondrášovka Cupu s Opavou. Lídr
MSFL v konfrontaci s vedoucím mužstvem první
neuspěl. V 11. minutě se prosadil Marek Bakoš,
o dvě minuty později mířil přesně také Petr Jiráček. Po půlhodině hry dokonal zkázu hostů Pavel
Horváth. Ve druhém poločase už žádná branka
nepadla a Viktorka před odvetou ve Slezsku
mohla spát s klidnou hlavou. „Myslím si, že 3:0 je
výsledek, který bychom si měli v Opavě pohlídat
a hrát tak, abychom nějaké branky přidali. Mělo by

Viktoriáni se pro rok 2010 rozloučili se stadionem ve Štruncových sadech
zápasem se Slovanem Liberec. Druhou polovinu sezony odstartovala Plzeň remízovým výsledkem. Západočeši se ujali po brance Pavla Horváth ze
značky pokutového kopu vedení ve 20. minutě, o deset minut později bylo
však vyrovnáno, když se prosadil chorvatský střel Andrej Kerič. I když měli
viktoriáni několik šanci, které mohli rozhodnout o tom, aby všechny body
zůstaly v Plzni, zápas nakonec skončil remízou. „Hráli jsme doma, a tak jsme
chtěli vyhrát. Na druhou stranu Liberec dokázal, že v tabulce nepatří tam, kde
je. Má mužstvo plné individualit, které ukázaly, že jsou nebezpečné. Každý bod
se ale počítá a mi ho samozřejmě bereme,“ okomentoval výsledek Jan Rezek.

17. 11. 2010 Jan Rezek si poprvé zahrál v reprezentaci
Dravý ofenzivní univerzál Jan Rezek zaznamenal svůj první reprezentační
start na půdě Dánska. V přátelském utkání nastoupil v základní jedenáctce
a ze hřiště odešel v 65. minutě. Nebyl však jediným viktoriánem, který do
tohoto duelu zasáhl. Společně s ním si zahráli také Milan Petržela a David
Limberský. „Pocity? Super. Jsem moc rád, že jsem dostal od trenéra Bílka důvěru. Šel jsem do toho s tím, že si to chci užít, což se snad povedlo,“ rozplýval se
po zápase novic v reprezentačním dresu.

19. 11. 2010 Bohemians 1905–FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)
Určitě by si Viktorka představovala, aby její poslední ligový zápas v roce 2010
skončil jiným výsledkem. V utkání na půdě Bohemky rozhodla o výsledku už
čtvrtá minuta, ve které se do listiny střelců zapsal běloruský fotbalista Vitalij
Trubila. Viktoria po celý zápas byla tím týmem, který tvořil hru, tlačil se do
střeleckých příležitostí, ale tentokrát se k ní štěstěna otočila zády. To platilo
i o 42. minutě, kdy „vstřelil-nevstřelil“ vyrovnávací
branku Miloš Brezinský. Rozhodčí však branku
slovenského stopera pro ofsajd Jana Rezka, který
však do hry vůbec nezasáhl, neuznal. „Nezvládli
jsme úvod zápasu a domácí v něm v podstatě rozhodli. Sice jsme potom měli převahu, ale bohužel
nám nebyl uznán gól,“ krčil rameny kouč Západočechů.

23. 11. 2010 SFC Opava–FC Viktoria
Plzeň 3:3 (2:1)
S klidným svědomím mohla Viktorka jet po domácím vítězství 3:0 do Opavy k odvetě pohárového zápasu. Utkání, které se muselo opavským
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příznivcům určitě líbit, skončilo nakonec remízovým výsledkem 3:3. O góly
Viktorie se postarali Marek Bakoš, Jan Rezek a Pavel Horváth. Debut v dresu
prvního týmu Viktorky v soutěžním klání si připsal talentovaný útočník Dominik Mandula. „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,“ vzpomínal na svůj
debut velký talent Viktorie. Po tomto utkání nastoupili viktoriáni na zimní
dovolenou, kterou si za výjimečný podzim určitě zasloužili.

9. 2. 2011

3. 1. 2011

26. 2. 2011 FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 2:1 (0:0)

Viktoria zahájila zimní přípravu

Hráči Viktorie se po zaslouženém volnu sešli na začátku ledna. „Zhruba po
třech nedělích se zaměříme již více na herní činnosti. Koncem ledna nás čeká
kvalitně obsazený turnaj ve Španělsku. Poté se vrátíme na nějakých pět dnů
domů a odletíme na herní soustředění na Kypr,“ popsal trenér Pavel Vrba zimní
přípravu. V rámci přípravy následně změřili viktoriáni své síly s velmi kvalitními soupeři, jako byli Šachtar Doněck, Rapid Bukurešť či Levski Sofia.

5. 1. 2011

Petr Trapp se vrátil do Plzně

Defenzivní záložník či stoper Petr Trapp se vrátil po dvou letech z pražské
Slavie zpět do Štruncových sadů. „Jsme moc rád, že to vyšlo. Nic se nezměnilo, pořád je to stejné. Kluci v kabině hned začali něco pokřikovat, hlavně Pavel
Horváth s Honzou Rezkem. Bylo to něco ve smyslu – hele Pražák, dobří holuby
se vracejí a podobně,“ usmívala se staronová posila.

8. 1. 2011

Tomáš Rada s Jakubem Navrátilem
přestoupili do Turecka

Kromě odchodů hráčů, kteří se příliš na podzim neprosazovali, opustili klub
také dva fotbalisté základní jedenáctky. Stoper Jakub Navrátil a defenzivní
středopolař Tomáš Rada přestoupili do tureckého Sivassporu.

10. 1. 2011

Další staronová tvář ve Viktorii: Martin Fillo

Přestupový kolotoč se v letošní zimě roztočil ve Viktorii na plné obrátky.
Další posilou klubu se stal Martin Fillo, který se vrátil z angažmá v norském
Stavangeru. „Jsem tady doma. Těším se, že budu moci Viktorce pomoci k úspěšnému jaru v roce jejího stého výročí,“ prohlásil po svém přestupu spokojený
navrátilec.

14. 1. 2011

Aleš Neuwirth viktoriánem

Defenzivní řady Viktorky doplnil v zimním přestupním termínu také vysoký
stoper Aleš Neuwirth, který přestoupil do klubu z Baníku Ostrava. „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,“ prohlásil po přestupu do Viktorky dlouhovlasý obránce.
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Pavel Vrba trenérem roku, Pavel Horváth
osobností Gambrinus ligy

Po galavečeru, na kterém byl zvolen nejlepší český fotbalista roku 2010,
mohli oslavovat také viktoriáni. Pavel Vrba se stal nejlepším trenérem za loňský rok a Pavel Horváth byl zvolen osobností české ligové soutěže. „Prvenství
neberu jako svůj individuální úspěch, ale především jako ocenění práce všech
lidí, kteří mají v Plzni s fotbalem co dočinění,“ okomentoval své ocenění Pavel
Vrba.

Viktorka vstoupila do jarních zápasů ziskem tří bodů. V utkání s Hradcem
Králové padaly branky až v posledních dvaceti minutách hry. V 73. minutě
otevřel skóre Marek Bakoš, sedm minut po něm
se zapsal do střelecké
listiny Daniel Kolář. Votrokům se podařilo ještě
v poslední minutě snížit,
když se prosadil bývalý
viktorián Radek Hochmeister, ale to bylo z jejich
strany vše. „Hradec předvedl hodně sympatický
výkon a o to více nás těší,
že jsme zvítězili,“ řekl po utkání střelec vítězné branky, který nastoupil do zápasu coby střídající hráč.

5. 3. 2011

1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Už po minutě hry otevřel skóre utkání snajpr Marek Bakoš, který potvrdil
svou pověst střelce po přihrávce Davida Limberského. Do konce prvního
poločasu se však Slovácku podařilo vyrovnat. Ve druhé půli neproměnil
Jan Rezek penaltu, a tak se v 66. minutě klub z Uherského Hradiště ujal po
brance Jiřího Valenty vedení. Sedm minut před koncem klání vyrovnal Petr
Jiráček. V další minutě nebyl uznán gól Danielovi Kolářovi, následné šance
viktoriáni nevyužili, a tak si ze Slovácka Plzeňané přivezli jeden bod. „Jsem
spokojený s prvními a posledními dvaceti minutami. Škoda, že jsme z úvodního
tlaku nedali víc než jeden gól. Slovácko potom zjednodušilo hru, nakopávalo
balony, hrálo agresivněji a nám to dělalo problémy. V závěru jsme ale znovu
ukázali svoji tvář a vytvořili si velký tlak,“ okomentoval výkon svých svěřenců
plzeňský kouč.

12. 3. 2011

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:0 (1:0)

Ve šlágru kola se v zaplněných Štruncových sadech představila Sparta, která
byla obhájcem ligového prvenství. Po čtvrthodině hry vstřelil první, a jak se

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

poohlédnutí za sezonou
nakonec ukázalo také vítěznou, branku Pavel Horváth. Plzeňský kapitán vyslal z přímého kopu na branku Jaromíra Blažka dělový projektil, který se od
břevna odrazil za brankovou čáru. Viktoriáni nakonec své vedení udrželi zbývajících pětasedmdesát minut a navýšili tak své vedení v Gambrinus lize „Asi
je potřeba zvednout kapacitu a vybudovat stadion. Nás i fanoušky to nyní musí
opravdu bavit. A právě proto hrajeme fotbal. Na zápas jsme se těšili a v každém
z nás byla touha ho vyhrát. Věřím, že to bylo také na hřišti vidět. Třebaže jsme
nehráli ve druhé půli nějak oslnivě, podařilo se nám zvítězit,“ prohlásil spokojeně Pavel Horváth.

3. 4. 2011

8. 4. 2011
18. 3. 2011

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České
Budějovice 2:1 (1:1)

Šest dnů po utkání se Spartou si v domácím prostředí poradili Západočeši
s Českými Budějovicemi. Těsně před koncem poločasu se prosadil mladík ze
Slovenska Michal Ďuriš. Ve druhé půli sice Dynamo vyrovnalo, ale Ďurišův
krajan Marek Bakoš v 67. minutě rozhodl o tom, že na jih Čech nepoputuje
žádný bod. „Připravovali jsme se na zápas a věděli jsme, že nebude jednoduchý.
To se nakonec také naplnilo. Museli jsme si vítězství vybojovat a k tomu nám
chyběl ještě kapitán Pavel Horváth. O to je ale výhra krásnější a máme větší
radost, že jsme utkání zvládli,“ prohlásil o střetnutí Marek Bakoš, který také
prozradil, že v kabině se nikdo nebude moci pod hrozbou pokuty oholit po
dobu, kdy bude Viktoria na čele tabulky.

1. 4. 2011

Zahájena přestavba stadionu
ve Štruncových sadech

První dubnový den započala rekonstrukce stadionu Viktorky ve Štruncových
sadech, kde by mělo vzniknout pro fotbal příjemnější prostředí. Stadionu
by měl také po dokončení rekonstrukce
vyhovovat pravidlům
UEFA, takže by se neměla opakovat situace,
kdy plzeňští fotbalisté
museli odehrát utkání
proti Beşiktaşi v „azylu“
na Letné. „Všem zainteresovaným
patří
opravdu velký dík za
to, že rekonstrukce stadionu mohla odstartovat. Fotbalová Viktoria se tak dočkala v roce stoletého výročí toho nejkrásnějšího dárku. A já chci věřit tomu, že pohárová Evropa bude v Plzni pravidelně, že
si ji Plzeňané budou moci zde na zrekonstruovaném stadionu ve Štruncových
sadech pořádně vychutnat,“ přál si generální manažer Viktorie, Adolf Šádek.
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FK Ústí nad Labem–FC Viktoria Plzeň 0:5 (0:3)

V dalším kole si Plzeňané otevřeli střelnici v Ústí nad Labem. Tentokráte nasázeli do branky Ústeckých pět branek. V prvním poločase vstřelil dvě Marek
Bakoš a o třetí se postaral Milan Petržela. Ústecký debakl dokončili ve druhé
polovině David Bystroň s Michalem Ďurišem. „Do konce zbývá ještě tuším
osm zápasů, ve hře je stále ještě spousta bodů. Nemyslím si, že je důležité držet
morálku. Každý z nás ví, oč se hraje. Byla by hloupost cokoliv podcenit,“ odpovídal znovu Pavel Horváth na otázky týkající se zisku titulu.

FC Viktoria Plzeň–FK Baumit Jablonec 1:1 (0:0)

Ve 23. kole mohli fanoušci ve Štruncových sadech, kteří zaplnili stadion
k prasknutí, vidět výbornou fotbalovou podívanou. Ač po poločase svítil na
ukazateli skóre bezbrankový stav, příležitosti ke skórování byly k vidění na
obou stranách. V 53. minutě uviděl po druhé žluté červenou katru za faul na
Jana Rezka v pokutovém území jablonecký stoper Vít Beneš. Míč na značku
pokutového kopu si postavil Pavel Horváth, který však nastřelil pouze levou
tyč. Z následné dorážky se však prosadil předtím faulovaný Rezek. O sedm
minut později Jablonec vyrovnal, když se prosadil David Lafata. Výsledkem
1:1 nakonec utkání také skončilo. „Jablonec hrál dobře, byl nebezpečný v přechodové fázi. Na druhou stranu jsme podle mě měli po většinu zápasu navrch
a měli i více vyložených šanci. Inkasovali jsme bohužel smolně po odraženém
míči. V závěru jsme ale měli drtivý tlak, bohužel jsme naše šance nedali,“ hodnotil utkání David Limberský.

12. 4. 2011

David Limberský podruhé otcem

Obránce Viktorie Plzeň David Limberský se stal v časných ranních hodinách
otcem. Jeho přítelkyni Michale se narodil syn David. „Oba jsou v pořádku. Už
se na ně moc těším,“ rozdával úsměvy šťastný otec.

12. 4. 2011

FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)

Čtyři dny po utkání s Jabloncem odehrála Viktorka utkání čtvrtfinále Ondrášovka Cupu. Do kabin odcházeli viktoriáni ve chvíli, kdy už prohrávali s Mladou Boleslaví 2:0. Dvanáct minut před koncem vylepšil postavení Viktorie
před odvetným kláním Marek Bakoš, který se prosadil po přihrávce Jana
Rezka, a upravil skóre zápasu na konečných 2:1 ve prospěch Mladoboleslavských. „Přestože je Boleslav o něco blíže k postupu, šance jsou stále otevřené,“
zhodnotil stručně postupové šance Viktorie její trenér.

15. 4. 2011

1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Viktorka si spravila chuť o pár dnů později v ligovém klání v Příbrami. Po
sedmnácti minutách hry se prosadil z pokutového kopu Pavel Horváth a ve
druhém poločase navýšili plzeňské vedení Petr Jiráček a Michal Ďuriš. Tento
zápas vstoupil do historických análů plzeňské kopané, neboť Viktorka vyhrála na stadionu v Příbrami poprvé v historii. „Počítali jsme s tím, že Příbram
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bude doma hodně nepříjemná, běhavá, což se nakonec prokázalo. Chtěli jsme
dát první gól, a to se podařilo. To pochopitelně nahrávalo nám a po druhé
brance jsme soupeře jasně přehrávali. Jsem moc rád, že nám to vyšlo. Tyhle
body jsou pro nás nesmírně důležité,“ ohodnotil utkání střelec druhé branky
Petr Jiráček.

20. 4. 2011

FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 1:2 (1:0)

Do odvety čtvrtfinále Ondrášovka Cupu vstoupili viktoriáni na výbornou.
V 11. minutě se prosadil po centru Daniela Koláře hlavou Martin Fillo. Bohužel to byla nakonec jediná branka, kterou Plzeňané vstřelili. Ve druhém
poločase pálili ostrými fotbalisté Mladé Boleslavi. Ve 49. minutě vyrovnal
mladík Jan Chramosta a pět minut před koncem zpečetil postup přesnou
střelou ze střední vzdálenosti Elin Dimoutsos. Viktoriáni se tak museli s pohárovou soutěží rozloučit. „Hlavně v první půli jsme měli pár slibných brejků,
po který jsme měli dát gól. Ve druhém poločase jsme měli také tlak, nastřelili
jsme tyč. Nevyužili jsme ale své příležitosti a Boleslav nás za to potrestala,“ prohlásil o utkání Martin Fillo.

25. 4. 2011

FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 2:2 (2:0)

Velikonoční pondělí bylo v Plzni ve znamení fotbalu. Viktoriáni tentokrát
vyzvali pražskou Slavii. Po půlhodině hry už vedli Plzeňané 2:0, když se nejprve prosadil Daniel Kolář a po něm po rohovém kopu František Ševinský.
Až do 87. minuty kontrolovala Viktorka utkání bez sebemenších problémů.
Následně však snížil po rohu Karol Kisel a v poslední minutě klání se prosadil
Milan Černý. „Až do 87. minuty ale neměla Slavia nějaké výrazné šance a my
jsme zápas zvládali dobře. Závěr z naší strany byl špatný, obě situace byly řešitelné,“ smutnil po finálním hvizdu Pavel Vrba.

28. 4. 2011
Viktoria představila
nové logo
Viktoria v letošním roce,
který je určitě nejúspěšnějším v historii klubu,
oslaví stoleté narozeniny.
Právě k této příležitosti
představilo vedení západočeského celku nové
logo Viktorky. „Znak klubu je jedním z poznávacích znamení jakéhokoliv sportovního týmu. My tradici ctíme, a proto naším cílem nebylo klubové logo od
základu změnit. Současný symbol klubu jsme u příležitosti oslav propojili s motivem loga, které bylo představeno světu právě v červnu 1911,“ okomentoval
jeho podobu generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

30. 4. 2011

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

V Brně byli od prvních minut aktivnější hráči Viktorky, kteří se v tomto duelu
museli obejít bez zraněného Pavla Horvátha. V 16. minutě měli viktoriáni
po faulu na Milana Petrželu ve vápně domácích výhodu pokutového kopu.
Jan Rezek bohužel z desítky zamířil mimo tři tyče. Ve 28. minutě však již
Západočeši mohli slavit. Daniel Kolář poslal patičkou míč na volného Františka Rajtorala, který vzápětí našel na malém vápně osamoceného Milana
Petrželu. Rychlonohý záložník už neměl problém uklidit míč do brněnské
branky. Po poločase Viktoria vedla, na konci utkání byl však výsledek nerozhodný. Plzeňané se ve druhé půli brankově neprosadili, naopak přesně
mířil v 57. minutě Michael Rabušic. Viktoriáni si z Moravy přivezli na západ
Čech jeden bod. „Určitě jsme byli lepší. Lépe jsme kombinovali, škoda, že jsme
ještě neproměnili tu penaltu, vše mohlo být jinak,“ povzdech si po zápase Milan Petržela.

7. 5. 2011

FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 3:1 (2:0)

Odveta byla sladká. Viktorka třikrát v letošním ročníku v soutěžních kláních
Mladé Boleslavi podlehla, ve 27. ligovém kole však našla na Mladoboleslavské recept. V 16. minutě se prosadil Daniel Kolář, o čtvrthodinu později ho
napodobil Marek Bakoš. Ve druhém poločase se zapsal do listiny střelců
také František Rajtoral, kterému předložil míč před prázdnou branku střelec
druhého gólu Viktorie Bakoš. V 74. minutě snížil Jakub Řezníček, ale to bylo
ze strany Boleslavi vše. Čtyři minuty před koncem utkání ještě uviděl druhou žlutou a poté také kartu červenou za hru rukou Pavel Horváth. „Titul je
blízko i strašně daleko. Ve hře je stále devět bodu. Pokud budeme mít titul jistý,
tak vám řeknu, že už je blízko,“ prohlásil Marek Bakoš.

14. 5. 2011

FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Západočeši zvládli utkání 28. kola Gambrinus ligy na výbornou. V Teplicích
se jim podařilo vstřelit vítěznou branku už po deseti minutách hry, když
teplický brankář vyrazil střelu Milana Petržely před sebe a Daniel Kolář z následné dorážky rozvlnil síť v brance Teplic. Obrana Viktorky byla bezchybná,
nedovolila soupeři skórovat, a tak si Plzeňané přivezli z Teplic tři veledůležité body v boji o titul. „Víme, že jsme krok od titulu i to, že ten poslední je
nejtěžší. Musíme mít čisté svědomí, musíme dál pracovat na sto procent.
Potom věřím, že to zvládneme,“ řekl po utkání šťastný Daniel Kolář.

21. 5. 2011

FC Viktoria Plzeň–FC Baník Ostrava

Až do zápasu s Baníkem Ostrava jsme mohli sledovat cestu Viktorie v letošní nezapomenutelné sezoně. Historie neuvěřitelného fotbalového roku,
který patřil Plzeňanům, stále pokračuje. Další řádky tohoto příběhu napíší
viktoriáni sami v tomto utkání. Vy, fanoušci Viktorie Plzeň, jim můžete nyní
pomoci svým povzbuzováním k tomu, abychom se mohli společně radovat
z největšího úspěchu ve stoleté historii plzeňského klubu.
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minulé zápasy

Zbývá jeden
jediný krůček
Do konce letošního ligového ročníku zbývají dvě kola a souboj
o mistrovský titul nabírá neuvěřitelných otáček, drama vrcholí.
Viktoria totiž dokázala v obou předchozích zápasech vyhrát
a udržet si tak čtyřbodový náskok před Spartou Praha.
Zatímco v pohárových duelech se z výhry a postupu radovali Středočeši, utkání Gambrinus ligy vyznělo ve prospěch plzeňských fotbalistů,
kteří zvítězili zásluhou branek Koláře, Bakoše a Rajtorala 3:1. „Je to pro
nás strašně důležité vítězství. Tím jsme si zajistili přinejhorším druhé místo.
Když ze zbývajících tří zápasů dva vyhrajeme, budeme mistry,“ komentoval zápas spokojený trenér Pavel Vrba. Trpkou příchuť mělo utkání pro
kapitána Pavla Horvátha, který v 86. minutě, uviděl po druhé žluté
i červenou kartu. „Obě karty byly za hloupost. První za faul, který jsem ani
udělat nechtěl. U druhé žluté jsem si myslel, že trefím balon nohou, pak
hlavou a nakonec to skončilo na ruce. Předvedl jsem nádhernou sestavu
a zakončil ji plácnutím do míče. Byl to reflex,“ okomentoval situaci, po
které musel předčasně do sprch.
Duel Na stínadlech byl znovu zápasem o přiživení možnosti historické úspěchu, získání mistrovského titulu. Již v desáté minutě udeřila Viktoria Danielem Kolářem. Petržela pálil těsně za hranicí velkého
vápna, Grigar míč vyrazil před sebe a nikým neatakovaný pohodlně
otevřel skóre zápasu. Teplice více otevřely hru a hrozily především nebezpečným Mahmutovičem. Jenže defenziva Plzně odmítla jakékoliv
náznaky šancí, pozorně bránila a zápas dovedla do vítězství. „Naše hra
dozadu byla zodpovědná a téměř bezchybná. Hráčům mohu vytknout
jen přechodovou činnost ve druhé části, kdy jsme
tři čtyři situace vyřešili špatně, přitom jsme mohli
jít do vyložené šance,“ komentoval zápas plzeňský
trenér Pavel Vrba. Jeho svěřence tak čeká mečbol
s ostravským Baníkem, vítězství by už viktoriánů
zajistilo mistrovský titul. Duel Na stínadlech byl
znovu zápasem o přiživení možnosti historické
úspěchu, získání mistrovského titulu. Již v desáté minutě udeřila Viktoria Danielem Kolářem.
Petržela pálil těsně za hranicí velkého vápna, Grigar míč vyrazil před sebe a nikým neatakovaný
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FC VIKTORIA PLZEŇ–FK MLADÁ BOLESLAV 3:1 (2:0)
Branky 16. Kolář, 31. Bakoš, 63. Rajtoral – 74. Řezníček
ČK 86. Horváth
ŽK Horváth, Trapp, Bakoš, Ševinský – Dimoutsos, Ščuk
Rozhodčí Příhoda – Košec, Koval
Diváků 6 311
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Ševinský, Bystroň, Limberský –
Petržela (77. Ďuriš), Trapp, Horváth, Kolář, Jiráček (90. Brezinský) –
Bakoš (83. Rezek), trenér Pavel Vrba
FK Mladá Boleslav Miller – Kysela, Rolko, Dimitrovski, Fabián –
Mendy (84. Dudka), Dimoutsos, Kúdela, Táborský (46. Ščuk) –
Řezníček, Chramosta (72. Bulut), trenér Kare l Stanner

FK TEPLICE–FC VIKTORIA PLZEŇ 0:1 (0:1)
Branky 10. Kolář
ŽK Rosa, Čajič, Matula, Ljevakovič – Kolář, Trapp
Rozhodčí Jech – Ubias, Jiřík
Diváků 4 750
FK Teplice Grigar – Vidlička, Smejkal, Matula, Rosa – Matula, Čajič
(57. Jungr), Vachoušek (73. Došek) , Verbíř – Mahmutovič, Mareš,
trenér Plíšek
FC Viktoria Plzeň Pavlík – Rajtoral, Bystroň, Ševinský, Limberský –
Jiráček (92. Fillo), Trapp, Kolář (90. Hájovský), Petržela (82.
Brezinský) – Rezek, Ďuriš, trenér Vrba
pohodlně otevřel skóre zápasu. Teplice více otevřely hru a hrozily především nebezpečným Mahmutovičem. Jenže defenziva Plzně odmítla
jakékoliv náznaky šancí, pozorně bránila a zápas dovedla do vítězství.
„Naše hra dozadu byla zodpovědná a téměř bezchybná. Hráčům mohu
vytknout jen přechodovou činnost ve druhé části, kdy jsme tři čtyři situace vyřešili špatně, přitom jsme mohli jít do vyložené šance,“ komentoval zápas plzeňský trenér Pavel Vrba. Jeho svěřence tak čeká mečbol
s ostravským Baníkem, vítězství by už viktoriánů zajistilo mistrovský
titul. „Budu v týdnu tým uklidňovat a zároveň připomínat, že ještě není nic
rozhodnuto,“ nastínil program důležitých dnů před dnešním zápasem
Vrba. Důležitost dnešního utkání si uvědomuje
i autor branky Daniel Kolář. „Víme, že jsme krok
od titulu i to, že ten poslední je nejtěžší. Musíme mít
čisté svědomí, musíme dál pracovat na sto dvacet
procent, potom věřím, že to zvládneme.“ nastínil
program důležitých dnů před dnešním zápasem
Vrba. Důležitost dnešního utkání si uvědomuje
i autor branky Daniel Kolář. „Víme, že jsme krok
od titulu i to, že ten poslední je nejtěžší. Musíme mít
čisté svědomí, musíme dál pracovat na sto dvacet
procent, potom věřím, že to zvládneme.“

soupeř

Nevydařená sezona
Baníku Ostrava
Na tento ročník by fanoušci i hráči Baníku Ostrava nejraději
zapomněli. Loni obsadili ostravští fotbalisté výborné třetí
místo, letos se však potácejí v dolní polovině ligové tabulky.
Dnešní souboj vedoucí Viktorie proti Baníku Ostrava tak má
jasného favorita.

Úspěšná historie ostravského fotbalu
Ostravský fotbalový klub byl založen v roce 1922
a hrál pod názvem SK Slezská Ostrava. Jeho
hvězda začala stoupat brzy vzhůru a v ročníku
1937/38 tamní fotbalisté poprvé ochutnali, jaké
to je nastupovat v nejvyšší fotbalové soutěži
v zemi. V roce 1976 Ostravští získali poprvé československý titul. Nejslavnější období Baník však zažil na přelomu 70. a 80. let, kdy v klubu
trénoval Evžen Hadamczik. Pod taktovkou tohoto trenéra hrála Ostrava o ty nejvyšší příčky – dvakrát kralovala první československé
lize, v roce 1979 si zahrála semifinále Poháru vítězů pohárů (poté, co
triumfovala v Československém poháru) a v roce 1981 dokráčela do
čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí. Velmi často ostravští příznivci vzpomínají také na dva nejzářivější úspěchy jejich klubu z doby,
kdy už existovala samostatná česká soutěž. V ročníku 2003/04 tým
kolem Marka Heinze, Reného Bolfa či Radka Látala zvítězil v Gambrinus lize a o rok později se Baník radoval také ze zisku Poháru ČMFS.

na kterých se v tomto roce klub ze Slezska nachází. V brance se trenér
Marko spoléhá na Michala Daňka, který v loni zvítězil s Viktorií v Ondrášovka Cupu. René Bolf a Kapverďan Fernando Neves jsou ústřední
postavy defenzivních řad Ostravy. V záloze hraje prim Martin Lukeš
společně s defenzivně laděným Tomášem Markem, talentovaným
Josefem Hušbauerem či technicky skvěle vybavený Tomáš Frejlach.
Adam Varadi, další postava ostravské kopané, která má plzeňskou
minulost, nastupuje v útoku po boku Robérta nebo Zdeňka Šenkeříka.

Ex-ostravská enkláva v plzeňské kabině
Pavel Vrba, trenér Západočechů, který stojí za letošním nejlepším
ročníkem Viktorie v Gambrinus lize, sbíral fotbalové zkušenosti právě
v týmu dnešního soupeře Plzně. Po boku Františka Komňackého, jemuž dělal asistenta, se radoval ze zisku titulu v Gambrinus lize. „Mistrovská sezona v Baníku? To byla absolutní pohádka! Celý region žil
jenom fotbalem, lístky na utkání byly vyprodány týdny před zápasem.
Vzpomíná se na to nádherně,“ přemýšlí o velkém úspěchu ostravského
fotbalu kouč Plzeňanů. Ve stejnou dobu působili v Ostravě také David
Bystroň a Aleš Neuwirth, se kterými se jejich trenér potkal už během
svého působení u ostravských mládežnických týmů. „Celou sezonu chodil na Baník plný dům. Ostrava fotbalem žila a nám se podařil každý
zápas, takže to bylo opravdu výborné,“ souhlasí se svým současným
koučem Bystroň. Dalším bývalým hráčem Baníku, který dnes hájí
čest a slávu plzeňských barev, je František Rajtoral. „Během angažmá
v Ostravě jsem zažil jak pěkné, tak horší chvíle. Naštěstí ty hezčí převládají. Byli tam naprosto úžasní fanoušci, perfektní spoluhráči. V porovnání s Příbramí to pro mě byl velký skok. Na Baník vzpomínám moc rád,“
chválí si Ostravu ještě dnes „Rajty“, který vstřelil v posledním vzájemném utkání vítěznou branku Viktorie.

Trable roku letošního

FC BANÍK OSTRAVA–FC VIKTORIA PLZEŇ 0:2 (0:1)

V letošním roce však o ostravských úspěších nemůže být ani řeč. Po loňském třetím místě přišel pád do spodní poloviny
tabulky, který stál místo trenéra Miroslava
Koubka. Od listopadu tak působí v roli ostravského kouče Karol Marko. Slovenský
stratég vedl v tomto ročníku před svým
příchodem na Bazaly Banskou Bystrici.
Ani změna na trenérském postu nevedla
k tomu, aby se Ostrava bodově zvedla
a dostala se do horních pater tabulky. Sestava Baníku vůbec neodpovídá pozicím,

Branky 18. Rajtoral, 79. Kolář
ŽK Marek, Bolf
Rozhodčí Možíš – Kordula, Marek
Diváků 4 780
FC Baník Ostrava Daněk – Řezník, Neuwirth,
Bolf, Neves – Lukeš, Marek (81. Frydrych) – Varadi,
Frejlach, Koukal (57. Šenkeřík) – Zeher (90. Fantiš),
trenér Karol Marko
FC Viktoria Plzeň Krbeček – Rajtoral, Navrátil,
Bystroň, Limberský – Horváth, Rada – Rezek
(89. Brezinský), Kolář, Ďuriš (71. Jiráček) – Bakoš
(80. 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 106
Prvoligové branky 0

2. 4. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 62
Prvoligové branky 2

4

7

13

8

Tomáš Hájovský

Petr Trapp

David Limberský

Jan Matas

10. 12. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 34
Prvoligové branky 4

6. 12. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 115
Prvoligové branky 8

6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 148
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 140
Prvoligové branky 8

18. 1. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 233
Prvoligové branky 11

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

6. 12. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 87
Prvoligové branky 20

11

10

22

20

Pavel Horváth

Milan Petržela

Petr Jiráček

Martin Sladký

22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 335
Prvoligové branky 68

19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 183
Prvoligové branky 19

2. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 80
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 156
Prvoligové branky 34

12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 168
Prvoligové branky 26

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

1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 21
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 167
Prvoligové branky 26

15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 47
Prvoligové branky 15

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

Hráči Bohemians
ukončili úspěšnou
sérii juniorky

Branky 53. Dvořák z penalty, 59. Vaněček
ŽK 3:2
Viktoria B Mandous Aleš – Nový, Matas, Hájovský, Mandous
Martin – Brezinský, Hrošovský (83. Štefl), Dvořák – Mudra, Vaněček
(76. Herák), Beránek, trenéři Skála, Lepeška

Dva zápasy mají za sebou fotbalisté juniorského týmu
Viktorie Plzeň. Ti nejprve zdolali doma Hlavici 2:0, aby potom
stejným výsledkem podlehli první týmu tabulky a jistému
postupujícímu – Bohemians Praha. Třetí zápas, s Pardubicemi,
sehráli plzeňští mladíci ve středu a výsledek nebyl do uzávěrky
dnešního bulletinu znám.

Branky 44. Flachbart (pen.), 50. Janda
ŽK 0:1
Rozhodčí Blaschke M. – Šedivka, Hock
Viktoria B A. Mandous – Mudra, Matas, Štefl, M. Mandous – Dvořák,
Hrošovský, Hoffmann (71. Beránek) – Vaněček, Mandula (84. Herák),
Krmenčík, trenéři Skála, Lepeška

Už v první minutě utkání s Hlavicí se ve výhodné pozici ocitl Vaněček,
ale souboj plzeňského útočníka s brankářem hostí vyzněl lépe pro gólmana Hlavice. První část sice přinesla převahu domácích, ale na branky
si museli diváci počkat až do druhé části. V 53. minutě hry se ujali viktoriáni vedení. Do vápna hostů se vřítil Mudra, dostal se až na penaltu,
kde byl sražen a následně míč skončil na ruce jednoho z beků soupeře.
Následoval pokutový kop, ke kterému se postavil Dvořák a poslal Viktorku do jednobrankového vedení. O šest minut později zachytil rozehrávku stoperů Hlavic Vaněček a prostřelil gólmana. Juniorka v tu chvíli
vedla 2:0. „O dnešním výsledku rozhodla naše lepší produktivita ve finální.
Dostali jsme se do sedmi brankových příležitostí, které byly stoprocentní,
a vstřelili dvě branky. Ač měl soupeř stejný počet zakončení, tak neměl
štěstí k tomu, aby nějakou příležitost proměnil,“ hodnotil zápas trenér Jiří Skála.
Přestože byli favoritem utkání na Bohemians domácí borci, aktivnější byli hosté.
Po šesti minutách mohli viktoriáni vést
již 2:0. Jenže Krmenčík ani jednu ze svých
příležitostí v první a šesté minutě nezakončil přesně. Ve třicáté minutě zachránila
plzeňského Aleše Mandouse od pohromy
po střele Ibeho tyč. Ve 34. minutě se mohl
po brejku zapsat do listiny střelců Dvořák,
ale ani on nemířil přesně. „Za první poločas
nelze hráčům prakticky nic vytknout. Hráli
jsme přímočaře, z brejkových situací jsme ně-

FC VIKTORIA PLZEŇ B–SK HLAVICE 2:0 (0:0)

BOHEMIANS PRAHA–FC VIKTORIA PLZEŇ B 2:0 (1:0)

kolikrát nebezpečně zahrozili,“ popisoval dění na hřišti asistent trenéra
Martin Lepeška.V závěru prvního poločasu, kdy se už zdálo, že hráči
půjdou do kabin za bezbrankového stavu odpískal rozhodčí Blaschke
zákrok Aleše Mandouse jako nedovolený a nařízený pokutový kop proměnil v úvodní branku Jan Flachbart.
První šanci druhého poločasu měli opět hosté. Ve 47. minutě se ve
výhodné pozici uvnitř vápna ocitl nikým neatakovaný Vaněček, ale ani
jemu nebylo přáno překonat domácího gólmana Wintera. V 50. minutě zaváhala při odkopu plzeňská obrana, toho využil domácí Janda
a křižnou střelou zvýšil na 2:0. „Druhý poločas už nebyl z naší strany jako
ten první. Naše hra ztratila na přesnosti, soupeři jsme přenechávali více
prostoru.“ V 81. minutě mohl vykřesat jiskřičku naděje pro hosty Mandula, ale míč
netrefil podle svých představ. A když se
v 90. minutě po individuální akci ukvapil
se střelou střídající Beránek a míč poslal do
boční sítě, mohli se domácí radovat z výhry
a tří bodů. „Dnešní zápas se musel divákům
líbit. Přinášel šance na obou stranách, byly
tam pohledné fotbalové momenty. Pro naše
hráče byl i nesmírně důležitý z toho pohledu,
že se mohli konfrontovat z týmem, který má
prvoligové parametry. Škoda jen, když jsme si
dokázali proti favoritovi soutěže vytvořili tolik příležitostí, že jsme ani jednu nezakončili,“
dodává trenér.

21

VIKTORIÁN 7/11

mládež

Výsledky ostatních týmů
FC Viktoria Plzeň 7.–8. 5. 2011
U19
SLOVÁCKO–VIKTORIA 2:1 (0:1), branka Dvořák

U17
FC VIKTORIA PLZEŇ–VYSOČINA JIHLAVA 6:0 (0:0), branky Chasin 2,
Marianus 2, Filipec, Palka

U16
FC VIKTORIA PLZEŇ–MOTORLET PRAHA 2:2 (1:2), branky Holub,
Hasselbauer

U18

U15

HRADEC KRÁLOVÉ–VIKTORIA 2:4 (1:1), branky Šípek 2, Jarina, Černý

ML. BOLESLAV–FC VIKTORIA PLZEŇ 1:3 (1:2), branky Ruml, Kratochvíl,
Kadlec

U17
SLOVÁCKO–VIKTORIA 3:0 (0:0)

U14

U16

FC VIKTORIA PLZEŇ–Č. BUDĚJOVICE 4:3 (2:0), branky Průcha 2, Hašek,
Matejka

HRADEC KRÁLOVÉ–VIKTORIA 0:2 (0:0)
branky Glazer, Tušek

U13
ML. BOLESLAV–FC VIKTORIA PLZEŇ 2:1 (2:0), branka Kopřiva

U15
VIKTORIA–BOHEMIANS 1905 4:2 (3:1)
branky Kule, Petr, Kratochvíl, Medveděv

U14

U12
FC VIKTORIA PLZEŇ–Č. BUDĚJOVICE 5:2 (0:2), branky Graicjar 3,
Arzberger 2

SENCO DOUBRAVKA–VIKTORIA 1:0 (0:0)

U11

U13

KOHOUTI ROKYCANY „A“–FC VIKTORIA PLZEŇ „F“ 3:2 (1:1), branky Kodýdek
1, Pecháček 1
FC VIKTORIA PLZEŇ „F“–1. FC PLZEŇ JUNIOR 17:0 (8:0), branky Formánek
2, Vavřík 1, Kodýdek 3, Kuhajda 4, Plzák 1, Mišajkov 2, Hlavatý 2,
Bělohlavý 2

VIKTORIA–BOHEMIANS 1905 4:1 (1:1)
branky Kopřiva 2, Mudra, Šampalík

U12
SENCO DOUBRAVKA–VIKTORIA 1:0 (0:0)

I. LIGA ŽEN

I. LIGA ŽEN

FC VIKTORIA PLZEŇ–SPARTA PRAHA 1:2 (1:1), branka Marková

DFO PARDUBICE–VIKTORIA PLZEŇ 2:1 (1:0)
Branka 68 min. Majíčková

I. LIGA DOROSTENEK
FC VIKTORIA PLZEŇ–SPARTA PRAHA 1:8 (0:5), branka Svitková

POHÁR ŽEN – SEMIFINÁLE
FC VIKTORIA PLZEŇ–SPARTA PRAHA 0:6 (0:2)

I. LIGA DOROSTENEK
DFO PARDUBICE–FC VIKTORIA PLZEŇ 0:12 (0:6)
Branky 4´, 8´ Votíková, 10´,24´ (PK) Pacandová, 22´,62´ Myslíková,
36´ Rosprimová (PK), 46´, 59´, 66´, 70´ Svitková, 55´ Konopíková

Výsledky ostatních týmů
FC Viktoria Plzeň 14.–15. 5. 2011
U19
FC VIKTORIA PLZEŇ–VYSOČINA JIHLAVA 1:0 (1:0), branka Dvořák

U18
FC VIKTORIA PLZEŇ–MOTORLET PRAHA 7:0 (3:0), branky Hvězda 2, Černý 2,
Šípek 2, Sýkora
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Pavel Nedvěd

Grande Paolo
přišel povzbudit Viktorku
v utkání s Mladou Boleslaví
Autogramiáda v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí
v Praze u příležitosti vydané autobiograﬁe „Můj obyčejný život“
s podtitulem „Běh od revoluce do Evropy a ke Zlatému míči“
a poté rychlý přesun na ligové utkání Viktorie Plzeň s Mladou
Boleslaví. Tak vypadal časový harmonogram v sobotu 7. května
v případě Pavla Nedvěda.
Česká fotbalová legenda tak splnila svůj slib, který dala na počátku
letošního roku, kdy navštívila žákovský halový turnaj, pořádaný na počest legendárního trenéra mládeže Josefa Žaloudka. Na utkání s Mladou Boleslaví dorazil s mírným zpožděním v doprovodu bývalého spoluhráče Radomíra Havla, synem Pavlem a dlouholetým kamarádem ze
Skalné Tomášem Pěčkou. „Na utkání jsem odjel z Prahy rovnou z autogramiády v knihkupectví, pořádané u příležitosti uvádění na trh mé autobiografie Můj obyčejný život. Časově to nakonec vyšlo tak, že bych mohl
zápas Viktorie s Mladou Boleslaví stihnout, tak jsem neváhal a vyrazil do
Plzně,“ uvedl pro Plzeňský deník. Během poločasové přestávky pak převzal za mohutného potlesku a vyvolávání svého jména z rukou generálního manažera Viktorie Plzeň, Adolfa Šádka symbolický dres a šálu
Viktorie. Cestu z hřiště absolvoval hráčským tunelem. „Jo, jo, pamatuji.
Tudy se chodilo na hřiště již za mé plzeňské éry,“ komentoval přesun do
útrob stadionu.
Jak těžké bylo si v nabitém programu najít čas pro návštěvu Plzně?
„Neplánoval jsem, že bych zápas v Plzni stihl, zápas se měl hrát původně
v neděli. Když ho kvůli televizi přesunuli na sobotu, začal jsem uvažovat
o tom, že se do Plzně vypravím.“ Do Plzně jste přijel i se synem Pavlíkem. Kde zůstaly manželka
s dcerou? „Ty jsme nechali v Praze, kde si vyšly za
nákupy.“ A jak se bývalému reprezentačnímu
kapitánovi, který má na svém kontě celkem 91
zápasů líbil? „Byl to pěkný fotbal, svižný a hodně
útočný. Styl Viktorie se mi líbí, kluci hrají líbivý
fotbal, který se musí divákům zamlouvat. Na hře
mužstva je na první pohled patrný rukopis trenéra
Pavla Vrby,“ skládá poklonu držitel Zlatého míče

z roku 2003 nejen plzeňskému trenérovi, ale i celému týmu. Co jste říkal na výkon Viktorie ve druhém poločase… „Tak to ve fotbale někdy
chodí. Herní styl Viktorie je založený na rychlosti, pohybu, velkém nasazení, a to všechno dohromady stojí hodně sil. V takovém tempu, zvláště ke
konci náročné sezony, nemůžete hrát celých devadesát minut. Navíc svoji
roli hraje i nervozita, stačí, aby se soupeři povedla jedna akce a všechno
může být jinak. Plzeň ale zápas zvládla a dovedla ho zaslouženě do vítězného konce.“ Zaujal vás svým výkonem některý z hráčů Viktorie?
„Kromě Pavla Horvátha, který je velkou osobností mužstva, se mi moc
líbil Jiráček, je to dynamický hráč s velkou budoucností. A velmi dobrý
výkon podal i Kolář.“ Po utkání pak zamířil Nedvěd do hráčské kabiny
Viktorie. „Poděkoval jsem klukům ze jejich výkon a fotbal, který předvedli.“
Do konce letošního ročníku Gambrinus ligy zbývají už jen tři kola.
O první místo se „perou“ týmy, ve kterých Pavel Nedvěd v minulosti nastupoval. Přeje některému z rýmů více zisk mistrovského titulu? „U mě
je to padesát na padesát. V obou klubech jsem prožil krásné roky, Plzeň
mě vychovala, ve Spartě jsem se ve své kariéře posunul dál. Největší radost mám z toho, že oba moje bývalé kluby jsou
u nás v současné době nejlepší a bojují mezi sebou
o titul. Co více si mohu přát?“ Bude Viktorii náskok
čtyř bodů stačit k tomu, aby získala mistrovský
titul? „To je v tuhle chvíli těžké říci. V každém případě se Sparta určitě nevzdá a bude ještě tvrdě
o první místo bojovat. Musí však čekat na klopýtnutí Viktorie, Plzeň to má ve svých rukou. Můj názor je, že se bude hrát o titul do posledního kola.“
S využitím Plzeňského deníku
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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
Slovácko
Hradec Králové
Teplice
Bohemians 1905
Sparta
Liberec
Olomouc
Ml. Boleslav

VIKTORIÁN 7/11

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

2:1
3:0
2:2
0:0
1:0
3:1
2:0
6:2

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

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

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

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

29. kolo (21. května)

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

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

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–2. 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. 17:30
21. 05. 17:30
21. 05. 17:30
21. 05. 17:30
21. 05. 17:30
21. 05. 17:30
21. 05. 17:30
21. 05. 17:30

30. kolo (28. května)

25

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

28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
28. 05. 17:30
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soupiska/tabulka

DOMÁCÍ 

HOSTÉ 

FC Viktoria Plzeň

FC Baník Ostrava

Brankáři
1
Dan Houdek
30
Martin Ticháček
33
Roman Pavlík
Obránci
3
Miloš Brezinský
4
Tomáš Hájovský
8
David Limberský
13
Jan Matas
15
František Ševinský
18
David Bystroň
21
Aleš Neuwirth
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
Útočníci
5
Michal Ďuriš
6
Michael Krmenčík
17
Jan Rezek
23
Marek Bakoš
Hlavní trenér Pavel Vrba
Asistenti trenéra Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Brankáři
1
Antonín Buček
30
Michal Daněk
31
Dawid Pietrzkiewicz
32
Jakub Andrejko
Obránci
2
Fernando Neves
3
Radim Řezník
5
René Bolf
12
Lukasz Zejdler
13
Gligor Gligorov
19
Michal Frydrych
22
Zdeněk Šmejkal
Záložníci
4
Martin Lukeš
7
Josef Hušbauer
9
Richard Vaněk
11
Ján Greguš
17
Dalibor Vašenda
18
Tomáš Marek
20
Tomáš Frejlach
29
Milan Ferenčík
Útočníci
6
Zdeněk Šenkeřík
8
Patrik Boháč
10
Róbert Zeher
14
Adam Varadi
15
Antonín Fantiš
21
Zbyněk Musiol
24
Tomáš Vrťo
27
Dominik Kraut
Hlavní trenér Karol Marko
Asistenti trenéra Radomír Korytář, Vojtěch Varadin

21. 8. 1989
15. 9. 1981
17. 1. 1976
2. 4. 1984
10. 12. 1982
6. 10. 1983
15. 7. 1991
31. 3. 1979
18. 1. 1982
4. 1. 1985
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
1. 6. 1988
15. 3. 1993
5. 5. 1982
15. 4. 1983

24. 2. 1984
6. 7. 1983
9. 2. 1988
14. 5. 1991
9. 6. 1978
20. 1. 1989
25. 2. 1974
22. 3. 1992
15. 3. 1987
27. 2. 1990
21. 6. 1988
17. 11. 1978
16. 3. 1990
11. 6. 1991
29. 1. 1991
2. 6. 1991
20. 4. 1981
24. 11. 1985
13. 2. 1991
19. 12. 1980
30. 4. 1992
12. 2. 1985
30. 4. 1985
15. 4. 1992
1. 7. 1991
6. 9. 1988
15. 1. 1990

Tabulka Gambrinus ligy po 28. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
FC Slovan Liberec
Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav
FC Hradec Králové
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28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
16
13
12
12
11
10

6
2
6
5
6
6
7
8

26

2
6
6
10
10
10
10
10

66:25
48:19
59:29
45:27
42:32
32:29
45:39
24:33

66
62
54
44
42
42
40
38

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Teplice
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
1. FC Slovácko
Dynamo České Budějovice
1. FK Příbram
Zbrojovka Brno
FK Ústí nad Labem

28
28
28
28
28
28
28
28

10
8
7
8
6
6
7
4

7
12
9
6
11
7
3
7

11
8
12
14
11
15
18
17

37:44
36:34
30:41
25:40
26:45
19:36
30:50
0,91805

37
36
30
30
29
25
24
19

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

oslavy 100 let od založení klubu

Oslavy 100 let od založení klubu

plzeňské fotbalové jedenáctky století. Chybět nebude ani charitativní
dražba dresů, stejně jako vyhlášení MISS fotbalové fanynky Viktorie.

Fotbalový turnaj škol
Viktoria Plzeň slaví narozeniny. Právě v roce, kdy fotbalisté ze
zápodočeské metropole sahají po největším úspěchu v historii
klubu, přichází pořádně kulaté jubileum. Jedenáctého června
totiž uplyne přesně 100 let od chvíle, kdy byly položeny
pomyslné základní kameny jednoho z nejtradičnějších klubů
na české fotbalové mapě.

11. června 2011 NAROZENINOVÁ PÁRTY VIKTORIE
Přesně sto let od prvních chvil našeho klubu se v prostorách plzeňského
pivovaru pozvednou půllitry k prvním gratulacím. Fanoušci se mohou
těšit na důstojnou oslavu vzniku velkého fotbalového
příběhu. Chybět nebudou hráči prvního týmu, kteří
se představí hned v několika netradičních rolích. Prozradit můžeme minimálně vystoupení našich fotbalistů na předváděcím molu, protože právě na tomto
večeru budou představeny kompletní sady dresů pro
sezonu 2011/2012. S gratulacemi však v den zrodu
Viktorie přispěchají také mnohé legendy západočeského fotbalu, bez jejichž přičinění by se dnes ve Štruncových sadech
prvoligový fotbal nehrál.A bohatý program tím bude teprve začínat.
Slíbit můžeme živou muziku, spoustu pití i jídla a především skvělou
náladu, bez které se žádná narozeninová oslava neobejde.

4. září 2011 DEN HER A SPORTU S VIKTORKOU
Významné datum oslav jsme naplánovali na první zářijový víkend.
Připravujeme den plný her a sportu s využitím Náměstí republiky
i Štruncových sadů, atrakce pro děti i dospělé, charitativní zápas internacionálů a především pak jeden výjimečný sportovní vrchol – utkání
A týmu se zahraničním hostem. Jméno gratulanta zpoza hranic je tajemstvím, těšit se však můžete na slavného soupeře. Zvolený termín
je přímo uprostřed reprezentační pauzy a pozvání rozšířit řady gratulantů a zároveň se stát hosty plánované velké autogramiády dostanou
také reprezentanti ČR.Stejně jako v červnu se také při zářijové akci
představí plzeňským fanouškům novinky související s narozeninovými
oslavami Viktorie. Poprvé tak v živém provedení zazní vznikající hymna
klubu, slavnostně pokřtěna bude také knižní publikace věnovaná sto
letům fotbalu v Plzni.

A pak že se děti nebudou do školy těšit. Na začátek příštího školního
roku plánují Viktoriáni společně s vybranými základními a středními
školami uspořádání fotbalových turnajů, ve kterých se školní týmy
z Plzně i Plzeňského kraje utkají o ceny z produkce viktoriánského
fanshopu, roční permanentky a také setkání s vybranými hráči Viktorie. Tyto školy se zároveň utkají také mimo fotbalový trávník. O krásné
věcné ceny budou žáci soutěžit také pomocí originálních sportovních
fotografií, které posoudí porota složená se zástupců společenského
života Plzně, Plzeňského kraje a samozřejmě také fotbalové Viktorie.

Léto s Viktorií
Možnost vyhrát super ceny pomocí fotoaparátu nebo mobilního telefonu však budou mít také fanoušci školou nepovinní. Během celých letních prázdnin budete moct posílat co možná nejoriginálnější
snímky s tematikou našich červeno-modrých barev. Vlajka Barcelony
se tak již ocitla na vrcholech v Himalájích nebo hlubokém mořském
dně – s čím přijdou plzeňští fanoušci?

Volba MISS fanynky FC Viktoria Plzeň
Fotbal a krásné ženy – toto spojení může jít ruku v ruce. V létě budeme
hledat tu nejkrásnější fanynku s Viktorií v srdci. S výběrem pomohou
také naši fotbalisté, ale konečné slovo budete mít vy – fanoušci.

Umělecké soutěže dětí
Fotbal je umění – alespoň občas toto odvážné tvrzené platí. My odměníme ty školáky, které fotbalové téma tím nejlepším způsobem převedou na čtvrtku při výtvarné výchově. Soutěž v malování bude rozdělena na několik věkových kategorií, tematika bude přísně fotbalová.
A výběr vítězů? Opět týmová práce – tzn. podílet se na něm budete jak
vy, tak lidé z klubu.

Výstava o historii plzeňského fotbalu
Síň slávy zatím ve Štruncových sadech chybí. Stoletou historii Viktorie
přitom můžeme sledovat pomocí kronik, fotografií, bulletinů, ale také
osobních věcí jednotlivých hráčů, trenérů nebo i rozhodčích. Na připomenutí pozapomenuté historie se můžete podílet také vy – jestli máte
staré předměty a fotografie s tematikou Viktorie, kdykoliv je přineste
na sekretariát ve Štruncových sadech. Podmínkou je možnost jejich
využití na plánované výstavě. Ty nejzajímavější předměty budou odměněny.

Prosinec 2011 GALAVEČER VIKTORIE

Podpisová stěna

Protože i ta nejdelší oslava musí jednou skončit, připravili jsme na poslední měsíc jubilejního roku 2011 společenský večer. Ve slavnostním
hávu za účasti fanoušků, ale také nejvýznamnějších osobností kulturního a společenského života v Plzni, vyvrcholí oslavy stých narozenin.
Vedle tance a mnoha gratulací budou právě o tomto večeru vyhlášeny
výsledky dlouhodobých doprovodných soutěží v čele s vyhlášením

Ze stoletých oslav už bude fotografií i písemných památek dostatek.
Přesto bychom společně s vámi chtěli zajistit jednu unikátní vzpomínku – podpisovou stěnu s gratulacemi a především vašimi přáními
Viktorii do dalších let a desetiletí. Stěna bude v průběhu léta umístěna
v centru města a každý fanoušek bude mít prostor pro vyjádření svých
pocitů.
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