jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dnes se scházíme zde na Městském stadionu ve Štruncových sadech u příležitosti předposledního domácího utkání Gambrinus ligy letošního podzimu,
ve kterém hostíme tým FK Mladá Boleslav. Tedy soupeře, se kterým jsme zde
letos již třikrát změřili své síly. Jedenkrát tomu bylo v Ondrášovka cupu, jednou v rámci Gambrinus ligy a v neposlední řadě to bylo v červencovém utkání
o Superpohár. Jistě máte v paměti dramatickou bitvu, kterou v náš prospěch
rozhodly až pokutové kopy a na druhý pokus se nám podařilo získat tuto cennou trofej.
Dnešní utkání je přímým soubojem o třetí příčku. Mladá Boleslav, stejně jako
my, preferuje ofenzivní fotbal a tak by utkání mělo přinést fotbalovému fanouškovi nejen zajímavou konfrontaci dvou týmů ze špičky ligové tabulky, ale
také fotbal lahodící oku, ve kterém by neměly chybět pohledné fotbalové momenty. Pokud se nám dnes podaří uspět, a já věřím, že ano, pak se v tabulce
posuneme o něco výše.
Příjemný pohled nabízí také pohled do ochozů našeho fotbalového stánku,
který se již může pyšnit definitivní podobou a v jarní části tak nabídne našim
fanouškům opět o něco
větší komfort. Další příjemnou zprávou pro naše příznivce je otevření klubového fanshopu
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přímo zde v prostorách stadionu. Nabídka je opravdu široká a je z čeho vybírat. Zájemci
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museli počkat, jsem však přesvědčen, že možnosti nákupu i reprezentativní prostory jim
jejich trpělivost bohatě vynahradí.
Další utkání nás čeká již ve středu, tentokrát ve skupině Champions league, kde se před-
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stavíme na hřišti BATE Borisova. Ten, stejně jako my, musí své domácí zápasy hrát na jiném
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hřišti. Zápas to bude pro nás velice důležitý, neboť pokud chceme pomýšlet na jarní zápasy
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v pohárové Evropě, musíme v Minsku bodovat. Mohu slíbit za všechny, že se pokusíme
udělat maximum, abychom si na jaře příštího roku mohli zahrát Evropskou ligu.
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Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Profilový rozhovor

P jako Plzeňák,
P jako patriot
Viktoria Plzeň ho fotbalově vychovala. Také její čest a slávu
hájil v barvách italské Modeny nebo v londýnském Tottenhamu
Hotspur. Ze zahraničí se do Viktorky vrátil, ale ještě jednou
změnil klubové barvy a to v rámci české nejvyšší soutěže. Na
rok ho totiž zlákala pražská Sparta. Do Štruncových se David
Limberský ale vrátil a nyní se západočeským celkem zažívá
nejvydařenější období v jeho stoleté historii.

Gymnastou nebo fotbalistou, toť otázka
Nyní reprezentuje David Limberský Českou republiky v nejpopulárnější hře světa, v kopané. Kdyby se však v mládí rozhodl jít jiným
směrem, možná by Češi znali jeho jméno v souvislosti s úplně jinou
disciplínou. „Dělal jsem gymnastiku. Opravdu mě bavila. Z prvních závodů jsem dokonce hned přivezl nějaké medaile, ale dohromady s fotbalem se dala dělat jen stěží. Když mi dal trenér na výběr, zvolil jsem si fotbal,“ vysvětluje, jak dal sbohem možné kariéře úspěšného gymnasty.
K fotbalu ho přivedla, což je trochu netypické, matka. „Měla vždycky
fotbal ráda. Když mi bylo pět let, tak mě s dědou přivedla na hřiště do Třemošné, kde jsem začal hrát,“ popisuje své první fotbalové krůčky. Už po
roce ale vyměnil klub z Třemošné za Viktorku. „Jsem rozený Plzeňák,
a tak jsem chtěl hrát blíže domovu. Viktorka pro mě byla jasnou volbou,“
tvrdí hrdě. V tu dobu ještě nemohl tušit, že o nějakých dvaadvacet
let později bude součástí nejúspěšnějšího týmu v historii tohoto západočeského klubu. Vraťme se ale nyní ještě o nějaký ten rok zpátky.
V mládežnických kategoriích David ve Viktorce svým talentem určitě
vyčuhoval. „To platí zejména o rychlosti. V dorosteneckých letech a poté
také v mužích už to tak výrazné nebylo. Musím přiznat, že jsem určitě
dostal hodně talentu a bohužel jsem s ním ve všech fázích své fotbalové
kariéry nenakládal tím nejlepším způsobem. Když jsem hrál v mládežnických kategoriích, měl jsem tomu dát určitě více,“ mrzí fotbalistu, který do
Viktorky přišel jako útočník. Následně se ale přesunul do záložní formace a v současné době ho s největší pravděpodobností uvidíme hrát
krajního obránce. „Když o tom přemýšlím, tak mne to vlastně asi vždycky
táhlo více dopředu. Myslím si, že to je na mě vidět i nyní. Stále se snažím
naší ofenzívu co nejvíce podporovat,“ uvažuje nad svými schopnostmi
zaútočit.

Na mistrovství světa dvacetiletých
Právě na místě krajního záložníka si připsal také své první zápasy
v dresu ligového týmu Viktorie. V tu dobu vedl Plzeňany František
Cipro. Po dvanácti odehraných kláních v české nejvyšší na podzimu
roku 2003 přišla událost, která mu dozajista změnila jeho fotbalovou
kariéru. Jako člen českého výběru dvaceti let, který vedl Pavel Vrba,
odcestoval na mistrovství světa této věkové kategorie do Spojených
arabských emirátů. „To jsou opravdu krásné vzpomínky. Hlavně v prvních dvou utkáních proti Austrálii a velmi silné Brazílii a se mi i týmu dařilo.
Dokonce jsem v obou zápasech skóroval. Bohužel se nám nevydařilo poslední střetnutí s Kanadou a my pak museli balit kufry,“ vybavuje si klání
české reprezentace, která se odehrála na stadionu v Dubaji. „Byla to
pro mne důležitá zkušenost také v tom, že jsem se poprvé v životě setkal
s mediálním tlakem. Nebyl jsem na nic takového vůbec zvyklý. Když jsme
se pak vrátili domů, tak jsem si ve všech novinách četl články jen o sobě,
což pro mne byl v tu dobu nezvyk. Na druhou stranu to bylo ale příjemné,“
rozvypráví se. Nicméně turnaj v na ropu bohatém státečku znamenal
pro Davida velkou změnu. Ihned po turnaji o jeho služby totiž začaly
usilovat zahraniční kluby.

V barvách italské Modeny
Boj o služby dnes osmadvacetiletého fotbalisty nakonec vyhrál italský
klub z Modeny, kam „Limba“ zamířil hned v zimní přestávce sezóny
2003/04. „Modena mi hodně připomínala Plzeň. Měli jsme tam hodně pří-
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jemné a domácí prostředí. Na naše zápasy tam pravidelně chodilo kolem
patnácti tisíc fanoušků,“ říká na adresu města ze severu Itálie. Vzápětí
začal také pravidelně nastupovat. „Viděl jsem to opravdu růžově. Trenér
Alberto Malesani, který si mě do Modeny přivedl, mne stavěl. Bohužel pak
došlo ke změně na trenérském postu,“ popisuje své působení. „Nový trenér, který ho nahradil, se mě zeptal, jak se vlastně jmenuji... V tu chvíli už
mi bylo jasné, která bije. Od té doby jsem už seděl pouze na lavičce,“ vzpomíná smutně. Minimálně dvě velmi příjemné vzpomínky ze svého an-

Keana nebo brankáře Robinsona,“ vyjmenovává své slavné spoluhráče.
„Nastupoval jsem tedy většinou za béčko. Přeci jen však bylo znát, že to je
druhý tým. Každý se tam snažil hrát na sebe. To však ale neznamená, že
bychom tam neměli dobrou partu,“ tvrdí důrazně. Život v Londýně byl
o poznání jinačí než v Plzni nebo Modeně. „Mohu říci, že jsem se dokonce
bál, abych se tam neztratil. Celý Londýn se ještě k tomu za tak krátkou dobu
nedá prakticky poznat,“ říká na adresu hlavního města Spojeného království. S dorozuměním se neměl David žádný problém. „Angličtinu

gažmá i Itálii má. „Nikdy nezapomenu na utkání v Lecce, které se hrálo
v opravdu vynikající jižanské atmosféře. Sice jsme tento zápas, který pro
nás byl docela důležitý, prohráli 1:0, ale já byl v novinách náš nejlépe hodnocený hráč,“ pochlubí se. Tou druhou je pak utkání proti Juventusu
Turín. „Poprvé v životě jsem se totiž potkal s Pavlem Nedvědem a domluvil jsem se s ním ještě před zápasem, jestli si budeme moci vyměnit dresy.
Pavel s tím okamžitě souhlasil a opravdu po finálním hvizdu skoro odháněl ostatní hráče Modeny, kteří po jeho dresu také toužili. Přišel za mnou,
dres mi dal a pak jsme spolu na hřišti asi deset minut mluvili. Pak za mnou
ještě přišel k našemu týmovému autobusu, což nechápali mí spoluhráči,
a znovu jsme si dlouho povídali. Je prostě fajn, takový pohodový kluk,“ říká
na adresu české fotbalové hvězdy, kterou si zamiloval celý Apeninský
poloostrov. Nicméně italské angažmá skončilo pro Davida už po půlroce. V srpnu 2004 se vrátil do Viktorky, ale v lednu roku následujícího
opět měnil barvy...

jsem měl na základní škole i na střední, takže to probíhalo v pohodě. Klub
k tomu pro všechny cizince zařídil doučovaní,“ odmítá, že by před odletem do Londýna nebyl jazykově vybaven. A kdyby přeci jen Davida
trápily nějaké obtíže, ku pomoci by mu určitě byl brankář Tottenhamu
Radek Černý, který v klubu z White Hart Lane působil již dříve. I Anglii
dal ale „Limba“ své sbohem po polovině sezóny. „I když jsem tam prakticky nedostal žádnou příležitost, mohl jsem trénovat s mnoha skvělými
fotbalisty. Tohoto kroku v žádném případě nelituji,“ tvrdí.

Zkušenost zpoza kanálu La Manche
Davidovou druhou zahraniční štací bylo působení v Londýně. Možnost
nastupovat v Premier League nemá fotbalista každý den, a tak se rozhodl, že kývne na nabídku Tottenhamu Hotspur. „V porovnání s Modenou to byl úplně jiný svět. Tottenham patří mezi jedny z nejbohatších klubů
na světě. Ve chvíli, kdy jsem tam přišel, tak nakoupili ještě x dalších skvělých
hráčů a tým byl plný hvězdných jmen. Jmenujme Kanoutého, Carricka,
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Návrat na české trávníky
Návrat na české fotbalové trávníky probíhal pro Davida s trochu smíšenými pocity. „Doufal jsem, že se v zahraničí prosadím, takže jsem tam
od sebe čekal daleko více. I někteří lidé se na mne hleděli skrze prsty...
V Plzni se mi ale vždy dařilo a bylo tomu tak i poté, co jsem se vrátil z Anglie,“ zavzpomíná na dobu, kdy White Hart Lane vyměnil za staré známé
Štruncovy sady. Byl tedy u toho, kdy se Viktorka zachránila pod vedením Františka Straky v posledním ligovém kole. „Přiznám se, že v tu
dobu mě fotbal zas až tak moc nebavil. Na druhou stranu po příchodu
trenéra Bílka, který přinesl do kabiny něco nového, se nám rok nato začalo dařit. Po pěti ligových kolech odešel ale na Spartu. Přesto se nám ale
ten rok vydařil. Tým převzal Standa Levý a mi prožili velmi povedenou
sezónu,“ vzpomíná na ročník 2006/7, na jehož konci patřilo Viktorce
šesté místo. Zároveň se David dočkal také jednoho osobního úspěchu.

Profilový rozhovor
„Byl jsem zvolen kapitánem týmu, což pro mě, jakožto plzeňského odchovance, byla obrovská čest,“ hlásá hrdě.

Rok na Letné
Před startem následující sezóny pak David následoval kroky trenéra
Michala Bílka a bývalého spoluhráče z Viktorky Jana Rezka a zamířil
za nimi na Letnou. Poprvé a naposled si měl českou nejvyšší soutěž
zahrát v jiných než plzeňských barvách. Na podzim se mu dařilo, stal
se členem základní jedenáctky a naskočil i do utkání předkola Ligy mistrů proti Arsenalu a také si zahrál v Poháru UEFA. Nicméně ve druhé
polovině ročníku už to tak růžové nebylo. „Nechtěl jsem tam být pouze
do počtu a byl jsem rád, když jsem dostal nabídku, abych se mohl vrátit
domů, do Plzně,“ říká. „Možná jsem se měl ve Spartě více kousnout. Byla
chyba, že jsem ke konci ročníku, kdy jsem poznal, že nehraji, trochu rezignoval,“ přiznává dnes. „I přesto mohu na Spartu vzpomínat pouze
v dobré. Necítím vůči ní žádnou zášť, i když, jak všichni víme, zápasy proti
Spartě pro nás budou vždy hodně speciální a také hodně důležité,“ konstatuje dozajista pravdivou větu. „Limba“ nebyl po sezóně, ve které
se Spartou zvítězil v české pohárové soutěži, jediný, kdo z letenské kabiny zamířil do Štruncových sadů. Spolu s ním nabrali směr Viktoria
i Pavel Horváth, Honza Rezek, Daniel Kolář či gólman Tomáš Poštulka.

První evropské krůčky s Viktorkou
První rok po Davidově návratu do kádru Viktorie byl zahřívacím před
nástupem velkých historických okamžiků západočeského celku. V sezóně 2008/09 skončila Viktoria na osmé příčce, ale o ročník později si
své postavení o tři pozice vylepšila. V srpnu 2009 si také proti Maltě
připsal David svůj první zápas v české seniorské reprezentaci. V prvé
řadě ale bude na tuto sezónu vzpomínat pro to, že Viktoria získala Ondrášovka Cup a mohla si zahrávat v pohárové Evropě. Los předkola Evropské
ligy viktoriánům přisoudil Beşiktaş. „První
poločas v úvodním duelu s Beşiktaşem jsme
podle mě předvedli jeden z našich nejlepších výkonů. Měli jsme spoustu šancí, ale
bohužel dali jen jeden gól. Poté z vymyšlené
penalty vyrovnali, takže bych mohl říci, že
to byl smolný zápas. Hráli jsme ale výborně
a ověřili si, že kvalita v týmu rozhodně je. To
jsme také zúročili na podzim,“ vzpomíná
na první velkou konfrontaci s evropskými
velkokluby „Limba“. Utkání v Turecku se
pro Západočechy již vyvíjelo hůře. „Za
stavu 1:0 pro Beşiktaş měl Petr Jiráček sto-

procentní šanci, po které, kdyby ji proměnil, by zápas vypadal asi jinak.
Přišla ale velká chyba gólmana, který špatně rozehrál na Kubu Navrátila.
Ten musel vzápětí faulovat a přišla první červená. Ve druhé půli jsem se
k němu přidal po dvou žlutých i já, takže pak už s utkáním nešlo nic dělat,“ krčí rameny. Vyloučení osmadvacetiletého beka hodně mrzelo.
„Je to škoda, protože to bylo celkem brzo. Asi v nějaké šedesáté minutě.
Atmosféra v Istanbulu byla fantastická a myslím si, že se nedá porovnat
ani s Milánem a ani s Barcelonou. Fanoušci tam jsou skvělí a povzbuzovali
svůj tým celý zápas. Byl to neopakovatelný zážitek, ale bohužel jsem byl
na hřiště asi necelých šedesát minut,“ vzpomíná na pekelné istanbulské
prostředí.

Nezapomenutelný fotbalový rok
Velmi vydařené výkony proti Beşiktaşi byly předvěstí více než vydařené sezóny, která byla nakonec zakončena ziskem mistrovského titulu. „Na to se nezapomíná, budu si na ni pamatovat do konce života. Začalo to vlastně nevinně. Doma jsme remizovali s Olomoucí a poté chytili
fazónu a udělali dlouho šňůru jedenácti vítězných zápasů v řadě. To nás
samozřejmě nastartovalo k tomu, abychom měli jiné ambice, které byly
předtím spíše skryté. Do té doby nás ani nenapadlo, že bychom mohli dosáhnout na to nejvyšší místo,“ přiznává jedna z ikon plzeňského úspěchu. „Kromě zápasu na Letné, který jsme vyhráli 1:0, bych také vyzdvihl
naši výhru 2:1 v Jablonci. Hráli jsme tam opravdu výborně a mohlo to
skončit klidně 5:1. Každý zápas byl ale důležitý. Třeba i utkání s Příbramí,
které jsme otočili na 2:1 po mé vlastní brance. Řekne se, že to byly povinné
body, ale o to více byly důležité,“ přemýšlí nad významnými duely první
poloviny sezóny. Zápas roku však přišel na jaře v domácím prostředí
proti obhájci titulu, pražské Spartě. „Bylo to hodně složité, protože jsme
na Slovácku v předchozím utkání remizovali 2:2. Kdybychom tam vyhráli,
bylo by to určitě veselejší. Takhle jsme šli
do zápasu se Spartou s dvoubodovým
náskokem a s tím, že, kdybychom prohráli, půjdou před nás. To jsme samozřejmě nechtěli a přistoupili jsme k zápasu zodpovědně. Přišlo strašně moc lidí.
Nepamatuji si, že bych někdy ve ‚Štruncákách‘ viděl takovouto návštěvu. Utkání
podle mne bylo klíčové pro celé jaro. Zaplaťpánbůh, že jsme dali první gól a poté
se mohli soustředit na defenzívu. Myslím
si, že jsme v obraně odehráli skvělý zápas
a Spartu nepustili do žádné šance. To byl
klíč k úspěchu,“ tvrdí. „Věděli jsme, že to je
náš jediný konkurent v boji o titul. Když se
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a slíbil jsem celé rodině, že uděláme
maximum pro to, abychom to dokázali a že to bude hlavně pro něho.
Oni povídali i předtím ve smuteční
řeči, že, kdybychom to dokázali,
bylo by to pro něj to největší. Za to
jsem byl šťastný a od té doby jsme
bojovali i za něho.“

podívám na kvalitu našeho kádru, myslím si, že máme lepší tým než Sparta
i lepšího trenéra, takže jsem věřil v to,
že můžeme být úspěšní. I kdybychom se
Spartou nevyhráli, tak jsem doufal, že
můžeme zvládnout všechny ostatní zápasy. S každým, s kým jsme hráli, jsme
byli po fotbalové stránce lepší. Otázkou
bylo, zda proměníme šance a to se nám
dařilo,“ dodává.

Boj o Champions League

Okamžiky oslav i chvíle
smutných vzpomínek
Ke konci sezóny mohly v západočeské metropoli oslavy zisku titulu
propuknout naplno. „V Plzni nebylo vůbec zvykem, že jsme na tak skvělé
pozici. Po devětadvacátém kole, kdy už bylo jasné, že budeme první, jsem
si na mobil fotil tabulku. Za sebe mohu říci, že jsem si to strašně moc užíval,
protože vím, jaké to tu bylo v předchozích letech a jaké to je zde nyní. Prostě něco nepopsatelného,“ popisuje své pocity plzeňský patriot, který
si do detailu pamatuje utkání proti Baníku Ostrava, které definitivně
rozhodlo o tom, že se Viktorka bude moci pyšnit přízviskem mistr ligy.
„Nešlo se mi do něj moc dobře, protože jsem měl během zápasu osmatřicetistupňovou horečku. Vypadalo to, že ani nebudu hrát, ale vzal jsem si
nějaké prášky a u tohoto historického momentu jsem nemohl chybět. Věřil
jsem, že vyhrajeme. Zápas ale začal nejhůře, jak mohl. Dal jsem si vlastní
gól. Nejradši bych se ze hřiště vyzmizíkoval, ale to nešlo a byl jsem šťastný
za to, že jsme to do půle otočili. Když dal Pavel Horváth kolem 76. minuty
z trestňáku na 3:1, byl jsem opravdu šťastný a stoprocentně přesvědčený,
že to nemůžeme pustit. I když v jednom z předchozích zápasů proti Slavii
jsme také vedli 2:0, ale v posledních dvou minutách jsme dostali dva góly.
Stát se mohlo cokoliv, ale věřil jsem tomu, že to zvládneme. Nastavení bylo
pro mě strašně emotivní. Došlo i na slzy. Jak u mě, tak u ostatních spoluhráčů. Byl to nepopsatelný zážitek, na který budu vzpomínat celý život,“
říká. Fotbalovým úspěchem Viktorky žila celá Plzeň. „Lidi nás poznávali
na ulici a říkali nám své názory. Samozřejmě to bylo většinou pozitivní.
Všichni nám drželi palce. Celá Plzeň nám věřila, že to můžeme dokázat a
stalo se tak,“ popisuje fotbalové prostředí krajského města. S loňským
fotbalovým rokem je však spojena také smutná zpráva, jež zasáhla
všechny příznivce západočeského celku. Petr Žitnik, jeden z nejzapálenějších fanoušků Viktorie, tragicky zahynul. „Poslal jsem mu titul nahoru. Všichni si oblékli trika, která byla připravena pro vítěze ligy, ale já si
vzal tričko s ‚Žitem‘ a oslavoval jsem to vlastně s ním i na náměstí. Nemohl
jsem na něj zapomenout. Po té nešťastné události jsem byl na pohřbu
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Díky zisku ligového titulu dostali
viktoriáni možnost bojovat o nejprestižnější evropskou pohárovou
soutěž, Ligu mistrů. Prvním soupeřem Západočechů se stal arménský FC Pyunik. „Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme a co nás čeká za
tým. Měl jsem vlastně z Beşiktaşe červenou a mohl hrát jen odvetu. Kluci
přivedli z Jerevanu fantastický výsledek 4:0. Byl jsem se nahoře v Hokej
baru na to podívat, ale bohužel to tam nakonec nedávali. Byl tam online
přenos a hodně jsem to prožíval. Bylo tam spousta lidí. Jednou nohou
jsme tak už jsme byli v dalším předkole,“ vzpomíná na utkání, do kterého
nemohl zasáhnout. V domácím utkání již nastoupil a podílel se na
výhře 5:1. Následný los přisoudil Viktorii norský Trondheim. „Měl jsem
z toho smíšené pocity. Už si ale nepamatuji, kteří soupeři nám hrozili... Na
druhou stranu to nebyla žádná ‚divočina‘ na východ. Samozřejmě jsme
byli v roli velkého outsidera. Oproti nám mají pětkrát větší rozpočet. Když
jsme tam byli na stadionu, koukali jsme s otevřenou pusou. Takové stadiony v Česku prakticky nevidíte. I když jsme byli outsiderem, věřili jsme,
že můžeme být úspěšní a chtěli jsme hrát svoji hru. Říkali jsme si, že nemůžeme nic ztratit a do odvety jsme si přivezli slušný výsledek,“ připomíná
venkovní výhru 1:0. V poločase odvety ale Západočeši prohrávali 0:1.
„Trenér nás nabádal, ať hrajeme stejně jako vždy. V podvědomí jsme věděli, že vedeme 1:0 a chtěli bránit náskok, což vůbec neumíme. Byli jsme
za to po právu potrestaní. V poločase měl trenér proslov. Řekl nám, jestli
chceme zahodit tři roky toho, co jsme tu udělali, ať v tom pokračujeme,
a že taková šance se nikdy opakovat nemusí a ať poločas hodíme za
hlavu. Druhá půle byla z říše snů a hráli jsme fantasticky. Dali jsme tři góly,
vyhráli 3:2 a mohli slavit postup,“ popisuje. Losování určilo Viktorce za
soupeře Kodaň. Znovu tedy Západočechy čekala cesta na sever. „Před
losem jsme si všichni vsadili, koho chceme. Vím, že jsem si nepřál právě Kodaň a vsadil na Borisov, se kterým se nyní potkáváme v základní skupině.
Kodaň je ještě o level více než Trondheim. Bylo to strašně těžké, ale odehráli jsme jeden z historických zápasů, kdy jsme vyhráli po výborném výkonu 3:1. Myslím si, že tento zápas vejde do plzeňských fotbalových dějin,“

Profilový rozhovor
vzpomíná na veledůležité utkání v plzeňské fotbalové historii. „Cesta
byla strašně dlouhá. Soustředili jsme se spíše na konkrétní zápas a věděli
jsme, že budeme hrát předkola Ligy mistrů a budeme se snažit probojovat
co nejdále. Myslím si, že každý předtím bral, kdybychom postoupili přes
Trondheim, a tak se dostali do základní skupiny Evropské ligy. To byl asi
náš největší cíl. Kodaň a Liga mistrů už byly něco navíc. Byli jsme ale hladoví po úspěchu a ve chvíli, kdy jsme vyřadili Trondheim, jsme si neříkali,
že máme splněno, ale chtěli jsme udělat i poslední krok,“ říká.

V nejslavnější soutěži starého kontinentu
Podzim Viktorky je tak spojen převážně se zápasy v Champions League. Nejenom svěřenci Pavla Vrby napjatě očekávali, koho jim štěstěna v dalším losování přisoudí. Nakonec se objevili ve skupině s Barcelonou, obhájcem triumfu v Lize mistrů, AC Milán a běloruským Borisovem. „Barcelona byla mým vysněným soupeřem. Tu jsem si přál dávno
před losováním! Sledoval jsem los na internetu doma na zahrádce. Když
nás do skupiny přiřadili jako posledního, tak jsem to hned oslavil. Byl jsem
šťastný, že se potkáme s největším fotbalovým fenoménem současnosti.
Podle mě je Barcelona nejlepším klubem v historii
fotbalu,“ říká nadšeně o soupeři, proti kterému
mají již Plzeňané oba dva duely odehrané. „Užívali jsme si už předzápasový trénink, který byl
na Nou Campu. Samotný zápas byl samozřejmě
velmi náročný, protože jsme většinou byli bez balonu. Prvních deset minut, do inkasované branky,
bylo hrozně těžkých. Jenom jsme se koukali na to,
jak si to kolem nás ťukají. Vlastně ještě předtím, než
nám dali gól, měli další tři tutovky. V tu dobu jsem
si povídal, že to bude opravdu hodně náročné.
Musím říci, že jsme se semkli, zvykli si na bránění
a měli v první půli i náznaky útočných akcí, které
jsme bohužel nezakončili. Ale po výsledku 2:0 ve
chvíli, kdy jsme věděli, že ve čtyřech domácích
zápasech španělské ligy dali dvaadvacet branek,
jsme si po utkání říkali, že to je super. Mrzí nás ale
nula na kontě naši střel,“ hodnotí první vzájemné
střetnutí. „Bavili jsme se o tom v kabině. Nestává
se každý rok, že bychom hráli s Barcelonou. Bylo
by tak rozhodně špatné, kdybychom zalezli a začali bránit. Chtěli jsme je zkusit překvapit a oni na
to asi nebyli připravení. Mysleli si, že to bude stejné
utkání jako na Nou Campu. Prvních dvacet minut
jsme ale hráli fantasticky a měli dvě velké šance.
Vím, že na kdyby se nehraje. Ale kdyby dal Milan

Petržela gól, zápas by byl pro lidi určitě zajímavější. O penaltě se nemusíme ani bavit, ta byla jasná. Ale vyloučení bylo podle mne nesmyslné.
Dvojí trest byl nespravedlivý a to už kvůli lidem, kteří přišli. Byli na zápas
natěšení, všichni ho chápali jako svátek pro celý český fotbal. Myslím si, že
by nás Barcelona stejně porazila,“ přemýšlí také o odvetě, která se odehrála před zaplněnými tribunami pražského Edenu. Fotbalisté Viktorie
si také, díky své účasti v Lize mistrů, museli zvyknout na větší zápasovou zátěž. „Je to úplně něco jiného než v předešlých sezónách. Když vím,
že nás čeká tolik zápasů, tak se hodně věnuji regeneraci, odpočinku a životosprávě. Není to tak bujaré jako jiné sezóny. Udělal jsem pro to maximum
a je to samozřejmě náročné. Když se hraje tři dny po zápase, je to těžké.
Čtyři už jsou dostatek, aby tělo bez problémů zregenerovalo,“ přemýšlí.

Pyšným otcem
S faktem, že má nyní David náročnější program, se musela vypořádat
také jeho rodina. „Je momentálně bohužel na druhém místě. Podporují
mě a jsou s tím seznámeni. Samozřejmě, že to je těžké. Dělám všechno pro
to, abych byl po fotbalové stránce připravený. Doma je mi to umožněno.
Mám fantastickou přítelkyni, která mě
podporuje. Vytvoří mi takové zázemí,
abych se mohl věnovat fotbalu,“ chválí
svou drahou polovičku. „Jakmile mám
trochu volného času, věnuji se dětem.
David má sedm měsíců, takže s ním
si zas až tak moc, i když se snažím, nehraju. Natálka má přes tři roky. Je pro
mě každodenním zážitkem si s ní povídat a strašně mě baví ji poslouchat. To,
co mi říká, už dává smysl. Opravdu si to
užívám,“ říká pyšně. „S malou už dělám všechno. Zajdeme do zoologické,
chodíme na procházky nebo do Domu
pohádek, kde to je pro děti fantastické.
Beru jí, když to přeženu, jako sobě rovného a můžeme dělat všechno možné,“
chválí svou dcerku. Na Davidových
utkáních však jeho rodinu nepotkáte.
„Moc nechodí, protože Natálka je hrozně
hyperaktivní a nevydrží sedět pět minut
v kuse. A zvlášť nyní, když máme dvě
děti, by to přítelkyně Michala asi nezvládla. Pravidelně koukají na televizi.
Na tribuně by si to neužil asi nikdo,“
tvrdí. Stejně tak cítí neustálou pod-
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spektive bratra je pro ně opravdu potěšením. „Brácha
se stará o dresy a mamka s taťkou mi dělají kroniku. Jsou
do toho ale zapojení všichni a táhneme jako celá rodina
za jeden provaz,“ říká spokojeně. „Když jedu k našim na
návštěvu, tak si vždy vezmu tuto svoji knížku a listuji, co
tam je nového. Když se člověk dívá, jak začínal, nebo vidí
články o mistrovské sezóně, jsou to fantastické pocity,“ dodává s úsměvem. Nejenom David Limberský si přeje, aby
se v jeho „životní knížce“ objevilo ještě mnoho velkých
úspěchů, kterých s Viktorií dosáhne.

V dohrávaném utkání třetího kola domácího poháru zvítězili
fotbalisté Viktorie Plzeň nad druholigovým Baníkem
Sokolov 3:1. Výhra jim zajistila postup do jarního osmifinále,
ve kterém se utkají s Mladou Boleslaví.
V jedenácté minutě mohl strhnout vedení na plzeňskou stranu Michal Ďuriš, který hlavičkoval po centru Pavla Horvátha, mířil ale nad.
Po osmnácti minutách hry se Viktoria ujala vedení zásluhou aktivního
Michala Ďuriše. Ve 28. minutě to bylo již 2:0, když zvyšoval Jakub Hora.
Na další branky si muselo téměř dva a půl tisíce diváků počkat do
druhé části.

FC Viktoria Plzeň

V 51. minutě překonal podruhé sokolovského Bučka Jakub Hora – 3:0.
V 74. minutě zápasu se brankově prosadili také domácí hráči. Kapitán
David Vaněček překonal křižnou střelou plzeňského Pavlíka a stanovil
tak konečný výsledek na 1:3 z pohledu domácích.

FK Baník Sokolov–FC Viktoria Plzeň 1:3
Poločas: 0:2
Branky: 74. Vaněček - 18. Ďuriš, 28. a 51. Hora
ŽK: Glaser, Čada - Ševinský
Rozhodčí: Pavel Ochotnický - Patrik Filípek, Libor Kovařík
Diváci: 2 450
Viktoria Plzeň: Pavlík - Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Řezník - Fillo,
Horváth (88. Sladký), Bystroň, Hora, Ďuriš (90. Hrošovský) - Bakoš
(80. Štípek). Trenér Pavel Vrba.

Knihy o sportu,
o Plzni a o Šumavě
Žádejte u svých knihkupců
nebo na www.starymost.cz

VIKTORIÁN 8/2011

10

STRACH
je přítel vítězů
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Viktoria postoupila do
osmifinále Ondrášovka cupu

STRACH

poru od svých rodičů a bratra. „Prožívají
celou moji kariéru se mnou. Jsou mi také
obrovskou oporou. Je to pro ně, i když
mají každodenní práci a starosti, takový
bonbonek, protože mohou Viktorce fandit o to více, protože vědí, že tam mají
syna nebo bratra. Kolikrát mi už říkali,
že, kdybych nehrál fotbal, asi by neměli
takovou radost ze života, jako mají nyní,“
hlásá. Sledovat kariéru svého syna re-
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Silvestr 2011 Na Spilce
31. 12. 2011 od 19:00 hodin
Živá hudba ve dvou sálech (hudba všech generací)
Skupina Mikiho Gracíka
Plzeňský Vybroband Emila Vyskočila
Tříchodové menu

Cena vstupenky:

699,- Kč

Půlnoční selátko
Koktejl bar
Tombola
Ohňostroj
Novoroční česnečka

Kontakty:

+420 377 062 755
naspilce@naspilce.com
com
www.naspilce.com

Restaurace U Salzmannů
Nejstarší plzeňská pivnice
Historie pohostinství v domě, kde sídlí restaurace a pension U Salzmannů, se začala psát již v 17. století. Původně zájezdní hostinec koupil v 19. století bývalý forman Martin Salzmann a vbrzku dosáhl velké vážnosti
a respektu Plzeňáků i „přespolních“ návštěvníků. Citlivě rekonstruovaný dům i interiér evokují dobu počátku
století, kdy byla restaurace oblíbeným místem setkávání
plzeňských měšťanů a jejich hostů.

Čepovaná piva

Pilsner Urquell 12° nepasterovaný
Master polotmavý 13°
Velkopopovický Kozel 10° tmavý
Radegast Birell nealkoholický

Pražská 8
301 00 Plzeň
info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com
Tel.: 377 235 467
GPS: 49°44‘52.166“N, 13°22‘45.844“E
Otevírací doba: Po-Čt: 11 - 23, Pá-So: 11 - 24, Ne: 11 - 21
11
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Pět branek Hradci,
smolná porážka se Slavií
Po Viktorii Žižkov hostili viktoriáni ve Štruncových sadech
celek Hradce Králové. Dvanáctý tým tabulky si nakonec odvezl
vysokou porážku 0:5. Poté se svěřenci trenéra Pavla Vrby
představili v dobře známém pražském Edenu. Skore zápasu
sice otevřel ve 28. minutě Daniel Kolář, jenže Slavia dokázala
zápas otočit a úřadujícímu mistrovskému týmu připravit třetí
letošní porážku.
Hradečtí přijeli do plzeňských Štruncových sadů
pět dnů poté, co si z nich
Viktoria Žižkov odvezla porážku 1:4. Východočeši však
začali bez bázně a o první
střelu na branku se postaral v šesté minutě Pavel
Černý. Tři minuty nato pálil
Vojtěch Štěpán, který mířil
rovněž nepřesně. Viktoriáni
poprvé udeřili v desáté minutě a hned se radovali ze vstřelení branky.
Pavel Horváth poslal vynikající centr na zadní tyč hradecké branky,
kde byl důrazný Marek Bakoš, který vrátil balon před gólmana Hradce.
Před Tomášem Koubkem se nejrychleji zorientoval Marián Čišovský
a uložil míč tam, kam patří. Do hradecké sítě. 1:0 pro Viktorku. Západočeši se vzápětí pokusili své vedení navýšit. Zakončení Františka Rajtorala a ani Michala Ďuriše si však svou cestičku za Koubkova záda
nenašla. Poté znovu „zazlobil“ Hradec. Z dvaceti metrů pálil útočník
Černý, Roman Pavlík jeho skákavou střelu nadvakrát zkrotil před dotírajícím Pavlem Dvořákem. Minutu před koncem poločasu byli Plzeňané blízko k tomu, aby přidali druhý zářez. Michal Ďuriš našel přihrávkou ve vápně volného Daniela Koláře, který vzápětí poslal míč
pod sebe na penaltu. Ke střele se už napřahoval Petr Jiráček, ale než
k němu míč doputoval, sebral mu ho Marek Bakoš. V tomto případě
svoji pověst kanonýra nepotvrdil.
V padesáté minutě si připsal úspěšný zásah Roman Pavlík. Střílený
centr Vojtěcha Štěpána lehce tečoval Milan Fukal, ale brankář Vikto-
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rky ukryl míč ve svých rukavicích. V 60. minutě předložil Daniel Kolář
míč Marku Bakošovi, který bez problémů zakončil. V 65. minutě projel
Štruncovými sady expres. Jeho jméno bylo Milan Petržela. Plzeňský
štírek si vzal míč u vápna Viktorie, utekl Poděbradskému, následně
obešel i Fukala a záda ukázal také Chlebounovi. Před ním stál již
pouze brankář Koubek, ale Petržela si poradil střelou po zemi i s ním.
Viktorka vedla 3:0. A to nebyl ještě konec. Po standardní situaci zůstal v 71. minutě ve vápně hostů nikým neatakovaný Marián Čišovský.
Balon doputoval až k němu, Tomáš Koubek jeho střelecký pokus zneškodnil. Následně se slovenský stoper dostal k dorážce a poslal míč do
břevna, odkud se odrazil na brankovou čáru. Před dotírajícím Markem
Bakošem zakročil Milan Fukal, jenž ve svízelné situaci uklidil míč do
své sítě. Jedenáct minut před koncem utkání vyslyšeli viktoriáni volání plzeňských fanoušků po páté brance. Daniel Kolář si zopakoval
úspěšnou spolupráci se střelcem Bakošem. Slovenský útočník tváří
v tvář Koubkovi nezaváhal a mladého brankáře hostů chytře přeloboval. Viktorka navýšila své vedení na 5:0.
Dva přesné zásahy si v utkání připsal plzeňský kanonýr Marek Bakoš.
„Musím říci, že to byl velmi těžký zápas. Hradec dostal před tímto utkáním
málo branek. Sledovali jsme na videu, jak brání a jak bychom ho mohli
překonat. A podařilo se nám to na začátku utkání po standardce. Poté
nás podržel za stavu 1:0 gólman Pavlík. Myslím si, že po druhé brance,
kterou jsme dali, jsme už na hřišti kralovali. Odehráli jsme dobrý zápas,
ve kterém jsme si vytvořili dostatek šancí, i když jsme nějaké v první půli
neproměnili,“ hodnotil zápas.
„Myslím si, že jsme celý zápas, až na moment, kdy jsme mohli dostat gól
na 1:1, byli lepší. Zaslouženě jsme vyhráli. Mám z toho dobrý pocit. Je to
pro nás zhodnocení čtyř dnů, které jsme se na dnešní zápas připravovali,“
hodnotil utkání Pavel Horváth. Spokojen s výsledkem byl i plzeňský
kouč Pavel Vrba. „Myslím si, že to bylo podobné utkání jako v minulém
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kole se Žižkovem. Už v prvním poločase jsme měli spoustu šancí a zápas
jsme v něm mohli rozhodnout. Bohužel jsme neproměnili situace, které
jsme tam měli. Za stavu 1:0 nás pak podržel Pavlík, když chytil střelu Černého. V momentě, kdy jsme dali druhý gól, začal Hradec ve větším počtu
chodit do útočné fáze a nám se vytvářelo více prostoru pro naše rychlé
hráče a dostávali jsme se do brejkových situací a přečíslení. To rozhodlo
o výsledku, který je pro Hradec asi krutý,“ uvedl Vrba.
Další kolo Gambrinus ligy k sobě svedlo dva týmy, kterým se v poslední době dařilo. Slavia pod novým koučem vyhrála poslední dva
zápasy a Viktoria měla z posledních dvou ligových duelů také šest
bodů a skóre 9:1.
Aktivněji do utkání v Edenu vstoupila Plzeň, která měla dvě dobré
příležitosti již v první desetiminutovce. Bakoš v osmé minutě běžel
po uličce Limberského sám na brankáře, z úhlu ale mířil jen do boční
sítě. Další šance přišla jen o dvě minuty později. Petržela se po pravé
straně dostal před Trubilu a nacentroval na Pilaře. Hlavičku drobného
záložníka ale dokázal Čontofalský reflexivně zastavit. Ve 28. minutě
se radovali hosté. Daniel Kolář dostal míč na rohu vápna. Zasekl si ho

do středu a ranou k bližší tyči rozvlnil slávistickou síť. V 31. minutě po přesné kombinaci mohl Kolář domácí dorazit, ve výborné
pozici ale přestřelil. Trest přišel o další dvě
minuty. Milutinovič nacentroval na zadní síť
a volný Pospěch se tentokrát nemýlil – 1:1.
Ve 40. minutě už domácí vedli. Po ose Milutinovič – Karolín se dostal balon lobem až
k Hurkovi, jenž tvrdou levačkou dostal míč až do sítě. Poté přišlo několik tvrdých zákroků na obou stranách, ten Nitranského na Pilaře byl
oceněn žlutou kartou.
I do druhé části vstoupili aktivněji plzeňští fotbalisté, dvakrát zahrozil Pilař. Nejdřív v 51. minutě po centru kapitána Horvátha míč skončil
na břevně, o několik minut později se zjevil zleva znovu před Čontofalským, jeho pokus ale mířil do náručí slávistického gólmana. Hlavně
v závěru pak viktoriáni přikovali slávisty na jejich půli. V 80. minutě
vznikl ve vápně domácích velký závar bez gólového efektu, o minutu
později se do šance tlačil Kolář, výborný zákrok ale vytáhl Čontofalský.
Po utkání tak na straně Plzně nepanovala spokojenost. „Až do našeho prvního gólu hráči odváděli dobrý výkon. Potom jsme byli potrestaní za nedůslednost v obraně,“ komentoval zápas trenér Pavel Vrba.
„Rozhodly naše neproměněné šance a patnáctiminutový výpadek, kdy
jsme dostali oba góly.“ Ve druhém poločasu Viktoria soupeře uzavřela
na jeho polovině….. „To už Slavia čekala na brejky. A naše rezervy?
Nedali jsme gól, chybělo nám i štěstí,“ poznamenal zklamaný kouč Viktorie.

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 5:0

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 2:1

Poločas: 1:0
Branky: 10. Čišovský, 60. a 79. Bakoš, 65. Petržela, 71. vlastní Fukal
Rozhodčí: Jiří Jech – Robert Hájek, Milan Makovička
Diváci: 5 811
Viktoria Plzeň: Pavlík – Rajtoral (85. Řezník), Čišovský, Bystroň,
Limberský – Petržela, Horváth, Jiráček, (80. Darida) Ďuriš
(62. Fillo) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba.
Hradec Králové: Koubek – Plašil, Fukal, Chleboun,
Poděbradský – Fischer (85. Malinský), Zelený, Klapka, Štěpán
(75. Hochmeister) – Černý (75. Gulajev), Dvořák. Trenér Václav
Kotal.

Poločas: 2:1
Branky: 33. Pospěch, 40. Hurka – 28. Kolář
ŽK: Latka, Nitranský, Hurka, Jarolím – Bakoš
Rozhodčí: Jílek - Filípek, Košec
Diváci: 8 545
Slavia: Čontofalský – Nitrianský, Latka, Cicman, Hubáček –
Jarolím, Milutinović (79. Duranski) – Vlček (86. Zákostelský),
Hurka, Trubila – Pospěch (52. Paprčiak)
Viktoria: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský
(37. Řezník) –Horváth, Jiráček – Petržela (70. Ďuriš), Kolář, Pilař
(85. Fillo) – Bakoš
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Mladá Boleslav si přeje
odvetu za Superpohár
V loňském fotbalovém roce vybojovala Mladá Boleslav
Ondrášovka Cup. O pár týdnů později se tak mohla postavit
úřadujícímu českému mistrovi, Viktorce Plzeň, v boji
o Superpohár. Neuspěla, po penaltách se ze zisku nejmladší
české trofeje radovali viktoriáni. Svěřenci nového kouče
Mladoboleslavských Miroslava Koubka by tak dnes určitě
chtěli Západočechům tuto porážku oplatit...

Více než stoletá historie
Kopaná má v Mladé Boleslavi více než stoletou tradici, první mladoboleslavský fotbalový klub byl založen v roce 1902. Na počátku 20.
let vznikly v Boleslavi další dva fotbalové celky. Žádný z těchto týmů
však nezažíval nějaké výrazné úspěchy na celorepublikové úrovni. Na
přelomu 40. a 50. let si vzal pod patronát boleslavský fotbal tamní automobilový závod Škoda. V následujících letech hrál klub z Mladé Boleslavi pravidelně druhou nejvyšší československou soutěž. Velkého
úspěchu se Mladoboleslavští dočkali v sezóně 1977/78, kdy se probojovali do finále Českého poháru. V něm ale nestačili na ostravský Baník. V 90. letech zaznamenal boleslavský celek pád, přišel o podporu
sponzorů, a tak se z pravidelného účastníka druhé nejvyšší soutěže
stal tým, který klesl až do divizní soutěže. V roce 1997 však klub v divizi
zvítězil a rok nato se přesunul rovnou do druhé ligy. V ročníku 2001/02
Boleslav poprvé výrazně promluvila do bojů o postup do Gambrinus
ligy, ale nakonec obsadila „až“ třetí pozici. V následující sezóně jí však
už postup neušel. Svůj premiérový prvoligový rok zakončila těsně
nad hranicí sestupu. O ročník později vystoupala boleslavská hvězda
o poznání výše, když obsadila výborné druhé místo, které pro ni zna-
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menalo také vstupenku do evropských pohárů. Dodnes se v Mladé
Boleslavi vypráví o zápasech proti tureckému Galatasarayi či Marseille.
O rok později obsadili Boleslavští třetí příčku a opět nakoukli do pohárové Evropy, kde narazili např. na Villareal nebo Florencii. V následujících ročnících Boleslav své úspěchy nedokázala zopakovat a povětšinou se řadila do středu prvoligové tabulky. Pravděpodobně svůj
největší úspěch zaznamenala Mladá Boleslav v loňském fotbalovém
roce, kdy obsadila konečnou pátou příčku a po penaltovém souboji
s Olomoucí se mohla radovat ze zisku Ondrášovka Cupu.

Hlavní změna v kádru? Na trenérském postu
Pokud se podíváme na mladoboleslavský kádr, mnoho změn tu oproti
loňsku nenajdeme. Tou nejzásadnější, která v létě nastala, je příchod
nového trenéra Miroslava Koubka, který předtím koučoval mimo jiné
i ve Viktorce. Nicméně i soupiska nějaké změny zaznamenala. Největší ztrátou pro středočeský celek je odchod francouzské záložníka
Alexandra Noëla Mendyho, který zamířil do polské nejvyšší soutěže.
Klubu řekl také své sbohem Petr Mach, jenž odešel na Žižkov, řecký
ofenzivní talent Elini Dimoutsos se vrátil do svého mateřského Panathinaikosu a Ivo Táborský působí jako host ve Slovanu Bratislava.
Naopak do Boleslavi přišel posílit již předtím kvalitně obsazený brankářský post Jakub Jakubov, který nyní plní roli třetího gólmana za
Miroslavem Millerem a Janem Šedou. Posily se dočkala také defenzivní formace Mladoboleslavských. Ze Štruncových sadů nabral směr
Mladá Boleslav Aleš Neuwirth, který to však s prosazením do základní
sestavy bude mít velice těžké. To Jan Štohanzl, jenž loni oblékal dres
Bohemians 1905, se naopak často v zahajovací jedenáctce objevuje.
Z dalších noviců týmu v záložní řadě jmenujme Petra Wojnara nebo
talentovaného hráče z Řecka, Chrise Kostakise.

Mladoboleslavským patří třetí příčka
Mladá Boleslav vstoupila do fotbalového roku 2011/12 bojem o Superpohár. V již zmíněném utkání, které skončilo po devadesáti minutách
nerozhodným výsledkem 1:1, rozhodli viktoriáni o zisku další trofeje

Představujeme soupeře
v penaltovém rozstřelu. Michal Daněk v něm doslova čaroval, Západočeši zahrávali desítky bez větších obtíží a Jakub Hora, střelec jediné
branky Viktorky v normální hrací době, vystřelil z posledního pokutového kopu i další pohár do rozrůstající se sbírky trofejí Viktorie. Ještě
před startem Gambrinus ligy čekalo na Mladou Boleslav třetí předkolo
Evropské ligy proti AEK Larnaka. Kyperský klub vystavil svěřencům
Miroslava Koubka stop, když zvítězil v domácím utkání 3:0 a v Mladé
Boleslavi uhrál remízu. Do české nejvyšší soutěže ale Boleslav vstoupila velmi dobře. Nejprve si přivezla bod ze hřiště Jablonce, následně
zvítězila ve třech zápasech v řadě. Další výsledky již tak příjemné pro
boleslavské fanoušky nebyly. V pátém kole remizovala na Slavii a z následných dvou klání odcházela ze hřiště poražena. Na domácí půdě si
s ní nejprve poradil Slovan Liberec v poměru 4:1 a kolo nato nevytěžila
ani jeden bod v Příbrami. Plichta v domácím prostředí s Hradcem Králové byla nádechem k lepším zítřkům. Ty opravdu přišly na půdě Teplic – výhra 3:1. V desátém kole v Olomouci si Hanáci body s Boleslaví
rozdělili. To však neplatilo o dalším duelu, po kterém odjížděla Bohemka z mladoboleslavského stadionu s prázdnou. A proti Mladoboleslavským neuspěl ani další pražský celek. Sparta, lídr Gambrinus ligy,
prohrála na domácí půdě s dnešním soupeřem Viktorky 3:0. V zatím
posledním utkání si Koubkovi svěřenci poradili s ligovým nováčkem
z Julisky. Duklu porazili 3:1 a patří jim před výjezdem do Štruncových
sadů třetí příčka v tabulce Gambrinus ligy.

Zajímavosti ze zápasů s Mladou Boleslaví
Duben 1981: Kdo neviděl, ten neuvěřil
Sezona 1980 - 1981 zastihla tehdejší plzeňskou Škodu po dlouhých osmi letech mezi
naši elitou opět o stupínek níže. Druholigová soutěž se vlastně jmenovala Národní
fotbalová liga a před jejím zahájením patřil plzeňský celek k největším favoritům.
Vždyť se měl rychle vrátit do první ligy. I proto angažoval nového trenéra Jana Fáberu. Ale už po podzimu to bylo všelijaké, protože na třetí pozici šestibodová ztráta
na vedoucí Teplice se zdála být velká. Existoval ještě dvoubodový systém a tak příliš
optimismu před jarem v Plzni nebylo. V úvodu sice Škoda porazila 2:0 Liberec, potom
však padla v Chomutově 1:2. Králův Dvůr doma rozstřílela 8:2, ale následovala další
prohra 1:2 v České Lípě. Vidina návratu do nejvyšší soutěže se hodně vzdalovala, na
první místo už byla ztráta osm bodů a fanoušci to zabalili. I proto přišlo na utkání 20.
kola s Autoškodou Mladá Boleslav 276 platících diváků. Ve stoleté histori Viktorie
možná nejmenší návštěva na mistrovský duel. A podle toho to také dopadlo. J. Čaloun, Forman, Sloup, Kopřiva, Lavička, Sokol, Rejda a spol. zahráli bídně. V poločase
sice Škoda gólem Thurnwalda vedla 1:0, ale vše podstatné se odehrálo po přestávce.
Pinkas vyrovnal na 1:1, Rejda poslal Plzeň znovu do vedení, Valkoun s Křížem však
výsledek otočili a Středočeši nečekaně vyhráli 3:2. Na konco z toho bylo třetí místo,
ale dvanáct botů ztráty za postupijícími Teplicemi. Kouč Jan Fábera se poroučel.
Červen 1986: Gól Vandase přinesl postup
Sezona 1985 - 1986 už byla po šesti letech v druholigové společnosti konečně postupová. A definitivu získali plzeňští fotbalisté v předposledním kole v Mladé Boleslavi.
Domácí byli rovněž mezi kandidáty na postup, kolo před koncem měli ještě naději,

ale museli by Plzeň porazit. Jinak by se rozhodovalo jen mezi Škodou a Chomutovem. Kouč Jiří Rubáš postavil mužstvo Lavička - Forman, Kalabus, Sloup, Kopřiva
- Vašák, Paul, Chaloupka - Homola, Vandas (75. Nádraský), Kovačič. Za úmorného
vedra začali oba soupeři aktivně, více šancí se v úvodu rodilo z domácích kopaček.
Hosté však nezůstávali nic dlužni, rychlými přihrávkami zamotávali hlavu domácím
obráncům, ale Kovačič ani Vandas z vyložených pozic nedokázali skórovat. V době,
kdy se ručička hodin blížila k pětačtyřicítce, se na malém prostoru uvolnil přes tři
hráče Vandas a nedal brankáři nejmenší šanci - 0:1. Gól do šatny zákonitě posadil
do sedla hráče Škodovky, kteří po přestávce už jednoznačně diktovali tempo hry.
Domácím nedovolili prakticky nic a zápas dotáhli do vítězného konce. Když se navíc
po závěrečném hvizdu dozvěděli, že Chomutov prohrál doma 0:1 s Gottwaldovem,
nebrala jejich radost konce. Plzeň byla v první lize a zpáteční cesta autobusem byla
hodně veselá.
Červen 1991: V Boleslavi hrál Nedvěd za Plzeň naposled
Držitel Zlatého míče 2003 pro nejlepšího fotbalistu Evropy Pavel Nedvěd hrál jedinou sezonu za dospělé plzeňské Škody. Byl do druholigový ročník 1990 - 1991. Poprvé nastoupil v prvním kole proti Xaverovu (5:0), kdy byl autorem jedné z branek
a naposledy před odchodem na vojnu do pražské Dukly nastoupil v předposledním
kole v Mladé Boleslavi. Plzeň byla stále ještě ve hře o postup, potřebovala na půdě
soupeře, kterému už o nic nešlo, zvítězit a také se ji to podařilo. Sestava Průša - Mejdr,
Krs, Belšán, Bečka - Nicklas, Hudec, Šmejkal (69. Nedvěd) - Vaňous, Hogen, R. Vonášek
(28. P. Vonášek) předváděla kvalitní fotbal, ale výsledek ovlivnil rychlý vedoucí gól
hostů, který si domácí hned v první minutě vstřelil sami. Po obrátce byl va vápně
faulován Hogen a nařízenou penaltu Belšán proměnil. Za stavu 2:0 nastřelil střídající
Pavel Nedvěd břevno, ale za chvíli Petr Vonášek proměnil svůj únik a Plzeń už vedla
3:0. Domácí sice snížili, ale výhru 3:1 brala Škodovka. První ligu však nevybojovala,
skončila až druhá za Českými Budějovicemi, Pavel Nedvěd odešel a plzeňský dres už
nikdy neoblékl.
Červen 2003: Plzeňský vítěz druhé ligy dostal pětku
Před předposledním kolem druholigové sezony 2002 - 2003 už bylo o postupujícím mezi elitu rozhodnuto. Viktoria Plzeň měla v čele dostatečný náskok, nikdo už
ji nemohl z trůnu sesadit a vzít ji postup. Do Mladé Boleslavi jela prakticky v roli
prvoligového nováčka. Možná vědomí, že už o nic nejde, možná postupové oslavy,
nebo oboje dohromady zavinilo, že Viktoria dokonale vybouchla. Jedenáctka ve
složení Colceag - Sobljak (78. Zapoměl), Zakopal, Knakal, Smola - Švejnoha, Jež, Barteska, Limberský - Smíšek, Kousal (62. Černoch) sice do přestávky stačila góly Smíška
a Kousala dohnat dvoubrankový náskok domácích, ale nakonec to nebylo nic platné.
Bednářova přízemní bomba téměř z nulového úhlu znamenala třetí gól Středočechů. Potom již nadšeně hrající domácí dovršili debakl příštího účastníka naší nejvyšší
soutěže.
Říjen 2010: Sedmigólový duel záviděla i Bundesliga
Byla to první porážka Viktorie v mistrovské sezoně 2010 - 2011. Zrodila se však ve
skvělém mači, jakých není příliš vidět třeba ani v Bundeslize. Padlo sedm ukázkových
gólů, vynikající úroveň a střídání dramatických okamžiků před oběma brankami zvedalo neustále nadšené diváky ze sedadel. Viktoria v sestavě Pavlík - Rajtoral, Navrátil,
Bystroň, Limberský - Petržela (76. Ďuriš), Rada (85. Brezinský), Kolář, Horváth, Jiráček
(46. Bakoš) - Rezek prohrávala po gólech Chramosty a Rolka už 0:2, do přestávky však
stačil Petržela snížit. Ve druhé plůi Táborský z penalty zvýšil na 3:1 pro domácí, lídr
tabulky se ale vůbec nevzdával. Rada dokázal opět snížit a když domácí Dimitrovski
přidal čtvrtý gól, snížil Rajtoral čtyři minuty před koncem na 3:4. Před tím nastřelil
Ďuriš bombou břevno a Kolář netrefil ze tří metzrů prázdnou branku. K zisku alespoň
jednoho bodu neměla Viktoria daleko. Na jaře plzeňské mužstvo soupeři před zraky
Pavla Nedvěda prohru vrátilo, vyhrálo 3:1 a přiblížilo se hodně mistrovskému titulu,
který nakonec po zásluze získalo.
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Michal Daněk

6. 7. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 114
Prvoligové branky 0

14

Radim Řezník

20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 102
Prvoligové branky 2

16

Vladimír Darida
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 10
Prvoligové branky 0
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30

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

7

Petr Trapp

6. 12. 1985
Post obránce
Prvoligové starty 126
Prvoligové branky 8

9

Martin Fillo

6. 12. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 97
Prvoligové branky 20

16

Marek Čech

8. 4. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 66
Prvoligové branky 0

33

Roman Pavlík

17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 111
Prvoligové branky 0

18

David Bystroň

18. 1. 1982
Post obránce
Prvoligové starty 246
Prvoligové branky 12

8

28

27

David Limberský

Marián Čišovský

František Rajtoral

10

11

20

6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 163
Prvoligové branky 13

Pavel Horváth

22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 348
Prvoligové branky 70

2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 10
Prvoligové branky 2

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 198
Prvoligové branky 22

12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 182
Prvoligové branky 20

Petr Jiráček

2. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 97
Prvoligové branky 10

15

František Ševinský
31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 150
Prvoligové branky 8

29

David Štípek

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

22

Martin Sladký
1. 3. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

26

Daniel Kolář

17

6

Václav Pilař

5

Jakub Hora

6

Michal Ďuriš

27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 171
Prvoligové branky 38

13. 10. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 38
Prvoligové branky 7

23. 2. 1991
Post útočník
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 2

1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 36
Prvoligové branky 7

Pavel Vrba

Josef Čaloun

Karel Krejčí

Jiří Skála

6. 12. 1963
Post hlavní trenér

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
Post vedoucí týmu

18. 6. 1946
Post asistent trenéra

Václav Rada
24. 5. 1968
Post kustod

20. 12. 1968
Post asistent trenéra

10. 10. 1973
Post asistent trenéra

Zdeněk Sláma

Robert Beneš

3. 9. 1948
Post masér

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

23

Marek Bakoš

15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 61
Prvoligové branky 22

26. 4. 1978
Post fyzioterapeut

17
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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

Tři zápasy a šest bodů

se naše hra zlepšila. Hned
v úvodu jsme si vytvořili
dvě příležitosti, které volaly
po brance. Bohužel jsme je
neproměnili a soupeř nás
pak potrestal dvěma góly,“
hodnotil zápas trenér Jiří
Skála.

Taková je bilance juniorského týmu Viktorie Plzeň v posledních
zápasech. Mladí viktoriáni nejprve přivezli druhou letošní
výhru z hřiště soupeře, poté doma suverénně přehráli Karlovy
Vary. Minulou sobotu pak v kombinované sestavě podlehli
zkušenému týmu z Hlavice.
Diváci v Letohradu viděli celkem sedm branek. Hosté vstoupili do
zápasu nebojácně a po hodině hry svítil na ukazateli stav 1:4, když
o branky Viktorie s podělili Darida, Štefl, Sladký a Hrošovský. V závěru
utkání pak přeci jen Letohrad korigoval a zápas skončil 3:4. „Výkon
bych se nebál označit jako nadstandardní. Nejen, že jsme dokázali navázat na výkon z Ovčár, ale dokázali jsme se prosadit i střelecky. Ten, kdo
navštívil dnešní utkání, musel být spokojen, neboť zápas nabídl řadu branek a oboustranně kvalitní hru,“ komentoval zápas trenér Jiří Skála.
Poté zavítal do Luční ulice celek Karlových Varů. Farma druholigového Sokolova dokázala plzeňskému tlaku odolávat pouze první
poločas, ve kterém se prosadil pouze Mandula. Ve druhé části pak
Sladký, Hrošovský a Kůžel stanovili konečné skore na 4:0. „Opět jsme
předvedli velice kvalitní výkon, který jsme i dnes dokázali okořenit čtyřmi
brankami,“ uvedl po utkání asistent trenéra Martin Lepeška.
V posledním utkání pak zajížděla juniorka na hřiště do Hlavice.
Zkušený tým Hlavice, který má na soupisce hned několik hráčů
s ligovými zkušenostmi byl ale
nad síly mladých
Plzeňanů. Ty navíc
nastoupili bez šesti
hráčů
základní
sestavy. Tým tak
doplnilo trio talentovaných dorostenců. „Do utkání
jsme
nevstoupili
dobře. Soupeř nás
přehrával v důrazu
v osobních soubojích, byl pohyblivější. Ve druhé části

FK OEZ Letohrad–FC Viktoria Plzeň B 3:4
Poločas: 1:3
Branky: 4. Bíro (pen.), 71. Kail, 89. Semerák - 33. Darida, 34.
Sladký, 38. Štefl, 60. Hrošovský
Rozhodčí: Jedlička - Šifalda, Hasiková
ŽK: 2:1
Diváci: 280
Viktoria B: Mandous – Hrubý (90. Kováč), Libotovský, Štefl,
Beránek – Sladký (85. Hoffmann), Hrošovský, Darida (65. Kůžel) –
Štípek, Hora, Krmenčík. Trenéři Skála, Lepeška

FC Viktoria Plzeň B–1.FC Karlovy Vary 4:0
Poločas: 1:0
Branky: 12. Mandula, 62. Sladký, 67. Hrošovský, 76. Kužel
Rozhodčí: Dujsík – Hock, Blaschke
ŽK: 1:0
Diváci: 170
FC Viktoria Plzeň B: Daněk – Hrubý, Štefl, Libotovský, Beránek –
Hrošovský, Sladký, Hoffmann (79. Prais) – Štípek, Mandula
(69. Dvořák), Končal (60. Kůžel). Trenéři Skála, Lepeška.

SK Hlavice–FC Viktoria Plzeň B 3:1
Poločas: 1:0
Branky: 26. Němec, 56. Dorotík, 60. Schwarz - 87. vlastní
(Štěpanovský)
ŽK: 0:3
Rozhodčí: Berka - Henych, Štěrba
Diváci: 100
Viktoria B: Mandous – Hrubý (82. Prais), Štefl, Libotovský,
Vonášek – Kůžel, Hoffmann, Šípek (68. Lukeš) – Mandula, Dvořák,
Vaňous. Trenéři Skála, Lepeška
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Mládež

Sedmnáctka získala
skalp Sparty
Sedm bodů dokázali vybojovat dorostenci Viktorie Plzeň
U17 z posledních tří zápasů. Viktoriáni nejprve rozstříleli
Roudnici nad Labem, poté doma přehráli Spartu Praha.
V posledním utkání remízovali na domácím hřišti v Luční
s českobudějovickým Dynamem.
Střelecké hody v utkání s Roudnicí rozpoutali viktoriáni ve druhém
poločasu, kdy konto soupeře zatížily čtyřmi brankami. „Ve 4.minutě
jsme se po krásné akci a centru Glazera dostali do vedení, když se hlavou
trefil Chasin (0:1). Zvýšit naše vedení mohl Štěpán, ale po přihrávce Pirocha mu brankář Krpeš dobře zmenšil střelecký úhel. Další branky přišly až
ve druhém poločase. Naše převaha se stupňovala. V 50.min se po kolmé
přihrávce Kadlece trefil Chasin (0:2) a stejný hráč přesnou střelou zkompletoval hattrick v 67.min (0:3). V 68.min se trefil Holub (0:4) a na konečných
0:5 po akci Kadlece s Chasinem upravil Doležal. Největší šanci domácích
zlikvidoval brankář Špiroch, který vyrazil povedenou střelu z trestného
kopu. Druhý poločas jsme ovládli hru, přesto v naší hře chybělo více mezihry a přesnosti v kombinaci,“ komentoval zápas trenér Jiří Žilák.
Oboustranně kvalitní výkon nabídl zápas se Spartou Praha. Ta šla do
vedení v 18.minutě, ale svěřenci trenérů Žiláka a Růžičky dokázali ještě
v první části skore otočit. „V 71.min jsme zvýšili vedení na 3:1, kdy Mičkovu střelu tečoval Kadlec. V závěru se do dvou příležitostí dostal Štěpán.
Při prvním pokusu byl neúspěšný, ale ve druhém případě obešel v sólovém
úniku brankáře a přesnou střelou z úhlu uzavřel gólový účet (4:1),“ hod-

notil zápas asistent trenéra Radek
Růžička.
Poslední utkání podzimu odstartovali mladí viktoriáni dobře a ve
22. minutě šli zásluhou Chadima
do vedení. Do druhého poločasu
vstoupil lépe soupeř a ve 47.minutě dokázal vyrovnat. „Mužstvo
se v utkání prezentovalo kvalitní
výstavbou hry, což je pozitivní. K vítězství nám tentokrát chyběla větší
efektivita ve finální fázi,“ hodnotil
zápas trenér Jiří Žilák.

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem–FC Viktoria
Plzeň 0:5
Poločas: 0:1
Branky: 4.,50.,67. Chasám, 68. Holub, 79. Doležal
Viktoria: Špiroch – Glazer, Lešek, Piroch, Čihák, Kutil, Doležal,
Chasin, Mičko (54. Holub), Vyleta (41. Kadlec), Štěpán (69. Tůma).
Trenéři: J. Žilák, R. Růžička

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 4:1
Poločas: 2:1
Branky: 23. Holub, 28. Doležal, 71. Kadlec, 77. Štěpán
Viktoria: Šiman – Glazer, Lešek, Čihák, Piroch, Vyleta (64. Tůma),
Kutil (51.Kadlec), Mičko, Chasin, Doležal, Holub (55. Štěpán).
Trenéři: J. Žilák, R. Růžička

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České Budějovice
1:1
Poločas: 1:0
Branka: 22. Chasin
Viktoria: Šiman – Piroch, Lešek, Denk, Čihák, Kutil, Štěpán,
Doležal, Kadlec (62. Holub), Chasin, Mičko. Trenéři: J. Žilák,R.
Růžička
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Mládež

Výsledky ostatních mládežnických týmů
U19
Viktoria–Č. Budějovice 5:1 (2:0), branky: Černý 3, Domabyl, Hradecký
Viktoria–Bohemians 1905 4:1 (3:1), branky: Chocholoušek, Černý,
Šípek, Chasám
Baník Ostrava–Viktoria Plzeň 3:2 (1:1), branky Viktorie: Černý,
Končal
U16
FC Viktoria Plzeň U16–SK Dynamo České Budějovice U16 5:3 (1:2),
branky: Medvěděv, Knotek, Polom 2, Kratochvíl
Roudnice n. L.–Viktoria 0:14 (0:10), branky: Kratochvíl 4, Knotek 4,
Ruml 2, Polom 2, Šíša, Malý
FC Viktoria Plzeň–Sparta Praha 0:1 (0:0)
U15
Motorlet–Viktoria 2:3 (2:2), branky: Matějka, Hašek, Buchta
Viktoria–J. Hradec 5:0 (2:0), branky: Boček 2, Šilhan, Tauberest, Havel
Beroun–Viktoria 1:6 (0:2), branky: Hašek 3, Matějka, Boček, Svoboda
U14
Motorlet–Viktoria 3:1 (3:0), branka: Duchoslav
Viktoria–J. Hradec 2:2 (1:2), branky: Schleis, Kulhánek
Beroun–Viktoria 0:7, branky: Kulhánek 3, Suchý, Vajai, Vítek,
Duchoslav

Viktoriánky ve čtvrtfinále poháru
Do jarního čtvrtfinále Poháru KFŽ si zajistily postup plzeňské
fotbalistky na hřišti třetiligového Bráníku. Zápas, který
se hrál v Praze, byl jednoznačně v režii plzeňských hráček,
které zvítězily 12:0.
Od samého začátku utkání nebylo pochyb o tom, kdo bude diktovat tempo hry. „Děvčata zápas odehrála s velkou chutí, která bohužel
někdy chyběla v mistrovských zápasech,“ posteskl si trenér Ivan Bican.
Vítězství je o to cennější, Viktoriánky nastoupily bez několika zraněných hráček základního kádru. „Chyběli nám Myslíková, Bohmannová,
Hanžlová, Ranglová a Krýslová,“ upřesnil trenér. Ty nahradily z juniorky
Kulhánková,Čechová a Čechurová. „Které byly pro hru oživení.“

U13
Český Lev Union Beroun–FC Viktoria Plzeň 3:14
Branky: Arzberger 4, Vais 3, Skopový M. 2, Řezáč 2, Skopový R. ,
Svoboda V., Šťastný
Zápas I: 6:1(2:1), Zápas II: 8:2(4:0)
FC Viktoria Plzeň–FC Písek 3:8
Zápas I: 1:3 (1:0), Branky: Vavrik, Zápas II: 2:5 (0:4), Branky: Arzberger,
Svoboda V.
U12
FC VIKTORIA PLZEŇ–FC PÍSEK 11:3, Branky: Marek Brož 3x, Marek
Patrovský 3x, Petr Zajíček, Denis Plecitý 2x, Pavel Šulc, Tomáš Kepl
U11
Chrást–FC Viktoria Plzeň „E“ 1:15 (1:4), Branky: Tětek 4, Pecháček 4,
Kodýdek 2, Salvét 2, Bělohlavý 1, Hlavatý 1, Horvát 1
FC Viktoria Plzeň „E“–Plzeň – Letná 9:0 (4:0), Branky: Janda 2,
Pecháček 1, Salvét 2, Kuhajda 1, Hromádka 2, Čaloun 1
U10
MPSP 5+1, skup. A – úterý 1. 11. 2011
Viktoria Plzeň „C“–Rokycany „B“ 0:4 (0:1)
U8
TJ Sokol Lhota–FC Viktoria U8 5:6 (1:5)
Branky: Čeliš 2, Kyklhorn, Zikmund, Hertl, Rádl

Střelecky se v utkání dařilo Markelové, která se do listiny střelců zapsala celkem čtyřikrát. „Soupeř nás ohrozil pouze jedenkrát. Pokud budou děvčata hrát s takovou chutí a střeleckou odvahou i na jaře, starosti
se záchranou v lize žen, zůstanou pouze na papíře,“ dodal kouč.

ABC Bráník–FC Viktoria Plzeň 0:12
Poločas: 0:4
Branky: 9., 67., 70., 80. Markelová, 14.,19. Jungová, 47.,64.
Nehodová, 21. Ondráčková, 49. Mikysková, 53. Strejcová, 74.
Vachlová.
Sestava: Čechová – Mikysková, Nehodová, Strejcová,
Kulhánková – Jungová (46. Žaludová), Ondrášková, Čechurová,
Vachlová – Markelová, Marková (46. Ostrochovská)
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los Gambrinus ligy
1. kolo 30. 7. 2011
Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové

Slavia Praha
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Sparta Praha
Teplice
Příbram
Slovan Liberec
Viktoria Žižkov

6. kolo 10. 9. 2011
2:0
0:0
0:0
2:4
3:4
2:3
2:2
1:0

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

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

Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram

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

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

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

Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram
Teplice

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

Bohemians 1905
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Žižkov
Sigma Olomouc
Sparta Praha

2. kolo 6. 8. 2011
Bohemians 1905
Dukla Praha
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

Viktoria Plzeň
České Budějovice
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Hradec Králové
Slovácko
Baník Ostrava
Jablonec
Bohemians 1905
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Sparta Praha
Teplice
Slovan Liberec
Příbram
Dukla Praha
České Budějovice
Viktoria Plzeň
Baník Ostrava
Slovan Liberec
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovácko
Hradec Králové
Jablonec
Bohemians 1905
Dukla Praha
Sparta Praha
Příbram
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Teplice
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Sparta Praha
České Budějovice
Jablonec
Bohemians 1905
Dukla Praha
Teplice
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav

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

Bohemians 1905
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Viktoria Žižkov
Sparta Praha

Slovan Liberec
Příbram
Viktoria Žižkov
Viktoria Plzeň
Slovácko
Hradec Králové
Teplice
Slavia Praha

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

Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc

Jablonec
Baník Ostrava
České Budějovice
Sigma Olomouc
Bohemians 1905
Dukla Praha
Sparta Praha
Mladá Boleslav

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

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové

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

Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha
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1:3
4:1
0:1
2:0
3:2
4:1
0:1
2:0

Sigma Olomouc
Teplice
Příbram
Dukla Praha
Slavia Praha
Hradec Králové
Slovan Liberec
Mladá Boleslav

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

13. kolo 5. 11. 2011
Jablonec
Viktoria Plzeň
Baník Ostrava
České Budějovice
Bohemians 1905
Slovácko
Dukla Praha
Sparta Praha

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

14. kolo 19. 11. 2011

10. kolo 15. 10. 2011
Dukla Praha
Příbram
Teplice
Hradec Králové
Viktoria Plzeň
Slavia Praha
Mladá Boleslav
Slovan Liberec

Jablonec
Viktoria Žižkov
Slovácko
České Budějovice
Baník Ostrava
Sigma Olomouc
Sparta Praha
Bohemians 1905

12. kolo 29.10.2011

9. kolo 1. 10. 2011

5. kolo 27. 8. 2011
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec

Dukla Praha
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav

8. kolo 24. 9. 2011

4. kolo 20. 8. 2011
Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

11. kolo 22. 10. 2011
1:1
4:0
4:0
0:0
2:1
1:4
2:3
4:1

7. kolo 17. 9. 2011

3. kolo 13. 8. 2011
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov

Slovácko
Hradec Králové
Slavia Praha
Baník Ostrava
Příbram
Slovan Liberec
Viktoria Plzeň
Viktoria Žižkov

Sparta Praha
Teplice
Sigma Olomouc
Viktoria Žižkov
Příbram
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Slavia Praha

21. 11.
19. 11.
18. 11.
20. 11.
20. 11.
19. 11.
19. 11.
20. 11.

18.30
14.00
20.15
15.00
17.00
17.00
18.20
15.00

28. 11.
27. 11.
26. 11.
27. 11.
27. 11.
27. 11.
27. 11.
25. 11.

18.30
10.15
17.45
17.00
17.00
16.00
17.00
20.15

15. kolo 26. 11. 2011
Baník Ostrava
Slovácko
Jablonec
Viktoria Plzeň
Bohemians 1905
České Budějovice
Hradec Králové
Dukla Praha

los Gambrinus ligy
16. kolo 3. 12. 2011
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov

Sparta Praha
Dukla Praha
Sigma Olomouc
Mladá Boleslav
Bohemians 1905
Teplice
Slovan Liberec
Příbram

21. kolo 24. 3. 2012
4. 12.
4. 12.
3. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.

15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
15.00
17.00
10.15

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram
Teplice

3. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

10. 3.
10. 3.
10. 3.
10. 3.
10. 3.
10. 3.
10. 3.
10. 3.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Dukla Praha
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav

17. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.
17. 3.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Bohemians 1905
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Žižkov
Sigma Olomouc
Sparta Praha

17. kolo 25. 2. 2012
Bohemians 1905
Dukla Praha
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

Jablonec
Viktoria Žižkov
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Plzeň
Baník Ostrava
České Budějovice
Slovácko
Bohemians 1905
Jablonec
Sigma Olomouc
Dukla Praha
Sparta Praha
Teplice
Mladá Boleslav
Příbram
Baník Ostrava
Slovácko
České Budějovice
Hradec Králové
Slovan Liberec
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Viktoria Plzeň
České Budějovice
Bohemians 1905
Sigma Olomouc
Dukla Praha
Jablonec
Sparta Praha
Mladá Boleslav
Teplice

Dukla Praha
Hradec Králové
Slavia Praha
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc

Baník Ostrava
České Budějovice
Mladá Boleslav
Sparta Praha
Jablonec
Bohemians 1905
Dukla Praha
Sigma Olomouc

31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Sparta Praha

Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Slovácko
Hradec Králové
Viktoria Plzeň
Teplice
Slavia Praha
Příbram

7. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

Bohemians 1905
Slovácko
Baník Ostrava
Viktoria Žižkov
Sparta Praha
Jablonec
České Budějovice
Sigma Olomouc

14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.
14. 4.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové

21. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.
21. 4.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Příbram
Mladá Boleslav
Hradec Králové
Slovan Liberec
Viktoria Žižkov
Teplice
Slavia Praha
Sigma Olomouc

5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

28. kolo 12. 5. 2012
Hradec Králové
České Budějovice
Slovácko
Baník Ostrava
Dukla Praha
Viktoria Plzeň
Jablonec
Bohemians 1905

29. kolo 19. 5. 2012

25. kolo 21. 4. 2012
Mladá Boleslav
Dukla Praha
Slavia Praha
Slovan Liberec
Hradec Králové
Viktoria Plzeň
Příbram
Teplice

Baník Ostrava
Viktoria Plzeň
Slovácko
Viktoria Žižkov
České Budějovice
Jablonec
Sparta Praha
Bohemians 1905

27. kolo 5. 5. 2012

24. kolo 14. 4. 2012

20. kolo 17. 3. 2012
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec
Příbram

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

23. kolo 7. 4. 2012

19. kolo 10. 3. 2012
Bohemians 1905
Dukla Praha
Jablonec
Příbram
Teplice
Mladá Boleslav
Sigma Olomouc
Sparta Praha

26. kolo 28. 4. 2012
24. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.

22. kolo 31. 3. 2012

18. kolo 3. 3. 2012
České Budějovice
Baník Ostrava
Slovácko
Viktoria Plzeň
Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Slovan Liberec

Hradec Králové
Slavia Praha
Viktoria Plzeň
Slovácko
Viktoria Žižkov
Příbram
Slovan Liberec
Baník Ostrava

Teplice
Sparta Praha
Slovan Liberec
Mladá Boleslav
Slavia Praha
Viktoria Žižkov
Příbram
Sigma Olomouc

30. kolo 26. 5. 2012

25

Bohemians 1905
Hradec Králové
Viktoria Plzeň
Slovácko
Baník Ostrava
Jablonec
Dukla Praha
České Budějovice
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Partneři

Lešení

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

DYBS

P L Z E Ň

Partneři

malby

natery

Oficiální dodavatelé

Mediální partneři
západní Čechy

plzen.cz
nejlepší adresa ve mìstì

´
Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

Soupiska

domácí »»

hosté »»

FC Viktoria Plzeň
Brankáři
24
25
30
33
Obránci
8
14
15
18
28

FK Mladá Boleslav
Brankáři

Marek Čech
Michal Daněk
Martin Ticháček
Roman Pavlík

8. 4. 1976
6.7. 1983
15. 9. 1981
17. 1. 1976

1
12
27

Jakub Jakubov
Jan Šeda
Miroslav Miller

1. 2. 1989
17. 12. 1985
19. 8. 1980

Petr Johana
Adrian Rolko
Tomáš Janíček
Václav Kalina
Vladimir Dimitrovski
Aleš Neuwirth
Václav Procházka

1. 11. 1976
14. 9. 1978
7. 9. 1982
15. 7. 1979
30. 11. 1988
4. 1. 1985
8. 5. 1984

Obránci
David Limberský
Radim Řezník
František Ševinský
David Bystroň
Marián Čišovský

6. 10. 1983
20. 1. 1989
31. 3. 1979
18. 1. 1982
2. 11. 1979

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
16
Vladimír Darida

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
8. 8. 1990

Utočnici
5
12
6
17
23

1. 6. 1988
15. 3. 1993
13. 10. 1988
23. 2. 1991
15. 4. 1983

Michal Ďuriš
Michael Krmenčík
Václav Pilař
Jakub Hora
Marek Bakoš

Hlavni trenér:
Pavel Vrba

2
4
5
6
13
24
26

Záložníci
3
11
15
17
20
21
23
25
30
33

Tomáš Fabián
Ondřej Kúdela
Jan Štohanzl
Jasmin Ščuk
Jan Kysela
Ondřej Zahustel
Chris Kostakis
Radek Šírl
Petr Wojnar
Lukáš Opiela

10. 9. 1989
26. 3. 1987
20. 3. 1985
14. 7. 1990
17. 12. 1985
18. 6. 1991
12. 7. 1990
20. 3. 1981
12. 1. 1989
13. 1. 1986

Jakub Řezníček
Kerem Bulut
Marek Kulič
Jan Chramosta

26. 5. 1988
3. 2. 1992
11. 10. 1975
12. 10. 1990

Útočníci
7
9
10
19

Hlavní trenér
Miroslav Koubek

Asistenti trenera:
Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Asistenti trenéra
Boris Kočí, Milan Pechanec, Filip Toncar
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tabulka

Tabulka Gambrinus ligy po 13. kole
1.

AC Sparta Praha

13

11

0

2

25:10

33

2.

FC Slovan Liberec

13

8

3

2

31:15

27

3.

FK Mladá Boleslav

13

7

4

2

22:12

25

4.

FC Viktoria Plzeň

13

7

3

3

30:17

24

5.

FK Baumit Jablonec

13

7

2

4

32:12

23

6.

FK Teplice

13

6

2

5

14:16

20

7.

Bohemians 1905

13

5

4

4

11:17

19

8.

Dukla Praha

13

5

3

5

18:17

18

9.

SK Slavia Praha

13

5

3

5

13:16

18

10.

1. FK Příbram

13

6

0

7

22:26

18

11.

1. FC Slovácko

13

5

2

6

13:16

17

12.

FC Hradec Králové

13

3

3

7

7:17

12

13.

FC Baník Ostrava

13

2

2

9

12:25

8

14.

Dynamo České Budějovice

13

1

4

8

12:27

7

15.

FK Viktoria Žižkov

13

2

1

10

9:27

7

16.

SK Sigma Olomouc

13

3

6

4

15:16

6

Borisov, Příbram, Bohemians a Milán
Poslední čtyři zápasy náročného podzimu budou po dnešním utkání zbývat odehrát
plzeňským fotbalistům. Dvakrát se představí v Gambrinus lize, stejný počet utkání
zbývá v Champions league.
Již ve středu nastoupí svěřenci trenéra Pavla Vrby v Minsku k odvetnému utkání s BATE Borisov. Pro viktoriány je to veledůležitý souboj, neboť v případě úspěšného výsledku by mohli
pomýšlet na jarní část Evropské ligy. Poté sehrají zápas patnáctého kola na hřišti 1.FK Příbram.
Středočeši jsou po deseti odehraných zápasech na desátém místě v tabulce. Jarní zápas ve
Startip Aréně plzeňským fotbalistům vyšel a vyhráli 3:0. Ligový podzim uzavřou viktoriáni domácím zápasem šestnáctého kola s pražskými Bohemians.
Úvodní zápas letošního ročníku vyšel výsledkově lépe pro Pražany. Ti totiž, i přes značnou
převahu Viktorie, vyhráli 2:1. Štruncovy sady se tak mohou těšit na zajímavou odvetu. Historickou účast ve skupině Ligy mistrů završí plzeňští fotbalisté v Edenu utkáním s AC Milán, kam
zcela určitě vyrazí opět velký počet plzeňských fanoušků, aby podpořili svůj tým a vytvořili jim
domácí atmosféru.
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Zvolte Jedenáctku století Viktorie
U příležitosti vrcholících oslav sta let Viktorie Plzeň přichází klub ve
spolupráci s Deníkem s další iniciativou.

Pokud si fanoušci chtějí zahrát na fotbalového trenéra a ještě
k tomu získat zajímavé ceny, mají nyní ideální příležitost prostřednictvím ankety Jedenáctka století Viktorie Plzeň, kterou pro vás
připravil fotbalový klub FC Viktoria ve spolupráci s Deníkem. Každý
týden vyjde v Denících v plzeňském kraji hlasovací kupon, který
stačí vystřihnout a vyplněný ho doručit osobně či poštou na adresu: Plzeňský deník, Kovářská 4, 301 00 případně na recepci ve
Štruncových sadech.
Kupony vyjdou ve vašem Deníku vždy v pátek, v sobotu a v úterý.
Stačí jen zaškrtnout jednoho ze čtyř nominovaných fotbalistů. Jejich charakteristiky přináší dnes na svých stránkách Deník, v průběhu víkendu se objeví také na stránkách Viktorie. Hlasovací lístky
najdete také v klubových bulletinech k domácím ligovým utkáním
s Hradcem Králové a Mladou Boleslaví. Také v tomto případě lze kupony doručit do Plzeňského deníku nebo na recepci stadionu ve
Štruncových sadech. Ovlivnit složení Jedenáctky století Viktorie je
možné také pomocí hlasů zaslaných SMS zprávou, viz návod pod
tímto článkem.
Výsledky ankety budou vyhlášeny na galavečeru ke sto letům
FC Viktorie Plzeň, který se uskuteční v neděli 8. ledna ve velkém sále

Měšťanské besedy. Je jen na vás, pro který způsob hlasování se rozhodnete. Ti z vás, kteří si vyberou hlasování pomocí kuponů, budou
automaticky zařazen do slosování o zajímavé ceny.
A co všechno můžete vyhrát? Soutěžící se mohou těšit například na
permanentky na jarní část Gambrinus ligy, dres Viktorie a míč s podpisy hráčů, knihu Stoletá cesta k titulu, trička, batohy, míče nebo mikiny od firmy Puma, která obléká fotbalový tým Viktorie, a také na
oblečení ze speciální série k Lize mistrů (trička, mikiny, šály atd.).
„Soutěžící, kteří budou hlasovat pomocí kuponů, mohou získat také
vstupenky do Měšťanské besedy na galavečer ke sto letům Viktorie.
Jednáme s několika známými moderátory a jeden z nich by měl uvádět celý program. Bude se jednat o večer plný muziky, tance, ale také
ohlédnutí do minulosti. Oficiální část s vyhlašováním jednotlivých anket bude trvat dvakrát čtyřicet pět minut, stejně jako fotbalový zápas,“
říká mluvčí západočeského klubu Pavel Pillár.
Kromě jedenáctky století rozhodnou čtenáři také o trenérovi století,
viktoriánovi století a budou vyhlášeny i další ankety. Jedenáctku
století Viktorie si budou moci zvolit také čtenáři webových stránek
Deníku.
„Anketa o jedenáctku století má připomenout a vyznamenat osobnosti, které zanechaly v kronice Viktorie nejčitelnější stopu. Těší mě, že
jim touto cestou můžeme poděkovat a složit poklonu. Zároveň si přeji,
aby se anketa stala zdrojem radosti pro čtenáře a fanoušky, kteří se do
ní zapojí,“ uvedl generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

Jedenáctka století Viktorie Plzeň
Vyberte ze čtyř možností jednoho kandidáta do sestavy století FC Viktorie Plzeň. Vyplněný kupon zašlete nebo doručte do redakce Plzeňského deníku, Kovářská 4, 301 00 Plzeň nebo na recepci ve Štruncových
sadech. Na obálku případně uveďte heslo: „Jedenáctka století“

Jméno, příjmení:

Nominace Pravý útočník

Nominace Levý útočník

Vladimír Hönig
Stanislav Štrunc
Miloš Herbst
Robert Vágner

Ladislav Čulík
Vladimír Perk
Jiří Lopata
Marek Bakoš

...........................................................................................................................................................................

Adresa, č. telefonu: ...........................................................................................................................................................................

