Vážení sportovní přátelé,
vítám vás opět po letní přestávce v ochozech Doosan Areny. Stojíme na prahu nové sezony
a já pevně věřím, že po všech stránkách minimálně navážeme na přelomovou sezonu loňskou. Není třeba dlouze připomínat, co se Viktorii Plzeň podařilo na sportovním poli. Postup
do Ligy mistrů a fantastické zážitky pro hráče i fanoušky při duelech s Kodaní, Barcelonou,
AC Milán nebo Schalke 04 se do paměti každého plzeňského fanouška zapsaly nesmazatelným písmem.
Vedle fotbalových vítězství však klub přepisoval kroniky také v dalších oblastech. Únorovým utkáním proti Schalke byla slavnostně otevřena rekonstruovaná Doosan Arena, ještě
předtím jsme v útrobách stadionu ve Štruncových sadech otevřeli oficiální klubový fanshop.
Na změnách ve směru vylepšení servisu fanouškům a jejich spokojenosti jsme usilovně pracovali také v tomto letním období. Osobně si velmi cením bezmála tří tisíc prodaných permanentních vstupenek, stejně jako pozitivních ohlasů fanoušků na změny v nastavení vstupného
nebo nově zřízenou Rodinnou tribunu Hitrádia FM Plus. V neposlední řadě nás potěšil velký
zájem fanoušků i fanynek na výstavu mapující loňskou pohárovou cestu nebo masivní účast
v soutěžích o Miss fanynku nebo novou hymnu našeho klubu.
Pevně věřím, že v nastaveném užším vztahu mezi klubem a fanouškem jdeme správnou cestou. Přesto je mi jasné, že alfou a omegou spokojenosti fanoušků Viktorie zůstávají výsledky a předváděná hra. Také v tomto směru se můžeme všem plzeňským příznivcům hrdě podívat do
očí. Před startem sezony jsme se sice dle očekávání rozloučili s Václavem Pilařem a na základě gentlemanské dohody jsme umožnili odchod
také Milanu Petrželovi, až na tyto dva fotbalisty však zůstal kádr přes velký zájem o mnohé viktoriány zachován. Zároveň se podařilo přivést
několik zajímavých posil a především pak prodloužit smlouvu s trenérem Pavlem Vrbou až do července 2015.
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Tyto kroky klubu jasně deklarují, že také v následujících měsících a letech
chceme jít cestou sportovních úspěchů a fotbalové kvality. První kroky jsou
před námi právě nyní. V duelech proti Rustavi a Hradci Králové nás čekají velmi
těžké boje. Pevně však věřím, že s podporou mnoha tisícovek plzeňských fanoušků vykročíme na obou frontách úspěšně.
Moc děkuji, že jste dnes dorazili. Děkuji také za vaši přízeň a neutuchající fotbalové nadšení. A děkuji, že jste s námi. Uděláme vše pro to, abyste z každého
zápasu odcházeli spokojeni.
Adolf Šádek
generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Z útoku mezi tři tyče

Když střílíte góly, jste většinou tím, na koho
směřují reflektory zvěstující slávu. Nicméně
existují i fotbalisté, kteří se rozhodli vyměnit
zápisy v tabulkách střelců za vychytané nuly.
Takovýmto hráčem je plzeňský brankář Petr
Bolek, jenž v žáčcích z ničeho nic odložil
střelecké kopačky a nasadil si brankářské
rukavice. Ač se na to jeho trenéři kdovíjak
netvářili, udělal dobře. Renomé si tento český
gólman získal na Slovensku, vyzkoušel si také
nejvyšší tureckou soutěž a nyní se vrací do
Česka, aby i zde dokázal svůj brankářský um.

Kluk ze sportovní rodiny

více informací naleznete na

PREMIÉRA
26. ČERVENCE
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Že bude Petrovou volnočasovou aktivitou nějaká sportovní činnost, bylo prakticky jasné. Důvod? „Taťka hrál v dorosteneckém
věku ligu ve Vítkovicích, ale poté s fotbalem skončil. Mamka také
sportovala. Dělala basketbal a i ona nastupovala v lize dorostenek,
když hrála v Opavě,“ tvrdí s tím, že se narodil prakticky se sportem
v krvi. „Rodiče mě ale vůbec do ničeho netlačili. Záleželo vždy na
mně. Jediné, co po mně chtěli, bylo, abych se dobře učil. Jakmile
jsem ale začal s fotbalem, snažili se mě v tom podporovat. Mamka,
protože je zdravotní sestřička, se moc často na mé zápasy nedostávala. Byla totiž pravidelně v práci i o víkendech. Taťka, jakmile
mohl, se přijel podívat,“ dodává. Svou cestičku na fotbalové trávníky si ale našel prostřednictvím svého o dva a půl roku staršího
bratra Tomáše. „Hrál za Porubu a já chtěl být jako on. Hodně mi to
imponovalo, a tak jsem v sedmi letech začal hrát ve stejném týmu,“
vypráví. Nicméně tou dobou čerstvý prvňáček, jenž hrával se star-

šími kluky, rozhodně nebyl považován za potenciální
naději tamního fotbalového celku. „Byl jsem takový
Míša Kulička. Lidé by asi netipovali, že jsem nějak
sportoval. O to více jsem byl ale snaživý. Všechno
jsem odtrénoval a poctivě odběhal, ale o zápasech
jsem pravidelně vysedával na střídačce,“ vysvětluje.
Ve čtvrté třídě Petr změnil působiště, když zamířil po
úspěšném absolvování náboru na sportovní školu.
„Hrozně jsem si přál, aby mě vzali. Naštěstí se mi to
vyplnilo a šli jsme tam s bráchou oba. Celé naše fotbalová příprava
se tím pořádně zkvalitnila a mělo to úplně jinou úroveň,“ hlásá.

Životní přestup – z pole do branky
Po první výměně působiště se Petr následně odhodlal ještě k jednomu přestupu. A to mezi posty. „Z ničeho nic jsem se pak v jedenácti letech zbláznil do chytání. Chtěl jsem po našich, aby mi koupili
rukavice, a už jsem se viděl v bráně. Tou dobou jsem již nastupoval,
dával nějaké branky a najednou jsem se rozhodl pro změnu, kterou
mi ale trenéři neodsouhlasili. Než jsem šel prvně do branky, trvalo
to asi dva měsíce. Shodou okolností oba naši gólmani dostali nějakou virózu. A já nakonec v bráně zůstal,“ rozvypráví se brankář,
kterého jako první na jeho novém postu zkoušel svými tvrdými střelami bratr Tomáš. „Měli jsme na Oravě, na Slovensku, prababičku.
Když jsme byli u ní, chodili jsme si tam pravidelně kopat. Tam jsem
si stoupnul do brány asi poprvé. Jako první na mě střílel brácha,
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který dával hrozné rány. Bolel mě celý člověk, ale pořád jsem od
něj slýchal něco v tom smyslu, že jsem chtěl jít do brány, tak ať teda
chytám,“ vybavuje si se smíchem. A návrat zpět do pole? Rezolutně
odmítá, že by si někdy kladl otázku, zda by nebylo špatné se vrátit
do útoku či zálohy. „Nikdy jsem o tom opravdu nepřemýšlel. Měli
jsme perfektní brankářské tréninky pod Jiřím Richterem, které ale
byly hodně náročně. Začátky tedy byly těžké, ale věděl jsem, že když
to překonám, bude to dobré. V brance jsem si to užíval,“ tvrdí novopečený viktorián.

trovství Evropy. Na pokoji jsem tenkrát byl s Vencou Procházkou.
V sobotu jsme tehdy postoupili přes Němce na šampionát, což bylo
docela překvapení. V pondělí jsem nastoupil před maturitní komisi
a i tam jsem slavil úspěch. Sice to bylo bez vyznamenání, měl jsem
tři dvojky a jednu jedničku, ale i tak jsem za to byl rád,“ vzpomíná.
A co vysoká škola? Nelákalo by nyní plzeňského gólmana vyzkoušet
si další studium? „Než jsem odešel z Baníku, přemýšlel jsem o tom.
Nakonec se to ale zlomilo, měl jsem jiné starosti a nechal to být.
Nemám ambici, že bych něco musel nutně mít. Myslím si ale, že by
se fotbal se školou skloubit dal,“ říká.

Pilný student s angažmá v Baníku
Nejenom po fotbalové stránce byl Petr úspěšný. Dařilo se mu také
v záležitostech školních. „Vždycky jsem se učil docela dobře. Na
škole to také fungovalo tak, že po nás požadovali, abychom měli solidní známky. Pokud by se nám to nedařilo, mohly přijít například
tresty v podobě zákazů tréninků. U mě ale nebylo žádných třeba.
Do šesté třídy jsem míval samé jedničky a zakládal jsem si na tom,“
říká. V polovině šesté třídy byl odměněn za své sportovní výkony
přestupem do Baníku. „Pak jsem už kladl větší důraz na fotbal,
takže přišly i dvojky a myslím, že na konci základky jsem z něčeho
dokonce dostal trojku,“ nechává nás pomyslně nahlédnout do svých
vysvědčení. Ze školy se zná také se spoustou hráčů, kteří nyní působí na té nejvyšší úrovni. „Do třídy jsem chodil s Vaškem Svěrkošem, o rok výš byl David Bystroň. Dále mohu jmenovat Lukáše
Mageru, Pavla Bestu, Tondu Bučka... Bylo tam opravdu strašně moc
kluků, kteří se dokázali prosadit,“ vypočítává bývalé či současné
hráče ostravského Baníku. Jeho další studijní kroky poté směřovaly
typickým směrem ostravských dorostenců. „Hodně hráčů z dorostu
Baníku chodilo na školu, se kterou měl klub dohodu ohledně tréninků i zápasů. I já jsem tam chtěl jít, udělal jsem přijímačky a mohu
říci, že škola byla úplně v pohodě,“ hlásá. Petr poté zvládl bez sebemenších problémů také souboj s maturitními otázkami. „Pamatuji
si, že jsem se na maturitu učil, když jsme hráli kvalifikaci na mis-
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Mládežníkem pod taktovkou Pavla Vrby
Během svého působení v mládežnických celcích Baníku měl Petr
tu čest, že se potkal s Pavlem Vrbou, současným koučem Viktorky.
„Pokud si to dobře pamatuji, tak mě vedl můj první půlrok v dorostu
a poté jsme se potkali i v osmnáctce,“ přemýšlí nad svými prvními
setkáními s koučem, který je zapsán v historii plzeňské kopané nesmazatelným inkoustem. Právě, když Petra vedl trenér Vrba, obdržel svou první pozvánku do české mládežnické reprezentace. „Dostal jsem ji do reprezentační patnáctky. Vím, že jsme hráli utkání
s Maďarskem. Ještě dva dny před zápasem v reprezentaci, jsem si
ale v zápase v Uničově, kdy nás trénoval právě Pavel Vrba, zlomil
prst. Nevěděl jsem, co mám dělat. Mamka, jakožto zdravotní sestra,
mi řekla, že je blbost, abych tam jel. Mně se tam ale opravdu chtělo,
a tak jsem to nakonec odchytal i s tímto zraněním,“ usmívá se fotbalista, jemuž byli v reprezentaci za spoluhráče bek Bayeru Leverkusen Michal Kadlec, stoper Roman Hubník z Herthy Berlín, bývalý
viktorián Adam Varadi či Michal Papadopulos, jenž působí v polské
nejvyšší soutěži. Kromě pravidelných pozvánek do reprezentačních
výběrů dělal Petrovi radost i další fakt. Tím jsou úspěchy, kterých
dosahoval se svým mateřským celkem. „Rád na tu dobu vzpomínám. Pro mládežnické týmy Baníku to bylo jedno z nejlepších období v historii. Vážně jsme takřka všechno vyhrávali,“ pochlubí se.

Z Ostravy směr liberecký Slovan a druholigová
hostování
V devatenácti letech se Petr rozhodl dát Baníku své sbohem a nabral směr liberecký stadion U Nisy. „Od patnácti
jsem měl v Ostravě podepsanou smlouvu. Ta mi v osmnácti skončila. Baník ji se mnou chtěl prodloužit, ale mně už ležela
na stole nabídka z Liberce.“ V Ostravě byla tou dobou mezi třemi
tyčemi velká konkurence. „Se mnou tam působili Michal Daněk,
Honza Laštůvka a Martin Raška. Neviděl jsem to nějak růžově
a myslel jsem si, že bych se asi nedostal do brankářské dvojice.
Z Liberce jsem zároveň dostal lepší nabídku a počítal jsem s tím, že
tam budu dělat trojku za Tondou Kinským a Zbyňkem Hauzrem. Od
nich jsem se měl učit a čekat, co přijde. Tato volba nakonec nebyl
vůbec špatná,“ tvrdí. Na svou šanci tak pilně čekal. Když dlouho
nepřicházela, s povděkem přijal nabídku Hlučína, kde hostoval.
„Vlastně jsme každý zápas hráli o záchranu a nakonec jsme se udrželi, když jsme v posledním utkání brankou dvě minuty před koncem porazili Žižkov 2:1 . Na to mám krásné vzpomínky,“ vrací se ke
svému druholigovému angažmá ve Slezsku. „Poté jsem se vrátil do
Liberce, který trénoval Víťa Lavička. Jako brankář tam už byl Marek Čech a já se Zbynďou Hauzrem jsme se za ním točili na lavičce.
Byla to dobrá éra. Hráli jsme evropské poháry a chyběl nám kousek
v utkání se Spartakem Moskva k tomu, abychom se dostali do skupiny Ligy mistrů,“ pokračuje dál v líčení svého příběhu. V sezóně
2005/06 byl pak u toho, kdy se Liberec stal podruhé ve své historii
českým šampionem. „I když jsem v tomto období chytal maximálně
v českém poháru, rád na to vzpomínám. Měli jsme tam úžasnou
partu, která táhla za jeden provaz. Víťa Lavička opravdu dokázal

tým skvěle stmelit. Náš cíl byl jediný – zisk titulu. A ten se nám poté
podařilo udělat,“ vypráví nadšeně. Menší zapálení je však z jeho
hlasu slyšet o pár chvil později. „Následně přišel do Liberce Zdeněk
Zlámal, kterému dali přede mnou přednost. Byl jsem z toho nemile
překvapený, ale bral jsem to jako realitu. Odešel jsem tedy chytat
do druholigového Slovácka, se kterým jsme hráli o postup. Nakonec to nevyšlo,“ mrzí ho. I když svou slováckou misi málem zdárně,
tj. postupem do Gambrinus ligy, dokončil. „Přišel jsem tam, když
už byla tři kola odehrána. Musel jsem na svou šanci čekat a ta nakonec přišla. Po podzimu jsme byli na prvním místě. Nastala poté
zvláštní situace, kdy vedení vyhodilo trenéra Maluru, kterého měli
všichni rádi. Atmosféra v kabině se logicky zhoršila. A s tím přišly
také horší výsledky,“ říká.

Vzhůru do zahraničí – gólmanem na Slovensku a v Turecku
Ze Slovácka poté zamířil poprvé ve svém životě za zahraničním angažmá. Svou náruč mu otevřela nejvyšší slovenská soutěž. „Ještě
se hrála liga, když za mnou přišel agent Milan Lednický s tím, že
pro mě má dvě nabídky ze Slovenska. Z Petržalky a ze Zlatých Moravců. V Petržalce bych byl pravděpodobně dvojka za Kamenárem,
ale ve Zlatých Moravcích to vypadalo, že bych mohl chytat,“ vysvětluje, jak se dostal na Slovensko. Ve Zlatých Morávcích nakonec odchytal velmi vydařený rok, a tak se mu dostalo možnosti, aby znovu
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přišla o hodně rychlejší než na Slovensku,“ říká o své zkušenosti
s horkou fotbalovou půdou.

Hvězdou Senice

přestoupil. Tentokrát po Petrovi zatoužili Turci. Jeho novým působištěm se stal istanbulský klub Kasimpasa. „Když přišla nabídka
z Turecka, byl jsem stále ještě hráčem Liberce, kde jsem zahájil
přípravu, ale snažil jsem se, abych mohl odejít. Nakonec mne vedení pustilo,“ popisuje trošku komplikovanější vyjednávání svého
nového působiště. Jeho hodnocení turecké štace, byť se určitě nevyvíjela dle snových představ, je pozitivní. „Byla to dobrá zkušenost. Bohužel po třetím kole vyhodili trenéra, který mě chtěl. Nový
kouč, jenž do klubu přišel, mě společně s dalšími kluky z ciziny odsunul s tím, že neumíme dobře turecky. Ani nás neviděl hrát. Nechápali jsme to. Byli tam totiž i kluci, kteří rok předtím pravidelně
hráli evropské poháry a měli zkušenosti z prestižních evropských
lig,“ rozčiluje se gólman, kterému dělal v Istanbulu společnost
další Čech. Jeho spoluhráčem totiž byl Petr Pavlík. Přesto však
Petr na tým nezanevřel a snažil se předvádět maximum. „Co si ale
máte myslet, když do klubu přijde nový brankář, jenž sice byl fajn
kluk, ale řekne, že sebou na tréninku nebude házet, protože je už
starý,“ ptá se sám sebe. Petrovu zapeklitou situaci tak mohlo vyřešit hostování. „Nechtěl mě ale pustit prezident klubu, který mi říkal, že je jen otázkou času, kdy začnu zase chytat. Nakonec jsem se
s nimi dohodl na ukončení smlouvy a odešel do Senice,“ vysvětluje,
jak naložil ze svého pohledu s neřešitelnou situací. Turecko a tamní
soutěž ho ale i přes krátké působení uhranuly. „Kdyby byla možnost, nebránil bych se tomu, abych se tam jednou vrátil. Je to jiný
svět. Nedá se to vůbec popsat. Hlavně co se týká fanoušků. I liga mi
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Z Istanbulu se vrátil v únoru 2010 na Slovensko. Novým domovem
se mu stala Senice. „V Senici jsem začal normálně zimní přípravu,
ale trvalo dlouho, než byly vyřešeny záležitosti v souvislosti s přestupem. Poprvé jsem se tak mohl zapojit až do čtvrtého jarního
zápasu, kdy jsem byl v utkání v Bratislavě se Slovanem na lavičce.
Poté jsem už začal chytat,“ vypráví. A před slůvko chytat by bylo
vhodné přidat příslovce znamenitě. Fakt, že byl Petr dvakrát vyhlášen nejlepším gólmanem Corgoň ligy, hovoří za vše. „Byl jsem
moc rád za to, že jsem dostal na Slovensku příležitost a že se mi
tam dařilo. Dlouho jsem zvažoval, zda se mám do Česka vrátit. Ale
nějaký mindrák, že jsem tady do letoška neodchytal ani jeden ligový zápas, jsem vážně nikdy neměl,“ dodává s úsměvem. Udělal
určitě dobře, že si vybral za své nové působiště slovenskou Senici.
Velmi dobré výsledky v lize jí totiž zaručily účast v evropských pohárech. Los celku Stanislava Grigy přisoudil za soupeře Red Bull
Salzburg. „Venku jsme prohráli 1:0. První půli nám to šlo, oni se do
nějakých vyložených příležitostí nedostávali. Ve druhém poločasu
nás ale zatlačili a mohli jsme určitě dostat více gólů než jen jeden.
Do odvety jsme tak měli nějakou šanci. Doma jsme na ně vletěli
a nastřelili jim břevno a tyčku. Bylo vidět, že to nečekali. Dali nám
ale z brejku branku a bylo po nás. Pak se uklidnili, začali hrát odzadu a sázeli na brejky. Doma jsme nakonec padli 0:3,“ vzpomíná
na dvojutkání s rakouským velkoklubem brankář, který za dvě a půl
sezóny svého angažmá v Senici chyběl jen minimálně. „Předminulý ročník jsem odchytal úplně všechny zápasy. Nyní jsem asi pět
utkání vynechal kvůli zraněnému loktu. Hlavně na konci sezóny
o nic nešlo, a tak jsem se chtěl doléčit. Kdyby o něco šlo, možná
bych to odchytal i s tím,“ tvrdí. Nicméně nejenom zdraví a poctivý
trénink jsou podle osmadvacetiletého fotbalisty klíčem k úspěchu.
„Pokud to není v hlavě na sto procent dobré, nejde to. Možná bych
to přirovnal k tenisu. Federer říká, že jsou na okruhu kvalitní úplně
všichni hráči a že hlava dělá osmdesát procent výkonu,“ přemýšlí
novic v plzeňské brance.

Nováčkem ve Štruncových sadech
Před startem letošního ročníku se Petr znovu stěhoval. Slovensko
vyměnil za Česko. Senici za Viktorku. „Nabídka z Plzně člověka potěší. Jedná se totiž o klub, který hraje na špičce. Podle mého názoru

je Viktorka nejlepší český klub, což potvrzuje v posledních letech.
O jejím zájmu jsem věděl docela dlouho a stejně dlouho jsem to

ročné, těžší, než jakákoliv jiná letní příprava, kterou jsem zažil. Je
to ale logické. Sezóna je dlouhá a snad z toho budu čerpat,“ před-

také zvažoval. Vím, že se na mě byl Pavel Vrba na jaře podívat. Zájem z jeho strany mne velmi potěšil,“ říká. Chvilku přeci jenom, než
na nabídku klubu ze Štruncových sadů kývnul, váhal. V Senici totiž
obdržel nabídku na prodloužení smlouvy. „Bylo to opravdu za nadstandardních podmínek a přiznám se, že jsem pořádně nevěděl,
co mám dělat. Začal jsem se na to dívat ale tak, že už jsem toho
v Senici dokázal dost a možná přišel čas na změnu. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a Viktorka je oproti Senici někde úplně jinde,“
konstatuje. Informace o Viktorii si získal od dnes již bývalého viktoriána Marka Čecha. „Bavili jsme se o tom po telefonu a on mi nastínil, jaká tu je situace. Znám se ale se spoustou dalších kluků. Jsem
kamarád s Alešem Neuwirthem, s Radimem Řezníkem jsem chodil
hrát sálový fotbal, Vaška Procházku znám z mládežnických reprezentací, kde jsme spolu bydleli na pokoji,“ vypočítává své spoluhráče, se kterými se znal už před svým přestupem do Viktorie. Petr
si je také vědom, že v Plzni nedostane nic zadarmo a čeká ho tuhý
boj o každičkou minutku strávenou na hrací ploše. „Je mi jasné, že
to nebudu mít jednoduché, konkurence je opravdu velká. Beru to
však jako velkou osobní výzvu a zkusím se s tím co nejlépe poprat
a být případně mužstvu nápomocen,“ tvrdí.

stavuje svou spolupráci s Pavlem Průšou. Ve stejnou dobu, kdy do
Štruncových sadů Petr přestoupil, nabral směr Plzeň také jeho
brankářský kolega Matúš Kozáčik. „S Matúšem si sedíme. Ať už to
je po stránce sportovní nebo lidské. Opravdu to mezi námi klape
a věřím, že to tak bude i nadále,“ říká na adresu dalšího novice
v dresu Viktorie. Před gólmanem ze Slovenska dostal rodák z Ostravy přednost a mohl tak nastoupit do utkání druhého předkola
Evropské ligy v Tbilisi, kde Viktorka porazila Rustavi. „Věděli jsme,
že to nebude nic lehkého. Začátek byl takový, že jsem si říkal, že
v bráně budu asi celou dobu jenom stát. Vstřelili jsme první branku,
ale poté jsme trošku polevili. Poté jsme gól inkasovali, vrátili jsme
je tím do hry a hráči Rustavi zjistili, že se s námi dá také hrát. Místy
byli hodně nepříjemní. Důležitá byla naše druhá branka. Oni měli
zase šanci z trestňáku. Ale myslím si, že je zlomilo, že nevstřelili
gól na začátku druhého poločasu. To jsme se nemohli vůbec dostat
do hry. Po ‚Horviho‘ třetí brance bylo víceméně hotovo,“ hodnotí
svůj debut v plzeňských barvách.

První klání v plzeňských barvách
Příprava ve Viktorce byla pro Petra obdobím poznávání nového
prostředí. „Za měsíc a půl, který tady jsem, jsem poznal, jaká tu je
vynikající parta. Ani se to nedá popsat, je to opravdu super. Pavel
Horváth pořád vymýšlí nějaké vtípky. Ani ho nejde uhlídat. Jsme
totiž spolu pořád. Libí se mi ale na něm, že si umí udělat srandu
i ze sebe. Tím člověka také pobaví,“ chválí osazenstvo plzeňské kabiny v čele s kapitánem Viktorie. Slova chvály má také pro styl hry,
který viktoriáni předvádí. „Poznal jsem, že mančaft tu má velkou
sílu. Během přípravy, ať už jsme hráli s kýmkoliv, jsme byli vždycky
hodně silní na balónu. Snažíme se pořád hrát a je to opravdu jiný
fotbal,“ tvrdí. Na druhou stranu pro gólmana a jeho soustředění je
tento styl hry možná ještě náročnější. „Když brankář není třeba
dvacet minut u balónu, je to pro něj těžší. Poté třeba přijde ztráta
míče, rychlý kontr nebo něco podobného... Ale tak to prostě u větších týmu je,“ konstatuje. První týdny v novém působišti se také
brankář Viktorky seznamoval s novými tréninkovými metodami.
„S trenérem Průšou jsme dělali hodně věcí na objem. Každý
trenér ale má svá specifika. Řekl bych, že to bylo docela ná-

U Bolků hrají holky přesilovku
Nechme nyní fotbal na pár chvil stranou. Ještě předtím, než odešel
Petr na Slovensko, udělal i jiný významný životní krok. „V létě 2008
jsem se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou, která je o rok
starší než já. Znali jsme se už od školy, neboť tam také studovala.
Dělala ale jiný obor,“ nechává nás nahlédnout do svého soukromí.
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O rok později přišla další významná událost. „Narodila se
nám dvojčata. Holky Eliška a Karolína, kterým nyní jsou
tři roky,“ chlubí se pyšný otec. Vzápětí čekalo na mladou
rodinku cestování do Istanbulu. „Holkám bylo asi sedm
týdnů. Všechno jsme to zvládli a veškerá očkování a prohlídky jsme absolvovali tam. Turecký doktor byl skvělý,
usměvavý, ale anglicky neuměl ani slovo. To bylo také
zajímavé,“ vypráví. Pro úplnost ještě dodejme, že pátým
členem této rodiny, která má postavený dům v Hlučíně, je
špic Sára. Nyní však čeká všechny „Petrovy holky“ stěhování na západ Čech. „Centrum Plzně už jakš takš poznám,
ale ostatní části ještě ne. Přibližně vím, kde co je, takže
bych se neměl ztratit. Ale že bych to tu znal, říci nemohu,“
rozvypráví se o svých znalostech západočeské metropole,
kam za ním budou určitě na zápasy jezdit také jeho rodiče. „Naši
nás pravidelně navštěvovali i na Slovensku. Jakmile mají volno,
chtějí za námi přijet. Mamka, která nikdy neletěla letadlem, mi dokonce slíbila, že kdybych zůstal v Turecku déle, také by se za mnou
podívala,“ říká. Nyní to budou mít rodiče novopečeného viktoriána
za svým synem určitě blíže než do tureckého Istanbulu. A Petr
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Bolek doufá, že jim o jejich
návštěvách bude moci vyprávět o tom, jak se prosadil
v Gambrinus lize a vychytal
ostrostřelce
evropských
velkoklubů.

Pivovar Groll se
nachází v historickém
objektu Lautensackovský
dům v původní zástavbě zvané
Rychtářka. První várka piva zde byla
uvařena 14. prosince 2007. Lahodná
místní piva můžete ochutnat podle
nálady či vkusu v klasické pivnici nebo
v restauraci s vynikající českou kuchyní.
Pro nejrůznější oslavy je Vám k dispozici
příjemný salonek. V letních měsících
jsou pro Vás připravena místa na letní
terase a pochoutky z grilu. Nabízíme
Vám též ubytování v devíti apartmánech
s celkovou kapacitou 34 lůžek.

Uni
kátní
lzni
minipivovar v P
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vynikající piva z místního pivovaru
Poctivá česká kuchyně
Svatební hostiny
Rodinné i firemní večírky
Letní terasa
Dětské hřiště
Ubytování
Parkoviště
Wi – Fi
Platební karty a stravenky

Čepovaná piva:
• Lotr 11° světlé nepastrované
• Lotr 11° polotmavé nepasterované
- oceněno bronzovou medailí na
soutěži PIVEX 2012
• Pivní speciály z místního pivovaru
• Pilsner Urquell 12°
• Radegast Birell nealkoholické

Truhlářská 10, 301 14 Plzeň, telefon: 602 596 161, e-mail: info@pivovargroll.cz, GPS: 49°45‘1.39“N 13°22‘50.83“E
www.pivovargroll.cz
VIKTORIÁN 1 GL 2012
Otevírací doba: Po - So 11:00 – 23:00, Ne 11:00 – 22:00

11

Viktoria vykročila do Evropské ligy
výhrou v Tbilisi
Slibný výsledek přivezli svěřenci trenéra Pavla Vrby
z úvodního duelu II. předkola Evropské ligy z Tbilisi. Na
hřišti gruzínského týmu Metalurgi Rustavi totiž viktoriáni
zvítězili po velmi dobrém výkonu 3:1, když dvě branky si

prvně. A pravačkou z takovéto dálky? Nějak bych to nepřeceňoval
a ani nepodceňoval. Brankář nevidí nic a stačilo trefit bránu. Reagoval pozdě, protože před ním byl chumel hráčů. Trenér nám v půli
říkal, že chybí střelba ze střední vzdálenosti a nakonec se nám to
vyplatilo,“ tvrdil skromně. Prsty měl „Horvi“ také v jediném gólu,
který zaznamenal soupeř Viktorie. „Dostal jsem od ‚Prochyho‘ na
pětadvacet metrů po zemi balón. Myslel jsem, že mám za sebou
hráče. Chtěl jsem to dát Vláďovi Daridovi pod sebe, ale nahrál jsem
to ‚Tatovi‘ do souboje s Vláďou, kterého přetlačil, šel sám a dál gól,“
popisoval situaci, po které Dimitri Tatanashvili vyrovnal na 1:1. „Říkal mi pak, abych mu nahrál ještě na jeden,“ nezapomíná okomentovat tento okamžik se svým typickým humorem.

Viktorky v boji o Evropskou ligu Daniel Kolář, jehož trefa poslala
Viktorii do opětovného vedení. „Dostal jsem krásný centr od ‚Limby‘.
Pro míč si šel jejich gólman, zařval si, ale byl jsem tam dříve.“ Slibným výkonem se prezentoval také Martin Fillo, ten vyzdvihl prostředí stadionu Lokomotiv. „Trávník byl opravdu super. Zázemí tu
je také nádherné. Z toho jsem byl hodně překvapený,“ pochvaluje si
Martin Fillo. I on varuje před přílišným optimismem před čtvrteční
odvetou. „Byli hodně dobří na balónu. Začátek utkání se jim moc
nevydařil, ale nebyli špatní. Nyní už není žádný zápas jednoduchý.
V Plzni nyní vládne euforie a diváci už nechodí na soupeře, ale na
Viktorku. Doufám, že to vydrží co nejdéle,“ věřil ve velkou návštěvu
v odvetném střetnutí s gruzínským vicemistrem.

připsal kapitán – Pavel Horváth a jednu Daniel Kolář.

Viktoriáni svého soupeře od úvodních minut uzavřeli na jeho polovině. K první šanci se dostal po uvolnění od Pavla Horvátha Martin
Fillo, střelu však stačili domácí zadáci vytěsnit mimo tyče. Po osmi
minutách hry se do zakončení dostal Michal Ďuriš, gólman Rustavi
Grigol Bediashvili si s jeho pokusem poradil. Ve čtrnácté minutě hry
se ujala Viktorka vedení. Po nahrávce od Michala Ďuriše pálil z hranice šestnáctky Pavel Horváth a za pomoci teče jednoho z domácích
hráčů skončil míč za zády bezmocného brankáře. Tlak Západočechů
nepolevoval ani po vstřelení vedoucího gólu. Svůj fotbalový um ukázal
o dvě minuty později Vláďa Darida, jeho technický pokus však skončil
na břevně. Přidat druhý zásah Viktorie mohl také František Ševinský,
ale jeho hlavička se mezi tři tyče nevešla. Ve 29. minutě se domácím
po zaváhání plzeňské obrany podařilo snížit exviktoriánem Dimitrijem
Tatanašvillim. Nerozhodný stav trval pouhá tři minuty. David Limberský našel centrem z levé strany hřiště přesně na penaltě číhajícího
Daniela Koláře, který balón hlavou poslal za záda Bediashviliho.
Jako první zahrozili ve druhé části domácí. Petr Bolek střelu Maisuradze vyškrábl na rohový kop. V 54. minutě měli příležitost skórovat
viktoriáni. Daniel Kolář přiťuknul míč do vápna Edgaru Malakyanovi,
který se rozhodl přehodit vyběhnuvšího gólmana Rustavi. To se mu
podařilo, ale bohužel nasměroval balón také nad břevno. V 59. minutě přidal kapitán Viktorky třetí zásah Plzeňanů. „Horvi“ se uvolnil kličkou do středu hřiště a z pětadvaceti metrů napřáhl ke střele.
Mířil přesně, míč zapadl k pravé tyči branky a viktoriáni vedli o dva
góly. Tento stav nakonec vydržel až do závěrečného hvizdu rozhodčího Aleckoviće.
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FC Metalurgi Rustavi–FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)
Branky: 29. Tatanashvili – 14. a 58. Horváth, 32. Kolář
ŽK: Sukhiashvili, Razmadze – Fillo, Darida
Rozhodčí: Emir Alecković – Senad Ibrisimbegović, Goran
Dujak (všichni Bosna a Hercegovina)
Metalurgi Rustavi: Bediashvili – Sukhiashvili,
Gavashelishvili, Japaridze, Makhviladze – Maisuradze,
Razmadze – Kavtaradze (46. Dobrovolski), Mikaberidze
(67. Sikharulidze), Getsadze – Tatanashvili (67. Janelidze).
Trenér Koba Zhorzhikashvili.
Viktoria Plzeň: Bolek – Rajtoral, Ševinský, Procházka,
Limberský – Horváth, Darida – Fillo (85. Štípek), Kolář (88.
Hanousek), Malakyan (65. Zeman) – Ďuriš. Trenér Pavel
Vrba.

S výsledkem, který si Plzeňané přivezli domů z Tbilisi, byl Pavel
Horváth spojený. „Určitě bychom tento výsledek před zápasem
brali. Mohli jsme přidat nějaké další branky, ale soupeř nebyl
špatný. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli a vezeme si náskok,
který jsme chtěli.“ Právě plzeňský špílmachr se postaral hned
o dva zásahy Viktorky. „Ze hry jsem snad dva góly nedal nikdy. To je

Přestože Viktoria přivezla z Gruzie slibný výsledek, kouč Viktorky
Pavel Vrba rezolutně odmítá, že by již bylo o postupujícím rozhodnuto. „Musím říci, že máme odehraný pouze první poločas. Samozřejmě nás výsledek dává do role favorita, ale víme, jak to je v pohárech. Takové zápasy jsme zažili i minulý rok. V Trondheimu jsme
zvítězili 1:0, ale doma jsme se v první půli vůbec nemohli dostat do
hry. Pohárová utkání jsou jiná a specifická než utkání ligová. Tento
výsledek je pro nás velice nadějný, abychom postoupili dá.“ Oproti
loňskému fotbalovému roku začala Viktoria v pohárové Evropě
s jinými kraji zálohy. Milana Petrželu s Václavem Pilařem, kteří
odešli hledat své fotbalové štěstí do Bundesligy, nahradili Martin
Fillo a Edgar Malakyan. „Budu výše hodnotit Martina Filla. Byl důraznější, více se zapojoval do hry. U Edgara Malakyana je jazyková
bariéra, ale na druhou stranu i on ukázal své předpoklady. Věřím
v to, že čím déle budeme spolu a čím více bude umět náš jazyk, bude
to lepší. Po něm přišel Martin Zeman, který určitě dokázal svou
kvalitu. Zároveň tvrdím, že na tomto postu může hrát také David
Štípek,“ hodnotil své svěřence.
„Abych řekl pravdu,
moc jsem nevěděl, co
máme od nich čekat.
Dá se říci, že soupeř
překvapil. Hráli velmi
dobře, byli šikovní, fyzicky na tom byli také
dobře, takže nás do
odvety nečeká nic lehkého,“ hodnotil soka
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Metalurgi Rustavi? Velká neznámá
Když los v Nyonu určil soupeře Viktorky, kterým se měl
stát gruzínský celek Metalurgi Rustavi nebo albánský klub
KS Teuta, znamenalo to pro Západočechy jednu jistotu.
Ať už by úvodní předkolo Evropské ligy skončilo jakkoliv,
nikdo pořádně nevěděl, co může Viktoria od svého soka
v boji o pohárovou Evropu očekávat. Úspěšnějším z této
dvojice se nakonec stal tým Metalurgi Rustavi z Gruzie.

kola bojovali fotbalisté Rustavi o titul, ale nakonec se z jeho zisku radoval FC Zestafoni, když oba dva celky měly po konci ročníku stejný
počet bodů. Rozhodnout tak musely až další ukazatelé, které nahrály
mistrovskou trofej do náruče Zestafoni. Druhá příčka v ligové tabulce tak znamenala, že Rustavi zahájí svou sezónu prvním předkolem Evropské ligy. V něm si nakonec bez sebemenších problémů
poradil s albánským klubem KS Teuta. V prvním klání, které se hrálo
v Albánii, zvítězil soupeř Západočechů 3:0 a následně pečetil svůj postup kanonádou 6:1 před vlastními fanoušky.

Když Škodovka
vypráskala pěti
góly Gruzínce

Škodovka většinu utkání zahrála jako z partesu.Na úvod sice
prohrála 1:3 v Brně, potom doma zvítězila 2:0 nad Prešovem,
stejným výsledkem zdolala i Bohemians, Slavii a kádr ve složení
J. Čaloun, V. Lavička, Sudík, J. Sloup, Süss, M. Kopřiva, Forman,
Palička, Fiala, Barát, Berger, Bican, Karafiát, K. Šilhavý, P. Korejčík, Pupp, Trněný Rejda, Jelínek, Dvořák a Šíp předváděl pohledný kombinační fotbal a dokázal střílet i ukázkové góly. Ve
třináctém kole zvítězil doma 3:0 nad Teplicemi a uprostřed týdne
po tomto utkání přijelo ze slunné Gruzie do Plzně opět po letech
Dynamo Tbilisi.

Bývalý viktorián Tatanashvilli a další
Úspěchy posledních let
Jak napovídá také klubový znak plzeňského soka v boji o Evropskou
ligu, celek z Rustavi byl založen tři roky po skončení druhé světové
války. Během studené války působil soupeř Viktorie v regionální gruzínské soutěži, do nejvyšší sovětské ligy se nikdy nepodíval. Od samotného počátku devadesátých let bychom si ale první ligu v Gruzii
bez Rustavi ani nemohli představit. Neúspěšný ročník 2002/03 však
pro Rustavi znamenal tři sezóny ve druhé nejvyšší soutěži v zemi. Po
spojení FC Rustavi s FC Tbilisi v roce 2006 následoval snový návrat
mezi elitu. Na fotbalový rok 2006/07 žádný z fanoušků tohoto klubu
nikdy nezapomene. Rustavi totiž ovládlo první ligu a mohlo slavit titul. Tento úspěch zopakoval protivník Plzeňanů i v ročníku 2009/10.
Od loňské sezóny vystupuje již pod názvem Metalurgi Rustavi. Do té
doby bychom ho po návratu do první gruzínské ligy v roce 2006 nalezli na fotbalové mapě pod názvem Olimpi Rustavi.

Úřadující gruzínský vicemistr
V loňském ročníku na sebe Metalurgi poprvé upozornilo v evropských pohárových vodách. V prvním předkole Evropské ligy si nejprve poradilo s arménským klubem z Jerevenu FC Banats. V předkole následujícím vystavili jeho fotbalisté stopku celku FC Irtysh
Pavlodar z Kazachstánu. Následně už hráči Rustavi byli odměněni
za své výkony dvojutkáním se soupeřem velmi zvučného jména. Do
cesty se jim postavil Stade Rennais FC, ve kterém v minulosti působil český reprezentační gólman číslo jedna, Petr Čech. Na francouzského soka již gruzínský tým nestačil. V domácím prostředí mu
podlehl 2:5, venku poté prohrál v poměru 0:2. A namlsání Metalurgi
ze zápasů v pohárové Evropě se přeneslo i do ligy. Až do posledního
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Pokud se podíváme na soupisku Metalurgi, jedno jméno nebude jistojistě českým fotbalovým příznivcům, což platí dvojnásobně o fanoušcích Viktorky, neznámé. Dres plzeňské soupeře ve druhém předkole
Evropské ligy totiž obléká Dimitri Tatanashvilli. „Tata“ nastupoval
v barvách Viktorky zejména v sezóně 2008/09, kdy si na své konto
připsal 19 startů v ligových zápasech, ve kterých se jednou brankově
prosadil. Následně strávil rok na hostování v Kladně. Tatanashvilli se
dále může pochlubit tím, že nastoupil do utkání mezi Spartou a Viktorií, ve kterém se poprvé v historii české kopané bojovalo o Superpohár. Nyní již ale hájí čest a slávu Rustavi. A to opravdu s grácií.
Svými třemi góly totiž pomohl Rustavi k postupu do dalšího předkola
Evropské ligy. Dalšími fotbalisty, kteří na sebe poutali pozornost
v bojích v pohárové Evropě, jsou kapitán týmu Givi Kvaratskhelia,
dvougólový střelec z úvodního utkání s Teutou, sedmadvacetiletý
středopolař Revaz Getsadze či talentovaný záložník Giorgi Tekturmanidze, jenž se trefil do sítě soupeře Rustavi v boji o Evropskou
ligu také dvakrát. Zapomenout bychom neměli na týmovou jedničku,
kterou je Grigol Bediashvili, dvaatřicetiletý gólman se zkušenostmi
z gruzínského národního týmu, nebo na Luku Razmadzeho, dalšího
reprezentanta Gruzie.

Ještě lépe se proti stejnému soupeři vedlo Škodovce v roce 1977.
V červnu dosáhla na skvělé šesté místo v první lize, když před tím
v květnu vstoupil Stanislav Štrunc stým gólem ve střetnutí s Interem Bratislava do Klubu ligových kanonýrů. V létě však předčasně odešel úspěšný kouč Tomáš Pospíchal do pražských Bohemians a ve Škodovce skončil s aktivní kariérou i Standa Štrunc.
Na trenérskou lavičku se posadil Jaroslav Dočkal, který ještě
celý podzim těžil z výborné práce svého předchůdce.

Čtvrteční domácí duel v Evropské lize s Matalurgi Rustavi
nebude prvním setkáním plzeňské Viktorie s gruzínským
fotbalem

Je to už letitá historie, ale když teď gruzínští fotbalisté z Metalurgi
Rustavi přešli v předkole přes albánský tým Teuta Durrës, nebude
to premiérové setkání borců Viktorie s touto pro nás vzdálenou
a exotickou republikou. První setkání bylo v rámci oslav stoletetých narozenin podniku Škoda (tehdy Závodů V. I. Lenina), kdy 27.
září 1959 do Plzně zavítalo mužstvo Dynama Tbilisi. Nejpopulárnější a nejlepší gruzinský celek předvedl ve Štruncových sadech
kvalitní fotbal, domácí se však předvedli v tom nejlepším světle
a přestože hráli tehdy jen druhou ligu, dokázali remízovat 1:1.

Hrálo se ve Štruncových sadech 30. listopadu 1977. Na tvrdém
a zmrzlém terénu se lépe pohybovali škodováci, celý zápas diktovali tempo hry a s tehdy už populárním evropským klubem podali nejlepší výkon podzimu. Všichni hráči Dynama byli sice velmi
dobře technicky vybaveni, ale chyběl jim větší důraz před brankou. Škodovka potvrdla výtečnou formu z předchozích zápasů,
předváděla velmi pohledné akce, z nichž některé dokázala zakončit ukázkovými brankami. Už v poločase vedla 2:0 a nakonec favorizované Gruzince smetla zcela hladce 5:0. Ofenzíva domácího
týmu byla přímo skvělá.
Sled branek, tak jak jej popsal tehdy časopis Škodovák, stojí za
uvedení: „Ve 21. minutě unikl po křídle Rejda, přihrál míč do pokutového území a Dvořák prudkou bombou otevřel skóre utkání.
O čtyři minuty později proměnil Sloupovu přesnou přihrávku ve
druhý gól Rejda. Ve druhém poločase v 72. minutě opět Dvořák
zvýšil z hranice šestnáctky na 3:0. Črvrtý úspěch zaznamenal
dorostenecký reprezentant Korejčík po perfektní uličce Dvořáka
a o tři minuty později to byl opět Dvořák, jehož prudký centr si
Mundžiri srazil do vlastní branky.“ Čtyři roky po startu v Plzni
zvítězilo Dynamo Tbilisi v evropském Poháru vítězů pohárů (PVP).
Viktoria Plzeň se tak s gruzínským fotbalem opět po letech setká.
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Do nové sezóny s novým koučem
Nová tvář na hradecké lavičce
S jednou zásadní změnou vstupují do letošního ročníku
Gambrinus ligy fotbalisté Hradce Králové. Votroci se rozhodli
pro změnu na postu kouče. Dosavadní hradecký trenér Václav
Kotal odešel do Jablonce a jeho pozici obsadil Jiří Plíšek, jenž
v sezóně 2008/09 zvítězil s Teplicemi v české pohárové soutěži
a na svém kontě má také angažmá v Bosně a Hercegovině,
odkud do Čech přivedl Edina Džeka. Jak se bude tomuto kouči
dařit v jeho novém působišti?

Úspěchy let padesátých a šedesátých
Kopaná se v Hradci Králové hrála ještě před vznikem Československa.
Rok 1905 je považován za oficiální datum, kdy byl královéhradecký
klub založen. Až do reorganizace fotbalových soutěží na začátku 50.
let působil Hradec ve Východočeské župě, ve které osmkrát zvítězil,
v divizi i v krajské soutěži. Následně byl již, díky vítězství v kraji, zařazen do celostátní soutěže a v roce 1955 poprvé nakoukl do první
ligy. Rok 1960 je v hradecké fotbalové historii zapsán zlatým písmem.
Votroci, jak se hradeckým fotbalistům přezdívá, totiž vybojovali československý ligový titul, což jim otevřelo dveře do fotbalové Evropy.
Dodnes se v tomto krajském městě vzpomíná na souboje s veleslavnou Barcelonou nebo velikánem italské kopané, Juventusem Turín.

Na konci loňského ročníku se královéhradeckému celku rozhodl
dát své sbohem kouč Václav Kotal, který odešel do Jablonce. Jako
jeho náhradu si vedení klubu vybralo Jiřího Plíška, trenéra, který
sbíral úspěchy nejenom v českých klubech. Připomeňme jeho angažmá ve dvou sarajevských celcích, Željezničaru a FK. Byl to také
současný hradecký kouč, kdo pro celý široký fotbalový svět objevil
hvězdného bosenského útočníka Edina Džeka. S sebou si do Hradce
přivedl jako asistenta Pavla Medynského, který v minulém roce
vedl Bohemians 1905. Vzápětí nastalo také posilování hráčského
kádru. Jednou ze zahraničních posil se stal útočník Dušan Uškovič, jenž zamířil do české nejvyšší soutěže ze Slovenska. Posilou do
útoku je také osmnáctiletý talent Asim Zec z Bosny a Hercegoviny
a jeho krajan Haris Harba. Tento ofenzivně laděný záložník působil
v loňském roce v Olimpiku Sarajevo. Do záložní řady dále přichází
zkušený Tomáš Strnad, který naposledy nastupoval za slovenskou
Senici a dříve v Gambrinus lize hájil barvy Kladna či Bohemky.
Nicméně Královéhradečtí nepočítají pouze příchody. V tomto krajském městě se museli vypořádat také s odchody fotbalistů, kteří
v minulých letech pravidelně nastupovali v základní jedenáctce.
Jedním z nich je dnes již bývalý kapitán týmu Roman Fischer, jenž
neprodloužil s dnešním soupeřem Viktorie smlouvu. Své sbohem
řekl klubu také útočník Pavel Černý. Tento sedmadvacetiletý hráč
odešel hledat své fotbalové štěstí do Kazachstánu.

Mládí doplněné zkušeností
Představme si však také další fotbalisty, kteří již královéhradecké
barvy oblékali v letech minulých. Pokud se podíváme do brankoviště, má kouč Plíšek z čeho vybírat. Jedničkou týmu byl po
jeho návratu mezi českou fotbalovou elitu broumovský odchovanec Jiří Lindr. Na lavičce se pak pomaličku začíná rozkoukávat také Tomáš Koubek, český mládežnický reprezentant.
V obraně hrají prim velezkušený Milan Fukal, jenž má zkušenosti z německé i rakouské ligy, Jiří Poděbradský, který před
startem tohoto ročníku přes mámení další prvoligových mančaftů prodloužil s Hradcem smlouvu, či Marek Plašil, bratr
záložníka české reprezentace a francouzského Bordeaux Jaroslava Plašila. K nejznámějším fotbalistům, jejichž místo je
ve středu hrací plochy, určitě náleží Filip Klapka, bývalý hráč
Jablonce, ex-olomoucký Vojtěch Štěpán či Tomáš Rezek. Zapomenout bychom také neměli na Radka Hochmeistera. Tento
defenzivní univerzál má ve svém fotbalovém životopisu i kapitolu s názvem Viktoria Plzeň. V hradeckém útoku na sebe

Bilance vzájemných zápasů:
1993 / 1994 – I. liga
Plzeň–Hradec Králové 2:0 – Purkart, Slabý
Hradec Králové–Plzeň 1:2
1994 / 1995 – I. liga
Plzeň–Hradec Králové 1:0
Hradec Králové–Plzeň 2:0

Mezi první a druhou ligou
Vše ale jednou skončí a po sedmi letech se dostala ke svému konci i
hradecká fotbalová pohádka. Klub začal mít problémy a hrál na pomezí první a druhé ligy. V roce 1995 však zaznamenali Hradečtí další
velký úspěch, když se jim podařilo zvítězit v Poháru ČMFS. Nicméně
historie se opakuje, Hradec v příštích letech opouští nejvyšší soutěž, aby se do ní vzápětí vrátil. V sezóně 2002/03 skončil na poslední
pozici a s první ligou se na dlouhých sedm let musel rozloučit. Po
skončení ročníku 2009/10 se ale v Hradci Králové slavilo. Tým vedený
Václavem Kotalem si vybojoval návrat mezi českou fotbalovou elitu.
V sezóně 2010/11 Hradečtí splnili svůj hlavní cíl, udržení ligové příslušnosti, když skončili na velmi dobré osmé pozici. V loňském roce
Hradec vybojoval třináctou příčku.
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v loňském roce poutal pozornost zejména Pavel Dvořák, jenž zaznamenal sedm ligových branek.

1995 / 1996 – I. liga
Plzeň–Hradec Králové 1:2 – Vlček – Černý, Šmarda
Hradec Králové–Plzeň 0:0
1996 / 1997 – I. liga
Plzeň–Hradec Králové 0:0
Hradec Králové–Plzeň 0:0
1997 / 1998 – I. liga
Hradec Králové–Plzeň 1:0 - Homoláč

Plzeň–Hradec Králové 0:0
1998 / 1999 – I. liga
Hradec Králové–Plzeň 3:0 –
Plzeň–Hradec Králové 0:3 - Koubek 2, Dvořák
2004 / 2005 – II. liga
Plzeň–Hradec Králové 1:0 - Limberský
Hradec Králové–Plzeň 1:4 - Černý - Kousal 2, Černoch, Šíma
2010 / 2011 – I. liga
Hradec Králové–Plzeň 0:3 – Rezek 2, T. Rada
Plzeň–Hradec Králové 2:1 - Bakoš, Kolář - Hochmeister
2011/2012 – I. liga
Viktoria–Hradec Králové 5:0 (1:0) - Čišovský, Bakoš 2, Petržela,
vlastní (Fukal)
Hradec Králové–Viktoria 0:1 (0:1) - Limberský

Představujeme soupeře / VIKTORIÁN 1 GL 2012
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Generální partner mládeže

V historicky prvních ligových duelech
Viktorie s Hradcem vyhrávali vždy domácí
Poprvé se plzeňská Viktoria s Hradcem Králové v první lize
setkala v sezoně 1961 - 1962. Před tím se tak na nejvyšší
úrovni nestalo, protože Východočeši si první ligu poprvé

Hlavní partner mládeže

v historii zahráli až v roce 1956, zatímco Viktoria měla
premiérový start již v roce 1931, ale v šestapadesátém
válčila ve druhé lize.

Partneři mládeže

Významní partneři

Kupodivu na podzim 1961 si Spartak Plzeň vedl v roli nováčka
mezi elitou velmi dobře. Jak psaly noviny, byl dravou štikou ligy.
Kádr Fr. Čaloun, Hlavatý, Strejček, Tóth, Mudra, Hrneček, Kasík, Janiga, Pošar, Bíba, Böhm, Sventek, Trykar, Homola, Vacín,
Lopata, K. Sloup, Ivan, St. Štrunc, Sohan, Baránek, Kovařík, Kohout se překonával, doma většinou vítězil a body vozil i z venku.
Svědčí o tom třeba výhra 6:2 nad Kladnem, 5:0 nad Prešovem, 2:0
se Slovanem Bratislava, 4:3 se Žilinou, nebo 2:2 z Trnavy, 0:0 z Bratislavy s RH, či výhra 2:1 v Brně s Královopolskou.
Před 12. kolem, kdy do Štruncových sadů mířil právě Spartak Hradec Králové, měla Plzeň na velice překvapivém třetím místě 15
bodů a jen o pouhé tři body zaostávala za vedoucí pražskou Duklou.
Východočeši okupovali sedmou příčku a jejich fanoušci očekávali
víc, byli totiž namlsáni předchozími úspěchy. Kádr Jindra, Paulus,
Runštuk, Hledík, Pičman, Zahálka, Krejčí, Kománek, Deutsh, J.
Dvořák, Šonka, Buranský, Černý, L. Pokorný, Zikán, Tauchen, Kvaček, Silbernágl, Michálek, Schmidt však měl na podzim dost velké
výkyvy ve výkonech.
A právě v Plzni ho 12. listopadu 1961 potkala ta slabší chvilka. Na vítězné vlně se nesoucí plzeňský nováček zvítězil po kvalitním výkonu
3:0 a připsal si další dva body. Citace z dobového tisku: „Plzeňští
v utkání s Hradcem znovu potvrdili, že na svém hřišti dovedou vítězit. Ve střetnutí měli více ze hry. Obě mužstva si vypracovala řadu
brankových příležitostí, domácí hráči byli pohotovější ve střelbě
a to rozhodlo o jejich úspěchu. Nejlepšími byli brankář Čaloun, oba
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záložníci Bíba s Homolou a v útoku zářil pohotový střelec Lopata.
Hradečtí se dopouštěli chyb v obraně. Jediný, kdo zde uspokojil byl
Hledík. V záloze byl dobrý Krejčí a z nepohotového a neproduktivního útoku zasluhuje pochvalu za bojovnost jen Šonka. Osm minut
před koncem byl domácím vyloučen Böhm. Branky Plzně dosáhli
Lopata 2, jednu z trestného kopu, jednu z penalty, a Homola ranou
z dálky. Rozhodčí Placek, 15 000 diváků, poločas 0:0.“ Tolik tedy
noviny. Jen pro upřesnění: Zdeněk Böhm vyinkasoval za vyloučení
měsíční distanc nepodmíněně.
V květnu 1962 byla první ligy přerušena, národní mužstvo Československa vybojovalo na mistrovství světa v Chile stříbrné medaile,
a nejvyšší soutěž se posledními třemi koly dohrávala až v červenci.
V předposledním kole Spartak Plzeň bojoval v Hradci a domácí mu
prohru z podzimu odvedli i s úroky. Hradec Králové zvítězil 5:1. Plzeňský Spartak prohrál i v posledním kole doma s ostravským Baníkem 0:3, kdy zářil na hřišti pravý křídelní útočník Tomáš Pospíchal,
právě se vrátivší z Chile. Plzeň nakonec skončila ve čtrnáctičlenné
první lize na deváté příčce, Hradec Králové byl šestý. Mistrem se
podle očekávání stala pražská Dukla s Koubou, Čadkem, Novákem,
Pluskalem, Masopustem, Borovičkou, Kučerou, Jelínkem a spol.
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Chcete pracovat ve ŠKODĚ POWER ?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan?

Tři zápasy,
tři remízy
Příprava na nový soutěžní ročník je v plném

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ
na karusel, soustruh a horizontku!

proudu u nově se tvořícího juniorského
týmu Viktorie Plzeň.

Plzeňské mladíky čeká premiérový

start v nové soutěži juniorek, která odstartuje prvním kolem
prvního srpna, kdy se viktoriáni představí na hřišti Slovácka.

Seznam hráčů zapojených do přípravy
Lukáš Libotovský, Martin Hrubý, Michal Růžička, Michal Vaňous, Michal Lukeš, Martin Kováč, Jakub Krčál, Robin Košťálek, Jakub Hamerník, František Rusňák, Michal Hvězda, Lukáš Brych, Jan Turek.

Náplň práce:
Samotnou přípravu zahájilo na konci června deset hráčů do pole,
plus dva brankáři. Chyběli Kyndl s Petráčkem a Končalem, kteří
vypomáhali při absenci reprezentantů u prvního týmu. Po prvních
dnech náročné přípravy přišlo i první přátelské utkání. V tom se
Viktoria utkala s juniorkou Sparty. „Zápas snesl přísné měřítko.
Sešly se týmy, které preferovaly ofenzivní fotbal, a tak se hrál nadstandardní fotbal,“ chválil kvalitu zápasu trenér Jiří Skála. Poté
zamířila výprava s plzeňskými fotbalisty na tradiční soustředění
do Žinkov.

- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D.
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín
dle výkresové dokumentace.
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána.
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.

Požadujeme:
- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé finanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované firemní stravování
- širokou škálu finančních i nefinančních výhod

ŠKODA POWER

V případě zájmu doneste Váš životopis
na recepci společnosti ŠKODA POWER s.r.o.,
nebo jej zašlete na adresu: katerina.brezinova@doosan.com
Pro více informací navštivte naše webové stránky:
www.doosanskoda.com, sekce Kariéra

Na závěr kempu měli viktoriány prověřit fotbalisté Písku, ale zápas
byl nakonec zrušen. K utkání tak došlo minulou středu. Viktoria se
utkala s týmem Králova Dvora.I tento zápas neměl vítěze. Smírným výsledkem skončilo i doposud poslední utkání, ve kterém se
juniorka utkala s Domažlicemi. „Opět velmi kvalitní utkání. V prvním poločasu byla hra
hodně vyrovnaná a bez
větších příležitostí. Ve
druhé části jsme získali
znatelnou převahu, lépe
kombinovali vytvořili si
řadu příležitostí.,“ hodnotil zápas asistent trenéra
Martin Lepeška. Generálka
na Juniorskou ligu se hrála
tuto středu (po uzávěrce magazínu).

FC Viktoria Plzeň jun.–AC Sparta Praha 1:1
Poločas: 1:1
Branky: 30. Krmenčík – 25. Karafiát
Viktoria: Brych (46. Turek) – Košťálek, Libotovský (60.
Vaníček), Růžička, Beránek (46. Krčál) – Kyndl, Hamerník,
Hoffmann – Petráček (46. Lukeš), Černý (60. Petráček),
Krmenčík. Trenéři Skála, Lepeška.
FC Viktoria Plzeň jun.–FK Králův Dvůr 1:1
Poločas: 1:1
Branky: 33. Černý – 17. Šilhavý
Sestava: Brych – Hošťálek (46´Her Min Young), Libotovský,
Růžička (60´Chocholoušek), Krčál – Kyndl, Hamerník
–Petráček (46´Lukeš), Hoffmann (60´Domabyl), Končal –
Černý (60´Lee Min Kyu)
FC Viktoria Plzeň jun. – TJ Jiskra Domažlice 2:2
Poločas: 0:1
Branky: Lee Min Kyu, Kyndl – Bezděk, Došlý
Rozhodčí: Burda
Diváci: 130
Viktoria I. poločas: Brych – Řezník, Hejda, Libotovský,
Krčál – Hamerník, Hora, Bakoš – Štípek, Wágner, Končal.
Viktoria II. poločas: Brych – Košťálek, Chocholoušek,
Libotovský, Her Min Young – Kyndl, Hoffmann, Černý –
Petráček, Lee Min Kyu, Lukeš.

A Doosan company
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Výstava mapující
pohárovou cestu
Evropou

Memoriál Stanislava Štrunce ovládli
mladí fotbalisté Viktorie Plzeň
Počtvrté

v

devítileté

historii

mezinárodního

dorosteneckého turnaje v kategorii U19, který pořádá
FC Viktoria Plzeň ve spolupráci s s Nadací sportující

Od počátku měsíce června měli fanoušci Viktorie

mládeže v rámci projektu TOP JUNIOR a pod patronací

Plzeň jedinečnou možnost shlédnout a seznámit se

hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, se stali

s nejcennějšími vzpomínkami, které plzeňští fotbalisté

vítězi mladí fotbalisté pořádající Viktorie Plzeň.

získali během své nezapomenutelné cesty pohárovou
Evropou. Výstavu klub uspořádal v Obchodním centru
Plzeň na Rokycanské ve spolupráci s partnerským rádiem
Kiss Proton.

Množství fotografií připomenulo cestu Západočechů do Ligy Mistrů, památné duely v základní skupině nejprestižnější soutěže
světa i statečný boj viktoriánů ve vyřazovací části Evropské ligy
proti německému Schalke 04. V početných vitrínách pak byly
k vidění dresy všech soupeřů včetně domácí i venkovní varianty
Barcelony s podpisy všech hráčů katalánského klubu, zápasové
vlaječky, míče z Ligy mistru i Evropské ligy nebo unikátní dárky,
které Viktoria obdržela od soupeřů před jednotlivými duely.
Fanoušci hojně také využívali
možnost vyfotit se u speciální
fotostěny s týmovým snímkem před utkáním Ligy mistrů.
Úspěšné momenty připomínala obrazovka formou videí
zachycující nejvýraznější okamžiky posledních dvou sezon.
Na slavnostní otevření výstavy
dorazila do obchodního centra
šestice viktoriánů. Ta nejenže
odpovídala na dotazy, ale i se
ochotně podepisovala, či fotila.
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po krásné kombinaci uvolnil Pernglau Hradeckého, který střelou
k tyči skóroval. Ve druhém poločasu domácí dokonali obrat, když
se po rychlé akci Hrdličky trefil přesně Doležal. Třetí branku vstřelil v závěru Holub po přihrávce Palky, a tak po závěrečném hvizdu
mohli Viktoriáni zvednou pohár pro vítěze 9. ročníku memoriálu
Stanislava Štrunce. Ceny vítězům předával Mgr. Miroslav Brabec,
člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí.

„Je příjemné vidět, kolik lidí si udělá čas, aby získalo náš podpis
nebo společnou fotografii. Fantastické je hlavně nadšení malých
dětí, ale očividně dobře naladění a spokojení byli fanoušci všech
věkových kategorií. Všichni ještě jednou děkovali za fantastickou
sezonu a ujistili nás, že ani na podzim nebudou ve Štruncových sadech chybět,“ hodnotil setkání se zhruba třemi stovkami fanoušků
František Ševinský.
Ve středu zájmu malých i velkých fanoušků se postupně ocitla
kompletní šestice, především Vašek Procházka s Jakubem Horou
se pak stali vděčnými objekty společných fotografií mladých fanynek. „To bude na facebooku veselo, jsem zvědav, jak to vysvětlíte
doma,“ komentoval dlouhé pózování obou záložníku kapitán Pavel
Horváth. „Je skvělé, že fanoušci
mají možnost tyto vzpomínky vidět na vlastní oči. Všichni z nás
máme na působení v evropských
pohárech památky a cennosti, po
dohodě s klubem jsme je všechny
dali v rámci výstavy k dispozici. Moc
bych si přál, abychom za rok mohli
výstavu zopakovat s rozšířenou
nabídkou z nadcházejícího ročníku
Evropské ligy,“ zakončil povedené
odpoledne plzeňský kapitán.

Memoriál Stanislava Štrunce nabídl i letos zajímavou sportovní podívanou, kterou zaručovaly všechny
zúčastněné týmy a to jak z Česka,
tak i Německa, Slovenska, Maďarska a Chorvatska. V prvním zápase
se v sobotu Viktoriáni utkali v Černicích s Greuther Furthem. Zápas
byl v poli vyrovnaný, ale domácí
byli úspěšnější v koncovce, když se před poločasem trefil Bešta a
na konečných 2:0 upravil Holub. Odpolední sobotní zápas sehráli
domácí proti maďarskému týmu Honvéd Budapešť, Viktoriáni sice
prohrávali 0:1, ale po změně stran vyrovnal Mariánus po akci Hradeckého a zápas otočili domácí po kombinaci stejných hráčů, když
tentokrát zakončoval přesně Hradecký.

„Mohu upřímně říci, že letošní ročník byl co do kvality zúčastněných týmu na nejvyšší úrovni. Samozřejmě k tomu přispívá účast
zahraničních družstev. Pro nás je potěšující, že jsme v konfrontaci
obstáli a finálový zápas byl opravdovou ozdobou celého turnaje,“
komentoval klání trenér Viktorie Plzeň U19, Jiří Kohout.

Zápasy o umístění
o 7. místo: Hannover 96–Sparta 3:4 – na PK
o 5. místo: Honved Budapest–Zaglebie Lubin 0:1
o 3. místo: FC Nitra–Greuther Fürth 0:8
Finále: FC Viktoria Plzeň–1. FC Norimberk 3:1 (1:1)

V nedělním dopoledni čekal na mužstva poslední zápas ve skupinách, domácí již měli jistou účast ve finále, ale jejich soupeřem byl
Hannover, obhájce loňského prvenství. V prvním poločase se trefili
za domácí Doležal a Piroch, hosté se dostali do kontaktu po proměněné penaltě, ale dvougólové vedení pojistil svým druhým gólem
Doležal.
Finálový zápas v Luční ulici byl konfrontací dvou týmů, kteří neztratily ani bod. Hosté šli brzy do vedení, když proměnili pokutový
kop po faulu Chocholouška. Domácí ještě do poločasu vyrovnali,
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1. kolo 28. 7. 2012

6. kolo 1. 9. 2012

16. kolo 24. 11. 2012

21. kolo 30. 3. 2013

26. kolo 4. 5. 2013
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2. kolo 4. 8. 2012

7. kolo 15. 9. 2012

12. kolo 27. 10. 2012

17. kolo 23. 2. 2013

22. kolo 6. 4. 2013

27. kolo 11. 5. 2013
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3. kolo 11. 8. 2012

8. kolo 22. 9. 2012

17.00

13. kolo 3. 11. 2012

18. kolo 2. 3. 2013

23. kolo 13. 4. 2013

28. kolo 22. 5. 2013

Dukla

Teplice

10. 8.

18.00

Teplice

Plzeň

23. 9.

17.00

Slavia

Plzeň

4. 11.

17.00

Příbram

Teplice

2. 3.

00.00

Dukla

Jablonec

13. 4.

00.00

Liberec

Teplice

22. 5.

00.00

Příbram

Mladá Boleslav

11. 8.

16.00

Dukla

Slavia

21. 9.

18.00

Hradec Králové

České Budějovice

4. 11.

15.00

Slovácko

Dukla

2. 3.

00.00

Teplice

České Budějovice

13. 4.

00.00

Ostrava

Dukla

22. 5.

00.00

Slovácko

Sparta

11. 8.

19.00

Příbram

České Budějovice

22. 9.

16.00

Jihlava

Jablonec

2. 11.

18.00

Hradec Králové

Sigma Olomouc

2. 3.

00.00

Slovácko

Plzeň

13. 4.

00.00

Hradec Králové

Příbram

22. 5.

00.00

Jablonec

Liberec

12. 8.

15.00

Slovácko

Jablonec

22. 9.

19.00

Sigma Olomouc

Příbram

4. 11.

17.00

Plzeň

Ostrava

2. 3.

00.00

Sparta

Slavia

13. 4.

00.00

Jihlava

Slovácko

22. 5.

00.00

České Budějovice

Ostrava

11. 8.

19.00

Liberec

Ostrava

22. 9.

18.00

Ostrava

Teplice

3. 11.

15.00

Jihlava

Liberec

2. 3.

00.00

Liberec

Hradec Králové

13. 4.

00.00

Mladá Boleslav

Jablonec

22. 5.

00.00

Plzeň

Brno

12. 8.

17.00

Brno

Jihlava

23. 9.

17.00

Liberec

Slovácko

3. 11.

16.00

Jablonec

Brno

2. 3.

00.00

Příbram

Jihlava

13. 4.

00.00

Slavia

České Budějovice

22. 5.

00.00

Slavia

Sigma Olomouc

12. 8.

17.00

Mladá Boleslav

Hradec Králové

23. 9.

17.00

Brno

Dukla

4. 11.

17.00

Slavia

Mladá Boleslav

2. 3.

00.00

Brno

Sigma Olomouc

13. 4.

00.00

Sigma Olomouc

Plzeň

22. 5.

00.00

Hradec Králové

Jihlava

12. 8.

17.00

Sparta

Sigma Olomouc

22. 9.

18.00

Mladá Boleslav

Sparta

4. 11.

17.00

České Budějovice

Sparta

2. 3.

00.00

Mladá Boleslav

Ostrava

13. 4.

00.00

Brno

Sparta

22. 5.

00.00
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29. kolo 26. 5. 2013
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11. kolo 20. 10. 2012
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10. kolo 6. 10. 2012

15. kolo 17. 11. 2012
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1. 6.

00.00

Slovácko

Teplice

25.08

19.00

Dukla

Hradec Králové

5. 10.

18.00

Jihlava

České Budějovice

16. 11.

18.00

Plzeň

Dukla

16. 3.

00:00

Jablonec

Plzeň

27. 4.

00.00

Sparta

Dukla

1. 6.

00.00

Jablonec

Sparta

26.08

15.00

Příbram

Plzeň

6. 10.

16.00

Sigma Olomouc

Jablonec

18. 11.

17.00

Slovácko

Příbram

16. 3.

00:00

Příbram

Slavia

27. 4.

00.00

Liberec

Příbram

1. 6.

00.00

České Budějovice

Liberec

25.08

19.00

Slovácko

Slavia

6. 10.

19.00

Ostrava

Slovácko

17. 11.

15.00

Sigma Olomouc

Ostrava

16. 3.

00:00

Teplice

Hradec Králové

27. 4.

00.00

Brno

Slovácko

1. 6.

00.00

Plzeň

Mladá Boleslav

26.08

17.00

Jablonec

České Budějovice

7. 10.

15.00

Liberec

Plzeň

17. 11.

16.00

Slavia

Liberec

16. 3.

00:00

Sparta

Jihlava

27. 4.

00.00

Ostrava

Jablonec

1. 6.

00.00

Slavia

Brno

26.08

17.00

Brno

Liberec

7. 10.

17.00

Brno

Příbram

18. 11.

17.00

České Budějovice

Brno

16. 3.

00:00

Dukla

Sigma Olomouc

27. 4.

00.00

Sigma Olomouc

České Budějovice

1. 6.

00.00

Hradec Králové

Ostrava

26.08

17.00

Mladá Boleslav

Sigma Olomouc

7. 10.

17.00

Mladá Boleslav

Dukla

18. 11.

15.00

Jihlava

Mladá Boleslav

16. 3.

00:00

Brno

Ostrava

27. 4.

00.00

Hradec Králové

Plzeň

1. 6.

00.00

Jihlava

Sigma Olomouc

24.08

18.00

Sparta

Ostrava

6. 10.

18.00

Sparta

Teplice

17. 11.

18.00

Hradec Králové

Sparta

16. 3.

00:00

Mladá Boleslav

Liberec

27. 4.

00.00

Jihlava

Slavia

1. 6.

00.00
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Partneři

DYBS
LEŠENÍ

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

Oficiální dodavatelé

P L Z E Ň

Mediální partneři

malby
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Soupiska
HOSTÉ
FC Hradec Králové

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáři
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
24 Aleš Mandous
Obránci
2 Lukáš Hejda
8 David Limberský
14 Radim Řezník
15 František Ševinský
21 Václav Procházka
27 František Rajtoral
28 Marián Čišovský
Záložníci
5 Marek Hanousek
7 Martin Zeman
10 Pavel Horváth
11 Martin Fillo
16 Vladimír Darida
22 Edgar Malakyan
26 Daniel Kolář
29 David Štípek
Útočníci
6 Matěj Končal
9 Tomáš Wágner
12 Michal Ďuriš
17 Jakub Hora
23 Marek Bakoš

Hlavní trenér
Pavel Vrba
Asistenti trenéra
Karel Krejčí
Jiří Skála
Pavel Průša

28

Viktoriáni si zvolili svoji Miss fanynku

27. 12. 1983
13. 6. 1984
21. 4. 1992
9. 3. 1990
6. 10. 1983
20. 1. 1989
31. 3. 1979
8. 5. 1984
2. 3. 1986
2. 11. 1979
6. 8. 1991
28. 3. 1989
22. 4. 1975
7. 2. 1986
8. 8. 1990
22. 9. 1990
27. 10. 1985
31. 5. 1992
8. 12. 1993
6. 3. 1990
1. 6. 1988
23. 2. 1991
15. 4. 1983

6. 12. 1963
20. 12. 1968
10. 10. 1973
24. 11. 1961

Brankáři
12 Radim Ottmar
20 Jiří Lindr
30 Tomáš Koubek
Obránci
4 Tomáš Holeš
10 Jan Šisler
11 Jaroslav Zelený
16 Jiří Poděbradský
21 Marián Hock
24 Michal Pávek
25 Marek Plašil
27 Milan Fukal
Záložníci
2 Tomáš Strnad
3 Petr Schwarz
7 Vojtěch Štěpán
13 Jiří Janoušek
18 Alexey Edunov
19 Haris Harba
22 Tomáš Rezek
28 Filip Klapka
57 Radek Hochmeister
Útočníci
8 Radek Voltr
9 Asim Zec
14 Pavel Dvořák
19 Tomáš Malinský
21 Dušan Uškovič
23 Tomáš Mrázek

8. 12. 1983
7. 8. 1986
26. 8. 1992
31. 3. 1993
24. 4. 1988
20. 8. 1992
9. 9. 1982
27. 2. 1992
13. 2. 1985
19. 12. 1985
16. 5. 1975
8. 12. 1980
12. 11. 1991
8. 6. 1985
17. 11. 1989
11. 3. 1986
14. 7. 1988
9. 5. 1984
20. 6. 1981
6. 9. 1982

28. 11. 1992
23. 1. 1994
19. 2. 1989
25. 8. 1991
9. 4. 1985
11. 5. 1986

Hlavní trenér
Jiří Plíšek
Asistenti trenéra
Pavel Medynský, Karel Podhajský

VIKTORIÁN 1 GL 2012 / soupisky + tabulka
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HOSTÉ
FC Metalurgi Rustavi
Brankáři
1 Grigol Bediashvili
12 Zurab Batiashvili
27 Gabriel Tebidze

7. 2. 1980
6. 2. 1980
11. 10. 1994

Obránci
2 Tornike Kakushadze
4 Shalva Ekvtimishvili
5 Anzor Sukhiashvili
13 Giorgi Gavashelishvili
14 Lasha Japaridze
20 Mikhail Makhviladze
24 Aleksandr Intskirveli

1. 2. 1991
5. 1. 1994
27. 10. 1998
31. 10. 1989
16. 4. 1985
22. 7. 1978
24. 8. 1981

Záložníci
3 Irakli Maisuradze
6 Givi Kvaratskhelia
7 Luka Razmadze
8 Zviad Lobjanidze
10 Giorgi Tekturmanidze
15
18
19
22

Giorgi Kavtaradze
Denis Dobrovolski
Revaz Getsadze
Giorgi Mikaberidze

Útočníci
9 David Janelidze
17 Irakli Sikharulidze
21 Dimitri Tatanashvili

Hlavní trenér
Koba Zhorzhikashvili

22. 8. 1988
11. 5. 1979
30. 12. 1983
19. 4. 1990
17. 9. 1990
1. 1. 1989
10. 10. 1985
11. 1. 1985
17. 2. 1988

Přes měsíc vybírali fanoušci na oficiálním facebookovém
profilu Viktorie svoji Miss fanynku. Do soutěže se zapojilo
bezmála šedesát fanynek, které odhodily stud a nahrály
svoji fotografii do nachystané aplikace. O jejich umístění pak
rozhodlo přes šest tisíc fanoušků. Konečné pořadí zajistilo
deseti nejúspěšnějším hodnotné ceny z produkce klubového
fanshopu, dívky na pomyslném stupni vítězů se pak mohou
těšit také ze dvou celoročních permanentek a dalších
speciálních ocenění od klubu ze Štruncových sadů.

12. 9. 1989
18. 7. 1990
19. 10. 1983

3. 1. 1962

To hlavní čeká na vítězku Gábinu, která se spolu s doprovodem může těšit na večeři s dvěma vybranými fotbalisty
Viktorie. Novopečená Miss klubu nemusela váhat dlouho.
„S sebou vezmu kamarádku, která mě do soutěže přihlásila. A společnost nám budou dělat Vašek Procházka
s Lukášem Hejdou. Těším se moc, ačkoliv s blížícím se
termínem večera asi bude nervozita stoupat.“ Pohledná
blondýnka zvolila fotografii v bezprostřední blízkosti Doosan Areny a již od prvních dnů hlasování se držela na
čele. „Lhala bych, kdybych říkala, že jsem průběžné pořadí pozorně nesledovala. Ve vítězství jsem však začala

2. místo

věřit až v samém závěru, o to větší z něj mám radost.“ Na ostrém
startu letošního soutěžního ročníku proti Metalurgi Rustavi nebude
samozřejmě viktoriánská Miss v ochozech Štruncových sadů chybět.
„Čerstvé permanentky samozřejmě ihned využiji. Z důvodu pobytu
v zahraničí pak sice budu chybět proti Hradci Králové, ale to by snad
měla být má jediná podzimní absence. Začátku sezony se již nemohu
dočkat.“
Podobně natěšené jsou před prvními zápasy sezony také obě plzeňské vicemiss, celkově stříbrná Karolína a třetí v pořadí Kateřina.
„Léto bez fotbalu bylo příliš dlouhé, takže čas do prvního zápasu
jsem odpočítávala od začátku července,“ usmála se tmavovláska
Karolína, kterou ve stejně dobré náladě doplnila také bronzová Katy:
„Už se těším mezi viktoriány, doma mají z mé fotbalové horečky
trošku těžkou hlavu. Je pravda, že můj pokoj vypadá jak improvizované museum dresů a podepsaných kartiček viktoriánů.“
Všem soutěžícím na závěr poděkoval tiskový mluvčí Viktorie, Pavel Pillár. „Soutěž se setkala s obrovským úspěchem, osobně jsem
před jejím startem doufal ve dvacítku soutěžících. Je vidět, že současná Viktoria dokázala pobláznit i tu hezčí a něžnější polovinu
Plzně. Všem patří za odvahu obrovské uznání a díky, klub všem
zúčastněným nabídl jako ocenění vstupenky na utkání s Rustavi.“
Už nyní mohou dámy, slečny a dívky vymýšlet nové podoby snímků,
soutěž o Miss fanynku by se měla stát každoroční tradicí.

3. místo
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V příštích kolech
čekají Viktorku
oba nováčci
V

následujících

zápasech

Gambrinus

ligy

prověří

Viktoria Plzeň oba nováčky. Nejprve Viktorka zavítá na
zrekonstruovaný stadion Vysočiny Jihlava, poté v Doosan
Areně přivítáme brněnskou Zbrojovku.

Po dlouhých šesti sezonách strávených ve druhé lize se tým z Vysočiny v uplynulé sezoně probojoval nazpět mezi fotbalovou elitu.
Tým povede zkušený trenér František Komňacký, který během léta
odmítl zajímavou nabídku z Ázerbájdžánu. Během přípravy si kouč,
jenž vybojoval mistrovský titul v Česku (2004 s Ostravou) i na Slovensku (2006 s Ružomberokem), vyzkoušel a otestoval na třicítku
hráčů.
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VIKTORIÁN 1 GL 2012 / Příští zápasy

Poslední vzájemné ligové zápasy se odehrály v sezoně 2005/2006.
Podzimní duel, hraný ve Štruncových sadech před čtyřtisícovou návštěvou, skončil bezbrankovou remízou. Jarní odveta pak dopadla
lépe pro domácí fotbalisty, kteří díky trefám Lovětínského a Perniše
zvítězili 2:0. Rovněž pohárové měření v sezoně 2003/04 vyznělo pro
Vysočinu. Ta kromě Viktorie vyřadila Slavii Praha a FK Teplice a až
v semifinále nestačila na mistrovský Baník Ostrava.
O týden později přivítáme v Plzni Zbrojovku Brno. Tedy tým s kanonýrem Petrem Švancarou, který patří mezi nejzkušenější hráče
výběru trenéra Petra Čuhela. Na soupisce již nenajdeme explzeňského Petra Šímu, který měl namířeno do zahraničí. Pohled na
statistiky minulých sezon napovídá, že tři z posledních čtyř zápasů
skončily smírným výsledkem. Pouze v říjnu roku 2010 zaznamenaly
plzeňské barvy výhru a to v podobě 4:1. Dva zásahy si ve Štruncových sadech připsal Milan Petržela, po jednom Daniel Kolář s Janem Rezkem.

