Vážení sportovní přátelé,
po reprezentační přestávce, v níž český národní tým s několika hráči našeho klubu vstoupil
do světové kvalifikace remízou na nám dobře známém hřišti v Kodani, se opět scházíme zde
v Doosan Areně k dalšímu utkání Gambrinus ligy. V něm tentokráte přivítáme tým pražské
Sparty. Půjde tedy o souboj dvou týmů z nejvyšších pater tabulky, což by mělo být zárukou
kvalitní podívané.

O atraktivitě dnešního zápasu svědčí i divácký zájem. Jak se stalo v Plzni dobrou tradicí, naši
příznivci dokáží poslední dobou plnit tribuny Doosan Areny do posledního místa. Průměrná
návštěvnost na domácí zápasy Gambrinus ligy stoupla na neuvěřitelných deset a půl tisíce
diváků. I o dnešní utkání byl zájem skutečně obrovský a již více než týden před samotným
výkopem byl náš fotbalový stánek beznadějně vyprodán. Věřím, že naše fanoušky nezklameme a dokážeme stejně jako v předchozích zápasech nabídnout moderní kombinační fotbal, kterému nebudou chybět pohledné akce a branky.

Dnešní utkání může být bráno i jako konfrontace dvou týmů, které se dokázaly probojovat do základní skupiny Evropské ligy. Fakt, že Česká
republika má dvojnásobné zastoupení v pohárové Evropě, je vynikající zprávou pro celý náš fotbal nejen z hlediska vylepšení bodového koeficientu. Konfrontace se zahraničními protivníky je vždy spojena s nabíráním
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jdete povzbudit v hojném počtu, že se opět budeme moci spolehnout na vaše
hlasivky a vynikající atmosféru. Za nás mohu slíbit, že uděláme maximum pro
to, abychom byli úspěšní. A to jak ve čtvrtek, tak také v dnešním očekávaném
souboji se Spartou. Děkujeme, že jste s námi.
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Pozvolnými krůčky
na fotbalový Olymp

Svou pracovitost a oddanost nejpopulárnější
hře světa dokazoval už v žákovských letech, kdy
na tréninky dojížděl sto kilometrů. Postupnými
krůčky se pak přes divizi, druhou ligu a působení
v Gambrinus lize dostal až do Viktorky, se kterou
nyní zažívá boje v pohárové Evropě. Jak ale sám
Marek Hanousek říká, nikdy by toto nedokázal,
kdyby mu neobětoval svůj veškerý volný čas jeho
otec, který bohužel už jeho výkony v plzeňských
barvách sledovat nemůže.

V šesti spoluhráčem patnáctiletých
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více informací naleznete na
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S fotbalem začínal Marek v šesti letech v Dolních Kralovicích. „Několikrát jsem o sobě ale četl, že jsem se k fotbalu dostal později
díky náhodě. Prý jsem se byl podívat na náboru s bráchou a vybrali
si mě… To je ale úplná hloupost,“ kroutí hlavou nad tím, kde se vzala
tato fáma. Mateřským klubem mu tedy je celek z míst, kde vyrůstal. „Neměli jsme ani přípravku, takže jsem šel do rovnou žáčků.
Hrál jsem i se čtrnáctiletými a patnáctiletými kluky. I tak jsme byli
rádi, že jsme se na trénink, který jsme měli jednou týdně, vůbec
sešli. A to nás bylo maximálně osm. Většina kluků byla pak vyšší
a urostlejší, takže to pro mě nebylo jednoduché,“ vzpomíná na své
fotbalové začátky. Za Dolní Kralovice nastupoval na jiném postu,
než ho můžeme vídat dnes. „Tím, že jsem byl nejmenší, měl jsem
také nejmenší zodpovědnost, takže mě dávali do útoku. A nějaké
góly jsem opravdu vstřelil. Vím, že v Kralovicích vycházely články
o tom, jak hrajeme. Když jsem se prosadil, tak jsem si je nechával,“

usmívá se. Nicméně Marek si v mládí vyzkoušel i jiné
sporty. „Když jsem chodil na základní školu, byly tam
nějaké sportovní kroužky. Hrál jsem tam třeba florbal.
Dělal jsem opravdu všechno, co se naskytnulo. Třeba
s tátou jsem hrál tenis. Většinou to ale bylo tak, že jsem
přišel ze školy a až do tmy jsem s dalšími kluky kopal do
balónu,“ vrací se zpět ke své oblíbené činnosti. A kdyby
náhodou nemohl sehnat do skončení vyučování fotbalové parťáky, jednoho nalezl vždy. Svého staršího bratra
Patrika. „Když už jsem hrál ve Slavii, zkoušel tam své
štěstí i on. Jemu to ale nevyšlo. Stejně by nás asi táta
oba dva nemohl stíhat, takže upřednostnil mě,“ říká. „Patrik tedy
nastupoval za Kralovice, ale teď se přestěhoval do Prahy. Hraje v I.
A-třídě za béčko Kunic, jejich první tým působí ve třetí lize. Určitě je
také nadaný. Když jsme byli mladší, všichni nám říkali, že on je tím
talentovanějším,“ vypráví.

Otec, nejdůležitější postava Markova života
Nicméně u Hanousků se určitě hovořilo také o Markově talentu.
„Taťka měl nějaké kontakty v Bohemce, kde jsem se stavil na tréninku, ale byl problém v tom, že jsem bydlel sto kilometrů od Prahy.
Nemohl jsem na tréninky dojíždět tak často,“ vysvětluje, proč se
z něj nestal klokan. Nicméně štěstěna, dáma to vrtkavá, pomohla
malému fotbalistovi prakticky vzápětí sehnat angažmá v jiném
slavném pražském klubu. „Čirou náhodou jsme s Kralovicemi hráli
ve vesničce, kde měl jeden z trenérů Slavie chatu. Viděl mě tam
a pozval mě na trénink, kde mi řekl pan Šrámek, můj první kouč
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ve Slavii a současný generální ředitel Dukly, že není problém, když
budu dojíždět na tréninky jenom dvakrát týdně. Když mi bylo patnáct, tak to už bylo vyřešené tím, že jsem byl v Praze na internátu,“
vzpomíná, jak se z něj stal ze dne na den slávista. Takovýto postup
ve fotbalové kariéře byl Markovi umožněn pouze díky jeho otci.
„Kdybych neměl tátu, vůbec by se ze mne nemohl stát fotbalista,
jakým jsem. Třikrát nebo čtyřikrát týdně mne dovážel sto kilometrů do Prahy a zpátky, protože jsem dělal Základní školu v Kralovicích. Bez něho bych to nedokázal. Jsem nyní hodně smutný, protože
v březnu náhle zemřel. Nyní nějaké úspěchy mám a dá se říci, že už
se mi trošku daří, tak je škoda, že to nemůže vidět,“ říká smutně.
„Táta je nejdůležitější osoba v mém životě. Snad to vidí ze shora,“
dodává a podívá se k nebi.

Jan Pázler? Spoluhráčem už od přípravky
Michal Šrámek není jediným člověkem, se kterým se Marek potkal v sešívaném dresu a následně o několik let později také na
Julisce. „Doma mám zarámovaný plakát, když jsem byl první rok
v přípravce. Když jsem ho srovnával podle toho, s kým jsem hrál
poté v dorostu, našel jsem na něm jen tři stejné hráče. Síto bylo
opravdu velké a prošlo jím hodně málo fotbalistů. Poslední tři roky
jsem hrál v Dukle s Honzou Pázlerem, který přišel do Slavie o týden později než já. S tím jsem vlastně vyrůstal a nastupovali jsme
spolu i ve chlapech,“ říká. Společně také zažívali své první úspěchy.
„Hodně se nám dařilo na zimních halových turnajích i v zahraničí.
Měli jsme nějaká první místa, ale už si pořádně nevzpomínám, kde
to bylo,“ tvrdí. V mladších žáčcích se také přesunul na post, který
k němu nyní již neodmyslitelně patří. Střední záloha. „A vlastně
jsem toto místo od té doby už neopustil,“ usmívá se. Další změnou v jeho životě byl fakt, že od patnácti let už nemusel na tréninky
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dojíždět. „Začal jsem totiž dělat Střední odbornou školu informačních technologií v Praze. Bylo dobré, že jsem byl na internátu. Měl
jsem to do školy jen nějakých deset metrů a na tréninky čtvrthodinu
tramvají, což také nebylo vůbec špatné. Zároveň jsme měli posilovnu i na internátu, kde jsem také mohl trénovat,“ vypočítává plusy
ubytování v hlavním městě. „Ráno jsem tedy šel do školy, ve tři hodiny se z ní vrátil a poté jsem měl trénink. Po návratu z tréninku už
jsem většinou chodil spát. Bylo to klasické trávení volného času pro
fotbalisty,“ krčí rameny. S věkem, kdy člověk nastupuje na střední
školu, je ve fotbale spojen také přechod ze žáků do dorostu. „Největší změnou pro mě bylo to, že na první sraz našeho týmu v mladším dorostu přišlo deset nových hráčů. Vůbec jsem nevěděl, jak je
možné, že někteří kluci z bývalých žáků tam nejsou,“ popisuje svůj
šok z úvodního tréninku. Když nastupoval za dorost sešívaných,
poznal se s dalším člověkem, který jeho fotbalový život nadmíru
ovlivnil. „Tím byl pan Prokeš, který mne v mladším dorostu dva
roky trénoval. Po tátovi je asi druhým člověkem, který má na mou
kariéru největší vliv. Později právě on přešel do Dukly a přivedl si
mě tam,“ vysvětluje.

V českých národních barvách
Když tento talentovaný fotbalista nastupoval v dorostu Slavie,
přišla mu první pozvánka do národního týmu. Zúčastnil se srazu
reprezentačního výběru do osmnácti let. „Byl jsem tam ale pouze
jednou. Trénoval nás pan Hřebík a řekl mi takové věci, že hraju jako
důchodce a že neběhám. Hodně mě to zarazilo. Žil jsem v trošku
jiné představě,“ vypráví. „Ne, že bych byl nějak dobrý. Sám jsem viděl, že moji spoluhráči jsou lepší než já. Ale asi na to později neměli
hlavu. Chodili po diskotékách a podobně. Mysleli si, že už v šestnácti jsou nejlepší a všechno půjde samo. Já si nic takového nemys-

lel. Všechno jsem obětoval fotbalu. A vlastně

pět minut a pomalu jsem k ní začal přičichávat. Na své kariéře si
nejvíce cením toho, že má přirozený vývoj. Jdu postupně pomalými

by ani nešlo, abych někam chodil. Náš internát se totiž přes víkendy
zavíral a po zápase mě
vždycky táta odvezl domů.
Ani jsem s kluky nikam jít
nemohl a vyplatilo se mi
to,“ přemýšlí, proč se oproti
některým svým vrstevníkům
právě on ve světě velkého fotbalu prosadil. Největší pozornost na sebe Marek začal upoutávat
v reprezentaci do jedenadvaceti let. „Když člověk nastupuje do zápasu a hraje se hymna, je to opravdu nádherný pocit,“ svěřuje se.
Ve svém vyprávění o tom, jaké to je nosit dres se lvíčkem na prsou,
nemůže opomenout svůj debut v „jedenadvacítce“. „Bylo to v kvalifikačním utkání ve Walesu. Pan Dovalil do něj postavil dva nebo tři
nové hráče, protože nebyl spokojený s minulými výkony. Kromě mě
po tomto zápasu začal pravidelně nastupovat i Vláďa Krejčí. Od té
doby se držíme v základní sestavě,“ rozdává úsměvy. Parádní divácká kulisa, která je pro ostrovní kopanou typická, se však nekonala. „Trošku jsme z toho byli zklamaní. Trenér nám před utkáním
říkal, že přijde hodně diváků. Nakonec jich tam byla asi tisícovka.
Stadion byl opravdu nádherný, vešlo se na něj třicet tisíc lidí. Ale
bohužel fanoušci nepřišli,“ krčí rameny.

krůčky pořád nahoru. Začínal jsem v divizi, po roce jsem přešel do
druhé ligy, kde jsme se pohybovali ve středu tabulky. Poté se nám
podařilo postoupit a následně jsme hráli už v Gambrinus lize,“ popisuje. V kabině dukelské áčka se potkal mimo jiné se zkušeným Patrikem Gedeonem. „Měl jsem kdysi jeho plakát v pokojíčku. Pamatuji si, že na něm byl ve slávistickém dresu a s kapitánskou páskou.
A teď jsem s ním měl být v jedné kabině. Člověk má před takovými
lidmi respekt a je trošku nervózní. A právě na takovýchto zkušených hráčích, jakými jsou Patrik Gedeon nebo Honza Vorel, poznáte
skok mezi dorostem a mužskými soutěžemi. Díky svým zkušenostem hrají úplně v klidu. Člověk si toho od nich může strašně moc
vzít,“ vysvětluje nyní již plzeňský záložník

Premiérový rok v Gambrinus lize
Pod vedením Luboše Kozla se následně Dukla dočkala svého návratu mezi českou fotbalovou elitu. A v Gambrinus lize se jí také dařilo nad očekávání. „Půlrok před postupem do ligy přišel do Dukly

Vzhůru na Julisku
Dorostenecký věk se Markovi pomalu chýlil ke konci, a tak ho čekal přechod do mužského fotbalu. V tomto období vyměnil barvy
jednoho pražského celku za druhý. „Když si pan Prokeš s dalšími
lidmi koupil Duklu, hrál jsem za starší dorost Slavie. Následně
jsem měl nastupovat do přípravy jejího béčka, ale přišla nabídka
od Dukly, která pro mě byla určitě lepší. Přijde mi, že prosadit
se ve druhém týmu je těžší, protože za něj pravidelně chodí
hrát fotbalisté z áčka,“ říká. Nicméně i na Julisce musel na
svou šanci v prvním týmu čekat a sbíral nejprve zkušenosti
v nižších soutěžích. „V Dukle jsem začal nastupovat v divizi za
rezervu. Na to, abych hrál ve druhé lize, jsem ještě neměl.
S áčkem jsem ale chodil trénovat. Pomalu jsem naskakoval
i za první tým. Myslím si, že to byl pro mou kariéru ideální
krok,“ tvrdí. „Ze začátku jsem hrál ve druhé lize třeba jen
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s jasnou vizí pan Kozel. Měl dané rozestavení, ve kterém budeme
hrát, což jsme plnili, i když se nám třeba nedařilo podle představ. Stál si za tím za každou cenu. Myslím si, že nás to posunulo
do první ligy. Měli jsme svůj styl a nehodlali jsme ho měnit. Nikdy
jsme se nepřizpůsobovali soupeři,“ popisuje způsob hry, který je
fotbalistům Dukly ordinován. Svůj prvoligový debut Marek zaznamenal proti Olomouci. „Vzpomínám si na něj moc dobře. Byl jsem
docela nervózní. Myslím si, že to mohu říci o většině tehdejších
spoluhráčů. Zažívali jsme první ligu poprvé a byli jsme z toho vyplašení. Bylo to vidět i na samotném utkání, ve kterém jsme si málo
dovolili. Nakonec jsme se štěstím uhráli remízu,“ nemusí dlouho
hledat v paměti. Stejně tak nijak déle nepřemýšlí o tom, kdy vstřelil
svou premiérovou branku, respektive branky. Bylo to ve čtvrtém
ligovém kole loňského ročníku v utkání Dukly s Viktorkou. „Na podzimní zápas s Plzní vzpomínám velmi rád. Měli jsme z utkání proti
Plzni trošku vítr, protože po postupu do Gambrinus ligy jsme s tak
kvalitním mančaftem ještě nehráli. Pravdou je, že jsme dostali docela lekci a Viktorka nás vyškolila,“ říká ke svému prvnímu setkání
s tehdy úřadujícím mistrem. „V lize asi nenajdete těžšího soupeře.
Když hrajete proti Plzni, je vám jasné, že většinu zápasu budete
běhat bez balónu. Pak musíte pouze čekat na svou šanci a využít
její případné chyby. Zároveň musíte mít velké štěstí, abyste neinkasovali, a musí vám dobře zachytat gólman,“ hodnotí hru Západočechů z pozice nedávného soupeře. Po
polovině ročníku 2011/12 bylo domluveno,
že v létě nadějný středopolař změní svou
fotbalovou adresu. „Podzim se mi docela
povedl, když jsem vstřelil pět branek. Na
jeho konci mi zavolal pan Prokeš s tím,
že mám čtyři nabídky z týmů z vrchního patra tabulky. Říkal mi, aby se
mi z toho hlavně nezamotala hlava a
že uvidíme, co se z toho vyvine. Sedl
jsem si s pány Prokešem a Šrámkem
a zjistili jsme, že Plzeň hraje nejhezčí fotbal. A je blízký Dukle,“ vysvětluje, proč se rozhodl pro klub
ze Štruncových sadů. Jarní část
sezóny ale strávil ještě na Julisce, přičemž nastoupil také do
utkání proti Viktorii. „Kdybych
to zažíval znovu, asi bych si dal
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klauzuli, abych proti svému mateřskému týmu nemohl hrát. Je to
divné, protože víte, že když tu s Duklou vyhrajete, Plzeň přijde o tři
body a nemusí získat titul. Nakonec jsme zde remizovali, ale poté
jí to vrátili remízou se Spartou, takže mohla hrát v posledním kole
v Liberci o titul,“ přemýšlí o této zvláštní situaci.

Od léta viktoriánem
V letních měsících se tak Marek již nehlásil na Julisce, ale u týmu
Pavla Vrby. „Zjišťoval jsem nějaké věci od Vládi Daridy nebo Kuby
Hory, se kterými jsem se potkal v reprezentaci. S Tomášem Bergerem, který tu předtím půlroku hrál, jsem se o tom ani moc nebavil. I když je pravda, že jsme si něco málo řekli,“ říká. Také on
potvrzuje slova o výborném kolektivu, který ve Viktorii je. „Nikde
jsem tolik srandiček nezažil. Každý si zde dělá srandu z každého.
Není trénink, co by nebyly nějaké vtípky,“ směje se. Nicméně jeho
bezproblémový nástup do plzeňského áčka překazilo zranění. „To
bohužel k fotbalu patří. Stalo se mi to v kvalifikačním utkání v Andoře. Dlouho jsem zraněný nebyl, ale mne potkalo v době, kdy jsem
to nejméně potřeboval. Zrovna jsem šel na přípravu do Plzně, byl
jsem tu nový a chtěl se trenérovi ukázat. Ale to je život a nic se s tím
nedá dělat. Poctivě jsem trénoval, abych se co nejrychleji mohl
vrátit,“ tvrdí. „Nyní se nám daří a mohu být u toho. To je skvělé,“
dodává s úsměvem. Na úspěšném období západočeského celku se
podílí svými výkony také viktorián
s pětkou na zádech. Právě Marek byl
tím hráčem, který pečetil porážku
polského Ruchu Chorzów v předkole
Evropské ligy a zaznamenal tak svůj
premiérový zásah v modro-červených
barvách. „Byl to hezký okamžik. Už
jenom nastoupit ve vyprodaných Štruncových sadech bylo něco neskutečného.
Do té doby jsem to nezažil, protože na Duklu chodí maximálně tři tisíce diváků a je
tam atletická dráha. Není to tak fotbalové
prostředí, jako máme v Plzni. Přijde mi, že
tu fanoušci fotbalu rozumějí. Když vybojuji
balón nebo přenesu hru na druhou stranu,
zatleskají. Tím také hráčům hrozně pomáhají,“ chválí plzeňské příznivce. V následném
ligovém utkání se poprvé ve Viktorce objevil
v zahajovací jedenáctce. Ještě k tomu přidal

na ostravských Bazalech další branku. „Byl
to další milník v kariéře. Nastoupil jsem
poprvé za Plzeň v základní sestavě. Přišlo
hodně diváků a bylo to také hezké. Hrál
jsem poprvé v základu s ‚Horvim‘. Je to
hráč, který mi hrozně pomáhá a komunikuje se mnou. Svým klidem dodává
spoluhráčům jistotu. A také díky výhře
můžu tento zápas hodnotit jenom pozitivně,“ vzpomíná na klání v Ostravě.

Postup v pohárové Evropě
a návrat na Duklu
Vzápětí čekal Plzeňany další souboj
v evropských pohárech. Belgický
Lokeren v utkání v Bruselu Viktorku přehrál, ale v domácím prostředí před vyprodanou Doosan
Arénou vydřeli Západočeši sladký postup. „Byl to opravdu těžký
soupeř. Posledních deset minut jsme se docela strachovali, ale
naštěstí jsme to uhráli. Z celkového hlediska jsme ale postoupili
po těchto dvou zápasech zaslouženě,“ tvrdí. Zejména odvetné klání
bylo pro Marka velkým zážitkem. „Nikdy jsem ještě takovýto zápas
o všechno nehrál. Bylo to nádherné. Fanoušci v Plzni jsou skvělí.
Vychutnávali jsme si to všichni. Je jen škoda, že jsme nerozhodli
dříve, abychom si to mohli užít i během zápasu. Díkybohu za postup,“ znovu vychvaluje nejvěrnějším příznivce Viktorie. Po oslavě
postupu do základní skupiny Evropské ligy přišlo další utkání, kterého se Marek už nemohl dočkat. V šestém kole Gambrinus ligy totiž Západočeši hráli na Julisce. „Moc jsem se na zápas těšil. V Dukle
jsem strávil tři roky úspěšné fotbalové kariéry a udělali tam ze mě
prvoligového fotbalistu. Zažil jsem tam skvělé chvíle. Postoupili
jsme do první ligy, kde jsme v loňské sezóně uhráli šesté místo. Rád
se tam vracím. Vzpomínám na to moc rád,“ rozvypráví se o svém
vztahu ke klubu se slavnou minulostí. Třešničkou na dortu byla pro
Marka také vstřelená branka do dukelské sítě. „Byl jsem za ní samozřejmě rád. V poslední době se mi střelecky daří. Je ale jedno,
kdo góly střílí. Hlavně, že máme tři body,“ vrací se k utkání proti
svému bývalému chlebodárci. V těchto kláních nastupoval talentovaný hráč na trošku jiném postu, než u něj bývalo zvykem. Hrál totiž na místě Daniela Koláře a nikoliv na postu středního záložníka,
který má více defenzivních úkolů. „Určitě mi více sedí, když jsem

trochu zataženější. Můžu si
dojít pro míč a když ho přebírám, mám celou hru před
sebou. Když naopak hraji více
vytaženého hráče, dostávám
balón otočený k bráně a ještě
mám na zádech nalepeného stopera soupeře. Je to těžší. Nejsem v tom specialistou. Jedním
dechem ale dodávám, že kam mě
trenér postaví, tam budu hrát moc
rád. I třeba na levém bekovi,“ hlásá.

Barbara, Gladiátor
a Alchymista
Na světě nenajdete jediného fotbalistu, který by si od této úžasné hry
nechtěl občas odpočinout. Ani Marek
v tomto ohledu nebude výjimkou. „Volné chvíle se snažím trávit
s přítelkyní Barbarou, se kterou žijeme v Plzni. Domů to mám nyní
sto osmdesát kilometrů. Každý den se to tedy nedá v žádném případě jezdit. Snažím se tam ale dostávat, jakmile máme delší volno.
To však moc často není. Zatím jsem tam byl jen jednou a nevypadá
to, že bych tam mohl jezdit nějak častěji.“ Nicméně i během fotbalového volna se talentovaný viktorián neobejde bez nějaké fyzické
aktivity. „Moc rád pořád sportuji. Když máme hodně zápasů, tak to
samozřejmě nejde. Jinak si ale rád zajdu zahrát squash, tenis, projedu se na in-linech, na kole nebo v zimě vyrazím někam na hokej.
Když sám aktivně nesportuji, tak se na sport alespoň dívám. Když
jsem si objednával televizi, tak jediný požadavek, který jsem měl,
byl, abych tam měl sportovní kanál. Podívám se na cokoliv. Na fotbal, tenis, hokej, formule... I na cyklistiku. Na tu se ale nevydržím
koukat nějaký šest hodin, kdy se jede po rovině. Na Tour de France
nebo před nedávnem na Vueltě jsem se ale díval na horské etapy,“
rozvypráví se o všech možných sportech. Prakticky v každém se
pak objeví někdo, komu drží palce. „Všude jsem si našel nějakého
oblíbence. Tím má pak každý závod nebo zápas pro mě o to větší náboj. Třeba v tenisu to je Rafael Nadal a ve formuli Fernando Alonso.
Mým oblíbeným cyklistou je pak Lance Armstrong. Četl jsem i jeho
knížky. Jeho cesta je podle mě velkou inspirací. Nyní ale člověk
neví, na čí straně je pravda. Asi se to nikdy nezjistí,“ naráží na příběh, který v posledních týdnech zaplnil stránky ve všech světových
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médiích. A když zrovna nesportuje? „Jinak samozřejmě
zajdeme s přítelkyní do kina nebo na dobrou večeři,“
dodává vzápětí fotbalista, jehož nejoblíbenějším filmem je Gladiátor. Nebo si Marek vezme do ruky pěknou knihu. „Snažím se číst, i když někdy na to bohužel
není čas. Když už si na knížku chvíli najdu, vybírám si
věci, které jsou motivační nebo psychologické, aby mi
alespoň něco daly. Libí se mi třeba Alchymista od Paula
Coelha a podobné ‚pohádkové‘ záležitosti,“ rozvypráví
se o své další vášni.

Když jsem musel jet na trénink, klidně mě
pouštěli ze školy dříve. To platí o základní
i střední škole,“ vrací se zpět do období povinné školní docházky. Nyní se Marek zcela
svobodně rozhodl, že by mohl ve studiu pokračovat. „Přijde mi, že mám nějaký volný
čas. Trénujeme třeba jen jednou denně
a celé odpoledne mám volné. Uvidíme, jak
to budu stíhat. Není důvod to nezkusit,“ krčí
rameny. Budou se tedy společně s Markem
Bakošem, dalším plzeňským vysokoškolákem, přetahovat o lepší známky a ukazovat
si navzájem indexy? „O tom jsme se spolu
opravdu nebavili,“ odpovídá pobaveně. Nicméně jednu „vysokou“, tu fotbalovou, začal Marek Hanousek studovat už v létě po
svém přestupu do Viktorky. A je nadmíru
pilným žákem, který se vyrovnává svým
učitelům. Přejme si, aby jeho kariéra postupovala úspěšně stále stejnými krůčky.

Zpátky do školních lavic
Před dvěma týdny začal školní rok. Do lavic se vrátil
také novic v barvách Viktorie. „Maturoval jsem před
dvěma roky. Nyní jsem si dal přihlášku na vysokou
školu a uvidíme, jak to budu stíhat. Měl bych studovat
na Bankovním institutu management malého a středního podnikání,“ pochlubí se. Ostatně škola ho vždycky
bavila a žádné problémy se známkami nikdy neměl.
„Hodně mi pomohli i učitelé, kteří mi vycházeli vstříc.

Viktoria zve malé fotbalisty na nábor
Každý má u nás možnost zažít pravou viktoriánskou
atmosféru.

Všichni

malí

fotbalisté

mohou

přijít

a zatrénovat si s námi v tréninkovém areálu, kde se rodí

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

důležitější než výsledek. Nebojíme se porážek, učíme se je s pokorou přijímat, podněcují nás k ještě většímu tréninkovému úsilí.

Kontakty
Starší ročníky a šéftrenér mládeže: Josef Šneberger (608 348 219)

úspěchy našeho A týmu. Opravdu ! Přiveďte k nám malého

Ročník 2004: Pavel Vacek (722 769 605), http://fcviktoriaplzen2004.webnode.cz

fotbalistu a dejte nám šanci posoudit jeho schopnosti.

Ročník 2005: Radek Votípka (602 365 269), http://viktoriaplzen2005.uvadi.cz
Ročník 2006 a mladší: Bohumír Bláha (603 305 167), www.viktoriaplzenminizaci.uvadi.cz

Naše filosofie je jednoduchá. Úkolem a posláním nás, trenérů přípravek, je snaha o získání srdcí kluků pro fotbal, vzbuzování pozitivních emocí, radosti ze zlepšování se, soutěžení, uvědomování
si sounáležitosti s kolektivem, smyslu pro fair-play. Ve spolupráci
s rodiči chceme vychovávat komplexní mladé lidi. Nechceme zklamat důvěru těch, kteří nám svěřují své děti. U malých fotbalistů je
rozhodující počet naučených dovedností a radost ze hry, NE vítězství
za každou cenu, umístění. Výkon jednotlivce a celkový obraz hry je
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Tři body s Mladou Boleslaví
V pátém kole Gambrinus ligy na
svém hřišti Viktoria přivítala
nevyzpytatelného

soupeře

z Mladé Boleslavi. Trenér Vrba
nechal před důležitou odvetou
s Lokerenem několik hráčů
základní sestavy odpočívat.

První ohrožení branky Šedy přišlo
ve třetí minutě. Střelecký pokus Michala Ďuriše s pomocí teče hostujícího obránce skončil na břevně. Další
krásnou akci předvedli viktoriáni ve dvanácté minutě když po rohu
z pravé strany zahrozil hlavičkou Marek Hanousek a jen výborný
zákrok brankáře Šedy zabránil tomu, aby Viktorka šla do vedení.
Viktoriáni v prvních třiceti minutách doslova tlačili boleslavské
a k žádnému většímu ohrožení branky Matúše Kozáčika je nepouštěli. Změnu stavu ale přinesla až druhá část. V padesáté sedmé
minutě pálil ze střední vzdálenosti Pavel Horváth, kterého společně s Františkem Rajtoralem poslal trenér Vrba na hřiště už v 54.
minutě, aby pomohli rozhýbat ofenzivu Viktorky. A tlak na houževnatou boleslavskou obranu se opravdu začal ještě více stupňovat.
Její odpor zlomil po přesném centru Pavla Horvátha svou hlavičkou
Marek Hanousek a Viktorka šla zaslouženě do vedení 1:0. Definitivní podobu výsledku dal v samém závěru Václav Procházka, který
se dokázal zbavit bránícího Kysely a chladnokrevně zakončil 2:0.
„Já si myslím, že Boleslav hrála velice dobře a prakticky po celé
utkání dokázala být nebezpečná,“ uvedl po utkání trenér Pavel
Vrba. „Zápas byl nadprůměrný, měl všechno, co má takový zápas
mít – emoce, oboustranně kvalitní fotbal, fantastická divácká kulisa – hráči sami cítí obrovskou podporu fanoušků a myslím si, že
i ty jejich výkony tomu potom odpovídají a já jsem nesmírně rád, že
tomu tak v Plzni je.“
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„Myslím si, že i v prvním poločase
jsme měli několik šancí, kdy jsme
mohli jít do vedení mnohem dřív,
na hřišti jsme dominovali a vyvrcholením byl ten gól ve druhém poločase, kdy to bylo po jednoznačném tlaku, kdy jsme měli hodně
šancí a zaslouženě jsme se dostali
do vedení,“ uvedl střelec úvodního
gólu, Marek Hanousek. Druhý gól
vstřelil po rychlém brejku v samotném závěru druhého poločasu
Václav Procházka a definitivně tak
zlomil odpor Mladé Boleslavi, jejíž hráči se v té době nadechovali
k závěrečnému tlaku. Pro něj to
byl gól o to pikantnější, když ho vstřelil do sítě týmu, ve kterém
předtím přes čtyři roky působil. „Ne vůbec mi nenadávali,“ směje
se Václav Procházka. „Spíš mi gratulovali, protože se s klukama
dobře znám, a vídám se s nimi i mimo fotbal, takže jsou to spíš
moji kamarádi.“

FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 2:0 (0:0)
Branky: 64. Hanousek, 92. Procházka
Rozhodčí: Královec – Wilczek, Kordula
Žluté karty: 14. Kysela, 39. Hora, 41. Limberský, 70.
Ondřejka,
Diváci: 9685 diváků
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Procházka, Ševinský,
Limberský – Darida (82. Fillo), Hanousek, ‚Stípek (54.
Rajtoral), Hora (54. Horváth), Ďuriš – Bakoš – trenér Pavel
Vrba
FK Mladá Boleslav: Šeda – Johana, Zbrožek, Bořil, Kysela
– Brunclík (68. Ondřejka), Kúdela, Štohanzl – Mareš (76.
Kulič), Magera (65. Opiela), Sivrič – trenér Miroslav Koubek

Juliska? Opět čtyři branky
V posledním utkání před reprezentační pauzou se
viktoriáni představili v Praze na Julisce v utkání proti
Dukle Praha. Stejně jako v uplynulé sezoně „nasázeli“

tu vstřelil již v plzeňském dresu, který nyní po svém přestupu z Dukly
obléká. „Pravidelně mám v zápase jednu šanci a pravidelně ji proměním. Samozřejmě jsem za to rád. Je ale jedno, kdo góly střílí.
Hlavně, že máme tři body. Jsme rádi, že jsme zápas takto zvládli,“
rozdával úsměvy.

svému soupeři čtyři branky a do tabulky si připsali
čtvrtou výhru.

Viktoria na Julisce dokázala, že po čtvrtečním postupu přes Lokeren do základní skupiny Evropské ligy vládne sebevědomím
a v úvodních deseti minutách přišpendlila
Duklu k jejímu velkému čtverci. Nejprve
byl brankář Pražanů Rada ve střehu po
průniku Bakoše i lobu plzeňského kapitána
Horvátha. Ve 31. minutě se blýskl Marek
Bakoš kdy z trestného kopu zatočil míč
do horního růžku branky. Viktoria na hřišti díky vyspělé kombinaci vládla, zatímco
domácí o míče přicházeli hned po jejich získání. V 58. minutě nedosáhl Rada na střelu
reprezentačního záložníka Daridy a Viktoria vedla 2:0. Na třetí brance se podepsal domácí gólman, když
nepřesně rozehrál a Bakoš tak mohl slavit svůj druhý zásah. Spící
obranu domácích Západočeši vyšachovali i v 77. minutě a Hanousek
tvrdou ranou pokořil svůj bývalý tým a radoval se z gólu ve třetím
zápase za sebou. Plzeň Dukle nakonec pomohla k čestnému úspěchu. Střídající Fillo zazmatkoval při standardní situaci domácích
a překonal brankáře Kozáčika.
„Od začátku zápasu jsme byli kombinačně silnější a drželi více míč.
Myslím si, že kombinace z naší strany měla hlavu a patu a zaslouženě jsme vedli. Když je výsledek utkání 4:0, spousta věcí je jednodušších a potom se vám povede i to, co vám v minulých zápasech
nevycházelo. Jsem spokojený nejenom s výsledkem, ale i s předvedenou hrou,“ komentoval zápas trenér Pavel Vrba. Když hrála v loňském roce Viktorka na Dukle, dvakrát se střelecky prosadil Marek
Hanousek. V letošním ročníku zaznamenal jednu branku. Nicméně

V loňském ročníku se Plzeňanům nedařilo zvládat střetnutí, která
následovala po duelech v pohárové Evropě. „To platí hlavně o utkáních venku. Nyní se nám to povedlo. Je
jenom dobře, že se nám na čtvrteční
výhru podařilo navázat a doufám, že to
bude stejné i nadále,“ uvedl Marek Bakoš.
Právě slovenský útočník otevřel střelecký účet večerního klání parádní trefou
z trestného kopu z pětadvaceti metrů.
„Přímé kopy máme rozdělené podle stran
a kope je ten, kdo se na to cítí. ‚Horvi‘ je
má dobré ze své strany a vlastně možná
i z té mé. Ale tam se moc často nedostává.
Jsem rád, že mě to nechá kopnout a že to
takto občas trefím,“ dodal.

FK Dukla Praha–FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:1)
Branky: 86. vlastní - 31. a 66. Bakoš, 58. Darida, 77.
Hanousek
Rozhodčí: Adámek – Gallo, Dobrovolný
ŽK: Malý – Limberský, Hanousek
Diváci: 3258
Dukla: Rada – Hašek, Božič, Vorel, Vrzal – Borek (83.
Podrazký), Gedeon – Pázler (65. Svatonský), Malý, Berger
– Přeučil (61. Pospěch). Trenér: L. Kozel.
Viktoria: Kozáčik – Řezník, Ševinský, Procházka,
Limberský (82. Fillo) – Horváth, Darida – Rajtoral,
Hanousek, Ďuriš (89. Končal) – Bakoš (79. Malakjan).
Trenér: P. Vrba.
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Viktoria ve Štruncových sadech na Spartu umí

Chcete pracovat ve ŠKODĚ POWER ?

Jaro 1937: Sparťané kouzla zbaveni, odvezli si tři góly

Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan?

Když v roce 1931 plzeňská Viktoria poprvé v historii postoupila do
první ligy, hrály v ní prim dva pražské kluby: Sparta a Slavie. A bylo
docela velkým překvapením, že se především doma proti Spartě plzeňskému týmu dařilo. Jen v první sezoně 1931 - 1932 vyhrála Sparta
oba zápasy. V další sezoně 1932 - 1933 už Viktoria doma zvítězila
3:1, stejně tak za rok 2:0, v sezoně 1934 - 1935 vyhrála Viktoria 1:0,
v následující sice odešla dvakrát poražena, ale v prvoligovém ročníku 1936 - 1937 sehrála v Luční ulici se Spartou nezapomenutelné
utkání. Na podzim sice na Letné padla 0:5, ale jarní odveta Viktorii vyšla dokonale. Přes 12 000 diváků vidělo jek se mužstvo ve složení Dědič - Trávníček, Mudra, Bešťák, Biro, Hokr, Hofman, Csapo, Průša,
Bína, Vlček doslova překonává. Ve 27. minutě Géza Csapo zychytil
centr Jaroslava Vlčka a poslal míč přes vyběhnuvšího brankáře Klenovce do sítě rudých. Ještě do přestávky reprezentant Oldřich Nejedlý vyrovnal na 1:1 a o výsledku se rozhodovalo po přestávce. Nejdřív Csapo dělovkou překvapil brankáře, vstřelil druhý gól domácích
a zaslouženou výhru 3:1potvrdil přesnou hlavičkou Václav Průša.
Druhý den noviny Viktorii hodně chválily: „Domácí team neuvěřitelným způsobem zničil gloriolu, která zářila kolem jména Sparta.
Viktoria dokázala, že nadšení, obětavost a pevná vůle po úspěchu
znamená daleko více, než všechny technické finesy a footbalová
akrobacie.“ Zajímavostí je, že duel se Spartou byl součástí ligového
dvojzápasu v Luční ulici. Tehdy hrál první ligu i SK Plzeň a ve druhém
střetnutí podlehl Kladnu 3:5.

Podzim 1962: Spartu třikrát
vyškolil Jiří Lopata
V sezoně 1962 - 1963 hrál tehdejší Spartak Plzeň první ligu druhý rok, už se mu
tak nedařilo jako ten předchozí a pomalu
se připravoval na jarní záchranářské
práce. Na podzim mu ale velice vyšlo
domácí utkání se Spartakem Praha Sokolovo, jak se tehdy Sparta jmenovala.
Bylo to přeposlední utkání podzimu a Plzeň vyhrála vysoko 5:0. Tři góly vstřelil
Jiří Lopata, jeden z nich byl z penalty,

po jedné brance přidali Zdeněk Böhm a Miloš Vacín. Bylo to jedno
z utkání, kdy v plzeňském týmu fungovala dokonale spolupráce nahrávač Zdeněk Böhm - střelec Jiří Lopata. V jarní odvetě už bylo opět
všechno jinak. Tam se plzeňští borci zhroutili dokonale v prvním poločase, kdy inkasovali pět gólů a konečný výsledek byl 6:0 pro Sokolovo. Plzeň skončila v tabulce předposlední a s posledním Dynamem
Praha (Slavia) sestoupila. Složení tehdejšího kádru: F. Čaloun, Hlavatý - Tóth, Mudra, Janiga, Bíba, Beránek, Homola, Plass, Lopata, St.
Štrunc, Kasík, Kohout, Trykar, Vacín, Beránek, Böhm, Hráblík, Šolar.

Jaro 1975: Uličný se Štruncem zavařili Spartě

Po podzimu 1974 to vypadalo s plzeňskou Škodou v první lize všelijak.
Byla v tabulce na samém konci a na jaře ji čekal tuhý boj o záchranu.
Deset porážek a jen pět výher byla velice špatná bilance. V zimní přestávce však trenér Jiří Rubáš mužstvo dokonale připravil a Škodovka
byla velkým jarním překvapením. Doma vyhrávala a dokázala získat
i nějaký ten bod z venku. Když do Štruncových sadů přijela v předposledním kole 11. června Sparta, byl plzeňský celek prakticky
zachráněn, ale rudí potřebovali bodovat, zápolili totiž horko těžko
o udržení. Přes 20 000 diváků vidělo tuto sestavu domácích: J. Čaloun - Sudík, Brusnický, Forman, Süss - Kříbala (54. Fojtík), Plass,
Bican - St. Štrunc, Uličný, Vojáček. Sparta trochu zlobila v prvním
poločase, několikrát měl Čaloun v brance práci, ale po obrátce už
bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Bývalý hráč Sparty Petr Uličný se
s míčem prokličkoval až do branky a po rohu Standa Štrunc poslal
z hranice vápna dělovku od tyče do sítě. Výhra
2:0 byla na světě a druhý den redaktor František
Černoch napsal ve Sportu: „Po vedoucím gólu narostla Plzni křídla. Süss, hrající tentokrát na kraji
obrany, tlačil spolu se záložníky dopředu neustále
své spoluhráče. Za co vzali, vše vycházelo. Sparta
se až příliš brzy odevzdala osudu. A to ji ještě rozhodčí Horbas odpustil penaltu za sražení Passe
v pokutovém území.“ Škoda skončila v lize desátá
Listopad 1962: Spartak Plzeň–Spartak Praha Sokolovo 5:0.
a Sparta naopak poprvé a naposledy ve své historii
Kanonýr Jiří Lopata vstřelil jednu ze svých tří branek
z první ligy sestoupila.
z penalty. Na snímku překonává brankáře Jaroslava

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ
na karusel, soustruh a horizontku!
Náplň práce:
- 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

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

Seidla. Za ním v pohotovosti zleva Sparťan Andrej
Kvašňák, domácí Stanislav Štrunc a František Homola.

Připravil: PAVEL HOCHMAN

ŠKODA POWER

A Doosan company
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FC VIKTORIA Plzeň

1

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 73
Prvoligové branky 0

13

Aleš Mandous
21. 4. 1992
Post brankář
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

21

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 204
Prvoligové branky 22

11

Vladimír Darida
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 31
Prvoligové branky 4

15

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 205
Prvoligové branky 14

10

Martin Fillo
7. 2. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 117
Prvoligové branky 23

František Ševinský
31. 3. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 169
Prvoligové branky 9

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 370
Prvoligové branky 74

16

Petr Bolek
30. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

VIKTORIÁN 4 GL 2012 / Soupiska hráčů

24

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 37
Prvoligové branky 2

2

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 185
Prvoligové branky 14

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 110
Prvoligové branky 2

27

Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 24
Prvoligové branky 5

16

Edgar Malakyan
22. 9. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

14

28

Marek Hanousek
6. 8. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 35
Prvoligové branky 8

5

Martin Zeman
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 29
Prvoligové branky 3

7

22

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 190
Prvoligové branky 42

26

David Štípek
31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

29

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 1
Prvoligové branky 0

6

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 55
Prvoligové branky 9

5

Jakub Hora
23. 2. 1991
Post útočník
Prvoligové starty 43
Prvoligové branky 2

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Pavel Průša
24. 11. 1961
asistent trenéra
trenér brankářů

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Robert Beneš
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

17

23

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 76
Prvoligové branky 33

Pavel Vrba
6. 12. 1963
hlavní trenér

Karel Krejčí
20. 12. 1968
asistent trenéra

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér
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Sparta Praha,
mladý tým vévodící lize
V létě udělala pražská Sparta ve svém týmu několik změn.
Tou zásadní byl příchod staronového trenéra. Na Letnou
se vrátil po svém angažmá v Austrálii Vítězslav Lavička,
který se rozhodl razit heslo: „Mládí vpřed!“ Sázka na
mladé a talentované fotbalisty mu zatím vychází nadmíru
dobře. Důkazem toho je postup do základní skupiny
Evropské ligy a první příčka v Gambrinus lize.

Pětatřicet prvoligových titulů
V českém fotbalovém světě pravděpodobně neexistuje respektovanější klub, než jakým je pražská Sparta. Její historie se začala
psát už v roce 1893, tj. jen pro ilustraci stejný rok, ve kterém byl
patentován dieselový motor, Pobřeží slonoviny se stalo francouzskou kolonií, nebo se narodil Mao Ce-tung. O třináct let později
se Letenští poprvé představili ve svých typických rudých dresech, když jednomu ze členů sparťanského výboru během cesty
do Anglie padly do oka stejně barevné trikoty londýnského Arsenalu. V roce 1912 se sparťané radovali ze zisku svého prvního titulu a v tu dobu určitě netušili, že jejich následovníkům se tento
úspěch podaří zopakovat do dnešního dne ještě čtyřiatřicetkrát.
Ve 20. a 30. letech se stali Pražané postrachem celé Evropy a vysloužili si za to přezdívku „železná Sparta“. Během této doby také
sparťané dvakrát triumfovali ve Středoevropském poháru, který
byl nejprestižnější evropskou fotbalovou soutěží, dnes srovnatelnou s Ligou mistrů. V 60. letech se Letenští, kteří do roku 1965
čekali na titul československého šampiona dlouhých jedenáct let,
opět vrací na výsluní. Sparťanské publikum v těchto úspěšných
sezónách obdivuje fotbalový um Andreje Kvašnáka. Rok 1975 se
zapsal nejčernějším možným písmem do historických análů dnešního soupeře Viktorie, neboť Sparta poprvé a naposledy opustila
československou nejvyšší soutěž. 80. léta už jsou pro Letenské
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opět ve znamení triumfů
a klub složený kolem
Jana Bergera, který
dříve také působil ve
Viktorii, sbíral jeden
pohár za druhým.
A úspěchů se Sparta
dočkala také v pohárové Evropě, kde
např. v nultém ročníku Ligy mistrů
v sezóně 1992/93
dokráčela až do
semifinálové skupiny. Na vítězné
vlně se sparťané vezli i po vzniku samostatné české soutěže
a nyní jsou nejúspěšnějším celkem v počtu titulů v Gambrinus
lize. Českým mistrem se stali fotbalisté Sparty jedenáctkrát,
naposledy v ročníku 2009/10. Sparťané mají také na svém kontě
nejvíce triumfů v české pohárové soutěži, kde se jim podařilo
zvednout nad hlavu vítěznou trofej hned pětkrát. Tyto úspěchy na domácí scéně znamenaly pro dnešního soupeře plzeňských fotbalistů vstupenku do pohárové Evropy, ať už se
jednalo o zápasy v Lize mistrů, Poháru EUFA nebo Evropské
ligy. V posledních dvou ročnících však Pražané čekali na trofeje marně. V loňské sezóně brali „pouze“ stříbrné medaile
jak v Gambrinus lize, tak v Poháru České pošty.

vhodné připomenout,
že své první
krůčky
ve
světě velkého
fotbalu udělal
Lavička právě
v dresu Plzně.
To však nebyla jediná letní
změna v týmu
dnešního soupeře
Viktorie.
Spartu
před startem probíhajícího ročníku
dále opustili stoper
Erich Brabec, gólman Martin Švenger
a talentovaný Martin
Frýdek, kteří nyní na-

Letní změny
Po loňském ročníku, který skončil pro Letenské neúspěchem, se vedení pražského celku rozhodlo provést
změny v realizačním týmu. U sparťanského áčka skončili Jaroslav Hřebík i Martin Hašek a na post hlavního
kouče přišel Vítězslav Lavička, který ve Spartě působil
i během své hráčské kariéry. V této souvislosti je však

stupují za Senici. Smlouva nebyla
prodloužena sparťanské ikoně Liboru Sionkovi. Bývalý reprezentant

následně ukončil svou úspěšnou kariéru. Z Letné odešli také
Martin Juhar, jenž zamířil do Slavie, Ondřej Kušnír, který nyní
hájí barvy mistrovského Liberce, či Jakub Podaný, nastupující
v současné době za Teplice. Na sparťanské soupisce dále už nenalezneme ani Martina Abenu, Luboše Huška a Daniela Zítku či
dvojici současných viktoriánu, Martina Zemana a Lukáše Hejdu.
I ve Spartě ale před startem ligy ulovili významné posily. Z Realu
Madrid přestoupil na Letnou obránce Pablo Gil a z FK Tirana přišel jedenadvacetiletý útočník Bekim Balaj. Druhým gólmanem je
ve Spartě od léta 2012 Marek Čech, jenž v loňském roce hájil čest
a slávu plzeňské Viktorie. Spartě se také vrátilo mnoho fotbalistů, kteří byli v loňském roce na hostování. Zmiňme navrátilce
z Dukly Ondřeje Švejdíka, Davida Pavelku, který střílel branky za
Slovácko, a Jiřího Skaláka, působícího v loňském ročníku ve slovenském Ružomberoku.

Lídr Gambrinus ligy
Hned ve svém úvodním utkání v Gambrinus lize Sparta ztratila
body. Na Julisce uhrála s Duklou remízový výsledek, přičemž se
o vyrovnání postaral až v poslední minutě hry kamerunský kanonýr Léonard Kweuke. V následném
klání porazila na Letné Příbram
2:1. Tyto tři body poté potvrdila
také na půdě Slovácka, které sparťanští fotbalisté sestřelili v poměru
4:1. Také ve druhém klání na domácí
půdě, které se však hrálo stejně jako
střetnutí s Příbramí bez diváků, bodovali Letenští naplno. Tentokrát si poradili 3:1 s celkem z Českých Budějovic.
V pátém ligovém kole následně zvítězila
i na půdě ambiciózního Jablonce. V posledním utkání Gambrinus ligy před reprezentační pauzou potvrdila svou formu
i proti Hradci Králové, a tak je s bilancí
5-1-0 vedoucím celkem soutěže. Svěřencům Vítězslava Lavičky se daří také v pohárové Evropě. Po vyřazení rakouské Admiry
Wacker museli sparťané bojovat o základní
skupinu Evropské ligy s Feyenoordem Rotterdam. A svou bitvu
proti nizozemskému velkoklubu dotáhli do úspěšného konce,
když po remíze na hřišti soupeře zvítězili v domácím prostředí.
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Generální partner mládeže

Juniorku potápí individuální chyby
Tři zápasy má za sebou také juniorský tým Viktorie Plzeň
hrající Juniorskou ligu. Mladí viktoriáni nejprve přivezli
tři body z Příbrami, poté překvapivě doma podlehli Dukle
Praha. V posledním utkání se představili na hřišti Mladé

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

Boleslavi.

První poločas utkání v Příbrami nabídl hru především mezi velkými
čtverci. Nebezpečnější byli sice hosté, ale na změnu stavu si diváci
museli počkat až do druhé části. V 56. minutě našel Kyndl na zadní
tyči volného Františka Dvořáka, který nedal gólmanovi Příbrami
šanci – 0:1. O čtvrt hodiny později to již bylo 0:2. To přesně zacílil, po ideální příhře od střídajícího Lukeše, Daniel Černý. Poté se
mohl zapsat do listiny střelců Petráček. Samostatný únik však zakončil nepřesným lobem, který se stal kořistí domácího brankáře.
V 89. minutě se skore měnilo naposledy. Hrubý vystihl přihrávku
domácích, neotálel a rychle vybídl ke skórování Dvořáka. Ten svojí
druhou trefou v utkání stanovil konečný výsledek na 0:3. „Postupem času jsme získávali více ze hry. Dokázali jsme si vytvářet příležitosti, z nichž tři jsme zakončili. Hra sice ještě nebyla ideální,
ale dosažený výsledek těší,“ komentoval zápas trenér Jiří Skála.

1.FK Příbram – FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:0)
Branky: 56. a 89. Dvořák, 71. Černý
Viktoria: Mandous – Hošťálek (46. Lukeš), Chocholoušek,
Domabyl, Končal (78. Krčál) – Libotovský, Hoffmann (46.
Dvořák), Kyndl (80. Růžička) – Hrubý, Černý, Petráček.
Trenéři: Skála, Lepeška

ději nebezpečný projektil, avšak mimo.
Největší příležitost ke skórování měl
pět minut před koncem první půle Daniel Černý, míč ale skončil v náručí gólmana. V úvodu druhé půle nastřelil Štípek
tyč branky Tetoura. V 56. minutě proměnil
Svoboda nařízený pokutový kop ve vedoucí
branku Dukly. O tři minuty později musel
po druhé žluté kartě předčasně do kabin
domácí Matěj Kyndl. Po dalších pěti minutách hry využili hosté přesilovku ke vstřelení třetí branky. V osmdesáté minutě zahrávali hosté
druhý pokutový kop. Tentokrát se domácí gólman Mandous vytáhl
a střelu kryl. Po dalších dvou minutách hry pečetil výsledek střídající
Čapek. „Velké zklamáni jak z výsledku, tak i z předvedené hry,“ uvedl
asistent trenéra Martin Lepeška.

FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 1:4 (1:1)
Branky: 32. Petráček - 2. Pařík, 56. Svoboda,
64. Ouedraogo, 82. Čapek
Viktoria: Mandous - Hrubý, Chocholoušek, Libotovský,
Končal - Kyndl, Hoffmann (71. Lukeš), Hora - Štípek (78.
Hošťálek), Černý, Petráček. Trenéři Skála, Lepeška

Individuální chyby stály i za poslední porážkou v Mladé Boleslavi.
„Zápas, který měl skončit naší výhrou tři nula, jsme si svojí nedisciplinovaností a charakterem, kdy na hřišti nebyl nikdo, kdo by tým
vedl, sami prohráli,“ zlobil se po utkání trenér Jiří Skála.

FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 2:1 (0:1)
O týden později zavítala do Luční Dukla Praha. Ta se ujala vedení již
ve druhé minutě zásluhou Paříka. Vyrovnání mohla přinést 24. minuta, ale Štípek minul. Ve 32. minutě se po centru ze strany prosadil
na zadní tyči Petráček a vyrovnal. Stejný hráč vyslal o pět minut poz-
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Branky: 53. Bulut, 60. Láncz - 5. Hora
FC Viktoria Plzeň: Brych – Hrubý, Chocholoušek, Růžička,
Košťálek – Libotovský, Hora, Hoffmann – Petráček (56.
Dvořák), Černý (73. Lukeš), Štípek. Trenéři Skála, Lepeška

Juniorka / VIKTORIÁN 4 GL 2012
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Tři zápasy,
devět bodů

FC Viktoria Plzeň–FK Viktoria Žižkov 3:1 (1:0)
Branky: 17´Kratochvíl, 53´Boček, 69´Šíša
Sestava: Juraši, Černý (60´Cibulka), Kule, Brožík, Šíša,
Medveděv (70´Brabec), Kratochvíl (60´Polom), Boček,
Ruml, Knotek (41´Smolík), Provod (41´Petr). Trenéři:
Mrázek, Havránek

Taková je bilance viktoriánského
dorostu U17 ze tří posledních
zápasů. Viktoriáni si postupně
poradili

s

vrstevníky

V prozatím posledním utkání shlédlo hřiště v Luční ulici derby dvou
Viktorií. Navrch měla ta plzeňská, i díky tomu, že hosté ze Žižkova
působili zakřiknutě. „Zápas jsme sice zvládli výsledkově, ale s hrou
spokojeni nejsme. Krom částečně Šíši a Bočka se žádný z hráčů nedostal výkonem nad vlastní průměr, spíše jsme kupili celou řadu
nevynucených chyb, které mohl Žižkov především v závěru utkání
tvrdě trestat,“ uvedl po utkání trenér Václav Mrázek.

Kladna,

Sokolova i Viktorie Žižkov.

První domácí zápas podzimu odehrál tým
U17 Viktorie v Luční ulici proti Kladnu. Viktoriáni se po prvním nerozhodném poločasu
ve druhé části rozstříleli a po zásluze zvítězili. „Ve druhém poločase jsme potvrdili
herní převahu třemi brankami a další šance
zůstali nevyužité. Hra našich hráčů měla
slušné parametry, stále se však nedokážeme vyvarovat obrovských individuálních
chyb, hráči musí být stále více zodpovědní
a koncentrovaní,“ komentoval zápas trenér
Václav Mrázek

FC Viktoria Plzeň–SK Kladno 5:3 (2:2)
Branky: 8´Boček, 24´ 51´Šíša, 45´ 80´Smolík
Sestava: Juraši, Černý (61 Cibulka), Kule (61 Danko), Šíša,
Brabec (41 Medveděv), Polom, Boček, Ruml, Knotek (41
Smolík) Provod (41 Petr). Trenéři: Václav Mrázek, Jakub
Havránek

Následně zavítala Viktoria na hřiště Sokolova. I zde se Plzeňanům
dařilo a připsali si tři body. „Po většinu utkání jsme měli převahu
a hráči si poměrně slušně plnili své povinnosti, ale kolem 60 minuty
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Ostatní výsledky

jsme znovu jako v minulých zápasech neudrželi koncentraci a dvakrát inkasovali. To je zbytečná kaňka na našem výkonu,“ popisoval
zápas trenér Václav Mrázek.

FK Baník Sokolov – FC Viktoria Plzeň 3:6 (0:1)
Branky: 4´Malý, 42´Šíša, 64´71´Polom, 78´Knotek,
79´Boček
Viktoria: Juraši, Cibulka (41´Černý), Kule, Brožík, Petr
(41´Šíša), Medveděv (52´Brabec), Polom, Kratochvíl, Ruml
(52´Boček), Smolík (41´Knotek), Malý (41´Provd). Trenéři:
Mrázek, Havránek

U19
Teplice–Viktoria 5:0 (3:0)
Viktoria–Slovácko 0:0
Brno–Viktoria 2:0 (0:0)

U13
FK Jindřichův Hradec 1910–FC Viktoria Plzeň 2:18
Branky: Kepl 6, Mošna 2, Zajíček 2, Plecitý 3, Šulc, Martínek,
Lávička, Procházka, Půta

U16
Viktoria–Žižkov 3:2 (1:0), branky: Matějka, Hašek, Sedláček
Sokolov–Viktoria 1:6 (0:4), Hašek 2, Průcha, Svoboda, Teršl,
Sedláček
Viktoria–Kladno 7:0 (3:0), Svoboda 2, Kožíšek, Průcha, Teršl,
Havel, Debelis

FC Viktoria Plzeň–FC Graffin Vlašim 28:0 (10:0)
Branky: Kepl 7, Klich 4, Martínek, Šulc, Zajíček 3, Procházka
2, Patrovský, Lávička, Míka, Fleissig, Šulc, Půta, Suchomel,
Mošna, Patrovský, Buchta

U15
Sparta–Viktoria 1:3
Viktoria–Slavia 0:5
Beroun–Viktoria 0:5
U14
Sparta–Viktoria 9:2
Viktoria–Slavia 0:14
Beroun–Viktoria 0:1, Arzberger

U12
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 21:5
Branky Viktorie: Koranda 2, Plzák, Kotěšovec, Pěcháček
FC Viktoria Plzeň – Graffin Vlašim 9:9
Branky: Fikrle 2, Ruda 2, Jindřich 2, Kotěšovec, vlastní
U11
FC Viktoria Plzeň „F“–Sokol Lhota 19:0 (11:0) branky: Marek
4, Bartovský 4, Sotona 2, J. Kajer 2, Nesvadba 4, Svoboda,
Hašl, Markvart
Sokol Blovice–FC Viktoria Plzeň „E“ 6:0 (3:0)

Mládež, ženský fotbal / VIKTORIÁN 4 GL 2012
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1. kolo 28. 7. 2012

7. kolo 15. 9. 2012

19. kolo 9. 3. 2013

23. kolo 13. 4. 2013

27. kolo 11. 5. 2013

Mladá Boleslav

1:0

Slovácko

Mladá Boleslav

15. 9.

19.00

Slavia

Plzeň

4. 11.

17.00

Dukla

Příbram

9. 3.

00.00

Dukla

Jablonec

13. 4.

00.00

Plzeň

Slavia

11. 5.

00.00

Dukla

Sparta

1:1

Jablonec

Příbram

16. 9.

17.00

Hradec Králové

České Budějovice

4. 11.

15.00

Teplice

Slovácko

9. 3.

00.00

Teplice

České Budějovice

13. 4.

00.00

České Budějovice

Hradec Králové

11. 5.

00.00

Příbram

Liberec

0:4

České Budějovice

Dukla

15. 9.

19.00

Jihlava

Jablonec

2. 11.

18.00

Sparta

Jablonec

9. 3.

00.00

Slovácko

Plzeň

13. 4.

00.00

Jablonec

Jihlava

11. 5.

00.00

Slovácko

Brno

0:1

Plzeň

Sparta

15. 9.

15.15

Sigma Olomouc

Příbram

4. 11.

17.00

Liberec

České Budějovice

9. 3.

00.00

Sparta

Slavia

13. 4.

00.00

Příbram

Sigma Olomouc

11. 5.

00.00

Jablonec

Ostrava

2:0

Slavia

Teplice

19. 9.

18.00

Ostrava

Teplice

3. 11.

15.00

Mladá Boleslav

Plzeň

9. 3.

00.00

Liberec

Hradec Králové

13. 4.

00.00

Teplice

Ostrava

11. 5.

00.00

České Budějovice

Sigma Olomouc

1:0

Hradec Králové

Brno

16. 9.

17.00

Liberec

Slovácko

3. 11.

16.00

Brno

Slavia

9. 3.

00.00

Příbram

Jihlava

13. 4.

00.00

Slovácko

Liberec

11. 5.

00.00

Plzeň

Hradec Králové

3:0

Jihlava

Ostrava

17. 9.

18.00

Brno

Dukla

4. 11.

17.00

Ostrava

Hradec Králové

9. 3.

00.00

Brno

Sigma Olomouc

13. 4.

00.00

Dukla

Brno

11. 5.

00.00

Slavia

Jihlava

3:3

Sigma Olomouc

Liberec

14. 9.

20.15

Mladá Boleslav

Sparta

4. 11.

17.00

Sigma Olomouc

Jihlava

9. 3.

00.00

Mladá Boleslav

Ostrava

13. 4.

00.00

Sparta

Mladá Boleslav

11. 5.

00.00

2. kolo 4. 8. 2012

8. kolo 22. 9. 2012

14. kolo 10. 11. 2012

20. kolo 16. 3. 2013

24. kolo 20. 4. 2013

28. kolo 22. 5. 2013

Hradec Králové

Jablonec

2:2

Teplice

Plzeň

23. 9.

17.00

Teplice

Liberec

11. 11.

15.00

Jablonec

Teplice

16. 3.

00:00

Jihlava

Teplice

20. 4.

00.00

Liberec

Teplice

22. 5.

00.00

Jihlava

Plzeň

1:1

Dukla

Slavia

23. 9.

17.00

Dukla

Ostrava

9. 11.

18.00

Plzeň

Dukla

16. 3.

00:00

Hradec Králové

Dukla

20. 4.

00.00

Ostrava

Dukla

22. 5.

00.00

Sigma Olomouc

Slovácko

2:0

Příbram

České Budějovice

22. 9.

16.00

Příbram

Hradec Králové

10. 11.

16.00

Slovácko

Příbram

16. 3.

00:00

Plzeň

Příbram

20. 4.

00.00

Hradec Králové

Příbram

22. 5.

00.00

Ostrava

Slavia

2:2

Slovácko

Jablonec

22. 9.

18.20

Slovácko

Jihlava

10. 11.

17.00

Sigma Olomouc

Ostrava

16. 3.

00:00

Slavia

Slovácko

20. 4.

00.00

Jihlava

Slovácko

22. 5.

00.00

Liberec

Dukla

3:2

Liberec

Ostrava

21. 9.

20.15

Jablonec

Mladá Boleslav

11. 11.

15.00

Slavia

Liberec

16. 3.

00:00

České Budějovice

Jablonec

20. 4.

00.00

Mladá Boleslav

Jablonec

22. 5.

00.00

Brno

Teplice

1:1

Brno

Jihlava

23. 9.

16.00

České Budějovice

Slavia

10. 11.

17.00

České Budějovice

Brno

16. 3.

00:00

Liberec

Brno

20. 4.

00.00

Slavia

České Budějovice

22. 5.

00.00

Mladá Boleslav

České Budějovice

3:2

Mladá Boleslav

Hradec Králové

23. 9.

17.00

Plzeň

Sigma Olomouc

11. 11.

17.00

Jihlava

Mladá Boleslav

16. 3.

00:00

Sigma Olomouc

Mladá Boleslav

20. 4.

00.00

Sigma Olomouc

Plzeň

22. 5.

00.00

Sparta

Příbram

2:1

Sparta

Sigma Olomouc

24. 9.

19.30

Sparta

Brno

10. 11.

18.00

Hradec Králové

Sparta

16. 3.

00:00

Ostrava

Sparta

20. 4.

00.00

Brno

Sparta

22. 5.

00.00

3. kolo 11. 8. 2012

9. kolo 29. 9. 2012

15. kolo 17. 11. 2012

21. kolo 30. 3. 2013

25. kolo 27. 4. 2013

29. kolo 26. 5. 2013

Dukla

Teplice

4:0

Jablonec

Dukla

1. 10.

19.00

Hradec Králové

Slavia

18. 11.

15.00

Mladá Boleslav

Slovácko

30. 3.

00.00

Slovácko

České Budějovice

27. 4.

00.00

Slavia

Hradec Králové

26. 5.

00.00

Příbram

Mladá Boleslav

1:1

České Budějovice

Teplice

29. 9.

17.00

Jihlava

České Budějovice

16. 11.

18.00

Příbram

Jablonec

30. 3.

00.00

Jablonec

Plzeň

27. 4.

00.00

České Budějovice

Jihlava

26. 5.

00.00

Slovácko

Sparta

1:4

Plzeň

Slovácko

30. 9.

17.00

Sigma Olomouc

Jablonec

18. 11.

17.00

Dukla

České Budějovice

30. 3.

00.00

Příbram

Slavia

27. 4.

00.00

Jablonec

Sigma Olomouc

26. 5.

00.00

Jablonec

Liberec

1:0

Slavia

Sparta

29. 9.

20.00

Ostrava

Slovácko

17. 11.

15.00

Sparta

Plzeň

30. 3.

00.00

Teplice

Hradec Králové

27. 4.

00.00

Slovácko

Ostrava

26. 5.

00.00

České Budějovice

Ostrava

1:2

Hradec Králové

Liberec

30. 9.

17.00

Liberec

Plzeň

17. 11.

16.00

Teplice

Slavia

30. 3.

00.00

Sparta

Jihlava

27. 4.

00.00

Plzeň

Liberec

26. 5.

00.00

Plzeň

Brno

2:3

Jihlava

Příbram

28. 9.

18.00

Brno

Příbram

18. 11.

17.00

Brno

Hradec Králové

30. 3.

00.00

Dukla

Sigma Olomouc

27. 4.

00.00

Příbram

Brno

26. 5.

00.00

Slavia

Sigma Olomouc

1:1

Sigma Olomouc

Brno

28. 9.

20.15

Mladá Boleslav

Dukla

18. 11.

15.00

Ostrava

Jihlava

30. 3.

00.00

Brno

Ostrava

27. 4.

00.00

Dukla

Mladá Boleslav

26. 5.

00.00

Hradec Králové

Jihlava

1:1

Ostrava

Mladá Boleslav

29. 9.

17.00

Sparta

Teplice

17. 11.

18.00

Liberec

Sigma Olomouc

30. 3.

00.00

Mladá Boleslav

Liberec

27. 4.

00.00

Teplice

Sparta

26. 5.

00.00

4. kolo 18. 8. 2012

10. kolo 6. 10. 2012

16. kolo 24. 11. 2012

22. kolo 6. 4. 2013

26. kolo 4. 5. 2013

30. kolo 1. 6. 2013

Teplice

Příbram

1:4

Teplice

Jihlava

7. 10.

17.00

Jablonec

Hradec Králové

25. 11.

15.00

Plzeň

Teplice

6. 4.

00.00

Sigma Olomouc

Teplice

4. 5.

00.00

Mladá Boleslav

Teplice

1. 6.

00.00

Dukla

Slovácko

2:2

Dukla

Hradec Králové

5. 10.

18.00

Plzeň

Jihlava

25. 11.

17.00

Slavia

Dukla

6. 4.

00.00

Jihlava

Dukla

4. 5.

00.00

Sparta

Dukla

1. 6.

00.00

Sigma Olomouc

Hradec Králové

1:1

Příbram

Plzeň

6. 10.

16.00

Slovácko

Sigma Olomouc

24. 11.

17.00

České Budějovice

Příbram

6. 4.

00.00

Ostrava

Příbram

4. 5.

00.00

Liberec

Příbram

1. 6.

00.00

Ostrava

Plzeň

1:3

Slovácko

Slavia

6. 10.

19.00

Slavia

Ostrava

25. 11.

17.00

Jablonec

Slovácko

6. 4.

00.00

Hradec Králové

Slovácko

4. 5.

00.00

Brno

Slovácko

1. 6.

00.00

Liberec

Jihlava

1:1

Jablonec

České Budějovice

7. 10.

15.00

Dukla

Liberec

23. 11.

18.00

Ostrava

Liberec

6. 4.

00.00

Slavia

Jablonec

4. 5.

00.00

Ostrava

Jablonec

1. 6.

00.00

Brno

Jablonec

1:4

Brno

Liberec

7. 10.

17.00

Teplice

Brno

25. 11.

15.00

Jihlava

Brno

6. 4.

00.00

Plzeň

České Budějovice

4. 5.

00.00

Sigma Olomouc

České Budějovice

1. 6.

00.00

Mladá Boleslav

Slavia

1:4

Mladá Boleslav

Sigma Olomouc

7. 10.

17.00

České Budějovice

Mladá Boleslav

24. 11.

17.00

Hradec Králové

Mladá Boleslav

6. 4.

00.00

Brno

Mladá Boleslav

4. 5.

00.00

Hradec Králové

Plzeň

1. 6.

00.00

Sparta

České Budějovice

3:1

Sparta

Ostrava

6. 10.

18.00

Příbram

Sparta

24. 11.

16.00

Sigma Olomouc

Sparta

6. 4.

00.00

Liberec

Sparta

4. 5.

00.00

Jihlava

Slavia

1. 6.

00.00

5. kolo 25. 8. 2012

11. kolo 20. 10. 2012

17. kolo 23. 2. 2013

Příbram

Dukla

1:1

České Budějovice

Slovácko

20.10.

19.00

Teplice

Dukla

23. 2.

00.00

Slovácko

Teplice

2:1

Plzeň

Jablonec

21.10.

17.00

Mladá Boleslav

Příbram

23. 2.

00.00

Jablonec

Sparta

1:2

Slavia

Příbram

21.10.

17.00

Sparta

Slovácko

23. 2.

00.00

České Budějovice

Liberec

0:2

Hradec Králové

Teplice

21.10.

17.00

Liberec

Jablonec

23. 2.

00.00

Plzeň

Mladá Boleslav

2:0

Jihlava

Sparta

19.10.

18.00

Ostrava

České Budějovice

23. 2.

00.00

Slavia

Brno

5:0

Sigma Olomouc

Dukla

21.10.

17.00

Brno

Plzeň

23. 2.

00.00

Hradec Králové

Ostrava

1:1

Ostrava

Brno

20.10.

17.00

Sigma Olomouc

Slavia

24. 2.

17.00

Jihlava

Sigma Olomouc

1:1

Liberec

Mladá Boleslav

20.10.

18.00

Jihlava

Hradec Králové

23. 2.

00.00

6. kolo 1. 9. 2012

24

13. kolo 3. 11. 2012

Teplice

12. kolo 27. 10. 2012

18. kolo 2. 3. 2013

Tabulka Gambrinus ligy po 6. kole
1.

AC Sparta Praha

6

5

1

0

13:5

16

2.

FC Viktoria Plzeň

6

4

1

1

15:6

13
13

3.

FK Baumit Jablonec

6

4

1

1

14:5

4.

FC Slovan Liberec

6

3

2

1

10:4

11

5.

Zbrojovka Brno

6

3

1

2

9:13

10

6.

SK Sigma Olomouc

6

2

3

1

7:5

9

7.

FC Vysočina Jihlava

6

1

5

0

10:8

8

8.

SK Slavia Praha

6

1

4

1

11:7

7

9.

FK Mladá Boleslav

6

2

1

3

6:9

7

10.

1. FC Slovácko

6

2

1

3

6:10

7

Teplice

Jablonec

0:4

Teplice

Sigma Olomouc

28. 10.

15.00

Příbram

Teplice

2. 3.

00.00

Dukla

Plzeň

1:4

Dukla

Jihlava

26. 10.

18.00

Slovácko

Dukla

2. 3.

00.00

Příbram

Slovácko

0:1

Příbram

Ostrava

27. 10.

16.00

Hradec Králové

Sigma Olomouc

2. 3.

00.00

11.

Dukla Praha

6

1

3

2

11:11

6

Ostrava

Sigma Olomouc

1:2

Slovácko

Hradec Králové

27. 10.

17.00

Plzeň

Ostrava

2. 3.

00.00

12.

FC Baník Ostrava

6

1

2

3

7:11

5

Liberec

Slavia

0:0

Jablonec

Slavia

28. 10.

15.00

Jihlava

Liberec

2. 3.

00.00

13.

FK Teplice

6

1

2

3

3:11

5

Brno

České Budějovice

3:1

České Budějovice

Plzeň

27. 10.

17.00

Jablonec

Brno

2. 3.

00.00

14.

FC Hradec Králové

6

0

4

2

5:9

4

Mladá Boleslav

Jihlava

1:3

Mladá Boleslav

Brno

28. 10.

17.00

Slavia

Mladá Boleslav

2. 3.

00.00

15.

1. FK Příbram

6

0

3

3

3:9

3

Sparta

Hradec Králové

1:0

Sparta

Liberec

27. 10.

18.00

České Budějovice

Sparta

2. 3.

00.00

16.

Dynamo České Budějovice

6

1

0

5

6:13

3
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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
AC Sparta Praha

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

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

Útočníci
6 Matěj Končal
12 Michal Ďuriš
17 Jakub Hora
23 Marek Bakoš

8. 12. 1993
1. 6. 1988
23. 2. 1991
15. 4. 1983

Hlavní trenér
Pavel Vrba

6. 12. 1963

Asistenti trenéra
Karel Krejčí
Jiří Skála
Pavel Průša

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

Brankáři
1 Marek Čech
30 Tomáš Holý
31 Tomáš Vaclík

8. 4. 1976
10. 12. 1991
29. 3. 1989

Obránci
3 Manuel Pamić
4 Ondřej Švejdík
5 Jakub Brabec
19 Matěj Hybš
20 Tomáš Zápotočný
21 Pablo Gil
24 Vlastimil Vidlička
27 Roman Polom
39 Jiří Jarošík

20. 8. 1986
3. 12. 1982
6. 8. 1992
3. 1. 1993
13. 9. 1980
8. 10. 1988
2. 7. 1981
11. 1. 1992
27. 10. 1977

Záložníci
8 Marek Matějovský
16 Pavel Kadeřábek
18 David Pavelka
22 Josef Hušbauer
23 Ladislav Krejčí
25 Mario Holek
26 Milan Jirásek
37 Peter Grajciar

20. 12. 1981
25. 4. 1992
18. 5. 1991
16. 3. 1990
5. 7. 1992
28. 10. 1986
14. 5. 1992
17. 9. 1983

Útočníci
6 Tomáš Přikryl
9 Bekim Balaj
11 Léonard Kweuke
14 Václav Kadlec
15 Andrej Kerić
17 Jiří Skalák

4. 7. 1992
12. 1. 1991
12. 7. 1987
20. 5. 1992
11. 2. 1986
12. 3. 1992

liga

mistrů

tisku

Hlavní trenér
Vítězslav Lavička
Asistenti trenéra
Asistenti trenéra Zdeněk Svoboda, Václav Jílek, Pavel Srníček

Podnikatelská 1160/14, 320 56 Plzeň, Tel.: 377 193 300, E-mail: typos@typos.cz, http://www.typos.cz
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Trenér Vrba převzal
plaketu Bohumila
Kulhánka
Letošní ročník byl již celkově osmým
a viktoriánský trenér se zařadil po bok
slavných osobností a to jak ze sféry
sportovní, tak i kulturní. „Je mi velkou ctí, že mohu toto ocenění předat
trenéru plzeňské Viktorky, která výborně reprezentuje naše město nejen
v tuzemsku, ale i po celé Evropě,“ uvedl
starosta centrálního obvodu Jiří Strobach. Po krátkém rozhovoru,
kdy trenér Vrba odpovídal na všetečné otázky nejen z fotbalové

V rámci akce „První zvonění“, kterou pořádá
městský obvod Plzeň 3, převzal trenér Pavel
Vrba

plaketu Bohumila Kulhánka, který

byl prvním porevolučním starostou třetího
plzeňského obvodu.

branže, ale i zavzpomínal na svá školní léta, převzal
za mohutného potlesku přítomných z rukou starosty
a místostarosty plaketu Bohumila Kulhánka. Tím se
zařadil mezi plejádu známých osobností a to nejen
z řad sportovců. „Jsem opravdu potěšen, že mohu
takové ocenění převzít. Zásluhu na tom mají všichni,
co mají co dočinění s Viktorií. To, že jsme druhým
rokem po sobě v pohárové Evropě, je dílem jak managamentu klubu, hráčů, realizačního týmu, ale i všech zaměstnanců,“ přiznal Pavel Vrba.

Příští soupeři Viktorie
Pomineme-li zápasy základní skupiny Evropské ligy,
kde čeká plzeňské fotbalisty nejprve domácí duel
s portugalskou Coimbrou, pak na ligovém trávníku se
Viktoria utká s Teplicemi a Slováckem.

Severočeši v letošní sezoně hodně pokulhávají za svými představami a s pěti body se choulí na chvostu tabulky. Čtyřgólové příděly
od Dukly a Jablonce hodně poznamenaly severočeský tým, který se
jen těžko zvedá. Rovněž i viktoriáni dokázali Teplicím nasázet čtyři
branky. Stalo se tak v posledním vzájemném utkání uplynulé sezony na severu Čech. Viktoria zvítězila po divoké gólové přestřelce
4:3. V únorovém duelu se dvakrát trefil Marek Bakoš, po jedné
brance si připsali Michal Ďuriš a Václav Pilař. Viktorce se poslední
dobou v Teplicích daří. Ze tří zápasů dokázala ve dvou naplno bodovat. Pouze v sezoně 2009/10 prohrála 1:2.
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V dalším kole přijede
do plzeňské Doosan
Areny 1.FC Slovácko.
To již budou mít svěřenci trenéra Pavla
Vrba za sebou zápas
s Coimbrou a pomalu
budou balit kufry do Madridu na zápas a Atléticem. Slovácko dokázalo v předcházejících zápasech sezony obrat o body nejen Teplice,
ale přivezlo i výhru z Příbrami. Stalo se tak ale až v posledních dvou
kolech a po trenérské rošádě, kdy odvolaného trenéra Miroslava
Soukupa nahradil Svatopluk Habanec. Se sedmi získanými body tak
Slovácko patří do středu tabulky Gambrinus ligy. Domácí bilanci
se Slováckem má Viktoria příznivou. Poslední výhru si Slovácko
z Plzně odvezlo v sezoně 2005/06, kdy zásluhou branek Šuškavčeviče a Ivany vyhrálo 2:0. Od té doby odvezlo z Plzně pouze jednu
remízu, jinak body zůstaly pokaždé ve Štruncových sadech.

