Vážení sportovní přátelé,
již podruhé v letošním roce se scházíme zde v Doosan areně u příležitosti našeho domácího
utkání. Tentokrát vás všechny chci co nejsrdečněji přivítat na Gambrinus lize a jejím osmnáctém kole, ve kterém hostíme Baník Ostrava.
Zatímco domácí nejvyšší ligová soutěž má za sebou teprve jedno kolo, náš tým již úspěšně
vstoupil do pohárové Evropy. V konfrontaci s favorizovaným italským celkem SSC Neapol
jsme dokázali uspět a postoupit mezi šestnáct nejlepších týmů Evropské ligy. Oba zápasy,
jak ten na hřišti soupeře, tak i ten domácí, přinesly z naší strany povedené výkony. Na půdě
druhého týmu Serie A jsme zvítězili 3:0, a do odvety si tak přivezli výbornou výchozí pozici.
V odvetě jsme před zcela zaplněnou Doosan Arenou dokázali nejen postupový výsledek udržet a neinkasovat, ale i pečetit dvěma pěknými góly.
S celkovým skore pět nula jsme se tak mohli radovat z postupu do osmifinále, ve kterém nám
los přiřkl těžkého soupeře z Turecka – Fenerbahce SK. Věřím, že i v další části vyřazovací
fáze Evropské ligy nám v domácím prostředí připravíte pravou fotbalovou atmosféru, která se již ve Štruncových sadech stala tradicí. Na místě
je poděkování a především pak ujištění, že vaši přízeň přes mnohaměsíční skvělé návštěvy nebereme jako samozřejmost. Právě vaše radost
a společné vítězné momenty po skončení zápasů jsou tím nejlepším hnacím motorem do další práce.
Pevně věřím, že dnešní utkání s Baníkem nabídne divácky atraktivní podíVIKTORIÁN
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vanou, která nebude skoupá na pohledné fotbalové momenty. Naší snahou
bude navázat nejen na předcházející výsledky, ale také na herní projev. Utkání
v Brně rozhodně nepatřilo mezi lehké. Domácí hráči potvrdili, že i v jarní části
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budou patřit mezi týmy, které dokáží potrápit nejednoho favorita. O to více si
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vítězství vážíme. Trpělivou hrou jsme dokázali jít za svým cílem a naše discipli-

Šéfredaktor: Pavel Pillár

novanost nakonec slavia úspěch. Právě tyto cenné body z jihu Moravy budeme
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dnes chtít potvrdit.
Na samotný závěr chci vám všem z dnešního utkání popřát příjemný sportovní
zážitek. Mohu vám slíbit, že spolu s hráči uděláme maximum pro to, abychom
se po závěrečném hvizdu mohli společně s vámi radovat ze zisku tří bodů.

Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o.
Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
Uzávěrka čísla: 27. února 2013

Děkujeme, že jste s námi.
Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Odmalička kanonýrem
Fotbalové začátky v Herálci a Humpolci
Ještě ani nechodil do školy a už ho v Herálci postavili do útoku. Tou
dobou nemohl nikdo tušit, že se za pár let prostřílí až k pověsti jednoho
z nejlepších a nejperspektivnějších útočníků Česka. Pověst kanonýra,
kterou si vydobyl v jihlavském dresu, bude Stanislav Tecl, čerstvá
posila Viktorky, chtít potvrdit i ve Štruncových sadech. A má na co
navazovat. Na podzim totiž v barvách prvoligového nováčka nastoupil
do jedenácti ligových duelů, ve kterých nasázel do sítí soupeřů deset
branek. O tom, že góly opravdu dávat umí, nás přesvědčil během
debutu v Evropské lize, kde svým premiérovým zásahem v plzeňském

Když bylo Standovi pět let, udělal jeho otec věc, za kterou by
měl z pohledu českého fotbalového fanouška, obzvláště nyní
toho plzeňského, dostat nejvyšší řády. Přivedl totiž svého kluka
k fotbalu. „Nejenom, že mě k němu u nás v Herálci přivedl, ale
dokonce mne také trénoval,“ doplňuje. Zároveň mohl tehdy
malý klučina sledovat svého otce každý víkend během zápasových klání Herálce. „Nedělal ale jenom fotbal. Do dorostu
hrál za Havlíčkův Brod hokejovou extraligu. Mamka také sportovala, závodně běhala. Jsme vlastně taková sportovní rodina,“
usmívá se. Herálec nakonec byl fotbalovému umu šikovného

dresu pečetil vysokou výhru viktoriánů na půdě slavné Neapole.
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tam s ním odešlo snad pět hráčů z Havlíčkova Brodu.
Že jsem se dostal do Jihlavy, byla jeho zásluha,“ říká.
„V žáčcích v Jihlavě mě ale pan Kučera netrénoval.
Tam mě vedli postupně pánové Morkus, Fencl a Křeček.
S panem Kučerou jsme ale byli i tak neustále v kontaktu.
Měl totiž na starosti krajské výběry, na které jsem s několika dalšími kluky z Jihlavy jezdil. Takže jsme se potkávali
pravidelně na nich. Poté mne trénoval znovu v dorostu,“
dodává. Se změnou fotbalového působiště přišla také výměna školy. „Od šesté třídy jsem začal chodit v Jihlavě na
sportovní školu. Bylo to fajn také v tom, že jsme měli zvýšený
počet tělocviků a měli v ní také fotbalové tréninky,“ prozrazuje. A nejenom na škole se Standovi líbilo. „Celé žákovské
období v Jihlavě bylo opravdu super. V kabině se sešla skvělá
parta kluků. Opravdu mě to bavilo, byla radost být součástí ta-

stále stejná. „Hodně nás ale přeskakovalo ročníky,
můj ročník byl v Jihlavě hodně silný. Už v Humpolci
jsem třeba nastupoval s Honzou Kopicem, který
nyní hraje za Jablonec. Tým ale vlastně zůstával
až do staršího dorostu prakticky stejný,“ tvrdí.
Ostatně nejenom rok 1990, v němž se narodila
zimní posila Viktorie, přinesl Vysočině výborné
fotbalisty. O některých bývalých jihlavských
talentech z doby nedávno minulé už vědí i za
hranicemi českého fotbalového rybníčku.
Vzpomeňme na Matěje Vydru, který nyní
střílí branky za anglický Watford, či na reprezentačního obránce Theodora Gebre Selassieho z Werderu Brémy.

Plnění snů v jihlavském áčku
fotbalisty za chvíli malý. „Akorát v okamžiku, kdy jsem začínal s fotbalem, tam vznikala přípravka. Měli jsme také žákovské turnaje.
Já jsem ale nakonec nastoupil pouze k jednomu jedinému utkání
v žácích. Poté jsem poprvé v životě přestoupil, když jsem odešel
do Humpolce,“ vypráví svůj fotbalový příběh. „Tenkrát jsme proti
Humpolci normálně hrávali, takže si mne asi všimli takto. Herálec
je odtamtud asi sedm kilometrů a naši mě tam na tréninky i zápasy vozili. Nebyl to pro ně žádný problém,“ vzpomíná. Největší
rozdíl mezi těmito dvěma týmy vidí v tom, že nemusel nastupovat proti o dvě hlavy větším klukům. „V Herálci jsme měli třeba
pět až šest let věkový rozdíl v jedné kategorii. V Humpolci to
bylo lepší v tom, že stejné ročníky byly pospolu a nebyl tam
nikdo starší,“ vysvětluje.

Na skok do Havlíčkova Brodu, na léta do Jihlavy
Už v žákovských letech byl postrachem obran a brankářů
soupeře. „Vlastně jsem odmalička hrál v útoku. Nikdy jsem
nenastupoval na jiném postu,“ tvrdí. V létě 2001, v necelých jedenácti letech, přišla další změna fotbalové adresy
tohoto šikovného fotbalisty. „Ozval se nám pan trenér
Kučera z Havlíčkova Brodu, který mě chtěl mít ve svém
týmu. Nakonec jsme se doma rozhodli, že na tuto nabídku kývneme,“ prozrazuje. Nicméně po půlroce v havlíčkobrodském trikotu v žákovské lize přišla další změna. „Pan Kučera totiž
dostal nabídku od Jihlavy. Nakonec z toho byl větší přesun, neboť
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kového týmu. Mohu říci, že to pak pokračovalo vlastně přes dorost
až do áčka,“ usmívá se, když vzpomíná na doby, které strávil v jihlavském dresu. V mládežnických kategoriích zůstávala kostra týmu

Ještě v dorosteneckém věku se pak Standovi dostalo pocty nastupovat za áčko
nejlepšího klubu z Vysočiny. „Do Jihlavy
jsem šel za svým snem. Tím bylo, abych
se dostal až do kabiny prvního týmu,
což se mi splnilo. Musím říci, že jsem
měl hodně usnadněný přechod tím, jak
se ke mně mí noví spoluhráči chovali. Panovala tam taková rodinná
atmosféra. S trochou nadsázky se dá říci, že se ke mně starší kluci
chovali jako k synovi a starali se o mě,“ vypráví nadšeně. „Okamžitě jsem si tenkrát padl do oka s Michalem Veselým, se kterým
jsme velcí kamarádi dodnes. Právě on mi asi pomáhal nejvíce,“
doplňuje. Také pro Stanislava byl přechod do mužů obrovským
skokem. „Rozdíl mezi dospěláckým a dorosteneckým fotbalem je
všude. Ten mužský je o něčem jiném. Rozhodují jiné věci, je třeba
mít více síly a také jsou znát zkušenosti. Když hrajete proti fotbalistům, kteří jich mají o poznání více než vy, musí se to nějak projevit. Tento přechod není pro nikoho jednoduchý a je to vážně velký
skok,“ potvrzuje slova, na nichž se shodnou snad všichni fotbalisté
od okresních přeborů až po prvoligové soutěže. Svou premiérovou
soutěžní branku v jihlavském dresu si vybavuje dvaadvacetiletý
hráč okamžitě. „Bylo to ve druhé lize proti HFK Olomouc. Nastoupil
jsem jenom na chvíli, ale vstřelil jsem gól na 1:0 a my zápas vyhráli.
V dalších utkáních jsem se na hřiště už nedostával ani na pár minut. Na svou další šanci jsem si musel počkat. Ta nakonec přišla
na konci ročníku 2008/09, kdy jsem už začal nastupovat v základu.

Od té doby jsem se v něm
držel pravidelně,“ říká.
Ve chvíli, kdy poprvé otevřel dveře do kabiny áčka,
dokončoval základní školu.
„Po ní jsem šel na řemeslo
a vyučil jsem se truhlářem.
Měl jsem individuální plán,
protože v šestnácti jsem už
byl v prvním týmu a trénovali
jsme ráno. Do školy jsem toho
moc nenachodil, docházel jsem
tam vlastně pouze na nějaké
zkoušky,“ vybavuje si.

V mládežnických
reprezentacích
Výkonů, které tou dobou Standa
předváděl, si nemohlo nevšimnout
zkušené oko fotbalového stratéga
Milana Bokši, jenž onehdy působil
jako hlavní trenér reprezentace do
osmnácti let. Jihlavskému kanonýrovi
tak přišla jeho premiérová pozvánka do českého reprezentačního
výběru. „Pamatuji si, že tam tenkrát bylo hodně kluků z Plzně. Můžu
jmenovat třeba Lukáše Nového, Honzu Mudru, Ondru Vitouše nebo
Tomáše Štveráka. Bylo to pro mě něco nového a chápal jsem to také
jako srovnání s nejlepšími kluky z ročníku v republice. Hodně mě to
těšilo a snažil jsem se tam předvést a ukázat, co umím,“ vzpomíná
na první seznámení se s dresem se lvíčkem na prsou. Následně
nechyběl také v nominacích reprezentačního výběru do devatenácti
let. V této souvislosti také nemůžeme nezmínit dosavadní působení
Stanislava v jedenadvacítce. Jeho premiéra mezi lvíčaty se datuje
do dubna loňského roku. „Bylo to v přátelském utkání na Slovensku. Trenér Dovalil udělal tuto akci záměrně, aby mohl vyzkoušet
pár nových kluků. Společně se mnou tam jel třeba z Jihlavy Tomáš Kučera, byl tam i Honza Kopic, se kterým jsem nastupoval od
žáčků,“ říká. Zasáhl také do barážového dvojutkání s Ruskem, ve
kterém bohužel čeští mladíci bojovali o účast na mistrovství Evropy
neúspěšně. „Prohráli jsme si to v prvním zápase, kdy jsme hráli
bojácně a nepředvedli to, na co jsme měli. Bohužel se to zlomilo již
po úvodním utkání,“ mrzí ho ještě dnes.
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Zpět ve druhé lize

Rendezvous s Gambrinus ligou v dresu Slavie
Zpátky ale do podzimu 2009. Šikula v jihlavském útoku střílí branky
ve druhé lize a přitahuje pozornost českých klubů. V zimní přestávce následně dorazil na Vysočinu návrh, o jehož nepřijetí se
snad ani nedalo uvažovat. Standovi se ozvala pražská Slavia, která
se v předchozích dvou letech stala králem Gambrinus ligy. „Pro
mě to byla v devatenácti tak moc lákavá nabídka, že nešla odmítnout. Byla to pro mne obrovská zkušenost, i když to nakonec z fotbalového hlediska nedopadlo tak, jak jsem si představoval. Když
se ale podívám zpět, jsem rád, že to takto bylo. Kdybych se měl
vrátit a rozhodnout se ve stejné situaci znovu, udělal bych stejný
krok. Nemám opravdu čeho litovat. Byla to pro mě velká zkušenost
a nyní z ní těžím,“ tvrdí. Během jara odehrál za Slavii celkem čtyři
utkání. Premiéru zaznamenal na ostravských Bazalech, ale největší zážitek si připsal ve čtyřiadvacátém ligovém kole. Ve slávistickém dresu totiž odehrál celých devadesát minut slavného derby
pražských S. „To už nás trénoval pan Cipro, který nahradil trenéra
Jarolíma. V týdnu před zápasem mi řekl, ať se nachystám, že půjdu hrát od začátku. Vzpomínám na tento zápas hrozně rád. Bylo
to vlastně poprvé, co jsem mohl nastoupit do takto sledovaného
utkání, které se hrálo před obrovskou návštěvou,“ líčí nadšeně. Po
půlroce dal však Slavii vale a vrátil se do svého fotbalového domova, do jihlavské Vysočiny.
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„Když jsem se do Jihlavy vrátil, trénoval ji pan Urban. Ze Slavie jsem ale
přišel v takovém útlumu. Trvalo mi asi
tři čtvrtě roku, než jsem se dostal zpátky
do svého standardu,“ vzpomíná na své
první měsíce na Vysočině po návratu
z Prahy. „Poté nás začal trénovat pan Vrzáček a vše se najednou zlomilo. Začalo se
mi dařit a nastřílel jsem pár branek,“ říká.
V roce 2011/12 převzal Jihlavu Roman Pivarník. „S panem Pivarníkem jsme si sedli už od
začátku. Myslím si, že jsme si oba navzájem
věřili. Možná byl náš vztah nadstandardní, ale
mě to na hřišti pomáhalo, neboť jsem věděl,
že mám jeho důvěru. Dodnes jsme pravidelně
v kontaktu, minimálně jednou za dva týdny si
zavoláme,“ chválí trenéra, který po letech přivedl Jihlavu zpět do nejvyšší české soutěže. „Za
to, že jsme postoupili, jsem byl strašně moc rád,“ usmívá se. Před
startem letošní sezóny došlo k změně na trenérském postu. Roman Pivarník zamířil do olomoucké Sigmy, prvoligového nováčka
pak přebral František Komňacký. „Každý trenér je trochu jiný. Nerad bych se pouštěl do nějakého srovnání těchto dvou koučů. Oba
jsou bezesporu kvalitní. Pan Pivarník nyní trénuje Olomouc, která
předvádí hezký fotbal a výsledkově se jí daří. Oproti tomu byl pan
Komňacký nyní pět let v Jablonci a udělal titul s Baníkem Ostrava.
Také se jedná o úspěšného kouče. Jsem velmi rád, že jsem mohl
s oběma takto skvělými trenéry spolupracovat,“ chválí je. Ostatně
slova chvály má Standa pro všechny kouče, kteří ho během jeho sedmnáct let trvající kariéry vedli. „Bezpochyby mi každý z nich něco
dal. Nerad bych třeba vyzdvihoval pouze jednoho trenéra,“ tvrdí.

Jedenáct zápasů, deset branek
Stanislav Tecl určitě nebyl pro české příznivce nejpopulárnější hry
světa před vypuknutím právě probíhajícího ročníku Gambrinus ligy
neznámým hráčem. Během podzimu však pozornost, kterou mu
fanoušci, médii i skauti jiných klubu věnovaly, narostla do velkých
rozměrů. Na … pozornost, kterou mu fanoušci, média i skauti jiných
klubu věnovali, narostla do velkých rozměrů. Ostatně pokud někdo
nastřílí v jedenácti ligových duelech v dresu nováčka soutěže deset
branek, není možné, aby se o něm nemluvilo. Premiérový prvoli-

gový zásah přišel hned v úvodním klání. „Na zápas na Slavii nikdy
nezapomenu. To bylo něco šíleného. Vést v Edenu v poločase 3:0...

klání Vysočiny s pražskou Spartou výsledek 1:1. O jedinou branku
Jihlavských se postaral Stanislav. Chvíli po začátku druhého polo-

O tom se nikomu z nás ani nesnilo. Nakonec jsme ale uhráli bod za
remízu. I tak jsme si to všichni užili, bylo to pro nás úžasné utkání,“
vzpomíná. V následném střetnutí přivítala Jihlava před svými fanoušky právě Viktorku. „Bylo to poprvé, co jsme hráli doma před
vyprodaným stadionem. Na Plzeň přijdou diváci vždycky. Kdyby lidi
nechodili na fotbal, který Viktorka předvádí, nevím, co by si představovali více. A my jsme s ní ještě k tomu bodovali, když zápas
skončil remízou 1:1, takže jsme opravdu měli důvod ke spokojenosti,“ hlásá. S postupem Jihlavy do Gambrinus ligy odstartovala
na Vysočině nefalšovaná fotbalová horečka. „Návštěvy zápasů Jihlavy mohu srovnat s předešlými roky, kdy na ni chodilo maximálně
dva tisíce diváků. Na druhou ligu to není vůbec špatné číslo, ale
pořád to nebylo ono. Přeci jen hrajete fotbal pro lidi... bylo krásné
sledovat, když byl na každé utkání
vyprodaný stadion,“ rozplývá se.
Tomu, že je o fotbal, který předvádí svěřenci Františka Komňackého zájem, napomáhá také styl
hry, který Jihlavští předvádějí.
„Myslím si, že všichni čekali,
že budeme jako nováčci hrát
takový typický fotbal mužstev, která čerstvě postoupí.
To znamená, že se postavíte
v deseti na vlastní polovinu
a budete čekat, co se stane.
Při troše štěstí uhrajete
bezbrankový výsledek. My
jsme oproti tomu chodili do
zápasů s tím, že je chceme vyhrávat a hráli jsme otevřený fotbal.
Neříkám, že to byla kdovíjak super kombinační hra, ale měli jsme
tým postavený na rychlých brejcích,“ vysvětluje. V tom si ostatně
jsou Viktorka s Vysočinou podobné. „Domnívám se, že Jihlavu i Plzeň zdobí to, že jsou nebezpečné v rychlých protiútocích. Věřím, že
z toho, co jsme hráli v Jihlavě, budu moci těžit i nyní ve Viktorce,“
říká s úsměvem.

čas však musel vystřídat, neboť se zranil. „Byl to nezaviněný střet.
Přišel nakopnutý balón od našeho obránce a já jsem šel do souboje
s Jirkou Jarošíkem. Hlavičku jsem možná i vyhrál, ale při dopadu
mi Jarošík šlápl na nohu a vyvrátil kotník. Hnedka jsem věděl,
že je zle. Původně jsem si říkal, že to ještě zkusím rozhýbat, ale
nepodařilo se to. Okamžitě po zápase jsem jel na vyšetření, kde
se potvrdilo, že mám přetržený vaz v kotníku,“ popisuje celou situace. Následné čtyři týdny strávil s dlahou na noze. „Poté jsem
začal chodit na rehabilitace a rozhýbávání. Přeci jen před námi byla
dlouhá zimní pauza a poté příprava, a tak nebylo kam spěchat. Věnovali jsme se tomu, aby se noha maximálně vyléčila. Nebylo třeba,
abychom se to museli nějak snažit uspíšit,“ tvrdí. Kdyby k tomuto
smolnému zranění nedošlo, možná by měl už Standa na svém kontě
premiérový start za českou seniorskou reprezentaci už během podzimní
části ročníku. „Kdybych na
podzim zůstal zdravý, pravděpodobně bych na reprezentační sraz jel. Bohužel
ale došlo k tomuto nešťastnému zranění. S tím se nedá
nic dělat,“ krčí rameny.

Předčasný konec podzimu
Utkání jedenáctého ligového kola začalo pro nyní již ex-jihlavského
útočníka a jeho bývalý klub výborně. Po poločase svítil v domácím

Zájem Viktorky? Nejhezčí
dárek pod stromeček
Ani zdravotní lapálie však nemohly zabránit tomu, aby byl
tento talentovaný ostrostřelec
považován za jeden z nejblyštivějších klenotů, které se na českých
fotbalových trávnících pohybují. Není se tak čemu divit, že po jeho
službách zatoužila také plzeňská Viktoria. „O zájmu Plzně jsem se
dozvěděl něco málo před Vánoci. Byl to pro mě tedy takový první
vánoční a zároveň nejhezčí dárek,“ směje se. „Když jsem dostal
konkrétní nabídku z Viktorky, nebylo co řešit. Možnost zahrát si
v dresu Plzně evropské poháry je dalším obrovským krokem v mé
kariéře. Hrozně rád bych naplnil očekávání, která tu do mě vkládají,“ říká odhodlaně. Věří, že bude pokračovat ve střílení branek
tak, jak se mu to dařilo během podzimní části soutěže. „Vážím si
každého gólu a je jedno, jestli padne po hezké střele, standardní
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situaci nebo z dorážky. Každá branka se počítá, každá je pro mne
pěkná. Byl jsem také rád, že se mi podařilo se ve Viktorce gólově
prosadit už v prvních přípravných zápasech,“ tvrdí útočník Viktorie.
Nemůže si také vynachválit své nové spoluhráče. „Předtím jsem se
znal s Lukášem Hejdou a Kubou Horou. To byli asi všichni... Nyní ale
musím říci, že se tu cítím jako doma. Je
to tady skvělé a musím na sto procent
souhlasit s tím, co se o partě v plzeňské
kabině říká,“ chválí viktoriány. Už i on
se stal obětí vtípků Pavla Horvátha. „Na
obědě mi stáhnul kalhoty. Uvidíme, co
mě ještě čeká,“ nepřestává se usmívat.

Fotbalová fantazie přeměněná
v realitu: debut v reprezentaci
a branka Neapoli
Krásné odměny za vydařený podzim se
nakonec Standovi dostalo před odletem
na herní soustředění s Viktorkou na
Kypr. Objevil se totiž v nominaci Michala
Bílka pro přípravné utkání českého národního týmu v Turecku. „Každý kluk
snad sní o tom, že si jednou zahraje za
reprezentaci. Byl jsem moc šťastný,
že jsem se do ní dostal. ‚Nároďák‘ je
vrcholem pro každého. Opravdu jsem
si to užil. Kluci byli super a přijali mě
bez problémů,“ tvrdí. Na hrací plochu se v přátelském klání, ve kterém
česká reprezentace zvítězila v poměru
2:0, dostal v 63. minutě, kdy vystřídal
sparťanského Davida Lafatu. „Budu
dále makat, aby nakonec nezůstalo jen
u jedné nominace,“ hlásá odhodlaně.
O pár dnů později si talentovaný útočník připsal další debut. A hned několikanásobný. Ve svém prvním
utkání v plzeňském dresu a zároveň premiéře v evropských pohárech zaznamenal gól do sítě Neapole, druhého celku italské Serie
A! „Naštěstí se mi podařilo šanci, do které jsem se dostal po skvělé
přihrávce od Martina Filla, proměnit. Měl jsem obrovskou radost,
že jsem branku vstřelil,“ říká skromně poté, co se podílel na zničení
soka Viktorky v Evropské lize.
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Hokejovým fanouškem
Přestup do Plzně znamenal pro Standu také zařizování mnoha
praktických záležitostí. Tou první byl výběr nového bydlení. „Budu
tu bydlet s přítelkyní Anetou, která se sem za mnou přestěhuje.
Jsem hrozně moc rád, že tu nebudu bydlet sám. Doufám, že budeme v Plzni oba spokojení,“ říká.
„Jsme spolu dva a půl roku. Vlastně
jsme se znali už od základní školy poté,
co jsem přišel do Jihlavy. Chodila o ročník níže,“ nechává nahlédnout fanoušky
Viktorie do svého soukromí. Volný čas
tento mladý pár tráví aktivně. „Neustále musíme něco dělat. Musím přiznat, že ani jeden nejsme ten typ lidí,
kteří by vydrželi celý den sedět doma
a koukat na televizi,“ říká. Jeho cesty
pak často vedou za hrou, kterou provozoval Stanislavův otec. „Na hokej se
zajdu rád podívat. A také si ho občas
s potěšením zahraji. V Jihlavě jsme na
něj chodili pravidelně. Byl jsem se také
podívat na KHL v Praze nebo na Extralize na Kladně. Když byla nyní výluka
v NHL, bylo to pro hokejové fanoušky
o poznání zajímavější,“ rozvypráví se.
Odmítá však, že by měl v proslulé severoamerické hokejové soutěži oblíbený
klub. „Fandím spíše českým hráčům.
Pravidelně také přeji týmu, za který
nastupuje Jarda Jágr. Asi jako každý Čech,“ říká. To ve světě velkého fotbalu má přeci jen oblíbené kluby. „Vždy
jsem fandil Realu Madrid a Arsenalu,“
svěřuje se. Zároveň existují soutěže, ve
kterých by si někdy v budoucnu rád zahrál. „Třeba německá nebo anglická liga jsou hodně kvalitní. Byl
bych rád, kdybych se tam jednou mohl podívat,“ přeje si. Jedno je
jisté již nyní. Pokud bude Stanislav Tecl ve svých střeleckých výkonech pokračovat v Plzni stejným tempem, jako tomu bylo na Vysočině, velmi brzy se budeme v plzeňském hledišti potkávat se skauty
z předních evropských celků. Přejme si, aby tomu tak bylo a talentovaný kanonýr pomohl Viktorce vybojovat další velká vítězství.

Hrajeme

evropskou ligu
nejen
ve fotbale

www.plzen.eu
Evropské hlavní město kultury 2015
VIKTORIÁN 9 GL 2013
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Viktoria posilovala i v managementu
Během zimní přestávky došlo nejen k doplnění týmu
o nové hráče, ale nová tvář se objevila i na manažerském
postu. Na pozici sportovně-technického manažera
přišel Pavel Kuka, čtyřiačtyřicetiletý vicemistr Evropy
z roku 1996 a člen Klubu ligových kanonýrů, jenž má na
svém kontě kromě působení v domácí nejvyšší soutěži
také angažmá ve třech bundesligových klubech.

„Sportovní úsek Viktorie fungoval v posledních pěti letech v neměnném složení a fotbalové výsledky v čele se ziskem titulu a opakovaným úspěšným vystoupením v evropských pohárech jasně
mluví o kvalitně a profesionálně odvedené práci. Právě neoddiskutovatelné úspěchy a především pak náš záměr pokračovat v nastolené cestě také v následujících sezonách však kladou na sportovní
vedení Viktorie stále větší nároky. Právě proto rozšířil náš tým
Pavel Kuka, kterého vnímám nejen jako erudovaného fotbalového

odborníka, ale především jako férového člověka s velkým zájmem
o celkové dění v klubu,“ uvedl u příležitosti příchodu nové posily
managementu majitel Viktorie Plzeň, Tomáš Paclík.
Někdejší reprezentační útočník si rozdělil pracovní úkoly s Františkem Myslivečkem. „Na Pavla spadlo více administrativy, Franta
Mysliveček se bude více věnovat skautingu,“ upřesnil generální
manažer Viktorie, Adolf Šádek. „Viktoria se během posledních sezón vyprofilovala nejen u nás, ale i v Evropě ve špičkový klub. Předváděnými výkony i dosaženými výsledky dělá čest českému fotbalu.
Pro mě je obrovská výzva v takovém klubu pracovat,“ komentoval
příchod do Plzně Pavel Kuka a hned dodal: „Nabídku nebylo třeba
dlouho zvažovat. Je pro mě ctí, že se ve své pozici mohu na plzeňské fotbalové pohádce podílet.“ Jeho nadšení z nového působiště
postupem času prý neochladlo, ale naopak. „Měl jsem možnost detailně seznámit se jak s prostředím, tak i lidmi, kteří mají s plzeňským fotbalem co dočinění. Jejich nadšení a odhodlanost odvést
pro klub maximum je zavazující. Jsem opravdu hrdý na to, že mohu
být součástí týmu.“

Vizitka – Pavel Kuka
Datum narození: 19. července 1968
Místo narození: Praha
Prvoligové starty: 272
Prvoligové branky: 104
Odehráno v bundeslize: 166
Reprezentační starty: 84
Reprezentační branky: 28
Úspěchy
- mistr Německa: 1998
- vítěz Německého poháru: 1996
- vítěz Českého poháru: 2002
- finalista ME: 1996
- člen Klubu ligových kanonýrů
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Tři branky Brnu znamenaly
další jarní výhru
Po výhrách nad Neapolí v Evropské lize čekal viktoriány
také úvodní jarní duel Gambrinus ligy a sice na hřišti
Zbrojovky Brno. Odveta za nevydařené domácí utkání na
podzim Viktoria zvládla na výtečnou a díky dvěma trefám
Marka Bakoše a jedné Františka Rajtorala, zvítězila 3:1.

Jako první zahrozila domácí Zbrojovka a už v sedmé minutě se prosadil Petr Švancara. Odražený míč se dostal až k Petru Glaserovi,
který propálil Matúše Kozáčika a Brno šlo do vedení. První vážnější
pokus na branku Doležala zaznamenala Viktoria ve čtyřiadvacáté
minutě, kdy hlavičkoval Marián Čišovský. Viktoriáni pak udeřili díky
své tradiční zbrani, rychlým brejkům. Ve třicáté minutě se na levé
straně nádherně uvolnil Jan Kovařík a prudkým centrem našel
Františka Rajtorala, který z první poslal míč do branky. A tlak pokračoval. V třicáté třetí minutě nebezpečně hlavičkoval Václav Procházka, ale jeho pokus mířil jen pár centimetrů od tyče. Ve čtyřicáté
minutě se do míče opřel znovu Petr Glaser, který vypálil z dobrých
čtyřiceti metrů, avšak ani on na stavu první části nic nezměnil.
V úvodu druhé části „zazlobili“ domácí Petrem Švancarou. Stejný
hráč se v šedesáté čtvrté minutě dostal do rychlého brejku, ale
z hranice velkého vápna opět pálil mimo branku. Tlak Viktorky
postupně sílil. V sedmdesáté šesté minutě se viktoriáni dokázali
prosadit, když si na chytrou přihrávku Pavla Horvátha výborně naběhl střídající Marek Bakoš - 1:2. Ani po vstřelené brance Viktorka
nepolevila ve své útočné aktivitě, byť byla patrná snaha více kontrolovat hru. Jednu branku ale přece jen ještě přidala! Po výborném uvolnění Vladimíra Daridy si do dobré příležitosti naběhl Pavel
Horváth, který ale místo střely zvolil přihrávku na ideálně postaveného Marka Bakoše, který se ani podruhé nemýlil a definitivně
zápas rozhodl.

„Brno odehrálo dobré
utkání. Brzy vstřelilo
branku a my jsme to měli
opravdu těžké. Výborně
bránili, zodpovědně se
vraceli na svou polovinu
a my jsme se dlouho nemohli prosadit,“ komentoval zápas trenér Pavel
Vrba. Postupem času
začala trpělivá hra přinášet ovoce. „Bylo znát, že Brnu docházejí
síly. I díky tomu jsme měli směrem dopředu více prostoru a dokázali jsme vstřelit další dvě branky.“ Ty v obou případech zařídil po
vynikající spolupráci s Pavlem Horváthem střídající Marek Bakoš.
„Naší výhodou je, že máme dva hodně kvalitní hrotové útočníky.
Když pak jeden z nich nastoupí do rozehraného utkání, jejich kvalita
se projeví.“ Slova chvály měl pro Viktorku i trenér domácích Petr
Čuhel. „Myslím si, že to byl kvalitní zápas z obou stran. Plzeň ukázala velkou kvalitu, když dokázala hrát po celý zápas ve vysokém
tempu a nakonec nás přehrála.“

FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:1)
Branky: 7. Glaser – 30. Rajtoral, 76. Bakoš, 91. Bakoš
Diváci: 6225
Rozhodčí: Franěk – Paták, Blažej
ŽK: Šoljić. Glaser, Kunc
FC Zbrojovka Brno: Doležal – Brabec, Sus, Hyčka, Husár –
Šoljić (86. Traoré), Zavadil, Glaser (74. Kunc), Lutonský (76.
Přerovský) – Švancara, Škoda – trenér Petr Čuhel
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Procházka, Čišovský,
Limberský – Horváth, Darida, Kolář (88. Hejda), Procházka,
Rajtoral (83. Fillo) – Tecl (64. Bakoš) – trenér Pavel Vrba
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Vzájemné zápasy s Baníkem
Ostrava pohledem archivu
Srpen 1967: Premiéra ve Štruncových sadech neměla vítěze
První kolo sezony 1967–1968 svedlo proti sobě dva nováčky:
Škodu Plzeň a Baník Ostrava. Hrálo se v Plzni, přišlo téměř
14 000 fanoušků a domácí svěřenci trenéra Vlastimila Chobota
se v sestavě Fr. Čaloun - Vacín, Mudra, Plass, Bakič - M. Štrunc,
Matyáš - Süss, Herbst, Kamír, Sudík (75. Pokorný) do svého soupeře doslova zakousli. Po půlhodině vstřelil Karel Süss vedoucí
gól. Plzeňský tým si vypracoval další šance, ale hostující branka
už byla jako zakletá. A tak se v závěru osmělili hosté z Ostravy.
Třináct minut před koncem byl nedaleko rohu velkého čtverce
faulován Haspra. Jeho kolega Michalík si staví míč, domácí borci
zase zeď v předepsané vzdálenosti. Následuje Michalíkův rozběh a prudký, falšovaný míč těsně nad zdí našel svůj cíl v horním
růžku branky bezmocného Františka Čalouna. Bylo rozhodnuto:
nováčkové „ukopali plichtu 1:1.“ Týdeník Kopaná - hokej o utkání
napsal: „Plzeňští promarnili vítězství. Příliš brzo se spokojili
s pouhou jedinou brankou náskoku. Nejlepším hráčem utkání
byl domácí brankář František Čaloun. Ač nebyl příliš zaměstnán, zabránil za bezbrankového stavu díky svému vynikajícímu
postřehu dvěma jistým gólům a podržel mužstvo.“ V jarní odvetě plzeňský tým v Ostravě prohrál 1:3 a nakonec z předposledního místa sestoupil.

Červen 1976: Ostrava si z Plzně odvezla první titul
Prvoligový ročník 1975 – 1976 ve svém závěru vyústil na čele tabulky v dramatickou zápletku. Před posledním kolem byla ve hře
o titul mistra Československa tři mužstva: Slavia Praha, Slovan
Bratislava a Baník Ostrava. Při předpokládané výhře Slovanu
nad Slavií, což se také výsledkem 2:0 stalo, potřeboval ostravský Baník vyhrát v Plzni. Domácí už byli zachráněni a prakticky
jim o nic nešlo. Sestava Škody: J. Čaloun - Sudík, Brusnický,
Forman, Michálek - Süss, Plass, Fojtík (65. Bican) - St. Štrunc,
Uličný, Hřebík (46. Kříbala). Sestava Ostravy: Michalík - Foks,
Vojáček, Ruš, Rygel - Tondra, Kvasnica (77. Kolečko), Radimec Lička, Sionko (85. Šišma) Slaný. Škodovka měla převahu, ale už
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v sedmé minutě inkasovala po rohovém kopu gól z hlavičky Sionka. Řada šancí domácích zůstala nevyužita, v době největšího
náporu naservíroval Zdeněk Michálek jednu lahůdku v podobě
perfektně zahraného trestného kopu, ale jeho prudký míč asi
z dvaceti metrů skončil na břevně. A tak se trenér Jiří Rubáš,
který si právě před zahájením této sezony vyměnil místo s Tomášem Pospíchalem, mohl s celým ostravským týmem radovat
z historicky prvního titulu mistra republiky. Plzeňská Pravda
litovala špatné domácí koncovky. „Škodovka byla budoucímu
mistru přinejmenším rovnocenným soupeřem. Hráči vydali ze
sebe vše, ale poslední slovo neměli. Chyběl kumšt dát branku.“

Říjen 1986: Úchvatná sedmigólová přestřelka
Plzeňská Škoda se v roce 1986 vrátila po šest letech zpět do
první ligy. Nevedla si nejhůř a když v devátém kole cestovala
na ostravské Bazaly měla na kontě šest bodů. Domácí jich měli
jedenáct a okupovali třetí příčku. Povinnost velela domácím vyhrát, což se nakonec stalo, ale duel se změnil v naprosto nečekanou přestřelku. Za připomenutí stojí sled krásných gólů.
K. Kula poslal Baník do vedení a když v úvodu druhé půle Daněk
z penalty zvýšil na 2:0, zdálo se být rozhodnuto. Za chvíli však
Jozef Kovačič vstřelil kontaktní branku Plzně a ta vycítila šanci.
Zajaroš ale zvýšil na 3:1 a po další proměněné penaltě Daňka už
ostravští fandové v hledišti slavili vítězství. Čtvrt hodiny před
koncem však levačka Jiřího Sloupa vykřesala další naději. Potom byl ve vápně faulován Vladimír Vašák a Jirka Sloup z penalty
snížil na konečných 3:4. Na víc už Škodovka nedosáhla. Bylo to
ale náramně kvalitní představení, které by bylo ozdobou každé zahraniční ligy. Ocenil to i Československý sport: „Divácky
atraktivní utkání okořenilo sedm gólů a mohlo jich být ještě víc.
Plzeň dokázala vyrážet k rychlým brejkům, tuhle potřebnou kapitolu z fotbalové učebnice umí, ale doplatila na chyby v obranné
činnosti.“ Svěřenci trenéra Václava Rysa dokázali na jaře doma
nad Ostravou vyhrát 1:0, ale nakonec z předposledního místa
sestoupili.

Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan?

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 zašlete životopis přes odpovědní
formulář na našich kariérních webových stránkách
http://doosanskoda.jobs.cz/ nebo jej zaneste na recepci
společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.
Více informací na www.doosanskoda.com
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FC VIKTORIA Plzeň

1

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 83
Prvoligové branky 0

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

24

33

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 0

2

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 46
Prvoligové branky 2

Ondřej Chocholoušek
13. 11. 1994
Post obránce
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

3

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 196
Prvoligové branky 14

8

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

6

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 16
Prvoligové branky 10

9

12

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 64
Prvoligové branky 10

Roman Adamov
21. 6. 1982
Post útočník
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

20

23

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 93
Prvoligové branky 37

Pavel Vrba
6. 12. 1963
hlavní trenér

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

17

14

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 216
Prvoligové branky 14

11

Vladimír Darida
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 44
Prvoligové branky 6

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 123
Prvoligové branky 2

Martin Fillo
7. 2. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 128
Prvoligové branky 22

16

21

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 214
Prvoligové branky 24

16

Jan Kovařík
19. 6. 1998
Post záložník
Prvoligové starty 101
Prvoligové branky 11
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Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 38
Prvoligové branky 8

28

Martin Zeman
8. 8. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 63
Prvoligové branky 4

7

19

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 196
Prvoligové branky 43

26

David Štípek
31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 8
Prvoligové branky 1

29

10

Karel Krejčí
20. 12. 1968
asistent trenéra

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Pavel Průša
24. 11. 1961
asistent trenéra
trenér brankářů

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

31

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Robert Beneš
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 381
Prvoligové branky 76

Matěj Kyndl
25. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0
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Baník Ostrava hlásí pro
jaro posílení kádru
Sezónu 2012/13 si ostravský Baník představoval určitě
jinak. Po třech úvodních utkáních ročníku, ve kterých
zaznamenal čtyři body, přišlo devítikolové čekání na
vítězství, což se nakonec stalo osudné trenéru Radoslavu
Látalovi. Ve funkci ho nahradil Martin Pulpit, který Ostravu
zvedl z poslední příčky mimo vody sestupové. Po podzimu
tak Baníku patřilo dvanácté místo v ligové tabulce. V zimní
přestávce na Bazalech také notně posílili. V prvé řadě se
do Ostravy vrátil po jedenácti letech v zahraničí Milan
Baroš, klub dále posílili např. posílili Vlastimil Stožický či
perspektivní Jan Hable.

Úspěšná historie ostravského fotbalu
Ostravský fotbalový klub byl založen v roce 1922 a hrál pod názvem SK Slezská Ostrava. Jeho hvězda začala stoupat brzy vzhůru
a v ročníku 1937/38 tamní fotbalisté poprvé ochutnali, jaké je to
nastupovat v nejvyšší fotbalové soutěži v zemi. V roce 1976 Ostravští získali poprvé československý titul. Nejslavnější období Baník
však zažil na přelomu 70. a 80. let, kdy v klubu trénoval Evžen
Hadamczik. Pod taktovkou tohoto trenéra hrála Ostrava o ty nejvyšší příčky – dvakrát kralovala první československé lize, jednou
triumfovala v Československém poháru, v roce 1979 si zahrála
semifinále Poháru vítězů pohárů a o dva roky později dokráčela
do čtvrtfinále druhé věhlasné evropské soutěže, Poháru mistrů
evropských zemí. Velmi často ostravští příznivci vzpomínají také
na dva nejzářivější úspěchy jejich klubu z doby, kdy už existovala
samostatná česká soutěž. V ročníku 2003/04 tým kolem Marka
Heinze, Reného Bolfa či Radoslava Látala zvítězil v Gambrinus
lize a o rok později se Baník radoval také ze zisku Poháru ČMFS.
V posledních sezónách však, krom zisku bronzových medailí za
třetí pozici v ligové tabulce v ročníku 2009/10, si moc radosti os-
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travští fanoušci neužili.
V posledních dvou sezónách Baník shodně obsadil
až čtrnáctou pozici.

Podzimní trenérská
rošáda
Ostrava určitě nevykročila do sezóny 2012/13
způsobem, kterým by
chtěla. Hned v prvním
utkání prohrála na
půdě Jablonce. V dalším kole se jí vedlo již
lépe a v domácím prostředí uhrála bod za remízový
výsledek 2:2 s pražskou Slavii. Následně naplno
bodovala na jihu Čech, kde si poradila s českobudějovickým Dynamem. V dalších devíti kolech se
však Baníku nepodařilo ani jednou zvítězit a připsal si na své konto pět porážek. Po dvanáctém
kole mu tak patřila poslední příčka. A tak musely nastat změny. Dosavadního kouče Radoslava Látala nahradil Martin Pulpit, který si
jako svého asistenta vybral Milana Matejku,
jehož plzeňští fanoušci znají z jeho působení
u mládežnických týmů Viktorky i jako asistenta Pavla Vrby u plzeňského „áčka“. Tato
výměna přinesla kýžený efekt hned ve střetnutí nadcházejícím, ve kterém ostravští fotbalisté protrhli své čekání na výhru, neboť na Bazalech porazili Teplice v poměru 3:2.
V nadcházejícím klání sice Baník padl na Julisce, ale před domácími fanoušky se vytáhl dalším tříbodovým ziskem. Odskákalo to
Slovácko. Podzimní část ročníku pak zakončili Pulpitovi svěřenci
výhrou na Slavii 2:0. Před zimní přestávkou tak Ostravě patřila se
ziskem sedmnácti bodů dvanáctá příčka.

Jak je důležité míti Milana?
V zimním přestupním termínu
se v souvislosti s ostravským
Baníkem skloňovalo převážně
jedno jediné jméno. Milan Baroš
se nakonec dohodl s klubem z Bazalů na rok a půl dlouhé smlouvě.
Bývalá ostravská hvězda se tak
vrací do míst, kde se fotbalovému
řemeslu vyučila. Od roku 2002 působil druhý nejlepší střelec v historii
českého národního týmu v FC Liverpool, se kterým zvítězil v Lize mistrů.
V Anglii poté oblékal také dres Aston
Villy či Portsmouthu. Vyzkoušel si
i francouzskou Ligue 1, kde hájil čest
a slávu Lyonu. Poslední sezóny mimo
Česko nastupoval za istanbulský Galatasaray, kde se před dvěma
týdny dohodl na rozvázání smlouvy. Po jedenácti letech se tak
tento rychlonohý útočník vrací zpět na české prvoligové trávníky.
Do Česka se také navrací z Řecka talentovaný středopolař Jan
Hable. Odchovanec Nového Města nad Metují již na Bazalech působil v roce 2009. Novicem v ostravském dresu je naopak záložník
Vlastimil Stožický, který naposledy nastupoval za Trnavu. V nej-

vyšší české soutěži
naposledy
působil
v Teplicích, kde odehrál loňský ročník.
Posílila také defenzíva
Ostravských. Z druholigové Vlašimi zamířil do
Baníku Jaroslav Starý.
I on má však zkušenosti
s Gambrinus ligou, neboť
dříve působil na Žižkově,
ve Slavii a hrál také za Slovácko. Naopak nováčkem
v první lize je Patrizio Stronati, osmnáctiletý talentovaný hráč z Hlučína, jenž má,
jak jeho jméno napovídá, italské kořeny. Nicméně i z Ostravy se odcházelo. Ján Greguš šel hledat své fotbalové štěstí do
Anglie, kde bude působit v druholigovém Boltonu. Odešel také
Róbert Zeher, jehož další fotbalové kroky směřují do třetiligového
Zábřehu. Ostravský dres dále nebudou již oblékat Antonín Buček,
Ebus Onuchukwu či Tomáš Vrťo.

FC Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:2)
Branky: 8. Ševinský, 28. Horváth, 50. Hanousek – 71.
Onuchukwu
ČK: 56. Greguš
ŽK: Kapralík, Greguš, Milosavljev – Ďuriš, Hanousek
Rozhodčí: Tomáš Kocourek – Ivo Nádvorník, Jiří Jiřík
Diváci: 9 872
Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Ševinský, Procházka,
Řezník – Horváth, Hanousek – Štípek (66. Hora), Kolář
(59. Darida), Ďuriš (84. Fillo) – Bakoš. Trenér Pavel Vrba.
Baník Ostrava: Buček – Zawada (37. E. Onuchukwu),
Vomáčka, Kaprálik, Mach – Milosavljev, Vašenda,
Frydrych, Greguš, Kukec (81. Holzer) – Kraut (61.
Droppa). Trenér Radoslav Látal.
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Generální partner mládeže

Juniorka odehrála dva zápasy,
připsala si šest bodů
Nejen náročnou zimní přípravu, ale také dva mistrovské

Hlavní partner mládeže

zápasy jara mají již za sebou mladíci z viktoriánské
juniorky. Zimní drill zvládli všichni hráči podle slov
trenéra Jiřího Skály na výbornou, stejně tak i úvod jara,
kdy doma přehráli tým Slovácka.

Partneři mládeže

Významní partneři

Tři výhry, jedna porážka a stejný počet nerozhodných zápasů, taková byla bilance juniorky během zimní přestávky. Dobrou formu
si mladíci přenesli i do úvodního utkání ve kterém hostili na hřišti
v Luční ulici celek Slovácka. Viktoria byla od samého úvodu lepším
týmem a po zásluze šla ve 13. minutě do vedení zásluhou Daniela
Černého. I druhý poločas se hrál v režii domácích hráčů a tak skore
postupně narůstalo. V 70. minutě našel Černý uličkou pronikajícího
Patrika Domabyla a ten poslal Viktorku do dvougólového vedení.
V 82. minutě zahrávala Viktoria trestný kop, jehož exekutorem
se stal aktivně hrající Martin Lukeš. Centr hlavou nadzvedl Ondřej Chocholoušek a míč skončil za zády gólmana hostí. Definitivní
tečku za povedeným zápasem udělal v 87. minutě svojí druhou trefou v utkání Daniel Černý – 4:0.
„Utkání mělo, a to díky oběma týmům, vysokou kvalitu. Můžeme být
spokojeni jak s výsledkem, tak i předvedenou hrou, “ pochvaloval si
výkon svěřenců asistent trenéra Martin Lepeška. V utkání dostali
prostor i nově příchozí mladíci z dorostu (Hradecký, Vondráček,
Domabyl, Pernglau). „Své role se zhostili dobře. S jejich výkonem
můžeme být rovněž spokojeni,“ dodal Lepeška.
K dalšímu utkání zamířili viktoriáni na jih Čech, do Českých Budějovic. Přestože byli domácí fotbalisté při pohledu na tabulku papírovým favoritem, obraz hry napovídal o opaku. Hostující Viktoria byla
od prvních minut lepší a po právu se v desáté minutě ujala vedení
zásluhou Dominika Manduly. Další šance na zvýšení měl Hradecký
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s Mandulou, avšak v tomto případě vyzněl souboj s domácím gólmanem lépe pro brankáře
Vokatého. I druhý poločas nabídl přítomným
ofenzivní podívanou. Změnu stavu tak přinesla
65. minuta. Po rychlém brejku Michala Lukeše
a jeho zpětné přihrávce se prosadil Daniel
Černý a svojí dvanáctou brankou v sezoně zvýšil na 0:2. Zapsat do
listiny střelců se pak mohli Domabyl a Pernglau, ale chybělo více
přesnosti. Šest minut před koncem, po rozehraném trestném kopu,
snížili domácí Radouchem - 1:2. „I tentokrát můžeme být spokojeni.
Dokázali jsme navázat na úvodní zápas se Slováckem, navíc jsme
měli dobrou i přechodovou fázi. Poctivou práci odvedla rovněž defenziva,“ okomentoval zápas trenér Jiří Skála.

FC Viktoria Plzeň–1.FC Slovácko 4:0 (1:0)
Branky: 13. Černý, 70. Pernglau, 82. Chocholoušek,
87. Černý
Rozhodčí: Kalenda – Mokrusch, Štěrba
Viktoria: Mandous – Lukeš, Libotovský, Chocholoušek,
Končal – Kyndl, Domabyl (76. Hradecký), Černý – Štípek (46.
Pernglau), Kůžel (65. Mandula), Petráček. Trenéři Skála,
Lepeška

SK Dynamo České Budějovice–FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)
Branky: 84. Radouch – 10. Mandula, 65. Černý
Rozhodčí: Hrubeš – Nádvorník, Dobrovolný
Viktoria: Mandous – Lukeš, Chocholoušek, Libotovský,
Hošťálek – Domabyl, Hradecký, Kyndl – Pernglau, Černý,
Mandula (82. Růžička). Trenéři Skála, Lepeška.
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Memoriál Josefa Žaloudka ovládla
Viktoria Plzeň
Návrat na výsluní, tak by se dal hodnotit devátý ročník
Memoriálu Josefa Žaloudka, který pořádá FC Viktoria
Plzeň pod patronací starosty UMO Plzeň 2 pana
Ing. Lumíra Aschenbrennera a ve spolupráci s Nadací
sportující mládeže, neboť mladí fotbalisté Viktorie Plzeň
se stali jeho vítězi a celkově si tak připsali páté prvenství
v tomto prestižním klání v žákovské kategorii U15.

„Klukům patří za celý turnaj velký, velký dík! Jsem rád, že jsme
památku Josefa Žaloudka uctili tím nejlepším možný způsobem,“
nezakrýval dojetí ze zisku poháru trenér Filip Linhart. Mladí viktoriáni odstartovali pouť za prvenstvím zápasem s Baníkem Sokolov,
který vyhráli 2:1, díky trefám Suchého a Jonáka. Následně pak se
utkali s bavorským týmem SpVgg Bayreuth
1:0 (Šampalík). Dále
se do cesty postavila
Sparta Praha. Tento
zápas skončil dělbou
bodů 2:2, branky stříleli Kopřiva, Duchoslav. „Velmi dobře jsme
zvládli první polovinu
tohoto utkání a vedli
zaslouženě o dva góly.
Bohužel stejně zaslouženě jsme v druhé části
dva góly obdrželi,“ doplnil info k utkání trenér Štěpán Havránek.

22

VIKTORIÁN 9 GL 2013 / Juniorka

Před obědem čekal Viktorku jeden ze dvou severočeských týmů
na turnaji - Baník Most. Viktoriáni vyhráli 7:1, branky: 2x Kopřiva, 2x Zíka, 2x Duchoslav, Suchý. Po polední pauze se postavili
proti soupeři z opačného konce republiky - Českým Budějovicím.
(4:2, 3x Duchoslav, Kopřiva). I toto utkání nepostrádalo náboj a patřilo k tomu lepšímu, co bylo na turnaji k vidění. V předposledním
zápase los přiřknul tým z Ústí nad Labem. I ten skončil výhrou plzeňských barev v poměru 2:0, Jonák, Rychnovský.
V posledním utkání pak narazili na Příbram (2:2, Kopřiva, Mudra)
„Přesto, že výsledek v posledním utkání neměl vliv na naše umístění, chtěli jsme turnaj zakončit vítězstvím. Toto předsevzetí dostalo během prvních 4 minut vážné trhliny neb jsme prohrávali
o dva góly. Za tohoto stavu jsme dokonce neproměnili penaltu.
V předposledním zápase přiřknul los mladým viktoriánům tým
z Ústí nad Labem. I toto utkání skončilo výhrou plzeňských barev
v poměru 2:0, Jonák, Rychnovský.
Soupiska Viktorie: Balcar, Šampalík – Duchoslav, Jonák, Kopřiva,
Mudra, Rychnovský, Suchý, Tomášek, Vacovský,
Vajai, Zíka
Ocenění
jednotlivcům,
ale i kolektivům předávala na slavnostním
vyhlášení radní Ivana
Rottová, člen Rady města
Plzně pro oblast školství,
mládeže, sportu a životního prostředí, Mgr.
František Berka, ředitel
Nadace sportující mládeže a člen prvního týmu

Viktorie Plzeň a odchovanec
trenéra Josefa Žaloudka –
Martin Fillo. Cenu pro nejlepšího střelce převzal za
sedm vstřelených branek
Daniel Kocour z Baníku Sokolov, nejlepším brankářem
turnaje byl vyhlášen Jan
Čtvrtečka ze Sparty Praha.
Cenu Pavla Nedvěda, určenou pro nejlepšího hráče,
pak ukořistil viktorián Jakub Kopřiva.

Žofín tleskal
ženskému fotbalu
Viktorie

U příležitosti slavnostního vyhlášení 11. Galavečera
Grassroots fotbalu, který proběhl v prostorách
pražského paláce Žofín, a kde přebírali ocenění
nejlepší mládežníci, ženy, futsalisté a trenéři
z

neprofesionálního

fotbalu,

slavila

úspěchy

i plzeňská Viktoria.

ského fotbalu Viktorie Plzeň. Ocenění pochopitelně těší,
ale také zavazuje,“ uvedl.

„Myslím, že pro ženský a dívčí fotbal FC Viktoria Plzeň to byl jeden
z nejúspěšnějších ročníků,“ uvedl manažer ženského fotbalu Viktorie Plzeň, Karel Rada, který se v kategorii trenér roku dívčí kopané umístil na prvním místě. „Beru to jako ocenění celého žen-

V kategorii talent roku dívčí kopané obsadily zástupkyně Viktorie Plzeň na pomyslném stupni vítězů hned
dvě příčky. Na druhém místě skončila Kateřina Svitková,
3.místo pak patří Sáře Juračkové. „Obě děvčata patří mezi
pravidelné reprezentantky a opory týmu.“ Tím však výčet
úspěchů plzeňského fotbalu nekončil. V kategorii trenér
roku žen se umístil na druhém místě Karel Fajfrlík, který
je trenérem viktoriánských žen a juniorek již devátým rokem. „Chtěl bych poděkovat všem oceněným a nejenom
jim, ale také ostatním trenérům a funkcionářům, kteří se podílejí
na tomto úspěchu ženské kopané v Plzni. Velký dík patří samotné
Viktorii Plzeň, která podporuje ženskou kopanou a vytváří nám
k tomu dobré podmínky,“dodal Rada.
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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

Mladá Boleslav

1:0

Teplice

Jablonec

0:4

České Budějovice

Slovácko

0:0

Dukla Praha

Liberec

3:0

Mladá Boleslav

Slovácko

31. 3.

15.00

Sigma Olomouc

Teplice

5. 5.

17.00

Dukla

Sparta

1:1

Dukla

Plzeň

1:4

Plzeň

Jablonec

1:1

Slavia Praha

Ostrava

0:2

Příbram

Jablonec

30. 3.

16.00

Jihlava

Dukla

3. 5.

18.00

Příbram

Liberec

0:4

Příbram

Slovácko

0:1

Slavia

Příbram

2:1

České Budějovice

Mladá Boleslav

0:1

Dukla

České Budějovice

29. 3.

18.00

Ostrava

Příbram

4. 5.

17.00

Slovácko

Brno

0:1

Ostrava

Sigma Olomouc

1:2

Hradec Králové

Teplice

2:0

Slovácko

Sigma Olomouc

1:1

Sparta

Plzeň

30. 3.

18.00

Hradec Králové

Slovácko

5. 5.

17.00

Jablonec

Ostrava

2:0

Liberec

Slavia

0:0

Jihlava

Sparta

1:1

Jablonec

Hradec Králové

3:2

Teplice

Slavia

31. 3.

15.00

Slavia

Jablonec

5. 5.

17.00

České Budějovice

Sigma Olomouc

1:0

Brno

České Budějovice

3:1

Sigma Olomouc

Dukla

2:1

Teplice

Brno

2:0

Brno

Hradec Králové

31. 3.

17.00

Plzeň

České Budějovice

5. 5.

17.00

Plzeň

Hradec Králové

3:0

Mladá Boleslav

Jihlava

1:3

Ostrava

Brno

1:1

Příbram

Sparta

0:0

Ostrava

Jihlava

30. 3.

15.00

Brno

Mladá Boleslav

5. 5.

17.00

Slavia

Jihlava

3:3

Sparta

Hradec Králové

1:0

Liberec

Mladá Boleslav

2:0

Plzeň

Jihlava

1:0

Liberec

Sigma Olomouc

30. 3.

16.00

Liberec

Sparta

4. 5.

18.00

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

Hradec Králové

Jablonec

2:2

Slovácko

Mladá Boleslav

3:1

Teplice

Sigma Olomouc

1:1

Jihlava

Hradec Králové

0:0

Plzeň

Teplice

7. 4.

17.00

Plzeň

Slavia

12. 5.

17.00

Jihlava

Plzeň

1:1

Jablonec

Příbram

2:2

Dukla

Jihlava

2:2

Teplice

Dukla Praha

1:1

Slavia

Dukla

7. 4.

17.00

České Budějovice

Hradec Králové

10. 5.

18.00

Sigma Olomouc

Slovácko

2:0

České Budějovice

Dukla

1:1

Příbram

Ostrava

2:1

Ostrava

České Budějovice

0:0

České Budějovice

Příbram

5. 4.

18.00

Jablonec

Jihlava

12. 5.

15.00

Ostrava

Slavia

2:2

Plzeň

Sparta

1:0

Slovácko

Hradec Králové

1:1

Liberec

Jablonec

1:0

Jablonec

Slovácko

7. 4.

15.00

Příbram

Sigma Olomouc

11. 5.

16.00

Liberec

Dukla

3:2

Slavia

Teplice

2:0

Jablonec

Slavia

0:0

Mladá Boleslav

Příbram

1:0

Ostrava

Liberec

5. 4.

17.00

Teplice

Ostrava

12. 5.

17.00

Brno

Teplice

1:1

Hradec Králové

Brno

2:0

České Budějovice

Plzeň

0:1

Olomouc

Slavia Praha

2:1

Jihlava

Brno

5. 4.

15.00

Slovácko

Liberec

11. 5.

19.00

Mladá Boleslav

České Budějovice

3:2

Jihlava

Ostrava

3:2

Mladá Boleslav

Brno

1:0

Sparta

Slovácko

4:0

Hradec Králové

Mladá Boleslav

7. 4.

17.00

Dukla

Brno

10. 5.

18.00

Sparta

Příbram

2:1

Sigma Olomouc

Liberec

3:0

Sparta

Liberec

2:1

Brno

Plzeň

1:3

Sigma Olomouc

Sparta

7. 4.

17.00

Sparta

Mladá Boleslav

11. 5.

18.00

3. kolo 11. 8. 2012

8. kolo 22. 9. 2012

13. kolo 3. 11. 2012

18. kolo 2. 3. 2013

23. kolo 13. 4. 2013

28. kolo 22. 5. 2013

Dukla

Teplice

4:0

Teplice

Plzeň

1:1

Slavia

Plzeň

0:1

Příbram

Teplice

2. 3.

16.00

Dukla

Jablonec

12. 4.

18.00

Liberec

Teplice

22. 5.

18.00

Příbram

Mladá Boleslav

1:1

Dukla

Slavia

0:0

Hradec Králové

České Budějovice

0:1

Slovácko

Dukla

4. 3.

17.00

Teplice

České Budějovice

14. 4.

17.00

Ostrava

Dukla

22. 5.

17.00

Slovácko

Sparta

1:4

Příbram

České Budějovice

1:1

Jihlava

Jablonec

0:1

Hradec Králové

Sigma Olomouc

3. 3.

15.00

Slovácko

Plzeň

13. 4.

19.00

Hradec Králové

Příbram

23. 5.

17.00

Jablonec

Liberec

1:0

Slovácko

Jablonec

0:1

Sigma Olomouc

Příbram

6:1

Plzeň

Ostrava

3. 3.

20.00

Sparta

Slavia

13. 4.

18.00

Jihlava

Slovácko

21. 5.

18.00

České Budějovice

Ostrava

1:2

Liberec

Ostrava

2:2

Ostrava

Teplice

3:2

Jihlava

Liberec

1. 3.

18.00

Liberec

Hradec Králové

13. 4.

18.00

Mladá Boleslav

Jablonec

23. 5.

17.00

Plzeň

Brno

2:3

Brno

Jihlava

5:1

Liberec

Slovácko

3:2

Jablonec

Brno

3. 3.

15.00

Příbram

Jihlava

13. 4.

16.00

Slavia

České Budějovice

23. 5.

17.00

Slavia

Sigma Olomouc

1:1

Mladá Boleslav

Hradec Králové

1:0

Brno

Dukla

1:3

Slavia

Mladá Boleslav

3. 3.

18.05

Brno

Sigma Olomouc

14. 4.

17.00

Sigma Olomouc

Plzeň

23. 5.

17.00

Hradec Králové

Jihlava

1:1

Sparta

Sigma Olomouc

1:2

Mladá Boleslav

Sparta

1:1

České Budějovice

Sparta

1. 3.

20.15

Mladá Boleslav

Ostrava

14. 4.

17.00

Brno

Sparta

23. 5.

17.00

4. kolo 18. 8. 2012

9. kolo 29. 9. 2012

14. kolo 10. 11. 2012

19. kolo 9. 3. 2013

24. kolo 20. 4. 2013

29. kolo 26. 5. 2013

Teplice

Příbram

1:4

Jablonec

Dukla

2:2

Teplice

Liberec

3:0

Dukla

Příbram

8. 3.

18.00

Jihlava

Teplice

19. 4.

18.00

Slavia

Hradec Králové

26. 5.

17.00

Dukla

Slovácko

2:2

České Budějovice

Teplice

3:2

Dukla

Ostrava

2:0

Teplice

Slovácko

10. 3.

15.00

Hradec Králové

Dukla

21. 4.

17.00

České Budějovice

Jihlava

26. 5.

17.00

Sigma Olomouc

Hradec Králové

1:1

Plzeň

Slovácko

1:1

Příbram

Hradec Králové

0:0

Sparta

Jablonec

10. 3.

20.00

Plzeň

Příbram

21. 4.

17.00

Jablonec

Sigma Olomouc

26. 5.

17.00

Ostrava

Plzeň

1:3

Slavia

Sparta

1:0

Slovácko

Jihlava

3:0

Liberec

České Budějovice

9. 3.

16.00

Slavia

Slovácko

21. 4.

17.00

Slovácko

Ostrava

26. 5.

17.00

Liberec

Jihlava

1:1

Hradec Králové

Liberec

2:2

Jablonec

Mladá Boleslav

2:3

Mladá Boleslav

Plzeň

10. 3.

15.25

České Budějovice

Jablonec

21. 4.

18.00

Plzeň

Liberec

26. 5.

17.00

Brno

Jablonec

1:4

Jihlava

Příbram

2:1

České Budějovice

Slavia

2:1

Brno

Slavia

8. 3.

20.15

Liberec

Brno

20. 4.

18.00

Příbram

Brno

26. 5.

17.00

Mladá Boleslav

Slavia

1:4

Sigma Olomouc

Brno

1:1

Plzeň

Sigma Olomouc

3:0

Ostrava

Hradec Králové

9. 3.

15.00

Sigma Olomouc

Mladá Boleslav

21. 4.

17.00

Dukla

Mladá Boleslav

26. 5.

17.00

Sparta

České Budějovice

3:1

Ostrava

Mladá Boleslav

2:2

Sparta

Brno

2:0

Sigma Olomouc

Jihlava

9. 3.

15.45

Ostrava

Sparta

20. 4.

17.00

Teplice

Sparta

26. 5.

17.00

5. kolo 25. 8. 2012
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11. kolo 20. 10. 2012

Teplice

10. kolo 6. 10. 2012

20. kolo 16. 3. 2013

15. kolo 17. 11. 2012

25. kolo 27. 4. 2013

30. kolo 1. 6. 2013

Příbram

Dukla

1:1

Teplice

Jihlava

3:1

Hradec Králové

Slavia

3:2

Č. Budějovice

Brno

15. 3.

18.00

Slovácko

České Budějovice

27. 4.

19.00

Mladá Boleslav

Teplice

1. 6.

17.00

Slovácko

Teplice

2:1

Dukla

Hradec Králové

1:0

Jihlava

České Budějovice

1:0

Hradec Kr.

Sparta

17. 3.

15.00

Jablonec

Plzeň

28. 4.

15.00

Sparta

Dukla

1. 6.

17.00

Jablonec

Sparta

1:2

Příbram

Plzeň

1:0

Sigma Olomouc

Jablonec

0:1

Jablonec

Teplice

17. 3.

15.00

Příbram

Slavia

27. 4.

16.00

Liberec

Příbram

1. 6.

17.00

České Budějovice

Liberec

0:2

Slovácko

Slavia

3:0

Ostrava

Slovácko

2:1

Jihlava

Ml. Boleslav

15. 3.

18.00

Teplice

Hradec Králové

28. 4.

17.00

Brno

Slovácko

1. 6.

17.00

Plzeň

Mladá Boleslav

2:0

Jablonec

České Budějovice

2:1

Liberec

Plzeň

1:2

Olomouc

Ostrava

17. 3.

17.00

Sparta

Jihlava

27. 4.

18.00

Ostrava

Jablonec

1. 6.

17.00

Slavia

Brno

5:0

Brno

Liberec

2:1

Brno

Příbram

1:0

Plzeň

Dukla

17. 3.

17.00

Dukla

Sigma Olomouc

26. 4.

18.00

Sigma Olomouc

České Budějovice

1. 6.

17.00

Hradec Králové

Ostrava

1:1

Mladá Boleslav

Sigma Olomouc

0:1

Mladá Boleslav

Dukla

3:0

Slavia

Liberec

17. 3.

17.00

Brno

Ostrava

28. 4.

17.00

Hradec Králové

Plzeň

1. 6.

17.00

Jihlava

Sigma Olomouc

1:1

Sparta

Ostrava

2:0

Sparta

Teplice

1:0

Slovácko

Příbram

16. 3.

17.00

Mladá Boleslav

Liberec

28. 4.

17.00

Jihlava

Slavia

1. 6.

17.00
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Partneři
LEŠENÍ

merchandising
promotion
sales force

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

DYBS

Oficiální dodavatelé

Základní barevné pozitivní provedení značky

P L Z E Ň

Mediální partneři

natery

Varianta 1

Manuál značky České televize

Verze 1.2

malby

1.1

Varianta 2
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Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

Partneři / VIKTORIÁN 9 GL 2013
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Soupiska

Tabulka Gambrinus ligy po 17. kole

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň

HOSTÉ
FC Baník Ostrava

Brankáři
1 Matúš Kozáčik
24 Aleš Mandous
33 Roman Pavlík

Brankáři
1 Jiří Pavlenka
23 Jan Andrejko
30 Michal Bárta

Obránci
2 Lukáš Hejda
6 Matěj Končal
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
27 František Rajtoral
28 Marián Čišovský

27. 12. 1983
21. 4. 1992
17. 1. 1976

9. 3. 1990
8. 12. 1993
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
2. 3. 1986
2. 11. 1979

Záložníci
7 Martin Zeman
10 Pavel Horváth
11 Martin Fillo
16 Vladimír Darida
19 Jan Kovařík
26 Daniel Kolář
29 David Štípek

28. 3. 1989
22. 4. 1975
7. 2. 1986
8. 8. 1990
19. 6. 1998
27. 10. 1985
31. 5. 1992

Útočníci
9 Stanislav Tecl
20 Roman Adamov
12 Michal Ďuriš
23 Marek Bakoš

1. 9. 1990
21.6.1982
1. 6. 1988
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

14. 4. 1992
14. 5. 1991
23. 12. 1989

Obránci
2 Jan Baránek
3 Zdenko Kaprálik
5 Petr Mach
11 Jaroslav Starý
14 Michal Velner
16 Jan Zawada
19 Michal Frydrych
24 Oldřich Byrtus
26 Benjamin Vomáčka
28 Patrizio Stronati
29 Tomáš Vengřinek
Filip Kaša

26. 6. 1993
28. 8. 1985
22. 3. 1985
9. 2. 1988
5. 10. 1991
6. 6. 1988
27. 2. 1990
4. 1. 1994
27. 6. 1978
17. 11. 1994
8. 6. 1992
1. 1. 1994

Záložníci
4 Martin Lukeš
6 Lukáš Droppa
7 Jan Hable
12 Vladan Milosavljev
13 Martin Foltýn
15 Antonín Fantiš
17 Dalibor Vašenda
18 Vlastimil Stožický
20 Davor Kukec
21 Daniel Holzer

17. 11. 1978
22. 4. 1989
4. 1. 1989
1. 2. 1987
17. 8. 1993
15. 4. 1992
2. 6. 1991
19. 8. 1983
16. 4. 1986
18. 8. 1995

Útočníci
9 Dominik Kraut
22 Petr Soukup
25 Václav Svěrkoš
27 Milan Baroš
Trenér Martin Pulpit
Asistenti trenéra Milan Matejka, Vítězslav Rejmon
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1.

FC Viktoria Plzeň

17

11

4

2

30:12

37

2.

AC Sparta Praha

17

10

4

3

27:12

34

3.

FK Baumit Jablonec

17

9

5

3

29:17

32

4.

SK Sigma Olomouc

17

8

6

3

26:16

30

5.

FK Mladá Boleslav

17

8

3

6

20:20

27

6.

Dukla Praha

17

5

8

4

27:23

23

7.

FC Slovan Liberec

17

6

4

7

23:25

22

8.

Zbrojovka Brno

17

6

3

8

21:30

21

9.

1. FC Slovácko

17

5

5

7

21:24

20

10.

FC Vysočina Jihlava

17

4

8

5

21:27

20

11.

SK Slavia Praha

17

4

6

7

20:21

18

12.

FC Baník Ostrava

17

4

6

7

22:28

18

13.

FC Hradec Králové

17

3

8

6

17:20

17

14.

FK Teplice

17

4

5

8

18:26

17

15.

Dynamo České Budějovice

17

4

4

9

15:23

16

16.

1. FK Příbram

17

2

7

8

12:25

13

Léto 2013
Levné letenky
nejen do Evropy!
Paříž Nice Řím Neapol Katánie Lamezia Terme Olbie Cagliari Soluň Corfu Zakyntos


15. 1. 1990
13. 5. 1987
1. 11. 1983
28. 10. 1981



















Chania Heraklion Rhodos Kos Larnaca Barcelona Valencie Bilbao Palma de Mallorca
Ibiza Malaga Tenerife Las Palmas Split Dubrovník Burgas Antálie Dubaj Tel Aviv
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V lize Mladá Boleslav
a pak doma Dukla Praha
V příštím kole zamíří plzeňští fotbalisté do města aut,
Mladé Boleslavi, kde je čeká utkání 19. kola Gambrinus
ligy. O týden později pak zavítá do Štruncových sadů tým
s bohatou a slavnou historií - Dukla Praha.

Příští ligový duel bude pikantní pro exviktoriána Františka Ševinského, který se během zimní přestávky po čtyřech letech vrátil
do Mladé Boleslavi právě ze západu Čech. Zkušený obránce tak
v týmu Středočechů zahájil svoji druhou misi. Podzimní duel obou
soupeřů, hraný v srpnu mezi jednotlivými duely Evropské ligy s Lokerenem, skončil v Doosan areně výhrou Viktorie 2:0. Vítězství se
však nerodilo lehce, oba góly padly až ve druhé části. Nejprve se
prosadil Marek Hanousek, poté upravil na konečných dva nula Václav Procházka, jenž ve
městě aut působil necelých pět let. Podzim
trávil na „druhé straně“ také sedmadvacetiletý záložník Martin Fillo, který v dresu
Mladé Boleslavi odehrál osm zápasů. Poslední tři prvoligové duely obou soupeřů
skončily výhrou plzeňských fotbalistů,
kteří budou chtít na tuto sérii navázat
i v příštím utkání.
Dalším soupeřem, kterého budeme
moci shlédnout ve Štruncových sadech,
bude Dukla Praha. Tedy klub, jehož
dres v minulosti oblékaly legendy československého fotbalu. Připomeňme
si Josefa Masopusta, Svatopluka
Pluskala, Ladislava Vízka, Josefa
Adamce, Ivo Viktora, či Zdeňka Nehodu. Stadion Juliska během slav-
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ných let hostil mimo jiné
Ajax Amsterdam, Manchester United, Celtic
Glasgow, či Bayer Leverkusen. Po tučných
letech však přišel
ústup z fotbalového
výsluní. Až v minulé sezoně se tým Luboše Kozla vrátil mezi elitu
a od té doby se opět do historických análů zapisují další vzájemné
zápasy s plzeňskou Viktorkou.Ze tří utkání, které oba soupeři spolu
odehráli, se dvakrát z výhry radovala Viktoria (4:1, 4:2), jedenkrát
skončil zápas smírným výsledkem 1:1. Dres Dukly v současnosti
oblékají hned tři hráči, kteří prošli fotbalovou Plzní. Tomáš Borek,
Ondřej Vrzal a Patrik Berger. V opačném gardu působil Marek Hanousek, který je však kvůli zranění v současnosti mimo hru.

