Vážení sportovní přátelé,
dnes se scházíme zde v Doosan Areně u příležitosti dalšího domácího utkání Gambrinus
ligy, ve kterém tentokrát hostíme tým 1. FK Příbram. Dovolte mi, srdečně Vás přivítat na
tomto zápase jménem celého klubu, managementu, hráčů, zaměstnanců a popřát vám
příjemný sportovní zážitek.
Jak jistě víte, kromě vítězného ligového duelu s Teplicemi, který jsme sehráli ve Štruncových sadech, máme za sebou vystoupení v Poháru České pošty. Zde se nám nepodařilo
přejít přes severočeský Jablonec a pohárová pouť pro nás pro tuto sezonu bohužel skončila. Oba zápasy se staly kořistí soupeře, náročný program si vybral svoji daň. V nejbližších
měsících tak budeme bojovat pouze v ligové soutěži. Věřím, že nám tento klasický režim
jednoho zápasu týdně pomůže nejen po herní, ale i po psychické stránce. Nyní se můžeme
soustředit pouze na souboj o první příčku ligové tabulky.
V doposud posledním utkání jsme se představili na hřišti Slovácka, které stále ještě nemá
zajištěnou ligovou definitivu pro příští ročník. Domácí podali po celý zápas houževnatý výkon a výborně se na nás připravili. Museli jsme dobývat dobře organizovanou obranu soupeře. Po přestávce ale začalo hrát Slovácko aktivněji a oba týmy se dostávaly do slibných šancí. Díky trpělivosti jsme se dokázali prosadit a zásluhou tref Koláře a Horvátha výsledek zápasu
strhnout na svoji stranu. Získané tři body nám zaručily, že i po třiadvacátém
ligovém kole zůstáváme na první příčce tabulky.
VIKTORIÁN
Oficiální klubový magazín FC Viktoria Plzeň

Dnešní soupeř patří mezi ty nepříjemné a vzájemné zápasy přinášejí boj o ka-
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ždou píď hřiště. To nakonec dokazuje i podzimní výsledek, kdy jsme na jeho
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hřišti po náročné bitvě těsně prohráli. O to větší motivaci mají dnes hráči, kteří
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řit o první místo tabulky. Pohled na tabulku však neúprosně říká, že Středočeši
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nemají bodů na rozdávání, neboť každý bod pro ně má cenu zlata. Čekám dnes
velice těžké utkání, ve kterém bude soupeř urputně bojovat. Věřím, že budete,
stejně jako v předcházejících zápasech, naším dvanáctým hráčem, že společně dokážeme zvítězit a následně i oslavit výhru. Děkujeme, že jste s námi.

Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
Uzávěrka čísla: 16. dubna 2013

Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Od léta viktoriánem
Prošel oběma pražskými S, dva roky působil na Kypru,
kde se setkal v jednom celku s bývalým viktoriánem
Honzou Rezkem. S ním společně sledoval zápasy
plzeňské Viktorie v pohárové Evropě. Tou dobou však
ještě gólman Matúš Kozáčik nemohl tušit, že za několik
měsíců bude hájit její čest a slávu a probojuje se s ní až
do osmifinále Evropské ligy.

Fotbalové začátky pod otcovým dohledem a po boku
bratra

FILM PRO CELOU RODINU OD 25. 4.
DĚTSKÁ NEDĚLE (předpremiéra) 21. 4.

více informací naleznete na

PREMIÉRA 18. 4.
4
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První fotbalové krůčky udělal Matúš po boku bratra a také pod
dohledem otce. „Taťka nás k fotbalu vedl. Ján, můj starší bratr,
se k němu dostal dříve, hrál tenkrát ještě klasického stopera.
Za Dolný Kubín jsem poté začal nastupovat i já,“ vzpomíná na
své začátky. Ani současná plzeňská jednička, jak to u gólmanů
bývá, nenašla okamžitě svůj post na hřišti mezi třemi tyčemi.
„Abych pravdu řekl, ani přesně nevím, kdy se to zlomilo. Když
jsem začínal v žáčcích, moc se neřešilo, kde hrajete. Nebylo to nijak
směřované k tomu, že budu gólman. Na jednom žákovském turnaji
se tenkrát něco přihodilo, já jsem si to šel zkusit a od té doby jsem
v brance,“ tvrdí. „Byla to vlastně taková náhoda,“ dodává vzápětí.
Dolný Kubín, město ležící kousek od Žiliny s necelými dvaceti tisíci
obyvateli, postupně začal být oběma bratrům malý. „Ján se dostal
do Žiliny, ale prodělal dvě operace kolena. Poté s fotbalem skončil
a nepokoušel to dále,“ prozrazuje. To Matúšovi se ozval, když končil
základní školní docházku, fotbalový klub z Košic. V jeho životě tak
nastalo několik změn najednou.

Z Dolného Kubína do Košic, z žáků do dorostu, ze základní
školy na gymnázium
„Když jsem se dostal do Košic, akorát jsem vycházel základní školu
a šel jsem z osmé třídy na střední. Přemýšleli jsme se, kam půjdu
dále do školy. Nakonec padla volba na Gymnázium v Košicích, kde
se hrál také skvělý fotbal. Když jsem tam přestupoval, zrovna Ko-

šice hrály jako první slovenský klub Champions League. Byl tam výborný mančaft i zázemí,“ pochvaluje si ještě dnes. Novým domovem
se Matúšovi stala středoškolská kolej. „Tam jsem byl skoro celý týden. Vycházelo to pak většinou tak, že jsem domů jezdil každý druhý
víkend. Bylo to tam moc dobré. Poznal jsem skvělé lidi, se kterými
jsem občas v kontaktu dodnes. Vlastně jsem se s těmi samými
lidmi potkával ve škole i na hřišti, protože jsme byli fotbalová třída.
Pokud se vidíte dennodenně čtyři roky, tak se logicky nějaké vztahy
navážou,“ vzpomíná na své začátky v Košicích. „Několik mých tehdejších spoluhráčů se dokonce ukázalo v první a druhé lize v Česku.
Nemyslím si ale, že by někdo z nich šel někam dále do zahraničí,“
přemýšlí nad osudy svých kamarádů z dorosteneckého týmu Košic.
Z působení v košických mládežnických celcích vzpomíná na dvojici
trenérů, která ho tehdy vedla. „Lidé v Česku budou znát Jaroslava
Olenára, který během své aktivní kariéry chvíli působil i ve Spartě.
Výborným trenérem byl také pan Polomský,“ chválí je. Talentovanému gólmanovi se nedařilo pouze na zeleném pažitu. Byl úspěšný
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také v povinnostech školních. „Výsledky ve škole jsem měl dobré,
s tím jsem neměl nikdy problém. Nakonec jsem ale poslední půlrok středoškolského studia dokončoval dálkově, protože jsem tou
dobou už působil ve Slavii, kam jsem těsně před pololetím přestoupil. Jednou za měsíc jsem tak jezdil vlakem z Prahy do Košic dělat různé zkoušky. To se mi povedlo a nakonec jsem také úspěšně
odmaturoval,“ líčí své poslední měsíce na košickém gymnáziu. Po
bezproblémových středoškolských letech tak logicky začal uvažovat o možnosti studovat vysokou školu. „Přemýšlel jsem o Fakultě
tělesné výchovy a sportu. Měl jsem tam i podanou přihlášku, ale
pak jsem tam ani nedělal zkoušky. Trénoval jsem totiž s dorostem,
béčkem a poté i prvním týmem Slavie. S dvoufázovými tréninky by
se to nedalo skloubit, takže jsem o tom více nepřemýšlel,“ tvrdí.

V sešívaném dresu pražské Slavie
Jak již bylo řečeno, Matúš z Košic zamířil za svým prvním zahraničním angažmá. Obdržel totiž nabídku z pražské Slavie. „Za Košice
jsem nastupoval pouze ve starším dorostu. Neměl jsem smlouvu,
a protože se jednalo o přestup do zahraničí, nebyl žádný problém
odejít. Slavia za mě také neplatila nějaké velké odstupné. Byla tam
pouze minimální částka, takže jsem do ní vlastně přišel skoro zadarmo,“ říká. „Maty“ si tak musel začít zvykat na nové prostředí.
„Moc lidí jsem v Česku neznal. Naštěstí tu ale byl Štefan Križo,
který mi pomohl do Slavie a poté i se zařizováním dalších věcí.
Bylo to pro mne důležité. Ukázal mi Prahu a pomohl mi v začátcích,
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které opravdu nebyly jednoduché,“ přiznává. „Na druhou stranu u
mě byla výhoda v tom, že jsem byl na něco podobného zvyklý z Košic. Šel jsem tam mladý a sám, takže jsem měl něco za sebou. I
když v Praze to bylo něco jiného. Pokud jsem chtěl ve Slavii působit, jinak to nešlo,“ dodává. Ve slávistických barvách tak poprvé
nakoukl do mužského fotbalu. „Ve Slavii jsem si připsal premiérový
start v nejvyšší soutěži. Debut jsem zaznamenal proti Jablonci a remízovali jsme 0:0. Získal jsem tam i první zkušenosti s evropskými
poháry. Působil jsem ve velkém klubu a určitě mi to něco dalo,“ říká
na adresu Slavie. Velmi rád vzpomíná také na svůj debut v pohárové
Evropě. „Hráli jsme s Celtou Vigo. Venku jsme prohráli 3:0, ale ve
Španělsku jsem nechytal. Do odvety jsem dostal šanci, vedli jsme
2:0 a do poslední minuty bojovali o prodloužení. Tento zápas se nám
opravdu povedl,“ vzpomíná na duel se španělským týmem, který
byl tehdy postaven kolem ruského fotbalisty Alexandera Mostovoje. Tou dobou byl Matúšovým parťákem mezi třemi tyčemi Radek
Černý. „S ním jsem vycházel výborně. Radek je sice o něco starší,
ale bylo to bez problémů. Párkrát jsme s od té doby také potkali.
Bylo to úplně v pohodě,“ pochvaluje si spolupráci s gólmanem,
který od roku 2006 působí v Anglii.

za naši jedenadvacítku, ale určitě pro mě byly větší zkušeností zápasy v evropských pohárech. V roce 2006 jsem pak během zimního
soustředění odchytal první mezistátní utkání za Slovensko v Abú
Dhábí proti domácím Spojeným arabským emirátům,“ vzpomíná.
O půlroku později Matúš vyměnil klub. Ale změnu adresy to pro něj
neznamenalo. Ze Slavie zamířil do celku jejího největšího rivala. Od
sezóny 2007/08 začal totiž působit na Letné. „Ve Slavii mi končila
smlouva a Sparta mne kontaktovala. Její nabídka mě zaujala, a tak
jsem si řekl, že to zkusím,“ popisuje stručně svůj přestup. Patří tak
k málo hráčům, kteří přímo přestoupili mezi těmito dvěma dlouhodobými rivaly. „Ani se to moc neřešilo. Něco málo sice proběhlo
v médiích, ale neřekl bych, že se to nějaké více rozebíralo,“ tvrdí.
Ve Spartě nakonec působil tři ročníky. „Každé angažmá mi něco
dalo. Ani to ve Spartě nebylo výjimkou,“ hodnotí krátce období, kdy
působil ve Spartě. V ročníku 2009/10 měl podíl na zisku titulu, když
v závěru sezóny nahradil na postu sparťanské jedničky zraněného
Jaromíra Blažka. „Zrovna mi končila smlouva, a tak pro mě bylo
dobré, že si mne mohl někdo v těchto zápasech všimnout. Nakonec
jsem po konci sezóny dostal nabídky z Turecka a Kypru a také jsem
mohl zůstat v české lize,“ vypráví dál svůj fotbalový příběh.

Z jednoho pražského S do druhého

Dva roky na Kypru

V době, kdy nastupoval za Slavii, si také připsal svůj zatím jediný
start za seniorskou reprezentaci Slovenska. „Dříve jsem pravidelně procházel mládežnickými výběry a také jsem občas chytal

Slovenský gólman nakonec kývl na nabídku z ostrovního státu.
„Famagusta totiž pravidelně hrála o čelo kyperské ligy, a tak jsem
se rozhodl pro ni. Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí,“ tvrdí.

Tamní fanoušci fotbalem opravdu žijí. „Jsou do něj naprostí blázni.
Na zahajovací tréninky před sezónou se chodilo pravidelně podívat hrozně moc lidí. Občas se někdo přišel podívat na trénink také
v průběhu sezóny, ale těchto fanoušků už nebylo nijak mnoho,“ říká
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Vlastně už když jsme společně hráli na Kypru, sledovali jsme plzeňské zápasy. Měl jsem o její hře tedy nějaký obrázek a i to mi

čité soukromí,“ vysvětluje. Kousek svého soukromí však Matúš
přeci jen odhalí. „S manželkou Ivanou máme čtyři děti. Když jsem

v rozhodování pomohlo. Její fotbal se mi vážně líbil,“ vybavuje si.

působil ve Spartě, tak se nám narodila Matylda. Té bude nyní pět
let. Druhé dítě jsme čekali na Kypru. Před dvěma a půl roky se nám
narodila Žofie. A po ní již v Plzni přišla na svět dvojčata, František a Ján,“ představuje svou rodinu. „Je to úžasné, ale někdy také
náročné. Je důležité, jak to zvládá manželka. Daří se jí to opravdu
skvěle. Všechna čest! Každý, kdo zjistí, že máme čtyři děti, se mne
na to ptá. Je obdivuhodné, jak jí to jde. Kdyby se jí to nedařilo zvládat, bylo by to náročnější,“ chválí svou drahou polovičku. Jakmile
Matúš může, snaží se s dětmi pomáhat. „Když to jde a mám čas,
rád s dětmi vyjedu ven nebo do parku. Snažím se jí to odlehčit a
hlavně starší děti někam vzít. Nebo vyrazíme všichni. Už tím, že
tam jsem, jí to pomůže,“ líčí chvíle, kdy se nevěnuje fotbalu. Když
si plzeňský gólman plní své povinnosti v brance Viktorie, manželka
Ivana se snaží jeho zápasy sledovat. „Jezdit na ně nyní nemůže.
Jakmile je však naše utkání v televizi, což je nyní docela často, dívá
se na něj. A pokud ho žádná televize nepřenáší, má puštěný alespoň online,“ prozrazuje. Na tribuně nejenom v Doosan Aréně se ho
snaží často povzbuzovat také jeho otec a bratr. „Už tu na mé zápasy
oba byli. Hlavně taťka když může, tak přijede. Sleduje je asi nejvíce a opravdu tu byl už mnohokrát. Jezdí také na naše utkání na
Moravu,“ představuje jedny ze svých nejvěrnějších fanoušků. I těm
určitě dělá velkou radost, když zaplněné ochozy ve Štruncových sadech vyvolávají jméno Matúše Kozáčika.

S Viktorií v evropských pohárech

na adresu příznivců Famagusty. Po roce, který Matúš na Kypru
strávil, se mu stal parťákem Jan Rezek, jenž rok předtím vybojoval
mistrovský titul s Viktorií. „S ním to bylo super. Dodnes si občas
zavoláme. Famagustu stále hodně sleduji a vím, že nyní odvolala
trenéra. Honzovi se tam daří a přeji mu, aby mu to vydrželo,“ říká
na adresu bývalého plzeňského fotbalisty. Nejenom s „Rézou“ je
současné jednička Viktorie v kontaktu. „Občas si zavoláme s Jožkou Kožlejem, se kterým se znám už ze Slovenska. A také tam mám
jednoho dalšího výborného slovenského kamaráda, Štefana. Bude
se ale pravděpodobně stěhovat, protože to tam nyní není ideální.
Pojede asi do Norska,“ vyjmenovává další přátele, které si na Kypru
našel. Se svými spoluhráči pak Matúš komunikoval v angličtině.
„Než jsem šel na Kypr, něco málo jsem uměl. Tam jsem se snažil
zdokonalovat a měl jsem také hodiny s učitelkou angličtiny,“ popisuje. A jaké je vůbec kyperská nejvyšší soutěž? „Jsou tam odskočené čtyři mančafty. U ostatních není kvalita tak velká. Hodně na
Kypru působí Brazilci a Portugalci a hraje se po celý rok, protože
tam je stále dobré počasí. Je to úplně jiný styl fotbalu,“ přemýšlí o
tamní lize. Nejenom fotbal je v této části světa odlišný. „Na Kypru
je jiná mentalita a lidé tam žijí jinak. Zůstat po celý život bych tam
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nechtěl. Je to dobrá zkušenost a jsem hrozně rád, že jsem ji absolvoval. Ale žít tam? To asi ne,“ tvrdí. A nejenom z tohoto důvodu se
rozhodl dát Kypru po dvou letech vale.

Od letošní sezóny viktoriánem
„V létě jsem byl rozhodnutý, že z Kypru odcházím. Chtěli jsme něco,
co bude blíže. Manželka byla těhotná a věděli jsme, že to bude náročné a bude muset být nějakou dobu doma. Čekali jsme totiž dvojčata. Chtěli jsme rodit v Praze v Podolí u doktora Heřmana, u kterého jsme byli už předtím a manželka u něj byla spokojená. Kdybych
zůstal na Kypru, bylo by to složité na cestování. Smlouva mi zrovna
končila a měl jsem tam opci, kterou jsme se rozhodli neprodloužit,“
vysvětluje, proč se rozhodl pro návrat do Česka. Kromě Viktorky
o něj stály i kluby působící mimo Gambrinus ligu. „Měl jsem konkrétní nabídku z CSKA Sofia i nějaké další. Do toho se ale ozvala
Plzeň. Rozhodl jsem se pro ni, protože mi to přišlo jako nejlepší
varianta. Zároveň bylo jednání s klubem naprosto bezproblémové,“
říká na adresu svého nového zaměstnavatele. Jeho rozhodování,
proč zvolit právě Viktorii, bylo umocněno také další skutečností.
„Jakmile jsem dostal nabídku z Plzně, ptal jsem se Honzy Rezka.

Obrovskou radost udělali Matúšovi na začátku ročníku plzeňští
příznivci. „První zápasy jsem ještě nechytal, ale když jsem byl na
stadionu, říkal jsem si, jak to tu je skvělé. Tribuny byly zaplněné
a lidé neskutečně fandili. Viděl jsem, jak to tady fotbalem žije a to
mě velmi potěšilo. Je zde vynikající fotbalové prostředí,“ pochvaluje
si. Postupem času se gólman ze Slovenska propracoval do základní
jedenáctky a přímo na hřišti tak mohl slavit postup Západočechů
do základní skupiny Evropské ligy. „Nevyvíjelo se to pro nás ale
úplně dobře. V Belgii jsme s Lokerenem prohráli 1:2 a doma jsme
museli uhrát 1:0. Poté, co se nám podařilo postoupit, z nás také
trochu spadlo psychické napětí,“ ohlíží se za podzimním dvojzápasem s celkem z Flander. Nicméně příjemné vzpomínky má Matúš
na naprostou většinu utkání v Evropské lize. „Je zde opravdu x
zápasů, na které si člověk rád vzpomene. Ať už to jsou utkání ve
skupině, či vyřazení Neapole. Blízko byl také postup přes Fenerbahce,“ ohlíží se za působením Viktorie ve slavné pohárové soutěži starého kontinentu. Od postupu do čtvrtfinále Evropské ligy
přes velkoklub z Istanbulu dělila Viktorku jedna jediná branka.
Na konci utkání se tak vrhla do útočení i brankářská opora Plzeňanů. Po rohovém kopu se právě Matúš dostal k zakončení. „Byla
to náhoda. Míč se odrazil a prolétlo to ke mně, i když
to gólman nadzvedl. Všechno to ale je kdyby... Kdyby
nedal předtím David Limberský tyč, ale gól na 2:1, tak
postupujeme. Jedná se o náhody, které vyplynou ze hry
a tlaku. Šanci na postup jsme ale měli,“ přemýšlí nad
posledním kláním Viktorky v pohárové Evropě v sezóně
2012/13. V současné době se tak již viktoriáni soustředí
pouze na střetnutí, která je čekají v domácích luzích a
hájích. „Stále je do konce hodně zápasů. Věřím, že to
zvládneme, i když to bude ještě hodně těžké. To si však
přeje v Plzni každý,“ tvrdí jednička Viktorky.

V kruhu rodinném
Všichni o Matúšovi vědí, že je gólmanem plzeňské Viktorie, o jeho mimofotbalovém životě toho však moc
známo není. „Každý chce, když se o něm píše, aby to
bylo v určitých relacích. Všichni si chtějí zachovat ur-

foto: Martina Jansová
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Prožijte jedinečný zážitek
v Šenku na Parkánu
• Nefiltrovaný Pilsner Urquell
• Vytápěná veranda s celoročním
provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi připojení zdarma
• TV projekce sportovních
přenosů
Otevírací doba
Po – St 11,00 - 23,00
Čt 11,00 - 24,00
Pá - So 11,00 - 01,00
Ne 11,00 - 22,00

• Těsná blízkost parkování
v parkovacím domě
Na Rychtářce
• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering

Veleslavínova 59/4, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 324 485
E-mail: info@naparkanu.com
www.naparkanu.com

Vítejte v jedné z největších
českých pivnic
• Nepasterizovaný Pilsner Urquell
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
• Parkování v areálu pivovaru
zdarma
• Nekuřácká část
Otevírací doba
Po – Čt, Ne: 11,00 - 22,00
Pá - So 11,00 - 23,00
U Prazdroje 7, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 062 755
E-mail: naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com
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• Samostatné salonky
• Wi-fi připojení zdarma
• Velkoplošná projekce
• Svatební hostiny
• Firemní večírky
• Rodinné oslavy
• Profesionální catering

Vychutnejte si tradici
v nejstarší pivnici v Plzni
• Nepasterizovaný Pilsner Urquell
• Letní zahrádka
• Samostatný salonek
• Dětský koutek
• Wi-fi připojení zdarma
• TV projekce sportovních
přenosů

• Penzion se stylovými pokoji
a parkovištěm
• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering
Otevírací doba:
Po – ČT: 11,00 - 23,00
Pá - So 11,00 - 24,00
Ne 11,00 - 22,00
Pražská 8, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 235 476
E-mail: info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com
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S Teplicemi Viktoria nezaváhala
Ve 22. kole přivítala Viktoria v tabulce předposlední
Teplice. Po devíti minutách hry viktoriáni poprvé ohrozili
branku soupeře. Marek Bakoš
zakončoval

v

akrobatické

pozici těsně nad branku. Dvě
minuty nato znovu úřadoval
„Baky“,

který

vypálil

dělový

projektil z hranice šestnáctky.
Od pohromy zachránila Teplické

dle pravé tyčky. V 63. minutě získala Viktorka výhodu přímého kopu
z dvaceti metrů po Rosově zákroku na Františka Rajtorala. Osvědčeným exekutorem těchto situací je Pavel Horváth, který se ujmul
své role i v tento okamžik. Vypálil levačkou, Tomáš Grigar plachtil
marně a Teplické zachránila od třetího zásahu Viktorie tyčka. V 71.
minutě pobavil zaplněnou Doosan Arénu po rohovém kopu Viktorie Marián Čišovský. Plzeňský stoper vystřihl nůžky a orazítkoval
břevno Grigarovy svatyně. Tři minuty před koncem utkání Matúš
Kozáčik ukázal bezchybnou robinsonádu proti Martinu Jindráčkovi.
V nastaveném čase se přeci jen Tepličtí gólově prosadili. Po závaru
ve vápně Viktorky vypálil Franci Litsingi a jeho skákavá rána, která
byla navíc tečována, skončila v plzeňské síti.

pouze teč Davida Jablonského.

Blízko ke vstřelení vedoucího gólu byli viktoriáni ve 26. minutě. Po
centru Radima Řezníka střílel na malém vápně osamocený František Rajtoral. Zakončení mu nevyšlo a poslal míč na vzdálenější
tyč, kam si však nabíhal Jan Kovařík. Záložníkovi Viktorie se ale
ve skluzu nepodařilo dopravit míč do odkryté brány Teplic. Vzápětí
měli Plzeňané výhodu přímého kopu z pětadvaceti metrů. Střílený
centr Pavla Horvátha pořádně teplického gólmana vyděsil, ale nakonec si s ním dokázal poradit. Čtyři minuty před koncem poločasu
využil Vondráškova zaváhání Jan Kovářík, který mu v šestnáctce
sebral míč, jenž následně předložil pod sebe volnému Stanislavu
Teclovi. Ten sice překonal Grigara, ale balón skončil na tyči. U odraženého míče byl ale nejblíže Marek Bakoš a uložil ho do teplické
brány. 1:0 pro Viktorku! V poslední minutě prvního poločasu se pokusil vedení Západočechů navýšit Stanislav Tecl, ale jeho střelecký
pokus z patnácti metrů se mezi tyče nevešel.
Do druhé půle vstoupila Viktorka naprosto vynikajícím způsobem.
Marek Bakoš si naběhl za obranu, dostal míč do nohy a následně po
dvaadvaceti vteřinách hry nekompromisním způsobem zavěsil. 2:0!
O dvě minuty později se málem zapsal mezi úspěšné střelce Stanislav Tecl. V zápětí se dostal po rohovém kopu do zakončení hlavičkující Marián Čišovský. Jeho hlavička skončila pár centimetrů ve-
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„Jsem samozřejmě rád, že po dvou soutěžních utkáních, která
nám výsledkově nevyšla, jsme zabrali naplno. Řekl bych, že jsme
byli lepší a v poli jsme měli výraznou převahu,“ připomenul Pavel
Vrba zápasy se Spartou a pohárový duel s Jabloncem. Poslední výsledky naznačují, že v boji o čelo si to Viktoria rozdá pouze se Spartou. „Abych řekl pravdu, tak jsem si před jarní částí soutěže myslel,
že do boje o titul zasáhne i Olomouc. Poslední slovo také neřekl
ještě Jablonec.Hraje se ale ještě osm zápasů, ve hře je 24 bodů.
Jablonec má nyní pouze šestibodovou ztrátu. Do hry o titul mohou
zasáhnout další týmy, nechci ho zužovat do boje dvou mužstev.“

FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 2:1 (1:0)
Branky: 41. a 46 Bakoš - 90. Litsingi
ŽK: Mahmutovič, Rosa
Rozhodčí: Tomáš Kocourek - Robert Hájek, Redek Kotík
Diváci: 8 562
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Čišovský, Procházka,
Limberský - Rajtoral (82. Ďuriš), Kolář, Horváth, Kovařík Bakoš (76. Adamov), Tecl (88. Hejda). Trenér Pavel Vrba.
FK Teplice: Grigar - Kaufman (46. Janič), Jablonský,
Lüftner, Rosa - Vondrášek, Litsingi, Jindráček, Matula,
Vůch - Mahmutovič (54. Čajič). Trenér Zdeněk Ščasný.

Tři body také z Uherského Hradiště
Výhru 2:0 si viktoriáni připsali na hřišti Slovácka. Obě
branky padly v utkání třiadvacátého kola až ve druhém
poločasu a Viktoria tak i nadále zůstává na prvním místě

kartu. V té době už měl trenér Habanec všechny možnosti střídání
vyčerpány a tak se do branky musel postavit Libor Došek. Ze vzájemné konfrontace s Pavlem Horváthem vyšel lépe plzeňský kapitán a svojí čtvrtou trefou v sezoně stanovil konečné skore zápasu
na 0:2.

ligové tabulky.

První vážnější příležitost se urodila před
plzeňskou svatyní. V první minutě si na
dlouhý hod od postranní čáry naskočil
Trousil a jen o několik centimetrů minul
branku Matúše Kozáčika. Viktorka měla
poté několik náznaků slibných šancí,
ale střela Vladimíra Daridy, ani příležitost Radima Řezníka, či dělovka
Davida Limberského úvodním gólem
neskončila. Blízko gólovému zápisu
byl i Marek Bakoš, střele chyběla
razance. A protože obrana Viktorky
domácí nepustila vůbec k ničemu,
odcházely oba týmy do šaten za
nerozhodného stavu 0:0.
I druhý poločas přinesl nejprve šanci domácích, přesněji řečeno
Libora Doška. S jeho nebezpečnou střelou si Matúš Kozáčik ale poradil. V šedesáté třetí minutě měl příležitost střídající Michal Ďuriš,
ale jeho střelu dokázal vytěsnit mimo tři tyče brankář Heča. Hned
vzápětí se po rozehraném rohovém kopu ke střele dostal Pavel
Horváth, ale nastřelil pouze břevno domácí branky. Tlak Viktorky
sílil a bylo jen otázkou času „kdy to tam spadne.“ Viktoriáni se dočkali v šedesáté sedmé minutě, kdy si na centr Václava Procházky
ideálně naběhl Daniel Kolář a hlavou poslal Viktorku do zaslouženého vedení 0:1. Byl to již jeho historicky sedmý gól do sítě týmu,
ve kterém před lety začínal s ligovým fotbalem. V samotném závěru poločasu se do slibné akce dostával Stanislav Tecl, kterého
však fauloval domácí brankář Heča a za svůj zákrok viděl červenou

„Utkání rozhodla ta první branka. Využili jsme dobrého náběhu
Limberského, který se dostal za obranu a nahrál Danu Kolářovi
na malé vápno, díky čemuž jsme
se dostali do vedení,“ hodnotil
zápas trenér Pavel Vrba. „Jsem
rád, že jsme utkání zvládli. Věděli
jsme, že Slovácko je ohromně silné,
ale měli jsme i štěstí a jsme rádi za
strašně důležité tři body.“ Vítězství
se opravdu nerodilo snadno. Slovácko hrálo zejména v prvním poločase velice organizovaně a nepouštělo
Viktorku do žádných větších příležitostí. „V prvním poločase jsme dobývali
dobře organizovanou hru Slovácka a víceméně jsme neměli pořádnou šanci,“
dodal kouč.

1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)
Branky: 67. Kolář, 91. Horváth (pen.)
Rozhodčí: Franěk – Jiřík, Peřina - Bílek
ŽK: Valenta, Kubáň, Trousil – Čišovský, Darida
ČK: 90. Heča
1. FC Slovácko: Heča – Kubáň (87. Košút), Mezlík, Trousil,
Kuncl – Hlúpik, Hofmann, Volešák (79. Haša), Valenta –
Kebr (83. Skalák), Došek - trenér Svatopluk Habanec
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský (66. Tecl),
Procházka, Limberský – Horváth, Darida, Rajtoral (59.
Ďuriš), Kolář, Kovařík – Bakoš – trenér Pavel Vrba
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Září 1976: Příbram vyřadila
Škodovku z poháru
Léto šestasedmdesátého roku se v plzeňské Škodě neslo ve znamení posilovámí mužstva. Trenér Tomáš Pospíchal přivedl do
Štruncových sadů Jana Bergera, Lubomíra Rejdu, Michala Jelínka,
Jiřího Sloupa, Zdeňka Handrejcha a Pavla Karafiáta. Kádr prvoligového celku byl nebývale rozšířen a zkvalitněn. Z ligového startu
v Teplicích přivezla Škoda bod za remízu 1:1, ve druhém kole doma
s pražskou Duklou uhrála plichtu 0:0,
v dalším kole v Praze na Slávii hrála 2:2
a měla před sebou pohárový duel v Příbrami s druholigovými Uranovými doly.
Hosté byli favoritem, ale dopadlo to zcela
jinak. V první půli zajistil Škodě vedení
Brusnický, domácí Nachtman vyrovnal
na 1:1. Ještě do přestávky vstřelil Jelínek
druhý gól Plzně a když po obrátce zvýšil
Sloup na 3:1, zdálo se být vše jasné. Domácí se ale dokázali vypnout k mimořádnému výkonu a vyrovnali na konečných
3:3. Úspěšnými střelci byli Rychlý a Prostecký z penalty. Utkání se prodlužovalo
o dvakrát patnáct minut, ale protože ani
jedno z mužstev gól nevstřelilo, rozhodovala střelba pokutových
kopů. Příbramští proměnili čtyři, zatímco hráči Škodovky pouze
dva. Vyznamenal se domácí brankář Havlíček, který tři penalty
chytil! Škoda byla z poháru vyřazena, ale v první lize nakonec dokráčela k výbornému šestému místu.

Říjen 2000: Remízová
premiéra trenéra Koubka
Plzeňský prvoligový nováček šel v sezoně 2000 - 2001 pod vedením trenéra Luboše Urbana a jeho asistenta Jana Fialy od porážky
k porážce. Po jedenáctém kole byla Viktoria v tabulce poslední,
vedení klubu oba zodpovědné muže odvolalo a do horkého křesla
usedl kouč Miroslav Koubek (dnes Mladá Boleslav) s asistenty
Františkem Plassem a Ivanem Kovácsem. Novému realizačnímu
týmu byla hned předhozena Příbram, pohybující se v horní polovině
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tabulky. Veřejnost už Viktorii příliš nevěřila, a tak do Štruncových
sadů přišlo jen 2 483 diváků. Sestava domácích Vosyka - Bečka,
Čihák, D. Novák - Švejdík, Mráz (70. Kraus), Švejnoha, J. Novák, L.
Pleško (88. Zapoměl) - Kašťák (76. Pěchouček), Svoboda se sice
snažila, ale výsledkem byl jen jeden získaný bod za remízu 1:1. Oba
góly padly v úvodních třinácti minutách.Nejdřív domácí Svoboda
prudkou ranou od tyče do sítě otevřel skóre, radost domácích však
netrvala dlouho. Hned po rozehrání se dostal k míči Kučera a přehodil vybíhajícího Vosyku. Oba celky se sice snažily vstřelit až do
konce utkání rozodující branku, ale nepodařilo se to ani jendomu
z nich. Na hřišti se vzávěru ještě červenalo. Po vzájemném souboji byl
vyloučen domácí David Novák a příbramský Kulič. Jarní porážkou v Příbrami 1:3 potom Viktoria definitivně
pečetila opět po roce sestup do druhé
ligy. Příbram brala výbornou čtvrtou
příčku.

Březen 2010:
Gólová paráda
Pavla Horvátha
Odvedená porážka i s úroky. Na podzim 2009 Viktoria v Příbrami
téměř už tradičně prohrála 0:1, ale jarní odvetu ve Štruncových
sadech si dokonale vychutnala. V prvním dějství se sestava Daněk - Rajtoral, Navrátil, Bystroň, Lecjaks - Petržela, Horváth (90.
T. Krbeček), Rada, Kolář (77. Jiráček), Rezek - Bakoš (86. Vaněček)
ještě jen zastřelovala, ale po přestávce už to přišlo. A vše podstatné
na zeleném trávníku režíroval kapitán Pavel Horváth. Posílal přesnými pasy spoluhráče do jedné šance za druhou, v příbramské
svatyni však kraloval explzeňák Lukáš Krbeček. Přesto musel třikrát kapitulovat. Poprvé po přesné střele Daniela Koláře, potom si
na Horváthův centr naběhl Bakoš a rozjásal spoluhráče podruhé.
A osm minut před koncem přišel skvělý moment. Míč si na tresný
kop z velké dálky postavil Horváth a vysokou střelou překvapil
všechny, včetně brankáře. Míč skončil pod břevnem. V posledních
vteřinách korigoval skóre Wágner. Výhra 3:1 byla pro Viktorii jeden
ze základních kamenů ke konečnému pátému místu mezi elitou.
Mužstvo Příbrami skončilo na desáté příčce.

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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GAMBRINUS TĚ ZVE NA PIVO

✃

PO ZÁPASE JEDNO NA NÁS, TAKŽE DRUHÉ PIVO GAMBRINUS MÁŠ ZDARMA!
Zastav se po skončení zápasu 24. kola Gambrinus ligy 2012/2013
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27./28. DUBNA
LETIŠTĚ AEROKLUBU PLASY

Peter Besenyei - akrobatický mág / The Flying Bulls Aerobatics Team
Extra číslo! Rychlostní závod letadla s motorkou
Letouny armády ČR Jas 39 Gripen a Aero l159 Alca / akrobatické lety / seskoky parašutistů a další...

FC VIKTORIA PLZEŇ - 1. FK PŘÍBRAM
na pivo Gambrinus do jedné z uvedených hospod
a výměnou za tento kupon dostaneš druhé pivo Gambrinus ZDARMA.

U PECHTŮ, KVĚTNÁ 414, PLZEŇ - SLOVANY
PIVNÍ BAR PIONÝR, SKUPOVA 4, PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
SALOON, ZÁBĚLSKÁ 3, PLZEŇ - DOUBRAVKA
PIVNICE SLADOVNICKÁ, SLADOVNICKÁ 4, PLZEŇ - LOBZY
SPORT BAR ASTRA, DLOUHÁ 57, PLZEŇ - LOBZY
RESTAURACE ALFA, ROKYCANSKÁ 7, PLZEŇ - LOBZY
BOWLING U PAPÍRNY, PAPÍRNICKÁ 3, PLZEŇ - V. PŘEDMĚSTÍ
MERLIN, ŠPÁLOVA 17, PLZEŇ - BOLEVEC
BAAROVKA, BAAROVA 25, PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
BALATON, KAZNĚJOVSKÁ 49, PLZEŇ - BOLEVEC
NA POTRAVINÁCH, RADČICKÁ 4, PLZEŇ - JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ

Akce platí pouze pro osoby starší 18 let. Kupón je možné uplatnit nejpozději týden po skončení domácího
zápasu v počtu 1 ks na osobu. Vaše připomínky nám můžete zaslat na adresu akce@pilsner.sabmiller.com.

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


Chania
Ibiza
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www.denvevzduchu.cz

SPORT BAR ČECHOVKA, ČECHOVA 24, PLZEŇ - J. PŘEDMĚSTÍ
SPORT BAR MÁJOVKA, KLATOVSKÁ TŘÍDA 33, PLZEŇ - J. PŘEDMĚSTÍ
SPORT BAR SKVRŇANY, MACHÁČKOVA 26, PLZEŇ - SKVRŇANY
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„Léčba Strakou“ v Příbrami zabírá
Vstup do ročníku Příbrami, která v předchozí sezóně
Gambrinus ligy obsadila velmi dobrou devátou příčku,
nevyšel. Po pátém ligovém kole tak byl odvolán kouč
David Vavruška. Na jeho místo přišel Karol Marko, ale
ani on není již lodivodem Příbramských. Slovenské kouče
vystřídal na začátku března František Straka, pod jehož
vedením se začalo hráčům Příbrami dařit získávat toliko
potřebné body.

Z Julisky k Litavce, z první ligy do druhé a zpět
Pokud se podíváme na historii dnešního soupeře Viktorie, museli
bychom začít rokem 1948, kdy byl klub založen. Nebylo tomu však
v Příbrami, ale v Praze. Příbramský celek se totiž hlásá k odkazu
Dukly Praha, jednoho z nejúspěšnějších klubů české kopané. Z prv-

ního titulu se radovali hráči Dukly, hrající ještě pod názvem ÚDA,
v roce 1953. Mezi lety 1956 až 1966 byla Dukla nejúspěšnějším
klubem na domácí scéně, její fotbalisté zvedali nad hlavu hned sedmkrát trofej určenou pro vítěze ligy a třikrát se radovali ze zisku
Československého poháru. Prim hrála Dukla také v Evropě a v šedesátých letech se třikrát dostala do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí. V tu dobu si fotbalisté Dukly zahráli proti takovým
týmům, jako jsou Manchester United, FC Barcelona nebo Borussia
Dortmund. Jako by však i v případě Dukly platilo známé pořekadlo
o věčné slávě a polní trávě. Jedny z posledních úspěchů zaznamenal armádní klub na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let,
kdy opět třikrát vyválčil československý titul. Do ročníku 1989/90
patří poslední triumf Dukelských, když zvítězili v Českém i Československém poháru. V roce 1994 však klub skončil v lize poslední
a vedení se kvůli finančním problémům rozhodlo pro sestup o dvě
soutěže, což znamenalo, že následný rok se na Julisce hrála jen
ČFL. O tři roky později slavili hráči Dukly návrat do nejvyšší soutěže. To se však už hrálo v Příbrami, kde se postupem času z názvu

klubu slůvko „Dukla“ vytratilo. Příbramští byli na dlouhou dobu
celkem, který působil pravidelně v první české lize, ale po nevydařené sezóně 2006/07 se 1. FK Příbram s Gambrinus ligou na rok
rozloučila. Následně se do ní pod taktovkou italského stratéga
Massima Moralese vrátila a od tohoto okamžiku je znovu neodmyslitelnou součástí nejvyšší české soutěže. V posledním ročníku se Příbram propracovala na deváté místo v ligové tabulce
a tým vedený Davidem Vavruškou předváděl líbivý fotbal.

První, druhý, třetí... Trenér v ročníku
Ve fotbalovém roce 2012/13 je však vše jinak. Příbramští
v prvních pěti duelech vybojovali pouze tři body za stejný počet remízových výsledků. Podstatné však bylo to, že se Příbram naposledy radovala z vítězství v soutěžním klání na
začátku dubna. Vavruškovo místo následně zaujal Karol
Marko, jenž již dříve u Litavky působil. Ani jemu se však
nepodařilo Příbramské pozvednout ze spodních pater
tabulky a zimní přestávku strávili jeho svěřenci na posledním místě, přičemž měli na svém kontě pouhopouhé
dvě výhry. Jednu z nich však Příbram uhrála v domácím klání právě
s Viktorií. Když pak ve třech jarních zápasech dvakrát prohrála
a připsala si jednu výhru, rozhodl se management klubu k další
změně. Na post hlavního trenéra byl dosazen František Straka,
jenž dříve působil také v plzeňské Viktorce. Vstup do nového angažmá vyšel Strakovi na výbornou, neboť jeho zaměstnavatel zvítězil na Slovácku. Následně v gólové přestřelce 3:3 s Jabloncem bral
bod. Po vítězství v Českých Budějovicích se už Příbram vyšvihla na
jedenácté místo.

Kdo nehrál za Plzeň, ať se přihlásí
Pokud bychom se podívali blíže na soupisku Příbrami, nalezli bychom na ni mnoho fotbalistů, kteří dříve nastupovali v barvách
Viktorie. To platí také pro nejstaršího hráče v příbramském kádru.
Lukáš Pleško právě v dresu Viktorky nakoukl do profesionálního
fotbalu. Plzeňský trikot v době nedávno minulé oblékali ještě útočník David Střihavka, Zdeněk Šmejkal, Tomáš Krbeček či slovenský
stoper Tomáš Hájovský. Zapomenout bychom dále neměli také na
Petra Trappa, jenž nastupoval za Viktorku i v předchozím ročníku,
a na Tomáše Wágnera, který nyní v Příbrami právě z Viktorie hostuje. Z dalších opor Příbrami, které již nemají plzeňskou minulost,
jmenujme v prvé řadě Aleše Hrušku, brankářskou jedničku soupeře Západočechů. Opomenout bychom také neměli středopolaře

18

VIKTORIÁN 12 GL 2013 / Představujeme soupeře

Daniela Tarczala či Milana Mišůna. Tento mladý bek působil několik
let v Celticu. Ve slavném skotském klubu se však neprosadil a vrátil
se do české ligy, kde na něj získala práva Viktorka. Obratem ale
zamířil do Příbrami, kde se fotbalovému řemeslu vyučil. Během
jarních bojů na sebe upoutal pozornost ofenzívní univerzál Aziz,
zimní posila Příbrami. Tento kuvajtský reprezentant ve svém debutu v Gambrinus lize zaznamenal hned dvě branky.

Podzimní ligový zápas ze 7. října 2012
1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)
Branka: 19. Mareš
ŽK: Divíšek, Dejmek, Šlapák – Procházka, Limberský
Rozhodčí: Příhoda – Paták, Hájek
Diváci: 2 967
1. FK Příbram: Hruška – Jugas, Dejmek, Mišůn, Divíšek
(74. Pleško) – Krbeček, Mareš (82. Pilík), Kalivoda, Pilík (62.
Koukal) – Střihavka, Šlapák. Trenér Karol Marko
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský (86. Hejda),
Ševinský, Limberský – Darida, Procházka (57. Štípek) –
Rajtoral, Hanousek (64. Zeman), Ďuriš – Bakoš. Trenér
Pavel Vrba

Představujeme soupeře / VIKTORIÁN 12 GL 2013
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Generální partner mládeže

Ze dvou zápasů pouze jeden bod
První dva letošní zápasy na přírodní trávě mají
za sebou fotbalisté juniorky Viktorie Plzeň.
V tom prvním prohráli v Hradci Králové, ve
druhém doma remízovali se Sigmou Olomouc.

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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Po třech remízách zajížděli mladí viktoriáni na hřiště
Hradce Králového, který měl viktoriánů co oplácet,
neboť na podzim prohrál v Luční 1:4. V sedmé minutě
byl v pokutovém území sražen Zec, nejlepší střelec
soutěže však nařízený pokutový kop nezahrával.
Úspěšným exekutorem se stal Dušan Uškovič – 1:0.
První vážnější příležitost Viktorie přišla až ve 29.
minutě, kdy se parádní trefou, které chyběly pouze
milimetry, prezentoval Adam Beránek. Stejně jako
v první části, i v úvodu té druhé, zahrávali domácí
pokutový kop. Ve 47. minutě si svoji letošní čtrnáctou
trefu připsal Asim Zec. V 57. minutě předvedl jeden
ze svých bravurních zákroků brankář Brych, když
zlikvidoval nebezpečnou střelu domácího Uškoviče. Stejný hráč byl
už o čtyři minuty později úspěšnější – 3:0. Snížit na rozdíl dvou branek mohl v 64. minutě Jakub Vondráček, ale mířil přímo do brankáře. „Rozhodla větší zkušenost soupeře, za kterého nastoupilo
hned několik hráčů prvního týmu, zatímco my jsme nastoupili s pěti
dorostenci,“ popisoval zápas asistent trenéra Martin Lepeška.

Ideální fotbalové podmínky přivítaly aktéry zápasu 26. kola juniorské ligy mezi
Viktorií a Sigmou. Domácí ve snaze zlomit smolnou sérii tlačili svého soupeře
na jeho polovinu. Během první čtvrthodiny si vytvořili slibné příležitosti, těm
však chybělo přesnější zakončení. Ve 38.
minutě byl blízko gólovému zápisu domácí Ondřej Chocholoušek, ale mířil
nad. A když ani příležitost Matěja Kyndla,
ze závěru první části, neskončila brankou, končil první poločas bezbrankovým
stavem. Stejný průběh měl i druhý poločas. Nejprve se zastřeloval domácí Dominik Mandula, poté pálil Pernglau. V 50.
minutě mohl skore zápasu otevřít Martin
Fillo, i jeho muška byla ale vychýlená.
Poslední příležitost zápasu měla Sigma,
ale míč skončil na tyči. Plzeňským fotbalistům se tak šňůra bez výhry protáhla na
sedm zápasů.
„Myslím si, že utkání, přestože nenabídlo žádnou branku, bylo svojí
kvalitou hodně nadstandardní. Mělo spád, nechyběla rychlost, důraz, hra se přelévala na obě strany,“ uvedl trenér Jiří Skála. „Škoda,
že nedokážeme vytvořené příležitosti přetavit v nějakou branku.“
V příštím kole se Viktoria představí na hřišti Vysočiny Jihlava.

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

FC Viktoria Plzeň–SK Sigma Olomouc 0:0

Branky: 8. (PK) a 61. Uškovič, 47. Zec (PK)
Viktoria: Brych – Vondráček (73. Krčál), Chocholoušek,
Růžička, Beránek – Kyndl (46. Hrdlička), Libotovský (68.
Domabyl), Hradecký – Pernglau, Mandula (46. Hošťálek),
Lukeš. Trenéři Skála, Lepeška

ŽK: 1:1
Rozhodčí: Královec – Moláček, Pastyřík
Viktoria: Mandous – Lukeš, Chocholoušek, Růžička,
Hošťálek – Kyndl (90. Domabyl), Hamerník, Fillo –
Pernglau (84. Hradecký), Kůžel, Mandula (78. Hvězda).
Trenéři: Skála, Lepeška
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Venkovní porážka
a remíza devatenáctky
Jednu smolnou prohru na hřišti soupeře si na své konto
připsali dorostenci Viktorie Plzeň U19 hrající nejvyšší
dorosteneckou soutěž, kteří těsné prohráli v Mladé
Boleslavi, poté se jim podařilo získat bod na východě
Čech – v Hradci Králové.

Nejprve čekal viktoriány U19 zápas v Mladé Boleslavi. Jeho první část
vyzněla lépe pro domácí fotbalisty, kteří šli ve 41.minutě do vedení,
když po standardní situaci si nešťastně srazil míč hlavou do vlastní
branky Bešta. Druhý poločas začali aktivněji hosté, kteří se usadili
na polovině domácího týmu. V 59.minutě se po centrovaném míči dostal k hlavičce Doležal, mířil však pouze do tyče boleslavské branky.
Hostující aktivitu přetavil ve vyrovnávající branku Hrdlička, po rychlém protiútoku, kdy přehodil z velké vzdálenosti brankaře Dědka.
Domácí strhli vítězství na svoji stranu v 83. minutě kdy se po rohovém kopu prosadil hlavou Křapka. „V prvním poločasu postrádala
naše hra přesnost, což se po přestávce zlepšilo a zaslouženě jsme
vyrovnali. V závěru zápasu zahrávali domácí několik standardních
situací, z jedné zápas rozhodli,“ uvedl po utkání trenér Jiří Kohout.

nou jim bylo vyrovnání. Ve 2. poločase
šli domácí znovu do
vedení, v 60. minutě
se po centru do pokutového území pohotově prosadil Drozd. Hosté
však rychle odpověděli, po rychlém protiútoku postupoval Soroka
sám na brankáře Jehličku, dobíhající Kraják však na poslední chvíli
plzeňského záložníka fauloval. Následovala červená karta a pokutový kop, který Mariánus v 63. minutě proměnil a srovnal na konečných 2:2.
„Do utkání jsme vstoupili pasivně, ale postupně se hra vyrovnala.
Po vyrovnávací brance jsme měli možnost hrát více než dvacet minut v početní výhodě, čehož jsme kromě několika závarů před bránou domácích nevyužili,“ uvedl trenér Jiří Kohout.

FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)
Branky Viktorie: Mariánus, Doležal
Sestava: Švihořík – Palka, Denk, Piroch, Lešek – Mariánus,
Doležal (71. Kratochvíl), Soroka – Šíša (77.Bešta), Hrdlička,
Mlynařík. Trenéři: Kohout, Schveinert

U17
Žižkov–Viktoria 3:2 (2:1), branky Viktorie: Ruml, Medveděv
Viktoria–1.FK Příbram 2:3 (1:3), branky Viktorie: Kule, Ruml

U16
K dalšímu utkání cestoval výběr do 19 let do Hradce Králové. Úvodní
minuty patřily domácím hráčům, z čehož pramenila i první branka
v 17. minutě, kdy se po přihrávce v pokutovém území trefil Kraják
– 1:0. Hosty obdržená branka motivovala k větší aktivitě a odmě-
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U11

FC Viktoria Plzeň–FK Jindřichův Hradec 1910 10:2 (7:0)
Branky Viktoria: Kepl 4x, Šulc, Těžký, Klich 3x

FC Viktoria Plzeň „F“–TJ Košutka Plzeň 18:0 (5:0)
Branky: Drtil 7, Pešek 2, Krátký 2, Šulc 2, Tegi 2, Svoboda 2, Renza

FC Viktoria Plzeň–FC MAS Táborsko 20:5
Branky Viktoria: Patrovský 3x, Zajíček 5x, Plecitý 3, Mošna, Kepl 4x,
Šulc, Patrovský, Půta, Fleissig

DOROSTENKY

Žižkov–Viktoria 1:1 (1:1), branka Viktorie: Hašek
Viktoria–1.FK Příbram 1:1 (1:0), branka Viktorie: Kopřiva

U15
Viktoria– Sparta 0:3 (0:1)

Viktoria–Ostrava 0:0

Starší žákyně
U12
FC Viktoria Plzeň–FK Jindřichův Hradec 15:3
Branky: Koranda 3, Plzák 3, Jindřich 2, Pecháček 2, Jánský, Kodýdek, Salvét, Tětek

FC Viktoria Plzeň–FC Mělník 8:0 (2:0)
Branky: A. Radová, Žďárská, Heřmanová, Beránková, Mrázová 4x
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

Mladší žákyně
FC Viktoria Plzeň–FC MAS Táborsko 7:8
Branky Viktorie: Ruda 3, Kotěšovec 2, Morgernstern, Zikmund

AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 7:1 (2:0)
Branka Viktorie: Šlajsová

Ženy si poradily s Ostravou
Baník Ostrava byl soupeřem plzeňských fotbalistek

FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 2:1 (1:0)
Branka Viktorie: Hrdlička
Sestava: Švihořík – Glazer, Denk, Piroch, Palka – Mariánus,
Doležal, Sýs (65.Kratochvíl) – Mlynařík, Holub (46.Hrdlička),
Bešta (80.Lešek). Trenéři: Kohout, Schveinert, Ticháček

U13

v předposledním kole základní části, po níž se týmy rozdělí
do dvou skupin po čtyřech účastnících. Viktoriánkám zatím
patří čtvrtá příčka, která zaručuje finálovou skupinu.

První část přinesla neurovnanou hru, kdy plzeňské hráčky měly
více ze hry, ale jejich akce často troskotaly na obraně hostí. „Jak se
ukázalo, na jaře asi není pro nás lehkého soupeře, protože se nám
hra nedaří. Měli jsme špatný pohyb po hřišti a problémy nám dělala
i rozehra. Nebyli jsme schopni si dát dvě přesné přihrávky po sobě
jdoucí. I když jsme měli optickou převahu celý první poločas, stojí
za zmínku jen promarněná „tutovka“ Beštové z poslední minuty
prvního poločasu,“ popisoval zápas trenér Karel Fajfrlík.
Druhý poločas si domácí hráčky vytvořily tlak na branku Baníku,
gólové vyjádření přišlo v 64. minutě. Beštová se uvolnila po pravé
straně a přesným centrem „našla hlavu“ Svitkové - 1:0. V 69. mi-

nutě se tlak a důraz vyplatil
podruhé. Důrazná Ivaničová
vystihla nepřesnou rozehrávku
a po samostatném úniku zvýšila na konečných 2:0. „Vyhráli
jsme, ale spíše jsme body „ubojovali“. Takže chválím tým za
bojovnost, ale do příštích utkání
se musí zlepšit náš herní projev,“ dodal trenér.

FC Viktoria Plzeň–Baník Ostrava 2:0 (0:0)
Branky: 64´ Svitková, 69´ Ivaničová
Sestava: Krýslová - Ondrášková, Juračková, Nehodová,
Hanžlová – Jungová, Mikysková, Svitková (70´ Racková),
Pacandová (89´ Vachlová) – Beštová (88´Strejcová),
Rosprimová (63´ Ivaničová).
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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

2:0

Sigma Olomouc

Teplice

5. 5.

17.00
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1:1
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Plzeň

1:4

Plzeň
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Slavia Praha
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České Budějovice
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Jihlava
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18.00

Příbram
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Slovácko

0:1
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Příbram
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17.00
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Teplice
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2:0
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1:3

Plzeň
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Plzeň
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Jihlava

1:3
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1:1

Příbram
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0:0

Teplice

Slavia

1:1

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

Ostrava

Jihlava

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

Odloženo

22. kolo 6. 4. 201

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

České Budějovice

Příbram

0:1

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

0:0

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

Olomouc

Sparta

0:3

Jablonec

Jihlava

12. 5.

15.00

Ostrava

Slavia

2:2

Plzeň

Sparta

1:0

Slovácko

Hradec Králové

1:1

Liberec

Jablonec

1:0

Ostrava

Liberec

0:1

Příbram

Sigma Olomouc

11. 5.

16.00

Liberec

Dukla

3:2

Slavia

Teplice

2:0

Jablonec

Slavia

0:0

Mladá Boleslav

Příbram

1:0

Jablonec

Slovácko

4:1

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

Plzeň

Teplice

2:1

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

2:2

Dukla

Brno

10. 5.

18.00

Sparta

Příbram

2:1

Sigma Olomouc

Liberec

3:0

Sparta

Liberec

2:1

Brno

Plzeň

1:3

Jihlava

Brno

2:2

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

3:1

Brno

Olomouc

2:0

Liberec

Teplice

22. 5.

18.00

Příbram

Mladá Boleslav

1:1

Dukla

Slavia

0:0

Hradec Králové

České Budějovice

0:1

Slovácko

Dukla

0:0

Dukla

Jablonec

5:1

Ostrava

Dukla

22. 5.

17.00

Slovácko

Sparta

1:4

Příbram

České Budějovice

1:1

Jihlava

Jablonec

0:1

Hradec Králové

Olomouc

0:2

Teplice

České Budějovice

4:0

Hradec Králové

Příbram

23. 5.

17.00

Jablonec

Liberec

1:0

Slovácko

Jablonec

0:1

Sigma Olomouc

Příbram

6:1

Plzeň

Ostrava

1:1

Liberec

Hradec Králové

1:0

Jihlava

Slovácko

21. 5.

18.00

České Budějovice

Ostrava

1:2

Liberec

Ostrava

2:2

Ostrava

Teplice

3:2

Jihlava

Liberec

0:0

Příbram

Jihlava

2:2

Mladá Boleslav

Jablonec

23. 5.

17.00

Plzeň

Brno

2:3

Brno

Jihlava

5:1

Liberec

Slovácko

3:2

Jablonec

Brno

2:0

Sparta

Slavia

3:1

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

1:1

Slovácko

Plzeň

0:2

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

0:2

Mladá Boleslav

Ostrava

2:0

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

1:0

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

0:4

Plzeň

Příbram

19. 4.

20.15

České Budějovice

Jihlava

26. 5.

17.00

Sigma Olomouc

Hradec Králové

1:1

Plzeň

Slovácko

1:1

Příbram

Hradec Králové

0:0

Sparta

Jablonec

2:2

Liberec

Brno

20. 4.

16.00

Jablonec

Sigma Olomouc

26. 5.

17.00

Ostrava

Plzeň

1:3

Slavia

Sparta

1:0

Slovácko

Jihlava

3:0

Liberec

České Budějovice

3:1

Ostrava

Sparta

20. 4.

20.30

Slovácko

Ostrava

26. 5.

17.00

Liberec

Jihlava

1:1

Hradec Králové

Liberec

2:2

Jablonec

Mladá Boleslav

2:3

Ml. Boleslav

Plzeň

0:2

Olomouc

Mladá Boleslav

21. 4.

16.00

Plzeň

Liberec

26. 5.

17.00

Brno

Jablonec

1:4

Jihlava

Příbram

2:1

České Budějovice

Slavia

2:1

Brno

Slavia

0:1

Slavia

Slovácko

21. 4.

17.00

Příbram

Brno

26. 5.

17.00

Mladá Boleslav

Slavia

1:4

Sigma Olomouc

Brno

1:1

Plzeň

Sigma Olomouc

3:0

Ostrava

Hradec Králové.

3:0

Hradec Králové

Dukla

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

Olomouc

Jihlava

3:0

České Budějovice

Jablonec

22. 4.

18.00

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

15. kolo 17. 11. 2012

25. kolo 27. 4. 2013

20. kolo 16. 3. 2013

30. kolo 1. 6. 2013

Příbram

Dukla

1:1

Teplice

Jihlava

3:1

Hradec Králové

Slavia

3:2

České Budějovice

Brno

1:1

Dukla

Olomouc

26. 4.

18.00

Mladá Boleslav

Teplice

1. 6.

17.00

Slovácko

Teplice

2:1

Dukla

Hradec Králové

1:0

Jihlava

České Budějovice

1:0

Hradec Králové

Sparta

1:0

Sparta

Jihlava

26. 4.

20.15

Sparta

Dukla

1. 6.

17.00

Jablonec

Sparta

1:2

Příbram

Plzeň

1:0

Sigma Olomouc

Jablonec

0:1

Jablonec

Teplice

3:1

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

Mladá Boleslav

0:1

Jablonec

Plzeň

27. 4.

16.50

Brno

Slovácko

1. 6.

17.00

Plzeň

Mladá Boleslav

2:0

Jablonec

České Budějovice

2:1

Liberec

Plzeň

1:2

Olomouc

Ostrava

0:0

Slovácko

České Budějovice

27. 4.

19.00

Ostrava

Jablonec

1. 6.

17.00

Slavia

Brno

5:0

Brno

Liberec

2:1

Brno

Příbram

1:0

Plzeň

Dukla

1:2

Teplice

Hradec Králové

28. 4.

17.00

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

4:0

Mladá Boleslav

Liberec

28. 4.

18.05

Hradec Králové

Plzeň

1. 6.

17.00

Jihlava

Sigma Olomouc

1:1

Sparta

Ostrava

2:0

Sparta

Teplice

1:0

Slovácko

Příbram

1:0

Brno

Ostrava

29. 4.

18.00

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

P L Z E Ň

Základní barevné pozitivní provedení značky

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 12 GL 2013
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Soupiska

Tabulka Gambrinus ligy po neúplném 23. kole
HOSTÉ
1. FK Příbram

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáři
1 Matúš Kozáčik
24 Aleš Mandous
33 Roman Pavlík

Obránci
2 Lukáš Hejda
6 Matěj Končal
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
27 František Rajtoral
28 Marián Čišovský
Záložníci
7 Martin Zeman
10 Pavel Horváth
11 Martin Fillo
16 Vladimír Darida
19 Jan Kovařík
26 Daniel Kolář
29 David Štípek

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

28. 3. 1989
22. 4. 1975
7. 2. 1986
8. 8. 1990
19. 6. 1988
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
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27. 12. 1983
21. 4. 1992
17. 1. 1976

VIKTORIÁN 12 GL 2013 / Soupiska

Brankáři
22 Aleš Hruška
28 Jakub Rondzik

23. 11. 1985
22. 11. 1986

Obránci
2 Jakub Jugas
3 Milan Mišůn
4 Tomáš Hájovský
7 Lukáš Pleško
15 Zdeněk Šmejkal
17 Radek Dejmek
24 Josef Divíšek

5. 5. 1992
21. 2. 1990
10. 12. 1982
21. 5. 1977
21. 6. 1988
2. 2. 1988
24. 9. 1990

Záložníci
5 Marek Hanuš
6 Daniel Tarczal
8 Lukáš Stratil
14 Mašán Aziz
16 Petr Trapp
20 Zoran Danoski
21 Jiří Mareš
23 Zdeněk Koukal
25 Tomáš Pilík
26 Martin Abraham

11. 10. 1993
22. 3. 1985
29. 1. 1994
19. 10. 1988
6. 12. 1985
20. 10. 1990
16. 2. 1992
14. 3. 1984
20. 12. 1988
20. 9. 1978

Útočníci
9 David Střihavka
10 Tomáš Krbeček
11 Martin Šlapák
19 Róbert Valenta
29 Tomáš Wágner

4. 3. 1983
27. 10. 1985
25. 3. 1987
10. 1. 1990
6. 3. 1990

Hlavní trenér
František Straka
20. 12. 1968
10. 10. 1973
24. 11. 1961

Asistenti trenéra
Marcel Mácha, Jozef Valachovič, Tomáš Poštulka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
SK Sigma Olomouc
FC Slovan Liberec
FK Mladá Boleslav
Dukla Praha
FC Vysočina Jihlava
SK Slavia Praha
Zbrojovka Brno
1. FC Slovácko
1. FK Příbram
FC Baník Ostrava
FK Teplice
FC Hradec Králové
Dynamo České Budějovice

23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
23
23

15
15
11
11
10
10
8
6
6
7
6
5
5
5
4
4

5
5
8
6
5
5
10
10
9
4
6
9
7
7
9
5

3
3
4
6
8
8
5
6
8
12
11
9
10
11
10
14

41:15
40:16
41:28
32:22
30:29
27:26
37:28
26:32
27:27
25:39
26:33
22:32
26:33
25:36
23:31
17:38

50
50
41
39
35
35
34
28
27
25
24
24
22
22
21
17

Viktoriáni křtili velblouda Viktora
Malého samečka velblouda dvouhrbého, který přišel na
svět 22. 3. 2013 samici Goldie, přišli v pondělí po poledni
slavnostně pokřtít Marek Bakoš s Radimem Řezníkem.

torka tohle pro Zoo dělá,“ popisuje své pocity Řezník. „Spolupráce
s plzeňskou zoo probíhá dlouhodobě. Akce k pokřtění Viktora je
moc milá, navíc nám vyšlo fantastické počasí a pro všechny je to
příjemné zpestření. Věříme, že v průběhu dalších měsíců plzeňskou zoo ještě navštívíme,“ uzavřel příjemné odpoledne u výběhu
velbloudů dvouhrbých tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár.

Oba zástupci hráčského kádru strávili s novým přírůstkem plzeňské zoo Viktorem několik minut ve výběhu a matce Goldie věnovali
pamlsky v podobě mrkve a suchého pečiva. „Zoo navštěvujeme
často, s dcerou Laurou se chodíme dívat na tygry, nosorožce a velbloudy. Jsem rád, že jsme se dneska mohli zúčastnit křtu malého
Viktora,“ říká k výletu do zoo Marek Bakoš, který si návštěvu užil
společně s manželkou a čtyřletou Laurou. Sám Marek Bakoš navíc právě v den křtu malého Viktora oslavil třicáté narozeniny a při
slavnostním přípitku tak bylo o několik gratulací navíc.
Objektivům přítomných novinářů zapózoval s Viktorem a jeho matkou také Radim Řezník. „Pro mě to byl neskutečný zážitek, nikdy
jsem na podobné akci nebyl a už vůbec ne takhle blízko velbloudů.
Chvilku jsem se trochu bál, ale dopadlo to dobře. Jsem rád, že Vik-
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Do Jablonce a pak dvakrát doma
Ligový zápasový maratón začíná pomalu, ale jistě
finišovat. Po dnešním utkání zbývá odehrát už pouze
šest zápasů. Nejprve se Viktoria představí v Jablonci,
tentokráte to nebude v rámci domácího poháru, ale
bude se jednat o ligový duel u příležitosti 25. kola
Gambrinus ligy. Poté bude mít dvakrát za sebou výhodu
domácího prostředí. Nejprve v Doosan Areně přivítáme
českobudějovické Dynamo, poté bude plzeňský fotbalový
stánek hostit Slavii Praha.

Již třetí letošní jarní vzájemný duel přinese příští ligové kolo. Plzeňští fotbalisté v něm zamíří do Jablonce. První utkání se odehrálo v Jablonci, Viktoria v něm sice vedla brankou Čišovského, ale
Severočeši zápas otočili a do pohárové odvety šli s výsledkem 2:1.
Druhé utkání se plzeňským fotbalistům nepodařilo. Po šesti minutách hry prohrávali a o postupujícím bylo prakticky rozhodnuto. O to
větší motivaci budou mít do nadcházejícího zápasu, kdy mohou porážky Jablonci oplatit. Ligové duely přinášejí těsné výsledky, až na
minulou sezonu, kdy zápasy nebyly chudé
na branky (4:2, 2:0). Zatímco v minulosti
byla Plzeň bodovou baštou pro severočeské fotbalisty, poslední roky je tomu
naopak. Z posledních tří ligových zápasů v Chance Areně skočily všechny
výhrou plzeňských fotbalistů, což je
zcela určitě příjemná statistika.
Další týden přivítáme Dynamo
České Budějovice, tedy tým, který
najdeme na nelichotivém posledním místě tabulky. Jihočeši tak
letos bojují o ligovou příslušnost
i pro další ročník. Na výhru čeká
tým trenéra Pavola Švantnera,
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který převzal mužstvo během zimní přestávky, od počátku listopadu, kdy porazil Slavii. Od té doby Dynamo pouze ve dvou zápasech
remízovalo (Ostrava, Brno), ostatní skončily porážkou. Prohrou
z pohledu Budějovic skončil i podzimní vzájemný zápas s Viktorií.
O osudu utkání na Střeleckém ostrově rozhodla sedmnáctá minuta,
kdy si přesnou trefu připsal slovenský obránce v barvách Viktorie
– Marián Čišovský. To, že Viktoria umí na České Budějovice zahrát,
potvrzují i historické statistiky. Ty totiž říkají, že Viktoria odešla naposledy poražená v sezoně 2006/07.
Sedmnáctinásobný držitel domácího titulu - Slavia Praha, bude
dalším soupeřem, který se postaví Viktoriánům do ligové cesty.
Týmu trenéra Patra Rady patří střed tabulky, avšak ligovou definitivu zatím Pražané zajištěnou nemají a tak každý získaný bod pro
ně má velkou cenu. Podzimní vzájemný zápas, jenž se hrál v Edenu,
vyhráli plzeňští fotbalisté, když centrovaný kop Pavla Horvátha
prodloužil do vlastní sítě David Hubáček. To, že to Slavia myslí
s návratem mezi elitu vážně, dokazuje i zimní hráčský pohyb, kdy
do Prahy zamířili Martin Fenin, či Marcel Gecov. Tým, který svojí
kvalitou patří mezi první polovinu, však zatím doplácí na špatnou
střeleckou produktivitu. Doufejme, že tomu tak bude i po vzájemném zápase s Viktorií.

