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PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:

EVROPSKÁ LIGA FC VIKTORIA PLZEŇ–OLYMPIQUE LYON
ČTVRTEK 20. BŘEZNA 19.00 HOD, DOOSAN ARENA

20. KOLO GAMBRINUS LIGY – FC VIKTORIA PLZEŇ–1.FC SLOVÁCKO
NEDĚLE 16. BŘEZNA 2014 19.00 HOD. – DOOSAN ARENA

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych vás ze stránek magazínu Viktorián co nejsrdečněji přivítal na dnešním
utkání. Mou velmi milou povinností je poděkovat vám, fanouškům našeho klubu, že jste se na
všech domácích utkáních v právě probíhající jarní části soutěže starali o fantastickou fotbalovou atmosféru. Výjimkou není ani poslední ligový zápas na Letné, kde jste od první minuty do
závěrečného hvizdu podporovali hráče Viktorie i za nepříznivě se vyvíjejícího stavu.
V době psaní těchto řádků netrpělivě očekávám duel s francouzským Lyonem přímo v místě
utkání. Za trenérský tým i hráčskou kabinu mohu říci, že celý první tým Viktorie Plzeň do
těchto chvil udělal maximum možného pro to, aby byl duel s francouzským soupeřem nejen
skvělým fotbalovým soustem pro plzeňského fanouška, ale také aby náš výkon opět kvalitně reprezentoval západočeskou metropoli v celé Evropě. Věřím, že hráči předvedli výkon,
po kterém mohli opustit hřiště se vztyčenou hlavou.
Pojďme ovšem zpět k domácí nejvyšší soutěži a dnešnímu utkání. I přesto, že k dostihnutí prvního týmu ligové tabulky nám schází osm bodů, neskládáme zbraně a ve stíhací
jízdě budeme pokračovat
již dnes večer. 1. FC Slovácko patří již k tradičním účastníkům Gambrinus ligy
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a i přesto, že jsme ze sedmnácti vzájemných zápasů odcházeli neporaženi ve
třinácti případech, nemůžeme dovolit, aby kdokoliv bral dnešní zápas na lehkou váhu. V mých očích je důležité každé ze třiceti utkání Gambrinus ligy, neboť jen dostatečný počet bodů v domácí soutěži nás může posunout směrem
k evropským pohárům.
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Jiří Zákravský, Pavel Hochman

Proto věřím, že jak jedenáct hráčů na hrací ploše, tak vy v hledišti uděláte vše
pro to, abychom se společně mohli na konci utkání radovat ze zisku tří bodů. To
je totiž ta nejlepší odměna, kterou můžeme za odvedenou práci získat.

Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o.
Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
Uzávěrka čísla: 13. března 2014

Děkujeme, že jste s námi
Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Ten, který sestřelil (nejen) CSKA
Od zápasů v přípravce po velké bitvy v Gambrinus lize.
Taková byla fotbalová cesta v příbramském dresu pro
útočníka, jenž nyní hájí barvy Viktorie. Právě jeho slavný
gól proti CSKA Moskva nasměroval Západočechy do
jarní části Evropské ligy. Všichni fanoušci českého
fotbalu a speciálně ti plzeňští již vědí, o kom je řeč.
Tomáš Wágner, útočník, který má nabito ostrými.

O babičce, která vnuka přivedla na fotbalovou dráhu
Způsob, jakým se Tomáš dostal k nejpopulárnější hře světa, není
opravdu příliš typický. „Co mám zprávy od rodičů, tak babička našla v novinách inzerát, že se koná nábor fotbalistů ročníku 1990.
Takže mne pak mamka s bratrem Martinem, když nám bylo pět let,
čapla a šli jsme tam,“ líčí svůj první krůček do fotbalového světa.
Že byla oním hybatelem, který svého vnučka dovedl k fotbalu, právě
babička, není náhoda. „Taťka ho totiž nehrál, ale můj děda naopak
nastupoval za Spartak Příbram. Možná právě z toho důvodu našla
babička, která pak chodila na většinu mých zápasů, inzerát. Za to,
že jsem začal hrát fotbal, tak vlastně může ona a mamka,“ doplňuje. Tou dobou určitě nemohl tušit, že příbramskému dresu zůstane věrný ve všech mládežnických kategoriích a bude za Příbram
střílet branky také v nejvyšší české soutěži. „Vážím si toho, že jsem
v Příbrami začal od prvního tréninku v přípravce a nakonec jsem se
dostal až do prvního mužstva. Prošel jsem tam tedy úplně všemi
týmy,“ hlásí nadšeně.

dobou byl jeho spoluhráčem Milan Mišůn, jenž nyní nastupuje
právě za Příbram, kam se vrátil po angažmá ve skotském Celticu.
„Milan se mnou hrál velmi dlouho. Do Příbrami přišel, když byl
hodně malý. Prošel vlastně podobnou cestu jako já, přičemž v dorostu pak už začal pravidelně nastupovat s o rok staršími fotbalisty.
Z dalších mých vrstevníků, kteří se mnou tehdy v klubu působili,
nyní hraje hodně kluků divizi nebo krajský přebor,“ vzpomíná i na
své bývalé spoluhráče. Ti si právě díky střeleckému apetitu současného viktoriána vylepšovali už v žáčcích své osobní statistiky o
gólové nahrávky. Již tehdy to Tomášovi pálilo ostošest. „V mladší
přípravce se mi povedlo dát jako prvnímu sto branek. Výsledky
samozřejmě tehdy byly hodně divoké, zápasy klidně skončily 15:1
pro nás. Dosáhl jsem nakonec kolem 130 gólů. Dokonce mne vyfotili v Příbramském deníku s cedulkou, na níž bylo napsáno ‚100
branek‘. Občas se mi pak podařilo zvítězit v soutěži o nejlepšího
střelce nebo nejlepšího hráče. Pamatuji si, že jsem tenkrát vyhrál
dres reprezentace a asi osm let jsem do něj dorůstal. Měl jsem ho
doma ve skříni a každý rok jsem zkoušel, jestli mi už bude,“ směje
se při příjemných vzpomínkách. Pokud se podíváme na počty zásahů do sítí soupeře, zdá se jako samozřejmé, že už jako malý špunt

130 branek za rok? Žádný problém
Ihned po náboru se tedy malý Tomáš dostal do rukou příbramských koučů. „Vedli mne nejprve trenéři Pechlák a Vašák. Druhý
jmenovaný pak po chvíli skončil. V žácích mne tak poté měl
pouze trenér Pechlák, jenž byl zároveň ředitelem na příbramské fotbalové škole. Následně mne trénoval i pan Pazderík,
taťka jednoho z mých spoluhráčů,“ vzpomíná na osobnosti,
které ho naučily základním fotbalovým dovednostem. Tou
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nastupoval „Wagy“ v útoku. Nebo tomu bylo jinak? „Většinou jsem
hrával středního záložníka a do útoku jsem se posunul až ve starším věku. Hráli jsme ve Strakonicích, prohrávali 1:3 a trenér mne
do něj posunul. Za dvacet minut jsem vstřelil dvě branky. Poté mne
trenér staršího týmu chtěl už do útoku a v přípravě mne do něj také
zařadil. Hned v prvním přípravném utkání na tomto postu jsem dal
hattrick. Od té doby hraji na tomto místě,“ vysvětluje, jak se proměnil v ryzího kanonýra.

Školní povinnosti
Zároveň Tomáš neměl jediný problém skloubit dohromady školu
a fotbal. „Základní škola v Příbrami, kam jsem chodil, je výborná a
na všem je domluvená s fotbalovým klubem. Měli jsme tam opravdu
vynikající servis. Zároveň jsem měl výhodu v tom, že mi třídního
učitele dělal Antonín Barák, který je v Příbrami šéftrenérem nejmenší mládeže,“ pochvaluje si léta strávená povinnou školní docházkou. „Měli jsme sedm hodin tělocviku týdně. V pondělí se konal
regenerační trénink a plavání, přičemž jsme poté šli na vyučování.
Tam jsme měli také hodinu tělocviku a dělali jsme pouze strečink.
V úterý nás čekala gymnastika a dvě hodiny, kdy se hrál klasicky
fotbal. Ve čtvrtek jsme začínali v sedm ráno v atletickém tunelu
zamluveném na jiné škole, kde jsme pilovali běhání a výbušnost,“
popisuje, jak patnáct let zpátky vypadal jeho klasický týden. Po základní škole přišel na řadu výběr školy střední. Nakonec se Tomáš
vyučil v oboru číšník – kuchař. „Jako student jsem nebyl dobrý. Žil
jsem více fotbalem a všichni mi říkali, že by pro mne měla být přednější škola. Já byl ale zatvrzelý a odpovídal jsem, že pro mě je fotbal stejně nejlepší cesta. Věřím, že se mi to nakonec vyplatilo,“ culí
se. „Naopak bratr Martin, který je mé dvojče a hrával za Příbram
a naposledy nastupoval v divizi za Hořovicko, spolu se sestrou Kateřinou jsou ve studiu o hodně lepší. Martin nyní studuje v Praze na
Fakultě tělesné výchovy a sportu na Karlově univerzitě, což je podle
mne obrovský úspěch. A sestra nejprve byla na vysoké škole v Pardubicích na historii a poté začala studovat také v Hradci Králové.
Nyní už při práci dělá ještě doktorské studium historie v Praze,“
smeká před svými sourozenci.

V dorostu nejenom pod trenérem Vavruškou
Po úspěších v žákovských kategoriích přišel přesun do dorostu.
„Podle mne to není takový skok. Rostete, vyvíjíte se a vlastně hrajete pořád proti stejnému ročníku. Větším rozdílem podle mne je,
když hrajete jako mladší žák proti starším klukům. Nicméně se do-
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mnívám, že to může jenom pomáhat. Myslím si, že hodně fotbalistů,
kteří nyní jsou v lize, potkalo, že nastupovali proti starším hráčům,“
tvrdí. „Nejprve mne v dorostu vedl pan Špinar, který je bývalým ligovým fotbalistou. Do staršího dorostu si mne poté vytáhl trenér
Abrahám, jenž mi opravdu hodně pomohl. Poté vím, že vedl i Čáslav.
Následně jsem byl u kouče Václava Černého, který udělal pro mne
a obecně i pro příbramskou mládež hrozně moc práce a vychoval
spoustu hráčů. Třeba Vošahlík nebo Fantiš byli jeho ročník,“ chválí
muže, pod jejichž taktovkou bojoval v dorosteneckých letech. Nicméně jméno jednoho z trenérů, se kterým se posléze potkal také
v prvním týmu Příbrami, vyzdvihuje. „Nejvíce mi dal trenér David
Vavruška, pod kterým jsem nejprve působil v dorostu asi rok a půl.
Byl to můj osudový trenér, který mi nejvíce pomohl. Ve spoustě věcí.
Poté jsem se právě pod ním začal výrazněji prosazovat v Gambrinus lize,“ říká o oblíbeném kouči. „Je to specifický trenér a je potřeba si s ním sednout. Je skvělý pro hráče, kteří mají poslední rok
v dorostu. Tito kluci si už myslí, že jsou dospělí, ale ještě nejsou.
A on jim dokáže opravdu hodně pomoci. Zároveň je přísný. V tomto
ohledu s ním mám spoustu žážitků. Možná i nějakou noc, kdy jsem
nespal. Říkal mi, že mne bude stále hecovat, řvát na mě a nadávat
mi. Ve chvíli, kdy prý přestane, bude něco špatně. Stále jsem ho poslouchal a dařilo se mně i týmu,“ tvrdí. „Jak dorostenci, které vedl,
tak fotbalisté z ligového kádru Příbrami proti němu nemohou říci
špatné slovo. I nyní, když se s ním potkám, se s ním dá hezky bavit,“
dodává k trenérovi, jenž nyní působí u liberecké juniorky.

Ligové góly v dresu Příbrami
Vraťme se ale nyní ještě do doby, kdy „Wagy“ netušil, že se s Davidem Vavruškou setká i v příbramském A týmu. V roce 2009 poprvé
vstoupil do kabiny ligového mužstva. „Jsem v takovýchto momentech hodně vyjukaný a ze všeho vykulený. Bylo to pro mne docela
těžké, protože jsem tam neměl skoro žádného vrstevníka. Všichni
kluci, kteří tam tehdy hráli, byli o více let starší. Tomáš Pilík byl
na hostování, Milan Mišůn v Celticu. Ale aby to nevypadalo nějak
děsivě... Kabina je v Příbrami vždy dobrá a neměl jsem tam žádný
problém. Hodně mi pomohli starší hráči. Martin Müller, kterého
zná v Plzni každý, Michal Klesa, Daniel Huňa nebo Lukáš Pleško,“
popisuje své ligové začátky. Nikdy také nezapomene na svůj premiérový zápas v Gambrinus lize. V něm totiž také vstřelil svou první
ligovou branku. „Dal jsem ji pod trenérem Petrem Čuhelem, který
dělal asistenta trenéru Moralesovi. Ten však byl dvě kola před
koncem odvolán a já jsem hned v dalším utkání dostal oněch slav-

ných třináct minut. Nepamatuji se, zda jsem se dostal k míči ještě
před standardní situací v 89. minutě, po níž jsem skóroval. Byl to
opravdu hezký moment. I pro tým jako celek, neboť jsem zvyšoval
na 3:0 a po této výhře nad Žižkovem jsme se zachránili,“ rozvypráví
se o své prvoligové premiéře. Pravidelnou zápasovou porci začal
poté Tomáš dostávat pod taktovkou jiného kouče. „Poslední kolo
pod trenérem Čuhelem jsem nenastoupil. Od nové sezóny ho nahradil Karol Marko, který se mnou hodně mluvil a začal mi dávat
šance. Spolupráce s ním nebyla vůbec špatná, doma se nám dařilo.
Nakonec jsme skončili jedenáctí a v klidu se zachránili. První pořádné minuty jsem tedy dostal pod ním,“ říká.

Jaro 2012 v barvách Viktorie
Čas plynul a příbramský klenot se stále více obrušoval k dokonalosti. Po podzimní části ročníku 2011/12, kdy Vavruškova Příbram
byla se ziskem 27 bodů na čtvrtém místě a „Wagy“ vstřelil sedm
gólů, se na něj začala vyptávat plzeňská Viktorka. „Po posledním
utkání podzimu na Žižkově mne kontaktoval můj manažer s tím, že
by si se mnou chtěli promluvit lidé z Viktorie. Byl jsem z toho nadšený a o týden později jsme se sešli. Celý prosinec se to pak řešilo
a na jeho konci jsem se dozvěděl, že tam začnu přípravu. Poté jsem
do Plzně také přestoupil,“ popisuje, jak se odehrál jeho první přestup v životě. Tomášovým novým domovem se tak staly Štruncovy sady.
„Přeci jen jsem šel do klubu, který
hrál Ligu mistrů a byl úřadujícím
ligovým šampiónem. Patřičný respekt ke klukům, kteří to dokázali,
tam byl. Srovnal bych to s tím, co
jsem cítil, když jsem šel z dorostu Příbrami do mužů. Myslím
si ale, že v Plzni jsem to měl
jednodušší o to, že mi pomohl
František Rajtoral, se kterým
jsem jezdil z Příbrami. Je to
takový pozitivní člověk, byl
se mnou ve dvojici a jakmile
jsem něco nevěděl, ptal
jsem se jeho. Musím mu za
to hrozně moc poděkovat,
pravidelně jsem mu to
také připomínal. Kabina

mne také přijala velmi dobře a během soustředění jsem se brzy
oťukal a poznal s dalšími kluky,“ rozvypráví se o svých začátcích
na západě Čech. Ve Viktorce však panovala o poznání větší konkurence, než tomu bylo v Příbrami, a tak musel talentovaný útočník
na svou příležitost čekat mezi náhradníky. „Víte, že jste součástí
výborného klubu, který je na evropské úrovni a nejlepší v Čechách.
To si opakujete i ve chvíli, kdy pravidelně nenastupujete. Každý ale
chce hrát a nikdo nechce naskakovat jen na pět minut, které jsem
dostával. To mne mrzelo, ale zároveň mne to mohlo posílit. Fotbal není pouze o tom, že se vám daří,“ tvrdí. „Nakonec mohlo být
všechno dobré, neboť jsem mohl v Liberci rozhodnout zápas, kdy
se hrálo o titul. Nastřelil jsem ale tyčku,“ vzpomíná smutně. O poznání příjemnější vzpomínkou pro něj je souboj Viktorky se Schalke
04. Krom toho, že Tomáš poprvé přičichnul k zápasům pohárové
Evropy, mohl se také setkat se svým dětským fotbalovým vzorem.
„Už odmalička jsem fandil Raúlovi. Když šel do Schalke, byl jsem
z toho smutný, ale i tam dával góly. Měl jsem šanci ho vidět z lavičky
Viktorky v jarní části Evropské ligy. Ale dres jsem si s ním nevyměnil. Když si nyní vzpomenu, jak jsme kdysi neměli kabelovku,
neviděl jsem jeho zápasy a jenom se na internetu díval, jestli nedal
náhodou gól,“ směje se. A zároveň dodává dalšího svého oblíbence.
„Ještě se mi líbí Fernando Torres,“ prozrazuje.

V české „jedenadvacítce“
a zpět u Litavky
Ve stejnou chvíli, kdy Tomáš začal
zářit v příbramském dresu, mu
také přišla premiérově pozvánka
do národního týmu do jedenadvaceti let a chodila mu pravidelně také
během jarního pobytu v Plzni. „Do té
doby jsem neprošel žádnými reprezentačními výběry. Ostatní kluci se
tam potkávali velmi často od šestnácti
let a já se k nim připojil až v ‚jedenadvacítce‘. První zápasy byly takové zvláštní,
ale jakmile jsem se rozkoukal, hrozně
jsem se tam těšil. Pomohlo mi to také
v tom, že když jsem v Plzni pravidelně
nenastupoval, v reprezentaci jsem příležitosti dostával. Trenér Dovalil mne podržel, přípravná utkání jsem odehrál celá.
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V kvalifikačních zápasech jsem se na hřiště
dostal vždy alespoň na půlhodiny. Cítil jsem
od něj důvěru,“ říká o svém působení u lvíčat. „Vzpomíná se na to moc hezky a mohu
říci, že se mi po reprezentaci stýská. Odehráli jsme zajímavé zápasy, kabina byla
bezproblémová. Trenér Dovalil měl pak
k ruce výborné asistenty Koubu a Suchopárka. Prostě to tam klapalo,“ dodává.
Jenom jedna věc ho však v souvislosti
s reprezentací mrzí. „Je škoda, že se
nám nepodařilo postoupit na evropský
šampionát do Izraele. V baráži jsme
ale nezvládli domácí zápas s Ruskem.
Venku jsem pak odehrál své nejlepší
utkání za národní tým. V Rusku bylo
v hledišti dvaceti tisíc lidí a my jsme
jejich tým přehrávali. Měli jsme ale
obrovskou smůlu. Vedli jsme 2:1 a
třeba Standa Tecl z malého vápna
nastřelil břevno, od něj se míč
odrazil do čáry a ven. Také jsme
obdrželi dvě červené karty a myslím si, že rozhodčí zápas nezvládnul. I v oslabení jsme ale soupeře
tlačili, vytvořili si mnoho příležitostí, ale bohužel jsme je neproměnili. Bylo to hodně velké zklamání. Postup by sice byl překvapivý,
ale domnívám se, že po našem výkonu by byl zasloužený,“ líčí svůj
poslední zápas pod koučem Dovalilem. Ve stejnou dobu, kdy se toto
střetnutí odehrálo, Tomáš znovu oblékal dres Příbrami, kam odešel jako host z Viktorie. Opět tak nastupoval pod trenéry Vavruškou a Markem. „Už se nám ale tolik nedařilo. Pro mě byl zlomový
příchod Františka Straky. Zvednul se celý tým a uhráli jsme důležité body. Já jsem pak začal pod ním pravidelně nastupovat a dával
jsem také branky. Během devíti zápasů pod trenérem Strakou jsem
vstřelil pět nebo šest gólů. Bylo to pro mne takové nakopnutí,“ pochvaluje si spolupráci s koučem, kterému se podařilo na poslední
chvíli zachránit nejeden tým a vyplout s ním z vod sestupových.

Úspěšný návrat do Viktorky
Po sezóně 2012/13 se tak „Wagy“ znovu hlásil ve Štruncových sadech. „Návrat byl takový pozitivní. Šel jsem z Příbrami, kde se mi
začalo znovu dařit, a měl jsem větší sebevědomí. Říkal jsem si, že
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to buď klapne, nebo nikoliv. Nakonec se
mi to povedlo a ve Viktorii jsem zůstal,“
vrací se v myšlenkách o několik měsíců
zpátky. „Příprava se mi vydařila a přelilo se to také do začátku ročníku. Začalo
to Superpohárem s Jabloncem, kde jsem
vstřelil gól. Cítil jsem, že jsem na dobré
vlně. Začátek byl opravdu vydařený. Postoupili jsme do Ligy mistrů, hrál jsem pravidelně a střílel branky,“ popisuje idylický start
do fotbalového roku 2013/14. Nicméně postupem času se začal ze sestavy vytrácet. Z devadesáti minut se jeho doba na hřišti o poznání
zmenšila. V tomto období, kdy poctivě čekal na
svou šanci, mu kromě jiného pomáhala podpora
od plzeňských příznivců. „Fanoušci Viktorky jsou
výborní, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit
na každém našem utkání. Domnívám se také, že
mám jejich důvěru. Byť si to člověk nepřipouští
nějak více k tělu, tak přeci jen občas nahlédne na
internet do různých diskuzí a přečte si jejich názory.
To člověka také dokáže nabudit,“ připouští.

Plzeňská pohádka v evropských pohárech
Čerstvě čtyřiadvacetiletý fotbalista si také na podzim poprvé zahrál v nejprestižnější evropské pohárové soutěži. Ve slavné Lize
mistrů. „Je to úžasný pocit. Když si uvědomím, že se patnáct let na
tuto soutěž dívám v televizi a najednou se objevím na stadionech,
které jsem jako malý obdivoval... Do toho pak slyšíte znělku Champions League. Je to opravdu krásné. Zároveň vám to přináší další
motivaci a o to více se snažíte,“ rozplývá se, když padne otázka na
pohárovou Evropu. V souvislosti s Tomášem není možné nezmínit
poslední utkání Ligy mistrů s CSKA Moskva. Právě on byl tím fotbalistou, který uložil míč do moskevské sítě a posunul Viktorku do jarních bojů v Evropské lize. „Pořád to je čerstvé a pěkné. Ve chvíli, kdy
se s někým začnu bavit o fotbale, vždy se zmíní tato branka. Jiné
to už asi nebude do té chvíle, než dám ještě nějaký důležitější gól
nebo jich nastřílím více,“ směje se. „Vzpomíná se na to opravdu fantasticky. Zápas se nám vydařil, bylo to velmi důležité vítězství pro
všechny. Pro klub samotný a samozřejmě také pro jeho fanoušky,“
doplňuje. Kromě této přenádherné vzpomínky mu budou připomínat účast Viktorky v evropských pohárech i jiné památky. Dresy

slavných soupeřů. „Vždycky ze srandy říkám, že ten můj je nejlepší,
a tak není třeba ho měnit. Je to ale nadsázka a samozřejmě si ho
rád vyměním. Mým největším úlovkem je Yaya Touré, vlastním také
dres Toniho Kroose. Nyní v Doněcku jsem si ho vyměnil s Eduardem,“ pochlubí se. Po senzačním vyřazení ukrajinského Šachtaru
Doněck v Evropské lize čeká na viktoriány v osmifinále soutěže
další těžký protivník. Francouzský Lyon. „Věřím, že toho v Evropské lize odehrajeme ještě víc než dvojutkání s Lyonem. Jsme moc
rádi, že můžeme odehrát tolik zápasů v evropských pohárech. Určitě jednou bude na co vzpomínat,“ usmívá se a vyhlíží další utkání,
které Západočechy v sezóně ještě čekají.

S přítelkyní Jitkou, štěnětem Reaou a tenisovou raketou
Nyní mají Plzeňané opravdu náročný program. Díky úspěchům
v pohárové Evropě se jim daří stále válčit na třech frontách. „Nyní
toho volného času opravdu moc není. Když ho ale mám, moc rád si

DOTAZNÍK PRO TOMÁŠE WÁGNERA

zajdu zahrát tenis. V zimě mne chytil také squash. Ale tenis u mne
stále vede. Hrozně mě baví, je to skvělý sport,“ prozrazuje své zapálení pro míč s o poznání menším průměrem, než má ten fotbalový.
Ostatně tato slova mohou potvrdit i všichni jeho spoluhráči. Pokud je na soustředění nějaký prostor pro odpočinek, bude „Wagy“
tím, koho jistojistě najdete na tenisových kurtech. „A dále? Snažím
se hodně času trávit s přítelkyní Jitkou nebo s kamarády. Také si
nyní taťka pořídil nového pejska, takže když jedu za ním, moc rád
si hraju i se psem a vezmu ho na procházku do lesa. Rea je ještě
štěně, byť na to vzrůstem nevypadá. Podobou připomíná německéh
ovčáka,“ rozvypráví se fotbalista, který podobně jako většina jeho
spoluhráčů nebydlí v Plzni. „Krátce teď žiji ve vesničce těsně vedle
Příbrami. Ale budu se stěhovat zpět do města. Jsem prostě Příbramák,“ krčí rameny. Ve fotbalovém světě je ale jeho identita jiná.
Tomáš Wágner je viktoriánem, o jehož střeleckých schopnostech už
vědí i zahraniční celky.

ČERVENÁ NEBO MODRÁ? OBOJE!

MOŘE VS. HORY
Asi mám raději moře, ale v zimě jezdím i na tři nebo čtyři dny na hory.

KNÍŽKA VS. ČASOPIS
Časopis

PIVO VS. VÍNO
Ani jedno. Raději si dám nějaký dobrý drink. Třeba mojito.

AUTO VS. KOLO
Auto. Kolo mám sice rád, ale jednoznačně pro
mě nyní auto.

KNEDLÍKY VS. TĚSTOVINY
Obojí. Jako sportovec jím jednoznačně více těstoviny, ale nějaký knedlíček po
zápase? Proč ne...
IRON MAIDEN VS. JUSTIN BIEBER
Opět ani jedno. Vždycky jsem ze skupin poslouchal U2. Nyní jsem ale přesedlal
na světové DJ. Takže taková taneční muzika.
HOROR VS. KOMEDIE
Jednoznačně komedie, na horory nakoukám. České jsou výborné. Když jedeme
na zápas, díváme se na ně s kluky pořád dokola a neustále se tomu smějeme.
Ale i americké jsou dobré.

MODRÁ VS. ČERVENÁ
Oboje!
TRÉNINK VS. ZÁPAS
Zápas.
LA LIGA VS. PREMIER LEAGUE
Premier League, to je také jasné.
MESSI VS. RONALDO
Ronaldo.
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Rarita: Hráč Uherského Hradiště
pomáhal Viktorii
Aby hráč zaregistrovaný v jednom klubu nastoupil za jiné
mužstvo, ve kterém není zaregistrován, se vám zdá dnes
nemožné. Ale i to v minulosti platilo, přestože takovýto tah byl
dost ojedinělý. Také to tehdy byla nečekaná událost a stejně tak

toval, vynutil si velký tlak, patnáct minut před koncem Hogen nacentroval před branku a Pěnička hlavou srovnal na konečných 1:1.
O tom že Slavia měla tehdy výborné mužstvo, netřeba pochybovat.
Vždyť Stejskal, Kozel, Suchopárek, Lerchr, Bejbl, Šmejkal, Berger,
Knoflíček, Hogen a spol. vládli tabulce. Do Štruncových sadů přijeli
sešívaní v roli velkého favorita, ale nekonec museli být rádi za bod.

je na celou záležitost možno pohlížet i po téměř dvaceti letech.
Viktoria Plzeň hrála v sezoně 1994–1995 v nejvyšší soutěži
druhý rok po sobě, v minulém ročníku v roli nováčka brala
krásnou pátou příčku, ale na podzim se pohybovala ve druhé
polovině tabulky a náramně se jí hodil každý získaný bodík.
A když v posledním kole 27. listopadu mířila do Štruncových
sadů vedoucí pražská Slavia, chtěla se na ten jeden zápas
posílit. Tehdejší normy byly hodně benevolentní, umožňovaly
přecházet hráčům v průběhu soutěže z jednoho klubu do
druhého. Několik borců tak za podzim vyměnilo barvy i víckrát.

Druhá liga už měla dohráno, v čele vévodilo Uherské Hradiště, předchůdce dnešního Slovácka, v jeho dresu zářil Petr Podaný, za podzim nastřílel 11 gólů, a tak si ho Viktoria na utkání se Slavií zapůjčila.
Řády to dovolovaly, tak proč ne. Byla to práce tehdejšího protřelého
manažera Jaromíra Šetrleho a jeho čin se osvědčil jako výborný tah.
Proti podzimnímu mistrovi postavil trenér Zdeněk Michálek sestavu
M. Čaloun - Slabý, Jindra, Bečka, Vlček - Plocek, Mika, Podaný (89.
Šamberger), Skála - Purkart, Heřman (87. Královec).
Téměř 10 000 diváků vidělo statečný výkon Viktorie. Velkou šanci
měl Heřman, dělovku Vlčka z třiceti metrů jen s námahou Stejskal
vytáhl nad břevno. A u všech akcí byl Podaný, zapůjčený z Uherského Hradiště jen na ten jeden jediný zápas. Ve druhé půli poslal
do sóla Heřmana, toho srazil brankář Stejskal a Slabý z penalty
zajistil Viktorii vedení 1:0. V závěru se ale pražský favorit vzpama-
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Když minutu před koncem po střídání odcházel Podaný ze hřiště,
dočkal se z hlediště velkého potlesku. Jeho jednozápasové působení ve Viktorii ohodnotil kouč Zdeněk Michálek. „Podaný hrál
výborně, s jeho výkonem jsem byl maximálně spokojen. Dokázal
dobře číst hru, předvídat a byl tam, kde měl být. Především v první
půli byl nejlepším hráčem na hřišti.“ Také samotný hráč si působení
v Plzni pochvaloval. „Byl jsem v Plzni celkem tři dny a to počítám
i zápas. Na začátku trochu vázla spolupráce s ostatními, nevěděl
jsem, jak mám komu dávat míče na nohu, ale po pár minutách se
mi začalo hrát dobře. Zahrál jsem si proti výborné Slavii a lidé viděli pěkný fotbal. Ve srovnání s druhou ligou je první liga kvalitnější
a hlavně rychlejší.“ Na konci sezony Petr Podaný postoupil s Uherským Hradištěm do první ligy a na kontě měl 19 vstřelených gólů.
Člen druholigového vítěze se mohl pochlubit tím, že si zahrál ve
stejné sezoně i jeden prvoligový duel.
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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

• 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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Viktoria brala tři body z utkání se
Znojmem
Po vítězném návratu z ukrajinské půdy museli Plzeňané
prakticky ihned přemýšlet nad svými ligovými povinnostmi.
V neděli večer totiž přivítali 1. SC Znojmo, prvoligového
nováčka, jemuž před 18. kolem Gambrinus ligy náležela
desátá příčka.

O úvodní střelecký pokus duelu se pokusili hosté. Radek Buchta
z dvaceti metrů však Petra Bolka nepřekvapil. Viktorka byla poprvé
blízko gólu v 19. minutě, kdy po rohovém kopu jeden z hostujících
beků hlavou orazítkoval tyčku své brány. Další šance Plzeňanů,
konkrétně střela z kopačky Daniela Koláře, už ale síť za Hrubého
zády rozvlnila - 1:0!

FC Viktoria Plzeň–1. SC Znojmo 3:2 (1:0)
Branky: 19. Kolář, 52. a 56. Wágner - 74. Vašíček,
90. Reljič
ŽK: Petržela – Crnkić, Cihlář
Rozhodčí: Jan Jílek – David Hock, Marek Pilný
Diváci: 10 180
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Řezník, Čišovský, Procházka,
Limberský – Horváth, Hořava (75. Hrošovský) – Petržela
(46. Wágner), Kolář, Ďuriš (89. Kovařík) – Tecl, trenér
Dušan Uhrin
1. SC Znojmo: Hrubý – Helísek, Odehnal, Hnaníček,
Mudra - Cihlář (71. Diarrassouba), Lacko, Haurdič (81.
Reljič), Buchta, Crnkić - Vašíček, trenér Leoš Kalvoda

Druhý zásah Viktorie přišel v 52. minutě. Radim Řezník nadvakrát
vybojoval míč a posunul ho k Tomáši Wágnerovi, ten nechytatelně
zakončil k pravé tyčce - 2:0 pro Viktorku! V 56. minutě se dočkal
aktivní Tomáš Wágner druhé branky, když se po rohovém kopu
prosadil hlavou. Viktoria vedla už 3:0! V 74. minutě se však dostal
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míč k útočníkovi Václavu Vašíčkovi, jenž obstřelil vybíhajícího Bolka
a snížil na 3:1. V 83. minutě sahal Tomáš Wágner po hattricku, ovšem nastřelil jen tyč. Skóre se tak měnilo až v 90. minutě po rychlé
akci Znojma, na jejímž konci stál Miloš Reljič. Viktorka si v osmnáctém ligovém kole připsala třinácté vítězství v ročníku.

Viktorka nestačila na Spartu,
dohrávala oslabena o dva hráče
V neděli večer směřoval zrak všech fotbalových příznivců v České
republice na jedno jediné místo. Tím byl sparťanský stadion, na
kterém se uskutečnil šlágr kola mezi domácí Spartou a Viktorií.
Utkali se tak vedoucí celek ligy a úřadující český šampión.

Od úvodních minut zápasu udávala tempo hry Sparta. V 8. minutě
Marek Matějovský našel Costu, jenž přihrávkou pod sebe předložil
míč Tomáši Přikrylovi. Mladý záložník ho poté levačkou napálil na
zadní tyč a poslal Spartu do jednobrankového vedení. A mohlo být
ještě hůře. Ve dvanácté minutě po závaru před Petrem Bolkem pálil
David Lafata takřka do prázdné brány. V gólové radosti mu však
zabránil pohotový Radim Řezník.
Tři minuty po návratu z kabin Tomáš Hořava přišel na polovině
hřiště o míč a posléze se svou chybu snažil napravit tak, že sparťanského fotbalistu fauloval. Rozhodčí neváhal ani vteřinu a udělil červenou kartu. V 58. minutě se propracovala do větší příležitosti také Viktoria. Michal Ďuriš vybojoval míč a proháčkoval se
ke střele, která byla sražena na rohový kop. Ten samý hráč v 83.

minutě zastavil nedovoleně unikajícího sparťana a následně uviděl
také on druhou žlutou kartu. Až v nastaveném čase musel poprvé
zasáhnout Tomáš Vaclík, ke kterému doputoval střílený centr Pavla
Horvátha. Po další standardní situaci se protlačil k hlavičce Lukáš
Hejda. Balón z jeho hlavy skončil těsně nad brankou. O pár vteřin
později sudí Jech ukončil zápas.

AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)
Branky: 8. Přikryl
ČK: 48. Hořava, 83. Ďuriš
ŽK: Vácha, Přikryl, Lafata – Hořava, Řezník, Ďuriš,
Procházka, Limberský
Rozhodčí: Jech – Wilczek, Paták
Diváci: 18 712
AC Sparta Praha: Vaclík – Kadeřábek, Brabec, Holek,
Costa – Vácha, Hušbauer (89. Mareček) – Dočkal,
Matějovský, Přikryl (90. Vacek) – Lafata (76. Bednář),
trenér Vítězslav Lavička
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Řezník, Čišovský, Procházka,
Limberský – Horváth, Hořava – Tecl (89. Hejda), Kolář
(80. Bakoš), Ďuriš – Wágner (65. Rezek), trenér Dušan
Uhrin
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Slovácko se nachází v poklidných
vodách středu tabulky
Bez větších obtíží ve středu ligové tabulky. Takto jednoduše
a stručně by se dalo popsat letošní působení Slovácka
v Gambrinus lize. Svěřenci Svatopluka Habance byli po
polovině ročníku na osmé příčce a toto místo hájí i před
dvacátým kolem. Jak se jim bude dařit dnes proti plzeňské
Viktorii, která Slovácko na podzim porazila 3:1?

Václav Procházka. Ročník 2006/07 ale znamenal konec působení
Slovácka v nejvyšší soutěži a pád do druhé ligy. Pro sezónu 2009/10
se mu podařilo vrátit se zpět mezi prvoligovou elitu a následně také
svou příslušnost v Gambrinus lize uhájit, když obsadilo čtrnácté
místo. Rok nato si dnešní soupeř Viktorky ještě o dvě příčky polepšil a v ročníku 2011/12 patřilo Slovácku výborné sedmé místo.
V předcházejícím ročníku, ve kterém došlo ke změně na trenérském postu a tuto funkci převzal Svatopluk Habanec, obsadilo Slovácko devátou příčku.

Ve středu tabulky
Historie sahající do dob Františka Josefa I.
Historie fotbalu v Uherském Hradišti se začala psát už v předminulém století, když byla v roce 1894 založena FC Slovácká Slavia.
Dva roky po skončení druhé světové války vznikl v sousedním městečku velký rival Slavie, TJ Jiskra Staré Město. V roce 2000 však
po rivalitě mezi kluby nebyla žádná památka, došlo totiž k jejich
sloučení pod názvem 1. FC Synot,
který na podzim 2001 poprvé nakoukl do české nejvyšší soutěže.
O dva roky později byl v Uherském Hradišti slavnostně otevřen zápasem s Borussií Mönchengladbach nový stadion.
Sezóna 2004/05 nezačala pro
Synot nejlépe, neboť mu bylo
po úplatkářské aféře odečteno dvanáct bodů. Hráčům
slováckého klubu se však
podařilo první ligu zachránit a dokonce postoupili až
do finále Českého poháru.
Mimochodem u tohoto
úspěchu byl také plzeňský defenzivní univerzál,
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Pokud budeme sledovat výkony Slovácka v právě probíhajícím ročníku, nenalezneme v něm žádné dlouhé čekání na výhru, či naopak
dlouhou sérii bez porážky. Slovácko se tedy může pyšnit vyrovnanými výkony. Více než dvě prohry v řadě ho ještě nepotkaly. Dva zápasy za sebou prohrálo ve třetím a čtvrtém kole, kdy podlehlo Jablonci a poté Mladé Boleslavi. Na druhou stranu více než dva vítězné
zápasy v řadě také tento
moravský celek nezaznamenal. Dvě výhry za sebou
se mu podařilo ukořistit
ve čtrnáctém a patnáctém
kolem, kdy si poradil s v brněnském vyhnanství hrajícím
Znojmem a v domácím prostředí s pražskou Slavií. Když
pak Slovácko od někoho obdrží
více branek, což se mu stalo
v utkání na Letné, kdy mu Sparta
nadělila góly čtyři, prakticky
vzápětí si spraví chuť na jiném
soupeři. Největší vítězství sezóny
pro Slovácko přišlo dvě kola po
klání v Praze. Před schopnostmi
týmu z Uherského Hradiště se mu-

sel sklonit Slovan Liberec, který
od něj obdržel také čtyři branky.
Do jara vstoupili hráči Slovácka
vítězství 1:0 nad Jabloncem a po
němž následoval nulový bodový zisk z boleslavské půdy.
V zatím posledním utkání pak
zvítězili po brance Libora Doška nad Bohemkou 1:0. Pro
zajímavost ještě můžeme
zmínit, že v jedné statistice
se fotbalisté Slovácka dělí
o první příčku se Slavií.
Jedná se o počty červených karet, kterých oba
dva celky obdržely pět.

Do druhé poloviny sezóny bez větších změn
Zimní přestupní období neznamenalo pro Slovácko žádné výrazné
změny. Z klubu odešli hráči, kteří v podzimních zápasech trávili
většinu času na lavičce náhradníku. Jedním z nich se stal také
Ladislav Volešák, jenž nyní hraje za Příbram. Bývalá opora klubu
vstřelila na podzim tři branky, ale už neměla oproti předchozím sezónám ve druhé polovině podzimu jisté místo v základní jedenáctce.
V ní se také přestal objevovat Lukáš Kubáň, nyní působící v Třinci.
Z posil týmu zmiňme útočníka Jaroslava Diviše, který naposledy
nastupoval za Senici. Na svůj premiérový ligový start za Slovácko
však nemusel čekat do jara 2014, ale připsal si ho již v květnu 2007.
Pohyb uvnitř týmu Slovácka, na který se v médiích upozorňovalo
nejvíce, tak neměl na svědomí klubový management, ale jeden
z hráčů. Janu Trousilovi, velezkušenému obránci, se totiž podařilo
se během běžeckého tréninku v Kunovském lese ztratit a proběhnout se o poznání více, než trenér Habanec svým svěřencům naordinoval. Nakonec se tato dramatická zápletka vyřešila a naopak
se stala velmi úsměvnou nejenom pro kabinu dnešního soupeře
Viktorky. A výborného hlavičkáře Trousila proslavila, neboť si této
příhody povšimli novináři ze Slovinska a Německa i jejich kolegové
z Jižní Ameriky. Již jsme tedy zmínili jednu z výrazných postav
klubu, Jana Trousila. V obraně dále pravidelně nastupují vysoký Tomáš Košút či Martin Kuncl a nechybí v ní ani bývalý viktorián Tomáš
Rada. Ze záložníků Slovácka má nejvíce odehraných minut v probíhajícím ročníku Jiří Valenta. Právě tento středopolař se jako jediný

z celku z Uherského
Hradiště
zapsal
do střelecké listiny
v klání s plzeňskou
Viktorií.
Opomenout
bychom neměli také
šikovného
ofenzívně
laděného hráče Jakuba
Petra, který dříve hájil
olomoucké barvy. V útoku
poté nepřehlédneme dlouhána Libora Doška. Nicméně nejvíce vstřelených
branek má někdo jiný. Čtyřiadvacetiletý Milan Kerbr
zatěžkal konta soupeřů v probíhající sezóně už sedmkrát.
V jarní části sezóny nastupuje v brance hostů Milan Heča. Dušana
Melichárka, jedničku Slovácka, totiž trápí krevní sraženina ve
svalu, a tak zatím nemohl v roce 2014 do hry zasáhnout.
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FC VIKTORIA Plzeň

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 114
Prvoligové branky 0

1

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 6
Prvoligové branky 0

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

6

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 224
Prvoligové branky 15

10

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 229
Prvoligové branky 27

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 409
Prvoligové branky 80

16

13

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

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 144
Prvoligové branky 3

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 15
Prvoligové branky 4
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Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 60
Prvoligové branky 4

2

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

14

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 246
Prvoligové branky 18

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 128
Prvoligové branky 14

3

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 139
Prvoligové branky 9

4

21

Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 60
Prvoligové branky 12

28

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 150
Prvoligové branky 11

7

19

Mladen Veselinovič
4. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

20

Jan Rezek
5. 5. 1982
Post záložník
Prvoligové starty 172
Prvoligové branky 28

25

26

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 221
Prvoligové branky 52

David Štípek
31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 21
Prvoligové branky 2

Dušan Uhrin
11. 10. 1967
hlavní trenér

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

29

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 45
Prvoligové branky 18

9

12

15

23

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 92
Prvoligové branky 12

Tomáš Wágner
6. 3. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 109
Prvoligové branky 28

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 116
Prvoligové branky 43

Dragos Picu
29. 9. 1976
asistent trenéra

Zdeňek Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Michal Rukavička
29. 9. 1985
fyzioterapeut,
kondiční trenér

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

18
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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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Příprava mládeže dospěla do
závěrečné fáze

Nejstarší dorostenci Viktorie Plzeň nastoupili minulou
v sobotu v 11.00 hod. k zápasu druhého jarního kola proti
celku Slovanu Liberec. Viktoriánům se ovšem zápas,
stejně jako minulý týden s Mladou Boleslaví, příliš
nevydařil a na soka ze severu Čech nestačili.

V utkání hraném na malém hřišti a plném osobních soubojů Liberec
viktoriány od úvodních minut předčil ve sbírání odražených míčů,
čímž si vytvořil převahu. Z dobře zahrávaných standardních situací padla také první branka. V 8.minutě se prosadil Šustr. Jedinou
vážnější šanci plzeňských mladíků nevyužil Skála, kterého vychytal
domácí Konečný. Liberec posléze nastřelil břevno po technickém
lobu Řeháka. Do kabin se tedy odcházelo za stavu 1:0.
Ve druhém poločase domácí využili chyby v rozehrávce a z rychlého protiútoku se dostali již do dvoubrankového vedení. Ofenzivní
snaha týmu ze západu Čech postrádala rychlost a přesnost. Proto
jedinou možností ke vstřelení branky mohly být standardní situace,
ale z těch se také nic neurodilo. Liberec byl v utkání lepším týmem
a zaslouženě zvítězil.

20
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Přípravné zápasy mládeže
U17: FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 0:4 (0:2)
U17: 1. SK Prostějov–FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:2)
U16: FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)
U16: 1. SK Prostějov–FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:1)
U15: FC Viktoria Plzeň–FC Fastav Zlín 3:1
U15: FC Viktoria Plzeň– SK Kladno 2:3
U14: FC Viktoria Plzeň–FC Fastav Zlín 3:5
U14: FC Viktoria Plzeň–FK Loko Vltavín 4:1

Juniorka Viktorie poslední dvě
utkání zvládla
Dvě utkání absolvovali v posledních 14 dnech hráči
juniorského celku Viktorie. Duel v Ostravě i domácí
zápas s Varnsdorfem zvládli svěřenci Jiřího Kohouta na

věru prvního poločasu. Ve 38. minutě se ranou z hranice velkého
vápna nemýlil Mladen Veselinovič.Ve druhé části zápasu zůstávali
aktivnějším celkem domácí, především Mladen Veselinovič, který
několikrát ohrozil branku Varnsdorfu. Skóre se však do závěrečného hvizdu nezměnilo.

jedničku. Plzeňské naděje si tak připsaly cenných 6 bodů.

FC Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 1:4 (1:2)
Branky: 39. Pyclík – 19. a 85. Končal, 10. Beránek,
70. Piroch
FC Baník Ostrava: Macej (72. Jaška) – Malcharek,
Neuwirth, Celba, Byrtus – Mensah – Pyclík, Opatřil
(72. L. Kundrátek), Půda, P. Kundrátek (46. Narh) –
Šašinka (61. Hrdlička)
FC Viktoria Plzeň: Švihořík – Beránek, Chocholoušek,
Lukeš, Piroch – Končal (86. Lešek), Hradecký
(46. Hamerník), Domabyl (83. Libotovský), Mlynařík
(68. Pernglau) – Hrdlička, Hvězda
V rámci pětadvacátého kola Juniorské ligy zajížděla juniorka Viktorie Plzeň na půdu Ostravy. A Západočeši do utkání vlétli ve velkém.
V 10. minutě se prosadil Adam Beránek a Plzeň vedla 0:1. V 19. minutěse k trestnému kopu postavil Matěj Končal a zamířil zkušeně
do pravého růžku – 0:2. Dlouhých dvacet minut se domácí snažili
vstřelit kontaktní branku, což se jim pomocí Ondřeje Pyclíka podařilo ve 39. minutě.Po přestávce se obě mužstva věnovala hlavně
obraně. Gólová situace přišla až v 70. minutě, kdy napálil míč do
brány Baníku Jiří Piroch. Poslední branku na 4:1 obstaral opět Matěj Končal, jenž obstřelil brankáře Baníku.
O týden později přivítali viktoriáni na vlastním hřišti celek FK Varnsdorf. Pozvolný úvod utkání naznačoval opatrný průběh první půle.
Viktoria ale postupem času začala přebírat iniciativu a potvrdila
roli favorita. Aktivnější Západočeši se dočkali vedoucí branky v zá-

FC Viktoria Plzeň–FK Varnsdorf 1:0 (0:0)
Branka: 38. Veselinovi
ŽK: Končal, Veselinović – Halbich
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Piroch, Končal (83. Mlynařík),
Hrdlička (46. Hradecký), Hrdlička, Hvězda, Štípek
(83. Pernglau), Lukeš, Hamerník, Veselinovič (81.
Domabyl), Beránek
FK Varnsdorf: Klouda – Filip, Čurgali, Ruszó
(85. Vomáčka), Šimoník, Černý, Polanský, Cana, Mpong
(59. Knížek), Spáčil (46. Prieložný), Halbich
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Viktoria je opět partnerem
Smetanovských dnů
Po loňském velmi úspěšném 33. festivalu Smetanovské dny
se do Plzně opět vrací další ročník tohoto slavného tradičního
multižánrového kulturního festivalu. Klub FC Viktoria Plzeň
je, stejně jako v loňském roce, také letos jedním z největších
partnerů této prestižní kulturní akce.

koncert či akci festivalu je možné uplatnil slevu opakovaně. Veškeré informace o hlavním i doprovodném programu mohou zájemci
nalézt na stránkách www.smetanovskedny.cz.
Záštitu nad festivalem převzali Ministerstvo kultury ČR, hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Festival ﬁnančně podpořili:
Pro hlavní hudební část festivalu
oslovila Plzeňská filharmonie v rámci
spolupráce opět Divadlo J. K. Tyla
v Plzni, Západočeské hudební centrum, Galerii města Plzně a Nadaci
700 let města Plzně, která od roku
2005 uděluje hudební cenu Plzeňský
Orfeus. Jedním z hlavních témat 34.
ročníku festivalu Smetanovské dny je
Rok České hudby 2014.
Pro fanoušky Viktorie byla na základě
partnerství klubu vytvořena možnost,
zajistit si vstupenky na jednotlivé
produkce se slevou 30%. Stačí dorazit na jakékoliv předprodejní místo
festivalu s platnou permanentkou FC
Viktorie Plzeň pro sezonu 2013/2014.
Případně je možné zajistit si online
rezervaci a následně uplatnit slevu
na vstupenky při jejich platbě a vyzvednutí. Na jednu permanentku lze
uplatnit slevu na jednu vstupenku
z konkrétního představení, nicméně
v případě nákupu vstupenky na jiný
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Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj,
FC Viktoria Plzeň, Plzeňská teplárenská a. s.

Partneři festivalu:
Rok české hudby 2014, Plzeň 2015
o. p. s., Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje, Divadlo
J. K. Tyla v Plzni, Západočeská galerie
v Plzni, Západočeské muzeum, Galerie
města Plzně, Dům hudby, Konzervatoř
Plzeň, Západočeské hudební centrum,
ZUŠ Bedřicha Smetany, Nadace Bohuslava Martinů, Plzeňský Prazdroj,
House of Blues, galerie-restaurace
Artamo, Courtyard by Marriott Plzeň,
Centrum Bavaria Bohemia Schönsee,
Fakulta umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni, Rengl s. r. o., Plzeňské městské dopravní podniky a. s.,
Copy General s. r. o.

Mediální partneři:
Český rozhlas Plzeň, Mladá Fronta
DNES, regionální televize ZAK

evoPOWER MÁ SÍLU V KAŽDÉ STŘELE

EVOPOWER
PUMAFOOTBALLCLUB.COM
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1. kolo 21. 7. 2013

6. kolo 25. 8. 2013

Znojmo

1:1 (1:0)

Dukla

Mladá Boleslav

1:1 (0:0)

Jablonec

Mladá Boleslav

1:1 (1:0)

Plzeň

Bohemians

5:0 (2:0)

Sparta

Příbram

4:0 (1:0)

Slovácko

Liberec

4:2 (1:0)

Slavia

Ostrava

1:1 (0:0)

Znojmo

Slavia

0:1 (0:1)

Ostrava

Znojmo

1:1 (0:1)

Jablonec

Brno

0:0 (0:0)

Liberec

Bohemians

1:0 (1:0)

Příbram

Olomouc

3:2 (0:1)

Teplice

Slovácko

3:2 (2:0)

Slovácko

Plzeň

1:3 (0:1)

Bohemians

Jihlava

0:0

Olomouc

Liberec

1:2 (0:1)

Teplice

Jihlava

4:2 (3:1)

Plzeň

Slavia

1:1 (0:1)

Jihlava

Sparta

1:4 (1:3)

Olomouc

Jablonec

0:1 (0:0)

Sparta

Dukla

3:0 (1:0)

Mladá Boleslav

Příbram

1:1 (1:0)

Ostrava

Brno

2:1 (1:0)

Brno

Teplice

3:2 (0:0)

2. kolo 28. 7. 2013

7. kolo 1. 9. 2013

12. kolo 27. 10. 2013

Znojmo

Teplice

0:0 (0:0)

Brno

Slovácko

0:2 (0:1)

Dukla

Ostrava

1:0 (0:0)

Příbram

Plzeň

2:4 (2:2)

Příbram

Dukla

0:2 (0:1)

Slavia

Bohemians

1:0 (1:0)

Ostrava

Mladá Boleslav

2:1 (2:1)

Sparta

Ostrava

4:1 (1:1)

Znojmo

Příbram

3:0 (2:0)

Slovácko

Jihlava

2:1 (1:1)

Bohemians

Znojmo

2:0 (1:0)

Olomouc

Slovácko

2:2 (1:2)

Dukla

Olomouc

4:0 (2:0)

Mladá Boleslav

Teplice

1:0 (1:0)

Jihlava

Jablonec

3:2 (1:0)

Sparta

Jablonec

2:1 (1:1)

Jihlava

Slavia

2:1 (0:1)

Mladá Boleslav

Brno

5:2 (3:1)

Liberec

Slavia

2:1 (0:1)

Plzeň

Olomouc

3:2 (2:0)

Teplice

Plzeň

1:0 (0:0)

Brno

Bohemians

5:1 (1:1)

Jablonec

Liberec

0:2 (0:2)

Liberec

Sparta

1:1 (0:0)

3. kolo 4. 8. 2013

8. kolo 15. 9. 2013

13. kolo 3. 11. 2013

Jihlava

Znojmo

4:0 (2:0)

Dukla

Brno

2:1 (1:1)

Plzeň

Jablonec

6:1 (3:1)

Bohemians

Příbram

2:0 (1:0)

Teplice

Jablonec

3:1 (0:0)

Liberec

Znojmo

0:0

Plzeň

Ostrava

4:0 (3:0)

Ostrava

Bohemians

1:3 (1:3)

Slovácko

Dukla

0:1 (0:0)

Jablonec

Slovácko

2:1 (1:0)

Slovácko

Příbram

1:1 (0:1)

Příbram

Slavia

0:0

Mladá Boleslav

Liberec

4:0 (2:0)

Olomouc

Jihlava

4:3 (1:1)

Brno

Jihlava

1:0 (0:0)

Teplice

Dukla

2:1 (1:0)

Liberec

Plzeň

1:1 (0:1)

Sparta

Teplice

2:0 (1:0)

Brno

Sparta

1:3 (0:1)

Znojmo

Sparta

0:2 (0:2)

Ostrava

Olomouc

1:1 (1:1)

Slavia

Olomouc

2:3 (0:1)

Slavia

Mladá Boleslav

0:4 (0:1)

Bohemians

Mladá Boleslav

1:1 (0:1)

4. kolo 11. 8. 2013

9. kolo 22. 9. 2013

14. kolo 10. 11. 2013

Dukla

Slavia

0:1 (0:1)

Sparta

Slovácko

4:1 (2:0)

Jihlava

Ostrava

0:0

Příbram

Zbrojovka

2:1 (0:0)

Plzeň

Dukla

0:0

Dukla

Bohemians

1:1 (0:0)

Slovácko

Mladá Boleslav

0:2 (0:1)

Ostrava

Liberec

3:0 (2:0)

Znojmo

Slovácko

1:2 (0:2)

Olomouc

Teplice

2:2 (1:0)

Brno

Znojmo

2:0 (1:0)

Mladá Boleslav

Plzeň

1:2 (1:1)

Sparta

Bohemians

2:1 (0:1)

Bohemians

Olomouc

0:2 (0:1)

Jablonec

Příbram

6:0 (3:0)

Znojmo

Plzeň

0:1 (0:0)

Mladá Boleslav

Jihlava

3:1 (2:0)

Slavia

Brno

0:0

Liberec

Jihlava

1:0 (0:0)

Jablonec

Slavia

2:1 (1:0)

Olomouc

Sparta

1:1 (1:1)

Ostrava

Jablonec

0:4 (0:0)

Příbram

Teplice

0:4 (0:2)

Teplice

Liberec

1:1 (1:0)

5. kolo 18. 8. 2013
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11. kolo 20. 10. 2013

Dukla

10. kolo 29. 9. 2013

15. kolo 24. 11. 2013

Mladá Boleslav

Olomouc

2:2 (0:0)

Jihlava

Plzeň

1:2 (1:1)

Znojmo

Olomouc

2:1 (1:0)

Příbram

Ostrava

4:0 (1:0)

Znojmo

Mladá Boleslav

2:0 (1:0)

Liberec

Dukla

0:1 (0:0)

Brno

Liberec

0:1 (0:1)

Olomouc

Brno

2:0 (0:0)

Slovácko

Slavia

3:0 (1:0)

Jablonec

Znojmo

5:5 (3:1)

Teplice

Bohemians

5:1 (2:1)

Ostrava

Teplice

0:0

Jihlava

Dukla

1:1 (0:0)

Slovácko

Ostrava

2:2 (0:1)

Sparta

Mladá Boleslav

4:1 (1:1)

Plzeň

Sparta

0:0 (0:0)

Slavia

Sparta

0:2 (0:0)

Příbram

Jihlava

5:0 (3:0)

Bohemians

Slovácko

1:1 (1:0)

Liberec

Příbram

1:0 (0:0)

Brno

Plzeň

1:3 (1:1)

Slavia

Teplice

0:7 (0:2)

Dukla

Jablonec

1:1 (1:1)

Bohemians

Jablonec

0:1 (0:0)
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16. kolo 1. 12. 2013

21. kolo 21. 3. 2013

26. kolo 27. 4. 2014

Jihlava

Slovácko

2:1

Liberec

Jablonec

21. 3.

20.15

Příbram

Znojmo

27. 4.

17.00

Teplice

Znojmo

1:3

Znojmo

Bohemians

22. 3.

15.00

Sparta

Liberec

27. 4.

17.00

Olomouc

Dukla

1:2

Ostrava

Sparta

22. 3.

16.45

Brno

Mladá Boleslav

27. 4.

17.00

Jablonec

Sparta

2:3

Slovácko

Brno

22. 3.

17.00

Jablonec

Jihlava

27. 4.

17.00

Mlada Boleslav

Ostrava

4:0

Dukla

Příbram

22. 3.

18.00

Bohemians

Slavia

27. 4.

17.00

Bohemians

Brno

1:1

Olomouc

Plzeň

23. 3.

17.00

Plzeň

Teplice

27. 4.

17.00

Plzeň

Přibram

2:0

Slavia

Jihlava

23. 3.

17.00

Slovácko

Olomouc

27. 4.

17.00

Slavia

Liberec

2:1

Teplice

Mladá Boleslav

24. 3.

18.00

Ostrava

Dukla

27. 4.

17.00

17. kolo 23. 2. 2014

22. kolo 29. 3. 2013

27. kolo 4. 5. 2014

Přibram

Bohemians

1:0

Brno

Dukla

30. 3.

17.00

Znojmo

Liberec

4. 5.

17.00

Sparta

Brno

4:0

Jihlava

Olomouc

28. 3.

18.00

Dukla

Slovácko

4. 5.

17.00

Ostrava

Plzeň

1:2

Jablonec

Teplic

30. 3.

15.00

Olomouc

Ostrava

4. 5.

17.00

Slovacko

Jablonec

1:0

Mladá Boleslav

Slavia

31. 3.

18.00

Teplice

Sparta

4. 5.

17.00

Liberec

Mlada Boleslav

2:0

Bohemians

Ostrava

28. 3.

20.15

Slavia

Příbram

4. 5.

17.00

Znojmo

Jihlava

0:0

Příbram

Slovácko

29. 3.

16.00

Jihlava

Brno

4. 5.

17.00

Olomouc

Slavia

5:1

Plzeň

Liberec

29. 3.

20.15

Mladá Boleslav

Bohemians

4. 5.

17.00

Dukla

Teplice

3:1

Sparta

Znojmo

30. 3.

19.00

Jablonec

Plzeň

4. 5.

17.00

18. kolo 2. 3. 2014

23. kolo 6. 4. 2013

28. kolo 11. 5. 2014

Plzeň

Znojmo

3:2

Liberec

Ostrava

6. 4.

17.00

Příbram

Jablonec

11. 5.

17.00

Jihlava

Liberec

2:3

Slovácko

Sparta

6. 4.

17.00

Slovácko

Znojmo

11. 5.

17.00

Mladá Boleslav

Slovácko

2:0

Teplice

Příbram

6. 4.

17.00

Plzeň

Mladá Boleslav

11. 5.

17.00

Jablonec

Ostrava

1:0

Znojmo

Brno

6. 4.

17.00

Ostrava

Jihlava

11. 5.

17.00

Brno

Příbram

1:0

Olomouc

Bohemians

6. 4.

17.00

Brno

Slavia

11. 5.

17.00

Bohemians

Sparta

1:2

Dukla

Plzeň

6. 4.

17.00

Liberec

Teplice

11. 5.

17.00

Teplice

Olomouc

4:0

Slavia

Jablonec

6. 4.

17.00

Sparta

Olomouc

11. 5.

17.00

Slavia

Dukla

2:1

Jihlava

Boleslav

6. 4.

17.00

Bohemians

Dukla

11. 5.

17.00

19. kolo 9. 3. 2014

24. kolo 13. 4. 2013

29. kolo 25. 5. 2014

Ostrava

Příbram

1:1

Mladá Boleslav

Znojmo

13. 4.

17.00

Olomouc

Znojmo

25. 5.

17.00

Liberec

Brno

1:0

Příbram

Liberec

13. 4.

17.00

Dukla

Liberec

25. 5.

17.00

Slovácko

Bohemians

1:0

Ostrava

Slovácko

13. 4.

17.00

Slavia

Slovácko

25. 5.

17.00

Sparta

Plzeň

1:0

Plzeň

Jihlava

13. 4.

17.00

Teplice

Ostrava

25. 5.

17.00

Znojmo

Jablonec

4:0

Sparta

Slavia

13. 4.

17.00

Mladá Boleslav

Sparta

25. 5.

17.00

Olomouc

Mladá Boleslav

1:1

Bohemians

Teplice

13. 4.

17.00

Jihlava

Příbram

25. 5.

17.00

Dukla

Jihlava

0:3

Brno

Olomouc

13. 4.

17.00

Plzeň

Brno

25. 5.

17.00

Teplice

Slavia

1:0

Jablonec

Dukla

13. 4.

17.00

Jablonec

Bohemians

25. 5.

17.00

20. kolo 14. 3. 2014

25. kolo 20. 4. 2014

30. kolo 1. 6. 2014

Jihlava

Teplice

14. 3.

20.00

Liberec

Slovácko

20. 4.

17.00

Bohemians

Plzeň

1. 6.

17.00

Slavia

Znojmo

14. 3.

20.15

Znojmo

Ostrava

20. 4.

17.00

Brno

Jablonec

1. 6.

17.00

Příbram

Sparta

15. 3.

20.15

Dukla

Sparta

20. 4.

17.00

Sparta

Jihlava

1. 6.

17.00

Jablonec

Olomouc

16. 3.

15.00

Olomouc

Příbram

20. 4.

17.00

Ostrava

Slavia

1. 6.

17.00

Brno

Ostrava

16. 3.

17.00

Teplice

Brno

20. 4.

17.00

Slovácko

Teplice

1. 6.

17.00

Bohemians

Liberec

16. 3.

17.00

Jihlava

Bohemians

20. 4.

17.00

Liberec

Olomouc

1. 6.

17.00

Plzeň

Slovácko

16. 3.

19.00

Slavia

Plzeň

20. 4.

17.00

Znojmo

Dukla

1. 6.

17.00

Mladá Boleslav

Dukla

17. 3.

18.00

Mladá Boleslav

Jablonec

20. 4.

17.00

Příbram

Mladá Boleslav

1. 6.

17.00
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Partneři
Základní
Logotyp

nejen sportovní výživa

Logotyp
v šedé škále

nejen sportovní výživa

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

výrobce léčiv

spol.s r.o.

P L Z E Ň

malby

26
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natery

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

484C
20/100/90/10
183/33/38
#B72126

Černá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

Process Black C
0/0/0/100
0/0/0
#000000

Šedá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

Cool Gray 9C
0/0/0/50
119/119/119
#777777

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

DYBS

LEŠENÍ

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

www.koran.cz

Oﬁciální dodavatelé

FACILITY

FACILITY

Mediální partneři
Základní barevné pozitivní provedení značky

Varianta 1

88.3

92.5

93.2

100.0

1.1

107.9

Manuál značky České televize

Verze 1.2

www.egrensis.cz

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů).
Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.
Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

Varianta 1

Varianta 2

pro tisk
CT-V1-lg-cmyk.eps
CT-V1-lg-pantone.eps

pro tisk
CT-V2-lg-cmyk.eps
CT-V2-lg-pantone.eps

Partneři / VIKTORIÁN 10 GL 2014

27

Soupiska
HOSTÉ
1. FC Slovácko

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáří
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Roman Pavlík
Obránci
2 Lukáš Hejda
3 Ondřej Chocholoušek
4 Roman Hubník
6 Matěj Končal
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
28 Marián Čišovský
Záložníci
7 Tomáš Hořava
10 Pavel Horváth
11 Milan Petržela
17 Patrik Hrošovský
19 Jan Kovařík
20 Mladen Veselinovič
25 Jan Rezek
26 Daniel Kolář
29 David Štípek
Útočníci
9 Stanislav Tecl
12 Michal Ďuriš
15 Tomáš Wágner
23 Marek Bakoš
Hlavní trenér
Dušan Uhrin
Asistenti trenéra
Jiří Skála, Zdeněk Bečka, Dragoş Picu
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27. 12. 1983
13. 6. 1984
17. 1. 1976

9. 3. 1990
13. 11. 1994
6. 6. 1984
8. 12. 1993
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
2. 11. 1979

29. 5. 1988
22. 4.1975
19. 6. 1983
22. 4. 1992
19. 6. 1988
4. 1. 1993
5. 5. 1982
27. 10. 1985
31. 5. 1992

1. 9. 1990
1. 6. 1988
6. 3. 1990
15. 4. 1983

11. 10. 1967

Brankáři
29 Milan Heča
1 Dušan Melichárek

21. 03. 1991
29. 11. 1983

Obránci
22 Tomáš Košút
17 Martin Kuncl
19 Radek Mezlík
6 Petr Reinberk
26 Jan Trousil
4 Tomáš Rada
16 Patrik Šimko

13. 01. 1990
1. 4. 1984
20. 5. 1982
23. 5. 1989
09. 4. 1976
15. 2. 1983
8. 7. 1991

Záložníci
5 Veliče Šumulikoski
14 Matěj Biolek
2 Vlastimil Daníček
20 Marek Havlík
8 Filip Hlúpik
24 Michal Trávník
11 Jiří Valenta
21 Milan Kerbr
Jakub Prajza
Jaroslav Diviš

24. 4. 1981
9. 2. 1991
15. 7. 1991
8. 7. 1995
30. 4. 1991
17. 5. 1994
14. 2. 1988
10. 9. 1989
21. 12. 1993
9. 7. 1986

Útočníci:
7 Libor Došek
18 Václav Ondřejka
10 Jakub Petr
Hlavní trenér:
Svatopluk Habanec
Asistenti trenéra:
Jiří Dekař, Jan Palinek

24. 4. 1978
30. 4. 1988
10. 4. 1990

Jan Rezek se vrací do Viktorie

Staronovou tvář přivítala kabina plzeňské Viktorie. V předminulém
týdnu se k týmu Vitorie připojil Honza Rezek. „Honza Rezek je
fotbalistou, který zanechal ve Viktorii nesmazatelnou stopu
a výraznou měrou se podílel na velkých úspěších v čele se ziskem
prvního mistrovského titulu. Je připraven pomoci Plzni minimálně
ve zbytku jarní sezony s tím, že v létě se budeme bavit o jeho další
budoucnosti. Jsme rádi, že fotbalistu jeho kvalit můžeme opět
přivítat ve Štruncových sadech a jsem přesvědčen, že bude platnou
posilou,“ řekl na adresu nové akvizice generální manažer Viktorie
Adolf Šádek. „Honza samozřejmě může nastupovat pouze v utkáních
Gambrinus ligy a případně Poháru České pošty, na soupisku pro
evropské poháry již nemůže být dopsán. Má obrovskou chuť do fotbalu
a nemenší touhou pomoci Viktorii v náročném jarním programu.“

Jan Rezek se vrací do známých míst. „Když jsem se dozvěděl o zájmu Plzně, dýchla na mě nostalgie. Zažil jsem zde
nejlepší okamžiky kariéry a neměl jsem nad čím váhat,“
popisoval první dojmy jednatřicetiletý ofenzivní fotbalista. „Ačkoliv je zde přestavěný stadion, dost nových kluků
a v neposlední řadě nový trenér, vracím se prakticky do
známého a blízkého prostředí. Se spoluhráči jsem byl navíc v neustálém kontaktu, veškeré úspěchy Viktorky jsem
prožíval doslova v přímém přenosu. Těším se na atmosféru
v Doosan Areně, plzeňští fanoušci byli pro mě jedním z důležitých důvodů k návratu,“ řekl střelec osmadvaceti ligových branek.
Radost z návratu dlouholetého kamaráda měl pochopitelně
také kapitán Pavel Horváth. „Jsem moc rád, že tu máme
kluka, který bude posilou na hřišti a svou bezproblémovou
povahou také v kabině. Znám ho po lidské i fotbalové stránce
a jsem přesvědčen, že bude ohromně platnou posilou.“

Jan Rezek / VIKTORIÁN 10 GL 2014
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Viktorii čeká odveta s Lyonem
i zápas v Olomouci
Náročný

program

Viktorie

Plzeň

pokračuje nejen dnešním utkáním
se soupeřem z jihu Moravy, ale
Západočeši zůstávají v bojích o co
nejlepší umístění v Evropské lize.
Právě zápas prestižní evropské
soutěže bude v následujícím týdnu
hostit plzeňská Doosan Arena.

Ve čtvrtek bude mít plzeňské publikum příležitost poprvé v novodobých dějinách Viktorie Plzeň přivítat celek francouzské
nejvyšší soutěže. Nebude jím nikdo menší než Olympique
Lyon, sedminásobný šampion Ligue 1. Viktoriáni budou v odvetném utkání osmifinále bojovat o postup mezi nejlepších
osm celků Evropské ligy. V klubu, kterým prošly hvězdy světového fotbalu jako EricAbidal, Karim Benzema, Michael
Essien nebo Hugo Lloris, působil také jeden z nejlepších
střelců českého reprezentačního celku Milan Baroš.
V týmu nejbližšího soupeře Viktorie strávil ostravský rodák sezónu 2007/2008, ve které stihl odehrát 24 utkání
s bilancí sedmi vstřelených branek.
Lyon se momentálně nachází na páté příčce ligové tabulky se ztrátou dvaadvaceti bodů na suverénního lídra
PSG. Ačkoli neměl klub nejlepší vstup do sezóny, v posledních měsících postupuje tabulkou vzhůru. V sedmnácti po sobě jdoucích zápasech pouze dvakrát
poznal hořkost porážky. Nejlepším střelcem týmu je
útočník Alexandre Lacazette s osmnácti brankami,
na které potřeboval 104 střelecké pokusy. Zápas
začíná ve čtvrtek 20. března v 19.00 hod.

30

VIKTORIÁN 10 GL 2014 / Další program

O tři dny později čeká viktoriány výjezd na
východ od západočeské metropole. Další
utkání Gambrinus ligy čeká aktuální ligové
šampióny v Olomouci. Na Hanou mají viktoriáni pozitivní vzpomínky, v loňském ročníku
zde dokázali zvítězit 0:1 a bez zaváhání pokračovali ve své cestě za mistrovským titulem.
Letošní sezónu zaostává celek Sigmy za svými
ambicemi, když se nachází ve druhé polovině
ligové tabulky, a to konkrétně na desáté příčce
se ziskem jedenadvaceti bodů. Zápas na Hané
začíná v neděli 23. března od 17.00 hod.

