
Zápasová reportáž 

Vážení fanoušci, vítám Vás zde na plzeňském stadionu, mé jméno je Kim Melková a 

provedu vás dnešním zápasem FC Viktoria Plzeň-AC Sparta Praha. Pro všechny 

fanoušky je tento zápas velice důležitý, rozhodne se totiž o výherci ligy. Nálada je zde 

napjatá, oba kluby ví, že se jim v této sezoně daří, a tak Vám mohu říct, že to bude 

takzvaně o prsa.  

Hráči FC Viktorie Plzeň dnes večer nastoupí v této sestavě: v bráně Kozáčik, obránci 

Limberský, Řezník, Hubník a Hejda, útočníci Krmenčík a Bakoš, záložníci Kolář, 

Petržela, Hořava a Kopic, v čele s hlavním trenérem Pavlem Vrbou. AC Sparta Praha 

nastoupí takto: v bráně Dúbravka, obránci Štětina, Kadlec, Hovorka a Kaya, útočníci 

Lafata, Kadlec a záložníci Biabiany, Rosický, Šural a Mareček, s trenérem Andreanem 

Stramaccioni. Za půl hodiny se začíná hrát, celý plzeňský kotel je na svých místech. 

Těsně před utkáním se z kotle ozývá první pokřik. Kdo vyhraje dneska? Viktorka 

plzeňská! Fanoušci věří hráčům už od první minuty. A je to tu! Hráči nastupují na 

trávník, je odpískáno, zápas právě začal. V 10. minutě zápasu přichází první šance 

sparťanského záložníka Jonathana Biabianyho, ale Matúš Kozáčik tuto střelu chytá. 

Právě odbila 25. minuta zápasu, tuto branku dává hráč s číslem 10, Jan Kopic, 

posouvá tím pádem plzeňskou Viktorii do vedení 1:0. Ve 40. minutě zápasu vyrovnává 

hráč s číslem 10, David Lafata. První poločas tedy končí nerozhodně 1:1. 

O přestávce si mohou fanoušci pochutnat na párku v rohlíku nebo třeba na sekané 

v housce. Samozřejmě si v takových chladných večerech mohou dát i teplý čaj. Hráči 

se vracejí zpět na trávník a je odpískán druhý poločas. Ve 47. minutě zápasu posílá 

hráč s číslem 77, Jonathan Biabiany, pražskou Spartu do vedení. V 55. minutě odchází 

z hřiště hráč s číslem 4, Roman Hubník, fanoušci se s ním loučí, po hlavičkovém 

souboji s pražským obráncem Lukášem Štětinou to nevypadá vůbec dobře. V této 

minutě také střídá AC Sparta Praha, ze hřiště odchází hráč s číslem 23, Josef Šural, a 

na trávník přichází hráč s číslem 24, Rio Mavuba. Atmosféra je zde na stadionu velice 

napjatá. Plzeňský kotel v 60. minutě začíná vytahovat velký transparent s nápisem: 



„Titul bude doma, jako v roce 2015‘‘. Je opravdu vidět, že nejen kotel, ale všichni 

fanoušci hráčům věří. A vyplatilo se! V 63. minutě zápasu dává gól hráč s číslem 23, 

Marek Bakoš, touto nádhernou střelou je zápas vyrovnán. V 67. minutě zápasu střída 

domácí Viktorie, ze hřiště odchází hráč s číslem 2, Lukáš Hejda, a nahradí ho hráč 

s číslem 24, Milan Havel. Po 70. minutě zápasu je odevzdaná první žlutá karta, patří 

pražskému záložníkovi Marečkovi. Zápas je velice silově vyrovnaný, myslím si, že dnes 

se nebude muset ani jeden tým stydět za svůj výkon. Neuvěřitelné! V 88. minutě 

zápasu dává branku hráč s číslem 11, Milan Petržela, a posouvá tak plzeňskou Viktorii 

do jasného vedení! Domácí fanoušci jsou nadšení, věděli, že se hráčům bude dařit. Je 

odpískán konec zápasu, FC Viktoria Plzeň získává titul!! 

Vzduchem létají konfety, lidé stojí na nohou a nad hlavou drží své šály na počest 

výhry plzeňské Viktorie. Všichni fanoušci jsou šťastní, zápas to byl opravdu skvělý a 

bojovný, ale teď jsou na řadě oslavy. Právě přicházejí všichni hráči Viktorie, nesmí 

chybět ani Marián Čišovský, před nimi stoji 11 tisíc šťastných, dojatých a spokojených 

tváří, všichni zpívají hymnu plzeňské Viktorie a užívají si oslavy výhry titulu pro rok 

2017. Po oslavě zde na stadionu se fotbalisté přesunou do ulic Plzně a poté na 

náměstí Republiky, kam by mělo údajně přijít 14 tisíc lidí, neuvěřitelné! A jak říkají oni 

sami: „ Jeden tým, tisíc srdcí, jeden sen‘‘.  

Tímto bych se s vámi chtěla rozloučit, přeji vám krásný zbytek vyhraného večera a 

zase příště se na vás budu těšit, Viktoriáni!  

Kim Melková  


