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Vážení sportovní přátelé,
vítám Vás na jednom z  posledních utkání podzimní části právě probíhající sezóny. Máme 
za sebou poměrně intenzivní období, ve kterém jsme zažili zářné momenty i chvíle méně 
slavné nejen na poli sportovním. Dovolte mi, abych se aspoň v krátkosti vrátil k jednotlivým 
událostem posledních týdnů.

Zápas se Spartou Praha býval v posledních sezónách vždy beznadějně vyprodaný, utkání 
hrané první listopadový den ovšem v otázce divácké návštěvy nevybočilo ze zažitého trendu 
letošního ročníku. Osobně mě těší, že plzeňské publikum navštěvuje Doosan Arenu kvůli 
výkonům svých oblíbenců bez ohledu na zvučné jméno soupeře. Zápas s pražským rivalem 
nicméně v něčem výjimečný byl. Po dvou letech jsme dokázali nad Spartou zvítězit, po sé-
rii výsledkově nevydařených zápasů s tímto soupeřem předvedli hráči Viktorie zodpovědný 
a obětavý výkon. Tříbodový zisk s naším největším rivalem znamenal upevnění první příčky 
v tabulce Synot ligy, která je naším cílem od prvního utkání letošní sezóny.

Na druhou stranu musím zopakovat, že jsem byl obrovsky zklamán chováním některých návštěvníků ze sektoru domácích vlajkonošů. Nepo-
chopitelné excesy vzešly z míst, která nám v minulosti byla velkou oporou. V realitě skvěle rozehraného zápasu s naším největším ligovým 
rivalem je chování několika jednotlivců zcela nepřípustné. V rozhovorech před zápasem jsem děkoval našim příznivcům za to, v jakém počtu 
na stadion chodí a jakou neopakovatelnou atmosféru hráčům vytvářejí. Za těmito slovy si stojím a nehodlám na nich nic měnit. Fanouškům 
na všech tribunách, kotle Viktorie nevyjímaje, patřil obrovský dík také po utkání se Spartou. Právě pro bezpečnost 99 % našich fanoušků však 
Viktoria nekompromisně zasáhne proti těm, kteří si pod rouškou fotbalového fandění vybíjejí svoji hloupost, frustraci a agresivitu. Otevřeně 
říkáme, že o tyto ´pseudofanoušky´ nemáme zájem a jednoduše nemají v Doosan Areně místo.

Ani ne tři dny dělilo zápas se Spartou a pohárové utkání na půdě Hradce Krá-
lové. Jsem potěšen, že všech jedenáct viktoriánů i za nepříznivého stavu neu-
stoupilo z týmového pojetí hry a zpět z východu Čech přivezlo velice nadějnou 
pozici do odvety. Poslední ligové utkání v Jihlavě osobně řadím k těm nepove-
deným. Při vší úctě ke kvalitám Jihlavy jsme duel na Vysočině měli zvládnout. 
Hráči si musí uvědomit, že bez stoprocentní koncentrace a maximálním nasa-
zení se vítězit nedá. 

Věřím, že následující duely s Hradcem Králové a Bohemians 1905 zvládneme 
nepoměrně lépe a potěšíme své fanoušky výkonem i výsledkem. S domácím 
podzimem se chceme loučit vítězně. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Na startu úspěšné cesty v Plzni
Po svém přesunu ze slunného Kypru na západ Čech očekával, že se 
s novým klubem bude prát o přední příčky domácí soutěže. To, co 
následovalo, ho ovšem velmi příjemně překvapilo. „Věděl jsem, že 
Viktorka je v České republice jedním z nejlepších klubů, který bude 
bojovat o špičku ligy. Nepočítal jsem s tím, a vlastně jsem na to 
ani nemyslel, že by se nám mohlo povést postoupit v prvním roce 
přes základní skupinu Evropské ligy, získat titul, pak hrát Ligu 
mistrů s týmy, které jsme ve skupině měli, a ještě z ní postoupit. 
Za tak krátkou dobu jsme toho v  Plzni stihli opravdu hodně,“ 
říká při zevrubném pohledu zpět Matúš Kozáčik. První mist-
rovský zápas v novém působišti přišel 19. srpna 2012 na hřišti 
Ostravy. „Baník je nepříjemný soupeř a pro nás to bylo utkání 
před předkolem Evropské ligy, ze kterého jsme potřebovali 
získat dobrý výsledek. Dokázali jsme zvítězit o dvě branky 
a pak se vydali do Lokerenu,“ vzpomíná Kozáčik, který se už 
za čtyři dny postavil belgickému soupeři v prvním zápase 
play off. Viktoriáni se po domácí odvetě radovali z postupu 
do skupinové fáze Evropské ligy, ve které rodák z Dolného 
Kubína nechyběl ani minutu a na své konto si tak připsal 
starty v utkáních s týmy Académica de Coimbra, Hapoel 
Tel Aviv a Atlético Madrid. „Na tyhle zápasy vzpomí-
nám moc rád, protože nám vyšly velmi dobře. Atlético 
vyhrálo předchozí ročník Evropské ligy a my dokázali 
v  celé základní skupině zvítězit,“ těší Matúše Kozá-

MATÚŠ KOzáČIK: BRAnKáŘ ČíSLO JeDnA 
neJen V PLznI

V plzeňském týmu patří k těm, kteří střídají jenom výjimečně. Brankář 

Matúš Kozáčik platí ve Viktorii Plzeň za brankářskou jedničku. Od 

příchodu na západ Čech má na svém kontě zápasy v  základních 

skupinách obou nejvýznamnějších evropských soutěží a dvakrát 

okusil také boje ve vyřazovací části Evropské ligy.
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čika. Právě duely mezi Viktorií Plzeň a madridským týmem patřily 
tomu nejlepšímu, co mohla základní skupina nabídnout. Venkovní 
utkání hráči Plzně smolně prohráli gólem ve třetí minutě nasta-
vení. „Takhle kvalitní mužstvo dokáže rozhodnout zápas jak v jeho 
průběhu, tak i v závěru. My jsme v Madridu hráli dobře, akorát v po-
sledních minutách jsme inkasovali, což rozhodlo. Naopak doma 
jsme zvládli všechno na výbornou a dokázali Atlético porazit,“ říká 
Matúš Kozáčik, který byl v této době podobně, jako většina plzeň-
ského mužstva, v zápasové permanenci. „Je pravda, že těch utkání 
bylo hodně, ale na druhou stranu můžu říct, že je jednoznačně lepší 
zápasy hrát. Atmosféra, emoce, vypětí, to je něco, z čeho se dá poz-
ději čerpat,“ přemýšlí Kozáčik.

Pohárová pohádka a zlatá tečka
První místo v základní skupině byl pro fanoušky západočeského 
celku výsledek, na který si mnozí před začátkem sezóny nedovolili 
ani pomýšlet. To, co se ovšem událo v únoru roku 2013, doslova 
pohnulo celou Plzní. Západočeši se v  prvním vyřazovacím kole 
Evropské ligy utkali s  věhlasnou Neapolí. Během sto osmdesáti 
minut udržel Matúš Kozáčik čisté konto, jeho spoluhráči naopak 

rozvlnili síť soupeře celkem pětkrát. „Přání postoupit tam samo-
zřejmě bylo, ale měli jsme velký respekt. Neapol měla a stále má 
skvělé jméno, což nám v kombinaci s hvězdami, které proti nám 
nastoupily, nedávalo možnost, abychom brali postup jako hoto-
vou věc,“ vzpomíná Kozáčik. „Byl to trochu jiný zápas, než třeba 
v základní skupině. V Neapoli jsme hráli po zimní pauze. Trochu 
jsme nevěděli, co od toho čekat, ale myslím si, že jsme se na 
soupeře dobře připravili. Dokázali jsme dát góly a neinkasovali, 
do domácího zápasu jsme si vytvořili skvělou pozici. Doma jsme 
potvrdili venkovní vítězství. Byl plný stadion a fanoušci si užívali 
atmosféru. Po všech směrech to byl skvělý večer,“ dodává. Zá-
pasy s Fenerbahce SK nabídly tuhý boj o každý metr hřiště. Plzeň 
i přesto, že při venkovní odvetě sahala po postupu, zůstala před 
branami čtvrtfinále. „Je možné, že Atlético bylo o něco silnější, 
ale s Fenerbahce jsme hráli už ve vyřazovací části, což dalo zá-
pasu úplně jiný náboj. Jejich kádr se skládal ze samých velkých 
jmen a oni potvrzují svou sílu každou sezónou. Chyběl však jen 
kousek a mohli jsme postoupit,“ mrzí plzeňskou jedničku, která 
si kromě několika úspěšných zákroků připsala i střelu na bránu. 
V  závěru zápasu na půdě tureckého soupeře se Matúš Kozáčik 
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vydal do pokutového území a nebýt pozorného Volkana Demi-
rela, dost možná by byl plzeňský gólman za hrdinu, jenž rozhodl 
o postupu. „Říkal jsem si, že to můžu obráncům a brankáři při 
rohu trochu znepříjemnit,“ vzpomíná. Na podobné výlety se ale 
nevydává často. „Tehdy už nebylo moc na výběr, člověk to zkusí, 
a buď to vyjde, nebo ne. Osobně jsem k  tomu už víckrát neměl 
příležitost,“ dodává. Plzeňská cesta Evropskou ligou tak skončila 
v osmifinále, ta ligová ovšem doputovala až do svého zlatého zá-
věru. Viktoriáni v první květnový den zvedli nad hlavu trofej pro 
první tým ligové soutěže. „Byla to fantastická sezóna. My to měli 
těžké, protože jsme odehráli spoustu zápasů. Zvládli jsme ale jak 
reprezentovat v  Evropě, tak hrát dobrá utkání v  lize. Finiš celé 
sezóny byl strhující, což se potvrdilo v posledním kole, které roz-
hodovalo o vítězi,“ vrací se do vítězného zápasu v Hradci Králové 
Kozáčik. Z východu Čech se Plzeňané už s trofejí přesouvali přímo 
na plzeňské náměstí, kde se společně se svými fanoušky mohli 
radovat z  historicky druhého ligového titulu. „Byl to fantastický 
večer a lidi, co se sešli na náměstí, měli obrovskou radost. I proto 
jsem tak rád v Plzni, musím říct, že to, jak se fandí tady, jsem ještě 
nezažil,“ říká na adresu plzeňských fans.

V Champions League nechyběl ani minutu
Díky prvnímu místu si Viktoria vydobyla právo startovat v  před-
kolech ChampionsLeague. Těmi prošla neporažena. „Atmosféra 
v týmu byla stejně jako teď výborná. Parta v kabině i kolem týmu 
je skvělá a od toho se pak odvíjí i pohoda na hřišti,“ vidí jasné plus 
v  dobré atmosféře Kozáčik. Matúš se po zvládnutých předkolech 
mohl postavit světovým velkoklubům. „Nejradši vzpomínám na 
domácí zápasy. Začalo to Manchesterem City přes Bayern a celé 
to vygradovalo zápasem s CSKA Moskva, který jsme doma vyhráli 
a postoupili do jarních bojů Evropské ligy. Pamatuji si, že stadion 
byl naplněný k prasknutí a fanoušci si celé utkání neskutečně uží-
vali, což jsme měli společné. Tyhle vzpomínky jsou pro mě asi těmi 
nejsilnějšími z Ligy mistrů,“ přiznává Matúš Kozáčik. Po závěreč-
ném hvizdu velkých zápasů je tradicí, že si hráči navzájem mění 
dresy. Podobně je tomu i u brankářů. „Když je možnost a stojí proti 
mně gólman zvučného jména, rád si s ním vyměním dres. Později to 
může být pěkná vzpomínka. Z dřívějška mám třeba dres Paula Ro-
binsona, z poslední doby například Harta nebo Neuera. Moje sbírka 
už je docela široká,“ usmívá se muž s jedničkou na zádech. Do prv-
ního vyřazovacího kola Evropské ligy dostali viktoriáni obtížného 
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soupeře. Šachtar Doněck se netajil ambicemi na celkové vítězství 
v  soutěži. „Z losu jsme dostali jednoho z  nejtěžších týmů. Věděli 
jsme, že v Šachtaru je neskutečná kvalita, ale do zápasů jsme ne-
šli odevzdaně, ba naopak. Domácí zápas jsme chtěli zvládnout tak, 
abychom v odvetě mohli hrát o postup, tohle přání se nám splnilo,“ 
říká Kozáčik, který ale do odvety už nezasáhl.V ligovém utkání na 
Bazalech utrpěl bolestivé zranění břicha. „Byla to taková nešťastná 
situace. Chytal jsem obyčejný centr do vápna a ve výskoku jsem se 
srazil bokem s protihráčem. Natrhl jsem si postranní břišní sval. 
Zranění nebylo samo o sobě vážné, ale nedalo se vlastně nijak 
léčit. Vyžadovalo si jen úplný klid a potrápilo mě docela dlouho,“ 
prozrazuje Kozáčik. „V Doněcku zachytal fantasticky ‚Bolčus‘ a jed-
noznačně pomohl k postupu do dalšího kola,“ chválí brankářského 
kolegu a kamaráda Kozáčik. V době, kdy viktoriáni nastupovali do 
úvodního duelu dvojzápasu s Lyonem, byl slovenský reprezentant 
stále ve stavu zraněných. „V zápase v Lyonu jsme sice vstřelili první 
branku, ale domácí si pak vytvořili takovou pozici, že v domácím zá-
pase jsme to měli hodně těžké. Předvedli jsme ale výkon, který nám 

dával naději postoupit, ale vzhledem k  výsledku z  prvního utkání 
to nedopadlo tak, jak jsme si všichni přáli,“ popisuje plzeňský gól-
man situaci, která nastala v březnu tohoto roku. Konec sezóny se 
ovšem plzeňskému týmu nepodařil zcela podle představ. V domácí 
lize na titul nedosáhl a od vítězství v domácím poháru ho dělilo jen 
několik málo desítek vteřin. „Nevím, jestli to bylo zklamání. Získali 
jsme o bod víc než v minulém mistrovském ročníku, takže z tohoto 
pohledu to byla vydařená sezóna. Ale Sparta zvládla tenhle ročník 
zkrátka lépe,“ konstatuje brankář Viktorie. 

Reprezentační jednička
Současná sezóna mohla být už čtvrtou v pořadí, kdy by se jméno 
Viktorie Plzeň objevilo mezi účastníky základní skupiny některého 
z evropských pohárů. Ve třetím předkole byl ovšem nad její síly klub 
Petrolul Ploješť z Rumunska. „Je to kvalitní mužstvo a my nezvládli 
především domácí zápas. Nechali jsme si dát čtyři branky, což zna-
menalo, že jsme vypadli z  Evropské ligy,“ klopí zrak Kozáčik. Pl-
zeňské mužstvo se může soustředit na boje v Synot lize a Poháru 
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FAČR, o ambicích má reprezentant Slovenska jasno. „Doufám, že 
to v lize dotáhneme do vítězného konce a stejně tak v poháru,“ vy-
hlíží Matúš, který se v poslední době dokázal propracovat na post 
reprezentačního gólmana číslo jedna. „Mám radost, protože jsme 
skvěle rozehráli kvalifikaci, což nikdo nečekal. I my jsme z  toho 
byli překvapeni, protože získat devět bodů ze tří zápasů se soupeři, 
které ve skupině máme, dodá spoustu pozitivní energie. Věřím, že 
se nám bude dařit i dál, protože by byla škoda si to pokazit,“ zůstává 
optimistický Kozáčik, který svými zákroky podržel slovenský výběr 
v zápase s úřadujícími mistry Evropy ze Španělska. „Nepřipravoval 
jsem se na tenhle duel jinak než na jiné. Mám vlastní předzápaso-
vou přípravu, kterou se snažím opakovat. Takový soupeř ale člo-
věka vyhecuje sám, protože co hráč, to pojem. Motivace předvést 
co nejlepší výkon přišla úplně sama,“ popisuje hrdina slovenského 
nároďáku.

Život mimo fotbal
Chvíle, kdy se mnoho fotbalistů věnuje rodině, tráví plzeňská jed-
nička na srazech národního celku. „Teď už je to trochu lepší. Na 
reprezentační srazy jsem jezdil, i když jsme hráli evropské poháry, 
takže dřív toho bylo ještě víc. Doma moc nejsem, je to trochu slo-
žitější, ale pokud se chci nadále pohybovat ve vrcholovém fotbale, 
moc jiných cest není. My to ale zvládneme a věřím, že někdy později 
bude čas i na jiné věci než na fotbal,“ říká Kozáčik, hrdý otec čtyř 
dětí. K dcerkám  Matyldě a Žofii přibyla dvojčata František a Ján. 
„O chod domácnosti se stará především manželka a zvládá to 

skvěle. Je to pro mě hodně podstatné, ona mi vytváří takový kom-
fort, abych se mohl soustředit hlavně na fotbal, a já jsem jí za to 
moc vděčný,“ usmívá se populární brankář, který mimo fotbalové 
trávníky tráví čas především se svými dětmi. „Když je čas, nejezdím 
nikam jinam než domů za rodinou. Snažím se co nejvíc času trávit 
s nimi. Starší dcera chodí do školy, malá do školky a klukům byly 
dva roky, je to radost. Bydlíme kousek od Prahy a jsme spokojeni,“ 
uzavírá Matúš Kozáčik. Ten má navíc vedle svých potomků nablízko 
také k malým klientům stacionáře Hájek pro handicapované děti 
nedaleko zámku Kozel. „Dnešní doba je hodně těžká. Sám mám ko-
lem sebe lidi, kteří mají problémy. Tudíž pokud můžu, chci pomá-
hat. Byl jsem ve stacionáři na klubové akci a následně se domluvil 
se zástupci společnosti na osobní spolupráci. Lidé, jež si to mo-
hou dovolit, by se měli v podobných projektech angažovat,“je pře-
svědčen Kozáčik. Do Plzně přišel právě v době, kdy byl stacionář 
otevřen. „Mám přehled od začátku existence centra. Byli jsme tam 
s celou rodinou. Viděli jsme, jak vše funguje. I moje děti vnímaly, že 
některé děti mají denní režim odlišný, protože jsou nemocné a je 
třeba jim pomáhat,“ naznačuje Kozáčik, že má na srdci nejen fot-
balový úspěch.
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DOSAVADní CeSTA VIKTORIe POHáReM FAČR

Na úvod Poháru FAČR jela Viktoria bojovat do Sezimova Ústí, kde 
hraje své zápasy druholigové Táborsko. I když domácí podporovaly 
více než 4 tisíce diváků, senzace se nedočkaly. Červenomodří šli 
jasně za vítězstvím a nakonec Táborsko porazili 3:0. 

FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
Branky: 31. Kovařík, 64. Vaněk (p), 70. vlastní
Rozhodčí: Ardeleanu – Vaňkát, Kožár
Diváci: 4438
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský – 
Hořava, Procházka – Vaněk (76. Chramosta), Bakoš (60. Petržela), 
Kovařík – Tecl

Čtvrté kolo Poháru FAČR se hraje odvetným systémem. Úvodní 
zápas s Hradcem Králové sehrála Viktoria Plzeň na hřišti Vo-
troků. Domácí chtěli aspoň na chvíli zapomenout na to, že se 
jim v Synot lize příliš nevede a to se jim částečně podařilo. S pl-
zeňskými hráči sehráli vyrovnané utkání a ve 37. minutě se po 
krásné kombinaci dostali do vedení. Po ose Plašil – Vaněček 

Kromě Synot ligy FC Viktoria Plzeň bojuje také na domácím 

pohárovém poli. Ve třetím kole Poháru FAČR hladce 

porazila Táborsko a v prvním zápase 4. kola vyhrála také 

v  Hradci Králové. V  základní sestavě Viktorie nastupují 

v  těchto duelech také fotbalisté, kteří nedostávají tolik 

příležitostí v první lize.
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doputoval míč ke Kotišovi, který se pomocí narážečky s Truba-
čem dostal do výhodné pozice a dokázal Bolka překonat. Viktorii 
inkasovaná branka nerozhodila a dál se snažila hrát svoji hru. 
O pět minut později vyrovnal hlavou Marek Bakoš a do šaten se 
tak šlo za nerozhodného stavu 1:1. Po změně stran se dál hrál 
svižný fotbal a Plzeň dokázala dokonat obrat v 62. minutě. Po ro-
hovém kopu Pavla Horvátha doputoval míč k noze Romana Hub-
níka, který nekompromisně uklidil balón pod břevno Kuciakovy 
branky - 1:2. Hosté už si poté výsledek pohlídali a tak v úvodním 
utkání 4. kola Poháru FAČR vyhrála FC Viktoria Plzeň nad Hrad-
cem Králové 2:1. 

FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)
Branky: 37. Kotiš – 42. Bakoš, 62. Hubník 
Karty: 67. Hubník 
Rozhodčí: Berka – Štěrba, Zeman 
Diváci: 1446
FC Hradec Králové: Kuciak – Holeš, Križko, Chleboun, Plašil – 

Kotiš, Hable (76. Šultes) – Malinský (63. A. Čermák), Trubač, P. 
Čermák – Vaněček (76. Prokeš)
FC Viktoria Plzeň:  Bolek – Hubník, Procházka, Limberský (46. 
Medveděv), Kovařík – Vaněk (76. Petržela), Hrošovský, Horváth, 
Pilař – Holenda, Bakoš (90. Kratochvíl)

 

                                                                              

Společnost KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. zajišťuje již více než 20 let komplexní dodávky a montáže ve 
všech oblastech silnoproudu, slaboproudu, vč. zpracování projektové dokumentace a zajištění nepřetržitého záručního i 
pozáručního servisu. V posledních letech významně rozšířila výrobu silnoproudých rozvaděčů, rozvaděčů pro měření a regulaci i  
rozvaděčů pro pracovní stroje ve vlastní výrobní hale. Hlavní prioritou naší společnosti je a bude spokojený zákazník, pro jehož 
požadavky jsme kdykoliv rádi k dispozici. 

 
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. 
 
Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00  Plzeň 
fax: +420 377 832 119 
tel.: +420 377 832 111 
e-mail: kbelektro@kbelektro.cz 
web: www.kbelektro.cz 
 

 
 
 
 

Účastníci jarních čtvrtfi nálových bojů Poháru FAČR

FK Teplice
FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec
FK Baumit Jablonec
1. FC Slovácko
FK Fotbal Třinec

FC Viktoria Plzeň / FC Hradec Králové
AC Sparta Praha / 1. FK Příbram
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Cena vstupenky:
 do 14. 12.  – 699,- Kč
 od 15. 12.  – 799,- Kč
Kontakty:  +420 377 062 755

naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

Slavnostní Silvestrovské menu

Novoroční šunka

Tombola

Ohňostroj
naspilce@naspilce.com
www.naspilce.comOhňostroj

kupon 

na silvestrovskou

 vstupenku v hodnotě

99,- Kč
Silvestr 2014 Na Spilce
31. 12. 2014 od 19:00 hodin
Živá hudba ve dvou sálech (hudba všech generací)
Skupina Repelent Skupina ToJa
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HRADeC CHCe V POHáRU FAČR zAPOMenOUT 
nA nePOVeDený PODzIM V LIze

Dalším velkým úspěchem Východočechů je vítězství Poháru ČMFS 
v sezoně 1994/95, díky čemuž si zajistili účast v Poháru vítězů po-
hárů. Postoupili do 2. kola, kde byli vyřazeni ruským týmem FK Dy-
namo Moskva. 

Do Synot ligy Hradec postoupil po roční pauze strávené ve 
druhé lize. Před loňskou sezonou ovšem působil v  nejvyšší 
české soutěži nepřetržitě tři sezony. Letos to však opět vypadá 
na pořádný boj o setrvání v první lize. Po 14. kole se tým pod 
vedením Bohuslava Pilného, který v probíhající sezoně nahradil 
odstoupivšího Prokopce, nachází na posledním místě tabulky 
Synot ligy s pouhými sedmi body. Ze všech odehraných ligových 
utkání „Votroci“ dokázali vyhrát jen jedno, když v  pátém kole 
porazili doma Slovácko. 

V letošním Poháru FAČR je situace Východočechů lepší. Postup do 
čtvrtého kola, v rámci kterého se střetávají právě s Viktorií, si zajis-
tili postupem přes Olympii HK a Admiru Praha. Tým, v jehož kádru 
je na hostování plzeňský David Štípek, bude chtít na západu Čech 
napravit první utkání z minulého týdne. Na domácím pažitu podlehli 
Hradečtí viktoriánům 1:2.

Fotbalový klub Hradec Králové byl založen v  roce 1905 

a jeho největším úspěchem je zisk titulu v sezóně 1959/60. 

Zajímavostí je, že se z prvního místa radoval jako nováček 

ligy. V dalším fotbalovém ročníku Hradec Králové startoval 

v Poháru mistrů evropských zemí a došel až do čtvrtfi nále, 

když postoupil přes CCA Bukurešť, Panathinaikos FC 

a nestačil až na slavnou Barcelonu.
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Secesní hotel Elizabeth je 
legendou slovenského hote-
liérství.  Pochází z roku 1902. 
Před dvěma lety skončila jeho 
dva roky trvající, rozsáhlá re-
konstrukce, která si vyžádala 
přibližně 15 milionů Eur. Ho-
tel se současně přejmenoval 
z někdejšího názvu Tatra prá-
vě na Elizabeth. 
 Od svého znovuotevření 
hostil již řadu významných 
hostů, včetně prezidentů, vlád 
a dalších slavných osobností, 
například z oblasti hudby 
či sportu.  Nyní navíc získal 
jednu z cen, která je udílena 
nejlepším historickým hote-
lům Evropy. Stal se vítězem 
kategorie„nejlepší zákaznický 
servis“.
 „Jsme velmi příjemně pře-
kvapeni evropským oceněním 
za námi poskytované služby. 

Není to pocta pouze pro náš 
hotel, ale pro celé Slovensko,“ 
uvedl ředitel hotelu a součas-
ně prezident Asociace histo-
rických hotelů Slovenska, Jan 
Svoboda“
 Hotel Elizabeth tak svým 
vítězstvím dokázal, že hos-

tům nabízí vynikající komfort, 
skvělou gastronomii a oběta-
vý personál. 
 „Jsme na tento hotel vel-
mi pyšní a jsme rádi, že nám 
dělá dobré jméno v celém 
světě,“ uvedl primátor města 
Trenčín, Richard Rybníček.
 Hotel, který je umístěn 
přímo pod hradem, nabízí 
velmi příjemné ubytování, 
skvělou gastronomii a také 
moderní wellness centrum. 
Turisté zde navíc mohou ob-
divovat také římský nápis, 
pocházející z roku 179 n.�l., 
který je vytesaný do skály.

HISTORICKÝ HOTEL ELIZABETH 
HOTEL S NEJLEPŠÍ PÉČÍ O KLIENTY V EVROPĚ
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Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 
venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých 

statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

Věděli jste, že...

Mladá Boleslav nedostala doma od Slo-
vácka gól už více než tři zápasy. Před 288 
minutami, v listopadu 2010, se naposledy 

trefi l Václav Ondřejka.

MBL – SLO
Poslední tři domácí zápasy Brna s Pří-

bramí skončily nejtěsnějším rozdílem 1:0. 
Dvakrát se radovali domácí, jednou body 

odvezli hosté.

BNO – PRI

Plzeň vyslala na branky svých soupeřů 95 
střel, což je nejvíce z celé ligy. Bohemians za-
městnali soupeřova brankáře v 62 případech

PLZ – BOH

Z celkových 17 zápasů na Letné vyhrály 
České Budějovice jediný. Byl to první vzá-
jemný duel obou týmů hraný v říjnu 1993, 

který skončil 0:1.

SPA – CEB

Ve 12 zápasech na domácí půdě Slavia 
s Hradcem ani jednou neprohrála. Jede-

náctkrát vyhrála a pouze v jednom případě 
zápas skončil remízou.

SLA – HKR

Ostrava na svém hřišti neporazila Jablo-
nec ani jednou z posledních čtyř zápasů. 

Předtím ale po dobu 13 zápasů držela 
sérii neporazitelnosti.

OVA – JAB

Jak Teplice tak Dukla si v dosavadních 
šesti vzájemných zápasech drží domácí 

neporazitelnost. Oba týmy doma dvakrát 
vyhrály a jednou remízovaly.

TEP – DUK

Liberec v šesti zápasech proti Jihlavě ještě 
neprohrál. Vysočinu třikrát porazil, třikrát s ní 
remízoval a povolil jí vstřelit pouhé tři góly.

LIB – JIH

Secesní hotel Elizabeth je 
legendou slovenského hote-
liérství.  Pochází z roku 1902. 
Před dvěma lety skončila jeho 
dva roky trvající, rozsáhlá re-
konstrukce, která si vyžádala 
přibližně 15 milionů Eur. Ho-
tel se současně přejmenoval 
z někdejšího názvu Tatra prá-
vě na Elizabeth. 
 Od svého znovuotevření 
hostil již řadu významných 
hostů, včetně prezidentů, vlád 
a dalších slavných osobností, 
například z oblasti hudby 
či sportu.  Nyní navíc získal 
jednu z cen, která je udílena 
nejlepším historickým hote-
lům Evropy. Stal se vítězem 
kategorie„nejlepší zákaznický 
servis“.
 „Jsme velmi příjemně pře-
kvapeni evropským oceněním 
za námi poskytované služby. 

Není to pocta pouze pro náš 
hotel, ale pro celé Slovensko,“ 
uvedl ředitel hotelu a součas-
ně prezident Asociace histo-
rických hotelů Slovenska, Jan 
Svoboda“
 Hotel Elizabeth tak svým 
vítězstvím dokázal, že hos-

tům nabízí vynikající komfort, 
skvělou gastronomii a oběta-
vý personál. 
 „Jsme na tento hotel vel-
mi pyšní a jsme rádi, že nám 
dělá dobré jméno v celém 
světě,“ uvedl primátor města 
Trenčín, Richard Rybníček.
 Hotel, který je umístěn 
přímo pod hradem, nabízí 
velmi příjemné ubytování, 
skvělou gastronomii a také 
moderní wellness centrum. 
Turisté zde navíc mohou ob-
divovat také římský nápis, 
pocházející z roku 179 n.�l., 
který je vytesaný do skály.

HISTORICKÝ HOTEL ELIZABETH 
HOTEL S NEJLEPŠÍ PÉČÍ O KLIENTY V EVROPĚ
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„Dřív mě zajímali kluci v kotli. 
Teď nespustím oči z kluků na hřišti.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

SYNOT liga @Synotliga_CZwww.synotliga.cz

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

Patrik Freit
 Trenky. Já bych za ně 
byl určitě rád a koupil 

bych si je. 

Jaký produkt vám chybí v nabídce fanshopu vašeho oblíbeného klubu?

Lenka Uranultras Sabolová
 1.FK Příbram: Diář, mi-
kina, půllitr nebo nějaká 
sklenička – vše s logem! 

Roman Hrouzek 
„Pampersky“ v barvách našeho klubu Zbrojovka Brno a věřte, 

že tím vůbec nenarážím na výsledky týmu posledních týmů, 
spíše to má znamenat těsně sepětí s klubem 

od nejranějšího věku !

Michael Pastva
 Podepsané věci od hráčů, 
myslím že o to by byl větší 

zájem 

Lukáš Daneš
limitované dresy bývalých hráčů 
Slovanu který působí již v cizině 

např. Hološko , Gebre Selassie atd

Sledujte ofi ciální twitter účet SYNOT ligy @Synotliga_CZ

Okomentujte dění v SYNOT lize pod unikátním hashtagem #SYNOTweet nebo #SYNOTliga  
a staňte se součástí klubových bulletinů. Váš komentář bude vidět!

 @ShegueDz: Hello Prahaa ... #zbrojovka #bohemians 
#today #ctsport #synotliga 

@JankoKumstar: Pro mě se jednoznačně zrodil 
moment kola na #Vysočině #JIHPLZ #SynotLiga

@ludeknovy: 32,31,30 #synotliga bude ještě 
zajímavá

@zlutomil: Už se těším až se dnes podívám na 
#synotliga Dlouho sem nebyl na české lize
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Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 153
Prvoligové branky 9

4

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 422
Prvoligové branky 82

10

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 169
Prvoligové branky 5

14 Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 271
Prvoligové branky 20

21 Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 64
Prvoligové branky 12

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 138
Čistá konta 57

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 249
Prvoligové branky 17

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 75
Prvoligové branky 6

2

FC VIKTORIA PLzeň

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 149
Prvoligové branky 16

19

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Čistá konta 35

33Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 8
Čistá konta 3

13

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 253
Prvoligové branky 33

11

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 174
Prvoligové branky 13

7

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 40
Prvoligové branky 6

17

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 7
Prvoligové branky 2

24

Martin Chrien
8. 9. 1995
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

18

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 67
Prvoligové branky 12

6

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 89
Prvoligové branky 12

20
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 242
Prvoligové branky 58

26 Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 122
Prvoligové branky 44

23Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 72
Prvoligové branky 26

9

Miroslav Koubek 
1. 9. 1951
hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Petr Kostelník
5. 2. 1964
trenér bankářů

zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Petr nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

MUDr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

MUDr. Petr zeman, MBA 
1. 8. 1977
lékař

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 244
Prvoligové branky 27

27 Jan Chramosta
12. 10. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 126
Prvoligové branky 37

29

Vítězslav Hrdlička
5. 4. 1995
Post útočník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

31

Jan Holenda
22.8. 1985
Post útočník
Prvoligové starty 120
Prvoligové branky 19

16
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VýSLeDKOVý SeRVIS MLáDeže

První polovinu ročníku uzavřeli výhrou zástupci dorostu do 
šestnácti a sedmnácti let. V Pardubicích zvítězily oba celky 
více než tříbrankovým rozdílem. Město perníku bylo naopak 
zapovězené starším žákům, kteří z východu Čech nepřivezli 
ani bod.

U19:
FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 2:2 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–SK Sigma Olomouc 0:0
FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 3:0 (0:0)

U17:
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 5:2 (2:1)   
SK Dynamo Č. Budějovice–FC Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)

U16:
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 8:4 (5:3)
SK Dynamo Č. Budějovice–FC Viktoria Plzeň 5:4 PK (2:1)

U15:
FK Pardubice–FC Viktoria Plzeň 3:1 (1:0)
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 6:1 (3:1)
FK Baník Most–FC Viktoria Plzeň 2:5 (1:2)

U14:
FK Pardubice–FC Viktoria Plzeň 5:0 (3:0)
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 0:2 (0:1)
FK Baník Most–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

U13:
FC Písek–FC Viktoria Plzeň 7:8  
SK Dynamo Č. Budějovice–FC Viktoria Plzeň 11:9

U12:
FC Písek–FC Viktoria Plzeň 3:13
SK Dynamo Č. Budějovice–FC Viktoria Plzeň 7:8

Podzimní část sezóny mládežnického fotbalu se dostává do své 

závěrečné fáze. I před zimní přestávkou se mladí viktoriáni do 

svých soupeřů pustili s  vervou a odhodláním získat cenné body. 

Tradičně dobré výkony předvádí zástupci nejmladší kategorie žáků 

do dvanácti let, kteří dokázali vyhrát oba dva závěrečné zápasy.
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Ženy:
FC Viktoria Plzeň–FK Bohemians Praha 2:2 (1:0) 

1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Juniorky:
FC Viktoria Plzeň–FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0) 
1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)

Starší žákyně: 
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:6 (1:2) 
FC Viktoria Plzeň–FK Bohemians Praha 12:0 (5:0)
FK Pardubice–FC Viktoria Plzeň 2:4 (1:1)

Mladší žákyně:
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 0:2 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–FK Bohemians Praha 11:1 (5:0)
FK Pardubice–FC Viktoria Plzeň 1:4 (1:2)

VýSLeDKOVý SeRVIS žen

Mládež + ženy / 

Ženský tým Viktorie vybojoval v utkání s FK Bohemians 

Praha jeden bod. V  zápase plzeňské ženy vedly 

i prohrávaly, v  závěru se jim ale podařilo vstřelit 

branku zaručující remízu 2:2. Skvělého umístění po 

podzimu dosáhly starší žačky, které v posledním kole 

před zimní pauzou podlehly v  souboji o první příčku 

tabulky Spartě Praha. Druhé místo v I. lize žákyň je 

pro plzeňská děvčata skvělou vizitkou.

Fotbalový balíček zdarma pro všechny 
fotbalisty a fotbalistky ročníku narození 2007

můjprvnígól

můjprvnígól.cz

LÁHEV NA PITÍ

TAŠKA NA TRÉNINK

FOTBALOVÝ MÍČ

TRÉNINKOVÝ DRES
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Začátek utkání ve Znojmě nabídl vyrovnaný fotbal. Plzeň měla 
několik dobrých momentů, které ale vždy skončily zblokovanou 
střelou. Ve 25. minutě běžel sám na brankáře plzeňský Bonghyun, 
ale se zakončením tak dlouho otálel, až ho zablokoval skluzem Le 
Minh. Ve zbytku poločasu bylo aktivnější Znojmo, ale Šiman neka-
pituloval. Druhá půle patřila jednoznačně Plzni. Nejprve sám před 
brankářem pálil trestuhodně nad Černý, poté mohl hlavičkovat 
Bonghyun do prázdné brány, ale ani on nebyl úspěšný. Následné 
pokusy Černého, Pernglaua a Chriena vychytal gólman Doleček. 
Viktoriánům se strhnout vedení na svou stranu nepodařilo, neboť 
Doleček vytěsnil konečky prstů i Leškovu hlavičku.

V zápase s Hradcem se kromě tradičních členů juniorského týmu 
představili i rekonvalescenti z  ligového celku František Rajtoral 
a Matěj Končal. První poločas nabídl opatrnou hru na obou stra-
nách, žádný z  týmů nechtěl vyrobit zbytečnou chybu. V útočném 
snažení byl odvážnější hostující tým, ale plzeňská obrana byla kon-
solidovaná. Bezbrankové skóre vydrželo do přestávky. S přícho-
dem druhého poločasu poslal trenér Jiří Kohout na hřiště Daniela 
Černého a ten začal úřadovat téměř okamžitě. Po dvou minutách na 
hřišti stál ve správný čas na správném místě a otevřel skóre zápasu 
– 1:0! Viktoriáni po vstřeleném gólu ožili a byli aktivnější směrem 
dopředu, jenže branku ze svého snažení vytěžit nedokázali. S blíží-
cím se koncem zápasu se Hradec snažil zvyšovat aktivitu, držet míč 
na svých kopačkách a rychle kombinovat. Gól ale přišel na druhé 
straně, když v nastaveném čase doklepl míč za záda Jehličky znovu 
ostrostřelec Černý.

JUnIOŘI PRODLOUžILI SÉRII Bez PORážKY nA 
ŠeST záPASŮ

Juniorská liga pokračovala v uplynulých týdnech zápasy 

sedmnáctého a osmnáctého kola. V utkáních proti Znojmu 

a Hradci Králové se svěřencům trenéra Jiřího Kohouta 

podařilo prodloužit sérii bez porážky už na šest duelů.

1. SC znojmo–FC Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Hrůza
žK: Sokol, Janák, Honz – Šíša.
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Medveděv (46. Pernglau), 
Piroch, Kule, Šíša – Hradecký, Koudelka – Bonghyun (60. 
Lešek), Chrien, Glazer – Kratochvíl (46. Černý)

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 2:0 (0:0)

Branky: 47. a 90. Černý
Rozhodčí: Hányš – Kožár, Nehasil
žK: Doležal, Piroch, Černý – Chleboun.
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Medveděv, Piroch, Čihák, Šíša 
(46. Černý) – Rajtoral (83. Bonghyun), Hradecký, Kratochvíl 
(86. Bohó), Doležal (46. Lešek), Končal (77. Glazer) – 
Koudelka
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Jak říká současný název klubu z  Vršovic, svoji historii začal psát 
ještě v době, kdy vládl nad českou zemí František Josef I. Bohe-
mians, do roku 1927 hrající pod názvem AFK Vršovice, byly totiž za-
loženy právě v roce 1905. Největší úspěchy zažili klokani až během 
80. let, kdy se klubu podařilo v roce 1983 získat titul mistra Česko-
slovenska. Už o rok dříve si tento pražský celek připsal úspěch v po-
době účasti ve finále Československého poháru. I Bohemka tak má 
zkušenost s evropskými poháry. Během 80. let si Antonín Panenka 
a jeho spoluhráči zahráli mimo jiné proti 
Ajaxu Amsterdam, Valencii, Bayernu 
Mnichov či Tottenhamu Hotspur. Pod 
názvem Bohemians 1905 však vršovický 
klub vystupuje až od roku 2005. Právě 
v tomto roce hrozil Bohemce v důsledku 
finančních důvodů zánik. Do stejné doby 
se také datuje spor o název a klasické 
logo klubu. Nakonec se ale vše i přes 
vleklé problémy vyřešilo a Bohemka se 
ze třetí ligy probojovala v sezoně 2007/08 
zpět mezi českou fotbalovou elitu.

Do začátku sezóny 2010/11 vstoupila 
velká část fanoušků Bohemians bojko-
tem úvodního zápasu svého týmu. Bylo 
totiž rozhodnuto, že Gambrinus liga se 

nebude hrát ve vršovickém Ďolíčku, ale Bohemka zamíří do azylu 
do Edenu. I přes všechny tyto problémy ale hráči Bohemians před-
váděli na hřišti skvělé výkony a obsadili šesté místo, což je druhé 
nejlepší umístění pražského klubu v  samostatné české lize. Po 
úspěšné sezóně ovšem přišel v té následující sestup do druhé ligy. 
Tam ovšem Vršovičtí pobyli pouhý rok. V minulé sezoně 2013/14 Bo-
hemka bojovala o záchranu do posledního kola, kdy jí bod za remízu 
0:0 proti Viktorii nakonec k setrvání v první lize stačil.  

V aktuálně probíhající sezoně Synot ligy se Pražané drží ve středu 
tabulky. Z 10. místa však není daleko jak do evropských pohárů, 
tak do pásma sestupu. Tým pod vedením Romana Pivarníka si 
připsal důležité body především proti týmům s podobnými ambi-
cemi. Po výhře v Jihlavě a Příbrami následovala remíza s Hrad-
cem. V  7. kole navíc Bohemians zvítězili na půdě Dukly a v  tom 
následujícím doma v  Ďolíčku porazili Slavii. Prozatím poslední 
výhra v  podzimní části přišla v  10. kole když ´Klokani´ porazili 
České Budějovice. 

KLOKAnI CHTĚJí UKOnČIT SÉRII záPASŮ Bez 
VýHRY

Z  posledních čtyř zápasů získali hráči Bohemians pouze 

jeden jediný bod po remíze s Brnem. V 15. kole přijíždí do 

Doosan Areny tým, který bude chtít v  letošní sezoně zažít 

klidnější konec soutěže než v té minulé, kdy se zachránil až 

v posledním zápase po domácí remíze právě s Viktorií Plzeň.
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Varianta 1

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.
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DOMáCí 
FC VIKTORIA PLzeň

BRANKÁŘ
1 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983
13 Petr Bolek 13. 6. 1984
33 Roman Pavlík 17. 1. 1976

OBRÁNCE
2 Lukáš Hejda 9. 3. 1990
4 Roman Hubník 6. 6. 1984
8 David Limberský 6. 10. 1983
14 Radim Řezník 20. 1. 1989
21 Václav Procházka 8. 5. 1984
24    Matěj Končal 8. 12. 1993
28 Marián Čišovský 2. 11. 1979

ZÁLOŽNÍK
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
10 Pavel Horváth 22. 4. 1975
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992
18 Martin Chrien 8. 9. 1995
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
20 Ondřej Vaněk 5. 7. 1990
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
27 František Rajtoral 12. 3. 1986

ÚTOČNÍK
9 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
16 Jan Holenda  22. 8. 1985 
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
29 Jan Chramosta 12. 10. 1990
31  Vítězslav Hrdlička 5. 4. 1995

HLAVNÍ TRENÉR
Miroslav Koubek 1. 9. 1951

ASISTENT TRENÉRA
Jiří Skála 10. 10. 1973
Zdeněk Bečka 20. 6. 1970
Petr Kostelník  5. 2. 1964

SOUPISKA

HOSTÉ 
FC HRADeC KRáLOVÉ

BRANKÁŘI
1 Tomáš Koubek 26. 8. 1992
20 Martin Kuciak 15. 3. 1982
30 Jiří Lindr 7. 8. 1986
12 Radim Ottmar 8. 12. 1983

OBRÁNCI
8 Pavel Čermák 14. 5. 1989
2 Jakub Chleboun 24. 3. 1985
4 Tomáš Holeš 31. 3. 1993
22 Juraj Križko 20. 9. 2985
25 Marek Plašil 19. 12. 1985
15 Adrian Rolko 14. 9. 1978

ZÁLOŽNÍCI
3 Aleš Čermák 1. 10. 1994
23 Jan Hable 4. 1. 1989
26 Emir Halilovič 18. 11. 1989
21 Matěj Kotiš 14. 3. 1985
28 Ondřej Kraják 20. 4. 1991
19 Petr Mareš 17. 1. 1991
16 Petr Schwarz 12. 11. 1991
18 Jan Shejbal 20. 4. 1994
24 David Štípek 24. 5. 1992
27 Daniel Trubač 17. 7. 1997
7 Filip Zorvan 07. 4. 1996
6 Tomáš Malinský 25. 8. 1991

ÚTOČNÍCI
9 Pavel Černý 28. 1. 1985
14 Pavel Dvořák 19. 2. 1989
10 Marek Kulič 11. 10. 1975
5 Hynek Prokeš 3. 12. 1986
17 David Vaněček 9. 3. 1991
11 Pavel Šultes 15. 9. 1985

HLAVNÍ TRENÉŘI 
Róbert Barborík, Bohuslav Pilný 

ASISTENTI TRENÉRŮ 
Milan Frimmel, Karel Podhajský. Jaro-
slav Svoboda

HOSTÉ
BOHeMIAnS PRAHA 1905

BRANKÁŘI
1 Petr Dočekal 18. 12. 1995
19 Jiří Havránek 9. 1. 1987
26 Milan Švenger 6. 7. 1986

OBRÁNCI
30 Erich Brabec 24. 2. 1977
27 Martin Cseh 22. 8. 1988
8 Václav Kalina 15. 7. 1979
15 Daniel Krch 20. 3. 1992
3 Lukáš Pauschek 9. 12. 1992
11 Radek Šírl 20. 3. 1981
14 Michal Šmíd 20. 10. 1986

ZÁLOŽNÍCI
4 Josef Jindřišek 14. 2. 1981
5 David Bartek 13. 2. 1988
24 Milan Havel 7. 8. 1994
6 Michal Hubínek 10. 11. 1994
16 Jan Moravec 13. 7. 1987
18 Jhon Mosquera 8. 5. 1990
22 Petr Nerad 6. 2. 1994
20 Jakub Rada 5. 5. 1987
17 Vojtěch Engelmann 4. 7. 1989

ÚTOČNÍCI
21 Roman Artemuk 12. 8. 1995
12 Elvis Bratanovič 21. 8. 1992
9 Ivan Lietava 20. 7. 1983
10 Matúš Mikuš 8. 7. 1991

HLAVNÍ TRENÉR
Roman Pivarník

ASISTENTI TRENÉRA
Dalibor Slezák, Tomáš Trucha, Martin 
Vaniak
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Po úvodním oťukávání přišel ve 12. minutě první gól. Míč z rohového 
kopu si našel nejvyšší muž Viktorie v poli Lukáš Hejda a hlavou ote-
vřel skóre zápasu. Ve dvaadvacáté minutě se prezentoval pěknou 
střelou levačkou Tomáš Hořava, ale Bičík byl pozorný.

Jednogólové vedení domácích nevydrželo dlouho. Třiadvacátá mi-
nuta nabídla nejdříve nesmělý pokus Sparty, po kterém se míče 
ujal Tomáš Hořava a potáhl jej přes střed hřiště. Po narážečce 
s Václavem Pilařem už byl před strážcem hostující svatyně úplně 
osamocen a zachoval se jako ostřílený mazák. Ačkoli se mu Bičík 
vrhnul vstříc, Hořava jeho nohy jen letmo přehodil a zvýšil plzeňské 
vedení. Do šaten tak odcházeli hráči za stavu 2:0 pro Viktorii. 

V začátku druhé půle bylo vidět, že Sparta bude chtít s nepříznivým 
vývojem utkání něco udělat, čemuž přizpůsobila hru. Snahu o kom-
binaci nahradily nakopávané míče, které ale jen zřídkakdy končily 
u nohou hostujících hráčů. V 61. minutě byl v akci Petržela. Po Vaň-
kově skvělé přihrávce vypálil z hranice pokutového území, Bičík ale 

odmítl inkasovat potřetí a míč skvěle vyrazil. Hra Viktorie Plzeň 
byla plná nasazení a touhy udržet vypracované vedení. V 84. minutě 
po faulu na Tecla zahrávala Plzeň přímý kop a domácí si dovolili 
velkou parádu. U míče se chystali k rozehrávce Procházka, Vaněk, 
Tecl a Hořava, první tři ale rozehrávku pouze naznačili a pokračo-
vali v pohybu, do balónu nakonec udeřil Tomáš Hořava a za míčem 
z jeho kopačky se Bičík pouze ohlédl. Naneštěstí pro Viktorii ora-
zítkoval jeho pokus jen břevno. V závěru ještě podkopl Matějovský 
unikajícího Stanislava Tecla a dostal zaslouženou červenou kartu. 
Plzeňský tým už si vedení v klidu podržel a FC Viktoria Plzeň tak 
porazila Spartu Praha 2:0.

záPAS PODzIMU zVLáDLA VIKTORIA nA JeDnIČKU

Souboj v  současnosti dvou nejlepších českých týmů – 

Plzně a Sparty – lákal pozornost médií i fanoušků už 

dlouho před zápasem, oba týmy se na svého soupeře 

pečlivě připravovaly. V  Doosan Areně ale nakonec 

koncertoval pouze jeden tým – FC Viktoria Plzeň.

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 12. Hejda, 23. Hořava
žK: Pilař, Kozáčik, Hořava – Krejčí, Dočkal, Costa, 
Kadeřábek, Bednář 
ČK: Matějovský
Rozhodčí: Jílek – Pelikán, Dobrovolný – Zelinka, Příhoda
Diváci: 11354
Plzeň: Kozáčik – Řezník (68. Hubník), Hejda, Procházka, 
Limberský – Hrošovský, Vaněk – Petržela (90. Kovařík), 
Hořava, Pilař – Holenda (64. Tecl)
Sparta: Bičík – Kadeřábek, J. Brabec (75. Bednář), Holek, 
Costa – Matějovský, Vácha - Konaté (67. Přikryl), Dočkal, 
Krejčí – Lafata
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OSMIzáPASOVá SÉRIe Bez PROHRY SKOnČILA 
V JIHLAVĚ

Zápas s Jihlavou / 

Jihlava v průběhu celého utkání ukazovala své silné zbraně v po-
době trpělivé obrany a bleskových protiútoků. Do první vážnější 
šance se Viktoria dostala v 19. minutě. Do míče odraženého z ro-
zehraného rohového kopu se opřel Tomáš Hořava, ale jeho pokus 
mířil dva metry vedle Hanušovy tyče. Na druhé straně neměl Ko-
záčik problém s likvidací přímého kopu Jánoše. Jako blesk z čis-
tého nebe přišla v posledních vteřinách prvního poločasu vstřelená 
branka. Tomáš Hořava skvěle našel na levé straně naběhnutého 
Davida Limberského. Ten svůj pokus ještě otřel o kopačku Lukáše 
Vaculíka a Hanuš už neměl šanci na změnu směru letu míče re-
agovat. Plzeň se tak těsně před uplynutím první půle dostala do 
jednobrankového vedení.

Druhou část zápasu otevřela šance Patrika Hrošovského, který ale 
po Hořavově přiťuknutí mířil pouze nad břevno jihlavské svatyně. 
Udeřilo tak na druhé straně. Kukoľ našel okénko v plzeňské obraně 
a uvolnil Mešanoviće, který tváří v tvář Kozáčikovi dokázal srovnat 
skóre. Hráči Viktorie Plzeň se snažili nevypadnout z role a trpělivě 
dobývali pozornou obranu Vysočiny. Do příležitostí, které by se daly 
označit za gólové, se ovšem nedostávali. To čtvrt hodiny před kon-

cem zápasu se po ose Fulnek – Kučera dostal míč až 
k nehlídanému Lukáši Masopustovi, pro kterého nebyl 

problém rozvlnit síť Kozáčikovy branky podruhé – 2:1 
pro domácí. Oživit plzeňskou hru se v posledních chví-

lích utkání pokoušel Pavel Horváth a díky jeho centrům 
přikovali Západočeši svého soka k pokutovému území. 

Žádná šance ale brankou neskončila.

Soupeř, na kterého Viktoria Plzeň příliš 

neumí hrát, se na výběr trenéra Koubka 

dobře připravil, a i když Jihlava po 

první půli prohrávala, ve druhém 

poločase skóre utkání otočila ve svůj 

prospěch. Jediný gól Viktorie vstřelil 

David Limberský. Na Vysočině tak 

skončila úctyhodná osmizápasová 

série Viktorie bez porážky.

FC Vysočina Jihlava–FC Viktoria Plzeň 2:1 (0:1)

Branky: 57. Mešanović, 77. Masopust – 45. Limberský 
žK: 64. Krejčí – 75. Hejda 
Rozhodčí: Nenadál – Kordula, Urban
Jihlava: Hanuš – Vaculík (78. T. Marek), Kryštůfek, Krejčí, 
Hybš – Kučera, Jánoš – Fulnek, Šulek (56. Harba), Kukoľ 
(72. Masopust) – Mešanović
Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka, Limberský - 
Hořava (80. Kovařík), Hrošovský (80. Horváth) – Petržela, 
Vaněk, Pilař – Holenda (62. Tecl)
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15. kolo 22. 11. 2014
Mladá Boleslav Slovácko 21. 11. 20.15

Sparta České Budějovice 22. 11. 17.00

Teplice Dukla 22. 11. 17.00

Brno Příbram 22. 11. 17.00

Liberec Jihlava 22. 11. 17.00

Ostrava Jablonec 22.11. 20.15

Plzeň Bohemians 22. 11. 15.45

Slavia Hradec Králové 23. 11. 18.00

2. kolo 2. 8. 2014
Slavia Ostrava 3:1

Brno Hradec Králové 3:0

Teplice České Budějovice 4:0

Slovácko Bohemians 4:1

Sparta Jihlava 3:0

Liberec Příbram 0:0

Mladá Boleslav Dukla 0:1

Plzeň Jablonec 3:1

3. kolo 9. 8. 2014
Jihlava Bohemians 1:2

Ostrava Teplice 1:1 

Jablonec Slovácko 1:1

Dukla Brno 1:1

Příbram Sparta 0:1

Hradec Králové Mladá Boleslav 0:0

České Budějovice Plzeň 0:4

Slavia Liberec 4:1

4. kolo 14. 8. 2014
Liberec Dukla 0:0

Sparta Ostrava 0:1

Mladá Boleslav Příbram 4:1

Brno České Budějovice 2:2

Slovácko Jihlava 2:0

Bohemians Jablonec 1:2

Teplice Slavia 2:1

Plzeň Hradec Králové 4:0

5. kolo 22. 8. 2014
Ostrava Brno 1:0

Teplice Liberec 2:2

Příbram Bohemians 2:3

Jablonec Jihlava 2:0

Hradec Králové Slovácko 2:0

České Budějovice Mladá Boleslav 2:1

Slavia Plzeň 1:0

Dukla Sparta 1:0

6. kolo 30. 8. 2014
Brno Teplice 1:1

Jihlava České Budějovice 0:0

Slovácko Příbram 4:1

Liberec Ostrava 6:0

Bohemians Hradec Králové 1:1

Mladá Boleslav Slavia 2:1

Sparta Jablonec 2:0

Plzeň Dukla 2:1

7. kolo 13. 9. 2014
Slavia Brno 1:3

České Budějovice Slovácko 2:2

Dukla Bohemians 0:1

Příbram Jablonec 1:4

Ostrava Mladá Boleslav 1:0

Hradec Králové Jihlava 0:3

Teplice Sparta 0:0

Liberec Plzeň 1:1

8. kolo 20. 9. 2014
Mladá Boleslav Teplice 3:0

Jihlava Příbram 0:1

Slovácko Dukla 5:1

Brno Liberec 1:0

Jablonec České Budějovice 0:0

Bohemians Slavia 2:0

Plzeň Ostrava 2:0

Sparta Hradec Králové 3:1

9. kolo 27. 9. 2014
Teplice Slovácko 4:0

České Budějovice Příbram 0:3

Dukla Jihlava 4:1

Hradec Králové Jablonec 0:2

Ostrava Bohemians 1:0

Brno Plzeň 2:3

Slavia Sparta 0:2

Liberec Mladá Boleslav 0:0

10. kolo 4. 10. 2014
Jablonec Dukla 6:0

Bohemians České Budějovice 3:0

Příbram Hradec Králové 1:0

Jihlava Slavia 1:0

Mladá Boleslav Brno 5:1

Slovácko Ostrava 1:2

Sparta Liberec 1:0

Plzeň Teplice 1:0

11. kolo 18. 10. 2014
Dukla Příbram 0:0

Ostrava Jihlava 0:0

Hradec Králové České Budějovice 2:3

Slavia Jablonec 1:1

Teplice Bohemians 4:1

Liberec Slovácko 2:2

Brno Sparta 1:3

Mladá Boleslav Plzeň 0:3

12. kolo 25. 10. 2014
Jihlava Brno 2:0

České Budějovice Slavia 1:1

Bohemians Liberec 2:4

Příbram Ostrava 3:1

Jablonec Teplice 4:2

Hradec Králové Dukla 2:4

Slovácko Plzeň 0:1

Sparta Mladá Boleslav 1:0

13. kolo 1.11. 2014
Mladá Boleslav Bohemians 1:0

Dukla České Budějovice 3:1 

Ostrava Hradec Králové 2:1

Brno Slovácko 0:1

Slavia Příbram 3:2

Teplice Jihlava 2:3

Plzeň Sparta 2:0

Liberec Jablonec 0:1

14. kolo 8.11. 2014
Příbram Teplice 1:1

Dukla Slavia 2:2

České Budějovice Ostrava 1:0

Jablonec Mladá Boleslav 1:0

Hradec Králové Liberec 0:0

Jihlava Plzeň 2:1

Slovácko Sparta 0:2

Bohemians Brno 0:0

16. kolo 29. 11. 2014
České Budějovice Teplice 28. 11. 18.00

Ostrava Slavia 28. 11. 20.15

Dukla Mladá Boleslav 29. 11. 17.00

Příbram Liberec 29. 11. 17.00

Hradec Králové Brno 29. 11. 17.00

Bohemians Slovácko 29. 11. 20.15

Jihlava Sparta 30. 11. 14.30

Jablonec Plzeň 30. 11. 17.15
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PROHNUTÍM KOPAČKY ZÍSKÁŠ VĚTŠÍ SÍLU DO KAŽDÉ STŘELY.
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PODzIM VYVRCHOLí V JABLOnCI

Klub z města u Nisy stíhá Viktorii už od úvodních kol. Jablonečtí se 
momentálně drží v závěsu za plzeňským týmem o dva body a ne-
tají se nejvyššími ambicemi. Naplňovat se jim je daří díky skvělé 
ofenzivě, které se podařilo vstřelit druhý nejvyšší počet branek ze 
všech týmů nejvyšší soutěže. Nejlepším střelcem Baumitu je krajní 

obránce a čerstvý reprezentant Filip Novák se šesti brankami ná-
sledovaný v Plzni dobře známým Martinem Pospíšilem se čtyřmi 
góly. Neochvějnou jedničkou mezi třemi tyčemi je Filip Hrubý, který 
v letošním ročníku dokázal už pětkrát udržet čisté konto. Hráči 
s  jabloneckou historií jsou v plzeňské kabině celkem čtyři. Nejvíc 
zápasů odehráli v zeleném dresu Severočechů Jan Kovařík a Ond-
řej Vaněk, mezi lety 1994 a 1997 působil u Nisy také Pavel Horváth 
a šedesát minut v šesti zápasech si v jabloneckých barvách připsal 
i Lukáš Hejda.

Plzeň se s Baumitem setká už podruhé v průběhu podzimní části 
sezóny 2014/2015. Zápas druhého kola Synot ligy dokázali vikto-
riáni před vlastním publikem zvládnout. Díky přesným zásahům 
Koláře a Petržely, ke kterým přispěl hrubkou znamenající vlastní 
gól brankář Hrubý, zůstaly všechny tři body ve Štruncových sadech.

Kromě pohárového zápasu s  Hradcem Králové a utkání 

15. kola Synot ligy proti Bohemians Praha 1905 čeká 

západočeský celek ještě duel na severu Čech. Proti 

novopečenému vítězi Podještědského derby nastoupí 

Viktoria v neděli 30. listopadu od 17.15 hod.

/ Další program

Plzeň  
Borská pole

www.bauhaus.czwww.bauhaus.czwww.bauhaus.cz

Profi akuvrtačka - sada mobilní dílna 
vč. 2 ks aku 14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti 0 - 450/ 1600 ot./ min., kroutící moment až 40 Nm,  
hmotnost 1,4 kg

silné akumulátory
2 ah

www.bauhaus.cz

4.990,-
www.bauhaus.czwww.bauhaus.cz

-
LET

dle našich  
záručních podmínek


