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Lehká a rychlá tak, aby jsi byl nejlepší hrác na hrištiˇ  ˇ  
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Vážení SPOrtOVní PřátelÉ,
rád bych vás i podruhé v krátkém časovém období přivítal ze stránek magazínu Viktorián 

v  Doosan Areně, tentokrát při příležitosti odvetného zápasu třetího předkola Evropské 

ligy. Je před námi utkání, které rozhodne o našem setrvání v Evropské lize a tedy o pokra-

čování báječné pohárové cesty, na kterou jsme nastoupili už před několika lety.

Jméno Petrolulu Ploješť bylo do našeho vzájemného zápasu pro plzeňské fanoušky takřka 

neznámé. Na vlastní oči jsem se však přesvědčil, že se jedná o velmi silný a odhodlaný tým. 

Hráči ve žluto-modrém předvedli před svými fanoušky výkon, který snesl vysoká evropská 

měřítka. Jsem ale potěšen bojovností našeho týmu a touhou odepřít rumunskému týmu 

cestu do dalších bojů Evropské ligy. Brankou v úplném závěru utkání jsme si zajistili stav, 

který nám ve spojení s domácí odvetou zajišťuje lepší výchozí pozici. Za svou kariéru jsem 

se však naučil nevěřit teoriím ani papírovým předpokladům, proto věřím, že do dnešního 

zápasu vstoupíme se stejnou chutí zvítězit, jako tomu bylo v nedělním utkání s Jabloncem.

Pevně věřím, že naše počínání ve třetím předkole Evropské ligy budou sledo-

vat zaplněné tribuny Doosan Areny, jak se již stalo ve Štruncových sadech zvy-

kem. Ač jsme v Rumunsku zažili frenetickou atmosféru hodnou tamní jižanské 

horkokrevnosti, věřím, že naši fanoušci vytvoří podobně bouřlivé prostředí, 

které požene plzeňské borce za postupem do čtvrtého předkola.

Dnešní zápas napoví mnohé o vyzněné celé sezony. Nadále budeme chtít za-

chovat v předkolech evropských pohárů domácí neporazitelnost a jednoznačně 

potvrdit, že Viktoria Plzeň zkrátka patří na evropskou fotbalovou mapu. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Ve stejném roce Ploješť ohromila fotbalový svět výhrou 3:1 nad slav-
ným Liverpoolem v Evropském poháru. Rumunský klub sice nezvládl 
odvetu a nakonec vypadl, i  tak je ale domácí výhra nad anglickým 
velkoklubem zapsána v kronice klubu zlatým písmem.

Na další velký úspěch Petrolul čeká, v předloňské sezoně se do po-
hárové Evropy podíval po dlouhých 18 letech. Díky vítězství v domá-
cím poháru si Ploješť zajistila účast ve druhém předkole Evropské 

ligy, vyřadila Vikingur z Islandu, nizozemské Vitesse a až v play off 
nestačila na welšskéSwansea.

„Žlutí vlci“, jak se rumunskému klubu přezdívá, v posledních letech 
často střídali první a druhou ligu. Od sezony 2011/2012 hrají nejvyšší 
soutěž bez přestávky a postupně se přibližují k vysněnému mistrov-
skému titulu. V posledních dvou ročnících obsadili třetí místo, v roce 
2013 navíc vyhráli domácí pohár.

Díky narůstajícím úspěchům a popularitě se z Petrolulu stává jeden 
z nejdůležitějších týmů v rumunské První lize. Klubu se daří přivádět 
zahraniční posily, největší hvězdou týmu je beze sporu Adrian Mutu 
(viz strana 16). Tým vede mladý a ambiciózní RazvanLucescu, který 
má trenérské schopnosti doslova vrozené. Jeho otec je totiž Mirce-
aLucescu, současný trenér Šachtaru Doněck, se kterým se Viktoria 
utkala ve vyřazovací fázi Evropské ligy 2013/2014.

PředStaVUJeme SOUPeře: 
FC PetrOlUl PlOJeŠŤ

Petrolul byl založen v roce 1924 v Bukurešti, do Ploješti 

se přestěhoval v roce 1952, kde sídlí dodnes. Během své 

existence dokázal klub vybojovat čtyři tituly v rumunské 

lize, naposledy v roce 1966.

/ Představujeme Ploješť
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StadiOn ilie Oana
největší chloubou rumunského klubu je moderní stadion ilieOana. 
Původní fotbalový chrám byl postaven už v roce 1937, v roce 2011 ale 
prošel velkou rekonstrukcí za 17  a půl milionu eUr. Uprostřed 
Ploješti teď stojí krásný fotbalový stánek pro 15 073 diváků.

Stadion splňuje všechna nejpřísnější kritéria UEFA. Sto šest 
reflektorů je rozmístěno podél oboudvou hlavních tribun, v  rozích 
stojí krásné věže, které nabízejí komfortní pohled na hřiště pro 
významné partnery a návštěvy klubu. Útroby stadionu nabízejí 
moderní zařízení nejen pro fanoušky, ale také pro novináře. 

Stadion Ilie Oananese jméno po legendě klubu, skvělém 
záložníkovi a trenérovi. Ilie Oana hrál od roku 1939  dlouhých 
15 let za rumunský klub, dalších devět let ho pak trénoval. Pod 
jeho vedením dokázal Petrolul dvakrát získat titul mistra ligy 
a tato éra je v klubu považována za nejlepší v historii.

Stadion našeho dnešního soupeře se pravidelně plní při 
domácích i evropských zápasech, fanoušci Ploještě jsou 
považováni za jedny z  nejhlasitějších a nejnápaditějších 
v Rumunsku. Svoji sílu prokázali také při zápase s Viktorií 
v  minulém týdnu. Nyní bude na fanoušcích Plzně, aby se 
revanšovali vynikající atmosférou v Doosan Areně. 
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První vážnější ohrožení branky plzeňského soupeře mohl znamenat 
závar z páté minuty utkání, kdy ale dvěma protihráči tísněný Vaněk 
nedokázal prostřelit závoru ze  žlutých stulpen. Začátkem deváté 
minuty unikl plzeňské obraně útočník Tamuz. Situaci zavánějící of-
sajdem musel na poslední chvíli uhasit Matúš Kozáčik, který nehledě 
na utrpěný otřes musel být v permanenci i o několik vteřin později, 
ovšem uspěl opět na výbornou. Ve snad ještě nebezpečnější situaci 
se objevil Albín, který ve dvojici s Tamuzem běžel směrem ke Kozá-
čikově brance. Plzeňský brankář však byl opět bezchybný a i nadále 
musel zůstat pozorný. To když v osmnácté minutě prokličkoval mezi 
viktoriány Nepomuceno a nebezpečně vypálil. Ačkoli to nebylo pouze 
několika plzeňským fanouškům na stadionu Ilie Oana po chuti, hru 
ovládali v  této fázi utkání domácí. Štěstí pokoušel o  chvíli později 
dvakrát Václav Pilař. Poprvé tečovaná střela nebyla pro brankáře 
domácích velkou hrozbou, napodruhé už musel zasahovat obratněji, 
nicméně z hlediska skóre se situace neměnila. To samé platilo i po 
souhře Albína s Tamuzem z 35. minuty, kdy na poslední chvíli vypíchl 
nigerijskému útočníkovi míč Václav Porcházka. Viktoria se po prvot-
ním oťukávání Petrolulu zcela vyrovnala. Ba co víc, dostávala se do 
gólových příležitostí. Sebevědomou narážečku Pavla Horvátha s On-
dřejem Vaňkem, zakončil samotný kapitán. Pecanha vytáhl míč nad 
pouze za cenu tygřího skoku. Téměř vzápětí se tváří v  tvář strážci 
svatyně objevil také Vaněk, ovšem ve chvíli, kdy měl vystřelit, volil 
další postup směrem vpřed, což se mu stalo osudným. Z  bezpro-

střední blízkosti tísněn obráncem nedokázal přesně 
zamířit. Žádná z šancí prvního poločasu nebyla pře-
tavena v  branku, rozhodčí Taylor tak ukončil první 
poločas za stavu 0:0.

Do druhé půle vstoupily oba týmy sebevědomě, po-
kusy Petržely i Hobana ovšem skončily buď v ruka-
vicích brankářů, nebo mimo třech tyčí. Nervozita 
v ochozech, které spílaly rozhodčímu z Anglie po 
každém hvizdu směřovaném proti týmu ve žluto-
-modrém, se pomalu přenášela na hřiště a šer-
mující ruce Razvana Lucesca pročesávaly 
vzduch před domácí střídačkou častěji, než by 
bylo bývalo zdrávo. Domácí se dostali do slibné 
příležitosti v 67. minutě zápasu, kdy po centru 
z  levé strany zakončoval v  akrobatické po-
zici Hoban. Jeho pumelici ovšem zblokoval 
dobře stojící Procházka. Na začátku 71. mi-
nuty prověřil Pecanhu z přímého kopu Ba-
koš, ale domácí gólman si skokem ke své 
levé tyči udržel čisté konto. V 74. minutě 
utkání sáhl Dušan Uhrin k prvnímu stří-
dání. Místo Milana Petržely poslal do 
hry Patrika Hrošovského, který měl 
operovat na pravé straně zálohy. Ne-
dlouho poté zaburácely tribuny sta-
dionu Ilie Oana. To se střídající Adrian 
Mutu dokázal uvolnit před velkým 
pokutovým územím Viktorie a  stře-
lou k  tyči otevřel skóre. Vstřelená 
branka vlila čerstvou krev do žil ne-
jen domácím divákům, kteří se od 
této chvíle začaly projevovat více 
než hlasitě, ale také aktérům na 
hrací ploše. Jedenáct minut před 

ViKtOriáni Si z PlOJeŠti PřiVezli 
nadĚJnOU POziCi dO OdVetY

Hráči Viktorie Plzeň vstoupili do letošního ročníku 

Evropské ligy v  rumunské Ploješti zápasem s  místním 

Petrolulem. Stadion ve více než dvousettisícovém městě 

začala zalévat tma a  na rumunské podnebí nezvykle 

chladný vzduch, když jedenáctka vedená kapitánem 

Pavlem Horváthem vstupovala na trávník.
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vypršením předepsané devadesátiminu-
tovky se do šance pokoušeli propracovat 

Hořava s Hrošovským, ale stejně jako jejich 
spoluhráči se s  mnoha přesnými kontakty 

s míčem v pokutovém území nepotkali. Se-
cvičený signál následně předvedli Horváth 

s Pilařem. Plzeňský kapitán nasměroval míč 
ze  standardní situace na kopačku subtilního 

záložníka, který sice prostřelil houštinu těl 
před bránou Petrolulu, jeho pokus se ovšem 

otřel jen o boční síť. Byl to poslední počin, který 
ve  čtvrtečním utkání předvedl. Vzápětí místo 

Pilaře vběhl na hřiště Jan Kovařík. Viktoriáni se 
s blížícím závěrem utkání snažili tlačit do ofenzivy, 

ale často jejich počínání hatily nepřesnosti v před-
finální fázi. To ovšem neplatilo o  ložence Marka 

Bakoše. Od Davida Limberského se snesl na hlavu 
slovenského útočníka přesný míč, který po Bako-

šově zásahu sice plachtil kolem břevna, ale cestu za 
brankovou čáru si našel až mimo území vymezené 

třemi tyčemi. Za pár okamžiků už bylo v  plzeňském 
táboře veseleji. Střídající Daniel Kolář si našel centr 

Pavla Horvátha a hlavičkou vstřelil cenný gól, pro který 
si viktoriáni do Ploješti přijeli – 1:1! Za pár chvil poté foukl 

sudí Anthony Taylor do píšťalky naposledy a oba kluby se 
rozešly smírně.

FC Petrolul Ploješť–FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)

Branky: 75. Mutu – 90. Kolář
rozhodčí: Taylor – Beswick, Brooks (všichni Angl.)

žK: Albín, Priso - Hubník, Řezník
diváci: 14 000

FC Petrolul Ploješť: Pecanha – Alcénat, Geraldo Alves, 
Gerson, Fanchone – De Lucas, Hoban – Nepomuceno (74. 

Priso), Albín (56. Mutu), Teixeira – Tamuz (87. Nkoyi), trenér 
Lucescu

FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hubník, Procházka, 
Limberský – Hořava (86. Kolář), Horváth – Petržela (75. 

Hrošovský), Vaněk, Pilař (82. Kovařík) – Bakoš, trenér Uhrin



VIKTORIÁN 1 EL 2014 8 / Partneři

Partneři mládeže

Významní Partneři

Generální Partner mládeže HlaVní Partner mládeže
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ÚSPĚŠNÍ DOMA
I V ZAHRANIČÍ!
SPOLEČNĚ JIŽ NĚKOLIK LET
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roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 147
Prvoligové branky 9

4

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 420
Prvoligové branky 82

10

radim řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 157
Prvoligové branky 3

14 Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 259
Prvoligové branky 19

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

28

matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 127
Čistá konta 51

1 david limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 237
Prvoligové branky 15

8lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 68
Prvoligové branky 4

2

FC ViKtOria Plzeň

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 140
Prvoligové branky 16

19

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

33Petr Bolek
8. 4. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 7
Čistá konta 2

13

milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 241
Prvoligové branky 32

11

tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 162
Prvoligové branky 11

7

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 28
Prvoligové branky 7

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 55
Prvoligové branky 10

6

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 77
Prvoligové branky 10

20
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Václav rada 
24. 5. 1968
kustod

daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 232
Prvoligové branky 55

26 marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 44

23Stanislav tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 60
Prvoligové branky 22

9

dušan Uhrin 
11. 10. 1967
hlavní trenér

miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

michal rukavička 
29. 9. 1985
fyzioterapeut, 
kondiční trenér

zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

dragos Picu
29. 9. 1976
asistent trenéra

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 121
Prvoligové branky 34

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

31
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P L Z E Ň

malby natery

Základní
Logotyp

Logotyp 
v šedé škále

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

nejen sportovní výživa

nejen sportovní výživa

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

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

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

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

 
-
0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFFvýrobce léčiv

spol.s r. o.

Partneři
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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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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

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

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

DYBS 

w w w . e g r e n s i s . c z

88.3    92.5    93.2    100.0    107.9

OFiCiální dOdaVatelÉ

mediální Partneři

Partneři
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Rumunská hvězda se na hřiště dostala až po pětapadesáti 
minutách hry. „Možná to z jejich strany byla taktika. Trenér 
asi věděl, že je to rozdílový hráč, který pak může něco udě-
lat. A povedlo se mu to. Nechali jsme ho zakončit a bohužel 
to trefil ideálně,“  říká Kozáčik na adresu pětatřicetiletého 
útočníka. „Petrolul hrál vepředu výborně. Byl to jeden z nej-
těžších soupeřů, které jsem v předkolech evropských po-
hárů potkal,“ dodává jednička v brance Viktorie. Především 
v první polovině pohárového zápasu se slovenský reprezen-
tant zapotil, nejvíce asi při úniku Nepomucena. „Když jsem 
padal, trefil mě Nepomuceno kolenem do spánku. Trošku 
jsem se lekl, aby to nebylo něco vážnějšího. Ale moc na to 
nebyl čas, rozhodčí nepískal a já si musel dávat pozor na po-
kračující útok. Za chvíli na mě sám běžel Albín, to pro mě 
byla asi nejtěžší chvíle utkání,“ přiznává Kozáčik. 

Západočeši díky remízovému výsledku z venkovního hřiště 
vstoupí do domácí odvety v papírově výhodnější pozici. „Po-
řád je to otevřené. Postoupit můžeme my i oni, ale já pevně 
věřím, že to zvládneme. Na odvetu jsme dobře připraveni 
a víme zase o trochu víc, co od soupeře očekávat,“ vyhlíží 
plzeňský brankář. „Těším se na atmosféru na stadionu. 
V prvním domácím utkání naši fanoušci ukázali, že nás bu-
dou podporovat snad ještě s větším zaujetím než v loňské se-
zóně. Věřím, že po konci zápasu budeme my i oni spokojeni,“ 
uzavírá Matúš Kozáčik.

matÚŠ KOzáČiK: JSme PřiPraVeni!

V Ploješti si na nedostatek práce nemohl stěžovat, 

poznal i důraz útočníků rumunského klubu. 

To když ho Nepomuceno v  souboji o míč trefi l 

kolenem do hlavy. Matúš Kozáčik kryl v  zápase 

třetího předkola pět střel směřujících na jeho 

branku, na pokus Adriana Mutua však nedosáhl.
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rOČenKa ViKtOrie Plzeň maPUJe minUlOU 
SezÓnU

Všechny významné momenty uplynulého ročníku si příznivci pl-
zeňského klubu můžou připomenout ve speciální ročence, kterou 
ve spolupráci s  vydavatelstvím Starý most připravila Viktoria Pl-
zeň. Na 130  stranách výjimečné publikace lze znovu zažít fotba-
lové bitvy, o kterých se bude v západočeské metropoli ještě dlouho 

vyprávět. Fanoušci si mohou připomenout všechny zápasy ligové 
soutěže, domácího poháru i duely Ligy mistrů a Evropské ligy. V ro-
čence nechybí ani ohlédnutí za sezónou mládežnických týmů a žen 
včetně fotografií jednotlivých týmů. Samostatné kapitoly jsou vě-
novány životu mimo stadion a charitativním projektům západočes-
kého klubu. Díky publikaci tak lze nahlédnout i za oponu každoden-
ního chodu fotbalové Viktorie.

Ročenku bude možné zakoupit ve  Viktoria shopu ve  Štruncových 
sadech nebo na eshopu plzeňského klubu za cenu 199 Kč. „V knize 
chceme našim fanouškům nabídnout to nejlepší a nejdůležitější, co 
se za minulou sezónu událo. V případě, že ročenka vzbudí zájem fa-
noušků, hodláme v příštích letech na tento pilotní díl navázat,“ do-
plnil tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. 

Nový fotbalový ročník je na svém začátku a fanoušci se 

tak zatím mohou pouze dohadovat, jak bude úspěšný. 

Poslední sezona 2013/2014 v  podání Viktorie Plzeň opět 

patřila k  veleúspěšným a navázala tak na předešlé 

sezóny. Fanoušci západočeského klubu se mohli znovu 

radovat z  postupu svého klubu do osmifi nále Evropské 

ligy, Viktoria navíc statečně válčila také ve  dvou 

nejvýznamnějších domácích soutěžích – Gambrinus lize 

a Poháru České pošty.
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dOmáCí / FC ViKtOria Plzeň

BRANKÁŘI
1  Peterson Pecanha 1. 11. 1980
12  Alberto Cobrea 1. 11. 1990
33  Mirel Bolboasa 11. 7. 1989

OBRÁNCI
2  Jean-Sony Alcenat 23. 1. 1986
3  Geraldo Alves 8. 11. 1980
6  Dean Beta 11. 5. 1993
8  Mourad Satli 29. 1. 1990
29  Alexandru Radu 9. 5. 1997
35  Gerson Fereira 7. 1. 1992
39  Jean-Alain Fanchone 22. 9. 1988
40 Roberto Alecsandru 13. 9. 1996
77 Andrei Peteleu 20. 8. 1992

ZÁLOŽNÍCI
5 Soni Mustivar 12. 2. 1990
7 Gevaro Nepomuceno 10. 11. 1992
11 Juan Angel Albin 17. 7. 1986
15 Ovidiu Hoban 27. 12. 1982
20 Njongo Priso 24. 12. 1988
21 Victor Astafei 6. 7. 1987
30 Laurentiu Marinescu 25. 8. 1984
52 Romario Pires 16. 1. 1989
80 Filipe Teixeira 2. 10. 1980
91 Pablo de Lucas 20. 9. 1986

ÚTOČNÍCI
9  Patrick N´Koyi 1. 1. 1990
10  Adrian Mutu 8. 1. 1979
18  George Mares 16. 5. 1996
91  Vlad Morar 1. 8. 1993
99  Toto Tamuz 1. 4. 1988

REALIZAČNÍ TÝM
Razvan Lucescu hlavní trenér
Catalin Grigore asistent
Florin Parvu asistent
Nicolae Constantin asistent

HOStÉ / FC PetrOlUl PlOieSti

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

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

ZÁLOŽNÍCI
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
10 Pavel Horváth 22. 4. 1975
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
7 Tomáš Hořava 29. 5.1988
18 Martin Chrien 8. 9. 1995
20 Ondřej Vaněk 5. 7. 1990
27 František Rajtoral 12. 3. 1986

ÚTOČNÍCI
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
9 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
29 Jan Chramosta 12. 10. 1990
31 Vítězslav Hrdlička 5. 4. 1995

HLAVNÍ TRENÉR
Dušan Uhrin 11. 10. 1967

ASISTENTI TRENÉRA
Jiří Skála 10. 10. 1973
Zdeněk Bečka 20. 6. 1970
DragoşPicu 29. 9. 1976

SOUPiSKa
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Gheorghe Hagi a on, dvě největší jména 
novodobé historie rumunského fot-
balu. Zatímco prvně jmenovaný sbíral 
vavříny jako na běžícím pásu a ve své 
domovině je považován za fotbalo-
vého boha, druhý by se jen těžko dal 
označit za vzor ctnosti a sportovního 
ducha. Profesionální kariéru za-
čínal dnes už pětatřicetiletý útoč-
ník v  roce 1996 v FC Argeș Pitești. 
Přes Dinamo Bukurešť se dostal až do Interu Milán, kde ovšem 
odehrál pouze deset utkání. Později prošel kluby Hellas Verona 
a AC Parma, aby v roce 2003 zakotvil v Chelsea FC. O rok později 
přišel první velký skandál rodáka z Călinești. Za užívání kokainu 
si vysloužil zákaz činnosti a rekordní pokutu přes 17 milionů eur. 
Zlobivé dítě rumunské kopané si navíc ne zcela optimálně sedlo 
s  trenérem José Mourinhem, který tehdy v  londýnském klubu 
započal úspěšnou cestu za domácími i evropskými triumfy. Vý-
sledkem byl vyhazov z klubu Blues a další sankce, se kterými si 
ovšem Mutu nedělal příliš hlavu. Po odpykání sedmiměsíčního 
trestu se pokusil restartovat kariéru v  Itálii. Angažmá v  Juven-
tusu Turín mělo pouze epizodní charakter a následoval přestup 
do Fiorentiny. V srdci Apeninského poloostrova sice rumunský re-
prezentant dokázal ve 112 zápasech zatížit konta soupeřů celkem 
čtyřiapadesátkrát, ale snad by to ani nebyl Adrian Mutu, kdyby se 

kromě sportovních výkonů neprezentoval i mimo hřiště. Ovšem 
ne v tak oslnivém světle. Při namátkové kontrole byl tehdy dvaa-
třicetiletému Rumunovi nalezen zakázaný stimulant sibutramin, 
což mělo za následek okamžité vypovězení z týmu „fialek“. Další 
dvě sezóny strávil nevysoký štírek s pošramocenou pověstí v tý-
mech AC Cessena a AC Ajaccio. 

Hráč, jehož tržní hodnota se v dobách největší slávy pohybovala ko-
lem pětadvaceti milionů eur, přestoupil v lednu 2014 zpět do rodné 
vlasti za pouhý půlmilion. Namísto angažmá v  hlavním městě se 
ovšem domluvil na smlouvě v Ploješti. Ačkoliv by se ligové zápasy, 
do kterých Mutu zasáhl, daly spočítat na prstech obou rukou, góly 
dávat nezapomněl. Důkazem byla i trefa z úvodního zápasu třetího 
předkola Evropské ligy, kdy Adrian Mutu skóroval po dvaceti minu-
tách na hřišti.

adrian mUtU, milOVaný i nenáVidĚný

Adrian Mutu. Jméno, které v  myslích 

fanoušků po celé Evropě vyvolává smíšené 

pocity. Talent rumunského fotbalu, jenž 

měl našlápnuto k  velké kariéře, své 

předpoklady nikdy úplně nenaplnil. Dnes 

večer se možná znovu postaví v  dresu 

Petrolulu Ploješť plzeňské Viktorii.
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„Oba celky pojí nadstandardní vztahy, vylosování soutěže po stránce geografické i časové 
k tomuto řešení vybízelo. Nezanedbatelným plusem bylo samozřejmě společné sdílení 
nákladů,“ uvedl tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. Let z Česka do Rumunska probíhal 
v dobré náladě, po přistání vyrazily oba týmy z Bukurešti do koncových destinací pomocí 
autobusů.

Společně se opět potkali den po utkání při odletu. „Vhledem k tomu, že Liberec svůj zá-
pas prohrál 0:3, tak už tolik uvolněná nálada při cestě zpět nebyla. Tedy alespoň v pravé 
části letadla, kde seděli zástupci Slovanu. Nicméně společné cestování Plzně a Liberce 
určitě splnilo svůj účel minimálně z ekonomického hlediska, veškerá organizace se navíc 
obešla bez nejmenších problémů,“ dodává Pavel Pillár.

ViKtOria letĚla dO rUmUnSKa SPOleČnĚ 
S liBerCem

Nevšední složení osazenstva měl letecký speciál, který minulý týden zamířil 

z pražského letiště Václava Havla do rumunské Bukurešti. Na palubě se totiž 

potkali hráči, trenéři a další zaměstnanci dvou českých zástupců v pohárové 

Evropě. Viktoria Plzeň mířila do Ploješti, liberecký Slovan cestoval na jih 

Rumunska do Giurgiu.

/ Společný odlet s Libercem


