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Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych vás prostřednictvím Viktoriánu přivítal na dnešním utkání, které si pro podzimní část 
sezóny vysloužilo přívlastek poslední. Dnes večer se před Vašima očima odehraje nejen zápasová derni-
éra kalendářního roku 2013, zároveň se naši hráči naposledy představí v letošním ročníku věhlasné Ligy 
mistrů. A aby toho nebylo málo, jedná se o poslední představení trenéra Pavla Vrby na lavičce Viktorie 
Plzeň. Pojďme se ale ohlédnout za cestou, kterou jsme společně došli až k dnešnímu utkání.

První utkání v předkolech Ligy mistrů jsme odehráli v úterý 16. července, kdy jsme na domácím hřišti při-
vítali bosenský FK Željezničar. Již začátek sezóny nám naznačil, že i pro následující měsíce můžeme po-
čítat s neocenitelnou podporou našich fanoušků. Naši příznivci se vedle plně zaplněných ochozů Doosan 
Areny při domácích zápasech vydali i do všech evropských destinací, které jsme po celou podzimní část 
procestovali. Sarajevo, Tallin, Maribor, tam všude jsme se na cestě do základní skupiny mohli těšit z podpory skvělých plzeňských příznivců. 
I díky Vám jsme se dokázali přes předkola probojovat do skupinové fáze Champions League, což bylo od začátku letošní sezóny naším cílem. 

Nebylo jednoduché zkombinovat náročný ligový program s účastí v předkolech Ligy mistrů a také domácí pohárové soutěži, ale od letních 
měsíců jsme se na tuto situaci cíleně připravovali. I toto je v mých očích jedno z hledisek, které odlišuje evropské týmy od těch ostatních. Ná-
ročný program nás provázel po celou dobu první poloviny sezóny a i díky zkušenostem nabytým v předešlých letech se nám podařilo úspěšně 
bojovat na všech frontách.

Pamatuji si, jak jsem s očekáváním sledoval losování základní skupiny Ligy mistrů přímo ve švýcarském Nyonu. Domnívám se, že skupina „D“, 
ve které našemu klubu dělají společnost Bayern Mnichov, Manchester City a CSKA Moskva, je podobná základní skupině zpřed dvou let. Ačkoli 

vždy chceme bojovat o nejvyšší příčky, musíme sportovně uznat, že evropští 
giganti z Bavorska a Manchesteru jsou nad naše síly. I přesto jsme s oběma 
velkokluby dokázali odehrát utkání, na která budou plzeňští fanoušci jistě 
dlouho vzpomínat. Celkem, který se nejen v očích všech plzeňských fanoušků 
stal největším soupeřem v boji o třetí místo, je moskevské CSKA. V prvním 
utkání na půdě dnešního soupeře jsme neuspěli a o gól prohráli. Jsme pevně 
odhodláni tuto ztrátu dnes vykompenzovat vítězstvím, které nás posune do 
jarních bojů Evropské ligy. 

Těší mne, že plzeňská fotbalová horečka trvá i ve dnech, kdy venkovní teploty 
padají pod bod mrazu. Vyprodaná Doosan Arena jistě požene viktoriány za ví-
tězstvím a pokračováním našeho společného snu.

Děkujeme, že jste s námi!

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Šampiónem v Rusku i bývalém SSSR
Dnem, ve kterém slaví CSKA své pomyslné narozeniny, je 27. srpen 
1911, kdy dnešní soupeř Viktorie odehrál svůj první zápas. Doká-
zal v něm zvítězit a výhry zejména v letech nedávno minulých ne-
odmyslitelně k tomuto moskevskému celku patří. Z první opravdu 
velké trofeje se CSKA, tehdy ještě hrající pod jiným názvem, ra-
dovalo v  roce 1945, kdy zvítězilo v  sovětské pohárové soutěži. 
O rok později se mu podařilo vyhrát také svůj premiérový 
titul. To se mu vzápětí podařilo zopakovat i po dvě sezóny 
následující. Stejně tak se fotbalisté CSKA stali so-
větským šampiónem v roce 1950 a 1951. A pak 
byl na mnoho let titulům konec... Dlouhé čekání 
na trofej – v poháru CSKA zvítězilo ještě v roce 
1955 – bylo ukončeno rokem 1970. Jenomže se 
pro příznivce klubu z Moskvy znovu opakovala 
stejná situace. Tentokrát až do roku 1991, kdy 
se jejich miláčci stali opět mistrem SSSR. Na-
posledy. SSSR se rozpadl, ale CSKA si schovalo 
své úspěšné roky do nového milénia. Ruské tituly 
z let 2003, 2005, 2006 a z předcházejícího ročníku 
hovoří za vše. Přidejme k tomu ještě obrovský úspěch 
z evropské scény z roku 2005, kdy se CSKA stalo vítě-
zem Poháru UEFA poté, co ve finále porazilo lisabonský 
Sporting. Co z této rovnice triumfů vyplývá? Že Plzeňané mají i 
v posledním domácím klání v Lize mistrů v sezóně 2013/14 opět co 
dočinění s evropským velkoklubem.

V současné době čtvrtý tým ruské ligy
V  současné době však CSKA v  domácí soutěži nezáří tak 
jasně jako v roce loňském. Před uzávěrkou tohoto magazínu 
mu náleželo se ziskem čtyřiatřiceti bodů čtvrté místo. Před 
ním se nachází jeho velcí moskevští rivalové Lokomotiv 
i Spartak a také Zenit Petrohrad. Nicméně v CSKA určitě 
nepodléhají panice. Od první příčky je totiž dělí pouze pět 
bodů a mají před sebou ještě dvanáct ligových utkání. 
V Champions League náleželo CSKA před kláním v Do-
osan Aréně třetí místo, přičemž má na svém kontě tři 
body. Ty Moskva vydolovala ze zápasu s Viktorií, který 
skončil vítězstvím Rusů v  poměru 3:2. Z  dvojutkání 
s anglickým Manchesterem City a Bayernem Mnichov, 
evropským fotbalovým králem z Bavorska, vyšli svě-
řenci Leonida Slutského bodově naprázdno. O tře-
tím místě a postupu do jarní fáze Evropské ligy se 
tedy rozhodne dnes pod září reflektorů stadionu ve 
Štruncových sadech. 

Akinfejev, Honda, Doumbia a další
Kde jinde začít při představování 

soupisky CSKA než v  bráně? 
Dlouholetou oporou klubu 

i ruské reprezentace je gól-
man Igor Akinfejev. Tento 
sedmadvacetiletý fotba-
lista byl jedničkou CSKA 
už před osmi lety, kdy vy-

bojovalo triumf v  Poháru 
UEFA! U tohoto úspěchu byli 

i Aleksej a Vasilij Berezuckij, 
bratrské duo, jehož výsost-

ným územím je obranná polo-
vina. Nezapomeňme dále na zku-

šeného Sergeje Ignaševiče, jenž byl 
také u výše zmíněného primátu. Naopak 
záloha se nám za oněch více než sedm 

Ruští bohatýři míří na západ Čech

Rozlučka s Ligou mistrů, s  fotbalem ve Štruncových sadech 

pro rok 2013 i koučem Viktorie Pavlem Vrbou, který odchází 

trénovat český národní tým. Všichni příznivci Viktorky však 

věří, že jedno loučení se konat nebude. A to s  evropskými 

poháry pro jarní část. Viktoria je totiž před domácím duelem 

s CSKA stále ve hře o postup do jarní fáze Evropské ligy.
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let opravdu proměnila 
k  nepoznání. V  základní 

jedenáctce se pravidelně 
objevuje švédská dvo-

jice Rasmus Elm – Pontus 
Wernbloom. Oba dva působí 

v  CSKA od roku 2012. Do té 
doby společně kopali za AZ 

Alkmaar. Největší pozor-
nost v  záložní řadě zejména 

u skautů celků z  těch nejlep-
ších lig světa budí Keisuke 

Honda. Tento japonský hráč je 
v CSKA od prosince 2009 a před 

přestupem do Ruska si také vy-
zkoušel, jak se hraje fotbal v  Ni-

zozemí. Hrával totiž za VVV Venlo. 
Nyní je samozřejmě stabilní sou-

částí japonského reprezentačního 
výběru a je otázkou, jak dlouho se 

mu podaří odolat fotbalovému lákání 
ze západní Evropy. Před letošním lo-

sem Champions League se v  kuloá-
rech jeho jméno skloňovalo nejčastěji 

v souvislosti s AC Milán. Z další zahra-
ničních akvizic v záloze CSKA jmenujme 

Srba Zorana Tošiće, švýcarského hráče 
Stevena Zubera nebo jedenadvacetile-

tého Bulhara Georgie Milanova. Známým 
jménem je Mark González. Tento rychlo-

nohý Chilan nyní v  Moskvě příliš nehraje. 
Jméno si ale udělal ve španělských celcích 

a rok strávil v Liverpoolu. Jednou z  velkých 
postav CSKA je i útočník z Pobřeží slonoviny 

Seydou Doumbia, jenž na Silvestra oslaví své 
šestadvacáté narozeniny. Doumbia je nejlep-

ším střelcem soka Viktorie v  ruské soutěži 
a také jeho jméno bylo skloňováno v souvislosti 

s odchodem na západ. Zatím však stále hají čest 
a slávu CSKA. V  útoku ho pak doplňují Ahmed 

Musa z Nigérie či letní posila z Brazílie, talento-
vaný Vitinho.

Představujeme soupeře – CSKA Moskva / 



6 VIKTORIÁN 6 CHL 2013

V úvodu duelu byli aktivnější vikto-
riáni, kterým se podařilo Bayern 
přitlačit. Po dvou minutách hry se 
řítil do šance Stanislav Tecl, ale po 
souboji s jedním z hostů ve vápně 
Mnichova skončil na zemi. Tento 
okamžik rozčílil zaplněné ochozy 
Doosan Arény, ale rozhodčího 
volání po penaltě nevyslyšel. 
V šesté minutě se podařilo 
Michalu Ďurišovi to, na co 
Viktorka čekala marně celé 
utkání v Bavorsku. Ďurišovo 
zakončení zpoza šestnáctky 
přinutilo Manuela Neuera 
zasáhnout, ale větší vrásky 
na tváři mu neudělalo. Na 
druhé polovině hrací plo-
chy si připsal úspěšný 
zásah v osmé minutě 

Trvalo dvaačtyřicet let, než se v Plzni znovu 

představil německý velkoklub Bayern 

Mnichov. Ve čtvrtém utkání základní 

skupiny Ligy mistrů se západočeská 

metropole tohoto fotbalového svátku 

dočkala. 

/ Minulé zápasy – duel doma s Bayernem

Viktoria podala proti Bayernu 
vynikající výkon, do poslední 
minuty sahala po bodu
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Matúš Kozáčik. David Alaba mířil technickým po-
kusem přesně do levého horního růžku, ale slo-

venský brankář se vyznamenal efektní i efektivní 
robinsonádou. Když už se hráčům Bayernu podařilo 

Kozáčika překonat, tak se Schweinsteigerově střele 
z první z deseti metrů postavila pravá tyčka. Poté 

se musela ohánět defenzíva Mnichova. Nejprve pálil 
Milan Petržela. Jeho střela skončila nad břevnem. 

O pár chvil později přišel přesný Horváthův centr z levé 
strany a hlavička nabíhajícího Daniela Koláře. Ve velké 

příležitosti zacílil plzeňský středopolař mimo tři tyče. 
První polovina tak skončila za bezbrankového stavu.

Po návratu z kabin se ujali iniciativy hosté. Ve 49. minutě 
ukázal vynikající obranný zákrok Marián Čišovský, jenž 

zaskočil za již překonaného Matúše Kozáčika a ve skluzu 
vykopl míč z brankové čáry. V 51. minutě po dalším rohu Ba-

yernu se na bližší tyči protlačil k balónu vysoký Daniel Van 
Buyten a hlavou ho prodloužil za sebe. Míč, který se nepoda-

řilo nikomu tečovat, doputoval těsně vedle levé tyče. V 56. mi-
nutě po bleskurychlém kontru Mnichova vychytal neuvěřitelný 

Kozáčik Francka Ribéryho, jenž střílel z rohu malého vápna. Po 
hodině hry se k brejku dostali viktoriáni a po ose Kolář – Tecl za-

končoval Tomáš Hořava. Bohužel jeho střelu zablokovala obrana 
Bayernu. V 65. minutě přišel centr z pravé strany hřiště od Phi-

lippa Lahma na zcela osamoceného Maria Mandžukiće, jenž na 
hřišti nahradil Müllera. Chorvatský kanonýr se v této pozici ne-

mýlil. Jeho přesná hlavička zapadla i přes Kozáčikovu snahu do 
plzeňské sítě. 0:1. V 76. minutě se Manuel Neuer pořádně zapotil, 

když musel zlikvidovat skákavou střelu z kopačky Standy Tecla. Ten 
samý viktorián se mohl zapsat do historie i o pár vteřin později po 
nahrávce Milana Petržely. Před prakticky prázdnou brankou však 

na míč ve skluzu nedosáhl. Následně se hra přelila před Matúše 
Kozáčika. Ten nejprve vychytal Ribéryho a gólem neskončila ani 
Mandžukićova hlavička. Z Kozáčika a jeho formy bude mít po akci 
z 81. minuty noční můry i Mario Götze. Německý talent tváří v tvář 
jedničce Západočechů neuspěl ani nadvakrát. V poslední minutě 
základní hrací doby se pokusil o vyrovnání ze dvaceti metrů pálící 
Pavel Horváth. Míč si cestičku do sítě Bayernu nenašel. To Philipp 
Lahm byl o poznání přesnější, ale Matúš Kozáčik znovu čaroval.

Před zaplněnými ochozy viktoriáni bojovali s Bayernem Mnichov 
do poslední minuty o remízový výsledek. Vynikající výkon Viktorky 
bohužel nakonec na bodový zisk nestačil. Plzeňané však proti ně-
meckému velkoklubu odehráli partii, na kterou se bude na západě 
Čech dlouho vzpomínat.

Minulé zápasy – duel doma s Bayernem / 

FC Viktoria Plzeň–FC Bayern Mnichov 0:1 (0:0)

Branka: 65. Mandžukić 
ŽK: Hubník, Kolář, Horváth. 
Rozhodčí: Antonio Mateu Lahoz – Pau Cebrian Devis, Javier 
Rodriguez – Carlos Gómez, David Fernández Borbalán 
(všichni Španělsko)
Diváci: 11 360
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Čišovský, Procházka, 
Hubník (70. Řezník) – Hořava, Horváth – Petržela, Kolář, 
Ďuriš (83. Pospíšil) – Tecl (87. Bakoš), trenér Pavel Vrba
FC Bayern Mnichov: Neuer - Rafinha, van Buyten, 
Contento, Alaba – Lahm – Götze (87. Weiser), 
Schweinsteiger (59. Martínez), Kroos, Ribéry - Müller (59. 
Mandžukić), trenér Josep Guardiola
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Po dvou minutách hry prozkoušel pozornost Joea Harta ze stan-
dardní situace Pavel Horváth. Střílený centr kapitána Viktorie skon-
čil v rukavicích brankáře domácích. O čtyři minuty později přišel 
přímý kop Citizens a chytrá teč Kolarova. Matúš Kozáčik se následně 
pouze ohlédl, kam míč doputuje. Vybral si cestu vedle pravé tyčky. 
Ve 14. minutě napřáhl k dělové ráně Samir Nasri. Plzeňský gól-
man plachtil marně, ale pomohlo mu břevno. Prakticky vzápětí měl 
Nasri na noze vedoucí branku, ale po Agüerově centru nedokázal 
trefit z poloviny odkrytou svatyni Viktorie. Odpovědí Západočechů 
bylo zakončení Václava Procházky po další ze standardních situací 
Plzeňanů. Stoper Viktorky z první zkoušel Harta přelobovat, ale za-
cílil nad břevno. Viktoriáni v této fázi zápasu svého soupeře přitla-

čili a měli o poznání více ze hry než favorizovaný 
Manchester. Nejblíže brance byli Plzeňané ve 27. 

minutě, kdy František Rajtoral po Hořavově příhře 
poslal balón ostře na zadní tyč, ale ani jeden z jeho 

spoluhráčů na 
míč nedosáhl. 

Poté přišla pro Viktorku 
nepříjemná rána v podobě 
ruky Rajtorala v pokutovém 
území přetavená v penaltu 
pro domácí celek. Sergio 
Agüero se nemýlil a vypá-
lil na druhou stranu, než 
kterou si vybral Matúš 
Kozáčik. 0:1. Čeští mi-
stři však v aktivitě ne-
polevili. Ve 39. minutě 
byl blízko vyrovnání 

Ve středu 27. listopadu večer 

nastoupili viktoriáni do dalšího 

velkého představení v Lize mistrů. 

Jejich sokem byl Manchester City. 

První změnu v sestavě musel Pavel 

Vrba udělat ještě před začátkem 

zápasu samotného, neboť žaludeční 

problémy na poslední chvíli nepustily 

do hry Davida Limberského. Místo 

českého reprezentanta nastoupil na 

levém kraji obrany Roman Hubník.

Viktoria předvedla výborný výkon, 
z Manchesteru se však vrací bez bodu

/ Minulé zápasy – duel v Manchesteru
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aktivní Rajtoral, ale tentokrát se předvedl výborným obranným 
zákrokem Kolarov, jenž ve skluzu srazil jeho střelu s brankovými 
parametry mimo tři tyče. Čtyři minuty nato už byla defenzíva City 
krátká proti akci, na jejímž konci stál Tomáš Hořava. Z první se opřel 
do míče, Joe Hart byl bezmocný a síť za jeho zády se rozvlnila. Vik-
torka vyrovnala na 1:1!

V úvodu druhého poločasu o sobě dal znovu vědět Edin Džeko. Jeho 
zakončení ještě tečoval Marián Čišovský a znepříjemnil tak práci 
Matúši Kozáčikovi. Plzeňský brankář se však překonat nenechal. 
V 62. minutě kouzlil Kozáčik v plzeňské svatyni tak, že by mu jeho 
schopnosti mohl závidět samotný čaroděj ze země Oz. Fernandin-
hovi, jehož hlavička měla gólové parametry, zbyly po skvělé ro-
binsonádě jedničky Viktorky jen oči pro pláč. Tři minuty nato už 
Citizens svou šanci přetavili ve vedoucí branku, Jesús Navas našel 
přesným centrem z pravé strany hřiště na penaltě zcela volného Sa-
mira Nasriho, jenž se nemýlil. 2:1 pro City. Odpovědí Viktorie byla 
dalekonosná střela Daniela Koláře, se kterou měl Joe Hart plné 
ruce práce. Manchester se však z vedení neradoval dlouho. Pavel 
Horváth přihrával do šestnáctky domácích Danielu Kolářovi, který 
následně posunul míč na Stanislava Tecla. Viktorián s devítkou na 
dresu vzápětí napřáhl ke střele a nechytatelným způsobem nasmě-
roval míč na zadní tyč. 2:2! V 74. minutě po faulu na Tomáše Hořavu 
získala Viktoria výhodu přímého kopu zpoza šestnáctky. „Horvi“ 
z něj napálil míč těsně nad břevno Hartovy svatyně. Citizens se ale 
podařilo strhnout vedení znovu na svou stranu. Po skvělé přihrávce 
napříč vápnem Viktorie od Jesúse Navase zakončoval v pozici, která 
se snad ani nedala v gól nepřetavit, Álvaro Negredo. Přidal tak třetí 

zásah Citizens. O vyrovnání se následně snažil František Rajto-
ral. Proti vyběhnuvšímu Hartovi ale neuspěl. Minutu před koncem 
utkání přišel Milnerův centr na malé vápno, kde číhal Edin Džeko. 
Jeho hlavička se posléze proměnila ve čtvrtý zásah City. Zakončení 
hlavou Marka Bakoše, který na posledních pět minut nahradil na 
hrací ploše Daniela Koláře, s výsledkem již nic neudělalo. To samé 
platilo i pro Rajtoralův pokus z hranice šestnáctky.

Výsledkem 4:2 nakonec utkání Champions League, které se hrálo 
v Manchesteru, skončilo. Viktoria však proti hvězdnému celku z An-
glie předvedla vynikající výkon. 

FC Manchester City–FC Viktoria Plzeň 4:2 (1:1)

Branky: 33. z penalty Agüero, 65. Nasri, 78. Negredo, 89. 
Džeko – 41. Hořava, 69. Tecl
ŽK: Milner, Demichelis, Touré – Čišovský 
Rozhodčí: Fırat Aydınus – Serkan Ok, Alek Tascioglu – Mete 
Kalkavan, Tolga Özkalfa (všichni Turecko)
FC Manchester City: Hart – Richards, Demichelis, Lescott, 
Kolarov – Milner, García, Fernandinho (64. Touré), Nasri 
(75. Negredo) - Agüero (46. Navas), Džeko, trenér Manuel 
Pellegrini
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Procházka, Čišovský, 
Hubník – Horváth, Hořava – Petržela (73. Kovařík), Kolář 
(85. Bakoš), Ďuriš (90. Wágner) – Tecl, trenér Pavel Vrba
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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! 

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  

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 �nanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované �remní stravování
- širokou škálu �nančních i ne�nančních výhod



VIKTORIÁN 6 CHL 2013 11Výsledky Ligy mistrů + tabulka / 

Vývoj ve skupině však plzeňským fotbalistům umožňuje v posled-
ním zápase bojovat o třetí postupovou příčku zaručující jarní účast 
v Evropské lize. A právě boj o vstupenku do jarních bojů bude hlav-
ním nábojem dnešního zápasu.

Dosavadní cesta Viktorie základní 
skupinou Ligy mistrů

Výsledky Ligy mistrů:

FC Viktoria Plzeň–Manchester City FC 0:3 (0:0)
CSKA Moskva–FC Viktoria Plzeň 3:2 (2:1)
FC Bayern Mnichov–FC Viktoria Plzeň 5:0 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–FC Bayern Mnichov 0:1 (0:0)
Manchester City FC–FC Viktoria Plzeň 4:2 (1:1)
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Viktoria Plzeň uzavře dnešním zápasem svoje 

působení v  Champions League. Po domácí porážce 

od Manchesteru City 0:3 následovala porážka od 

moskevského CSKA 3:2 a mnichovského Bayeru 5:0. 

V  polovině základní skupiny došlo k  výkonnostnímu 

zlomu, ovšem i s trochou smůly přišly další dvě porážky 

a to v  domácím utkáním s  Bayernem Mnichov 0:1 a ve 

venkovním zápase s Manchesterem City 4:2.

Tabulka skupiny D

FC Bayern Mnichov 5 0 0 15:2 15

Manchester City FC 4 0 1 15:8 12

CSKA Moskva 1 0 4 7:15 3

FC Viktoria Plzeň 0 0 5 4:16 0
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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Již od začátku prvního poločasu diktovali 
tempo hry fotbalisté anglického giganta. 
Ve druhé minutě se dostal ke střele Cole, 
jeho pokus si však cestu za Jurašiho 
záda nenašel. Následoval skutečně vý-
razný tlak domácích, který vygradoval 
v 18. minutě. Bryan našel přízemním 
centrem Colea a ten se ve své druhé 
šanci již nemýlil, domácí tak vedli 1:0. 
Odpovědět mohli západočeští hráči 
o minutu později, nicméně Glazer 
nezamířil po rohovém kopu přesně. 
A opět se osvědčilo pořekadlo „ne-
dáš – dostaneš“. Patrně nejaktiv-
nější hráč na hřišti Bytyqi našel 
v pokutovém území Colea a ten 
si již dokázal s nabídnutou pří-
ležitostí poradit – 2:0. Ke konci 
prvního poločasu sice měla 
Viktoria sérii rohových kopů, 
domácí defenziva ovšem byla 
velmi pozorná.

Do druhého dějství nastoupili čeští 
hráči aktivně, hned po výkopu do 

druhého poločasu získali další sérii 
rohových kopů, k vážnějšímu ohrožení 

domácí branky však nedošlo. Zhruba 
od 52. minuty mohli diváci sledovat 

otevřený fotbal nahoru-dolů, který ov-
šem vážnou šanci nepřinesl ani na jedné 

straně. V 57. minutě se snažil ohrozit čisté 
konto domácího brankáře Hrdlička, ale 

O’Brien si s jeho pokusem poradil. V po-
slední čtvrtině utkání o sobě dával stále více 

vědět domácí Bytyqi, jeho několika střelám 
však chyběla patřičná přesnost. Tuto vlast-

nost ovšem nepostrádal při nahrávce na 
Pozu, který si s nabídnutou příležitostí doká-

zal poradit. Konec utkání si již domácí hráči 
pohlídali, mladí viktoriáni tak podlehli anglic-

kému gigantu 3:0. 

Ani páté utkání Youth League 
body nepřineslo

Ve středu v podvečer vyběhli nejstarší 

dorostenci Viktorie Plzeň k utkání UEFA 

Youth League proti stejně starým hráčům 

Manchesteru City FC. Měli tak možnost, 

jako již v předešlých zápasech Youth 

League, okusit jeden z nejlepších týmů 

světa v mládežnických kategoriích 

v soutěžním utkání.

Manchester City FC U19–FC Viktoria Plzeň 
U19 3:0 (2:0)

Branky: 2x Cole, Pozo
Manchester City U19: O‘Brien – Maffeo, Facey, 

Denayer, Tasende – Fofana (60. Bossaerts), 
Glendon, Bryan – Bytyqi (82. Barker), Cole (60. 

Ambrose), Pozo
FC Viktoria Plzeň U19: Juraši – Medveděv, Piroch, 

Brožík, Lešek – Boček (89. Polom), Král (64. Ungr), 
Doležal – Glazer (71. Sýs), Ruml – Hrdlička

Rozhodčí: Reinert - Petersen, Gerðisá

Youth league / 
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P L Z E Ň

malby natery

Partneři
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
#FFFFFF

výrobce léčiv
spol.s r. o.
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LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

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 

FACILITY

FACILITY

www.koran.cz
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Před pěti a půl lety se Viktoria Plzeň pohybovala v opačné polovině 
ligové tabulky, než je tomu dnes. Právě v té době přišel do západo-
české metropole ze Slovenska trenér, který si nikdy nedával malé 
cíle. „V tu dobu jsem odpočíval, protože jsem skončil angažmá v Ži-
lině a měl jsem tři týdny volno. Po oslovení ze strany Plzně jsem sa-
mozřejmě hned začal shánět informace. Když jsem zjistil, že v Plzni 
je spoustu hráčů, které znám například z reprezentací, tak mě tato 
nabídka zaujala. V tu dobu jsem byl plný elánu a chtěl jsem do Plzně 
jít,“ popisuje trenér Vrba první kontakty s managementem Viktorie. 

Přerovský rodák si vytyčil osobní cíl – probojovat se se svým no-
vým celkem do evropských pohárů. „Pavel Horváth to popsal ve své 
knize. Do kabiny přišel nějaký člověk, kterého nikdo neznal, a začal 
vykládat nesmysly. Že prý přijel z Havířova proto, abychom nehráli 
o záchranu, ale bojovali o poháry,“ cituje s úsměvem fotbalového 
klasika oblíbený trenér. „Moje vize byla následující. Chtěl jsem do-
stat Plzeň na úroveň tehdy Teplic nebo Mladé Boleslavi, tedy muž-
stev, která byla těsně za Spartou a pravidelně bojovala o evropské 
poháry. Že to dotáhneme tak daleko, aby se o našem mužstvu vždy 

Pavel Vrba, muž, který dovedl Viktorii 

Plzeň až na vrchol, oslavil v pátek 6. 

prosince padesáté narozeniny. Mnoho 

fanoušků si jistě vzpomene nejen na 

zápasy, které se odehrály v minulých 

letech právě v  tento den. Památná 

utkání s  AC Milán a Atlétikem 

Madrid, v nichž dokázali viktoriáni 

pod Vrbovým vedením bodovat, se 

zlatým písmem zapíší do kroniky 

plzeňského klubu. Možnost napsat 

další úžasnou fotbalovou kapitolu 

bude mít Pavel Vrba společně se 

svým týmem již dnes. Pojďme ovšem 

společně s nejúspěšnějším trenérem 

Viktorie Plzeň v  její více než stoleté 

historii zavzpomínat na uplynulých 

několik let.

Pavel Vrba naposledy zamává 
fanouškům v Plzni
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před začátkem sezóny mluvilo jako o aspirantovi na titul, tomu jsem 
nevěřil. Jsem ale opravdu rád, že se nám to podařilo,“ nabízí pohled 
do zákulisí trojnásobný trenér roku, který před více než pěti lety 
vůbec nemusel na západ Čech zamířit. „Potenciál mužstva byl jed-
nou z věcí, které mě do Plzně velice lákaly. Přibližně čtyřiadvacet 
hodin po nabídce Viktorie mě kontaktovalo mužstvo ze Slovenska, 
které má ty nejvyšší ambice. Nějak mě to ovšem táhlo do Plzně. 
S díky jsem Slovensko odmítl a vzkázal, že už jsem své slovo dal 
Plzni. Věřil jsem hráčům, kteří tu byli,“ vzpomíná na své začátky 
v západočeském klubu Pavel Vrba.

Od té doby ovšem uplynulo několik velice úspěšných sezón, díky 
kterým se stal plzeňský fotbal pojmem. Důkazem, že město Plzeň 
žije fotbalem je i nový stadion, který byl otevřen 16. února 2012 při 
duelu Evropské ligy, po kterém se plzeňští hráči rozešli smírně 
s  německým Schalke 04. „Stadion jsem předtím neviděl. Tehdy 
jsem přicházel na hlavní stadion, který vypadal tak, jak vypadal. 
Kdyby kdokoliv přijel do Štruncových sadů po pěti letech, tak by ho 
nepoznal. Jsem rád, že i to se podařilo ve spolupráci s městem Pl-
zeň realizovat. Postavil se krásný stadion, který splňuje parame-
try kvalifikačních utkání seniorského týmu reprezentace a je jen 
dobře, že to tak je. Věřím, že i plzeňští radní jsou rádi, že se do 

tohoto projektu pustili a vytvořili podmínky pro fanoušky, které jim 
spousta českých mužstev může závidět,“ pochvaluje si stále ještě 
plzeňský trenér své „pracovní podmínky“, u jejichž zrodu také stál. 

Průzkum veřejného mínění ukázal, že v roce 2008 se v souvislosti 
s Plzní se většině vybavila spojitost s pivem. O pět let později se 
na předních příčkách ankety umístil také plzeňský fotbal. Vikto-
ria Plzeň a samotná západočeská metropole patří neoddělitelně 
k sobě. „To mě těší, za poslední roky jsme udělali obrovský skok 
co do popularity plzeňského fotbalu. Je to zásluha spousty lidí, ať 
to je vedení klubu, zaměstnanci, samozřejmě i hráči a realizační 
tým. Jsem rád, že dvě nejznámější místa v Plzni, tedy pivovar a sta-
dion, od sebe odděluje pouze řeka a tudíž si můžou navzájem držet 
palce,“ přemýšlí nahlas dříve ryzí Moravan, který ovšem už nasál 
atmosféru západních Čech. „Já jsem Moravák, takže mám rád víno. 
Vždycky, když ale jdu někam na pivo, tak piju vždy jen Plzeň,“ odleh-
čuje situaci rodák z Přerova.

Stejně jako většina fanoušků, nedokáže Pavel Vrba vybrat jediný 
výjimečný zápas, který by chtěl prožít znovu, nebo si jej aspoň při-
pomenout na videu. „Těch zápasů je opravdu mnoho. Třeba domácí 
zápas s Besiktasem, kdy jsme začínali v evropských pohárech, kva-
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lifikace o Champions League, zápasy s Trondheimem a Kodaní, přes 
které jsme postoupili do základní skupiny, pak ten fotbalový svátek 
v podobě zápasů skupiny. Utkání s AC Milán, kdy jsme v posledních 
minutách dokázali vyrovnat skóre utkání. Další kvalifikační utkání, 
Evropská liga, Altético Madrid, venkovní zápas s Fenerbahce, který 
byl podle mého názoru z naší strany velmi povedený. Letos úspěšná 
kvalifikace, kdy jsme všechny zápasy vyhráli, A samozřejmě dnešní 
zápas, který možná bude rozhodovat o tom, jestli naše účinkování 
v letošní Lize mistrů bylo nebo nebylo úspěšné. Určitě by nás těšilo, 
kdybychom postoupili dál a Plzeň by si potřetí v řadě zahrála ev-
ropské poháry i v jarní části sezóny,“ přidává vyčerpávající výpočet 
všech památných utkání Viktorie Pavel Vrba.

I přesto, že od prvního mistrovského titulu se ve Viktorii Plzeň vy-
střídal značný počet hráčů, dokázal trenér Viktorie udržet stejný 
herní styl, se kterým slavil úspěchy. Sleduje ovšem Pavel Vrba 
kariéru svých bývalých svěřenců, jejichž kariéra byla nastarto-
vána právě pod jeho vedením? „Je pravda, že se vyměnilo hodně 
hráčů. Na rozdíl od vedení, které je pořád pevné a drží klub pohro-
madě. Spousta lidí říká, jak naše mužstvo zůstává pohromadě, ale 
více než polovina hráčů z první mistrovské sezóny už tady není. Ta 
obměna je obrovská, ale je to založená na tom, že někteří hráči 
chtěli zkusit zahraniční angažmá, případně neměli dostatečnou 
výkonost. Není to jako v evropských velkoklubech, které jsou dlou-
hodobě pohromadě a jsou vhodně doplňované. V České republice 

tvoříte mužstvo, ze kterého po určité době začnou hráči odcházet, 
a pak musíte tvořit znovu. Je dobře, že dnes má Plzeň takovou 
sílu, aby odchody z týmu dokázala nahradit hráči s potřebnou vý-
konností. To je obrovská výhoda Viktorie,“ popisuje kouč, který na 
první mistrovskou sezónu může zavzpomínat s  osmi hráči sou-
časného kádru. „Vždycky, když přijede do Plzně hráč, kterého 
jsem trénoval, nemám problém se s ním sejít a popovídat si. S ur-
čitými hráči máte tak trochu jiný vztah, protože hráli, byli úspěšní 
a třeba se jim podařilo přestoupit za lepším. Další jsou pak ti, 
kteří odešli na základě slabší výkonnosti, chápu, že ti mě v oblibě 
moc nemají,“ říká Vrba, který je v Plzni velice populární. „Kdybych 
si dnes měl vybírat město, ve kterém bych chtěl bydlet, tak by to 
kromě rodného Přerova byla Plzeň. Manželce by se to asi moc 
nelíbilo, protože ta má radši, když nás nikdo nepoznává a žijeme 
tak trochu stranou. Já jsem zde ale poznal spoustu lidí, kteří ke 
mně patří. V prvních dnech po mém rozhodnutí jít k reprezentaci 
se sice objevovaly spíše rozporuplné názory, ale teď po nějakém 
čase je to už trochu jinak. Potkávám spíše fanoušky, kteří jsou 
sice zklamaní, že jsem v Plzni nezůstal, ale zároveň mi přejí hodně 
štěstí a úspěch v další kariéře. Já jim oplácím větou, že pokud se 
někam vrátím, tak to bude Plzeň,“ popisuje trenér své setkávání 
s fanoušky mimo fotbalový stadion. 

Jen těžko by si někdo mohl přestavit, že s  týmem, který se před 
několika lety pohyboval na hraně první a druhé ligy, lze dosáhnout 
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větších úspěchů, než se to povedlo Pavlu Vrbovi. Ten ovšem vidí 
další prostor pro zlepšení. „Klíč Ligy mistrů, který je nyní nasta-
ven, umožňuje více týmům z méně vyspělých fotbalových zemí do-
stat se do základních skupin, což je obrovská výhoda. I když často 
čtu, že česká liga nemá úroveň, tak na rozdíl od píšících odbor-
níků si myslím, že tomu tak není a dokazujeme to Liberec i my. 
Je škoda, že se Spartě nepodařilo postoupit, protože si myslím, 
že i oni měli na to hrát skupinu Evropské ligy. Myslím si, že se do-
stáváme na úroveň holandské a belgické ligy a věřím tomu, že jim 
budeme brzy konkurovat a dostaneme se s koeficientem výš. Asi 
se nedokážeme poměřovat s top mužstvy světa, jako jsou Barce-
lona, Real Madrid, Chelsea nebo oba týmy z Manchesteru, ale už 
dokážeme konkurovat průměrným italským mužstvům a klubům 
z Belgie, Nizozemska, Norska, Švédska. My i Liberec jsme to v po-
slední době dokázali a věřím, že tento trend bude pokračovat dál,“ 
vyhlíží snad nedalekou budoucnost trenér, který se svým týmem 
procestoval mnoho evropských destinací. Poslední zápas si ovšem 
užije před vlastními fanoušky právě dnes. „Už jsem loučení zažil 
s Příbramí a možná to bylo trochu emotivnější proto, že UEFA má 
v tomto směru striktní pravidla chování po zápase. Nevím, jak to 
bude vypadat po zápase Champions League, ale věřím, že vyhra-
jeme a po zápase půjdeme poděkovat našim fanouškům. Kdyby se 
to podařilo, byla by to krásná tečka za celým tímto obdobím,“ říká 
odhodlaně Vrba, který je připraven rozloučit se se svými svěřenci 
také dárkem do kabiny. „Hráči budou mít po skončení podzimu svůj 
večírek a já jsem jim slíbil, že jim přispěju nějakou částkou. Přeji 
jim, aby to dobře oslavili a většina z nich na mě myslela příjemně 
a pozitivně. Kabina možná příchodem nového trenéra zbystří a ti, 
kteří měli více prostoru, budou muset o své místo více bojovat. 
Hráčům přeji, ať se daří, jsou úspěšní a ať nový trenér pokračuje 
ve výsledcích, které jsme tady měli my,“ promlouvá na dálku ke 
svým svěřencům trenér, který na lavičce Viktorie Plzeň strávil re-
kordních 157 ligových utkání v řadě. 

Pavel Vrba měl při tvorbě tohoto rozhovoru jedno speciální přání, 
a to vyslat svůj osobní vzkaz všem plzeňským fanouškům, kteří si 
éru úspěchů spojují právě s  jeho osobou. „Věřím, že plzeňští fa-
noušci pochopí, že to není jen o Vrbovi, ale o celém klubu, který fun-
guje dle mého názoru velice dobře. Přeji jim, ať začne nová úspěšná 
éra a ať oni ještě dlouho zažívají v  Plzni na fotbale tak příjemné 
chvíle, jako jsem já zažíval s  nimi,“ uzavřel povídání v  den svých 
padesátých narozenin úspěšný kouč Pavel Vrba.
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