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Vážení SPOrtOVní PřátelÉ,
máme před sebou další ligové kolo, tentokráte přivítáme v Doosan Areně ambiciózní Tep-
lice. Těší mě, že do důležitého souboje jdeme z  prvního místa tabulky, nicméně právě 
dnešní utkání bude pravou prověrkou naší aktuální formy. 

Při posledním zápase v domácím prostředí zavítal do Štruncových sadů celek Baníku Os-
trava. Fotbalisté ze severu Moravy potvrzovali také v Plzni, že od loňského jara ušli dlou-
hou cestu. Na našem trávníku předváděli mladí fotbalisté soupeře poctivý a organizovaný 
výkon, o to více mě těší konečné vítězství v poměru 2:0. 

O tom, že v SYNOT lize není slabých soupeřů, jsme se přesvědčili také v minulém týdnu 
na hřišti Brna. Především v prvním poločase byl náš výkon od ideálu hodně vzdálen a bo-
jovný soupeř dokázal náš nedůraz dvakrát potrestat. Naopak druhá půle byla, věřím, pro 
všechny fanoušky dostatečným zadostiučiněním. Předváděli jsme svěží fotbal a nakonec 
jsme si po zásluze odvezli všechny tři body. Pro naše fotbalisty však byl vývoj utkání dosta-
tečným varováním před dalšími zápasy. 

Mezi oběma ligovými duely jsme absolvovali první zápas Poháru FAČR, v Sezimově Ústí jsme narazili na Táborsko. Těší mě, že Viktoria táhne 
nejen na domácím stadionu, návštěva více než 4000 fanoušků vytvořila pro duel prvoligové a druholigové špičky opravdu důstojnou atmo-

sféru. Výsledek 3:0 v  náš prospěch sice svádí k  jednostrannému hodnocení 
duelu, domácí však dle očekávání bojovali, vypracovali si několik šancí a mohli 
ze hřiště odcházet se vztyčenými hlavami. Viktoria se v dalším kole poměří 
s Hradcem Králové, 17. listopadu bude odvetu osmifinále hostit Doosan Arena. 

Nyní se však plně soustředíme pouze na duel s  Teplicemi. Severočeši patří 
dlouhodobě mezi domácí elitu a potvrzují to také v posledních zápasech. Ví-
tězství 4:0 nad rozjetým Slováckem je výmluvné, především cizinecká legie ve 
žluto-modrých barvách prokazuje své obrovské kvality. S podporou domácích 
fanoušků jsou však naším cílem jednoznačně tři body. 

Mým přáním je, abychom vás také v dnešním utkání potěšili vítězstvím a po-
ctivým výkonem. Návštěvy v  Doosan Areně jsou fantastické a samy o sobě 
představují pro hráče tu nejvyšší možnou motivaci. Plzeň žije fotbalem a my 
chceme tuto přetrvávající horečku nadále přiživovat. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Petr Kostelník / 

První krůčky na Zbrojovce
Rodákovi z Brna se v mládí nabízely dva v moravské metropoli 
nejpopulárnější sporty. „Můj táta byl velký hokejový i fotbalový 
funkcionář a bratr hrál druhou ligu v hokeji. Od útlého mládí 
jsem se věnoval sportu i díky kamarádům. Tradice uličních 
lig a zápasů takzvaně ‚za barákem‘ je v  Brně veliká. V  létě 
jsme hráli fotbal, v zimě zase hokej. I díky bráchovi, který je 
o dvanáct let starší, jsem sportovně vyrůstal jako malý kluk 
mezi staršími a měl tak trochu náskok. Jednou kluci našli 
inzerát, že Zbrojovka pořádá nábor, celá parta jsme se při-
hlásili a já jediný v klubu zůstal,“ popisuje Petr Kostelník 
své úplné fotbalové začátky. Od první chvíle to začínajícího 
fotbalistu táhlo mezi tři tyče. „Když jsem byl ve Zbrojovce 
na náboru, říkal trenér kdo kde bude hrát a já se hned 
postavil do brány. Zajímavé bylo, že v pondělí byl výběr 
a v sobotu už jsem chytal první mistrák,“ popisuje Kos-
telník svůj nástup do brněnské Zbrojovky. „Tenkrát mě 
přijímal pan Láník, pak mě trénovali pánové Lazan 
nebo pan Kotlan. Ale pravá duše brněnské mládež-
nické kopané byl právě pan Láník,“ dodává při vzpo-
mínce na své první fotbalové krůčky. S nástupem do 
fotbalového oddílu byla spojená i školní docházka. 

Petr KOStelníK: Ve ViKtOrCe PrOdáVám 
dVaatřiCet let zKUŠenOStí

Je jen několik málo Čechů, kteří v  rámci aktivní fotbalové 

kariéry okusili semifi nále Poháru vítězů pohárů nebo angažmá 

za Atlantským oceánem, konkrétně v zemi proslulé mayskou 

civilizací. Trenér brankářů Petr Kostelník je jedním z  hrstky 

takto vyvolených. Jako trenér pracoval s  mládeží ligových 

klubů v České republice i seniorským reprezentačním výběrem 

Kazachstánu. Projděme si společně cestu, která v současných 

dnech vrcholí v klubu FC Viktoria Plzeň.
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„Byl jsem takový solidní průměr. Nějakou trojku jsem domů koli-
krát přinesl, ale bylo to tím, že jsem hodně sportoval a měl spoustu 
mimoškolních zájmů právě z prostředí sportu. Byl to hokej, fotbal, 
školní olympiády, kolektivní sporty i atletika,“ vyjmenovává student 
základní školy se zaměřením na sport a gymnastiku. „Když učitelé 
viděli, že třeba něco neumím nebo jsem se nestihl naučit, někdy 
i přimhouřili oko, protože věděli, že mám sportovní talent a dobře 
reprezentuji školu,“ usmívá se nyní už trenér, který je od mládí spo-
jený nejen s brankářským řemeslem ale také s přezdívkou Kosťa. 

Cesta za slávou Ivo Viktora
V  dobách, ve kterých hráli prim například kanonýři Antonín Pa-
nenka nebo František Veselý, měl Kostelník vzor v  brankářské 
opoře mistrů Evropy z Bělehradu 1976. „Od dětských let jsem velmi 
pečlivě sledoval pana Ivo Viktora. Když jsem byl malý žáček, dostal 
jsem od něj podepsanou knihu ‚Můj dres číslo 1‘, kterou jsem ně-
kolikrát přečetl a zároveň působila jako motivační prvek k  tomu, 
abych se mu mohl aspoň přiblížit,“ říká pokorně Petr Kostelník, 
který se od mládí zajímal o široké spektrum sportů. „S tátou jsem 
chodil na basketbal, který byl v  Brně za dob Brabence, Beránků 
a Nečasů skvělý, na volejbal a jako asi každý Brňák miluji moto-

rismus. Věnoval jsem se sportu a na nic jiného vlastně ani 
nezbýval čas.“ V žácích a dorostu Brna se nadějný gólman 

potkal s mnoha fotbalisty, kteří později okusili ligovou sou-
těž. „Od deseti let se mnou vyrůstal Jirka Záleský, který pak 

dlouho kopal ligu v Baníku. Byl to typický pracovitý hráč, se 
kterým jsme si chodili přidávat mimo tréninky. V pozdějších 

letech jsme ve Zbrojovce měli silný dorostenecký tým. Byl tam 
dnes už bohužel nežijící Roman Kukleta, snad nejlepší fotbali-

sta, co se kdy v Brně narodil, byl tam i Petr Čuhel, Petr Vace-
novský, Libor Zelníček a další, kteří pak hráli ligu za Brno i jiné 

týmy,“ vzpomíná na své vrstevníky Kostelník. Už v mládí se tehdy 
nevysoký strážce brankové čáry začal prosazovat do mládežnic-

kých kategorií československé reprezentace. „Kolem čtrnáctého 
a patnáctého roku jsem byl pořád postavou dítě. Byl jsem hubený 
a malý kluk, což byl můj hendikep. Do chytání jsem měl obrovskou 
chuť, která se potkala s  talentem a mojí tvrdou prací, ale ostatní 
kluci byli vyšší a vypracovanější, takže jsem měl obavy, že moje 
touha dokázat něco ve fotbale skončí kvůli nedostatečným fyzic-
kým dispozicím. Pak se to ale najednou zlomilo, v sedmnácti jsem 
vyrostl asi o patnáct centimetrů a konečně dosáhl zajímavé bran-
kářské výšky. Později jsem se dostal i do reprezentace do osmnácti 
a dvaceti let, kde jsem se potkal třeba s bývalým trenérem Vikto-
rky Pavlem Vrbou, Pavlem Karochem, Ivanem Haškem, Lubošem 
Kubíkem, Lubošem Přibylem a dalšími velkými jmény,“ potvrzuje 
Kostelník kvalitu ročníku 1963/1964.

Z Uherského Brodu až do Dukly Praha
Do prvního týmu Brna pronikl mladý gólman v  osmnácti letech. 
„V roce 1982 jsem byl z dorostu přeřazen do ‚A‘ týmu, který tréno-
val Karel Brückner. Protože jsem ale stále studoval, dostal jsem 
možnost hostovat v Uherském Brodě, kde se hrála třetí liga. Byla 
tam úžasná parta starších borců a najednou jsem tam přišel já, 
osmnáctiletý kluk z Brna. Zapadl jsem tam ale skvěle a získal si 
v  týmu respekt. Zpětně to hodnotím jako jeden z  nejdůležitějších 
kroků v mém sportovním životě. Na každý náš domácí zápas cho-
dilo čtyři až pět tisíc diváků. Byla to pro mě velká škola, a i když se 
někdy nedařilo, tak se za mě spoluhráči i klub postavili a říkali, že 
Kosťa je náš a Kosťa bude chytat dál, což pro mě bylo hodně důle-
žité. Když jsem se pak vrátil do Brna, které shodou okolností v tom 
roce sestoupilo do druhé ligy, dělal jsem půl roku dvojku Honzovi 
Stejskalovi.Ten poté odešel do Sparty a já se stal jedničkou. Jako 
Brňák jsem měl vždycky cíl chytat za Brno, což se mi v té době spl-

nilo,“ říká Kostelník, jenž byl po půlroce v dresu Zbrojovky povolán 
na povinnou vojenskou službu do Dukly Praha. „Dostal jsem dopis 
od pana Ivo Viktora, mého velkého vzoru, kde jsem si přečetl, že 
o mě stojí právě Dukla. V  té době jsem v Brně studoval vysokou 
školu a doma probíhalo velké rozhodování, jestli pokračovat ve stu-
diu nebo odejít do Prahy. Ale Dukla byla v té době fenomén našeho 
fotbalu a já se nakonec odebral na vojnu do hlavního města,“ popi-
suje začátek své prvoligové kariéry Petr Kostelník.

Zlatá léta v Dukle
V  roce 1984 se dostal do kabiny vedle velkých fotbalistů tehdejší 
Dukly, jako byli Vízek, Fiala, Rada nebo Pelc. Konkurenci mezi ty-
čemi měl Petr Kostelník vskutku kvalitní, jedničkou Dukly Praha 
byl reprezentant Karel Stromšík, který na Mistrovství světa 1982 ve 
Španělsku hájil ve dvou zápasech branku československého týmu. 
Na svou šanci v mistrovském utkání musela vycházející hvězdička 
trpělivě čekat. Přišla v  zápase jara. „Bylo to roku 1985, kdy při-
jela na Duklu Sparta Praha. Po poločase jsme prohrávali 0:3 a pan 
trenér Ladislav Novák, kapitán vicemistrů světa z Chille 1962, mi 
řekl, abych se šel rozcvičit, že chytám druhý poločas. Celý jsem 
ztuhnul a nevěděl jsem, jestli si ze mě nedělá legraci. Rychle jsem 
vlítnul do kabiny, rozcvičil se a šel jsem do brány. Proti Spartě, před 
plnou Juliskou, kde bylo skoro šestnáct tisíc lidí, takže se jednalo 
opravdu o křest ohněm. Nakonec jsme prohráli 1:4 a gól mi dal Ivan 
Hašek hlavou, to si pamatuji dodnes,“ vybavuje se Kostelníkovi pa-
mátný zápas. Během jarní části sezóny 1984/1985 si jednadvaceti-
letý gólman připisoval stále více prvoligových startů. „Trenér No-
vák mi věřil a přišly úspěchy. Vyhráli jsme Československý pohár, 
kde jsme ve finále porazili Lokomotivu Košice, a já byl na konci 
sezóny vyhlášen jako nejlepší nováček roku. To pro mě byla velká 
pocta, protože mladých a šikovných kluků bylo v  tu dobu v  lize 
opravdu dost,“ říká brankář, který si už pravidelně připisoval 
starty v reprezentačním celku do jednadvaceti let. Díky vítězství 
v domácím poháru se hráči Dukly podívali do tehdejšího Poháru 
vítězů pohárů. Petr Kostelník tehdy ještě netušil, kde se pohá-
rová cesta zastaví. „Při cestě Pohárem vítězů pohárů jsme po-
stoupili přes Bayer Leverkusen, což byla docela rarita. Do ligy 
jsme totiž vstoupili špatně a byli posledním týmem v lize. Do-
kázali jsme ale vyřadit první tým Bundesligy, což se jen tak 
nevidí,“ přidává statistickou perličku Kostelník. „Ve čtvrtfi-
nále jsme přehráli Benfiku Lisabon, ale v semifinále na nás 
čekalo Dinamo Kyjev. Tedy manšaft, který se vlastně nedal 

porazit. Většina kádru byla zároveň členy sovětské sborné. Takový 
cvrkot jako na olympijském stadionu v Kyjevě, kde bylo přes sto ti-
síc lidí, jsem v životě nezažil. Asi ve dvacáté minutě jsme prohrávali 
tři nula a já si říkal, že dostaneme deset gólů a uřízneme si obrov-
skou ostudu. Dodnes na ten zápas rád vzpomínám, protože jsem 
si připadal jako na tréninku, kterému ale přihlíželo sto deset tisíc 
lidí,“ směje se Petr Kostelník při vzpomínce na utkání, ve kterém 
jeho tým prohrál 1:4. Není od věci zmínit, že památnou cestu Dukly 
Praha Pohárem vítězů poháru dirigoval z pozice hlavního kouče pl-
zeňský odchovanec Jiří Lopata.

10 000 kilometrů od domova
„V Dukle jsem zažil krásné roky a myslím si, že i svůj vrchol. Po 
revoluci se nevědělo, jak bude Dukla dál fungovat a její lesk se ztrá-
cel. V té době jsem dostal nabídku z Blšan, kterou jsem přijal a po-
mohl jim postoupit do druhé ligy. Po dvou letech jsem přestoupil 
do Sparty Praha, která hledala adekvátního brankáře a konkurenci 
Petru Koubovi. Bylo to pro mě zajímavé, protože jsem se po ně-
jaké době znovu podíval do první ligy a já toto angažmá bral jako 
zpestření mé bohaté brankařské kariéry,“ vzpomíná Petr Kostel-
ník, který po ukončení angažmá ve Spartě vypomáhal také Vikto-
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rii Žižkov, Lázním Bohdaneč 
nebo Děčínu. Ve čtyřiatřiceti 
letech se zkušený gólman 
vydal poprvé na zkušenou 
za hranice České republiky. 
Malá mu byla dokonce i celá 
Evropa, neboť jeho dalším 
působištěm se stala středo-
americká Guatemala. „V týmu 
Municipal Guatemala začal 
dělat sportovního ředitele pan 
Ivan Mráz, přes kterého jsem 
se dostal do této exotické 
a krásné země. Fotbalisté tam 
jsou za bohy. Každý, kdo tam 
hraje fotbal na ligové úrovni, 
je pro fanoušky velice uzná-
vaná osoba. Já měl výborné 
bydlení v  bezpečných čtvr-
tích. Hráli jsme na stadionech, 
kde byla důsledná kontrola, 
aby nenastal žádný větší pro-
blém, takže život jsem si tam 
opravdu pochvaloval. Člověk 
samozřejmě musí dodržovat jejich pravidla a nesmí příliš vybo-
čovat z normálu. Já i rodina jsme si v Guatemale zvykli a dodnes 
na toto období rádi vzpomínáme,“ popisuje jeden z mála českých 
fotbalistů se soutěžní zkušeností z této středoamerické země. „Po 
sportovní stránce to bylo velmi vydařené angažmá. Vyhráli jsme 
středoamerický klubový pohár, guatemalský pohár a v lize skončili 
na druhé příčce. Po sezóně ale přišel nový brazilský trenér, který 
měl za úkol snížit počet cizinců v týmu. V brance si přál místního 
borce, aby mohli přijít zahraniční hráči do pole, tudíž se mnou roz-
vázal kontrakt. Původně jsem měl smlouvu na dva roky, ale po roce 
jsem se vrátil do Čech,“ dodává Kostelník.

Akce kulový blesk
Po několika týdnech, které strávil v  teple domova, se s nabídkou 
ozvala Viktoria Plzeň. „Byla to taková akce ‚kulový blesk‘. Jedno-
duše mi zazvonil telefon, po kterém jsem přijel do Plzně, a byla mi 
vysvětlena celá situace. Tehdy tu skvěle chytal můj dobrý přítel Ra-
dek Havel, jenž se měl stěhovat do Olomouce. Na jeho místo jsem 

měl tedy přijít já a ten přestup 
se upekl snad za minutu. Pl-
zeň v  tom roce za pana Mi-
chálka postoupila do ligy a já 
se jí snažil co nejvíce pomoci,“ 
vzpomíná na svou první vik-
toriánskou kapitolu její sou-
časný trenér brankářů. „Ze 
současného složení se dlouho 
znám se Zdeňkem Bečkou, se 
kterým jsem kopal nejen zde, 
ale i ve Viktorii Žižkov. Potkal 
jsem se zde také s  masérem 
Zdeňkem Slámou. Když jsem 
přišel na první trénink, vzpo-
mínali jsme právě se Zdeň-
kem Bečkou, kde kdo seděl.“ 
Angažmá v  Plzni se pro něj 
stalo posledním na té nejvyšší 
úrovni. Během sedmnácti let 
si vyzkoušel snad všechno, co 
se v českém fotbale dá prožít. 
K  mnoha startům v  mládež-
nických reprezentacích do-

konce přidal i tři zápasy za seniorský nároďák. Hájil branku i olym-
pijského výběru, který se neúspěšně ucházel o účast na olympij-
ských hrách 1988 v korejském Soulu. „Po angažmá v Plzni už jsem 
neměl další motivaci. V  šestatřiceti letech jsem neměl zapotřebí 
přijet někam na vesnici, kde se hrála divize a slýchat od diváků na-
dávky za hloupě obdržený gól, kterých každý brankář dostane za 
svou kariéru několik. Radši jsem s aktivní kariérou skončil a dal se 
na dráhu trenéra,“ popisuje svůj přerod Kostelník.

Ze skvělého brankáře trenérem
S nástupem nového milénia se tak z gólmana Petra Kostelníka stal 
trenér. V současné době držitel brankářské profilicence startoval 
svou trenérskou kariéru v Motorletu Praha, Dukle a dvakrát prošel 
i pražskou Bohemkou. „Každý trenér potřebuje určitý postup. Když 
někdo skočí rovnou do ligy, nemusí mít takový přehled. Za dobu, co 
trénuji, jsem si vytvořil přehled o brankářích a svou osobní databázi 
gólmanů. Když mi někdo zavolá a ptá se po solidním brankáři třeba 
i na úrovni okresního přeboru, jsem schopen mu pomoci. Každý 

trenér by měl začít u mládeže a postupně se vypracovat do vyšších 
pater. Není totiž úplně jednoduché trénovat desetileté kluky a sta-
rat se o ně jako o vlastní,“ dodává Kostelník, kterého trenérské ře-
meslo zavedlo také k reprezentačnímu celku Kazachstánu. V rámci 
kvalifikace na mistrovství světa do Brazílie prověřil jeho svěřence 
hvězdami nabitý celek Německa nebo švédský sniper Zlatan Ibrahi-
movič. „Jednoho dne ráno mi zazvonil telefon. Na druhém konci byl 
trenér Beránek, který mi dal nabídku na externí spolupráci s ná-
rodním týmem Kazachstánu. Samozřejmě, že to pro mě bylo moc 
zajímavé a díky tomu, že se nejednalo o celoroční vytížení, jsem od 
Dukly Praha dostal svolení. Dva roky jsem prožil vlastně na ces-
tách mezi Prahou a dalekým Kazachstánem. Viděl jsem kus světa 
a setkal se s týmy světových kvalit. Samozřejmě jsem přitom stále 
trénoval mládež na Dukle, což se dalo zkombinovat. Vedl jsem kva-
litní brankáře z týmů Aktobe a Šachtar Karaganda. Například Si-
deľnikov i Mokin jsou na soupisce Kazachstánu pořád a jsem rád, že 
za národní tým chytají. Bylo to pro mě velice atraktivní a sportovně 
velice zajímavé angažmá. Jsem zvědavý, jak na kazašské umělce 
uspěje česká reprezentace,“ naráží na venkovní kvalifikační duel 
výběru Pavla Vrby, který se odehraje 13. října.

Dobří holubi se vracejí
Po patnácti letech se Petr Kostelník vrátil na západ Čech. A opět 
to byl rychlý přesun po trase Praha – Plzeň. „Zástupci klubu mě 
kontaktovali, zda bych nechtěl trénovat brankáře ve Viktorce. Ta-
hle nabídka mě potěšila a domluvili jsme se opravdu rychle. Ze 
strany Dukly, kde jsem byl stále smluvně vázaný, jsem se setkal 
s  velmi přátelským a vlídným jednáním. Druhý den jsem už byl 
v Plzni na stadionu,“ směje se trenér, který může porovnávat situ-
aci z roku 1999 se současnou podobou Viktorie Plzeň. „Tak to je na 
román. Teď je tu nádherný stadion, skvělé zázemí, velice profesi-
onální přístup všech v klubu. Cítím se zde opravdu dobře a těším 
se na každý trénink. Neříkám, že dříve to bylo nějak špatné, ale 
patnáct let je opravdu hodně a za tu dobu se tu všechno neuvěři-
telně posunulo k lepšímu,“ popisuje rodilý Brňák, který podruhé 
zakotvil ve městě piva.

Život bez fotbalu? Ani náhodou
Zkušený světoběžník na moravskou metropoli nezapomíná, jeho 
největším nepřítelem je ale nedostatek času. „Když nepočítám zá-
pasy v Brně, tak do centra se dostanu tak jednou za rok. Pak jezdím 
ještě za rodinou na chatu, všechno většinou v zimní nebo letní pře-

stávce. Ale mamka s bráchou jezdí i sem za mnou, takže v kontaktu 
jsme,“ říká Kostelník, který si díky práci může nechat o souvislejší 
dovolené pouze zdát. „Spíš se vydávám na několikadenní výlety 
třeba do Krkonoš. Abych měl týden v  kuse volno, to se mi nepo-
vedlo už asi čtyři nebo pět let. Mně to ale nevadí, protože bych se 
na dovolené stejně po nějaké době začal nudit a stalo by se z ní spíš 
utrpení. Radši jsem na stadionu s mezi mladými lidmi,“ směje se 
plzeňský trenér brankářů. Sám přiznává, že sport je jeho velkou ži-
votní vášní. „Třeba na hudbu vůbec nejsem. Je to ale zajímavé, pro-
tože táta byl muzikant a měl opravdu talent. Já neumím na nic hrát 
a ani nemám hudební sluch. Rád si třeba přečtu dobrou knížku,“ 
prozrazuje Kostelník, který si život bez fotbalu neumí představit. 
„Nedokážu říct, co bych dělal, kdybych nebyl fotbalistou a trené-
rem. Mám maturitu na hotelovce, takže bych se asi pohyboval v to-
mhle odvětví. Nikdy jsem ale nepřemýšlel, že bych dělal cokoliv 
jiného než fotbal. Od malého děcka to pro mě byla životní touha, 
chtěl jsem hrát první ligu a být stále výš. Asi by mi ani nevadilo, 
kdybych dělal správce stadionu nebo kustoda. Musel bych být ale 
na stadionu nebo v šatně, bez fotbalu si svůj život nedokážu před-
stavit,“ uzavírá Petr Kostelník, trenér gólmanů FC Viktorie Plzeň.
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•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
•  Parkování v areálu pivovaru 

zdarma
• Nekuřácká část

• Samostatné salonky
• Wi-fi  připojení zdarma
• Velkoplošná projekce
• Svatební hostiny
• Firemní večírky
• Rodinné oslavy
• Profesionální catering

Otevírací doba 
Po – Čt, Ne: 11,00 - 22,00 
Pá - So 11,00 - 23,00 
U Prazdroje 7, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 062 755
E-mail: naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• Letní zahrádka
• Samostatný salonek
• Dětský koutek 
• Wi-fi  připojení zdarma
• TV projekce sportovních 
přenosů

•  Penzion se stylovými pokoji 
a parkovištěm

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba:
Po – ČT: 11,00 - 23,00 

Pá - So 11,00 - 24,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Pražská 8, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 235 476

E-mail: info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com

• Nefi ltrovaný Pilsner Urquell
•  Vytápěná veranda s celoročním 

provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi  připojení zdarma
•  TV projekce sportovních 

přenosů

•  Těsná blízkost parkování 
v parkovacím domě 
Na Rychtářce

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba 
Po – St 11,00 - 23,00 
Čt 11,00 - 24,00 
Pá - So 11,00 - 01,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Veleslavínova 59/4, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 324 485
E-mail: info@naparkanu.com
www.naparkanu.com

Prožijte jedinečný zážitek 
v Šenku na Parkánu

Vítejte v jedné z největších 
českých pivnic

Vychutnejte si tradici 
v nejstarší pivnici v Plzni

Přijďte ochutnat NOVINKY 

z našich jídelních lístků

aUtOGramiáda CHramOStY S VaŇKem Se 
POtKala S VelKým ÚSPĚCHem

„Všichni ti lidé přišli opravdu kvůli nám, nebo tu něco rozdáváte 
zadarmo?“ ptal se s úsměvem Honza Chramosta, kterého doplnil 
také Ondra Vaněk: „V Jablonci na podobné akce fanoušci příliš ne-
slyšeli, tady si člověk připadá jak filmová hvězda. Je to paráda.“ 

Fanouškům byly k dispozici podpisové karty obou mladých fotba-
listů, samozřejmostí však byly také donesené dresy, plakáty, šály, 
ročenky, ale také pouzdra na mobily a dokonce i učebnice. „Už 

chyběly snad jen 
podprsenky,“ smál 
se dobře naladěný 
Ondra Vaněk, který 
však s již vážnější 
tváří dodával: „Je 
to opravdu super. 
Všichni fanoušci 
byli ohromně milí 
a vděční za každý 
podpis či společnou fotografii. Člověk si při podobné akci znovu 
uvědomí, jak moc lidé v Plzni fotbalem žijí a jaké zde má Viktorka 
jméno. Jsem hrdý, že mohu být součástí tohoto příběhu.“

Již tradičně obrovský zájem vyvolala autogramiáda 

fotbalistů Viktorie Plzeň v klubovém fanshopu. 

Fanouškům byli tentokráte k dispozici Jan Chramosta 

s Ondřejem Vaňkem, obě letní posily neskrývaly 

překvapení z dlouhé fronty fanoušků. Na oba viktoriány 

totiž čekaly zhruba dvě stovky fanoušků, v průběhu více 

než hodinové autogramiády pak docházeli další zájemci 

o podpis či společnou fotografi i.

Autogramiáda / 
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dOOSan arena naBízí FanOUŠKŮm Stále 
VĚtŠí KOmFOrt

„Jsme hrdí na to, jakým způsobem Viktoria západočeskou metro-
poli reprezentuje. Stejně tak náš těší obrovský posun, který Měst-
ský stadion za poslední roky urazil. Nejlepší fotbalový klub si za-
slouží nejlepší stadion a Město Plzeň dělá vše pro to, aby se Doosan 
Arena mohla tímto titulem honosit. Neutuchající zájem fanoušků 
a pravidelně vyprodané ochozy svědčí o tom, že jdeme správnou 
cestou,“ uvádí primátor Martin Baxa. 

Základní rekonstrukcí, během které vyrostly kolem hřiště tři 
zbrusu nové tribuny, prošla Doosan Arena  v roce 2011. O dva roky 
později, v létě 2013, zrealizovalo statutární Město Plzeň další část 

přestavby, během které prošly zásadními úpravami především 
vnitřní prostory hlavní tribuny. Po stavebních pracích splňoval pl-
zeňský stadion přísné standardy pro pořádání utkání Ligy Mistrů. 
Na začátku sezóny 2013/14 se Doosan Arena převlékla do barev 
nejprestižnější sportovní soutěže světa, aby během následujících 
měsíců hostila mimo jiné zápasy s Manchesterem City, Bayernem 
Mnichov nebo CSKA Moskva.

Ani v současnosti však práce na dalším vylepšování fotbalového 
stadionu neustávají. Již na začátku září odstartovala stavba chy-
bějící části jižní tribuny, která nemohla být dostavěna dříve kvůli 
původnímu příhradovému stožáru osvětlení. „Stavba postupuje 
zcela podle stanoveného harmonogramu, dokončena bude 
ještě před koncem kalendářního roku. Vedle dalších míst 
pro fanoušky vzniknou v  nové části stadionu také dvě tele-
vizní studia, která jsou vyžadována např. pro prestižní utkání 
české fotbalové reprezentace,“ říká k současným stavebním 
úpravám ve Štruncových sadech náměstek primátora pro 
oblast ekonomickou, Martin Zrzavecký. 

Ten si společně s  primátorem, Mgr. Martinem Baxou, 
přišel v  minulém týdnu osobně prohlédnout unikátní 
kamerový systém Panomera. Nejmodernější zařízení 
svého druhu bude nepřetržitě střežit celý stadion a do-
káže také případné problémové fanoušky identifikovat. 
„Daný systém má přispět především k případné iden-
tifikaci lidí, kteří by na stadionu vyvolávali konflikty. 
Většina Plzeňanů se v hledišti chová slušně, ale někdy 
bývaly problémy s fanoušky hostujících týmů,“ uvedl 
Baxa, který doplnil, že právě sektoru hostujících 
vlajkonošů se bude systém věnovat prioritně. 

„Vrcholným představitelům města patří za tuto 
investici poděkování ze strany klubu i fanoušků. 
Jedinečný kamerový systém Panomera, kterým 

Plzeňský fotbalový chrám se již pevně usadil mezi 

nejmodernějšími sportovními stadiony v České republice, 

Doosan Arena je navíc dlouhodobě na špici divácké 

návštěvnosti. Zatímco průměr v  rámci nejvyšší české 

soutěži se drží těsně nad pěti tisíci fanoušky na utkání, 

Městský stadion ve Štruncových sadech atakuje v právě 

probíhající sezoně magických 11 tisíc. „Návštěvnost 

domácích zápasů je pro nás v klubu jedním ze základních 

parametrů, na základě kterých určujeme celkové 

směřování a úspěšnost klubu. Právě stále vylepšované 

prostředí Doosan Areny, která svým návštěvníkům 

umožňuje opravdu důstojný zážitek z každého zápasu, je 

pro udržení vysokého diváckého zájmu naprosto zásadní. 

Městu Plzeň patří za veškeré provedené kroky obrovský 

dík. Jsem rád, že lidé ve vedení města Plzně fandí fotbalu 

stejně jako my,“ komentuje vynikající čísla návštěvnosti 

prezident plzeňské Viktorie Tomáš Paclík.

se můžeme pyšnit jako první stadion ve střední Evropě, umožňuje 
nejvyšší standard bezpečnosti bez dalších restrikcí a omezení typu 
registrace fanoušků apod. Viktoria chce nadále lákat fanoušky do 

ochozů Doosan Areny. Vedení města jde s klubem jednotnou cestou 
a za to jim chci ještě jednou upřímně poděkovat,“ zakončil infor-
mace Tomáš Paclík.

Nová kamera / 

Martin Zrzavecký a Martin Baxa při prohlídce kamerového systému Panomera v Doosan Areně



14 VIKTORIÁN 5 SL 2014VIKTORIÁN 5 SL 2014 15

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...

Jablonec Duklu doma ještě nedokázal 
porazit. Ze tří utkání si připsal pouhý bod 

za jednu remízu a dvě porážky.

JAB – DUK
V šesti vzájemných utkáních poznala 

Vysočina hořkost porážky pouze v jedi-
ném případě. Na svém stadionu červeno-

bílým podlehla v květnu 2006 0:3.

JIH – SLA

Od roku 2006 se Liberci na Letné podařilo 
zvítězit pouze jednou. V říjnu 2010 si odvezl tři 

body za vítězství 3:0.

SPA – LIB

Nejlepším střelcem Příbrami v zápasech 
s Hradcem Králové je třígólový Marek 

Kulič, který v současnosti hájí barvy právě 
východočeského klubu.

PRI – HKR

Libor Došek, současný nejlepší ligový stře-
lec, se v dresu Slovácka trefi l proti Ostravě 

dvakrát. Celkem dal Baníku 5 gólů.

SLO – OVA

Domácí bilance Bohemians s Českými 
Budějovicemi je vyrovnaná. V 10 zápasech 
se při skóre 14:14 oba týmy třikrát radovaly 

z výhry a čtyřikrát remízovaly.

BOH – CEB

Bilance Mladé Boleslavi z posledních 
třech domácích zápasů s Brnem je devět 
bodů a skóre 11:2. Celkem z devíti zápasů 
6x vyhrála, 1x remízovala a 2x prohrála.

MBL – BNO

Ačkoli celkovou bilanci vzájemných zápasů 
mají lepší Teplice (10-7-11), na hřišti Plzně se 
jim nedaří. Ze 14 zápasů tam vyhrály pouze 

dva.

PLZ – TEP

Ivo Valenta pozval jedny z nej-
důležitějších mužů českého 
fotbalu na Slovácko. Předseda 
FAČR Miroslav Pelta a repre-
zentační trenér Pavel Vrba se 
zúčastnili pracovního setkání 
se zástupci padesátky klubů 
Okresního fotbalového svazu 
Uherské Hradiště. Šéf asocia-
ce Valentovo pozvání rád při-
jal a využil příležitosti sezná-
mit se s problémy v klubech, 
které tvoří nejširší základnu 
fotbalové asociace. „Fotbal se 
nehraje jen na ligových trávní-
cích, ale i na okresních hřištích. 
Proto jsem rád přijal pozvání 
generálního partnera SYNOT 
ligy Iva Valenty a předsedy 
OFS Uherské Hradiště Františ-
ka Mika k setkání se zástupci 
klubů OFS Uherské Hradiště, 
který patří k nejpočetnějším 
a nejaktivnějším v naší asocia-
ci. Zajímá mě obecně, s jakými 
problémy se v nejnižším článku 

naší asociace kluby potýkají. 
Setkání mělo pracovní cha-
rakter a odvážím si z něj řadu 
konkrétních podnětů, kterými 
se chci dále zabývat. Na všech 
účastnících jsem oceňoval 
především snahu problémy, se 
kterými se potýkají, řešit a to 
je pro mě velmi optimistická 
zpráva “ hodnotil svoji návště-
vu předseda FAČR Miroslav 
Pelta.
 Spokojený s výsledkem jed-
nání byl také předseda OFS 
Uherské Hradiště. „Ivo Valen-
ta je řadu let nejvýznamněj-
ším podporovatelem našeho 
okresního svazu a když počát-
kem léta slíbil, že nám bude 
nápomocen v řešení „okres-
ních“ problémů ani jsem ne-
doufal, že budeme moci naše 
problémy řešit přímo s před-
sedou asociace. Jednání bylo 
velmi dělné a určitě splnilo 
účel. Velkým zpestřením byla 

už samotná účast reprezen-
tačního trenéra Pavla Vrby, 
který trenérům klubů okres-
ních soutěží nabídl zajímavý 
pohled na svoji práci. Pro naše 
trenéry byl motivující už Vrbův 
zájem o jejich problémy,“ po-
chvaloval si výsledky setkání 
František Miko.
 S výsledky celé návštěvy 
byl spokojen také samotný 
iniciátor setkání, Ivo Valenta. 
„V první řadě jsem rád, že si 
Mirek Pelta udělal čas i na fot-
balisty, kteří dělají svůj sport 
z opravdového nadšení a při-
jel na Slovácko, které mám 
velmi rád. Od letošní sezóny 
jsme sice hlavním partnerem 
nejvyšší české soutěže, ale ne-
chceme zapomínat i na kluky, 
kteří fotbal hrají pro zdraví 
a zábavu. Proto pomáháme 
také OFS v Uherském Hradi-
šti a jednou z forem pomoci 
byla možnost říci problémy, 
se kterými si na okrese neví 
rady, přímo do očí nejvyššímu 
představiteli českého fotbalu,“ 
vysvětlil Valenta, proč Mirosla-
va Peltu na jednání Okresního 
fotbalového svazu pozval. 

SYNOT POMÁHÁ
I AMATÉRSKÝM
FOTBALISTŮM
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„Dřív jsem chodil na fotbal párkrát 
za sezónu. Ale co chodíme spolu, 
nevynechali jsme jediný zápas.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

SYNOT liga @Synotliga_CZwww.synotliga.cz

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!

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

Patrik Guma 
Muselo to příjít a myslím, že je 
to jedině dobře. Štvalo mě, jak 
se zeď pořád posouvala dopře-

du. Takhle bude jasno.

Pavel Smažil 
Nevím, jestli to něčemu pomůže, ale určitě krok vpřed z hlediska fair play.

Co říkáte na zavedení spreje pro rozhodčí v SYNOT lize?

@JankoKumstar:  Nedáš dostaneš,tak snad na jaře na Letný. 
#SLASPA #SYNOTweet

@chleba90:  #Derby #slagrkola #synotliga #isportcz #isport 
Dalsi reportaz hotova:) 

@MichalKvasnica: Po dalším vynikajícím výkonu se nebojím říct, že Jan Baránek 
z @fcbanikostrava patří mezi nejlepší stopery #SynotLiga. Plzeň i Vrba bystří.

@KubaVais:  Lafata prostě má gólový čich a teď opět dokázal z nenápadné střely udělat 
první gól pro @ACSparta_CZ. #SYNOTliga

Jan Kriz 
Velmi dobrá zpráva! Už žádný 
cupitání zdi po špičkách do-

předu... tady máte lajnu 
a stůjte 

Jan Moucha 
Podle mě 

rozhodně správný 
krok. Chválím.
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roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 151
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 162
Prvoligové branky 4

14 Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 264
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 131
Čistá konta 52

1 david limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 242
Prvoligové branky 16

8lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 69
Prvoligové branky 4

2

FC ViKtOria PlzeŇ

Václav rada 
24. 5. 1968
kustod

17

daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 237
Prvoligové branky 56

26

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 144
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 246
Prvoligové branky 33

11

tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 167
Prvoligové branky 11

7

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

23Stanislav tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 65
Prvoligové branky 22

9

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 33
Prvoligové branky 6

17

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

24 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

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

18

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 60
Prvoligové branky 12

6

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

27

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 82
Prvoligové branky 11

20

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 116
Prvoligové branky 20

16
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Partneři mládeže

Významní Partneři

Generální Partner mládeže HlaVní Partner mládeže

ÚSPĚŠNÍ DOMA
I V ZAHRANIČÍ!
SPOLEČNĚ JIŽ NĚKOLIK LET
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U19: Jeden vstřelený gól na vítězství nestačí
V utkání se Spartou Praha se na branku čekalo až do závěru první 
půle. Ve 40. minutě se po krásné akci na levé straně a přihrávce 
Haška trefil Sedláček. Ačkoli se domácí ve druhé půli snažili zá-
pas druhou brankou pojistit, v 60. minutě hosté po chybě plzeňské 
obrany vyrovnali. Na domácí půdě načala Příbram zápas náporem 
a v 16. minutě se po zisku míče ve středu hřiště ujala vedení. Plzeň 
vyrovnala po půlhodině hry, když si Haškův centr srazili příbramští 
obránci do vlastní branky.  Ve druhém poločase se po chybě plzeň-
ské obrany a následném nedůrazu před pokutovým územím prosa-
dili dvakrát domácí.

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:1 (1:0)
1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 3:1 (1:1)

U17: Domácí zaváhání napravil dorost u Litavky
V  zápase proti Hradci Králové museli domácí řešit absenci hned 
sedmi hráčů a v páté minutě také vedoucí branku hostů. V devate-
nácté minutě se Plzeň dočkala vyrovnání střelou z dálky Pavlíkem. 
Hradec se do konce poločasu znovu ujal vedení, které další brankou 
potvrdil i na začátku druhé půle. Nabytý náskok hosté uhájili až do 
konce zápasu. První gól v duelu s Příbramí let padl do sítě Viktorie 
už ve třetí minutě. Plzeňští však odpověděli Souškem a Kopřivou. 
Domácím se podařilo vyrovnat těsně před odchodem do kabin z ro-
zehraného rohového kopu. Utkání nakonec rozhodl po třech minu-
tách na hřišti střelec Arzberger.

FC Viktoria Plzeň U16–FC Hradec Králové U16 1:3 (1:2)
1.FK Příbram U17–FC Viktoria Plzeň U17 2:3 (2:2)

U16: Proti Hradci jistě, v Příbrami smolně
V neděli 21. září přicestoval na půdu plzeňského dorostu Hra-
dec Králové. Tempo utkání bylo hned od úvodních minut velice 
vysoké, k čemuž přispívali hráči Hradce velmi houževnatým 
výkonem a vysokou kvalitou. Hosté šli do vedení po standardní 
situaci, ale ve druhé půli se povedlo Arzbergerovi s Brudnou oto-
čit skóre. Do Příbrami přijeli plzeňští dorostenci U16 odhodláni 

dosáhnout na co nejlepší výsledek. Brankové příležitosti, které 
si v průběhu celého vytvořili, se jim ale nedařilo proměňovat, zá-
pas tak skončil bezbrankovou remízou. V následných pokutových 
kopech byli červeno-modří úspěšnější a odvezli si tak i druhý 
bonusový bod.

FC Viktoria Plzeň U16–FC Hradec Králové U16 2:1 (0:1)
1. FK Příbram U16–FC Viktoria Plzeň U16 0:0 PK 2:4

U15
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 0:1 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–FK Baník Sokolov 1:2 PK (1:1)
FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 3:2 PK (2:0)

U14
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 1:0 (1:0)
FC Viktoria Plzeň–FK Baník Sokolov 4:2 (1:2)
FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 2:4 (1:2)

U13
1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 11:8
FC Viktoria Plzeň–FC Tempo Praha 19:6

U12
1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 7:22
FC Viktoria Plzeň–FC Tempo Praha 8:5

VýSledKOVý SerViS mládeže

V sobotu 20. 9. přivítaly plzeňské ženy 
na hřišti SK Smíchov jeden z dlouho-
době nejlepších týmů ženské soutěže 
AC Sparta Praha. Proti jasnému favo-
ritovi tohoto utkání chtěly Plzeňanky 
vycházet ze zajištěné obrany do rych-
lých protiútoků. Nevyvarovaly se ale 

několika chyb, ze kterých Sparta vstřelila dvě branky. Tři další 
přidala ve druhé půli, kdy Plzeňankám už postupně docházely síly. 
O týden později zajížděly viktoriánky na půdu Hradce Králové. Kaň-
kou na jinak povedeném výkonu hráček Viktorie byla z pokutového 
kopu obdržená branka, která rozhodla o osudu celého utkání.

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 0:5 (0:2)
FC Hradec Králové– FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

Dorostenky
FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 0:0
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:1 (0:0)

Starší žákyně
FK Bohemians Praha–FC Viktoria Plzeň 0:15

Mladší žákyně
FK Bohemians Praha–FC Viktoria Plzeň 0:10

 

                                                                              

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 
 

 
 
 
 

VýSledKOVý SerViS žen
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Do zápasu na severu Čech vkročili lépe domácí, kteří od páté mi-
nuty vedli zásluhou Ladislava Čurgaliho, který svou střelou nedal 
brankáři Adamovičovi šanci. Po inkasované brance šli hosté za vy-
rovnáním, ale gól nedokázali vstřelit. To potrestali domácí, když po 
zaváhání Adamoviče dorážel do prázdné brány Jan Prieložný.

Ve druhé půli nedostali domácí, jak se říká fotbalovou hantýrkou 
„ani čuchnout“. V 62. minutě zavelel k obratu Kratochvíl, který si 
gólovou radost za deset minut zopakoval. Plzeň dokonala obrat mi-
nutu po srovnávací brance, kdy se prosadil Čihák. Ve zbytku utkání 
hosté nepřipustili vyrovnání a minutu před koncem navýšil skóre 
na konečných 4:2 z pohledu Plzně Daniel Černý.

Hráči Viktorie mohli 
pro zápas s Příbramí 

použít svou tajnou 
zbraň. Po zranění se 

totiž právě v juniorském 
týmu rozehrával kapi-

tán ligového celku Pavel 
Horváth. Domácí fotbalisté 

v prvním poločase domino-
vali. Měli k dispozici nespo-

čet rohových kopů a stan-
dardních situací. Gólově se 

ale prosadili hosté z Příbrami, ruce nad hlavou jim však vydržely 
jen několik vteřin. Pro útočný faul branka neplatila.

Hra ve druhé půli nepostrádala vyšší tempo a snahu o zakončení 
na obou koncích hřiště. Velkou příležitost měli Středočeši v 70. mi-
nutě, když se po faulu Jurije Medveděva kopala penalta. Jiří Mareš 
ale branku domácích vůbec netrefil. Hosté ale nepolevili a nako-
nec se mohli radovat. V 88. minutě se dostali ve větším počtu do 
velkého vápna a domácí zahráli opět nedovoleně. Namísto penalty 
ale ponechal sudí Hock hostům výhodu a Filip Řezáč s ní dokázal 
gólově naložit. Viktoria měla k vyrovnání stavu zápasu opravdu 
blízko v poslední minutě utkání, ale úspěšný penaltový exekutor 
z předešlých duelů Daniel Černý byl při zahrávání pokutového kopu 
vychytán hostujícím Kočím.

na VýHrU Ve VarnSdOrFU JUniOři nenaVázali

Junioři Viktorie se za posledních čtrnáct dnů dostali do akce 

dvakrát. Ve Varnsdorfu to po poločase vypadalo s družinou 

trenéra Jiřího Kohouta bídně, ale druhá polovina zápasu 

patřila jednoznačně Viktorii. Na začátku tohoto týdne 

zavítala do Luční ulice Příbram. Zápas, ve kterém každý 

z  týmů neproměnil jeden pokutový kop, zvládli lépe 

hosté ze středních Čech.

Pro Teplice bude v utkání hodně důležitá forma všech opor v čele 
s ofenzivní ćizineckou legií .́ Za lázeňské město nastupuje celkem 
6 hráčů jiné národnosti a celá hra nedělního soupeře Viktorie stojí 
především na výkonech Ljevakoviče, Salamiho, Nivalda, Litsingiho 
a také Mahmutoviče. Vedle nich si pozornost dozajista zaslouží tra-
diční opora mezi tyčemi, Tomáš Grigar, obránce s vynikající kopací 
technikou Jan Krob nebo ´ enfant terrible´ teplické fotbalové školy, 
Egon Vůch. 

V  posledním utkání Synot ligy vyhrály FK Tep-
lice nad týmem 1. FC Slovácko jednoznačně 4:0 

a o góly se postarali Egon Vůch a právě zmínění 
cizinci ve žluto-modrých barvách – Salami, Ni-

valdo, Mahmutovič. Severočeši se výhrou dostali 
na dostřel špičky tabulky a omluvili se fanouškům 

za předcházející prohru 3:0 v Mladé Boleslavi.

FK tePliCe: KlUB S POHárOVými amBiCemi

FK Varnsdorf–FC Viktoria Plzeň 2:4 (2:0)

Branky: 5. Čurgali, 38. Prieložný – 62. a 72. Kratochvíl, 73. 
Čihák, 89. Černý 
žK: Novotný, Ruszó – Černý, Medveděv 
rozhodčí: Nenadál – Arnošt, Kapoun
FC Viktoria Plzeň: Adamovič (46. Juraši) – Medveděv, 
Piroch, Čihák, Glazer – Hradecký, Pernglau (54. Hejda) – 
Doležal (46. Černý), Bohó, Mlynařík (89. Lešek) – Kratochvíl 
(84. Kule)

FC Viktoria Plzeň–1. FK Příbram 0:1 (0:0)

Branky: 88. Řezáč 
žK: Medveděv – Ježdík, Šindelář
rozhodčí: Hock – Hrabovský, Kříž 
FC Viktoria Plzeň: Juraši – Medveděv, Piroch, Čihák, 
Glazer – Hradecký, Horváth – Hejda (74. Vávra), Kratochvíl 
(82. Bohó), Mlynařík – Černý

Předchozí ligové měření sil Viktorie a Teplic (26. kolo 
Gambrinus ligy, 25. dubna 2014)

FC Viktoria Plzeň–FK teplice 3:0 (1:0)
Branky: 35. Petržela, 66. Ďuriš, 90. Končal
žK: Řezník – Hošek
rozhodčí: Kocourek – Urban, Hock
diváci: 9873
FK teplice: Grigar – Matula, Jablonský, Hošek, Krob – 
Vondrášek (67. Vůch), Ljevakovič (74. Ramos), Vachoušek (C), 
Nivaldo - Litsingi, Jindráček (63. Chukwuma), trenér Ščasný
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Limberský, Procházka, 
Hejda, Řezník – Kovařík (63. Končal), Horváth (C), Ďuriš (81. 
Hrošovský), Hořava, Petržela (75. Tecl) - Wágner, trenér 
Uhrin ml.

Viktoria Plzeň se dnes od 20:15 s týmem FK Teplice, který 

po devíti odehraných kolech Synot ligy sídlí na průběžném 

4. místě tabulky s šestibodovou ztrátou na první Viktorii. 

Zatímco západočeský tým letos doma ještě neztratil 

ani jeden bod, Severočeši naopak venku ani jednou 

nevyhráli. V Plzni se tak pokusí tuto bilanci prolomit.
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P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

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

BRANKÁŘI
30  Tomáš Grigar   1.2.1983
21  Patrik Lukáč    5.12.1994
1  Martin Slavík 21.9.1979

OBRÁNCI
18  David Jablonský 8.10.1991
20  Milan Matula 22.4.1984
17  Tomáš Vondrášek 26.10.1987
23  Hošek Jan 1.4.1989
4  Michael Lüftner 14.3.1994
24  Jan Krob 27.4.1987
26  Nivaldo 10.7.1988
22  Laco Takács 15.7.1996

ZÁLOŽNÍCI
5  Admir Ljevakovič 7.8.1984
8  Štěpán Vachoušek 26.7.1979
27  Egon Vůch 1.2.1991
14  Daniel Richter 11. 3. 1995
28  Franci Litsingi 9.10.1986
10  Ivo Táborský 10. 5. 1985
7   Milan Jirásek 14. 5. 1992

ÚTOČNÍCI
19  Martin Jindráček 29.11.1989
25  Aidin Mahmutovič 6.4.1986
11  Eugene Salami 20.2.1989
12  Chukwudi Chukwuma 27.5.1994
14  Ulrich Kapolongo 31. 7. 1989

HLAVNÍ TRENÉR
Zdeněk Ščasný

ASISTENTI TRENÉRA
Stanislav Hejkal, Patrik Kolář, Jakub Pekař

HOStÉ / FK tePliCe 

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

Zápas s Baníkem / 

SOUPiSKa

Zápas začal za zpěvu chorálů obou fanouškovských táborů, což 
předznamenávalo skvělou atmosféru celého utkání. První šanci 
si připsal Ondřej Vaněk, který v  tísni hostujících obránců poslal 
míč pouze nad břevno. Míč kontrolovali v první polovině poločasu 
převážně domácí, ale kromě průniku Pilaře žádnou vážnější šanci 
nezaznamenali. Viktoriáni předvedli ve dvacáté minutě vtipně ro-
zehraný rohový kop, kdy obehráli vlastně celé pokutové území a po 
centru Petržely se naprosto osamocen před brankou hostů ocitl 
Daniel Kolář. Hlavičkoval ale nad bránu. Po půlhodině hry plály 
v Doosan Areně emoce. Ve sprinterském souboji se přetlačovali 
Jan Chramosta s Filipem Kašou. Plzeňský útočník byl úspěšnější 
a hostující bek zatáhl za záchrannou brzdu. Výsledkem byla nejen 
červená karta, ale také pokutový kop, který vzápětí jistě proměnil 

Daniel Kolář a poslal tak Viktorii do vedení. 1:0 pro Plzeň! Viktoria 
pokračovala v útočných choutkách a o pět minut později se utaže-
nou střelou několik decimetrů mimo tři tyče prezentoval Patrik 
Hrošovský. Do konce poločasu kontrolovali míč domácí, ale způ-
sob, jak dostat balón za Pavlenku, už nenašli.

Do druhé půle už nenastoupil Jan Chramosta, kterého na hrotu 
útoku vystřídal Stanislav Tecl. A právě viktorián s  devítkou na 
zádech se v  52. minutě prohnal po levé straně až do pokutového 
území. Namísto očekávané střely ještě ale předložil míč Václavu 
Procházkovi, který se v ten pravý čas vynořil na penaltovém pun-
tíku. Plzeňský obránce se do přihrávky opřel vší silou, míč ale 
poslal pouze do diváků. Následné šance Hrošovského nebo Vaňka 
zůstaly bez gólové odezvy. V 75. minutě se mohl brankář Pavlenka 
za Vaňkovým pokusem už jen bezmocně ohlédnout. Stanislav Tecl 
z levé strany skvěle nacentroval a plzeňský záložník poslal míč do 
protipohybu hostujícího strážce svatyně – 2:0 pro Viktorii! Hosté 
hrající od jednatřicáté minuty o deseti už neměli síly na zvrat. Vik-
toria tak porazila Baník Ostrava 2:0.

ViKtOria zVládla záPaS S BaníKem 
a POJiStila Si PrVní míStO

V neděli 21. září odpoledne se v plzeňské Doosan Areně 

postavily proti sobě dva celky z opačných pater tabulky. 

Paradoxem ovšem bylo, že před samotným utkáním dělily 

první Viktorii Plzeň a desátý Baník Ostrava pouhé tři body.

FC Viktoria Plzeň–FC Baník Ostrava 2:0 (1:0)

Branky: 31. Kolář (p), 75. Vaněk
žK: Chramosta, Hejda – Byrtus, Narh
ČK: Kaša
rozhodčí: Příhoda – Hájek, Štěrba 
diváci: 11 072
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka, 
Limberský – Vaněk, Hrošovský – Petržela (70. Hořava), 
Kolář (80. Bakoš), Pilař – Chramosta (46. Tecl)
FC Baník Ostrava: Pavlenka – Kaša, Sukup, Frydrych, 
Stronati – Šichor, Greguš (C) – Štěpán, Lindpere (58. 
Byrtus), Petrus (64. Narh) – de Azevedo (83. Kukec)
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Soupeř z Táborska zkraje zápasu nerezignoval 
na útočné snažení a po nebezpečném výpadu 
fauloval Ondřej Vaněk. V osmé minutě proto vi-
děl první žlutou kartu utkání. Z pokusu z násled-
ného přímého kopu se pokusili domácí zahrozit, 
ale Petr Bolek první nebezpečnější míč bez pro-
blémů zneškodnil. Žlutilo se i na druhé straně, 
uprostřed hřiště netakticky fauloval Traore 
a uviděl kartu světlé barvy. Ve dvacáté minutě 
po standardní situaci Kovaříka střihal nůžkami 
Hubník, ale v akrobatické pozici nedokázal za-
mířit přesně. Přesně po půlhodině hry se plzeň-
ským nabídla možnost rozehrávat standardní 
situaci pouze několik decimetrů za pokutovým 
územím soupeře. Jan Kovařík střelou do levého 
horního rohu branky přimrazil Tomu na brankové čáře a Plzeň 
vedla 0:1. Nesmělé pokusy domácích v klidu likvidovala plzeňská 
obrana, a když už se přece jen z pohledu domácích mohlo zablýsk-
nout na lepší časy, zradilo Traoreho zpracování. Sudí Ardeleánu tak 
ukončil první poločas za jednogólového vedení Viktorie.

Druhou půli načaly dvě velké příležitosti domácích. Nejdříve Džafič 
prudkou střelou prověřil Petra Bolka, který míč sice pouze vyrážel, 
ale dobře postavená obrana Plzně nebezpečí zažehnala. Za oka-
mžik se řídil na hostujícího gólmana Přeučil, po kličce před Bolkem 

ale nedokázal zamířit do na půl opuštěné branky Plzně. Otěže hry 
poté začaly znovu přebírat hráči v červeno-modrém. V téměř ideální 
gólové pozici se před hodinou hry objevil Marek Bakoš, přihrávku 
od Vaňka však poslal jen nad břevno. Ve dvaašedesáté minutě se 
dopustil jeden z bránících hráčů domácích hry rukou v pokutovém 
území. Nařízenou penaltu jistě proměnil Ondřej Vaněk a přidal tak 
další zářez na své střelecké konto v dresu Viktorie, které se v po-
sledních zápasech utěšeně rozrůstá. V sedmdesáté minutě nastala 
na ústeckém stadionu opravdu kuriózní situace. Gólman Toma si 

poradil s nedůraznou střelou pl-
zeňských, míč se přitom od jeho 
rukavic odrazil ani ne metr před 
něj samotného. S nešťastnou tři-
náctkou hrající Ciferský zřejmě 
lehce dezorientovaný vší silou 
práskl do balónu, který zastavila 
až síť domácí branky. Viktoria se 
tak zadarmo dostala ke třígólo-
vému vedení. V závěrečných mi-
nutách orazítkoval nejdřív Kovařík 
a poté i Tecl shodně pravou tyč 
domácí branky. To však hráče Vik-
torie mrzet nemuselo, zápas již za 
stavu 0:3 znal svého vítěze.

PlzeŇ V POHárU FaČr POStOUPila 
dO OSmiFinále

Viktoria Plzeň vstoupila do Poháru FAČR utkáním třetího 

kola na stadionu celku FC MAS Táborsko v Sezimově Ústí. 

Již před zápasem měli viktoriáni jasný cíl, kterým byl 

postup do dalšího kola české pohárové soutěže. Ústecký 

fotbalový stadion praskal ve švech, když domácí tým 

obstarával úvodní výkop.

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

nUda V BrnĚ? niKOli! ViKtOria V záPaSe 
PlnÉm zVratŮ zVítĚzila

Zápas s Brnem / 

První gólové příležitosti zaznamenal plzeňský Kolář, ale nejdříve 
ofsajd a následně brankář Hladký zmařili jeho snažení. Čtyřiadva-
cátá minuta přinesla penaltovou situaci. Petržela se ve vápně pře-
tlačoval s Lutonským, který plzeňského záložníka atakoval nedo-
voleně. Penaltu si vzal na starost prověřený exekutor Daniel Kolář 
a nemýlil se ani tentokrát. 0:1 pro Viktorii! Za šest minut bylo vy-
rovnáno. To si ve vápně na přihrávku ideálně naběhl Tomáš Brigant 
a svým premiérovým zásahem v prvním týmu Brna zařídil srovnání 
stavu na 1:1. Brněnští potvrzovali, že fotbal je v jejich podání hodně 
důraznou záležitostí, do konce poločasu stihli nasbírat celkem pět 
žlutých karet. Několik vteřin poté, co čtvrtý rozhodčí zvedl nad 
hlavu světelnou tabuli s údajem o nastavení, se do míče opřel Milan 
Lutonský a střelou do šibenice Kozáčikovy branky stanovil poloča-
sové skóre.

O přestávce se Miroslav Koubek rozhodl poprvé střídat. Jana Chra-
mostu nahradil Stanislav Tecl, který měl jediný úkol, a to zamávat 
s nepříznivým stavem. A povedlo se mu to hned po sedmi minutách 
na hřišti. Po dlouhém míči Patrika Hrošovského, na který si nabí-
hal jak plzeňský útočník, tak domácí brankář Hladký, plzeňským 
akciím značně pomohl právě strážce brněnské svatyně. V rozho-
dujícím okamžiku podklouzl a nabídl Teclovi pohodlnou možnost 
skórovat. Ten zachoval chladnou hlavu a elegantním obloučkem 
opět přisoudil výsledku remízový charakter. Plzeňané se v násle-

dujícím vývoji tlačili 
do šancí, ale Ondřej 
Vaněk ani nadvakrát 
Tecl úspěšní  nebyli. 
Plzeňská snaha 
ale přesto přinesla 
zasloužené ovoce. 
Na levé straně se 
skvěle uvolnil za po-
mocí Pilařovy při-
hrávky Limberský, 

jenž oslovil hrozen nabíhajících spoluhráčů. Míč v malém vápně 
přesně zasáhl Radim Řezník a opět strhl vedení na stranu Viktorie. 
Sedmdesátá pátá minuta přinesla mnoho vzruchu, nejdříve ťukes 
Sýkory s Moukanzou vyhlavičkoval z brankové čáry Radim Řezník, 
poté střídající forvard mohl proměnit rohový kop ve třetí branku 
Brna, ale jeho pokus se mezi tři tyče nevešel. V utkání plném zvratů 
tak plzeňští hráči zvítězili 2:3.

Viktoria Plzeň vstoupila do sobotního zápasu ve městě 

pod Špilberkem ve stejné sestavě, jako v domácím zápase 

s Ostravou. Zajímavostí zápasu prvního týmu Synot ligy 

s celkem na osmé příčce byla domácí zápasová bilance 

Brna. Zbrojovka v nejvyšší soutěži prohrála na svém 

stadionu naposledy v listopadu 2013 právě s Viktorií Plzeň.

FC zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 2:3 (2:1)

Branky: 31. Brigant, 45. Lutonský - 26. D. Kolář z pen., 52. 
Tecl, 61. Řezník
žK: Hladký, Košťál, Sýkora, Lutonský, Schuster, Moukanza 
– Hejda, Horváth. ČK: Moukanza
rozhodčí: Hrubeš - Nádvorník, Kubr. 
diváci: 6492
FC zbrojovka Brno: Hladký – Hyčka, Košťál, Schuster – 
Malík, Zavadil, Fischer (80. Jugas), Sýkora – Brigant (71. 
Šumbera), Vávra (63. Moukanza), Lutonský
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka, 
Limberský – Vaněk, Hrošovský – Petržela (83. Horváth), 
Kolář (77. Hořava), Pilař – Chramosta (46. Tecl)
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1. kolo 26. 7. 2014
Příbram Plzeň 2:2

Bohemians Sparta 1:2

Dukla Ostrava 0:0

Jablonec Brno 2:0

Hradec Králové Teplice 0:0

Slovácko Slavia 1:2

Jihlava Mladá Boleslav 0:1

České Budějovice Liberec 1:1

10. kolo 4. 10. 2014
Jablonec Dukla 3. 10. 20.15

Bohemians České Budějovice 4. 10. 17.00

Příbram Hradec Králové 4. 10. 17.00

Jihlava Slavia 4. 10. 17.00

Mladá Boleslav Brno 4. 10. 17.00

Slovácko Ostrava 4. 10. 20.15 

Sparta Liberec 5. 10. 15.30

Plzeň Teplice 5. 10. 20.15

13. kolo 1.11.2014
Dukla České Budějovice 1. 11. 17.00

Ostrava Hradec Králové 1. 11. 17.00

 Liberec Jablonec 1. 11. 17.00

Brno Slovácko 1. 11. 17.00

Slavia Příbram 1. 11. 17.00

Teplice Jihlava 1. 11. 17.00

Mladá Boleslav Bohemians 1. 11. 17.00

Plzeň Sparta 1. 11. 20.15

14. kolo 8. 11. 2014
Dukla Slavia 8. 11. 17.00

České Budějovice Ostrava 8. 11. 17.00

Jihlava Plzeň 8. 11. 17.00

Příbram Teplice 8. 11. 17.00

Slovácko Spartaa 8. 11. 17.00

Hradec Králové Liberec 8. 11. 17.00

Jablonec Mladá Boleslav 8. 11. 17.00

Bohemians Brno 8. 11. 17.00

15. kolo 22.11. 2014
Liberec Jihlava 22.11. 17.00

Slavia Hradec Králové 22.11. 17.00

Brno Příbram 22.11. 17.00

Mladá Boleslav Slovácko 22.11. 17.00

Sparta České Budějovice 22.11. 17.00

Teplice Dukla 22.11. 17.00

Plzeň Bohemians 22.11. 17.00

Hradec Králové Slovácko 22.11. 17.00

12. kolo 25. 10. 2014
Jihlava Brno 25. 10. 17.00

České Budějovice Slavia 25. 10. 17.00

Příbram Ostrava 25. 10. 17.00

Slovácko Plzeň 25. 10. 20.15

Jablonec Teplice 25. 10. 17.00

Hradec Králové Dukla 25. 10. 17.00

Sparta Mladá Boleslav 25. 10. 17.00

Bohemians Liberec 25. 10. 17.00

11. kolo 18. 10. 2014
Dukla Příbram 17. 10. 18.00

Liberec Slovácko 17. 10. 20.15

Ostrava Jihlava 18. 10. 17.00

Mladá Boleslav Plzeň 19. 10. 15.45

Slavia Jablonec 18. 10. 17.00

Brno Sparta 18. 10. 17.00

Teplice Bohemians 18. 10. 20.15

Hradec Králové České Budějovice 19. 10. 15.45

Lehká a rychlá tak, abys byl nejlepší hrác na hrištiˇ  ˇ  
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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
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ViKtOrii PlzeŇ ČeKaJí dVa záPaSY na 
VenKOVníCH HřiŠtíCH

Klub z města automobilů okupuje v tabulce Synot ligy šestou příčku 
s  tříbodovou ztrátou na třetí Jablonec. Zajímavostí středočeského 
týmu je fakt, že na vlastním hřišti zaváhali svěřenci trenéra Karla 
Jarolíma jen ve druhém kole proti Dukle Praha. Nejlepším střelcem 
modro-bílého celku je v Plzni dobře známý útočník Tomáš Wágner. 
Ač má na svém kontě necelých 500 odehraných minut, stihl se už pět-
krát gólově prosadit. Z plzeňské kabiny si angažmá v Mladé Boleslavi 
vyzkoušeli dva hráči. Václav Procházka se v týmu z města na břehu 
řeky Jizery zdržel čtyři a půl sezóny, Jan Chramosta má zkušenosti 
s  boleslavským fotbalem o poznání bohatší. V  týmu následujícího 
soupeře Viktorie strávil před přestupem do Viktorie Plzeň celou svou 
profesionální kariéru. Mladou Boleslav vedl jako hlavní kouč v sezóně 
2011/2012 současný trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Zápas mezi celky FK Mladá Boleslav a FC Viktoria Plzeň začíná na 
Městském stadionu v Mladé Boleslavi v neděli 19. října v 15.45 hod.

Neuběhne ani týden a Západočeši se přemístí k zápasu dvanáctého 
kola Synot ligy do Uherského Hradiště, kde hraje svá utkání 1. FC Slo-
vácko. Klub, který po Viktorii Plzeň platí za druhý nejofenzivnější celek 
Synot ligy. Jihomoravané se ale nemohou pyšnit obrannou činností, 

neboť v devíti zápasech obdrželi 14 branek. Tým 
Svatopluka Habance táhne především vytáhlý 
útočník Libor Došek, který je s devíti brankami 
nejlepším střelcem Slovácka i celé Synot ligy. 
V týmu 1. FC Slovácko startovali svou profesi-
onální kariéru dva záložníci Viktorie Plzeň. Mi-
lan Petržela v  jihomoravském týmu strávil tři 
sezóny, Daniel Kolář pouze ročník 2004/2005. 

Výkop utkání 1. FC Slovácko–FC Viktoria Plzeň 
je na Městském fotbalovém stadionu Miroslava 
Valenty v Uherském Hradišti naplánován na so-
botu 25. října ve 20.15 hod.

Dnešní utkání proti týmu 

FK Teplice bude pro plzeňské 

publikum na delší dobu poslední 

možností jak v  Doosan Areně 

vidět hráče Viktorie v  zápasovém 

zatížení. Viktoriány totiž čekají po 

reprezentační přestávce dvě utkání 

na půdě soupeřů, konkrétně v  Mladé 

Boleslavi a Uherském Hradišti.

/ Další program

45 cm

Plzeň  
Borská pole

Benzinová řetězová pila MT 5218
motor 52 cm3, 3,1 PS/ 2,2 kW, hmotnost 6,4 kg, řezná lišta 45 cm, nádrž/ olej 260 ml

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