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Vážení SPORTOVní PŘáTeLÉ,
dovolte mi přivítat Vás na dalším domácím zápase Viktorie Plzeň, ve kterém naši hráči 

změří síly se zástupci Dukly Praha. Všichni věříme, že se nám povede navrátit se na vítěz-

nou vlnu a nabídnout vám stejně výjimečný zážitek, který jsme si všichni společně mohli 

užít v posledním domácím představení proti Hradci Králové.

Dovolte mi prosím vrátit se k poslednímu zápasu hranému na půdě Slavie Praha. Na hřišti 

našeho tradičního soupeře jsme předvedli dle mého názoru kvalitní výkon podpořený ak-

tivní hrou a množstvím šancí. Nemůžu se ubránit dojmu, že v celém průběhu zápasu byla 

tím fotbalovějším týmem právě Viktoria Plzeň. Nicméně fotbal se hraje na góly a v tomto 

nejjasnějším ukazateli byl prostě pražský tým úspěšnější. Pro nás je tento zápas jasným 

impulsem k další poctivé práci. Ligová sezona je teprve na svém začátku, přesto je jasné, 

že boj o přední příčky bude vzácně vyrovnaný. Viktoria neskrývá, že jasným cílem je návrat 

mistrovského titulu do Štruncových sadů. V dnešním duelu budeme chtít k tomuto nároč-

nému úkolu udělat další důležitý krok. 

Dukla se již po několik sezon prezentuje poctivým fotbalem, který nese zasloužené ovoce. Také současnou sezonu odstartoval tým z Julisky na 

výbornou, vítězství nad Spartou v minulém kole je toho jasným důkazem. Pražané se mohou pochlubit velmi pevnou defenzivou, která v dosa-

vadním průběhu sezony inkasovala v ligových bojích pouze jedinou branku. Sám jsem zvědavý, jak se naše útočná síla s touto výzvou popere. 

Po duelu s Duklou nás čeká čtrnáctidenní pauza, která bude vyplněna startem 

české fotbalové reprezentace do kvalifikačních bojů o evropský šampionát. Je 

pro nás ctí, že v národním týmu České republiky se objevuje hned sedm zá-

stupců Plzně, další dva hráče pak Viktoria dodá do reprezentačních výběrů 

Slovenska. Ačkoliv nás tento fakt bude limitovat v tréninkovém procesu, jsme 

za něj rádi. Reprezentace je vyznamenáním pro každého fotbalistu, zároveň 

pak věřím, že se naši zástupci vrátí s ještě větší motivací do dalších ligových 

zápasů v barvách Viktorie. 

Věřím, že dnešní duel se opět odehraje před vynikající kulisou, kterou se mů-

žeme standardně pyšnit. Naším cílem je, abyste domů odcházeli spokojení a 

s pocitem, že hráči v červeno-modrých dresech nechali na hřišti všechno. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Z Benátek do Boleslavi
Vzhledem k velké fotbalové tradici v rodině bylo o směřování ma-
lého Jana rozhodnuto ještě dříve, než se postavil na vlastní nohy. 
„Poprvé mi o fotbale vyprávěli asi ještě v době, kdy jsem to moc 
nevnímal. Táta, děda i jeho bratr hráli fotbal, takže ten se u nás 
v rodině řešil vlastně každý den. Můj děda dokonce hrál druhou 
ligu za Pardubice a byl to právě on, kdo mě poprvé přivedl na fot-
balový trénink. Celé dětství se mi věnoval a nejvíc mu vděčím za 
to, kde teď jsem a co dělám,“ vzpomíná Chramosta na své úvodní 
fotbalové krůčky. „Můj první klub byly Benátky nad Jizerou, ale 
tam jsem byl jenom krátce. Brzy jsem šel na zkoušku do Mladé 
Boleslavi, kde jsem uspěl a zůstal vlastně až do přestupu do 
Plzně. Mým prvním opravdovým trenérem byl pan Falta, který 
mě vedl v přípravce a žáčcích. Nedávno jsme se dokonce viděli, 
když jsme měli sraz s žákovským týmem. Měl radost, že jsem to 
dotáhl takhle daleko,“ vzpomíná třiadvacetiletý útočník, kterému 
v žákovských letech dělal společnost mimo jiné i Ondřej Zahustel, 
současný ligový fotbalista Mladé Boleslavi. „Nejvíc mě bavily ha-
lové turnaje, kdy jsem ráno nemohl ani dospat. Moc jsem se těšil, 
protože jsme měli dobrý tým a vyhráli dokonce mistrovství repub-
liky v hale. Od začátku jsem byl v útoku, měl jsem touhu dávat góly 
a dařilo se mi to. Fotbal pro mě byl radost a tenhle pocit si v sobě 
chci uchovat co nejdéle,“ přemýšlí s náznakem úsměvu třiadva-

cetiletý útočník. Zkombinovat sport se 
školní docházkou nedělalo mladému 
Janu Chramostovi problémy. „Já jsem 
byl pilný student. Rodiče po mě chtěli, 
abych se soustředil v  první řadě na 
školu a až pak na fotbal. Já to často 
vnímal opačně, ale školu jsem neza-
nedbával. V  mládí jsem vůbec netušil, 
jestli mě fotbal bude živit nebo ne. 
Chtěl jsem mít dobré vzdělání, 
takže jsem se učil pravidelně 
a ve škole měl jedničky nebo 
dvojky,“ říká premiant třídy.

Chramosta k tabuli? Vždy 
připraven
„Můj úplně první vzor byl Didier 
Drogba a pak Fernando Torres. 
Pamatuju si, že jsem měl velký 
plakát na dveřích. Není to tak 
dávno, nějakých pět nebo šest 
let,“ směje se rychlonohý for-
vard. Mládežnickými kategori-
emi procházel jako nůž máslem 
i díky tomu, že se soustředil na 
sport, který mu přirostl k srdci. 
„Zajímal jsem se jen o školu 
a fotbal. V  Boleslavi jsem šel 
postupnými kroky, žádnou ka-
tegorii jsem nepřeskočil. Ze 
žáků jsem šel do mladšího do-
rostu, pak přišel starší dorost, 
kde jsem hrál s kluky o rok 
nebo o dva staršími. Byla to 
pro mě skvělá zkušenost a díky 

JAn CHRAMOSTA. TLAK ze MĚ DĚLá LePŠíHO 
HRáČe.

Jan Chramosta je v  týmu Viktorie Plzeň teprve krátce, 

stihl si už ale získat sympatie mnoha fanoušků. Svým 

bezprostředním chováním mimo hřiště dává najevo, že 

fotbal pro něj není žádná věda, ale především zábava a 

životní vášeň zároveň. Věčně usměvavý rodák z Benátek 

nad Jizerou projde v  následujících kapitolách celý svůj 

fotbalový život.
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tomu jsem pak neměl problém přejít do B-
-týmu,“ má jasno talentovaný fotbalista. Za-

tímco základní školu navštěvoval v  rodných 
Benátkách nad Jizerou, Gymnázium absol-

voval už v Mladé Boleslavi. „Když jsem šel na 
gympl, už jsem tušil, že by mě to mělo připravit 

na vysokou školu. Ve třeťáku jsem ale dostal in-
dividuální studijní plán a na veškeré testy nebo 

zkoušení jsem se připravoval sám doma. Pořád 
mám v hlavě, že vysokou školu zkusím, ale nebylo 

by to lehké. Studium je buď denní, což se mi ne-
hodí, nebo o víkendech, kdy hrajeme zápasy. Nyní 

chodím alespoň na hodiny angličtiny a třeba v bu-
doucnu se na nějaké studium ještě najde čas. Bavil 

by mě například sportovní marketing nebo něco, co 
se točí kolem fotbalu,“ přemýšlí. 

Mladíkem v reprezentaci i ligovém týmu
V dorosteneckém věku se Chramosta začal prosazovat 

do mládežnických reprezentačních výběrů. „Začalo to 
už v patnácti, kdy jsme hráli za kraj a v dalších letech i 

v národním týmu. Povedl se mi například zápas v Belgii, 
kde se mi podařilo vstřelit několik gólů. Ten pocit, kdy 

jsem poprvé nastupoval na hřiště a slyšel českou hymnu, 
nikdy nezapomenu. Mými spoluhráči byl například Martin 

Doležal z Jablonce nebo Jakub Petr z Olomouce, v bráně 
byl tuším Roman Valeš. Když nad tím tak přemýšlím, tak 

hodně z  nás teď hraje ligu,“ vzpomíná na své spoluhráče 
Jan, který se v  osmnácti letech stal právoplatným členem 

ligového celku Mladé Boleslavi. „V zimě 2009 jsem měl dostat 
první pozvánku do áčka a jel s  týmem na herní soustředění 

do Turecka. Bohužel jsem se před odletem zranil a byl jsem 
z toho trochu smutný. Stál jsem o svou šanci, kdy bych se mohl 

poprat o místo v kádru. Paradoxně to pro mě byla ale asi vý-
hoda. Boleslavi se na jaře moc nedařilo a trenér ukázal na mě 

bez toho, že bych s týmem delší dobu trénoval. Nejdřív jsem na-
stoupil na dvacet minut do utkání se Žižkovem, další zápas jsem 

hrál už od začátku a navíc jsem začal střílet branky. Byl jsem asi 
neokoukaná tvář, a proto jsem dostal příležitost ukázat, co ve 
mně je,“ popisuje své první zkušenosti s nejvyšší českou soutěží. 
Vstup do ligy měl Chramosta vskutku excelentní, v  prvních čty-
řech utkáních zaznamenal tři branky a trenéru Hapalovi se jeho 

pojetí hry zamlouvalo. „Asi jsem ho něčím zaujmout musel, ale 
pan Hapal po sezóně v Boleslavi skončil, ani jsme se nestihli po-
řádně poznat.Já ale v áčku zůstal a nejvíc asi vzpomínám na finále 
domácího poháru proti Olomouci. To byl jeden z mých největších 
fotbalových zážitků. Každý tým dal po gólu a rozhodovaly až poku-
tové kopy. Já dal rozhodující penaltu a pak přišla obrovská eufo-
rie a moje první větší trofej,“ pátrá v nedávných vzpomínkách Jan 
Chramosta. „Byl jsem nervózní, nebudu tvrdit, že ne. V  zápase 
na mě byla odpískaná penalta, díky které jsme vyrovnali na 1:1. 
Následný penaltový rozstřel byl dost napínavý, pamatuji si, že se 
rozhodlo snad až v osmé sérii. Za Olomouc šel přede mnou na pe-
naltu Tomáš Hořava a já si hlavně říkal, ať nepromění. To se stalo 
a já tam šel s tím, že když dám gól, celý zápas rozhodnu. Takové 
situace mám rád a dokázal jsem si s ní poradit,“ dodává. 

Po nucené pauze zpátky na vlastních nohách
V  následující sezóně byl Jan Chramosta základním stavebním 
kamenem týmu z  města automobilů. Závěr července roku 2012 
by ale raději vymazal ze svého nejen fotbalového života. „Na tré-
ninku jsem při běžném cvičení vystřelil a špatně došlápl na zem. 
Ve vteřině jsem cítil bolest, 
kterou jsem do té doby nepo-
znal a věděl jsem, že je něco 
špatně. Magnetická rezo-
nance potvrdila přetržené 
vazy, což byla asi ta nejhorší 
varianta. Byl to pro mě šok, 
bezmoc, zklamání. Před-
chozí sezóna pro mě byla 
nejlepší v  kariéře, v  Bo-
leslavi jsem byl kapitán 
a rýsovala se mi možná 
i pozvánka do senior-
ské reprezentace. Zra-
nění přišlo v  nejhorší 
možnou dobu, ale 
člověku nezbývá, než 
se oklepat, pracovat 
na sobě a věřit, že 
přijde ještě jedna 
šance,“ říká s  váž-
nou tváří, kterou 
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u něj lze mimo fotbalové hřiště vidět jen 
zřídkakdy. „Předtím jsem díky mládež-
nickým reprezentacím neměl snad čtyři 
roky letní dovolenou. Po operaci jsme 
s  přítelkyní vyrazili na čtrnáct dní do 
tepla,“ hledá pozitiva Chramosta. Ná-
vrat na fotbalová hřiště neuspěchal, 
s  tréninkem začínal v  zimních měsí-
cích. „To načasování snad nemohlo 
být horší, protože v zimě jsme cho-
dili na umělou trávu, což pro moje 
koleno nebylo vůbec ideální. Snažil 
jsem se ale trénovat individuálně 
a hodně mi pomohlo zimní sou-
středění v  Turecku, kde jsem 
mohl využívat přírodní hřiště. 
V  dubnu 2013 jsem se vrátil do 
zápasové zátěže,“ říká forvard, 
který spíše než robustního 
bourače připomíná rychlostně 
skvěle vybaveného technika. 
„V sezóně po zranění jsem 
hrál vlastně jenom pohá-
rová utkání, kdy jsme vy-
řadili Spartu a ve finále 
potkali Jablonec. Vidím to 
jako dnes, vedli jsme 2:1 
a na konci dostali vyrov-
návací gól. Dostali jsme 
se až do penalt a tam byl 
šťastnější náš soupeř,“ 
vzpomíná Chramosta, 
který v  obou finálo-
vých rozstřelech po-
kutový kop proměnil. 
„Penalty jsem kopal 
hlavně v žácích i do-
rostu a hodně jsem 
je proměňoval. Ur-
čitě se téhle zod-
povědnosti nebo-
jím, ale jsou tu 

i jiní hráči, kteří 
mají s  penaltami 

velké zkušenosti,“ 
zůstává skromný 

rodák z  Benátek 
nad Jizerou. 

Go west!
Ze středních Čech se 

ale brzy měl stěho-
vat směrem na západ. 

O boleslavský klenot 
projevila zájem Viktoria 

Plzeň. „Přišlo to celkem 
rychle. Na konci minulé 

sezóny mě Plzeň kontak-
tovala a já byl hned pro. 

V  Boleslavi jsem měl svou 
pozici, ale na druhou stranu 

jsem tam byl už od sedmi let. 
Cítil jsem na sobě, že potře-

buji změnit prostředí a získat 
novou motivaci. Do Plzně jsem 

přišel jako posila a všichni ode 
mě čekají kvalitní výkony a góly. 

Tenhle tlak mi nevadí, naopak 
ho mám rád. Pod tlakem jsem 

vlastně pořád, v Boleslavi se mu-
selo vyhrávat pořád a o Plzni to 

platí dvojnásob, protože má ty nej-
vyšší cíle. Když jdu sám na gólmana 

nebo kopu penaltu, nesmím nad tím 
moc přemýšlet. Čím míň času na vy-

řešení celé situace mám, tím lépe. 
Tlak ze mě dělá lepšího hráče,“ pro-

zrazuje novopečený viktorián. Plzeň 
pro něj bylo prvním angažmá mimo 

jeho mateřské střední Čechy. „Bylo to 
pro mě hodně zvláštní, protože pořádně 

jsem znal vlastně jen jeden stadion. 
Při mé první cestě do Plzně jako do no-

vého působiště jsem byl plný očekávání. 
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Všechno mě moc příjemně překvapilo. Klub funguje skvěle, naši 
fanoušci jsou fantastičtí a chodí ve velkém počtu. Výborné pu-
blikum mi všechno ulehčilo, lépe se mi v Plzni zvyká, když vím, 
že nás na každém zápase bude podporovat taková síla,“ smeká 
pomyslný klobouk směrem k plzeňským příznivcům. „Stále ještě 
dojíždím z Prahy. Bydlím na stejném místě jako dřív, akorát vyjíž-
dím z hlavního města opačným směrem. Ještě jsem neměl čas 
poznat Plzeň, ale určitě se nechám zlákat jejími krásami. Znám 
vlastně jen cestu z  Prahy, stadion a pivovar, kam chodíme na 
obědy,“ říká útočník, který v  posledních zápasech prokázal čich 
na branky. „S čichem na góly se musí člověk tak trochu narodit. Od 
mala jsem hrál pořád v útoku a střílel branky. Góly jsou to, co mě 
na fotbalu nejvíc baví a naplňuje. Jsem rád, že jsem se v úvodních 
zápasech v Plzni gólově prosadil. Pro psychiku každého hráče je 
důležité, když se mu daří,“ těší Jana Chramostu, kterého mimo 
fotbalu baví také sporty s raketou v ruce. „Jako doplňkový sport 
mám rád squash, tenis nebo ping pong. Rád si zahraju ale jaký-
koliv sport. Ale třeba na hudební nástroj neumím. Sestra hrála 
na klavír, ale když jsem se jí do toho snažil fušovat, vyhnala mě,“ 
uzavírá se smíchem nyní už viktorián ´Chramy .́

Moře nebo hory?

Moře.

Pivo nebo víno?

Ani jedno.

Knedlík nebo těstoviny?

Těstoviny.

Iron Maiden nebo Justin Bieber?

Tak to si nevyberu … mám rád hudbu, kterou dělá třeba 

Mike Spirit.

Horor nebo komedie?

Komedie, rád se směju.

Knížka nebo časopis?

Časopis, ale jeden oblíbený nemám.

Auto nebo kolo?

Auto, to je jasný.

Trénink nebo zápas?

Zápas.

La liga nebo Premiereleague?

La Liga.

Mesi nebo Ronaldo?

Ronaldo.

Červená nebo modrá?

Modrá

DOTAZNÍK PRO JANA CHRAMOSTU
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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
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Utkání proti USA, hrané ve středu 3. září od 20:15, poslouží ná-
rodnímu celku jako generálka na vstup do kvalifikace o evropský 
šampionát 2016 ve Francii. O necelý týden poz-
ději, v úterý 9. září, se uskuteční první dějství 
kvalifikačního cyklu. Česká republika v něm 
od 20:45 změří síly s Nizozemskem. Trenér 
Pavel Vrba nominoval k zářijovým zápasům 
hned sedm zástupců Viktorie Plzeň. Proti 
Spojeným státům americkým i Nizozem-
sku se mohou představit David Limber-
ský, Daniel Kolář, Tomáš Hořava, Václav 
Procházka, Milan Petržela, Václav Pilař 
a Radim Řezník. 

Ostravský rodák si reprezentační po-
zvánku vysloužil vůbec poprvé. „Jsou 
to krásné pocity, ani je neumím po-
psat. Jsem za to strašně rád. Vždy 
jsem měl jako priority být zdravý 
a hrát za Plzeň, teď k tomu jako bo-
nus přibyla pozvánka do reprezen-
tace,“ popisuje Radim Řezník. 

Po dlouhodobém zranění a po ná-
vratu do Plzně se vrací do formy 
Václav Pilař, který se v nominaci 
objevil poprvé po úspěšném 

Euru 2012. „Jsem rád, že jsem po dvou letech zpátky v reprezen-
taci. Poslední dobou jsem dělal všechno proto, abych se do výběru 
dostal, na sraz se moc těším. V Plzni se snažím předvádět co nej-
lepší výkony a udělat maximum pro dobré výsledky. Díky tomu při-
šla další pozvánka do reprezentace,“ říká Václav Pilař. 

Viktoria Plzeň bude mít zastoupení i v reprezentačním týmu Slo-
venska, do kterého byl nominován brankář Matúš Kozáčik. Mezi 
náhradníky pak figuruje zkušený forvard Marek Bakoš. Ve sloven-
ském celku do jednadvaceti let se představí Patrik Hrošovský.

V SenIORSKýCH RePRezenTAČníCH TýMeCH 
FIGURUJe OSM VIKTORIánŮ

Viktorii Plzeň čeká po utkání s Duklou Praha čtrnáctidenní 

přestávka. Důvodem odstávky nejvyšší české soutěže 

jsou dva zápasy národního celku. V dresu se lvíčkem na 

prsou se bude bít také početná enkláva ze západu Čech.
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PRODeJ PeRMAnenTníCH VSTUPeneK nA 
SezÓnU 2014/2015 OBnOVen

Viktoria Plzeň obnovuje prodej permanentních vstupenek na se-
zónu 2014/2015. Všichni zájemci o permanentku si tak mohou za-
jistit vstup na zbývající domácí zápasy za zvýhodněnou cenu. „Zá-
jem fanoušků o celosezónní vstupenky byl před letošní sezonou 
enormní. Vzhledem k velkému zájmu o jednotlivé zápasy věříme, že 
také nyní se obnovený prodej setká u našich příznivců s úspěchem,“ 
říká na startu další fáze prodeje tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. 

Prodej permanentních vstupenek bude ve Viktoria Shopu ve Štrun-
cových sadech obnoven v pondělí 1. září. Zajistit si vstup na všechny 
zbývající zápasy letošního ročníku Synot ligy bude možné ve stan-
dardní otevírací době fanshopu od 9 do 17 hodin. „Ceny permanen-
tek byly upraveny podle počtu zbývajících zápasů. Samozřejmě zů-
staly zachovány veškeré výhody spojené se samotnou permanentní 
vstupenkou,“ říká tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. „Počet per-
manentkářů již překročil magickou hranici pěti tisíc. Pro všechny 
držitele navíc již v  následující reprezentační přestávce chystáme 
další překvapení,“ dodává Pillár.

Ceny permanentek na Dětskou tribunu Hitrádia FM Plus. 
1 dospělý + 1 dítě  2 000 Kč
1 dospělý + 2 děti  2 300 Kč
1 dospělý + 3 děti  2 500 Kč
2 dospělí + 1 dítě  3 500 Kč
2 dospělí + 2 děti  3 800 Kč
2 dospělí + 3 děti  4 000 Kč
Samostatná dětská  700 Kč

Tradiční permanentní vstupenky
1. kategorie  1 900 Kč
2. kategorie  1 600 Kč
3. kategorie  1 000 Kč

Rozdělení sektorů
1. kategorie: sektory C, D, E, F, S7, S8, T9, T10
2. kategorie sektory: A, B, G, H, S6, T11
3. kategorie sektory: P1, P2, P3, R4, R5, V14, V15
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Společnost KAPPENGERGER + 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. 

 
KAPPENGERGER + 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 
 
 

 
 
 

Prodej permanentek / 

Výhody spojené s nákupem permanentní vstupenky

Vstup na všechna utkání A týmu v rámci Synot ligy, domácího Po-
háru, přátelských duelů hraných v Doosan Areně nebo tréninko-
vém areálu v Luční ulici

Vstup na všechny domácí utkání juniorky, mládežnických celků 
nebo ženských týmů FC Viktorie Plzeň hraných v Doosan Areně 
nebo tréninkovém areálu v Luční ulici

Jednorázová sleva 50% na nákup nezlevněného zboží z produkce 
Ligy mistrů a Evropské ligy ve fanshopu FCVP (platí do případ-
ného vyprodání zásob)

Stálá sleva 10 % na veškerý sortiment ve fanshopu FC Vikto-
rie Plzeň

Sleva 10 % na servis v Porsche Plzeň

Sleva 5 % na služby společnosti DESINSEKTA, s.r.o.

Sleva 10 % na nákupy ve vinotékách LeBouchon Plzeň (Pražská 
23, Na Roudné 110)

Sleva 5 % na služby společnosti Plzeňský ATAC-IN, s.r.o.

Slevový kupon do provozoven společnosti AZ Catering servi-
ces, s.r.o. (restaurace Na Spilce, restaurace Na Parkáně, restau-
race U Salzmannů, Bowling Sladovnická, 12° Restaurant)

Sleva 5 % na nákupy ve všech maloobchodních prodejnách  M.A.T. 
Group, s.r.o. – platí v celé ČR

Sleva 5 % na nákupy v prodejně Profesional CZ s.r.o.

Sleva 5 % na pronájem obytných automobilů a karavanů ve spo-
lečnosti PAME-RENT s.r.o.
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Žijeme ve věku moderních 
IT technologií a nejrůzněj-
ších aplikací. Ty nás prová-
zejí každodenním životem. 
Počítače, internet, sociální 
sítě, chytré mobilní telefony 
či tablety většina lidí používá 
k práci, komunikaci s blízkými 
nebo zábavě. Skupina SYNOT 
se proto rozhodla výrazně 
pomáhat také rozvoji této 
oblasti.

„Samozřejmě, že si uvědo-
mujeme obrovský význam 
online technologií pro dnešní 
dobu. Proto naše skupina SY-
NOT kromě toho, že například 
sama provozuje supermoder-
ní datové centrum Monaco, 
dlouhodobě podporuje také 
začínající či nadějné startu-
pové projekty a fi rmy, které 
mohou být přínosem pro širo-
kou veřejnost“ uvedl Miroslav 
Valenta ml., obchodní ředitel 
skupiny SYNOT.

Jde například o společnost 
Madfi ngerGames, která se 
stala vítězem čtvrtého ročníku 
ankety Mobilní aplikace roku 
v kategorii „hry“. Právě v těchto 
dnech navíc pro všechny milov-
níky zábavy přichází s horkou 
novinkou – tou je zábava urče-
ná všem generacím - MONZO. 
Jde o virtuální stavebnici, která 
umožní konstrukci vlastního 
modelu například automobi-
lu, motocyklu či letadla přímo 
v mobilním zařízení. 

„Výstavba virtuálních mo-
delů „jedním prstem“ má 
velmi blízko ke skutečnému 
provedení stavby. Celý pro-
ces spočívá v tom, že hráči 
své virtuální modely sami 
nakupují, vybalují jednotlivé 
součástky z krabic, montují, 
barví a v konečné fázi svůj 
model sdílejí prostřednic-
tvím sociálních sítí,“ dodává 
Marek Rabas ze společnosti 
Madfi ngerGames. 

Podporu získaly i další fi rmy, 
jako například Flow studio, 
zabývající se vývojem bez-
dotykového ovládání soft-
warových aplikací, nebo 
společnost BLUE 88, autor 
slevového portálu Slevíci. 
Skupina SYNOT podporuje 
také různé startupové soutě-
že, jejichž vítězům poskytuje 
zázemí, fi nanční podporu 
i potřebné mezinárodní zku-
šenosti.

SYNOT
PODPOROVATEL NADĚJNÝCH 

STARTUPOVÝCH FIREM

Podívejte se, co umí nová 
virtuální stavebnice MONZO
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Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 
venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých 

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

Věděli jste, že...

Od roku 2005 dokázal Baník v Liberci vyhrát 
z deseti zápasů jediný. Zbylých šest prohrál 

a tři skončily remízou.

LIB – OVA

Plzeň v zápasech s Duklou získala 75% všech 
možných bodů, což je více, než proti jaké-
mukoli dalšímu klubu. Z osmi vzájemných 
zápasů s Pražany neprohrála ani jeden.

PLZ – DUK

Přesně 100 žlutých karet viděli celkem 
hráči Slovácka a Příbrami ve 24 vzá-

jemných utkáních. K tomu navíc ještě 8 
červených.

SLO – PRI

Souboj Jihlavy s Českými Budějovicemi je 
jejich teprve třetím vzájemným zápasem 
v historii ligy. V předchozích dvou si každý 

tým připsal jedno vítězství.

JIH – CEB

Z osmi zápasů v Ďolíčku dokázali hráči 
Hradce vyhrát jediný. V květnu 1997 se 

radovali po výsledku 2:1.

BOH – HKR

Mladá Boleslav již sedm zápasů v řadě 
neodešla ze zápasu se Slavií poražena. 
Pětkrát dokázala vyhrát a dvakrát remí-

zovat s celkovým skóre 16:6.

MBL – SLA

Pouze ve dvou z 34 vzájemných zápasů 
nepadl ani jeden gól. Celkem se potom 

střelci prosadili v 88 případech.

BNO – TEP

Z celkových 60 možných bodů jich z Letné 
Jablonec dokázal odvézt jen 5 za dvě remízy 

a jediné vítězství (březen 2007).

SPA – JAB

Žijeme ve věku moderních 
IT technologií a nejrůzněj-
ších aplikací. Ty nás prová-
zejí každodenním životem. 
Počítače, internet, sociální 
sítě, chytré mobilní telefony 
či tablety většina lidí používá 
k práci, komunikaci s blízkými 
nebo zábavě. Skupina SYNOT 
se proto rozhodla výrazně 
pomáhat také rozvoji této 
oblasti.

„Samozřejmě, že si uvědo-
mujeme obrovský význam 
online technologií pro dnešní 
dobu. Proto naše skupina SY-
NOT kromě toho, že například 
sama provozuje supermoder-
ní datové centrum Monaco, 
dlouhodobě podporuje také 
začínající či nadějné startu-
pové projekty a fi rmy, které 
mohou být přínosem pro širo-
kou veřejnost“ uvedl Miroslav 
Valenta ml., obchodní ředitel 
skupiny SYNOT.

Jde například o společnost 
Madfi ngerGames, která se 
stala vítězem čtvrtého ročníku 
ankety Mobilní aplikace roku 
v kategorii „hry“. Právě v těchto 
dnech navíc pro všechny milov-
níky zábavy přichází s horkou 
novinkou – tou je zábava urče-
ná všem generacím - MONZO. 
Jde o virtuální stavebnici, která 
umožní konstrukci vlastního 
modelu například automobi-
lu, motocyklu či letadla přímo 
v mobilním zařízení. 

„Výstavba virtuálních mo-
delů „jedním prstem“ má 
velmi blízko ke skutečnému 
provedení stavby. Celý pro-
ces spočívá v tom, že hráči 
své virtuální modely sami 
nakupují, vybalují jednotlivé 
součástky z krabic, montují, 
barví a v konečné fázi svůj 
model sdílejí prostřednic-
tvím sociálních sítí,“ dodává 
Marek Rabas ze společnosti 
Madfi ngerGames. 

Podporu získaly i další fi rmy, 
jako například Flow studio, 
zabývající se vývojem bez-
dotykového ovládání soft-
warových aplikací, nebo 
společnost BLUE 88, autor 
slevového portálu Slevíci. 
Skupina SYNOT podporuje 
také různé startupové soutě-
že, jejichž vítězům poskytuje 
zázemí, fi nanční podporu 
i potřebné mezinárodní zku-
šenosti.

SYNOT
PODPOROVATEL NADĚJNÝCH 

STARTUPOVÝCH FIREM

Podívejte se, co umí nová 
virtuální stavebnice MONZO
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„Dřív mě zajímali kluci v kotli. 
Teď nespustím oči z kluků na hřišti.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

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!

SYNOT liga @Synotliga_CZ

@kalous37: Vlada Smicer uz ve Slavii neni ,ale stistko asi zustalo #synotLiga

@lukas_dvorak: A znovu fantom Křížek. Teď drží @SK_Dynamo_CB v naději na vítězství. 
#CEBMBL #synotliga #synotweet

@michalhrdlicka: Jugasův zápas blbec: vlastní gól + červená karta. #synotliga

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Lůca Viki Svobodová 
Každej stadión má svou 
osobitou atmosféru, pro 

mě je nejlepší v Plzni

Olda Rubes 
Nejlepší atmosféra je jednoznačně v Edenu! Tribuna Sever je skvělá, povzbuzuje svůj tým i když se 

momentálně nedaří, tak pořád stojí za Slavii, mají skvělý a hlavne moderní stadion na kterém je úžas-
ná atmosféra a když do toho přidají ještě skvělé chorea a pyro je to úžasný!! Takže za mè jednoznačně 

Eden a Tribuna Sever ;))

Jiří Slunečko 
Nejlepší atmosféra je když se hraje pěkný fotbal a je plný dům. A je jedno,jestli je to Letná,Eeden,Ju-

liska nebo na Bazalech  Když je podpora fanoušků atmosféra je úžasná. Můj asi nejlepší zážitek 
je zápas Sparty proti Teplicím.. Tenkrát hrál ještě Tomáš Řepka a hlavičkou trefi l Spartě titul.. bylo 

vyprodáno,proběhla mexicka vlna a celkové ten zápas a fandeni bylo super... 

Jan Bednář 
Snad netřeba otázky. Nejlíp bylo je a bude 
jedinně v Ďolíčku. Rodinná atmosféra,fajn 
lidi,prostě TOP 1. Ostatní stadiony /beto-

nárky/jsou o dost levelů níž.

Vašek Hora 
...když je na Stina-

dlech plny dům tak na 
to v ČR nikdo nemá.

Na jakém stadionu je podle vás nejlepší atmosféra?

www.synotliga.cz

@petr_sveceny: Kouzlo Míry Beránka pokračuje. Po dnešku už asi opravdu platí, že 
Slavia je zpátky… #synotliga
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„Dřív mě zajímali kluci v kotli. 
Teď nespustím oči z kluků na hřišti.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

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!

SYNOT liga @Synotliga_CZ

@kalous37: Vlada Smicer uz ve Slavii neni ,ale stistko asi zustalo #synotLiga

@lukas_dvorak: A znovu fantom Křížek. Teď drží @SK_Dynamo_CB v naději na vítězství. 
#CEBMBL #synotliga #synotweet

@michalhrdlicka: Jugasův zápas blbec: vlastní gól + červená karta. #synotliga

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Lůca Viki Svobodová 
Každej stadión má svou 
osobitou atmosféru, pro 

mě je nejlepší v Plzni

Olda Rubes 
Nejlepší atmosféra je jednoznačně v Edenu! Tribuna Sever je skvělá, povzbuzuje svůj tým i když se 

momentálně nedaří, tak pořád stojí za Slavii, mají skvělý a hlavne moderní stadion na kterém je úžas-
ná atmosféra a když do toho přidají ještě skvělé chorea a pyro je to úžasný!! Takže za mè jednoznačně 

Eden a Tribuna Sever ;))

Jiří Slunečko 
Nejlepší atmosféra je když se hraje pěkný fotbal a je plný dům. A je jedno,jestli je to Letná,Eeden,Ju-

liska nebo na Bazalech  Když je podpora fanoušků atmosféra je úžasná. Můj asi nejlepší zážitek 
je zápas Sparty proti Teplicím.. Tenkrát hrál ještě Tomáš Řepka a hlavičkou trefi l Spartě titul.. bylo 

vyprodáno,proběhla mexicka vlna a celkové ten zápas a fandeni bylo super... 

Jan Bednář 
Snad netřeba otázky. Nejlíp bylo je a bude 
jedinně v Ďolíčku. Rodinná atmosféra,fajn 
lidi,prostě TOP 1. Ostatní stadiony /beto-

nárky/jsou o dost levelů níž.

Vašek Hora 
...když je na Stina-

dlech plny dům tak na 
to v ČR nikdo nemá.

Na jakém stadionu je podle vás nejlepší atmosféra?

www.synotliga.cz

@petr_sveceny: Kouzlo Míry Beránka pokračuje. Po dnešku už asi opravdu platí, že 
Slavia je zpátky… #synotliga
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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 160
Prvoligové branky 4

14 Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 262
Prvoligové branky 19

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

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 129
Čistá konta 52

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 240
Prvoligové branky 16

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 67
Prvoligové branky 4

2

FC VIKTORIA PLzeň

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 142
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 244
Prvoligové branky 33

11

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 165
Prvoligové branky 11

7

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 31
Prvoligové branky 6

17

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

24

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

18

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 58
Prvoligové branky 11

6

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 80
Prvoligové branky 10

20
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 235
Prvoligové branky 56

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

23Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 63
Prvoligové branky 22

9

Miroslav Koubek 
1. 9. 1951
hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Petr Kostelník
5. 2. 1964
trenér bankářů

zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Petr nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

MUDr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

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

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

27 Jan Chramosta
12. 10. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 124
Prvoligové branky 37

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

31
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PARTneŘI MLáDeže

VýznAMní PARTneŘI

GeneRáLní PARTneR MLáDeže HLAVní PARTneR MLáDeže
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ÚSPĚŠNÍ DOMA
I V ZAHRANIČÍ!
SPOLEČNĚ JIŽ NĚKOLIK LET
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V utkání hraném v pondělí 18. srpna se Slavia v Plzni ujala vedení 
díky nařízené penaltě v první půli, kterou proměnil Mysliveček. 
Po výměně stran nejprve hlavičkou srovnal skóre Černý, Diop ale 
rychle poslal sešívané zpět do vedení a střídající Hurka pak v nasta-
vení potrestal sázku domácích na ofenzivu třetí brankou.

Netradičně ve čtvrtek 21. srpna zajížděli svěřenci Jiřího Kohouta 
do hlavního města. Na pražské Julisce se odehrálo opravdové 
drama. Fanoušci v souboji juniorských týmů Dukly a Plzně viděli 
pět gólů a velmi nadprůměrné utkání. Ačkoli šli viktoriáni do vedení 

POSLeDní DOMáCí záPAS JUnIOŘI VIKTORIe 
zVLáDLI

Junioři Viktorie Plzeň odehráli v  uplynulých čtrnácti 

dnech tři zápasy. Utkání proti týmům z  hlavního města 

se mladým viktoriánům výsledkově nepodařila, juniorům 

Slavie Praha podlehli na domácí půdě 1:3 a na hřišti Dukly 

vstřelili pouze o branku víc. Porážku 2:3 však odčinili 

v pondělí, kdy nepovolili Baníku Ostrava ani branku a sami 

dvakrát rozvlnili soupeřovu síť.
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už v první minutě, museli téměř o půl hodiny později vyrovnávat na 
2:2. Dvě branky Černého však na vítězství nestačily, a tři body tak 
zůstaly v hlavním městě.

V pondělí nastoupili v Luční ulici junioři Viktorie do zápasu s Baní-
kem Ostrava s cílem napravit dvě výsledková zaváhání. Plzeňský 
tým posílila trojice hráčů A-týmu Kovařík, Tecl a Hejda, přičemž 
právě Tecl obstaral první a nakonec i vítězný gól utkání. Po pře-
stávce se ještě krásně trefil Marek Šíša. Baník už odpověď nenašel.

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

Branky: 18. Tecl, 51. Šíša
Diváci: 60
FC Viktoria Plzeň: Adamovič – Medveděv, Piroch, Hejda L., 
Šíša (71. Glazer), Hradecký, Kovařík, Čihák, Lešek, Černý 
(77. Bohó), Tecl

FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 1:3 (0:1)

Branky: 60. Černý – 25. Mysliveček (pen.), 70. Diop, 90. 
Hurka
Diváci: 120
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Glazer, Piroch, Čišovský, Lešek 
– Čihák (73. Hvězda), Hradecký – Pernglau (62. Vávra), 
Bohó, Hejda (73. Ruml) – Černý

FK Dukla Praha–FC Viktoria Plzeň 3:2 (2:2)

Branky: 4. a 21. Vopat, 78. Brejcha – 1. a 28. Černý
Diváci: 50
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Glazer, Piroch, Čihák, Lešek 
– Hradecký, Chrien (55. Medveděv) – Pernglau (70. Vávra), 
Bohó, Hejda – Černý
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DOROSTeneCKý VýBĚR U19 Se DRží 
nA VíTĚznÉ VLnĚ

V sobotu 16. srpna hráli dorostenci U19 na hřišti teplického fot-
balového klubu. Díky brankám Bočka a Sedláčka strhli vítězství 
na svou stranu a ze severu Čech si přivezli první letošní ven-
kovní výhru.

Na venkovní vítězství tým do devatenácti let navázal povede-
ným domácím zápasem s  Mladou Boleslaví. „K vítězství jsme 
došli kvalitní hrou. Zápas jsme mohli rozhodnout již dříve, což 
je drobná kaňka při celkovém hodnocení utkání. V závěru jsme 
však po inkasované brance nedovolili hostům žádnou další pří-
ležitost, naopak dobře hrající Sedláček náš náskok pojistil,“ 
hodnotí utkání trenér Jiří Žilák.

V  dohrávce 1. kola hrála Viktoria Plzeň U19 uprostřed týdn se 
zatím neporaženou Slavií Praha. Západočeši byli po většinu 
utkání jasně lepším týmem a po hattricku Ondřeje Rumla vedli 
3:0. Slavia sice dokázala snížit na rozdíl jediné branky, viktori-
áni si ale cenné vítězství pohlídali. 

Z  šesti odehraných zápasů výběr do devatenácti let 

jednou prohrál, jednou remizoval a čtyřikrát vyhrál. 

Tři body si tým vedený trenérem Jiřím Žilákem připsal 

už třikrát v řadě. 

FK Teplice U19 – FC Viktoria Plzeň U19 1:2 (0:1)

FC Viktoria Plzeň U19: Juraši, Ruml, Debellis (61. Kopřiva), 
Kule, Skála, Brožík, Průcha, Boček (74. Novák), Provod (84. 
Ritschel), Sedláček (88. Matějka), Petr
Branky Viktorie: 33. Boček, 70. Sedláček

FC Viktoria Plzeň U19–FK Mladá Boleslav 3:1 (2:0)

FC Viktoria Plzeň U19: Juraši – Kule, Brožík, Novák, Ruml 
– Petr, Kopřiva (87. Svoboda), Provod (84. Skála), Debellis 
(63. Matějka) – Sedláček, Hašek (75. Ritschel) 
Branky Plzně: 7. Hašek, 38., 91. Sedláček

SK Slavia Praha U19–FC Viktoria Plzeň U19 2:3 (0:2)

FC Viktoria Plzeň U19: Juraši – Boček (86. Novák), 
Petr, Debelis (73. Ritschel), Hašek (77. Skála) – Kule, 
Brožík, Provod (59. Kopřiva), Matějka (55. Sedláček) – 
Průcha, Ruml
Branky: 72. Badocha, 79. Jakab – 8., 33., 48. Ruml
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U19
5. kolo 16. 8. 
FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 1:2

6. kolo 23. 8. 
FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 3:1

1. kolo 27. 8. 
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 2:3

U17
2. kolo 16. 8. 
Dukla Praha–FC Viktoria Plzeň  4:5 pen

3. kolo 24. 8. 
FC Viktoria Plzeň–Bohemians 1905 2:0

U16
2. kolo 16. 8. 
FK Dukla Praha–FC Viktoria Plzeň 5:4

3. kolo 24. 8. 
FC Viktoria Plzeň–Bohemians 1905 
1:2 pen

U15
1. kolo 16. 8. 
FC Viktoria Plzeň–FK Baník Most 7:2

2. kolo 20. 8.
Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 3:1

U14
1. kolo 16. 8.  
FC Viktoria Plzeň–FK Baník Most 3:0

2. kolo 20. 8.  
FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 
4:3

ženY 
1. kolo 23. 8. 
Fotbal Pardubice–FC Viktoria Plzeň 2:1

DOROSTenKY 
1.kolo 23. 8.  
Fotbal Pardubice–FC Viktoria Plzeň 0:6
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P L Z E Ň

malby natery

Základní
Logotyp

Logotyp 
v šedé škále

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

nejen sportovní výživa

nejen sportovní výživa

Černá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

 
Process Black C
0/0/0/100
0/0/0
#000000

Šedá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

 
Cool Gray 9C
0/0/0/50
119/119/119
#777777

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

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

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

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

spol.s r. o.

PARTneŘI
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Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

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

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

DYBS 

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

88.3    92.5    93.2    100.0    107.9

OFICIáLní DODAVATeLÉ

MeDIáLní PARTneŘI

PARTneŘI
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DOMáCí / FC VIKTORIA PLzeň

BRANKÁŘI
30 Martin Chudý 23.4.1989
1 Filip Rada 5.9.1984
29 David Tetour 18.9.1991

OBRÁNCI
4 Matěj Hanousek 2.6.1993
2 Michal Jeřábek 10.9.1993
39 Vjačeslav Karavajev 20.5.1995 
22 Dino Kluk 13.5.1991  
18 Roman Polom 11.1.1992
15 Tomáš Pospíšil 30.1.1991
27 Dominik Preisler 20.9.1995
19 Lukáš Štetina 28.7.1991

ZÁLOŽNÍCI
9 Jan Vorel 1.9.1978
8 Aldin Čajič 11.9.1992
14 Patrik Gedeon 19.7.1975
5 Marek Hanousek 6.8.1991
33 Marek Hlinka 4.10.1990
23 Róbert Kovaľ 16.1.1994
7 Jakub Považanec 31.1.1991

ÚTOČNÍCI
17 Jean-David Beauguel 21.3.1992  
13 Tomáš Berger 22.8.1985
6 Jan Juroška 2.3.1993
11 Michael Krmenčik 15.3.1993
21 Bidje Manzia 24.9.1994
26 Jakub Mareš 26.1.1987
10 Néstor Albiach Roger 18.8.1992

HLAVNÍ TRENÉR  
Luboš Kozel 

ASISTENT TRENÉRA 
Jan Suchopárek 

TRENÉR BRANKÁŘŮ
Tomáš Obermajer

HOSTÉ / FK DUKLA PRAHA

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
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
29 Jan Chramosta 12. 10. 1990
31  Vítězslav Hrdlička 5. 4. 1995

HLAVNÍ TRENÉR
Miroslav Koubek 1. 9. 1951

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

SOUPISKA
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Od prvních minut bylo jasné, že Plzeň bude týmem, 
který bude chtít diktovat tempo hry. Důkazem byla 
šance Pilaře z osmé minuty zápasu, obránce Ho-
leš však na poslední chvíli přispěchal s důrazným 
řešením. Čtrnáctá minuta přinesla domácím 
možnost zahrávat zajímavou standardní situaci 
jen několik decimetrů od pravé lajny velkého 
vápna. Patrik Hrošovský poslal balón na vol-
ného Limberského. Plzeňský kapitán ukázal 
Doosan Areně svou dělovou levačku a rozjá-
sal zaplněné ochozy – 1:0! Šance hostujícího 
Hradce byly do této chvíle pouze sporadické. 
Brankář Matúš Kozáčik si na míč poprvé pořádně sáhl až ve dva-
cáté minutě zápasu. A byl to právě balón z jeho rukavic, který našel 
Daniela Koláře, ten ve sprintu překonal několik desítek metrů, aby 
mohl mezi beky najít ideálně naběhnutého Chramostu. Plzeňský 
útočník si poradil jako zkušený mazák a placírou poslal Viktorii do 
dvougólového vedení. Ve 40. minutě měli viktoriáni šanci zvýšit svůj 
náskok. Daniel Kolář se řítil tváří v tvář na Tomáše Koubka, ale 
v rozhodujícím okamžiku nedokázal předat míči potřebnou trajek-
torii. Skóre se tedy do konce poločasu neměnilo a do kabin se šlo 
za stavu 2:0 pro Plzeň.

Druhá půle začala útokem Hradce. Roman Hubník tísněn protihrá-
čem nastřelil pouze záložníka Shejbala. Ten po úprku směrem ke 
Kozáčikovi sice nadělal v plzeňské obraně zmatky, vážnější ohro-

žení čistého konta plzeňské jedničky to však neznamenalo. V pade-
sáté minutě už bylo v Plzni opět veseleji, obránce Chleboun zasáhl 
ve vápně míč rukou a sudí Bílek nařídil pokutový kop. Míč si od kapi-
tána Limberského převzal Václav Pilař, a ačkoli Tomáš Koubek vy-
stihl směr a možná i o balón zavadil konečky prstů, mimo tři tyče jej 
vytěsnit nedokázal. 3:0 pro Viktorii! Miroslav Koubek chtěl zřejmě 
více oživit ofenzivu svého celku, proto poslal místo Daniela Koláře 
a Jana Chramostyna hřiště Ondřeje Vaňka a Stanislava Tecla. V 75. 

minutě se z ničeho nic objevil před hostujícím 
gólmanem právě Tecl. I když měl čas zpracovat 
si míč a zamířit, volil střelu z první. Nedůrazný 

pokus brankář Koubek bez problémů zneškod-
nil. Třetí střídání se ve Štruncových sadech uro-

dilo v osmdesáté minutě, kdy místo Václava Pi-
laře vyběhl na pažit Jan Kovařík. A byl to právě le-

vonohý záložník, který poslal míč přesně do cesty 
Milanu Petrželovi.Ten propálil strážce hostující 

svatyně – 4:0 pro Viktorii! V závěru utkání hradečtí 
rezignovali na jakékoliv útočné snažení a zápas tak 

skončil čtyřgólovým vítězstvím domácího celku.

PLzeň ČTYŘMI BRAnKAMI znIČILA HRADeC 
KRáLOVÉ

Hráči Viktorie Plzeň nastupovali do utkání proti Hradci 

Králové poprvé pod vedením nového trenéra. Miroslav 

Koubek zachoval vítěznou sestavu z  předešlého zápasu 

z Českých Budějovic. Jediná změna se týkala brankáře, 

Petra Bolka nahradil Matúš Kozáčik.

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 4:0 (2:0)

Branky: 5. Limberský, 20. Chramosta, 50. Pilař (pen.), 81. 
Petržela
žK: 23. Čermák (HKR), 54. Shejbal (HKR), 89. Prokeš (HKR)
Rozhodčí: Bílek – Mencl, Zeman
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Procházka, Hubník, 
Limberský (C) – Hořava, Hrošovský – Petržela, Kolář (72. 
Vaněk), Pilař (79. Kovařík) – Chramosta (66. Tecl)
FC Hradec Králové: Koubek – Holeš, Chleboun, Rolko 
(C), Mareš – Kotiš, Križko – Čermák, Čermák (79. Trubač), 
Shejbal (67. Malinský) – Dvořák (67. Prokeš)
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Utkání odstartovalo v bouřlivé atmosféře za zpěvů chorálů z obou 
fanouškovských táborů. Začátek zápasu byl opatrný z obou stran. 
Viktoriáni se dostali k první šanci ve 14. minutě, kdy Pilař z osmnácti 
metrů vyslal technickou střelu, se kterou si však gólman Hrubeš 
poradil a vyrazil ji mimo dosah dobíhajících hráčů. Slávisté poprvé 
zahrozili ve 20. minutě, kdy Škoda donutil Matúše Kozáčika k prv-
nímu zákroku. V šestadvacáté minutě se opět připomněli Plzeňští 
a Milan Petržela prověřil tvrdou ranou pozornost brankáře Slavie. 
Ve 30. minutě měl po standardní situaci Patrika Hrošovského na 
hlavě první gól Daniel Kolář. Bohužel pro Plzeň trefil pouze břevno 
slávistické branky. Ve 42. minutě dostali slávisté možnost stan-
dardní situace z pětadvaceti metrů. Juharův pokus přes zeď si však 
Kozáčik v klidu pohlídal. To bylo z první půle vše a rozhodčí Zelinka 
tak ukončil první poločas za bezbrankového stavu.

Do druhého poločasu nastoupily oba týmy v nezměněné sestavě. Vik-
torka začala aktivně a po dvou rohových kopech hasil dlouhý nákop 
Kozáčika před dotírajícím Chramostou až brankář Hrubeš. Sešívaní 
se v padesáté minutě dostali k brejku a situaci musel na poslední 
chvíli zachraňovat Hrošovský, když odvrátil centr Zmrhala špičkou 
kopačky na roh. V pětapadesáté minutě měli viktoriáni možnost po 
faulu na Limberského zahrávat standardní situaci ze slibné pozice 
hned za šestnáctkou, Václav Procházka z ní však napálil pouze slá-
vistickou zeď. Ve čtyřiašedesáté minutě prodloužil rohový kop Pro-
cházka ke Kolářovi, který však nedokázal prostřelit slávistického 
brankáře. O tři minuty později zahráli domácí rohový kop, osamo-
cený Zmrhal na zadní tyči uklidil míč do sítě a otevřel skóre zápasu. 
Slávisté se poté zatáhli a Plzeňští přecházeli do tlaku. Bakoš trefil 

z přímého kopu tyč, Vaňkovu střelu vykopl z prázdné brány Nitrian-
ský. Hned nato hlavičkoval v dobré pozici Kolář, ale Hrubeš svůj tým 
opět podržel. Další šanci Plzně měl na kopačce Řezník, jenže ne-
dokázal protlačit míč přes Nitrianského a gólmana Hrubeše. V 90. 
minutě mohl vyrovnat Hrošovský, ale Hrubeš jeho pokus z bezpro-
střední blízkosti zneškodnil. Viktoriáni tak prohráli na Slavii 1:0.

PLzeňAnÉ neVSTŘeLILI SLAVII AnI BRAnKU

Viktoriáni nastoupili k utkání v Synot Tip aréně poprvé 

v této sezóně z pozice lídra Synot ligy. Soupeřem jim byl 

aktuálně druhý celek tabulky SK Slavia Praha. Plzeňský 

trenér Miroslav Koubek poslal na hřiště vítěznou sestavu 

z utkání s Hradcem Králové.

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branka: 66. Zmrhal
ŽK: 62. Nitrianský, 69. Baez, 75. Latka, 79. Vukadinovič, 79. 
Škoda - 34. Procházka, 42. Hořava, 61. Hubník
Rozhodčí: Zelinka - Jiřík, Hock
Diváci: 11003
SK Slavia Praha: Hrubeš – Nitrianský, Latka (C), Bílek, 
Juhar – Vukadinovič(85. Petr), Gecov(63. Dobrotka), Zmrhal, 
Baéz(91. Kodr), Černý – Škoda
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hubník, Procházka, 
Limberský (C) – Hořava(71. Vaněk), Hrošovský – Petržela, 
Kolář, Pilař(85. Tecl) – Chramosta(63. Bakoš)
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PŘIJížDí SOUPeŘ S neJLePŠí OBRAnOU 
V SYnOT LIze

Představujeme Duklu / 

Do nového fotbalového ročníku Dukla 
vstoupila s  jasným cílem – minimálně 
zopakovat loňskou sezónu, ve které klub 
obsadil konečné 7. místo v nejvyšší sou-
těži. Během letního přestupového ob-
dobí byl pražský tým na přestupovém 
trhu aktivní a výrazně obměnil kádr. 

Z  Julisky odešlo hned deset hráčů! 
Stoper Tomislav Božič, útočníci Mi-
lan Černý a Zbyněk Pospěch, který 
přestoupil do německé Energie 
Chotěbuz. Žluto-červený dres již 
neoblékají ani obránci José An-
tonio Romera a Ľuboš Hanzel, 
brankář Tomáš Kučera a útočník 
Josef Marek. Jediný Vojtěch En-
gelmann odešel na hostování, 
rok bude nastupovat v dresu 
Bohemians Praha 1905.

Naopak devět hráčů Duklu posílilo. Obránce Romana Poloma, Vya-
cheslava Karavaeva, Dino Kluka a Dominika Preislera doplňují zá-
ložníci Čajič s Považancem a také francouzský útočník Jean-David 
Beaugel. V brance kraluje slovenský brankář Martin Chudý a zapo-
menout nemůžeme ani na kmenového viktoriána, Michaela Krmen-
číka, který dostává na Julisce stále větší herní prostor.  

Trenérem dál zůstává 
Luboš Kozel. Ambiciózní 

kouč odvádí v  tradičním 
klubu cenné služby a jeho 

rukopis je na týmu jasně 
čitelný. Vysoké ambice po-

tvrzují fotbalisté Dukly také 
na startu letošního ročníku 

Synot ligy. Dukle byli naloso-
váni poměrně těžcí soupeři, 

ale Ostrava, Mladá Boleslav, 
Brno, Liberec ani Sparta tým 

z Julisky porazit nedokázaly. Je-
dinou branku vstřelil pevné de-

fenzivně pražského celku pouze 
Markovič ze Zbrojovky Brno. 

FK Dukla Praha do nového fotba-
lového ročníku vstoupila úspěšně. 

Jedinou černou kaňkou je zatím 
vyřazení ve 2. kole Poháru České 

pošty s  třetiligovými Domažlicemi. 
Pražský tým na Chodsku prohrál 

1:3. Viktoriáni se mohou odrazit od 
posledního vzájemného souboje, kdy 

během jarní části minulého ročníku 
zvítězili na hřišti dnešního soupeře jed-

noznačně 3:0.

Dalším soupeřem Viktorie Plzeň v Synot lize je historicky 

jeden z nejúspěšnějších týmů českého fotbalu – FK Dukla 

Praha. Do Doosan Areny přijíždí tým s nejlepší obranou 

v lize, který zároveň dokáže z minima vstřelených branek 

vytěžit maximum bodů. V  pěti letošních 

zápasech totiž Dukla obdržela pouze 

jeden gól a vstřelila tři branky. V tabulce 

má 9 bodů za dvě výhry a tři remízy. 

Tým z  Julisky zatím nepoznal hořkost 

porážky.
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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

8. kolo 20. 9. 2014
Bohemians Slavia 20. 9. 20.15

Slovácko Dukl 20. 9. 17.00

Jihlav Příbram 20. 9. 17.00

Jablonec České Budějovice 20.9. 17.00

Brno Liberec 20. 9. 17.00

Mladá Boleslav Teplice 19. 9. 20.15.

Plzeň Ostrava 21. 9. 15.45

Sparta Hradec Králové 21. 9. 17.00

9. kolo 27. 9. 2014
Dukla Jihlava 27. 9. 17.00

České Budějovice Příbram 27. 9. 17.00

Ostrava Bohemians 27. 9. 17.00

Liberec Mladá Boleslav 27. 9. 19.00

Hradec Králové Jablonec 27. 9. 17.00

Slavia Sparta 27. 9. 17.00

Teplice Slovácko 27. 9. 17.00

Brno Plzeň 27. 9. 17.00

10. kolo 4.10. 2014
Jihlava Slavia 4.10. 17.00

Příbram Hradec Králové 4.10. 17.00

Slovácko Ostrava 4.10. 17.00

Bohemians České Budějovice 4.10. 17.00

Mladá Boleslav Brno 4.10. 17.00

Plzeň Teplice 4.10. 17.00

Sparta Liberec 4.10. 17.00

Jablonec Dukla 4.10. 17.00

7. kolo 13. 9. 2014
Příbram Jablonec 13. 9. 17.00

České Budějovice Slovácko 13. 9. 17.00

Hradec Králové Jihlava 13. 9. 17.00

Dukla Bohemians 13. 9. 17.00

Slavia Brno 12. 9. 20.15

Ostrava Mladá Boleslav 13. 9. 17.00

Teplice Sparta 13. 9. 20.15

Liberec Plzeň 15. 9. 19.00

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. 17.00

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. 17.00

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

6. kolo 29. 8. 2014
Brno Teplice 29. 8. 18.00

Jihlava České Budějovice 29. 8. 20.15

Liberec Ostrava 30. 8. 17.00

Slovácko Příbram 30. 8. 17.00

Bohemians Hradec Králové 30. 8. 17.00

Mladá Boleslav Slavia 30. 8. 20.15

Sparta Jablonec 31. 8. 15.45

Plzeň Dukla 31. 8. 17.00

11. kolo 18. 10. 2014
Dukla Příbram 18. 10. 17.00

Liberec Slovácko 18. 10. 17.00

Ostrava Jihlava 18. 10. 17.00

Mladá Boleslav Plzeň 18. 10. 17.00

Slavia Jablonec 18. 10. 17.00

Brno Sparta 18. 10. 17.00

Teplice Bohemians 18. 10. 17.00

Hradec Králové České Budějovice 18. 10. 17.00

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

Brno Hradec Králové 3:0

Teplice České Budějovice odloženo

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
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PO DUKLe HURá nA SeVeR!

Po sezóně 2011/2012, kdy si Slovan přivlastnil mistrovský titul v po-
sledním kole v  souboji právě s  Viktorií Plzeň, následovalo umís-
tění na třetí příčce tabulky a v  loňském ročníku klesl celek z pod 

Ještědu ještě o jednu 
příčku níže. V  průběhu 

letošní sezóny Liberec 
zatím nenaplňuje své am-

bice. Před zápasem šes-
tého kola Synot ligy figuruje 

bez vítězství na poslední 
nesestupové příčce tabulky. 

Severočský tým zaujímá 
v  letošní sezóně post „remí-

zového krále“, k  porážce od 
Slavie Praha přidali liberečtí 

čtyři remízy. Smírným výsled-
kem skončila utkání s  Českými 

Budějovicemi, Příbramí, Duklou 
i Teplicemi. O letošní čtyři vstře-

lené góly Slovanu Liberec se po-
dělili hned čtyři ofenzivní hráči, 

trenér Samuel Slovák nejvíce sází 
na Josefa Šurala, který v uplynulých 

pěti zápasech nechyběl ani minutu. 
Naopak mezi třemi tyčemi došlo v Li-

berci k rošádě už po třetím kole. Lu-
káše Hrošša, který v  utkání na Slavii 

Praha musel lovit míč ze sítě celkem 
čtyřikrát, nahradil Ondřej Kolář. 

Libereckou stopou v  kádru Viktorie Pl-
zeň je brankář Petr Bolek, který byl 
v týmu následujícího soupeře Plzeňanů 
pod smlouvou v  letech 2003–2009, ale 
více než polovinu angažmá strávil na 
hostování v jiných klubech. Ačkoli prožil 
na severu Čech celkem tři sezóny, li-

gový start si v dresu Slovanu nepřipsal. Utkání FC Slovan Liberec–
FC Viktoria Plzeň začíná na libereckém stadionu U Nisy v pondělí 
15. září v 19.00 hodin.

Plzeňská cesta Synot ligou zavede viktoriány po dnešním utkání s  Duklou Praha na 

nejsevernější ligový stadion. V rámci 7. kola české nejvyšší soutěže změří červeno-modří síly 

se Slovanem Liberec, který v uplynulých třech letech sice zažíval mírně sestupnou tendenci, 

ale stále se držel ve špičce ligy.

/ Další program




