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Vážení SPORTOVní PŘáTeLÉ,
po třech týdnech se opět potkáváme u domácího zápasu SYNOT ligy. Soupeřem nám dnes 

bude tým Baníku Ostrava, který se postupně zvedá a také v Doosan Areně se bude chtít po-

kusit o zisk bodů. My naopak chceme potvrdit dosavadní postavení v čele tabulky a získat 

před fantastickým publikem tři body. 

V posledním domácím zápase jsme potkali do té doby neporaženou Duklu Praha. Věděli 

jsme, že nás proti organizovanému soupeři nečeká jednoduché utkání a tato předpověď se 

bezezbytku vyplnila. Velmi si cením toho, že naši hráči nepodlehli nepříznivému vývoji a po 

tuhém boji si připsali velmi cenné tři body. Co mě však těší ještě více, jsou vyprodané do-

mácí ochozy Doosan Areny. Již 90 minut před výkopem byly vyprodány poslední vstupenky, 

nedělní duel s Pražany tak měl fantastickou diváckou kulisu. 

Zcela upřímně přiznávám, že i pro nás byl zájem fanoušků po vypadnutí z evropských po-

hárů velkou neznámou. Příznivci Viktorie však potvrdili, že v Plzni se již dávno nechodí 

na soupeře. Viktoriáni přicházejí za dobrým fotbalem, na nádherný stadion, chodí fandit Viktorii. Na místě je obrovské poděkování. Návštěvy 

i atmosféru v Doosan Areně nám závidí celý český fotbal – a my tuto nastavenou laťku budeme chtít udržet také v dalších týdnech a měsících. 

I před nezvyklý pondělní termín zamířili plzeňští příznivci také na poslední li-

gový duel do Liberce. Na severu Čech bylo vidět dobré utkání dvou týmů, které 

pravidelně reprezentují český fotbal také na evropské scéně. Chceme vyhrát 

každý zápas, příležitostí jsme však neproměnili trestuhodně mnoho. V koneč-

ném důsledku jsme si z půdy Slovanu odvezli bod, který nás nadále udržel na 

špici ligového pelotonu. 

Dnes nás čeká tým, který po posledních hubených letech zvedá hlavu. Mladý 

kádr Baníku dokázal vydolovat tři body mimo jiné na Letné, v posledním ligo-

vém kole porazil v domácím prostředí ambiciózní Mladou Boleslav. Zaplněná 

Doosan Arena se může těšit na fotbal ve vysokém tempu. Pevně věřím, že ve-

dle nezbytné bojovnosti přidáme také fotbalový um a potěšíme naše fanoušky 

ziskem tří bodů. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Začátky na Žižkově
Rodák z  hlavního města hrál se 
svými kamarády ‚na dvě‘, kde se 
jen dalo. „Vyrůstal jsem na Žiž-
kově, kde byla spousta míst, na 
kterých jsme mohli jako malí 
kluci hrát. Už jako šestiletý 
jsem se zúčastňoval lítých 
fotbalových bojů s  nějakým 
pofiderním míčem, který byl 
tehdy v  padesátých letech 
k  mání,“ vzpomíná Miro-
slav Koubek na své první 
zkušenosti s  fotbalem. 
Ke sportu si ovšem mu-
sel najít cestu sám. „Je 
to trochu paradox, moji 
rodiče neměli o sport 
nikdy zájem. Můj táta 

měl jako největšího koníčka historii a liboval si ve čtení knížek, 
matka se spíše starala o domácnost a pečovala o rodinu. Nepo-
cházím z  nikterak majetných poměrů a v  časech mého dětství 
nebyla úplně jednoduchá doba. Rodiče se spíše starali, aby naše 
rodina správně fungovala. Fotbal mě viděli hrát vlastně až v tele-
vizi,“ pátrá v  paměti hrdý odchovanec Unionu Žižkov, tradičního 
českého klubu, jehož kořeny sahají až k samým počátkům dvacá-
tého století. V pražské čtvrti, nad kterou se tehdy ještě netyčila její 
dominanta v podobě žižkovského vysílače, navštěvoval i základní 
školu. „Byl jsem studentem, který z  průměru dospíval ve stále 
lepšího žáka. Z počátku jsem byl ne příliš koncentrovaný a moje 
výsledky tomu odpovídaly. Samozřejmě postupem času, jak člo-
věk moudří, pracuje na svém vzdělání více zodpovědně,“ říká 
Koubek, jenž po střední škole vystudoval Fakultu tělesné výchovy 
a sportu na Univerzitě Karlově. „Jako jedenáctiletého chlapce 

mě uchvátilo velice 
slavné utkání mezi 

Benfikou Lisabon 
a Realem Madrid ve 

finále Poháru mistrů 
evropských zemí, které 

Benfika vyhrála 5:3. Tam 
byla k vidění celá plejáda 

slavných hráčů té doby 
jako Eusebio, Puskás nebo 

Francesco Gento,“ vzpo-
míná na finále PMEZ z dva-

ašedesátého, ve kterém 
právě Eusebio jako vůdce 

portugalské družiny vstřelil 
dvě branky a hvězdný Puskás 

na druhé straně ještě o gól 
více. Ačkoli budoucí skvělý 

brankář celý svůj život zasvětil 
fotbalu, v  mládí mu dělal spo-

MIROSLAV KOUBeK. ODHODLAný BOJOVAT 
O neJVYŠŠí PŘíČKY

Působil v celkem jedenácti klubech, z nichž nejblíže má ke 

středočeskému Kladnu, ve kterém fi guroval v roli hráče 

a později i hlavního kouče. Miroslav Koubek je známý 

především jako trenér prvoligových celků Ostravy, Mladé 

Boleslavi, Slavie Praha a nejčerstvěji plzeňské Viktorie. 

Cesta k úspěšným  angažmá v  první lize vedla dnes 

už zkušeného matadora po zákrutách nižších soutěží 

a neváhala zavítat ani do blízkého Německa či na dálný 

východ. V  následujících řádcích můžete proniknout do 

fotbalového příběhu staronového trenéra Viktorie Plzeň.
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lečnost také zcela odlišný sport. „Od útlých let jsem hrál také 
košíkovou. Do dorosteneckého věku jsem tudíž dělal dva sporty 
a pak jsem musel jeden upřednostnit. Jsem rád, že jsem si vybral 
fotbal,“ prozrazuje Miroslav Koubek.

Hráčské začátky na Kladně
Zanedlouho už za kopanou dojížděl na opačnou stranu Prahy. „Cí-
til jsem, že se potřebuji výkonnostně posunout, přestoupil jsem 
proto do Admiry, která sídlila v Kobylisích. V dorosteneckém věku 
jsem už chytal za muže divizi a díky tomu jsem se dostal na vojnu 
do Dukly Slaný. Po vojenské službě jsem se už nevrátil zpátky do 
Prahy, ale z několika nabídek jsem si vybral tu druholigovou kla-
denskou,“ popisuje plzeňský trenér první námluvy s  fotbalovým 
klubem z města, které se mu v  pozdějších letech stalo druhým 
domovem. „Na Kladně jsem strávil pět let a další čtyři léta násle-
dovala ve Spartě Praha. Hráli jsme na špičce ligy a hodně cesto-
vali. Zažil jsem například zájezd do jižní a střední Ameriky, který 
trval čtyřicet dnů a obsáhli jsme tak celé zimní soustředění. Hráli 
jsme mimo jiné i přáteláky s národními mužstvy Ekvádoru, Hon-
durasu nebo Kolumbie. Nejdříve jsem ve Spartě byl jedničkou, ale 
pak ze Slavie přestoupil Mirek Stárek, který byl tehdy brankářem 
národního mužstva, a mně začaly starty ubývat. Nejvíce vzpomí-
nám na pražská derby, která jsem zažil celkem čtyři. Tehdy cho-
dilo na derby běžně třicet tisíc fanoušků,“ popisuje Koubek, který 
s aktivní kariérou skončil v pro brankáře netypických jednatřiceti 
letech. „Na soustředění v Písku jsem se těžce zranil, zlomil jsem 
si kotník. Výsledkem byla operace za použití šroubů a drátů, aby 
mi noha aspoň trochu držela. Ještě rok jsem se léčil a poté se 
zkusil vrátit zpět, ale chodidlo už nebylo jako dřív, nebyl jsem to 
já,“ vzpomíná na okamžik, který předznamenal další etapu jeho 
fotbalového života. 

Trenérské začátky na Kladně
Shodou okolností tehdy dvaatřicetiletý Koubek ukončoval stu-
dium na Fakultě tělesné výchovy a sportu, po jejímž absolvování 
se stal trenérem. „Studium jsem dokončil jako promovaný trenér, 
kdy jsem po pětiletém studiu obdržel nejvyšší licenci. Dovolím si 
říct, že jsem byl nabitý vědomostmi. Naštěstí jsem dostal nabídku 
vést jako hlavní trenér tým z Kladna, kde jsem bydlel. Muži Poldi 
Kladno tehdy hráli druhou národní ligu, tedy třetí nejvyšší sou-
těž,“ představuje svou první profesionální zkušenost s  trénová-
ním seniorského mužstva. V roce 1988 se sedmatřicetiletý trenér 

stal asistentem u prvního týmu Sparty Praha. „S panem Jarabin-
ským jsme dokázali vyhrát double, tedy ligu i československý po-
hár. Stále jsem ale cítil, že mám ambice být hlavním trenérem. 
Dohodli jsme se tedy, že půjdu svou vlastní cestou a přijal nabídku 
druholigového Chomutova,“ popisuje své osamostatnění dnes už 
suverénní hlavní trenér. Po roce 1989 se rozhodl zkusit štěstí 
v zemi našich západních sousedů. „V Německu jsem měl několik 
přátel a Amberk o mě měl zájem. Říkal jsem si, že vydělat ně-
jakou tu marku by taky nebylo od věci, tak jsem se rozhodl při-
jmout,“ říká s humorem sobě vlastním Koubek. „Nebyla to vů-
bec špatná zkušenost, hráli jsme dobrý fotbal a společně jsme 
postoupili do Bayernligy, což byla v  Německu třetí nejvyšší 
soutěž. Mám tam stále dobré přátele, kteří dodnes chtějí, 
abych se vrátil,“ dodává. Přes angažmá v Unionu Cheb se Mi-
roslav Koubek vrátil zpět do Kladna. „Vždycky, když jsem si 
někam odskočil a následně ukončil spolupráci, Kladno mi 
nabídku dalo. Tým Kladna se pohyboval mezi druhou a třetí 
ligou a já se i přesto, že jsem měl třeba i vyšší ambice, rád 
vracel,“ říká kouč, kterému bylo v  té době pětačtyřicet 
let. „Nižší soutěže byly pro hledání mého vlastního tre-
nérského rukopisu velmi prospěšné. Snažil jsem se nic 
nekopírovat a sledovat moderní fotbalové trendy. Našel 
jsem si svůj směr a filozofii,“ přemýšlí trenér, kterému 
první nabídka na trénování prvoligového klubu přistála 
na stole těsně před padesátkou. 

Viktoria Plzeň – dějství první
„Plzeň v  té době byla úplně jinde než dnes. Ten-
krát se Viktoria pohybovala mezi první a druhou 
ligou, což se odráželo na atmosféře v  klubu. Do-
stal jsem zadání, které bylo ‚mission impossible‘, 
ale já do toho šel. Řekli mi, že ligu už zachránit 
nedokážeme, měl jsem tedy jasný úkol vybudo-
vat mladé a perspektivní mužstvo. Tenkrát jsem 
si z  dorostu vytáhl Fořta, hrál tu Horák, Šedi-
vec, Lukáš Pleško, Benjamin Vomáčka a další. 
Ekonomická situace klubu nám naznačovala, 
že musíme dávat šanci mladým hráčům a od-
chovancům,“ popisuje trenér Koubek realitu 
sezóny 2000/2001. „Atmosféra tedy nebyla 
vůbec dobrá. Fanoušci chtěli lepší výsledky, 
lepší fotbal a já se jim nedivím. Byl jsem tre-
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nérem prvoligového týmu a vlastně první 
na ráně. Diváci projevovali nespokojenost, 
což je pochopitelné, když se jejich klubu 
nedaří. Byla to jediná sezóna za moji tre-
nérskou kariéru, kdy jsem s  mužstvem 
sestoupil o soutěž níž. Bohužel jsem tu 
trénoval ligu vlastně jen půl sezóny, ale 
pod sestupem jsem byl i tak podepsán 
já,“ dodává Miroslav Koubek.

Za Josefem Jarabinským do Číny
Ze západočeské metropole vedly 
kroky zkušeného trenéra znovu do 
Kladna, se kterým se mu v  roce 
2006 podařilo postoupit mezi čes-
kou elitu a následně se jako nová-
ček ligy jedenáctým místem za-
chránit. Následoval ovšem krok 
do neznáma, o dva roky později 
se rodák ze Žižkova rozhodl za-
mířit na dálný východ. V  roce 
2008 přijmul místo asistenta 
u čínského celku Tianjin Teda 
FC. „Post asistenta trenéra 
jsem zastával pouze dvakrát 
v  životě, poprvé v  sezóně 
1988/1989 a podruhé o dva-
cet let později, ale pouze 
u jednoho člověka. Tím byl 
velký trenér a můj dobrý 
přítel Josef Jarabinský. 
On už v  Číně působil 
dříve a zeptal se mě, 
zda bych mu pomohl. 
Řekl jsem si, že se 
může jednat o zajíma-
vou zkušenost, takže 
jsem se zájmem při-
jal,“ prozrazuje Kou-
bek důvody, proč 
se rozhodl praco-
vat v  přístavním 

městě na seve-
rovýchodě Číny. 

„Fotbal je všude 
podobný, takže 

z  tohoto pohledu 
nebyl v  trénování 

příliš rozdíl. V po-
rovnání s  evrop-

ským pojetím fotbalu 
je možná méně agre-

sivní. Hráči jsou ov-
šem technicky zdatní 

a snaživí. Číňané mají 
spoustu informací 

a vědí, jak by se měl fot-
bal dělat. Potřebují ale 

zahraniční odborníky, 
aby jim ukázali cestu, jak 

s  těmito poznatky nalo-
žit,“ sdílí své zkušenosti 

z  města na břehu Výcho-
dočínského moře Koubek. 

Po sezóně se vrátil zpět do 
rodné vlasti, konkrétně do 

středních Čech, kde vedl tým 
Zenitu Čáslav. Ve druhé nej-

vyšší soutěži skončil s  Čáslaví 
na postupové druhé příčce, 

klub ovšem postoupil právo nej-
vyšší soutěže týmu ze Slovácka. 

Do ligy se Miroslav Koubek ale 
přesto vrátil, a to jako hlavní tre-

nér Baníku Ostrava. 

Úspěšný v lize i reprezentaci
„Po návratu z  Číny se moje kariéra 

rozjela. V poněkud pozdějším věku se 
o mě začaly zajímat lepší kluby, což 

mě moc těšilo. Doufám, že mě to bude 
těšit co nejdéle,“ říká s lišáckým úsmě-

vem Koubek, který s  Baníkem Ostrava 
dosáhl na třetí příčku. Po sezóně v Os-
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travě se rozhodl znovu změnit dres a s Mladou Boleslaví skončil 
na čtvrtém místě. „Nechci se chválit, ale když se podívám zpět, 
většinou se mi výsledkově dařilo. Výjimkou byla pouze beznadějná 
sezóna ve Viktorce,“ mrzí Miroslava Koubka. „Těch postupů a dob-
rých umístění jsem zažil hodně. S dorostenci Kladna, Ambergem, 
dvakrát s  Kladnem a s  Čáslaví. V  lize jsem získal třetí a čtvrté 
místo,“ uzavírá zajímavý výčet Koubek, který si díky povedeným 
výkonům svých týmů vysloužil pozici hlavního trenéra u repre-
zentačního týmu České republiky do devatenácti let. „Bylo to pro 
mě poněkud nečekané, protože jsem kromě úplných začátků na 
Kladně v mládeži nepracoval. Nebylo ale vůbec složité přepnout 
na dorostenecký fotbal, protože kluci v tomhle věku už dospívají 
a pomalu přecházejí do seniorského fotbalu. Já byl v té době volný 
a přišlo mi to jako zajímavá výzva. V kvalifikaci jsme si vedli skvěle 
a byli lídři skupiny s dobrým skóre 10:1. Mrzí mě pouze, že jsem 
nemohl svou práci dokončit, protože pak přišla nabídka Slavie. 
Fotbalová asociace povolila, že můžu zároveň pracovat u repre-
zentace i ve Slavii a i já vnímal tuhle spolupráci jako vzájemně 
prospěšnou. V  jarní části ovšem vytvořila FA ČR takovou termí-
novou listinu, v rámci které nešla práce u devatenáctky skloubit 
s prací v klubu. Nastoupil jsem tedy jako trenér Slavie Praha, ale 
přišla etapa jakéhosi ruského vlivu,“ vrací se k  propírané části 
svého životopisu zkušený kouč. Víte, já si určité věci nenechám 
diktovat, v tom byl asi ten problém. Potencionální vlastníci, kteří 
do klubu nedali ani kopějku, se snažili zasahovat do mojí práce. 
Byl jsem zkrátka ve špatnou chvíli na špatném místě. Pokud ale 
měl můj osud takhle dopadnout, abych mohl následně trénovat 
Viktorii Plzeň, je to pro mě velmi přijatelné,“ dívá se s nadhledem 
na ne zrovna příjemnou etapu kariéry Koubek.

Viktoria Plzeň – dějství druhé
Dvaašedesátiletý kouč se po třinácti letech vrátil do Viktorie Pl-
zeň. Na podzim 2014 byl představen jako hlavní trenér. „Bylo to 
pro mě absolutně nečekané. Po Slavii jsem si myslel, že se po-
malu začnu připravovat na jiný život, a nabídka Plzně pro mě byla 
velice příjemným překvapením. Neměl jsem důvod dlouho pře-
mýšlet. Když jsme se sešli s  vedením klubu, ihned jsme se do-
mluvili,“ popisuje plzeňský trenér počátek druhého angažmá na 
západě Čech. „Musel jsem se ještě dohodnout s manželkou, která 
si myslela, že už nebudu trénovat a zklidníme si život. Shodli jsme 
se, že prostě musím jít. Pokud člověk odmítne Viktorii Plzeň, není 
pravým trenérem,“ přemýšlí lodivod plzeňské střídačky. „Od za-

čátku jsem si uvědomoval odpovědnost, která na mě bude kla-
dena. Měl jsem ale zkušenosti z Mladé Boleslavi nebo z Ostravy, 
kdy jsme hráli o titul a tlak na mě byl také značný. Věřím, že jsem 
natolik ošlehaný zkušenostmi, abych toto angažmá zvládl,“ zů-
stává odhodlaný Miroslav Koubek.

Nejlépe relaxuji v přírodě
Během hry divoce negestikuluje a působí spíše jako přemýšlivý 
pragmatik. „Dokážu se někdy rozčílit, a jak se říká na někoho vy-
jet, ale spíše u mě převládá životní nadhled. To je výhoda starších 
trenérů, kteří si dokáží správně uvědomit určité hodnoty a podle 
toho pak jednat. Díky mojí delší trenérské kariéře si můžu dovolit 
zůstat poněkud nad věcí. Pokud se spojí ctižádost a zodpovědnost 
s nadhledem, vzniká odolnost vůči vnějším vlivům, člověk je mo-
rálně silnější,“ dává Koubek průchod načerpaným zkušenostem. 
Když zrovna nemá plnou hlavu fotbalu, relaxuje na čerstvém 
vzduchu. „Rád se projdu v přírodě nebo vytáhnu kolo a někde se 
projedu. Líbí se mi například Alpy a další krásy přírody, od práce 
si nejvíce odpočinu v  člověkem nedotčeném prostředí,“ uzavírá 
trenér Miroslav Koubek.
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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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I na základě velkého ohlasu ze strany samotných mateřských ško-
lek a rodičů dětí se v letošním roce přistoupilo k další fázi projektu. 
Ten navíc oproti pilotnímu ročníku rozšířil svůj záběr a celkově se 
do něj zapojilo přes 1100 dětí narozených v letech 2008 a 2009 z více 
než 20 plzeňských mateřských školek. Viktoria v rámci projektu 
spolupracuje s UMO1 a UMO3, logistickým partnerem je společ-
nost DaTa EXPRES. 

Zatímco v loňském roce vyráželi mládežničtí 
trenéři přímo do jednotlivých školek, v letošním 
roce byly děti sváženy do prostor partnerské 
33. Základní školy na Škvrňanech, kde bylo za-
jištěno ideální prostředí i vybavení pro pohy-
bové hry a základní představení sportovního 
tréninku. „Na zajištění sportovní části dohlí-
želo přes 10 trenérů mládeže z Viktorie Pl-
zeň, naplánované aktivity byly samozřejmě 
uzpůsobeny věku dětí. Jejich účelem byl 
jednak rozvoj základní sportovní motoriky, 
především však byl důraz kladen na zá-
bavnou formu. Naším cílem je představit 
dětem i rodičům sport jako ideální způ-

sob trávení volného času, 
při kterém jsou vedle pohy-
bových dovedností rozvíjeny 
také sociální schopnosti 
dětí,“ uvedl Jiří Žilák, který 
je z pozice trenéra doroste-
neckého týmu do 19 let zá-
roveň sportovním garantem 
ambiciózního projektu. 

„Projekt odstartoval první 
tréninkovou jednotkou v pá-
tek 5. září, poslední školka 

dorazila na 33. ZŠ ve čtvrtek 18. září.  Během tohoto časového 
úseku bylo vybráno 60 dětí, které obdržely pozvánku na finálový 
trénink v prostorách Doosan Areny v první polovině října. Tohoto 
setkání se samozřejmě v roli diváků budou moct účastnit také ro-
diče těchto dětí, přímo na hřišti se jim vedle mládežnických trenérů 
budou věnovat také vybraní hráči prvoligového kádru,“ zakončil in-
formace manažer viktoriánské mládeže Petr Žitek.

ODSTARTOVALA DALŠí eTAPA PROJeKTU 
„POJĎMe SPORTOVAT S VIKTORKOU“

S obrovským úspěchem se v loňském roce potkal projekt 

Viktorie Plzeň, při kterém trenéři úspěšné fotbalové 

mládeže připravovali ve vybraných mateřských školkách z 

UMO3 speciální tréninky s cílem představit předškolákům 

kouzlo pohybu a přivést je ke sportu. Nejnadanější děti 

následně absolvovaly fi nálovou tréninkovou jednotku přímo 

na hlavním trávníku Doosan Areny, kam je přišel pozdravit 

mimo jiné plzeňský kapitán Pavel Horváth.
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VIKTORIánI BYLI U VýHRY ČeSKÉ 
RePRezenTACe nAD nIzOzeMSKeM

Česká republika–Nizozemsko 2:1 (1:0)
Branky: 22. Dočkal, 90.+1 Pilař – 55. 
De Vrij
Sestava ČR: Čech – Kadeřábek, Pro-
cházka, M. Kadlec, Limberský - Vácha 
(81. Kolář), Darida – Dočkal, Rosický, 
Krejčí (66. Pilař) – Lafata (72. Vydra)
Trenér: Vrba
nizozemsko: Cillessen – Veltman (39. 
Narsingh), De Vrij, Martins Indi – Jan-
maat, Wijnaldum, De Jong, Blind – Sne-
ijder – Van Persie, Depay
Trenér: Hiddink

KOMPLeTní TRenÉRSKý TýM VIKTORIe PLzeň 
TRÉnOVAL V MLADOTICíCH

Miroslav Koubek, Jiří Skála, Zdeněk Bečka, 
Petr Kostelník a samozřejmě také hráči z týmu, 
který hraje Okresní přebor, si trénink užili. Je to 
velmi povedená akce. Mladotičtí se snad bavili, 
pro nás je takový trénink příjemným zpestře-
ním,“ pochvaloval si středeční večer Miroslav 
Koubek, kterého po nezbytné spontánní auto-
gramiádě čekala klobása s malým pivem. Při 
odjezdu pak bylo kompletní trenérské kvarteto 
podarováno speciálními dárkovými koši. „Rádi 
se do Mladotic vrátíme. Tým, hřiště i klobásy 
mají vynikající,“ rozloučil se s další fází projektu 
´Kopeme za fotbal´ Jiří Skála.

Do českého národního týmu pro přátelský zápas s  USA 

a první kvalifi kační utkání o evropský šampionát 2016 

ve Francii dostalo pozvánku 7 viktoriánů. Téměř všichni 

nastoupili do přípravného utkání s USA, ve kterém český 

výběr přes množství brankových příležitostí podlehl 0:1. 

Do prvního kvalifi kačního zápasu pak nastoupili od první 

minuty Václav Procházka s Davidem Limberským a odehráli celý zápas. V průběhu utkání 

se na hřiště dostali také Daniel Kolář a Václav Pilař. Právě druhý jmenovaný viktorián 

v nastaveném čase rozhodl o výhře České republiky v poměru 2:1. 

V rámci projektu pivovaru 

Gambrinus ´Kopeme za 

fotbal´ se 4. září 2014 

představila Viktoria 

Plzeň v Mladoticích. 

Na malebné hřiště 

uprostřed lesů dorazil 

kompletní trenérský tým ze Štruncových sadů, aby místním fotbalistům připravil 

devadesátiminutovou tréninkovou jednotku po vzoru prvoligových fotbalistů.
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FAnSHOP FAnOUŠKŮM OPĚT nABíDL VIKTORIA 
HAPPY HOURS! 

„I podruhé si akce Viktoria Happy Hours! našla své příznivce. Snad jsme jim tím 
zpříjemnili jejich nákup ve fanshopu a rádi se do Doosan Areny vrátí. Podepsaný 
dres se tentokrát nacházel na kartičce s Lukášem Hejdou,“ říká tiskový mluvčí 
Pavel Pillár.  Viktoria Happy Hours! si budou moct fanoušci opět užít v  týdnu 
před následujícím ligovým utkáním s Teplicemi.

VIKTORIánI zPŘíJeMnILI DĚTeM VSTUP DO 
nOVÉHO ŠKOLníHO ROKU

Po natočení roz-
hovorů se Pavel 
Horváth a Stani-
slav Tecl přesu-
nuli do třídy 3. A. 
„Návštěva třídy 
mě pobavila, mys-
lím, že bych mohl 
i učit. Sice ne asi 
matematiku nebo 

český jazyk, ale tělocvikář bych byl dobrý,“ popisuje pobaveně Pavel 
Horváth. Všechny děti, které se natáčení zúčastnily, si kromě zážitku 
odnesly také dárky z fanshopu Viktorie. 

Fanoušci Viktorie Plzeň mohli ve Viktoria shopu 

10. září 2014 opět losovat o hodnotné ceny, mezi 

kterými byl také všemi hráči podepsaný dres 

Viktorie. Ten i napodruhé odolal a na svého 

majitele si bude muset počkat. Ti, kdo přišli 

do fanshopu a zúčastnili se soutěže, si odnesli 

například vstupenky na utkání s Baníkem 

Ostrava, podsedáky, trhačky, ručníky nebo 

pouzdra na mobilní telefony.

Pavel Horváth a Stanislav Tecl 4. září 2014 zavítali do 

partnerské 33. Základní školy v Plzni, aby pozdravili 

malé fanoušky a zúčastnili se natáčení Viktoria TV. Účast 

obou hráčů byla překvapením pro malé školáky, kteří 

na kameru odpovídali na téma FC Viktoria Plzeň. Když 

začali malí fanoušci hovořit o hráčích, nastoupili na scénu 

Horváth a Tecl. „Je to moc fajn, celou akci si moc užívám. 

Děti jsou super a baví mě koukat na jejich překvapené 

výrazy,“ říká s úsměvem útočník Stanislav Tecl.
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„Vždy jsem zastával názor, že 
normální je pomáhat a toho 
se držím dosud. Obracely 
a  obracejí se na mne stovky 
zástupců organizací, ale také 
například rodičů postižených 
dětí, kteří jsou ve velmi složité 
životní situaci. Nedokážu k nim 
být lhostejný, proto jsem zřídil 
nadaci s velmi dobře propra-
covaným systémem podpory 
neziskového sektoru“ uvedl Ivo 
Valenta.
 I přes změnu legislativy, 
která měla přímý dopad na fi -
nancování této oblasti, nadace 
působí dál a v regionu, v němž 
má skupina SYNOT své do-
movské sídlo, je stále největší 
nadací svého druhu. Stát ani 
obce totiž potřebnou pomoc 
zajistit nedokázaly. 
 Díky nadaci již získala po-
třebné vybavení řada škol, 
nemocnic i sportovních orga-
nizací, prostředky se dostaly 

také kultuře, dětským domo-
vům, seniorům a podobně. 
Nadace pomáhá také hradit 
léky vážně nemocným dětem, 
případně nákupem speciálních 
pomůcek umožnit mladým vo-
zíčkářům sportovat. 
 V minulých letech mnoha-
milionovými částkami podpo-
řila i takové instituce, jakými 
jsou Národní divadlo, Národní 
galerie, Česká fi lharmonie 
a řada dalších prestižních in-
stitucí. Podpora samozřejmě 
mířila také do sportu, kde citel-
ně scházejí fi nanční prostředky 
na všech úrovních – především 
však u mládežnického sportu. 
 „Musíme se starat přede-
vším o rodiny s dětmi a výcho-
vu mladých sportovců. Právě 
tam je totiž základ úspěchu. 
Pokud tedy nepomůžeme na-
příklad těm rodinám, které si 
z ekonomických důvodů ne-
mohou dovolit dítě přihlásit 

do některého ze sportovních 
oddílů či kroužků a stejně tak 
organizacím a školám s poří-
zením vybavení, úpravou hřišť 
a podobně, nehneme se z mís-
ta,“ doplnil Valenta.
 Právě díky nadaci napří-
klad na Uherskohradišťsku 
existuje fotbalová akade-
mie, která vychovala již řadu 
úspěšných fotbalistů. 
 V letošním roce Nadace 
SYNOT rozdělí do neziskového 
sektoru přibližně 20 milionů 
korun. Tyto prostředky podpo-
ří kromě sportu a kultury také 
oblast školství a zájmové čin-
nosti, zdravotní a sociální.„Role 
neziskového sektoru je v dnešní 
společnosti natolik nezastupi-
telná, že považuji za nutné mu 
pomoci,“uzavírá Valenta.

Je tomu téměř 15 let kdy v Uherském Hradišti podnikatel Ivo Valenta 
inicioval vznik jedné z neštědřejších nadací u nás. Tato nadace dosud 
působí pod názvem Nadace SYNOT a během své existence rozdělila 
stovky milionů korun na realizaci prospěšných projektů.

NADACE SYNOT 
POMÁHÁ JIŽ 15 LET 
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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 2006 se ve vzájemných zápa-
sech radoval hostující tým pouze jednou. 

V srpnu 2011 vyhrál Jablonec v Českých 
Budějovicích vysoko 1:5.

JAB – CEB

Slovácko v dosavadních třech zápasech 
s Duklou na svém hřišti 1x vyhrálo, 

1 x remízovalo, 1 x prohrálo, vstřelilo 1 gól 
a inkasovalo také 1 gól.

SLO – DUK

Plzeň s Ostravou neprohrála již devět zá-
pasů za sebou. Baník se naposledy radoval 

v srpnu 2009.

PLZ – OVA

Jihlava se s Příbramí utkala zatím sice 
jenom šestkrát, ale i tak již diváci viděli 

dohromady 22 gólů.

JIH – PRI

Bilance obou soupeřů ze zápasů na brněn-
ské půdě je vyrovnaná. Osmkrát se radovali 
domácí, osmkrát hosté a čtyřikrát se zrodila 

remíza.

BNO – LIB

Sparta hostila Hradec Králové dvanáctkrát 
a zatím mu nedovolila uhrát ani bod. Inka-

sovala navíc pouhé tři branky.

SPA – HKR

Ačkoli celkovou bilanci vzájemných 
zápasů má lepší Mladá Boleslav (8-6-6), 
na jejím hřišti se více daří hostům z Teplic 

(3-3-4)

MBL – TEP

Nejlepším střelcem Bohemians v zápa-
sech proti Slavii je Milan Škoda, který 

v současné době válí v útoku červenobí-
lých. Slavii dal tři góly.

BOH – SLA

„Vždy jsem zastával názor, že 
normální je pomáhat a toho 
se držím dosud. Obracely 
a  obracejí se na mne stovky 
zástupců organizací, ale také 
například rodičů postižených 
dětí, kteří jsou ve velmi složité 
životní situaci. Nedokážu k nim 
být lhostejný, proto jsem zřídil 
nadaci s velmi dobře propra-
covaným systémem podpory 
neziskového sektoru“ uvedl Ivo 
Valenta.
 I přes změnu legislativy, 
která měla přímý dopad na fi -
nancování této oblasti, nadace 
působí dál a v regionu, v němž 
má skupina SYNOT své do-
movské sídlo, je stále největší 
nadací svého druhu. Stát ani 
obce totiž potřebnou pomoc 
zajistit nedokázaly. 
 Díky nadaci již získala po-
třebné vybavení řada škol, 
nemocnic i sportovních orga-
nizací, prostředky se dostaly 

také kultuře, dětským domo-
vům, seniorům a podobně. 
Nadace pomáhá také hradit 
léky vážně nemocným dětem, 
případně nákupem speciálních 
pomůcek umožnit mladým vo-
zíčkářům sportovat. 
 V minulých letech mnoha-
milionovými částkami podpo-
řila i takové instituce, jakými 
jsou Národní divadlo, Národní 
galerie, Česká fi lharmonie 
a řada dalších prestižních in-
stitucí. Podpora samozřejmě 
mířila také do sportu, kde citel-
ně scházejí fi nanční prostředky 
na všech úrovních – především 
však u mládežnického sportu. 
 „Musíme se starat přede-
vším o rodiny s dětmi a výcho-
vu mladých sportovců. Právě 
tam je totiž základ úspěchu. 
Pokud tedy nepomůžeme na-
příklad těm rodinám, které si 
z ekonomických důvodů ne-
mohou dovolit dítě přihlásit 

do některého ze sportovních 
oddílů či kroužků a stejně tak 
organizacím a školám s poří-
zením vybavení, úpravou hřišť 
a podobně, nehneme se z mís-
ta,“ doplnil Valenta.
 Právě díky nadaci napří-
klad na Uherskohradišťsku 
existuje fotbalová akade-
mie, která vychovala již řadu 
úspěšných fotbalistů. 
 V letošním roce Nadace 
SYNOT rozdělí do neziskového 
sektoru přibližně 20 milionů 
korun. Tyto prostředky podpo-
ří kromě sportu a kultury také 
oblast školství a zájmové čin-
nosti, zdravotní a sociální.„Role 
neziskového sektoru je v dnešní 
společnosti natolik nezastupi-
telná, že považuji za nutné mu 
pomoci,“uzavírá Valenta.

Je tomu téměř 15 let kdy v Uherském Hradišti podnikatel Ivo Valenta 
inicioval vznik jedné z neštědřejších nadací u nás. Tato nadace dosud 
působí pod názvem Nadace SYNOT a během své existence rozdělila 
stovky milionů korun na realizaci prospěšných projektů.

NADACE SYNOT 
POMÁHÁ JIŽ 15 LET 
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„Být na fotbale je moje práce. 
A kdyby nebyla? Chodil bych stejně.”

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!

@ZdendaNovotny: Výtečně @fcvysocina!!! Velké díky též k @1FCSlovacko a @Baumit-
Jablonec! Chvost @Synotliga_CZ vypadá radostněji. #HarisKanonyr #SYNOTweet

@Elanius2: Velice dobrej fotbal od Teplic i Sparty, remíza asi zasloužená, i když ke konci byli 
letenští gólu blíž. Víc takových utkání. #synotliga

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

Tomáš František Kohan
 Václav Svěrkoš: Hráč který je schop-
ný pro Baník udělat cokoliv a nechá-

vá na Bazalech kus svého srdce. 

Aleš Přigrodský 
Lukáš Vácha: Protože na hřišti nevypustí jediný souboj a nene-
chá zadarmo jediný balon. Škoda jen, že veřejnost raději řeší 
jeho účesy a „průšvihy“, než jeho nesporné fotbalové kvality...

Marek Mára Svojše 
Petr Švancara - skvělý šoumen 

a bavič jak na hřišti ta i mimo něj 

Daniel Trefort Dolejší
 Admir Ljevakovič - nikdy zápas nevzdává a bojuje až do po-
slední minuty. Navíc v této sezoně zlepšil i přesnost střelby.

Martin Lampard Štrajt 
Václáv Pilař  je to můj vzor take i z toho 

duvodu že ikdyž neměl štěstí se zraněním 
tak maká dál a dostal se znovu do repre 

Olda Rubes
 Milan Škoda! Minulou sezonu zvladl hrát jako 

obránce, a teď je skvělý forvard Slavie! Zaslouže-
ně se stal hráčem měsíce!

Kdo je váš nejoblíbenější hráč SYNOT liga a proč? 

@VencaJares: Dvougolový Harba a Jihlava konečně opouští poslední příčku #synotliga! 
Otázkou je, na jak dlouho..?

@MichalKvasnica: Vávru jsem viděl xkrát za juniorku @FCZbrojovkaBrno. Vždy vyčníval, 
patřil k nejlepším. Že bude ale řádit v #SynotLiga, jsem nečekal.#SlaBno
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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

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

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

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

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

20
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 237
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 65
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 126
Prvoligové branky 37

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

31



VIKTORIÁN 4 SL 2014 20 / Partneři

PARTneŘI MLáDeže

VýznAMní PARTneŘI

GeneRáLní PARTneR MLáDeže HLAVní PARTneR MLáDeže
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ÚSPĚŠNÍ DOMA
I V ZAHRANIČÍ!
SPOLEČNĚ JIŽ NĚKOLIK LET
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U19: Ze čtyř zápasů pět bodů
První ze čtyř zápasů odehráli nejstarší dorostenci na půdě klokanů. 
Nad Bohemians viktoriáni sice od čtvrté minuty vedli zásluhou Svo-
body, soupeři se ovšem podařilo ve druhé půli vyrovnat. O týden 
později přivítala Plzeň na domácím hřišti Slovan Liberec. Severo-
čechům se podařilo vstřelit úvodní gól zápasu a po srovnání Vikto-
rie ve druhém poločase také bleskově zareagovat. Zápas tak skon-
čil 1:2 pro hosty ze severu Čech. Do Jihlavy jeli viktoriáni poprat se 
o dobrý výsledek. Duel, který nabídl několik výsledkových zvratů, 
nakonec skončil smírně 4:4. Vítězství neurvali Západočeši ani proti 
Baníku Ostrava. Především ve druhém poločase rozpoutali ostra-
vští brankové hody.

Bohemians Praha 1905 U19–FC Viktoria Plzeň U19 1:1 (0:1)
FC Viktoria Plzeň U19–FC Slovan Liberec U19 1:2 (0:1)
FC Vysočina Jihlava U19–FC Viktoria Plzeň U19 4:4 (3:2)
FC Baník Ostrava U19–FC Viktoria Plzeň U19 6:2 (2:1)

U17: Proti pražským soupeřům úspěšní na 50 %
Po třítýdenní zápasové pauze zajížděli dorostenci U17 do Satalic, 
kde hrají své domácí zápasy dorostenci Viktorie Žižkov. Na umělé 

trávě satalického areálu byl k vidění vlastně jen jeden tým. Utkání 
měli plně pod kontrolou hosté z Plzně, kteří si zpět na západ Čech 
odvezli tři body za výhru 0:5. Netradičně ve středu se mladší doros-
tenci postavili Slavii Praha. Vyrovnaný zápas dospěl až do penaltové 
loterie, kde se nakonec radovali hráči Slavie.

FC Viktoria Žižkov U17–FC Viktoria Plzeň U17 0:5 (0:3)
FC Viktoria Plzeň U17–SK Slavia Praha U17 3:4 (p) (1:1)

U16: Dvě výhry po dvou přesvědčivých výkonech
Stejně jako v případě jejich starších kolegů, platilo i o celku do šest-
nácti let, že utkání na půdě Viktorie Žižkov se od začátku do konce 
hrálo podle plzeňských not. Výsledkem bylo skóre 1:7 a dobrý vstup 
do ligy po delší přestávce. Na úspěšný zápas navázali mladí viktori-
áni i ve středu 17. září, kdy hostili pražskou Slavii. Aktivní pojetí hry 
jim zaručilo vítězství o dvě branky.

FC Viktoria Žižkov U16–FC Viktoria Plzeň U16 1:7 (0:5)
FC Viktoria Plzeň U16–SK Slavia Praha U16 3:1 (2:0)

U15
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 4:3 (3:3)
Dynamo České Budějovice–FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:3)
FK Baník Sokolov–FC Viktoria Plzeň 3:8 (2:4)

U14
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 0:6 (0:4)
Dynamo České Budějovice–FC Viktoria Plzeň 8:1 (7:1)
FK Baník Sokolov–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

U13
FC Viktoria Plzeň–Bohemians Praha 1905 11:19
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 14:4

U12
FC Viktoria Plzeň–Bohemians Praha 1905 4:13
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 17:4

VýSLeDKOVý SeRVIS MLáDeže
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Ženy nestačily na Slovácko a remizovaly s Bohemians
Poslední srpnový den přivítaly na vlastní půdě ženy Viktorie Plzeň 
celek Slovácka. Ten dokázal svou kvalitu, když viktoriánkám nasá-
zel hned sedm branek. Čestný úspěch domácích zaznamenala v 80. 
minutě Markelová. O týden později zajížděly hráčky Plzně na půdu 
Bohemians Praha. Na úvodní gól Hanžlové dokázaly domácí fotba-
listky do dvou minut zareagovat, pro ženy Viktorie to i tak znamená 
cenný bod z hřiště soupeře.

FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 1:7 (0:2)
Bohemians Praha 1905–FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)

DOROSTENKY
FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 3:7
FC Zbrojovka Brno–FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 0:4 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 4:2 (4:1)

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 5:0 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 6:1 (5:0)

 

                                                                              

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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Gólová přestřelka byla k  vidění v  rámci sedmého kola Juniorské 
ligy na půdě Vysočiny Jihlava. O poločasové přestávce vládlo skóre 
3:2 ve prospěch domácích, kdy se za Plzeň trefili Doležal a Pern-
glau. Ve druhém poločase přidal každý ze soupeřů po gólu, v dresu 
Viktorie se z přesného zásahu radoval Daniel Černý, který proměnil 
pokutový kop po faulu domácího gólmana, a stanovil tak konečnou 
podobu skóre – 4:3.

Vyrovnaný zápas byl k  vidění 8. září, kdy na domácí půdě hostila 
Plzeň celek Zbrojovky Brno. Plzeňští hráči byli v utkání blíže k ví-
tězství, a přestože několik šancí promarnili, šli chvíli před koncem 
díky Černého brance z penalty do vedení. To jim ale vydrželo jen 
šest dalších minut, než vyrovnal brněnský Pazourek. Zápas tak 
skončil nerozhodně 1:1 a Zbrojovka získala vůbec první body v nové 
sezoně na hřišti soupeře.

K zápasu 9. kola Juniorské ligy zajížděli junioři Viktorie do Jablonce. 
Viktoriáni se i přes dva inkasované góly v první půli rvali o body a ve 
vstřelení gólu jim zabránilo často jen několik centimetrů. Jako na-
příklad při samostatném úniku Medveděva nebo situaci po hodině 
hry, kdy obrana domácích dokázala odklidit míč z  bezprostřední 
blízkosti brankové čáry. I přesto, že Viktoria byla ve druhé půli jed-
noznačně lepším týmem, nedokázala smazat dvougólový náskok 
domácích.

Vzhledem k deštivému počasí posledních dnů a podmáčenému 
hřišti se rozhodli pořadatelé přesunout zápas mezi Viktorií Plzeň 
a FK Teplice na umělou trávu. S tím se zřejmě lépe sžili hosté, kteří 
se v prvním poločase ujali vedení, krátce po pauze ale domácí z pe-
nalty vyrovnali a dokázali utkání dovést do remízového konce.

JUnIOŘI nePROžíVAJí PODAŘený VSTUP DO 
SezÓnY

Junioři Viktorie Plzeň odehráli od vydání posledního 

čísla magazínu Viktorián celkem čtyři utkání. V zápasech 

s  Jihlavou, Brnem, Jabloncem a Teplicemi se mladým 

viktoriánům nedařilo podle jejich představ. Čtyři zápasy 

pro ně znamenaly zisk pouhých dvou bodů.

FC Vysočina Jihlava–FC Viktoria Plzeň 4:3 (3:2)
FC Viktoria Plzeň–FC Zbrojovka Brno 1:1 (0:0)
FK Baumit Jablonec–FC Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 1:1 (0:1)
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V  historii samostatné české nejvyšší soutěže je největším úspě-
chem Baníku zisk mistrovského titulu v sezóně 2003/2004 a vítěz-
ství v domácím poháru v sezóně následující. Viktoria má s Baníkem 
lehce nepříznivou bilanci vzájemných utkání, kdy z 30 zápasů de-
setkrát zvítězila, jedenáctkrát prohrála a připsala si devět remíz. 

V  posledních ročnících se Baníku výsledkově příliš nedařilo a po 
třech sezónách zakončených 14. místem se Baník vloni umístil na 
10. příčce. 

V letošní sezóně má Baník na kontě po sedmi zápasech 11 bodů a ve 
vyrovnané tabulce se drží na 7. pozici. Kádr Ostravy se před letošní 
sezónou takřka nezměnil a klub nepřivedl žádné výrazné posily.  
Současný trenér Baníku Tomáš Bernady postrádá dlouhodobě zra-
něného útočníka a kapitána Václava Svěrkoše, který se zotavuje po 
operaci kolena. Kromě zmíněného Svěrkoše by tak měl přijet Baník 
do Plzně s kompletním kádrem.  

V probíhajícím ročníku 2014/2015 odehrál tým ze Slezska čtyři ven-
kovní utkání, ve kterých remizoval na Dukle 0:0, prohrál na Slavii 
1:3 a v Liberci dokonce 0:6, na druhé straně dokázal nečekaně od-
vézt všechny body ze Sparty po vítězství 0:1.  V posledním kole do-
kázal ostravský celek zvítězit na Bazalech nad ambiciózní Mladou 
Boleslaví 1:0.  Naopak tým Viktorie Plzeň bude chtít navázat na loň-
ské domácí utkání, kdy viktoriáni porazili Baník jednoznačně 4:0.

DOROVnání nePŘíznIVÉ BILAnCe S BAníKeM 
Je nA DOSAH

Dnešní soupeř Viktorie byl založen 8. Září 1922 jako 

SK Slezská Ostrava a je zajímavostí, že do roku 1925 

hrál veškerá utkání na půdě soupeřů z  důvodu absence 

domácího hřiště. Baník Ostrava je nepřetržitým 

účastníkem nejvyšší československé a posléze české ligy 

od roku 1967.
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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
#FFFFFF

výrobce léčiv
spol.s r. o.

DYBS 

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 
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pro obrazovku 
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Zdrojové soubory 
Varianta 2
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DOMáCí / FC VIKTORIA PLzeň

BRANKÁŘI
16 Patrik Macej 11. 6. 1994
1 Jiří Pavlenka 14. 4. 1992
30 Vojtěch Šrom 3. 5. 1988

OBRÁNCI
22 Jan Baránek 20. 6. 1993
20 Oldřich Byrtus 4. 1. 1994
24 Josef Celba 30. 1. 1995
19 Michal Frydrych 27. 2. 1990
5 Filip Kaša 1. 1. 1994
28 PatrizioStronati 17. 11. 1994
3 Ondřej Sukup 8. 12. 1988
12 Tomáš Vengřinek 8. 6. 1992

ZÁLOŽNÍCI
27 Dyjan Carlos de Azevedo 23. 6. 1991
11 Ján Greguš 29. 1. 1991
21 Daniel Holzer 18. 8. 1995
10 DavorKukec 16. 3. 1986
14 JoelLindpere 5. 10. 1981
13 Jan Matěj 4. 6. 1996
6 Derrick Mensah 28. 5. 1995
8 Marek Šichor 17. 7. 1990
7 Vojtěch Štěpán 8. 6. 1985

ÚTOČNÍCI
15 Francis Narh 18. 4. 1994
17 David Petrus 1. 8. 1987
25 Václav Svěrkoš 1. 11. 1983

HLAVNÍ TRENÉR
Tomáš Bernady

ASISTENTI TRENÉRA
Martin Svědík
Radomír Korytář
Vít Baránek

HOSTÉ / FC BAníK OSTRAVA

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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Dohromady bylo v rámci duelu s Jihomoravany vybráno přes 100 
tisíc korun a nadaci Propojeni z toho bylo předáno 37 tisíc korun. 
Právě za peníze z viktoriánského charitativního projektu byl v mi-
nulých týdnech zakoupen nový invalidní vozík pro mladého fa-
nouška Pavla.

V rámci oficiálního předání si FC Viktoria Plzeň připravila pro han-
dicapovaného fanouška také malé překvapení. Přímo na trávníku 
Doosan Areny se totiž Pavel v doprovodu rodiny osobně setkal 
s útočníky Stanislavem Teclem a Janem Chramostou. „Vždy mám 
z podobných akcí dobrý pocit. Je moc dobře, že Viktoriánské srdce 
existuje a že jsem se do něj mohl alespoň tímto způsobem zapojit,“ 
okomentoval nevšední setkání Jan Chramosta. 

„Projekt Viktoriánské srdce má jediný cíl, a to pomáhat lidem, kteří 
pomoc opravdu potřebují. Těší mě, že jsme udělali radost dalšímu 
našemu fanouškovi. Je vždy skvělé, když můžeme na vlastní oči 
vidět reálnou pomoc, na které se podílel celý klub společně s part-
nery a fantastickými fanoušky,“ dodal člen dozorčí rady FC Viktorie 
Plzeň Petr Chvojka. 

Viktoria se snaží pomáhat všude tam, kde je třeba a kde lidé s dob-
rým srdcem a nápadem o její pomoc stojí. Také v dalších měsících 
chceme vykouzlit co nejvíce úsměvů.

PROJeKT VIKTORIánSKÉ SRDCe nADáLe 
POMáHá

FC Viktoria Plzeň již před několika lety rozjela projekt 

Viktoriánské srdce, který pomáhá handicapovaným 

fanouškům. Již na jaře tohoto roku západočeský klub ve 

spolupráci se svými fanoušky a partnery vybíral v rámci 

ligového utkání se Znojmem fi nanční prostředky na 

pomoc několika organizacím. Jednou z nich je také nadace 

Propojeni.
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Hned v první minutě mohla Viktoria 
otevřít skóre, to by ale Chramostovu 
střelu po Petrželově vybídnutí ne-
směla zblokovat domácí obrana. 
Ve čtrnácté minutě to byli opět 
Západočeši, kteří se ocitli v akci. 
Po chytře rozehrané standardní 
situaci vyplula před Radou dvo-
jice Chramosta a Kolář. Plzeň-
ský záložník, ale nedokázal míč 
dostatečně zpracovat. V osmnácté minutě utkání se Viktorii dokonce 
povedlo dostat míč za záda gólmana Rady, ale radost Jana Chramo-
sty i plzeňských tribun sudí Paták po několika vteřinách utnul pro 
ofsajd. O čtyři minuty později už se měnilo skóre doopravdy. Na levé 
straně prokázal skvělé rychlostní předpoklady Matěj Hanousek, 
který přesným centrem oslovil Beauguela. Ten ve výskoku otevřel 
skóre. Viktoria se s nepříznivým stavem nehodlala smířit a zatlačila 
svého soupeře k pokutovému území. Příležitosti Jana Chramosty, 
Daniela Koláře nebo Ondřeje Vaňka ale zůstaly nevyužity. Poločas, 
ve kterém si hráči Viktorie Plzeň vypracovali množství šancí, skončil 
v jejich neprospěch 0:1.

Do druhé půle měli viktoriáni vstup jako z partesu. V nadějné stře-
lecké pozici se ocitl už Jan Chramosta, ale poslal míč na lépe posta-
veného Vaňka. Ten si připsal nejen vyrovnávací branku zápasu, ale 

vůbec první zásah v dresu Viktorie 
Plzeň – 1:1. Plzeňané v následují-

cích minutách drželi míč na svých 
kopačkách a soupeři ho půjčovali 

pouze zřídkakdy. Tlak vyvrcholil v 61. 
minutě, kdy se balón z volného pří-

mého kopu Patrika Hrošovského snesl 
přímo na hlavu Václava Procházky. Ten 

s pomocí tyče strhl vedení na stranu do-
mácích – 2:1 pro Viktorii! Šedesátá čtvrtá 

minuta se nesla ve znamení zjitřených 
emocí. Matúš Kozáčik dlouhým výhozem 

poslal do samostatného úniku Václava 
Pilaře, kterého stíhal už jen Jakub Mareš. 

Ten ovšem plzeňského záložníka zastavil 
nedovoleně a uviděl červenou kartu. Hráči 

Dukly neměli v poslední fázi utkání síly na 
zvrat, zápas se tak už jen dohrával. Viktoria 

Plzeň porazila Duklu Praha 2:1 a vrátila se tak 
na první příčku tabulky před obě pražská „S“.

VIKTORIA OTOČILA záPAS S DUKLOU PRAHA

Viktoria Plzeň s nejproduktivnějším 

útokem ligy se v neděli 31. srpna 

střetla s Duklou Praha, která vévodí 

statistikám defenzivní činnosti. 

Před zápasem šestého kola Synot 

ligy obdržel celek z hlavního 

města pouze jeden gól.

FC Viktoria Plzeň–FK Dukla Praha 2:1 (0:1)

Branky: 49. Vaněk, 61. Procházka - 23. Beauguel
žK: 58. Řezník, 68. Vaněk - 18. Hanousek, 35. Štetina, 89. 
Manzia 
ČK: 64. Mareš
Rozhodčí: Paták - Pospíšil, Fišer
Diváci: 10946 
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka, 
Limberský (C) – Hrošovský, Vaněk – Petržela (81. Hořava), 
Kolář, Pilař (90. Kovařík) – Chramosta (74. Tecl)
FK Dukla Praha: Rada – Karavajev, Štetina, Vorel (C), Mat. 
Hanousek – Hlinka (84. Manzia), Mar. Hanousek, Považanec 
(67. Čajić) – Mareš, Berger (79. Albiach), Beauguel
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JeDnA BRAnKA nA VíTĚzSTVí POD JeŠTĚDeM 
neSTAČILA

Zápas s Libercem / 

Viktoriáni zahrozili poprvé v desáté minutě, kdy 
po rohovém kopu pálil z hranice šestnáctky Va-
něk. Jeho střelu však brankář Kolář vyrazil. 
Odražený balón se dostal k  Procházkovi, jehož 
tečovanou střelu poslal do liberecké branky 
všudypřítomný Václav Pilař a poslal Viktoriány 
do vedení 0:1! Ve 21. minutě si pohrál s domá-
cím obráncem Řezník, předložil přihrávku 
Chramostovi, který ovšem z nadějné pozice 
pálil nad. Hned z následující akce se dostal 
před domácího brankáře opět Chramosta, ale trefil pouze nohy li-
bereckého gólmana. Poté zahrozil Liberec, když Delarge špičkou 
kopačky těsně minul branku Plzně. Kozáčik musel poprvé na zem 
v 38. minutě, kdy nadvakrát zneškodnil pokus aktivního Delarge. Ve 
42. minutě se dostal po centru Řezníka k nadějné hlavičce Chramo-
sta, ale mířil nepřesně. To bylo z prvního poločasu vše a Viktoriáni 
odcházeli do kabin s jednogólovým náskokem 0:1.

Druhou půli začali Plzeňané aktivněji, střelou zpoza pokutového 
území metr vedle domácí brány se prezentoval Milan Petržela, 
který měl za několik okamžiků netradičně na hlavě druhý gól 
utkání, bohužel pro Viktorii těsně minul branku. Za dvě minuty tak 
přišel trest. Liberecký Šural zkusil z ostrého úhlu vystřelit, míč 
skončil překvapivě za Kozáčikovými zády a bylo srovnáno - 1:1. 

V následující minutě pálil po chytře ro-
zehrané standardní situaci Pilař, ale do-

mácí brankář střelu v klidu kryl. Vikto-
riáni se poté dožadovali pokutového kopu 

po kontaktu mezi Karišikem a Vaňkem. 
Píšťalka rozhodčího Fraňka však zůstala 

němá a hrálo se dále. V 71. minutě vypá-
lil krásně Václav Pilař a liberecký brankář 

Kolář se musel hodně natahovat, aby jeho 
pokus zneškodnil. Vzrušení přinesla třiase-

dmdesátá minuta, kdy Limberský skluzem 
zastavil unikajícího Šurala za cenu rohového 

kopu a domácí fanoušci se hlasitě dožadovali 
pokutového kopu. Liberečtí poté ožili a dostali 

se do tlaku, kterému obrana Viktorie obětavě 
odolávala. Rychlý protiútok mohl využít střídající 

Tecl, ale hlavou těsně minul libereckou branku. 
A když se neujala ani střela Limberského z 89. mi-

nuty, skončil zápas nerozhodně 1:1.

Hráči Viktorie zavítali k utkání do Liberce jako 

aktuální lídr Synot ligy. Slovan, kterému sezóna 

zatím nevychází úplně podle představ, však 

v posledním kole deklasoval na stadionu U Nisy 

celek Baník Ostrava 6:0 a obstaral tak nejvyšší 

výhru probíhajícího ligového ročníku.

FC Slovan Liberec–FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 10. Pilař – 58. Šural. ŽK: 35. Delarge, 50. Obročník, 
63. Pimpara, 79. Karišik – 65. Procházka, 77. Hejda, 80. 
Limberský, 90. Řezník
Rozhodčí: Franěk - Blažej, Vlasjuk
Diváci: 5918
FC Slovan Liberec: Kolář – Coufal, Karišik, Pimpara, 
Fleišman – Delarge (65. Hadaščok), Pavelka, Obročník (57. 
Dydowicz) Frýdek (87. Mudra) – Ďubek, Šural
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka, 
Limberský – Hrošovský, Vaněk – Petržela (61. Hořava), 
Kolář, Pilař (89. Kovařík) – Chramosta (79. 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

8. kolo 20. 9. 2014
Mladá Boleslav Teplice 19. 9. 20.15

Jihlava Příbram 20. 9. 17.00

Slovácko Dukla 20. 9. 17.00

Brno Liberec 20. 9. 17.00

Jablonec České Budějovice 20. 9. 17.00

Bohemians Slavia 20. 9. 20.15

Viktoria Ostrava 21. 9. 15.45

Sparta Hradec Králové 21. 9. 17.00

9. kolo 27. 9. 2014
Teplice Slovácko 26. 9. 20.15

České Budějovice Příbram 27. 9. 14.00

Dukla Jihlava 27. 9. 15.00

Hradec Králové Jablonec 27. 9. 15.00

Ostrava Bohemians 27. 9. 15.00

Brno Plzeň 27. 9. 15.00

Slavia Sparta 27. 9. 18.00

Liberec Mladá Boleslav 28. 9. 17.30

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. 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

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 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



VIKTORIÁN 1 SL 2014 33VIKTORIÁN 4 SL 2014 33

Lehká a rychlá tak, abys byl nejlepší hrác na hrištiˇ  ˇ  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

puma_200x200_oprava.pdf   1   4.8.2014   20:08:47



34 VIKTORIÁN 4 SL 2014

VIKTORIánY ČeKá VýJezD nA JIH ČeCH I MORAVY

Táborsko, figurující po šesti odehraných utkáních Fotbalové národní 
ligy na šesté příčce, zůstává jedním ze dvou neporažených týmů 
druhé nejvyšší české soutěže. První čtyři výsledky pohárového 
soupeře Viktorie byly jako přes kopírák. Proti Sokolovu, Varnsdo-
fru, Frýdku-Místku i Karviné uhráli zástupci Táborska shodně re-
mízu 1:1. Branková stavidla otevřeli až koncem srpna, kdy táborští 
přehráli Znojmo na jeho půdě 1:4 a následně doma po-
razili Baník Most 3:0. Nejlepším střelcem Jihočechů 
je s pěti zásahy Zbyněk Musiol, který zároveň vévodí 
tabulce kanonýrů celé FNL. Duel Poháru České pošty 
startuje ve středu 24. září od 16.30 hodin.

Brněnští fotbalisté se po sedmi odehraných kolech 
Synot ligy drží na desáté příčce tabulky, odkud mají 
na dostřel širší špičku, od čtvrté Slavie Praha je 
dělí pouhé tři body. Hráčům Zbrojovky se v právě 
probíhající sezóně daří více na hřištích soupeře 
než na domácí půdě, Městský fotbalový stadion 
Srbská viděl pouze jediné vítězství. Ve druhém 
kole porazili domácí celek z Hradce Králové 2:0, 
následovaly remízy s  Českými Budějovicemi 
a Teplicemi.

Jedničkou mezi brněnskými tyčemi je odcho-
vanec Václav Hladký, který v  letošním roč-
níku nechyběl na hřišti ani minutu a v  po-
sledních třech zápasech lovil míč ze své 
svatyně pouze třikrát. V útoku se stále více 
prosazuje velká brněnská naděje Stani-

slav Vávra. V loňské sezóně nejlepší střelec Juniorské ligy zasáhl 
do sedmi zápasů v nejvyšší soutěži, ale pouze jednou odehrál ce-
lých devadesát minut. K brance v duelu proti Českým Budějovicím 
dokázal v minulém kole přidat dva přesné zásahy do branky Slavie 
a otočit tak zápas, ve kterém Zbrojovka od sedmnácté minuty pro-
hrávala. 

V  týmu Viktorie Plzeň nesou brněnskou stopu pouze dva zástupci. 
V kariéře Ondřeje Vaňka bychom příslušnost k brněnskému fotbalu 
hledali marně. Ač se v moravské metropoli narodil, dres Zbrojovky 
nikdy neoblékl. Odchovancem Brna je také trenér brankářů Petr Kos-
telník, který hájil jeho branku v letech 1973–1982 a 1983–1984. Zápas, 
ve kterém se dá díky družbě obou fanouškovských táborů očekávat 
skvělá atmosféra, se uskuteční v sobotu 27. září od 15.00 hodin.

Po dnešním utkání s Baníkem Ostrava čeká Viktorii výjezd do 

Sezimova Ústí, kde se v rámci třetího kola pohárové soutěže 

utká s týmem Táborska. Následovat bude cesta do moravské 

metropole a duel se Zbrojovkou Brno. 

/ Další program


