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Vážení sportovní přátelé,
vítám Vás u příležitosti prvního zápasu letošního ročníku Evropské ligy. S roční pauzou 
se Viktoria vrací do pohárové Evropy, v posledních pěti letech jsme se celkem čtyřikrát 
v základní skupině jedné z prestižních soutěží představili. Je to velká čest i závazek záro-
veň. Vnímáme, že na evropských kolbištích bojujeme za celý český fotbal – a chceme být 
úspěšní. 

Ve všech předchozích účastech v rámci Ligy mistrů či Evropské ligy jsme se probojovali do 
jarních vyřazovacích bojů. A tuto ambici máme také letos. Víme, že nás nečeká nic lehkého. 
Soupeři se bez výjimky pohybují na čelních místech svých ligových soutěží a dlouhodobě 
prokazují svoji sportovní kvalitu. Přesto jsem přesvědčen, že v našich silách je poprat se 
o jednu ze vstupenek do pohárového jara. 

O Viktorce toho bylo v posledních dnech napsáno až příliš. V tomto textu se nechci vracet 
k situaci Davida Limberského, který neprožívá jednoduché životní období. Nutno dodat, 
že vlastní vinou. Dodám jen jediné. Na klubové úrovni budou provedena taková opatření, 
aby chování a vystupování hráčů FC Viktorie Plzeň nepoškozovalo jméno klubu především směrem k jeho partnerům a fanouškům. Celou 

tuto situaci nebere klub na lehkou váhu a diskuze se všemi fotbalisty bude 
velmi důrazná. Jasným cílem je stanovení takových pravidel profesionálního 
chování a vystupování hráčů, aby se neopakovaly žádné ze situací minulého 
týdne.

Dnes nás čeká souboj s Dinamem Minsk. Ze všech soupeřů se jedná pravdě-
podobně o nejhůře čitelný tým, který však dlouhodobě prokazuje vysokou 
výkonnost. Běloruský celek si v kvalifikačních bojích dokázal poradit napří-
klad se silným Salcburkem a sebevědomí mu dozajista nebude chybět ani 
v Doosan Areně. My však budeme chtít naši evropskou cestu nastartovat 
vítězně. Za zády budeme mít zaplněný domácí stadion a právě atmosféra je 
jednou z veličin, na kterých budeme chtít stavět. 

Stojíme na prahu dalšího evropského příběhu a uděláme maximum pro to, 
abyste si jej společně s námi naplno užili. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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PŘEDSTAVUJEME FC DINAMO MINSK

Historie
Dinamo Minsk je klub, založený v roce 1927 
a patří k prvním běloruským celkům v so-
větské soutěži. V roce 1982 Minsk vyhrál 
Sovětský národní šampionát. V sezoně 
1984/85 se Dinamo probojovalo do čtvrt-
finále Poháru UEFA, poté co tým z Bělo-
ruska přešel přes HJK Helsinky, Spor-
ting CP a Widzew Łódź. Ztroskotal až na 

Željezničaru Sarajevo. FC Dinamo Minsk se stalo v roce 1992 prv-
ním vítězem běloruské ligy a od té doby posbíralo osm titulů. Ten 
poslední se datuje do roku 2004. 

Poslední sezona
Ligový ročník 2014 hraný systémem jaro-podzim zakončilo Di-
namo Minsk na druhé příčce s dvoubodovou ztrátou na BATE Bori-
sov, které získalo 51 bodů. V domácím poháru Minsk došel do semi-

finále, kde se mu stal osudným opět tým 
z Borisova. Dinamo se v uplynulém roč-
níku probojovalo do základní skupiny Ev-
ropské ligy, když v předkolech postupně 
přešlo přes MyPa-47 z Finska, rumun-
skou CFR Cluj a portugalský CD Nacional. 
V základní skupině běloruský tým uhrál 
čtyři body a skončil na poslední příčce. 
Za zmínku ale určitě stojí výhra na půdě 
italské Fiorentiny. 

FC Dinamo Minsk se v letošní sezoně podruhé za sebou 

probojovalo do základní skupiny Evropské ligy, ve které 

se bude chtít umístit lépe než minulý rok, kdy skončilo 

na posledním místě. 

/ Představujeme Dinamo Minsk
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Po roce opět v Evropě
I v letošní sezoně se Minsku po-
dařilo projít třemi předkoly Ev-
ropské ligy a cesta to nebyla vů-
bec jednoduchá. Poté co v prv-
ním předkole vyřadil bulharskou 
Varnu, čekal na Minsk švýcarský 
FC Curych. Dvojzápas rozhodl až 
v prodloužení odvety na Dinamo 
Stadium v Brestu Fatos Bećiraj, 
který vyrovnávající brankou ze 
118. minuty poslal Minsk do play-
-off, ve kterém na něj čekal ra-
kouský mistr Red Bull Salzburg. 
Postupu se hráči Dinama opět 
nedočkali v základní hrací době, 
ale až po penaltách, při kterých 
měli Bělorusové i notnou dávku 
štěstí.
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HISTORIE POHÁROVÝCH SOUBORŮ S BĚLORUSKÝMI 
KLUBY

Ve dvou zápasech dokázali viktoriáni na úkor východního soupeře 
postoupit ze třetí příčky a zajistit si tak pokračování v pohárech 
i v jarní části sezóny. Paralela se zápasy s Dinamem Minsk je 
jasná. Zatímco venkovní duel Viktorie s BATE Borisov se vlivem 
nevyhovujícího stadionu soupeře odehrál v Minsku, Dinamo Minsk 
bude Plzeň hostit díky nevyhovujícímu fotbalovému stánku právě 
v Borisově.

Premiéru Viktorie Plzeň v základní skupině Ligy mistrů obstaral 
zápas s běloruským BATE hraný před plzeňskými fanoušky v praž-
ském Edenu. Historický moment si viktoriáni nedovolili podcenit 
a od úvodních minut překypovali aktivitou. Bystroňova hlavička 
ani pokusy Bakoše s Kolářem z úvodu zápasu ale brankou neskon-
čily. Na straně soupeře byl nejvíc vidět světoběžník Kežman, ale 
důrazná plzeňská obrana v kooperaci s brankářem Čechem tuto 
hrozbu v první půli neutralizovala. První zlomový moment utkání 
přišel v nastavení úvodního poločasu. Po ose Pilař – Jiráček se 
dostal míč až k Marku Bakošovi, pro kterého nebylo složité na-
směrovat jej do odkryté branky -  1:0! Po přestávce stříleli nebez-
pečně Baga nebo Bressan. Mateja Kežman dokonce gólu docílil, 
ale ten nebyl pro postavení v ofsajdu uznán. Velkou šanci spálil 
v 63. minutě Pilař, který nedokázal dát střele potřebnou přesnost. 
Vyrovnání přišlo v 69. minutě, to se mezi Čišovského s Rajtoralem 
dokázal vklínit Bressan a střelou mezi nohy Čecha zchladil přes 
devatenáct a půl tisíce fanoušků Plzně. První vystoupení Viktorie 
v základní skupině Ligy mistrů skončilo remízou 1:1.

Druhý duel českého mistra a šampiona Běloruska přišel na řadu 
v pátém kole základní skupiny. Plzeňané vstoupili do zápasu s jed-
noznačnou ambicí zvítězit. Nejdříve pálil nebezpečně Pilař, kterému 
překazil radost brankář Gutor, následná Petrželova hlavička směřo-
vala jen do boční sítě. Po deseti minutách zahrozili i domácí, Bressan 
ale brejk do otevřené plzeňské obrany nezakončil přesně. V násle-

Historie soubojů Viktorie Plzeň s běloruskými kluby 

v základních skupinách evropských pohárů čítá záznam 

z roku 2011. Přesněji tedy dva, neboť v základní skupině 

Ligy mistrů se Západočeši utkali s tehdejším běloruským 

šampionem BATE Borisov.

FC Viktoria Plzeň–BATE Borisov 1:1 (1:0)
Branky: 45. Bakoš – 69. Bressan
ŽK: Kolář, Pilař – Aljachnovič, Bressan
Diváci: 19 541 
Rozhodčí: Duhamel – Annonier, Capelli
FC Viktoria Plzeň: Čech – Rajtoral, Bystroň, Čišovský, 
Limberský (78. Trapp) – Horváth, Jiráček – Petržela (70. 
Ďuriš), Kolář, Pilař (88. Hora) – Bakoš
BATE Borisov: Gutor – Baga, Filipenko, Simič, Bordačev 
– Olechnovič, Rudik – Voloďko, Bressan (71. Koncevoj), 
Gordejčuk (83. Volodko) – Kežman (76. Alex)

/ Předchozí duely s BATE Borisov
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dujících minutách se v rolích nepřesně zakončujících střídali hráči obou 
týmů, až ve 42. minutě přišla další velká příležitost ke vstřelení branky. 
Petržela proběhl až do pokutového území Borisova, zpětnou přihrávkou 
našel Bakoše a ten se nemýlil – 1:0 pro Plzeň. Po sedmi odehraných mi-
nutách druhé půle se snažilo BATE odpovědět, dloubáček Bordačeva sice 
překonal brankáře Čecha, jeho cestu však zastavilo břevno. Ačkoli se do-
mácí snažili s vývojem utkání zamávat, byli to Plzeňští, kdo se dostával 
do šancí. Petrželu vychytal v 57. minutě Gutor, Kolář dopadl o osm minut 
později podobně. V poslední čtvrthodině se objevila na trávníku i největší 
hvězda BATE Mateja Kežman, ovšem s výsledkem nedokázal pohnout ani 
on. Viktoria tak v předposledním utkání základní skupiny dosáhla na první 
výhru v Lize mistrů a prakticky si zajistila umístění na třetí příčce tabulky 
základní skupiny a pokračování v jarní fázi Evropské ligy.

BATE Borisov–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 42. Bakoš 
ŽK: Bystroň, Bakoš – Pavlov 
Rozhodčí: Blom - Siebert, Langkamp
BATE Borisov: Gutor - Jurevič, Filipenko, Simič, 
Bordačev - Baga, Voloďko, Bressan, Pavlov (69.
Gordejčuk), Koncevoj (75.Rudik) - Kežman (77.Skaviš)
FC Viktoria Plzeň: Čech - Čech - Rajtoral, Bystroň, 
Ševinský, Limberský - Petržela (83.Fillo), Kolář, 
Horváth, Jiráček, Pilař (89.Řezník) - Bakoš (79.Ďuriš)
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EVROPSKÁ LIGA, SKUPINA E

/ Rozpis základní skupiny

Rozpis zápasů: 

17. září 2015
19.00 hod.  FC Viktoria Plzeň–FC Dinamo Minsk
19.00 hod.  SK Rapid Vídeň–Villarreal CF

1. října 2015
21.05 hod.  Villarreal CF–FC Viktoria Plzeň 
21.05 hod. FC Dinamo Minsk–SK Rapid Vídeň

22. října 2015
21.05 hod. SK Rapid Vídeň–FC Viktoria Plzeň
21.05 hod. Villarreal CF–FC Dinamo Minsk

5. listopadu 2015
19.00 hod. FC Viktoria Plzeň–SK Rapid Vídeň
19.00 hod. FC Dinamo Minsk–Villarreal CF

26. listopadu 2015
17.00 hod.   FC Dinamo Minsk–FC Viktoria Plzeň
21.05 hod. Villarreal CF–SK Rapid Vídeň 

10. prosince 2015
19.00 hod. SK Rapid Vídeň–FC Dinamo Minsk
19.00 hod. FC Viktoria Plzeň–Villarreal CF

SÁZEJTE
S NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ
MOBILNÍ APLIKACÍ

Aplikace je zabezpečená
a zcela ZDARMA!

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI DO SVÉHO MOBILU A ZÍSKÁTE:

STAHUJTE NA
www.victoriatip.cz
NEBO PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO QR kódu!

Kompletní nabídku
sázek
Možnost sázet live, 
kdykoliv Vás napadne

Okamžitý přístup
ke svému účtu
Přehled o vsazených 
tiketech
Dostupnost
24 hodin denně

inzerce bulentin 100x100 mobilni aplikace.indd   1 03.03.15   15:11

Hráči Viktorie Plzeň si po třech letech zopakují účinkování v zá-
kladní skupině Evropské ligy. Plzeňský klub byl při losu nasazen 
ve druhém výkonnostním koši, i proto se plzeňští fanoušci mohli 
těšit na soupeře zvučného jména. První koš v sobě ukrýval vel-
kokluby jako Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur nebo Ajax 
Amsterdam. V úvahu přicházela rovněž možnost zopakování si 
pohárových soubojů s Neapolí nebo Schalke 04. Z pohárové sme-
tánky byl Viktorii nakonec přiřazen španělský Villarreal, který do-
plnil rakouský Rapid Vídeň a Dinamo Minsk z Běloruska.
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GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI
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Dodáváme turbíny
pro celý svět.

Ale doma,
doma jsme v Plzni.

Pomáháme Plzni, kde je třeba.
Již 111 let vyrábíme a do elektráren 
a provozů po celém světě dodáváme 
parní turbíny špičkové kvality. Nikdy 
ale nezapomínáme, odkud pocházíme 
a kam patříme. Do České republiky, 
do Plzně. Snažíme se proto kultivovat 
město i region, chceme podporovat ty, 
kteří to potřebují. 

Dvakrát v roce si vyhrneme rukávy a vlastními silami nabízíme 
pomoc dětem, seniorům, nemocným, hendikepovaným i místním 
organizacím. Podporujeme Fakultu strojní Západočeské univerzity 
v Plzni, nabízíme zajímavé stipendijní programy pro učňovské školy. 
Již 10 let jsme partnerem klubu FC Viktoria Plzeň – nejen generálním, 
ale skutečným. Staráme se i o své zaměstnance – nabízíme zajímavé 
pracovní příležitosti v bezpečném a přátelském prostředí, dvakrát 
po sobě jsme se stali zaměstnavatelem regionu v Plzeňském kraji.

www.dooosanskoda.com
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REPREZENTACE V PLZNI PŘED ZAPLNĚNOU DOOSAN 
ARENOU OPĚT VYHRÁLA

V novodobé historii stadionu ve Štruncových sadech hrála 
česká reprezentace v Plzni už celkem třikrát. V roce 2011 v kva-
lifikaci na mistrovství světa vyhrál český výběr 3:1 nad Maltou, 
po několikaleté přestávce přišly na řadu souboje v kvalifikaci 
mistrovství Evropy. 

V obou posledních případech byl o národní tým v Plzni velký 
zájem, jen na otevřené tréninky den před zápasem přišlo 
několik tisíc fanoušků. Během samotných kvalifikačních 
soubojů pak byla v Doosan Areně fantastická atmosféra.

Česká fotbalová reprezentace si našla nový vítězný domov. 

Doosan Arena – chrám FC Viktorie Plzeň – hostila už druhý 

kvalifikační zápas o EURO 2016. Po výhře nad Islandem 

v listopadu 2014 se svěřenci trenéra Pavla Vrby utkali na západě 

Čech s Kazachstánem a reprezentace byla opět úspěšná. Po 

velké bitvě a strhujícím závěru Česko zvítězilo 2:1.
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Proti Kazachstánu na začátku září 2015 nastoupili 
do utkání v reprezentačním dresu tři hráči Viktorie. 
Obránci David Limberský a Václav Procházka odehráli 
celé utkání, Jan Kopic nastoupil v 84. minutě. Na stří-
dačce byli připraveni ještě Daniel Kolář a Ondřej Vaněk. 
V samotném utkání se výběru Pavla Vrby dlouho ne-
dařilo a po první půli prohrával 0:1. V posledních 16 mi-
nutách ale po dvou brankách Milana Škody nepříznivý 
stav Češi otočili a výrazně se přiblížili vysněnému po-
stupu na EURO.

Definitivní tečku český národní tým udělal o něko-
lik dní později, když také 2:1 porazil Lotyšsko a v ta-
bulce skupiny A tak skončí na nejhůře druhém místě, 
které zaručuje přímý postup na mistrovství Evropy 
ve Francii. 

Reprezentace v Doosan Areně / 
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SOUPISKA

BRANKÁŘI
30 Aleksandr Gutor 18. 4. 1989
33 Vasili Khomutovski 30. 8. 1978
35 Sergei Ignatovich 29. 6. 1992

OBRÁNCI
3 Maksim Vitus 11. 2. 1989
6 Sergei Politevich 9. 4. 1990
17 Umaru Bangura 7. 10. 1987
20 Oleg Veretilo 10. 7. 1988
22 Roman Begunov 22. 3. 1993
26 Sergei Kontsevoi 21. 6. 1986
32 Mohammed El Monir 8. 4. 1992

ZÁLOŽNICI
2 Igor Voronkov 24. 4. 1981
5 Kirill Premudrov  11. 6. 1992
9 Alexandru Neacșa 3. 9. 1991
10 Vladimir Korytko 6. 7. 1979
15 Chigozie Udoji 16. 7. 1986
18 Nikita Korzun 6. 3. 1995
23 Yaroslav Yarotski 28. 3. 1996
28 Yan Tigorev 10. 3. 1984
77 Artur Edigaryan 26. 6. 1987
88 Nenad Adamović 12. 1. 1989

ÚTOČNÍCI
8 Gleb Rassadkin 5. 4. 1995
19 Vitali Bulyga 12. 1. 1980
21 Fatos Bećiraj 5. 5. 1988

HLAVNÍ TRENÉR 
Vuk Rašovic

ASISTENTI TRENÉRA
Ljubisha Rankovic
Vasili Kushnir
Vladan Urosevic
Goran Isidorovc
Vasiliy Khomutovskiy

HOSTÉ / FC DINAMO MINSKDOMÁCÍ / FC VIKTORIA PLZEŇ

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

OBRÁNCI
2 Lukáš Hejda 9. 3. 1990 
3 Aleš Matějů 3. 6. 1996  
4 Roman Hubník 6. 6. 1984  
8 David Limberský 6. 10. 1983  
14 Radim Řezník 20. 1. 1989
21 Václav Procházka 8. 5. 1984  
22 Jan Baránek 26. 6. 1993  
28 Marián Čišovský 2. 11. 1979  

ZÁLOŽNÍCI
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988 
9 Ondřej Vaněk 5. 7. 1990 
10 Jan Kopic 4. 6. 1990 
11 Milan Petržela 19. 6. 1983  
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992 
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
23 Egon Vůch 1. 2. 1991 
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985  
27 František Rajtoral 12. 3. 1986
29 Tomáš Kučera 20. 7. 1991  

ÚTOČNÍCI
12 Michal Ďuriš 1. 6. 1988
16 Jan Holenda 22. 8. 1985
25 Aidin Mahmutović 6. 4. 1986

HLAVNÍ TRENÉR 
Karel Krejčí 20. 12. 1968 

ASISTENT TRENÉRA
Zdeněk Bečka 20. 6. 1970
Pavel Horváth 22. 4. 1975
Kamil Tobiáš 4. 2. 1978
Martin Ticháček 15. 9. 1981



VIKTORIÁN UEFA Europa League 2015 15

PARTNEŘI MLÁDEŽE

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER MLÁDEŽE HLAVNÍ PARTNER MLÁDEŽE

3 / Základní podoby loga

Logo sázkové kanceláře Victoria - Tip, a.s. je tvoře-
no základním logotypem, který je doplněn o grafi cký 
symbol ruky v kruhu. Obchodní značku lze používat 
pouze na dostatečně kontrastních podkladech a to 
primárně na černé. Lze užívat pouze barevná řešení 
uvedená v tomto manuálu.

Partneři / 
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FC VIKTORIA PLZEŇ

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář

1

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář

13

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář

33

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce

2

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce

4

David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce

14

Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce

21

Jan Baránek
20. 6. 1993
Post obránce

22

Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce

28

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník

6

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník

7

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník

19

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník

9

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník

26

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post záložník

27

Jan Kopic
4. 6. 1990
Post záložník

10

Aleš Matějů
3. 6. 1996
Post obránce

3

Egon Vůch
1. 2. 1991
Post záložník

23
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Karel Krejčí
20. 12. 1968
hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Martin Ticháček
15. 9. 1981
trenér bankářů

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

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

Jan Holenda
22.8. 1985
Post útočník

16

Aidin Mahmutovič 
6. 4. 1986
Post útočník

25

Bc. Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

PhDr. Michal Rukavička 
22. 9. 1985
fyzioterapeut, 
kondiční trenér

Bc. Robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník

12

Tomáš Kučera
20. 7. 1991
Post záložník

29

Kamil Tobiáš
4. 2. 1978
asistent trenéra
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OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

01  Základní barevné provedení

PANTONE 485 C
CMYK  0 / 95 / 100 / 0
RGB  228 / 35 / 19

100% černá

PEPSI_S1_2PMS_NB_LARGE (4" AND LARGER)

PEPSI_S1_2PMS_NB_MEDIUM (FOR USE 1.5" TO 4")

PEPSI_S1_2PMS_NB_SM (FOR USE .25" TO 1.5")

PANTONE
2945

PANTONE
185

PANTONE
2945

PANTONE
185

PANTONE
2945

PANTONE
185

To convert the PEPSI logo to 4 - color process
please use these values;

CYAN 100
MAGENTA 69
YELLOW 17

BLACK 3

CYAN 0
MAGENTA 100

YELLOW 82
BLACK 0

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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Varianta 1

pro tisk 
CT-V1-lg-cmyk.eps 
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pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2
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pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

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

88.3    92.5    93.2    100.0    107.9



VIKTORIÁN UEFA Europa League 201520 / Rozhovor – Karel Krejčí

TRENÉR KREJČÍ: CHCEME POSTOUPIT PRO NAŠE 
FANOUŠKY

Viktorie se po třech letech opět představuje v základní skupině 
Evropské ligy. Jak jste spokojen s losem?
Favoritem skupiny je Villarreal, který ve španělské lize skončil 
šestý, což samo o sobě ukazuje na sílu mužstva. Byl bych moc 
rád, kdybychom s ostatními soupeři ve skupině, Rapidem Vídeň 
a Dinamem Minsk, bojovali o druhé postupové místo, což v silách 
našeho mužstva určitě je. Lehké to ale nebude. 

Skupinu začínáte doma proti Dinamu Minsk, soupeři, který je 
pro český klubový fotbal neznámým mužstvem. Můžete už více 
přiblížit, jaký soupeř Viktorii vlastně čeká, v čem spočívá jeho 
největší síla?
Dinamo Minsk vyřadilo v předkolech Evropské ligy Curych a Salc-
burk, v běloruské lize porazilo Borisov, což svědčí o jeho velké síle. 
V kádru má řadu cizinců a rozhodně to nebude lehký soupeř.   

Třetím týmem, se kterým se ve skupině potkáte, je Rapid Vídeň. 
Může být rakouský mistr, který v kvalifikaci Ligy mistrů vyřadil 
Ajax, černým koněm skupiny? 
Rakouský fotbal udělal za poslední dobu velký pokrok, Rapid 
kromě toho, že vyřadil v kvalifikaci o Ligu mistrů Ajax Amstero-
dam, svedl vyrovnaný souboj se Šachtarem Doněck, rakouská re-
prezentace postoupila na Euro. Navíc to bude atraktivní soupeř 
i pro fanoušky vzhledem ke snadné dostupnosti destinace. Už 
mně psala spousta kamarádů o lístky, kteří chtějí spojit účast na 
utkání s výletem do Vídně.

V reprezentační přestávce jste přišel o dva hráče základní 
sestavy. Stoper Hubník odešel z rodinných důvodů do Olomouce, 
Koláře vyřadilo zranění ze zápasu s Lotyšskem. Jak velká 
komplikace to pro vás před startem Evropské ligy je?
Abych řekl pravdu, z toho, že jsem během pár dnů přišel o dva 
hráče základní sestavy, žádnou radost nemám. Oba budou chybět 
nejen po sportovní stránce na hřišti, ale i jako osobnosti v kabině, 
oba jsou to velcí profesionálové. Na druhou stanu, v kabině sedí 
další kvalitní fotbalisté, kteří čekají na svou příležitost. Teď půjde 

S Viktorií zažil Karel Krejčí jako asistent trenéra dvě 

účasti v Lize mistrů a jednu v Evropské lize. Teď povede 

Viktorii na evropské scéně poprvé jako hlavní kouč.  Před 

startem Evropské ligy věří v sílu svého mužstva a chce 

útočným fotbalem potěšit fanoušky Viktorie, o kterých 

říká, že jsou nejlepší u nás.  
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o to, aby tu šanci, kterou dostanou, dokázali využít, chytili ji za pa-
česy a pomohli Viktorce. Nechtěl bych, abychom se na konci pod-
zimu bavili o tom, že jsme obě zmíněné opory nedokázali nahradit. 

Vraťme se ještě k postupu do Evropské ligy, o kterou jste 
bojovali s Vojvodinou Novi Sad. Jak jste zaháněl myšlenky, že by 
se to případně nemuselo podařit?
Samozřejmě jsem cítil velký tlak, ale nechtěl jsem připustit, abych 
se pod něj dostával. Nechtěl jsem v žádném případě přenášet 
nervozitu na hráče. Na přípravu je měl pouhé čtyři dny. Ještě 
v pátek jsem studoval video ze zápasu Kazachstánu s Tureckem 
a od soboty, kdy přišla nabídka Viktorie, jsem rychle sháněl DVD 
se zápasy Vojvodiny. Byla to taková akce kulový blesk, všechno 
bylo velice rychlé, hektické. Myslím, že se to podařilo a že jsme na 
souboj s Vojvodinou byli dobře připraveni.

Co podle vás nejvíce rozhodlo o tom, že Viktoria postoupila?
Především to, že samotní hráči pochopili, že jsou po vyřazení 
s Maccabi dlužni klubu a především fanouškům. Jejich přístup 
a kvalitní výkon v prvním zápase s Vojvodinou doma vedl k tomu, 
že jsme do odvety jeli s nadějným náskokem. Odvetu jsme s výjim-
kou první čtvrthodiny, kdy měli domácí nápor, zvládli a od prvního 
gólu jsme už kontrolovali hru.

Hned po vítězné odvetě v Srbsku jste odjel na reprezentační 
sraz. Jak jste si udržoval kontakt a přehled o přípravě zbytku 
týmu, který zůstal s vašimi asistenty v Plzni?
Ještě před odjezdem na sraz reprezentace jsem po konzultaci se 
svými asistenty včetně kondičního trenéra vypracoval program 
přípravy na celou dobu, po kterou u mužstva fyzicky nebudu. Byl 
jsem s asistenty v kontaktu i telefonicky, denně jsme si volali.

Liší se nyní nějak vaše role asistenta národního mužstva od 
chvíle, kdy jste převzal jako hlavní kouč Viktorii? 
Ta role je pořád stejná. Možná v očích hráčů národního mužstva 
je teď moje pozice trochu jiná. Překvapilo mne, jak kluci, kteří hrají 
v zahraničí, včetně největší hvězdy Petra Čecha, dění v českém 
fotbale bedlivě sledují. Všichni mně gratulovali, což mě potěšilo.

V kádru české reprezentace v zápasech proti Kazachstánu 
a Lotyšsku bylo i pět hráčů Viktorie, kteří byli u velkého 
úspěchu, čímž postup na Euro bezpochyby je. Do jaké míry se 

to může pozitivně odrazit na sebevědomí reprezentantů z řad 
Viktorie? 
Psychiku hráčů to může samozřejmě pozitivně ovlivnit, zejména 
když v zápasech nastoupí, což je případ Limberského, Procházky. 
V Plzni proti Kazachstánu střídal i Kopic, v Lotyšsku pak Vaněk. 
Dan Kolář do svého zranění odehrál proti Lotyšům výborný zápas, 
myslím, že z jeho strany nejlepší na podzim. Je velká škoda pro 
národní mužstvo i pro Viktorku, že se zranil a bude teď nějaký čas 
chybět.  Ano, úspěchy v reprezentaci mohou psychiku mužstva 
pozitivně ovlivnit, ale teď bude nutné rychle přepnout na klub, 
abychom nejbližší zápasy zvládli.

Jste přesvědčený o tom, že v silách mužstva je skončit ve 
skupině minimálně na druhém místě a zajistit si účast v jarní 
části Evropské ligy?
Kdybych řekl cokoliv jiného, byl bych za hlupáka. Já mužstvu vě-
řím. Zásadní bude se na naše soupeře pečlivě připravit, nachystat 
účinnou taktiku a snažit se prosadit aktivní útočnou hrou. A uvi-
díme, jestli to na soupeře bude stačit nebo ne. Viktoria je ale sta-
věná na útočný fotbal, mají ho rádi i fanoušci, kteří jsou v Plzni 
skvělí, nejlepší v republice. Mohu slíbit, že bránit určitě nebudeme.

Rozhovor – Karel Krejčí / 
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PO EVROPSKÉ LIZE ČEKÁ VIKTORII ĎOLÍČEK I TACHOV

Bohemka v domácím prostředí jistě nepatří mezi oblíbené soupeře 
Západočechů. Vždyť viktoriáni ji v celé historii nejvyšší soutěže 
dokázali na venkovním hřišti porazit pouze jedinkrát! Vítězství 1:0 
se datuje do srpna roku 2009, od té doby následovala jedna bez-
branková remíza a tři vítězství domácích. Poslední utkání v Ďolíčku 
se odehrálo 23. května 2015, díky hattricku Elvise Bratanoviče se 
v něm Bohemians radovali z výhry 3:2.

V právě probíhající sezóně se klokani musí vyrovnat se ztrátou ne-
jen Slovince Bratanoviče, jemuž v hlavním městě skončilo hosto-

vání a vrátil se do mateřských Teplic, ale také klíčového záložníka 
Jakuba Rady, který přestoupil do Mladé Boleslavi. Po šesti ode-
hraných kolech patří zeleno-bílým se ziskem čtyř bodů poslední 
nesestupová pozice. Nejbližší soupeř Viktorie je rovněž remízovým 
králem letošní sezóny, když se body dělily ve střetnutí Bohemians 
s Jabloncem, Olomoucí, Duklou i Příbramí.

Zápas v pražském Ďolíčku začíná mezi celky Bohemians Praha 
1905 a FC Viktoria Plzeň v neděli 20. září 2015 v 15.00 hodin.

Viktorii čeká také vstup do třetí soutěže, ve které bude chtít v le-
tošní sezóně uspět. Do domácího poháru, který od nové sezóny 
nese pojmenování MOL Cup, vstoupí červeno-modří ve středu 
23. září 2015 v 16.30 hod. zápasem s Tachovem. Utkání se usku-
teční na Městském stadionu v Tachově.

Po úvodním vystoupení Viktorie Plzeň v základní skupině 

Evropské ligy v sezóně 2015/2016 se budou muset svěřenci 

Karla Krejčího přeorientovat na každotýdenní ligový 

koloběh. V 7. kole Synot ligy je totiž v Ďolíčku prověří domácí 

Bohemians 1905.

/ Další program


