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Vážení sportovní přátelé,

po dvou týdnech vás chci opět přivítat v Doosan areně na dalším ligo-
vém utkání viktorie Plzeň a věřím, že nás čeká příjemný fotbalový večer. 
Domácí premiéru na trenérské lavičce má před sebou nový kouč Zdeněk 
Bečka. celý týden s týmem pečlivě pracoval na tom, abychom se proti 
slovácku prezentovali poctivým, týmovým a zodpovědným výkonem, vy-
hráli a navíc potěšili předvedenou hrou všechny viktoriány.

soupeři ze slovácka máme co vracet. v posledních letech s ním nemáme 
nijak oslnivou bilanci, na podzim jsme na jeho hřišti pouze remizovali. 
liga jde do finiše a každé klopýtnutí může být velmi nepříjemné. Proto 
doufám, že nic takového nepřipustíme a oslavíme společně velikonoce 
výhrou.

Dnešní fotbalový večer má i charitativní rozměr. Zakoupením každého 
piva Gambrinus během zápasu přispějete naším vozíčkářům na pořízení 
autobusu, který by jim umožňoval podporovat viktorku i na venkovních 
zápasech. chtěl bych vás vyzvat, abychom společně podpořili dobrou věc.

velmi brzy se rovněž rozjede prodej permanentních vstupenek na novou 
sezónu. věřím, že nám zachováte přízeň a budeme se na stadionu vídat i 
nadále. skvělou fotbalovou atmosféru, kterou vytváříte, nám závidí sou-
peři napříč republikou. vážíme si toho, že jste s námi.

Přeji vám všem příjemný fotbalový večer.

adolf Šádek
Generální manažer Fc viktoria Plzeň
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V březnu převážně v posilovně

naposledy ho měli plzeňští fanoušci možnost 
vidět v zápase na hřišti Hradce králové, kde 
větral domácí obranu a po faulu na něj do-
stala viktoria možnost zahrávat pokutový 
kop. „Hrálo se mi celkem dobře. Byl jsem rád, 
že jsem po dlouhé době dostal šanci od za-
čátku. Hradec pro nás byl nepříjemný soupeř 
nabuzený výhrou ze Zlína. navíc jsme hráli 
na pro nás neoblíbeném stadionu. Zápas to 
byl nakonec velice těžký, ale zvládli jsme to,“ 
pochvaluje si Petržela, který do soutěžního zápasu nezasáhl přes 
měsíc. „snášel jsem to těžce. každý hráč chce nastupovat a být 
platným členem základní jedenáctky, ale vždycky je to na trené-
rech a jejich rozhodnutí. Pro mě osobně to bylo velice obtížné, 
ale jsem rád, že jsem se vrátil do základu. snad se tam udržím 
co nejdéle,“ přemýšlí Petržela. v době svého zápasového půstu 
ale rozhodně nelenil. „víc jsem trénoval, chodil jsem do posilovny, 

přidával jsem si. když jsem věděl, že o víkendu nebudu hrát, chodil 
jsem do posilky víc, než jsem musel. když na to je prostor, proč 
si nepřidat,“ uvažuje. nedílnou součástí tréninku profesionálního 
fotbalisty je kvalitní regenerace. o tu má Milan Petržela doma 
postaráno. „Mám doma dcerku claudii, takže s tou se vždy odre-
aguju. Musím říct, že i díky ní jsem lépe kousal svou situaci, když 
jsem nehrál,“ prozrazuje plzeňský záložník.

MILAN PETRŽELA: VELIKONOCE U NÁS MAJÍ VELKOU 
TRADICI

Do jarní části ePojisteni.cz ligy vlétl 

jako vítr, v jejích prvních třech zápasech 

nastoupil vždy v základní sestavě. 

většinu března a začátek dubna ale 

strávil Milan Petržela na střídačce nebo 

mezi diváky.  o trénincích, volném čase 

i o probíhajících velikonocích s dcerkou 

claudií se ve speciálním rozhovoru pro 

bulletin viktorián rozvyprávěl právě 

pravý záložník viktorie Plzeň.
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Malá fotbalistka Claudie

claudie zřejmě podědila po tátovi vrozenou neposednost. „každý 
den vymýšlí něco nového. snažím se s ní držet krok a přizpůso-
bit. Baví jí spoustu věcí, teď mi třeba pomáhala na zahradě, tr-
hala plevel, vozili jsme hlínu. člověk s ní dokáže úplně vypnout,“ 
pochvaluje si Petržela, jenž má v claudii svou největší fanynku. 
„Pořád si chce pouštět hymnu viktorky, tu zná celou nazpaměť. 
vždycky mi říká ‚tati vitojka‘, takže si často zpíváme nebo fan-
díme. Má ráda strejdy Hubňu s limbou, má svůj vlastní dres, ve 
kterém nám drží palce u televize. vlastně si ani moc nepouštíme 
nějaké pohádky nebo pořady pro děti, to jí až tak nebaví. ale jak 
se někde objeví viktorka, stane se z ní velká fanynka,“ usmívá se 
hrdý otec. „i do balónů už kope. Doma jich máme dost, protože 
vždycky, když jdeme někam do obchodu, vybere si míč. Panenky jí 
moc neberou, je fotbalová,“ dodává Milan.

O svátcích na hřišti

a jak se u Petrželů slaví právě probíhající velikonoční svátky? 
„Musím se přiznat, že co jsme tady v Plzni, tak velikonoce zase 
až tak neřešíme. samozřejmě na Moravě jsou velikonoce velkou 
tradicí, která se stále drží. Teď ale nemáme čas na velikonoce jet 
domů, protože hrajeme. Takže si uděláme takové malé velikonoce 
u nás. Přítelkyně má připravenou výzdobu, to je jasné. Možná po-
zveme pár sousedů ‚na štamprlu‘, ale nebude to nic velkého,“ říká 
Petržela. Zatímco většina plzeňských fanoušků si na velikonoční 
svátky bude užívat volného pátku i pondělí, plzeňští fotbalisté bu-
dou makat na hřišti. „Po nedělním zápase budeme mít v pondělí 
asi jen dopolední trénink, nebo trenér Bečka přimhouří oko a dá 
nám úplně volno, když je ten svátek. To ještě uvidíme,“ směje se 
viktorián s jedenáctkou na zádech.

Velikonoce na jihu Moravy

vyrůstal v Hošticích nedaleko vyškova, tedy v kraji, kde se sla-
vení velikonočních svátků těší velké oblibě. „Pamatuji si, jako by 
to bylo dneska, když jsem byl malý a chodili jsme šupat. To jsem 
vstal v sedm ráno, nasnídal jsem se a kolem půl deváté jsme šli 

k babičkám. Jedna bydlela kousek od nás a druhá vedle ve vesnici. 
To jsme prostě museli, byla to taková tradice a navíc rodinná po-
vinnost. v jedenáct jsme pak měli sraz s kamarády a začali jsme 
obcházet vesnici. vždycky jsme nasbírali vajíčka, sladkosti a další 
maličkosti,“ popisuje Petržela zážitky ze svého mládí. „Druhý den 
ve škole měli všichni na svačinu vejce natvrdo nebo vajíčkovou 
pomazánku. když jsme toho měli doma hromadu, museli jsme to 
využít,“ rozesměje se při vzpomínce současný hráč viktorie Plzeň. 
„když jsme byli starší, dostali jsme někde už i nějakého panáčka. 
Pamatuji si, že byli kluci, kteří už pak ani nechtěli vejce a brali jen 
štamprle,“ dodává s úsměvem od ucha k uchu. „v Hošticích jsme 
měli takovou svojí tradici, že vždycky na velikonoce chodili starší 
kluci po vesnici s velkou pomlázkou a holky jim na ní vázaly mašle. 
Pak taky jeden den chodili mrskat kluci a druhý den holky. Já jsem 
nikdy ale vyšupáno nedostal, vždycky jsem dokázal utéct.“

Svátky u Petrželů

Zahrávat si s velikonočními tradicemi se nevyplácí, proto si letos 
pořídí pomlázku, neboli mrskačku, i Milan Petržela a doma dojde 
na ‚mrskut‘, jak se říká na Moravě. „Tak to je povinnost, holky 
doma trochu vylupu, aby příští rok neuschly. i na barvení vajíček 
dojde, to si snad ještě pamatuju ze školy. Důležité je pořádně ho 
vyfouknout a pak už je to na každém, my asi budeme s claudin-
kou barvit tempery nebo nalepovat kytičky a další vystřihovánky, 

/ rozhovor s Milanem Petrželou
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ale pamatuji si, jak se barvily vejce i v cibuli. To se na ně nakladly 
různé sedmikrásky, listy nebo tráva, zabalily se do staré punčo-
chy a po obarvení měly různé odstíny hnědé,“ vzpomíná Petržela. 
rozšířeným zvykem je i pečení tradičního velikonočního beránka. 
„Toho nevím, jestli budeme mít, ale určitě u nás nebudou chybět 
vejce, ať ty pravé nebo čokoládové, a další figurky z čokolády. To 
má přítelkyně už nakoupené. Jednoho nebo dva zajíčky jsme do-
konce už zlikvidovali,“ směje se Petržela.

Velikonoční týden Milana Petržely

Modré pondělí: na Modré pondělí dětem a studentům dříve začínaly 
jarní prázdniny.

„My máme prázdniny pořád. claudie je ještě malá, takže si užívá 
prázdnin celý rok. To jí trochu závidím.“

Šedivé úterý: v tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny

„Tak to nebyla moje starost, protože o hospodáři tam nic nestojí.“

Škaredá středa: Podle tradice se v tento den měly vymetávat saze 
z komína.

„když topíte plynem, jde to těžko.“

Zelený čtvrtek: utichly všechny zvony, které „odlétaly do říma“. 
Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky.

„Přivezl jsem si řehtačku z Moravy, hlavně claudinka z ní měla 
radost. Já už pak tolik ne, když s ní blbnula do večera.“

Velký pátek: Dodržoval se přísný půst, nemělo se pracovat na polích 
(hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Také se tento den děly 
zázraky, zem se otevírala, aby ukázala své poklady.

„Já teda žádný nenašel, škoda. Jinak na oběd jsem měl kuře, takže 

to jsem asi úplně nedodržel. ale slibuju, že se postím někdy po 
zápase.

Bílá sobota: Pekly se mazance, beránci a také chléb. chlapci pletli 
pomlázky z vrbových proutků a zdobila se vajíčka.

„Tak tady mám splněno, vajíčka, pomlázka i mazanec u nás byly.“

Boží hod velikonoční: v neděli se také začala jíst tradiční velikonoční 
jídla - vejce, mazanec, beránek, víno a chleba. Tento den byl také ve 
znamení pojídání dobrých pokrmů, klobás, nádivek a dalších. na Boží 
hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých.

„Tak kdybych si před zápasem dal klobásku, nádivku, mazanec 
a zapil to vínem, asi by trenér neměl moc radost. Po návštěvách 
jsme jezdili minulý týden a určitě na to ještě čas bude.“

Velikonoční pondělí: Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci 
s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. 
Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví.

„no to budu muset, aby mi doma holky neuschly. už mají slíbeno, 
tak doufám, že si vykoleduju nějaké vajíčko.“



8 VIKTORIÁN 12 ePOJISTENI.CZ LIGA 2017

už od druhé minuty musel se žlutou hrozbou 
počítat obránce lukáš Hejda, jenž ubránil 
rozvíjející se akci radeckých pouze za cenu 
nedovoleného zákroku. viktoriáni v úvodu 
zápasu spoléhali na trpělivou kombinaci, do-
mácí Hradec se snažil o ohrožení kozáčikovy 
branky především prostřednictvím rychlých 
protiútoků. Jeden takový zakončoval v polovině 22. minutě Pavel 
černý pouze nedůraznou střelou mimo tři plzeňské tyče. o minutu 
později si na nadýchaný míč od radima řezníka naskočil uprostřed 
pokutového území Tomáš Hořava. Domácí brankář ottmar jeho hla-
vičku vyškrábl z šibenice. Možná kvůli měkčímu terénu volili vikto-
riáni v následujících minutách častěji nákopy na rozběhnutého Ba-
koše, slovenský útočník se ale ani do jedné šance nedostal. ve 42. 
minutě uviděl žlutou kartu David limberský. První poločas skončil 
za bezbrankového stavu.

Druhou půli načala viktoria tlakem, ze kterého resultoval pokutový 
kop. v 53. minutě ale Tomáš Hořava poslal balón pouze do rukavic 
gólmana ottmara a ani Hromadova dorážka se nedočkala gólového 

vyústění. v 60. minutě došlo k málo vídané situaci, kdy zraněného 
lajnového rozhodčího vysloužila musel u postranní čáry vystřídat 
čtvrtý sudí Zbyněk Proske. o deset minut později nahradil Milana 
Petrželu na hrací ploše Jan kovařík, který ihned po svém příchodu 
nasměroval svou levačkou míč přesně na hlavu před bránu nabíha-
jícího Martina Zemana. Další střídání trenéra Bečky přišlo na řadu 
v 75. minutě, kdy ze hřiště zamířil Jakub Hromada, opačným smě-
rem putoval Tomáš Poznar. Třetí střídání následovalo vzápětí, do 
hry šel kopic, na střídačku Zeman. Jen co na hradecké časomíře 
došla naplnění 80. minuta, dostali Plzeňští možnost zahrávat stan-
dardní situaci od levé postranní čáry. Tu zakroutil Jan kopic pravač-
kou tak, že míč našel nabíhajícího lukáše Hejdu, jenž hlavou vstřelil 
svůj pátý gól v sezóně – 1:0 pro Plzeň! Hradec ve snaze o vyrov-

/ Zápas v Hradci králové

ZÁPAS V HRADCI KRÁLOVÉ ROZHODL HLAVOU LUKÁŠ 
HEJDA

viktorii Plzeň přivítalo na hradeckém 

stadionu aprílové počasí. Přerušovaný 

déšť zkrápěl trávník i ve chvílích, 

kdy padl úvodní hvizd zápasu. nový 

hlavní trenér Zdeněk Bečka do utkání 

postavil sestavu se dvěma změnami – 

pravého záložníka hrál Milan Petržela, 

do středu zálohy se postavil Jakub 

Hromada.
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nání otevřel obranu, čehož se pokusili využít kovařík s kopicem, 
druhý jmenovaný ale z vápna ottmarovu branku přestřelil. v pěti 
nastavených minutách držela Plzeň míč na soupeřově polovině 
a dokráčela tak k jednogólovému vítězství.

FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branky: 81. Hejda

Žk: nosek, P. černý, Janoušek – Hejda, limberský, Hubník

rozhodčí: Marek – Pospíšil, vysloužil

Diváci: 2 266

Fc Hradec králové: ottmar – krátký, nosek, Hůlka, Mudra – 
Trubač (74. schwarz), Janoušek (84. Pázler), Jirsák, M. černý, 
Malinský – P. černý (84. Žondra)

Fc viktoria Plzeň: kozáčik – řezník, Hejda, Hubník, limberský 
– Hromada (75. Poznar), Hrošovský – Petržela (70. kovařík), 
Hořava, Zeman (80. kopic) – Bakoš

http://www.sazkabet.cz
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Téměř ideální fotbalové počasí provázelo úvodní hvizd sobotního 

utkání 22. kola ePojisteni.cz ligy mezi viktorií Plzeň a Teplicemi. 

v základní sestavě si odbyl premiéru Martin chrien, který měl 

podporovat na hrotu hrajícího Marka Bakoše.

 V ZÁVĚRU ZÁPASU S TEPLICEMI ZACHRÁNILA 
 VIKTORIA REMÍZU 

v první šanci zápasu se v 8. minutě ocitl po Zemanově oslo-
vení Marek Bakoš, gólman chudý ve spolupráci s obranou 
ovšem jeho zakončení eliminoval. odpovědět se pokusil 
o minutu později Tomáš kučera, jenž v minulosti oblékal 
i plzeňský dres. Před završením první desetiminutovky 
se pokusil přetavit šanci v gól hostující útočník červenka, 
branku vybíhajícího kozáčika ale přestřelil. Domácí hráči 
v následující pasáži zápasu nenechávali soupeře hrát a tr-
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pělivou kombinací se snažili ohrozit branku hostí. kopicova střela 
se ovšem neujala a Bakošovo nedůrazné zakončení bez problémů 
zachytil Martin chudý. Zahrozili proto Tepličtí. Hora přihrával po 
dlouhém úniku červenkovi, který v plzeňském vápně překvapil He-
jdu a dostal se k zakončení. Matúš kozáčik ale včas přečetl situaci 
a jistým zákrokem zachránil situaci. ve správný čas na správném 
místě byl i v 38. minutě lukáš Hejda, jenž včasným odkopem do-
stal míč z nebezpečného prostoru před brankou zpoza už překo-
naného plzeňského brankáře. 

Do druhého poločasu už nenastoupil Martin chrien, jehož místo na 
trávníku zaujal Michael krmenčík. v prvních minutách druhé půle, 
po plzeňské chybě u rohového praporku, utekl přes tři čtvrtě hři-
ště hostující nivaldo, po jehož přihrávce otevřel skóre červenka. 
od 50. minuty tak viktoria prohrávala 0:1. nepříjemný střet hla-
vami v pokutovém území srazil na trávník Hubníka s vondráškem, 
oba naštěstí pokračovali v zápase bez větší újmy. v 65. minutě 
utkání přišlo na řadu další střídání, kopice nahradil Jan kovařík. 
k hlavičce ve vápně se o dvě minuty později dostal radim řezník, 
ale míč poslal pouze nad břevno.stejným směrem zamířil i Hořa-
vův pokus po sedmdesáti minutách hry. viktoria uzamkla v ná-
sledujících momentech svého soupeře před pokutovým územím, 
po sérii standardních šancí a rohových kopů se rozhodl z dálky 
vypálit Marek Bakoš. chudého v bráně Teplic sice protáhl, ale k zá-
kroku nedonutil. nečekaně ale udeřilo na druhé straně, kdy míč 
do prázdné brány doklepl Jan vošahlík – 0:2. Plzeňské snažení 
o zvrat se dočkalo naplnění v posledních pěti minutách zápasu. 
opět u toho byl jeden z nejproduktivnějších plzeňských hráčů 

poslední doby Marek Bakoš. Právě po faulu na viktoriánského 
útočníka proměnil Tomáš Hořava v 85. minutě pokutový kop, o tři 
minuty později sám Bakoš vstřelil vyrovnávací branku! viktoria 
sice chtěla v závěru zápasu naposledy zatlačit, ale více než dvě 
nepřesné střely z posledních minut nevytěžila. 

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

Branky: 85. Hořava (Pk), 88. Bakoš – 50. červenka, 82. vošahlík

Žk: Bakoš, krmenčík, Hubník, limberský – Jeřábek, vondrášek, 
chudý, vošahlík

rozhodčí: Julínek – Pelikán, Hájek

Diváci: 10 415

Fc viktoria Plzeň: kozáčik – řezník (88. ivanschitz), Hejda, 
Hubník, limberský – Hořava, Hrošovský – kopic (65. kovařík), 
chrien (46. krmenčík), Zeman – Bakoš

Fk Teplice: chudý – vondrášek (67. vošahlík), Jeřábek, Šušnjar, 
krob – ljevakovič (77. soungole), kučera – Fillo, Hora, nivaldo – 
červenka (89. vaněček)
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„Byla to strašně dlouhá doba. v noze to pořád mám, což je pří-
jemné zjištění, ale pohyb mi zatím dělá problémy,“ řekl v rozho-
voru pro sport.cz. „Blok nejít do souboje nemám. Jsem šťastný, že 
můžu být zase na hřišti,“ doplňuje.

se zdravotními problémy laboroval velice dlouho. „nejhorší mo-
ment byl, když jsem to poprvé zkusil po velké operaci předloni 

na podzim. Druhý den jsem se probudil a koleno bylo nateklé,“ 
vzpomíná na nepříjemné chvíle. „Zkoušel jsem všechno možné. 
čínskou medicínu, dřel jsem na rotopedu, neskutečný dávky... 
když to sečtu, myslím, že jsem na něm objel zeměkouli,“ říká 
václav Pilař.

Hodně ho podpořila rodina. „Manželka se synkem Jakubem mi 
hodně pomohli, když jsem měl krizové chvíle. kolikrát to se mnou 
bylo peklo, doma jsem ale dokázal přepnout,“ přiznává.

na návrat během jara zatím nepřemýšlí. „Je na to brzy, absolvo-
val jsem pár tréninků a raduji se, když můžu běhat s míčem po 
trávníku a zahrát si s kluky bago. Pro ně je to všední věc, pro mě 
zázrak,“ nabízí svůj pohled na tréninkovou činnost. 

skvělá zpráva nejen pro fanoušky viktorie Plzeň. Záložník 

václav Pilař se po téměř dvou letech vrátil k tréninku a usiluje 

o návrat.

/ návrat václava Pilaře

 VÁCLAV PILAŘ SE VRÁTIL K TRÉNINKU. 
 BYLA TO DLOUHÁ DOBA, HLÁSÍ 



13VIKTORIÁN 12 ePOJISTENI.CZ LIGA 2017charitativní akce všude spolu / 

cílem charitativní akce viktorie Plzeň a pivovaru Gambrinus spojené s domácím utká-
ním se slováckem bude nejen výběr finančních prostředků na pořízení speciálně upra-
veného autobusu pro vozíčkáře, ale také podpora skupiny fanoušků, kteří i přes svůj 
hendikep zůstávají věrnými příznivci viktorie Plzeň. Finanční prostředky bude genero-
vat každý prodaný kelímek piva, jenž se při nedělním zápase v Doosan areně prodá. 
„částku věnovanou fanouškům z řad vozíčkářů může ovlivnit každý návštěvník zápasu 
se slováckem zakoupením piva Gambrinus. Právě celkový výtěžek z jeho prodeje bude 
určen na financování autobusu pro naše vozíčkáře,“ informuje tiskový mluvčí klubu vác-
lav Hanzlík.

Plzeňští vozíčkáři by rádi zorganizovali první výjezd v novém dopravním prostředku 
ještě do konce letošního ročníku. „ceníme si všech fanoušků, kteří viktorii podporují na 
domácí půdě i při výjezdech na hřiště soupeřů. rádi proto nabídneme pomocnou ruku 
při pořízení autobusu se speciálním zařízením umožňujícím přepravu hendikepovaných 
osob. věřím, že se s vozíčkáři budeme na venkovních zápasech vídat stále častěji a že 
i je budeme těšit předvedenou hrou i výsledky,“ prohlásil před startem charitativní akce 
generální manažer viktorie Plzeň adolf Šádek.

akce „všude spolu“ není prvním projektem, který vzniká ve spolupráci viktorie Plzeň 
a pivovaru Gambrinus. v loňské sezóně se obrovským ohlasem veřejnosti setkala akce 
„Plzeňští hrdinové“, v rámci které jak pivovar Gambrinus tak viktoria Plzeň uctili vý-
jimečnou osobní statečnost běžných občanů západočeské metropole.„Gambrinus je 
v Plzni doma a proto chceme podporovat místní lidi. ať už to byli ‚Plzeňští hrdinové‘ 
nebo nyní pomoc hendikepovaným fanouškům s dopravou na venkovní zápasy, vždy 
rádi spolu s viktorkou pomůžeme dobré věci a chceme v tom pokračovat i v budoucnu.“ 
říká Marek Dvořák za pivovar Gambrinus.

VIKTORIA POMŮŽE VOZÍČKÁŘŮM BÝT VŠUDE SPOLU

„všude spolu“ je hlavní motto další charitativní akce v rámci viktoriánského 

srdce, která svou pozornost tentokrát směřuje k fanouškům, kteří sice nemohou 

s ostatními skandovat oblíbené chorály v kotli, svůj klub ale podporují s o to 

větší vervou. ve spolupráci s pivovarem Gambrinus pomůže viktoria Plzeň 

vozíčkářům splnit jejich velké přání o bezproblémové cestování na venkovní 

zápasy plzeňského klubu.

VIKTORIÁNSKÉ
SRDCE

POMÁHÁME FOTBALEM

vertikální varianta

www.benes-michl.cz
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úplné počátky oddílu se datují až k roku 1894, první klub – český 
fotbalový klub uherské Hradiště – byl ale založen až na počátku 
20. století. významným mezníkem klubové historie je ale rok 
2000, kdy se slovácká slavia uherské Hradiště sloučila s týmem 
Fc synot staré Město. od té doby se na slovácku hrál prvoligový 
fotbal s výjimkou dvou sezon. sestup společně s finančními pro-
blémy ho totiž potkal v sezoně 2006/2007. Mezi tuzemskou elitu 
se ale o dva roky později navrátil odkou-pením licence od čáslavi.

velkého úspěchu dosáhl také v roce 2009. Přestože bylo v tu dobu 
slovácko ještě druholigovým celkem, probojovalo se až do finále 
poháru, kde však nestačilo na Teplice. cestou ale vyřadilo napří-
klad mistrovskou slavii Praha.

Dosud nejlepšího umístění v nejvyšší soutěži dosáhlo v ročníku 
2003/2004, kdy skončilo páté. Dres slovácka oblékli například hráči 
jako aleš urbánek, Tomáš abrhám, lukáš Zelenka, Petr Švancara 
nebo libor Došek, jenž v jeho dresu vstoupil do klubu ligových kano-
nýrů a stal se zároveň nejlepším střelcem v klubové historii.

Brankářskou jedničkou týmu je Milan Heča, záda mu kryje bývalý 
plzeňský gólman Michal Daněk. viktoriánskou minulost má také To-
máš rada, jemuž ale vinou zranení skončila sezóna, a trenér sta-
nislav levý. Minulý týden oznámil uherskohradišťský celek příchod 
jihokorejského útočníka Yu kanghuyna na tříměsíční zkoušku.

celek z uherského Hradiště je poslední roky zvyklý 

pohybovat se na prostředních místech tabulky. nejinak tomu 

je i v letošní sezoně.

 PŘEDSTAVUJEME SOUPEŘE: 1. FC SLOVÁCKO 
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mailto:prace@naspilce.com
http://www.unasplzenchutna.cz
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ROZDÁVÁME BONUS 400 KČ 
NA FOTBALOVÉ ZÁŽITKY

NYNÍ KE KAŽDÉMU POVINNÉMU RUČENÍ

ePojisteni.cz/fotbal

GA_fotbal_6000x1000_1ku2_v4.indd   1 02.07.15   16:59

PARTNEŘI:

http://www.epojisteni.cz/fotbal
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Každé kolo ePojisteni.cz ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se 
nedaří venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zají-

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

Věděli jste, že...

… Severočeši naposledy po-
razili před vlastními fanoušky 

Duklu v srpnu 2012?

LIB - DUK

… Slavia doma odehrála v lize 
s Hradcem Králové celkem 13 zá-
pasů a ani jednou neprohrála?

SLA - HKR

… pokud Příbram vstřelí Karviné 
branku, půjde o její první historic-

ký gól tomuto soupeři?

PRI - KAR

… v posledních třech duelech 
Brna s Jabloncem pokaždé 

padly tři branky?

BNO - JAB

… Jihlavští nevstřelili Spartě gól 
již pět zápasů v řadě?

JIH - SPA

… Zlín naposledy dokázal zdolat 
Teplice v září 2007?

ZLN -TEP

… Mladá Boleslav prohrála 
doma s Bohemians pouze 

jednou? V srpnu 2009 nestačili 
Středočeši na Pražany 0:1.

MBL - BOH

… Plzeň v 23 dosavadních duelech 
neinkasovala ani jednu červenou 

kartu? Soupeř viděl tři.

PLZ - SLO
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LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?
Chcete ocenit nejlepšího hráče svého 
mužstva? Pak využijte možnost zvolit 
hráče utkání, a to ve všech duelech 
ePojisteni.cz ligy!

Zvolte svůj oblíbený klub 
a v 70. minutě každého 

zápasu vašeho oblíbeného 
klubu vám přijde notifi kace 

o začátku hlasování.

Pokud vám notifi kace 
nepřijde, v menu vyberte 

položku hráč utkání 
a zvolte zápas, ve kterém 

chcete hlasovat.

Zvolte zápas, ve 
kterém chcete 

hlasovat o hráči 
utkání.

Vyberte hráče, 
pro které chcete 

hlasovat a stiskněte 
odeslat hlas.

ZVOLTE SI KLUB VYBERTE 
ZÁPAS HLASUJTE

Ofi ciální aplikaci 
ePojisteni.cz ligy stahujte z

1. fotbalova liga @fotbalovaligaCZwww.epojisteniliga.cz/hracutkani

1. 2. 3.

HRÁČI UTKÁNÍ 23. KOLA
OLAYINKA

OTTMAR

ŠUMULIKOSKI

KABAJEV 

FILLO

LAŠTŮVKA

MIHÁLIK

LAFATA

DUK

HKR

SLO

BOH

TEP

KAR

JAB

SPA

MBL

PLZ

PRI

JIH 

LIB

SLA

ZLN

BNO

30%

84%

19%

42%

39%

54%

30%

40%

1:2
0:1
1:0
1:0
3:1
1:2
2:0
3:2

61%

33%

17%

27%

23%

31%

36%

18%

ŽELEZNÍK

ZEMAN

SUCHAN

HANUŠ

DÚBRAVKA

MEŠANOVIČ

ŠVENGER

ZAVADIL

Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

https://itunes.apple.com/cz/app/gambrinus-liga-official/id719721100?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gambrinusliga.android
http://www.windowsphone.com/cs-cz/store/app/synot-liga/6de71dbd-90c8-4bc6-af29-9faa955e57b7
https://www.facebook.com/1-fotbalová-liga-170271719488/
http://www.epojisteniliga.cz/hracutkani
https://twitter.com/fotbalovaligaCZ
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Dorostenci

Tým do 19 let od posledního vydání sehrál tři duely, jen jednou 
ale dokázal zvítězit, a to doma 4:1 proti Teplicím. Po odehrání 24 
zápasů se tak nachází na druhém místě se 49 body a skóre 46:33, 
první sparta má pětibodový náskok a navíc zápas k dobru.

obrovského úspěchu dosáhly mladé fotbalistky Plzně. ve finále 

prvního ročníku Poháru dorostenek totiž na Proseku porazily 

Duklu 3:1. v akci ale byly i další mládežnické celky viktorie.

 DOROSTENKY VIKTORIE SE STALY PRVNÍMI 
 VÍTĚZKAMI POHÁRU 
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sedmnáctka hrála dvakrát. nejprve v sou-
boji o první místo přivítala spartu, které 
ale v nádherném zápase podlehla 3:4. 
vše pak dokázala napravit na Dukle, kde 
s přehledem zvítězila 3:0. Momentálně je 
také druhá, na kontě má 37 bodů a skóre 
54:30. První sparta vede se 41 body, má 
ovšem o zápas méně.

Tým u16 měl stejný program. a bohužel 
také domácí klání se spartou nezvládl, 
podlehl jí nejtěsnějším možným rozdílem. 
Z Dukly si ale také odvezl tři body, a to za 
výhru 5:1. Tým kouče Parláska je po 17 ko-
lech třetí s 38 body a skóre 50:16.

Žáci

Patnáctka skončila v základní části osmá 
s 28 body a byla přeřazena do nadstav-
bové části o udržení, kde první zápas 
s Budějovicemi zvládla 3:2 po penaltách. 
o rok mladší kolegové skončili v základní 
části devátí a první zápas nadstavby 
o udržení prohráli.

Žáci do 13 let sehráli první dva zápasy jarní 
části. nejprve padli 1:8 na hřišti vedoucí 
slavie, poté remizovali s třetími Budějo-
vicemi 6:6. Momentálně jsou čtvrtí. Dva-
náctka na slavii uhrála cennou remízu 5:5 
a poté rozdrtila Budějovice 11:3. skvělé vý-
sledky, viktoriáni jsou tak pátí.

Ženské týmy

velkého úspěchu dosáhly dorostenky viktorie Plzeň, které se 
staly prvními vítězkami Poháru dorostenek. Duklu na pražském 
Proseku porazily svěřenkyně trenéra Milana lukeše 3:1 po bran-
kách kratochvílové, němcové a charouzové.

starší žákyně skončily v základní části třetí a nadstavbovou 
část zahájily výhrou 8:0 nad Hradcem králové, mladší byly páté 
a v úvodním duelu nadstavby padly.

Výsledky

u19: Plzeň–Teplice 4:1 (vilček, vais, řezáč, Pfeifer), slovácko–Plzeň 
2:1pen. (ryška), Mladá Boleslav–Plzeň 2:0

u17: Plzeň–sparta 3:4 (Štursa 2, Fišer), Dukla–Plzeň 0:3 (Štursa, 
Fišer, Heller)

u16: Plzeň–sparta 0:1, Dukla–Plzeň 1:5 (koranda 2, václavík 2, 
lehký)

u15: sparta–Plzeň 2:0, Plzeň–české Budějovice 3:2pen. (Patrov-
ský, Bízek vlastní)

u14: sparta–Plzeň 6:0, Plzeň–české Budějovice 0:4

u13: slavia–Plzeň 8:1 (D. keltyčka), Plzeň–české Budějovice 6:6 
(Štauber 3, rádl 2, čeliš)

u12: slavia–Plzeň 5:5 (Hašek 2, červený, soupír, Hašek), Plzeň–
české Budějovice 11:3 (Houdek 4, Gaszczyk 2, Hašek 2, Gadač, ku-
lišan, Šedivý)

Dorostenky (finále poháru): Plzeň–Dukla 3:1 (kratochvílová, něm-
cová, charouzová)

starší žákyně: Dukla–Plzeň 1:4 (remiášová 2, Belšánová, Polca-
rová), Plzeň–Hradec králové 8:0 (vorlová 3, remiášová 2, Polca-
rová, J. Pavlíčková, skalická)

Mladší žákyně: Dukla–Plzeň 0:13 (sutnarová 4, klepsová 4, 
J. Pavlíčková 3, novotná, k. Pavlíčková), Plzeň–Hradec králové 1:4 
(košiková)
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více informací naleznete na www.cinestar.cz

uvádí

Slavnostní
premiéra s delegací v multikině

CineStar 
20. dubna

http://www.cinestar.cz
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http://www.logspeed.cz
http://www.carlsonoil.cz
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FC VIKTORIA PLZEŇ
1

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty: 203
Zápasy za FcvP: 131
čistá konta: 92

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 12
Zápasy za FcvP 12
čistá konta 5

13

Dominik Sváček
24. 2. 1997           
Post brankář
Prvoligové starty 0
Zápasy za FcvP 0
čistá konta 0

30

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty: 118
Zápasy za FcvP: 81
Prvoligové branky: 11

2

David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty: 307
Zápasy za FcvP: 286
Prvoligové branky: 19

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty: 189
Zápasy za FcvP: 93
Prvoligové branky: 6

14

Jan Baránek
26. 6. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 77
Zápasy za FcvP 39
Prvoligové branky 8

22

Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 64
Zápasy za FcvP 64
Prvoligové branky 12

28

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 81
Zápasy za FcvP 53
Prvoligové branky 14

6

Aleš Matějů
3. 6. 1996
Post obránce
Prvoligové starty 45
Zápasy za FcvP 30
Prvoligové branky 1

3

Roman Hubník
6. 6. 1984 
obránce
Prvoligové starty: 210
Zápasy za FcvP: 70
Prvoligové branky: 12

4

Jakub Hromada
25. 5. 1996
Post záložník
Prvoligové starty: 18
Zápasy za FcvP: 18
Prvoligové branky: 1

25

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty: 229
Zápasy za FcvP: 97
Prvoligové branky: 29

7

Jan Kopic
4. 6. 1990
Post záložník
Prvoligové starty: 157
Zápasy za FcvP: 42
Prvoligové branky: 28

10

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty: 309
Zápasy za FcvP: 214
Prvoligové branky: 38

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty: 98
Zápasy za FcvP: 84
Prvoligové branky: 8

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty: 210
Zápasy za FcvP: 110
Prvoligové branky: 25

19

Martin Zeman
28. 3. 1989
Post záložník
Prvoligové starty: 115
Zápasy za FcvP: 21
Prvoligové branky: 10

9

Erik Janža
21.6.1993
obránce
Prvoligové starty 1
Zápasy za FcvP 1
Prvoligové branky 0

5

Tomáš Hájek
1.12.1991
obránce
Prvoligové starty: 49
Zápasy za FcvP: 1
Prvoligové branky: 3

21

Martin Chrien
8. 9. 1995
Post záložník
Prvoligové starty: 35
Zápasy za FcvP: 3
Prvoligové branky: 3

20
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Michael Krmenčík
15. 3. 1993
Post útočník
Prvoligové starty: 64
Zápasy za FcvP: 28
Prvoligové góly: 17

15

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

Bc. Robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Zdeněk Bečka
20. 6. 1970
hlavní trenér

Bc. Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
asistent trenéra

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty: 180
Zápasy za FcvP: 139
Prvoligové góly: 62

23

Tomáš Poznar
27. 9. 1988
Post útočník
Prvoligové starty: 46
Zápasy za FcvP: 13
Prvoligové góly: 9

18

Andreas Ivanschitz
15. 10. 1983
Post záložník
Prvoligové starty: 4
Zápasy za FcvP: 4
Prvoligové branky: 1

27

Michal Hlavatý
17. 6. 1998
Post záložník
Prvoligové starty 0
Zápasy za FcvP 0
Prvoligové branky 0

31

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

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

MUDr. Zeman Jaroslav, Ph.D
23. 12. 1966
lékař

Martin Ticháček
15. 9. 1981
trenér brankářů
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http://www.napivosrozumem.cz


http://wshop.fcviktoria.cz
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BRANKÁŘI
25 Michal Daněk 6. 7. 1983
29 Milan Heča 21. 3. 1991

OBRÁNCI
3 eldar civić 28. 5. 1996
21 Juraj chvátal 13. 7. 1996
16 Patrik Šimko 8. 7. 1991
4 Tomáš rada 15. 2. 1983
24 Petr chyla 5. 5. 1994
23 Petr reinberk 23. 5. 1989
6 stanislav Hofmann 17. 6. 1990
27 Tomáš Břečka 12. 5. 1994

ZÁLOŽNÍCI
8 David Machalík 21. 6. 1996
18 Jakub rezek 29. 5. 1998
19 Benjamin Tetteh 10. 7. 1997
11 Tomáš Ťok 2. 2. 1995
10 luboš kalouda 20. 5. 1987
14 Matěj Biolek 9. 2. 1991
20 Marek Havlík 8. 7. 1995
5 veliče Šumulikoski 24. 4. 1981
28 vlastimil Daníček 15. 7. 1991
9 Jan navrátil 13. 4. 1990

ÚTOČNÍCI
26 Francis koné 22. 11. 1990
21 Filip kubala 2. 9. 1999
17 Tomáš Zajíc 12. 8. 1996
 Yu kanghuyn 27. 4. 1996

HLAVNÍ TRENÉR
stanislav levý

ASISTENTI TRENÉRA
Jiří Dekař, Jan Palinek, Martin Juřička

HOSTÉ / 1. FC SLOVÁCKO DOMÁCÍ / FC VIKTORIA PLZEŇ

BRANKÁŘI
1 Matúš kozáčik 27. 12. 1983
13 Petr Bolek 13. 6. 1984
30 Dominik sváček 24. 2. 1997

OBRÁNCI
22 Jan Baránek 26. 6. 1993 
28 Marián čišovský 2. 11. 1979
21 Tomáš Hájek 1. 12. 1991
2 lukáš Hejda 9. 3. 1990
8 David limberský 6. 10. 1983
3 aleš Matějů 3. 6. 1996
14 radim řezník 20. 1. 1989 
4 roman Hubník 6. 6. 1984
5 erik Janža 21. 6. 1993

ZÁLOŽNÍCI
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992 
10 Jan kopic 4. 6. 1990
19 Jan kovařík 19. 6. 1988
11 Milan Petržela 19. 6. 1983 
6 václav Pilař 13. 10. 1988
25 Jakub Hromada 25. 5. 1996
9 Martin Zeman 28. 3. 1989
20 Martin chrien 8. 9. 1995
27 andreas ivanschitz 15. 10. 1983
31 Michal Hlavatý 17. 6. 1998

ÚTOČNÍCI
15 Michael krmenčík 15. 3. 1993
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
18 Tomáš Poznar 27. 9. 1988

HLAVNÍ TRENÉR
Zdeněk Bečka

ASISTENTI TRENÉRA
Pavel Horváth, Martin Ticháček

SOUPISKA

/ Soupiska
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v Teplicích měli Plzeňané k dispozici aleše Matějů, Tomáše Hájka 
a Tomáše Poznara. Do vedení se na severu čech dostali v 11. minutě, 
kdy se po rohovém kopu nejlépe zorientoval Tomáš skála. Domácí 
ale po hodině a pár minutách hry zásluhou Šupa srovnali a utkání 
skončilo remízou. „Teplice vyrovnaly zaslouženě, ale byl to dobrý 
zápas. Měli jsme využít více šancí,“ hodnotil trenér Pavel Horváth.

FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 1:1

Branky: 64. Šup – 11. skála

v dalším utkání hostila viktoria Plzeň hradecké „votroky“. opět 
s několika posilami z áčka – za juniorku nastoupili Matějů, Janža, 
chrien, Poznar a krmenčík. Jediná branka padla v 53. minutě, kdy 
se dvě minuty po svém příchodu na hřiště nenápadnou střelou 
prosadil Jakub kopřiva. Junioři tak poosmé za sebou v lize bo-
dovali.

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 1:0

Branka: 53. kopřiva

Po odehrání 23 kol jsou v lize na desátém místě s počtem 31 zís-
kaných bodů a skóre 40:45. na jaře se jim tak podařilo získat již 
o tři body více než za celou podzimní část, a to do konce zbývá 
stále sedm utkání.

Další je čekalo již dnes dopoledne, kdy od 11 hodin hráli na 
půdě dalekého Třince. Zápas však skončil po uzávěrce tohoto 
vydání, výsledek a reportáž ale můžete najít na stránkách 
www.fcviktoria.cz. 

Parádní forma juniorského týmu viktorie Plzeň nenabírá 

konce. od posledního vydání magazínu viktorián sehráli 

mladíci s posilami z áčka dva zápasy, jednou remizovali 

a jednou vyhráli.

 JUNIOŘI JIŽ OSM UTKÁNÍ ZA SEBOU NEPOZNALI 
 HOŘKOST PORÁŽKY 
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ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

www.facebook.com/fcviktoria.cz

www.instagram.com/fcviktoria_official

www.twitter.com/fcviktorkaplzen

plus.google.com/+FCViktoriaPlzeň

www.youtube.com/fcvpTV

lumir Miko: 
Hoši děkujem! vydřené, ale přesto 3 body. Tak 
už jen 7 stupňů ke zlaté a budete opět na 
vrcholu!

https://www.facebook.com/fcviktoria.cz
http://www.instagram.com/fcviktoria_official
http://www.twitter.com/fcviktorkaplzen
http://plus.google.com/+FCViktoriaPlzeň
http://www.youtube.com/fcvpTV


http://www.denvevzduchu.cz
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1. kolo (so 30. července)
Dukla Teplice 0:1

Jihlava Plzeň 1:2

Zlín Příbram 2:0

Jablonec karviná 5:3

sparta slovácko 3:2

Ml. Boleslav liberec 3:0

Bohemians 1905 Hradec králové 0:3

Brno slavia 1:4

2. kolo (so 6.srPna)
slovácko Dukla 2:2

Hradec králové Jablonec 1:2

karviná Brno 1:1

Plzeň Bohemians 1905 1:1

Příbram Mladá Boleslav 0:1

liberec Jihlava 1:1

Teplice sparta 0:0

slavia Zlín 2:2

3. kolo (so 13. srPna)
Příbram Plzeň 0:3

Jablonec slovácko 2:2

Mladá Boleslav karviná 1:2

Zlín liberec 2:1

Brno Teplice 0:0

Bohemians 1905 sparta 0:2

Dukla Hradec králové 3:0

Jihlava slavia 1:1

4. kolo (so 20. srPna)
Teplice Mladá Boleslav 1:2

karviná Dukla 2:1

Hradec králové Jihlava 1:0

slovácko Bohemians 1905 2:0

viktoria Zlín 0:2

slavia Příbram 3:0

liberec Brno 0:0

sparta Jablonec 3:0

5. kolo (so 27. srPna)
Mladá Boleslav Hradec králové 2:0

Jihlava Teplice 0:2

Bohemians 1905 Jablonec 2:0

Brno slovácko 1:0

Dukla sparta 0:2

Příbram liberec 0:1

viktoria slavia 3:1

Zlín karviná 3:0

6. kolo (so 10. Září)
slovácko Zlín 1:3

sparta Mladá Boleslav 2:2

karviná Jihlava 3:0 

Hradec králové Příbram 2:0

liberec Plzeň 1:2

Bohemians 1905 Brno 3:0

Jablonec Dukla 1:1

Teplice slavia 2:2

7. kolo (so 17. Září)
Dukla Bohemians 1905 4:1

Brno Hradec králové 1:1

Mladá Boleslav slovácko 3:0

Příbram Teplice 3:2

Jihlava Jablonec 1:1

Plzeň karviná 2:0

Zlín sparta 1:1

slavia liberec 1:0

8. kolo (so 24. Září)
Jablonec Mladá Boleslav 1:2

Dukla Brno 4:2 

karviná liberec 0:0

Hradec králové Zlín 0:2

slovácko Jihlava 1:1

Bohemians 1905 Příbram 1:0

Teplice Plzeň 0:1

sparta slavia 0:2 

9. kolo (so 1. říJna)
Jihlava Bohemians 1905 0:2

Mladá Boleslav Dukla 1:0

Zlín Jablonec 2:2

Příbram slovácko 0:1

slavia karviná 1:0

Brno sparta 3:3

liberec Teplice 2:0

Plzeň Hradec králové 4:1

10. kolo (so 15. říJna)
Bohemians 1905 Mladá Boleslav 1:3

Hradec králové slavia 0:3

karviná Příbram 2:0

Teplice Zlín 2:0

Jablonec Brno 1:2

Dukla liberec 0:0

slovácko Plzeň 1:1

sparta Jihlava 3:0

11. kolo (so 22. říJna)
Jihlava Dukla 1:1

Zlín Bohemians 1905 1:1

Příbram Jablonec 2:4

karviná Teplice 1:4

Mladá Boleslav Brno 3:3

slavia slovácko 1:0

liberec Hradec králové 2:0

Plzeň sparta 1:0

12. kolo (so 29. říJna)
sparta Příbram 4:0

slovácko Teplice 1:1

Brno Jihlava 1:1

Mladá Boleslav Zlín 1:2

Hradec králové karviná 3:4

Jablonec slavia 0:0

Bohemians 1905 liberec 2:1

Dukla Plzeň 0:1

13. kolo (so 5. lisToPaDu)
Jihlava Mladá Boleslav 2:1

Zlín Brno 2:1

Teplice Hradec králové 0:1

Příbram Dukla 3:1

slavia Bohemians 1905 1:1

liberec sparta 0:0

karviná slovácko 0:1

Plzeň Jablonec 3:1

14. kolo (so 19. lisToPaDu)
Jihlava Zlín 1:3

Dukla slavia 1:2 

Brno Příbram 2:2

Mladá Boleslav Plzeň 0:0

Bohemians 1905 Teplice 0:1

slovácko Hradec králové 1:3

Jablonec liberec 3:0

sparta karviná 3:0

15. kolo (so 26. lisToPaDu)
Příbram Jihlava 0:0

Zlín Dukla 0:1

karviná Bohemians 1905 3:0

slavia Mladá Boleslav 2:1

Teplice Jablonec 1:0

Hradec králové sparta 1:2

liberec slovácko 2:2

Plzeň Brno 2:0
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26. kolo (so 29. DuBna)
Jihlava Brno 28. 4. 18.00

Příbram sparta 28. 4. 20.15

Zlín Mladá Boleslav 29. 4. 17.00

Plzeň Dukla 29. 4. 20.15

karviná Hradec králové 30. 4. 17.00

Teplice slovácko 30. 4. 17.00

slavia Jablonec 30. 4. 17.30

liberec Bohemians 1905 1. 5. 17.30

27. kolo (so 6. kvěTna)
Mladá Boleslav Jihlava 6. 5. –

Brno Zlín 6. 5. –

Dukla Příbram 6. 5. –

Jablonec Plzeň 6. 5. –

Bohemians 1905 slavia 6. 5. –

sparta liberec 6. 5. –

slovácko karviná 6. 5. –

Hradec králové Teplice 6. 5. –

28. kolo (so 13. kvěTna)
liberec Jablonec 13. 5. –

slavia Dukla 13. 5. –

Plzeň Mladá Boleslav 13. 5. –

Příbram Brno 13. 5. –

Zlín Jihlava 13. 5. –

Hradec králové slovácko 13. 5. –

Teplice Bohemians 1905 13. 5. –

karviná sparta 13. 5. –

24. kolo (so 15. DuBna)
Brno Jablonec 15. 4. 15.00

Zlín Teplice 15. 4. 17.00

Příbram karviná 15. 4. 17.00

Mladá Boleslav Bohemians 1905 15. 4. 17.30

Jihlava sparta 15. 4. 20.15

liberec Dukla 16. 4. 15.00

Plzeň slovácko 16. 4. 18.15

slavia Hradec králové 17. 4. 17.30

29. kolo (so 20. kvěTna)
Jihlava Příbram 20. 5. –

Mladá Boleslav slavia 20. 5. –

Brno Plzeň 20. 5. –

Dukla Zlín 20. 5. –

Jablonec Teplice 20. 5. –

Bohemians 1905 karviná 20. 5. –

sparta Hradec králové 20. 5. –

slovácko liberec 20. 5. –

25. kolo (so 22. DuBna)
Dukla Jihlava 21. 4. 18.00

slovácko slavia 21. 4. 20.15

Teplice karviná 22. 4. 17.00

Hradec králové liberec 22. 4. 17.00

Brno Mladá Boleslav 22. 4. 17.00

Bohemians 1905 Zlín 22. 4. 17.30

Jablonec Příbram 23. 4. 13.15

sparta Plzeň 23. 4. 17.30

30. kolo (so 27. kvěTna)
slavia Brno 27. 5. –

Plzeň Jihlava 27. 5. –

Příbram Zlín 27. 5. –

slovácko sparta 27. 5. –

Hradec králové Bohemians 1905 27. 5. –

Teplice Dukla 27. 5. –

karviná Jablonec 27. 5. –

liberec Mladá Boleslav 27. 5. –

16. kolo (so 3. Prosince)
Jablonec Hradec králové 2:1

Zlín slavia 0:4

sparta Teplice 2:1

Brno karviná 1:1

Jihlava liberec 1:0

Bohemians 1905 Plzeň 0:1

Dukla slovácko 2:3

Mladá Boleslav Příbram 2:2

17. kolo (so 18. února)
Teplice Brno 1:1

slovácko Jablonec 0:0

slavia Jihlava 2:0

Plzeň Příbram 1:0

karviná Mladá Boleslav 1:1

Hradec králové Dukla 0:2

sparta Bohemians 1905 1:0

liberec Zlín 0:0

18. kolo (so 25. února)
Jihlava Hradec králové 3:1

Dukla karviná 0:0

Brno liberec 1:0

Bohemians 1905 slovácko 0:0

Zlín Plzeň 0:0

Příbram slavia 1:8

Jablonec sparta 3:1

Mladá Boleslav Teplice 1:1

19. kolo (so 4. BřeZna)
Teplice Jihlava 1:0

slovácko Brno 0:0

Jablonec Bohemians 1905 0:0

Hradec králové Mladá Boleslav 0:0

sparta Dukla 1:0

liberec Příbram 2:1

slavia Plzeň 1:0

karviná Zlín 1:0

20. kolo (so 11. BřeZna)
Dukla Jablonec 1:0

Jihlava karviná 2:4

Zlín slovácko 1:1

Příbram Hradec králové 1:0

Brno Bohemians 1905 0:0

Plzeň liberec 1:0

Mladá Boleslav sparta 1:0

slavia Teplice 2:1

21. kolo (so 18. BřeZna)
sparta Zlín 0:0

liberec slavia 1:1

Teplice Příbram 3:0

slovácko Mladá Boleslav 2:1

Hradec králové Brno 0:0

Jablonec Jihlava 5:0

karviná Plzeň 2:3

Bohemians 1905 Dukla 1:2

22. kolo (so 1. DuBna)
Mladá Boleslav Jablonec 0:0

liberec karviná 2:0

Brno Dukla 0:0

Jihlava slovácko 0:0

Zlín Hradec králové 1:3

Příbram Bohemians 1905 1:0

Plzeň Teplice 2:2

slavia sparta 1:1

23. kolo (so 8. DuBna)
Dukla Mladá Boleslav 1:2

Hradec králové Plzeň 0:1

slovácko Příbram 1:0

Bohemians 1905 Jihlava 1:0

Teplice liberec 3:1

karviná slavia 1:2

Jablonec Zlín 2:0

sparta Brno 3:2
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P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

PARTNEŘI

 

http://www.euronovagroup.com/
http://skoda.cz/cs/
http://www.niosport.cz
http://www.fontana.cz/
http://www.atac-in.cz/
http://www.travniky.cz/
http://www.uklidpresto.cz/
http://www.zat.cz/
http://www.oztrading.cz/
https://www.eufrat.cz
http://www.bauhaus.cz/
http://www.courtyardpilsen.cz/
http://www.reus.cz
http://jips.cz/
http://www.neoxgroup.cz
http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.dybs.cz/
http://www.delex.cz/cz/
http://www.barenbrug.cz/
http://www.sulco-automotive.com/cs/
http://www.rpsportsagency.cz
http://www.shapecorp.cz/
http://www.pebal.cz/
http://www.foxinterier.cz/
http://www.pamerent.cz/
http://www.bocekmedia.net
http://www.adamza.cz/
http://ecocitytaxi.cz/
http://www.pbs-plzen.cz/
http://www.malby-filip.cz/
http://www.hofmann-personal.cz
http://www.pohl.cz/
http://www.sbsiva.cz/
http://www.pekass.cz/
http://www.imaginekoupelny.cz/
http://www.dotiko.cz/index.php/cz/
http://www.flop-dz.cz/
http://www.matpl.cz/
http://www.merlot.cz/
http://bkinvestis.cz
http://www.sezako.cz/
http://www.blazek.cz/
http://www.abstrakt.cz/
http://www.eurovia.cz/
http://www.prvni-saz.cz/
http://www.kvetiny-zahrady.cz/
http://www.realityglobal.cz/reality-plzen/
http://www.proceram.cz/
http://www.brokerteam.cz/
http://www.merkurmarkt.cz/
http://www.suptel.cz/
http://www.wake.cz/
http://www.adaptprint.cz/
http://klima.kovokasejovice.cz/kovo-kasejovice-klima-s-r-o/
http://www.smp.cz/
http://www.dataexpres.cz/
http://www.airproducts.cz/
http://www.atelier-point.cz/
http://www.artep.cz/
http://www.benes-michl.cz/
http://www.randalegal.com/%E2%80%8E
http://www.intertell.cz
http://www.sportprogres.cz
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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

DSD GROUP

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

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

JAN LUKEŠ

http://http//www.mezopravna.cz/
http://www.raval.cz/
http://www.rrr-cv.cz/
http://www.apetitto-snajdr.cz/
http://www.bohemiasekt.cz/cs/
http://www.vitamix.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.radiosumava.cz/
http://www.radiobeat.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.countryradio.cz/
http://www.cinestar.cz/
https://www.frekvence1.cz
http://www.rozhlas.cz/plzen
http://www.kissproton.cz/
http://www.hitradiofmplus.cz/
http://www.og.cz/
https://www.pepsi.cz/
http://www.ondrasovka.cz
http://www.obreta.cz/
http://www.profesional-plzen.cz/
https://www.inkospor.cz/?gclid=Cj0KEQjwqtjGBRD8yfi9h42H9YUBEiQAmki5OgGjdVNWgAaICnH_pXsYlMAyJXeTr9glR29CF5tUxesaAi888P8HAQ
http://www.typos.cz/
http://www.rybyvlkosov.cz/
http://www.fitness-market.cz/
http://www.general-overnight.cz/
http://www.puz.cz/
http://www.matpl.cz/
http://www.segafredo.cz/
http://www.geis-group.cz/
http://2pgastro.cz/
http://www.balakryl.cz/
http://o2.cz/
http://www.dhl.cz/cs.html
http://www.cortusa-group.cz/
http://www.tran-sig-ma.cz/
http://ledreklamaplzen.cz/
http://www.spo-plzen.cz/cz/
http://www.vhs.cz/
http://www.ekvalita.cz/
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VIKTORIA PLZEŇ SBÍRALA OCENĚNÍ NA VYHLÁŠENÍ 
NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ PLZEŇSKA

kapitán viktorie Plzeň byl zvolen nejlepším sportovcem Plzeň-
ského kraje a města Plzně. Přesně toto ocenění získal v minulém 
roce Matúš kozáčik, jenž byl letos zvolen sportovní hvězdou čte-
nářů Plzeňského deníku.

„Moc si toho vážím, je to ocenění nejen moje, ale celé viktorky 
Plzeň,“ řekl Hubník k velkému individuálnímu úspěchu. „Získal jsem 
ho díky klukům, všem moc děkuji. Plzeň se mi vryla do srdce, už 
jsem tu čtvrtým rokem a zažil jsem zde spoustu krásného,“ doplnil 
plzeňský stoper.

Matúš kozáčik pak obdržel nejvíce hlasů od čtenářů Plzeňského 
deníku. „velmi si toho vážím. Je skvělé, že mi čtenáři poslali tolik 
hlasů. konkurence na Plzeňsku je obrovská, jsem si toho vědom. 
chtěl bych zdůraznit, že na tom obrovský podíl nesou moji spo-
luhráči. Bez nich bych nic takového vyhrát nemohl,“ uvědomuje si 
gólman. „všem moc děkuji za poslání hlasů.“

viktoria Plzeň jako klub dokázala obhájit vítězství v kategorii nej-
lepší sportovní kolektiv roku. Toto ocenění získala společně s há-
zenkářským týmem Talent Plzeň. cenu přímo na pódiu převzali 
záložník václav Pilař a obránce Jan Baránek, neboť zbytek týmu 
byl zrovna v Hradci králové, kde se připravoval na ligové utkání.

Mezi nejlepšími trenéry roku byl oceněn i kouč žen viktorie Plzeň 
karel rada. Šestačtyřicetiletý kouč kromě žen viktorie vede i žen-
ské národní týmy – a to jak dospělé hráčky, tak hráčky do 17 let.

Ženskou reprezentaci do 17 let čeká právě pod vedením karla rady 
v květnu velká akce – v Plzni, v Příbrami, v Domažlicích a v Přeš-
ticích se totiž uskuteční evropský šampionát. v pátek 7. dubna 
proběhl v plzeňském Parkhotelu los a češkám byly do skupiny 
přisouzeny němky, Španělky a Francouzky. Druhou skupinu utvoří 
irsko, nizozemsko, norsko a anglie.

v Měšťanské besedě proběhlo vyhlášení nejlepších 

sportovců Plzeňského kraje a města Plzně za rok 2016. 

viktorii se podařilo obhájit cenu pro nejlepší kolektiv, uspěli 

také Matúš kozáčik, roman Hubník a trenér žen karel rada.
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http://www.kr-plzensky.cz/
http://plzen.apex-casino.cz/
http://sapril.cz/
http://www.valbek.eu/cs/
http://www.nsm.cz
https://www.metrostav.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.eliodservis.cz/
http://www.naspilce.com/
http://www.gambrinus.cz/
http://www.kbexpert.cz/
http://www.kbelektro.cz/%E2%80%8E
http://porsche-plzen.cz/
http://borska-pole.porsche-plzen.cz/
http://www.asstruck.cz/
http://www.carlson-oil.cz/page.php
http://www.swietelsky.cz/
http://www.stavmonta.cz/
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NA SPARTU!

Duely viktorie Plzeň se spartou 
Praha mají vždy náboj. aby ne, 
když často právě souboje těchto 
dvou týmů rozhodovaly nebo vý-
razně napověděly o držiteli mi-
strovského titulu. viktoria Plzeň 
i letos pokračuje v příjemné tradici 
posledních let, kdy se pravidelně 
umisťuje, když ne zcela na čele 
ligy, tak o mistrovský titul bojuje. 
sparta Praha v současnosti oku-
puje třetí příčku tabulky, nicméně 
na vedoucí Plzeň ztrácí propast-
ných deset bodů. letenský soupeř 
prožíval v uplynulých měsících po-
měrně turbulentní období, ve kte-
rém se zbavil nejdříve své největší 
opory Bořka Dočkala, jenž odešel 
do čínského klubu che-nan Ťien-
-jie, a následně došlo ke změně 
i na střídačce. Místo trenérského 
dua Požár – Holoubek nyní vládne sparťanské lavičce Petr rada, 
jenž před nedávnem působil u týmu Příbrami.

výsledková bilance nejbližšího soupeře viktorie má na jaře střída-
vou tendenci. Po výhře nad Bohemians (1:0) přišla sprcha od Jab-
lonce (1:3). Povzbuzení mohli sparťané hledat ve vítězství v ma-
lém derby nad Duklou (1:0), ovšem v následujícím kole stejným 
výsledkem prohráli na hřišti Mladé Boleslavi. Po dvou remízách 

se Zlínem (0:0) a v derby na slavii (1:1) dokázali hráči v rudých 
dresech zvítězit na půdě Brna (3:2).

Hlavní ofenzivní silou sparty zůstává, stejně jako v uplynulých 
sezónách, útočník David lafata. Dvěma brankami do sítě Brna si 
upevnil pozici na čele tabulky střelců, kde má nyní s třinácti přes-
nými zásahy tříbrankový náskok před druhým Milanem Škodou. 
Mezi třemi tyčemi se sparta spoléhá na Tomáše koubka, jenž v le-

tošní sezóně nevynechal ani minutu a s průměrem 0,68 obdržené 
branky na zápas se řadí za Matúše kozáčika a Jiřího Pavlenku na 
třetí příčku ePojisteni.cz ligy.

Poslední měření sil mezi viktorií a spartou dopadlo lépe pro Pl-
zeňany, kteří svého soupeře porazili v říjnu 2016 na vlastní půdě 
1:0. Jednalo se už o pátý vítězný ligový zápas viktorie Plzeň proti 
tomuto soupeři v řadě.

Plzeňská cesta letošním ročníkem ePojisteni.cz ligy bude 

v následujícím týdnu pokračovat šlágrem 25. kola, kdy přijde 

na řadu očekávaný zápas se spartou Praha. utkání na letné 

má svůj start naplánovaný na neděli 23. dubna od 17.30 hod.
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