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Vážení viktoriáni,
Liga mistrů se po třech letech vrací do Plzně. Play off této nejprestižnější evrop-

ské soutěže je pro celý klub svátkem a je bráno se vší vážností a náležitostmi 

podobně jako duely v základních skupinách. Mimořádnost UEFA Champions Le-

ague na vás doslova dýchne na každém kroku – Doosan Arena se převlékla do 

slavnostního, ve středovém kruhu je připravena tradiční černobílá plachta, po 

letech se plzeňskými tribunami rozezní rovněž hymna Ligy mistrů.

Jsem rád, že můžeme znovu společně prožít tento nevšední fotbalový večer. 

Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby jich během podzimu bylo ještě více. 

Dostat se do základní skupiny Ligy mistrů je snem každého hráče, trenéra, funk-

cionáře i fanouška. Cesta k vytouženému úspěchu vede přes odvetné utkání 

s nesmírně kvalitním soupeřem z Razgradu.

V prvním zápase se potvrdila jeho kvalita, i přes porážku 0:2 však není nic 

rozhodnuto a my jsme připraveni rvát se o postup. Je před námi devadesát 

minut, během nichž chceme smazat manko a přiblížit se dalším krásným 

večerům v elitní klubové společnosti. Víra a naděje umírají poslední. Celý 

tým hodně spoléhá i na vás, naše fanoušky. Právě vy dokážete vytvořit 

v Doosan Areně tu pravou fotbalovou atmosféru, s vámi jsme silnější, s vámi 

jsme připraveni na tu pravou fotbalovou bitvu. Děkujeme za podporu, moc 

si ji vážíme.

Přeji vám všem příjemný fotbalový večer.

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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VIKTORIA ÚVODNÍ UTKÁNÍ V BULHARSKU PROHRÁLA 2:0

/ Úvodní zápas s Razgradem

PFC Ludogorets Razgrad–FC Viktoria Plzeň   2:0 (0:0)

Branky: 51. Moti (pen), 64. Misidjan  

ŽK: Jonathan Cafú, Sasha – Bakoš, Hubník 

Rozhodčí: Clattenburg – Collin, Bennett (všichni Angl.)

Razgrad: Stojanov – Minev, Moti, Palomino, Natanael – Djakov, 
Marcelinho, Sasha – Misidjan (81. Keserü), Jonathan Cafú (90.+3 
Júnior Quixadá), Wanderson (90. Campanharo)

Plzeň: Kozáčik – Matějů, Hejda, Hubník, Limberský – Hrošovský, 
Hromada (83. Kolář) – Kopic, Bakoš (77. Krmenčik), Kovařík – Ďuriš 
(68. Hořava)

Od první minuty naznačovali domácí hráči, že technická vytříbe-
nost jim není cizí ani ve svižné kombinaci a Matúš Kozáčik si tak 
poprvé na míč sáhl už po uplynutí pěti minut. Viktoria v úvodu 
zápasu spíše vyčkávala na chyby soupeře a trpělivě bránila. Ná-
znaky šancí přicházely ze standardních situací. Po Kovaříkově 
rozehrání zahrozili například Ďuriš nebo Limberský, oběma ale 
střela podobně nesedla. V pětatřicáté minutě čelili viktoriáni ro-

hovému kopu, ze kterého resultovala Misidjanova střela. Ačkoli 
míč v náručí slovenského brankáře tropil neplechu, Kozáčik jej 
nakonec udržel v bezpečné vzdálenosti od domácích kopaček. 
Viktoriáni se v průběhu poločasu dostávali stále více do hry a do-
mácí gólman Stoyanov musel zůstat na pozoru. Rychlý přechod 
do útoku předvedli viktoriáni ve čtyřicáté minutě, kdy si cestu do 
vápna našel Kopic, centrem před branku ale neoslovil nikoho z na-
bíhajících spoluhráčů. Poločasovou přestávku přečkaly oba celky 
s nulou v kolonce vstřelených branek.

Čtyři minuty po začátku druhé půle promáchl zcela nehlídaný Ďu-
riš ve vápně soupeře padající míč, Kovaříkovu střelu zblokovala 
obrana Ludogorce. Z následného protiútoku sice domácí ještě nic 
nevykřesali, o několik vteřin později ale unikajícího Jonathana 
Cafú stáhl ve vápně Hubník a Razgrad tak dostal příležitost k ote-
vření skóre v podobě pokutového kopu. K němu se postavil Cos-

Zápasem na hřišti bulharského národního fotbalového 

stadionu Vasila Levského v Sofii vstoupila Viktoria Plzeň do 

bojů o účast v základní skupině Ligy mistrů. Trenér Roman 

Pivarník zařadil do základní sestavy oba slovenské útočníky 

Ďuriše s Bakošem, oživit středovou řadu přišel mladík Jakub 

Hromada.
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min Moti a nepříliš důraznou ani umístěnou střelou do protipo-
hybu Kozáčika rozvlnil síť – 0:1 v neprospěch Viktorie. Ludogorec 
v následujících minutách zdánlivě ubral na otáčkách, jak se uká-

zalo, bulharský celek jen vyčkával 
na chybu Plzně. Ta přišla v 64. 
minutě, kdy si Mysidjan zaběhl 
za plzeňské obránce a zblízka 
prostřelil Kozáčika – 0:2. V 68. mi-
nutě přišel za Michala Ďuriše na 
trávník Tomáš Hořava. Plzeňané 
vrhli většinu sil do útoku, jejich 
akce ale byly předčasně ukon-
čeny nepřesnostmi. A když už se 
do šance dostali, jako v 79. mi-
nutě střídající Krmenčík, nemířili 
přesně. Se stejným problémem 
se potýkali i Matějů s Hromadou 
o několik desítek vteřin později. 
V 82. minutě nahradil Jakuba 
Hromadu na hrací ploše Daniel 
Kolář. Pět minut před vypršením 
předepsané devadesátiminu-
tovky se v nadějné šanci před 
Kozáčikem ocitl Keserü, jenž ale 
hlavou přestřelil. V závěrečných 

minutách se hráči Viktorie snažili vstřelit gól naděje, který by jim 
vylepšil pozici do odvety. To se jim ale ani ve čtyřech nastavených 
minutách nepodařilo.
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VIKTORIÁNI HODNOTÍ ZÁPAS PROTI LUDOGORTSI 
RAZGRAD

„První poločas jsme hráli hodně kompaktně, naopak druhá půle 
byla nahoru dolů. Po proměněné penaltě se soupeř trochu zklid-
nil a přidal druhý gól. My jsme začali hrát až v závěru a je jen 
škoda, že jsme alespoň nedali gól,“ říká po utkání Roman Hubník. 
Právě plzeňský obránce byl bezprostředním účastníkem penal-
tové situace. „Měl jsem si hlídat prostor před gólmanem, kam 
si sběhl hráč. Když jsem ho dobíhal, strčil si to po levé straně 
a už se dostával přede mě. Sáhl jsem po něm rukou,“ přiznává 
Hubník. „Do té doby jsme hráli velice slušně a výsledek pro nás 
rozhodně není ideální,“ dodává.

Razgrad se v zápase prezentoval rychlou a kombinační hrou. 
„Dopředu byli velice silní i díky skvělým individualitám. Pořád si 

hledali volné prostory a uvolňovali situace pro své spoluhráče. 
Tohle nám chybí a my na tom musíme hodně zapracovat,“ pře-
mýšlí kapitán Viktorie.

„Kdybychom dali gól, bylo by to pro nás určitě přijatelnější. Měli 
jsme celkem dobré příležitosti na to, aby se to podařilo. Škoda 
penalty, díky které se soupeř dostal do sedla a následně přidal 
další gól. Byli jsme připraveni na jejich rychlost a práci s míčem. 
Přesto nám to dělalo problémy, oni si odskakovali do volných pro-
stor a vždy měli komu přihrát,“ přidává se s hodnocením Jakub 
Hromada. „Musíme teď zvednout hlavu a zabojovat. Stále máme 
před sebou jeden zápas, ve kterém uděláme všechno, abychom 
postoupili. Musíme myslet pozitivně a soustředit se na vstřelení 
branek,“ přemýšlí Hromada.

Roman Pivarník: Obě gólové situace se daly vyřešit lépe

„Je škoda, že jsme v zápase nedokázali vstřelit kontaktní gól. 
V zápase se bohužel potvrdilo všechno, co jsme si říkali. Náš sou-
peř byl rychlý při práci s míčem, měl kvalitu v průnikových při-
hrávkách a zároveň v protiútoku. Při první brance jsme vyrobili 
zbytečnou penaltu, při druhé přišla přihrávka za naši obranu. Obě 

Viktoriáni se zápasem v Sofii dostali do situace, která je 

pro ně zcela neznámá. V play off Ligy mistrů totiž Plzeňané 

dokázali nad svými soupeři vždy vítězit. Ve středu večer tuto 

sérii ukončil PFC Ludogorets Razgrad.
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to jsou situace, které jdou řešit,“ krčí rameny po 
závěrečném hvizdu Roman Pivarník.

Viktoria měla v utkání výškovou převahu, což jí 
mohlo hrát do karet při standardních situacích. 
„Chtěli jsme využít standardek, protože jsme věděli, 
že soupeř s nimi má problémy. Něco bylo špatně 
kopnuté, v dalších případech jsme do klíčových 
prostor nechodili tak, jak bychom měli,“ přemýšlí 
Pivarník, jehož týmu nezbývá pro zachování po-
stupových nadějí nic jiného, než nastřílet Razgradu 

na domácí půdě alespoň tři branky. „Potřebujeme být kompaktní, 
a i když jsme takto připraveni, soupeř je stále obrovsky kvalitní. 
Je to pro nás složitá situace, ale v domácím zápase se pokusíme 
udělat všechno pro postup,“ zůstává odhodlaný plzeňský trenér.

Svůj první zápas v pohárech odehrál dvacetiletý Jakub Hromada. 
„Byl jsem s ním velmi spokojený, protože odvedl obrovský kus 
práce. Nesmíme zapomínat, že Hromada nehrál více než šest 
týdnů, protože před koncem svého angažmá v Senici byl zraněný. 
Postupně se dostává do formy a dnes mile překvapil,“ hodnotí 
slovenského záložníka Pivarník.
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SOFIA NA FOTOGRAFIÍCH

Viktoria Plzeň zavítala v rámci úvodního zápasu play 

off Ligy mistrů do hlavního města Bulharska, kde ji na 

stadionu Vasila Levského přivítal domácí mistr Ludogorec 

Razgrad. Sofie je první bulharskou destinací, kam 

viktoriáni v rámci evropských bojů vycestovali. Historické 

památky města, jenž pamatuje několik tisícovek let 

převážně nejisté minulosti si můžete prohlédnout na 

fotografiích pořízených v den úvodního zápasu.

Monument vybudovaný na počest cara Alexandra II., díky kterému získalo Bulharsko v 19. století nezávislost

Katedrála sv. Alexandra Něvského sloužící jako hlavní svatyně 
patriarchy bulharské pravoslavné církve (v současnosti 
patriarchy Maxima) a jeho sídlo

V betonové zástavbě sotva postřehnutelný středověký 
chrám Sveta Petka Samardjiyska
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V betonové zástavbě sotva postřehnutelný středověký 
chrám Sveta Petka Samardjiyska

Kostel Sveti Sedmochislenitsi pojmenovaný podle slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděj

Mešita Banja Baši se nachází v centru Sofie na bulváru kněžny Marie Luisy. Je 
to dnes jediná sofijská mešita a zároveň jedna z nejstarších na celém Balkáně.

Kostel Sveta Nedelya vybudovaný v desátém století našeho letopočtu

Chrám Sveta Sofia je druhým nejstarším v Sofii, historické 
prameny hovoří o šestém století našeho letopočtu. Ve čtrnáctém 
století bylo podle chrámu pojmenováno město Sofia
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NO TO RACISM
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PředStaVUJeme SOUPeře: 
PFC lUdOGOretS razGrad

Ludogorec Razgrad byl založen v roce 1945. Název Ludogorec 
pochází ze jména regionu Ludogorie na severovýchodě Bulhar-
ska, ve kterém leží město Razgrad, a znamená „bláznivý prales“. 
Klubu se přezdívá „Orli“ a svého orlího maskota, který se jme-
nuje Fortuna, představil Razgrad originálním způsobem v roce 
2014 před utkáním Evropské ligy s Laziem. Ochočený orel totiž 
létal nad hřištěm a od té doby nechybí při žádném domácím 
zápase. 

Klub se v minulosti pohyboval spíše v nižších bulharských sou-
těžích, v roce 2001 zanikl a vzkříšen byl o pět let později. Cílem 
nových majitelů bylo přivést klub do nejvyšší bulharské ligy, což 
se povedlo v sezóně 2010/11. V následujícím ročníku Ludogorec 
nejen že vyhrál ligu, ale získal dokonce domácí treble po dal-
ších triumfech v bulharském fotbalovém poháru a bulharském 
Superpoháru. Stal se tak třetím bulharským klubem (po CSKA 
Sofia a Levski Sofia), kterému se to podařilo. V první lize navíc 
od této úspěšné sezony Razgrad nikoho na první místo nepustil, 
a slavil tak už pětkrát v řadě zisk titulu.

Dařilo se mu v evropských pohárech v ročníku 2013/14. V play-off 
Ligy mistrů sice vypadl se švýcarským FC Basilej, ale v základní 
skupině Evropské ligy byl suverénní. Vyhrál ji se ziskem 16 bodů 
a postoupil do jarní vyřazovací fáze. Za sebou nechal ukrajinský 
Černomorec Oděsa, nizozemský PSV Eindhoven i chorvatské Di-

namo Záhřeb. Byl vyřazen v osmifinále 
španělským celkem Valencia CF po po-
rážkách 0:3 a 0:1.

V sezoně 2014/15 postoupil poprvé ve 
své historii do základní skupiny elitní 
evropské pohárové soutěže - Ligy mis-
trů. Jako první bulharský klub v historii 
v hlavní fázi bodoval, když porazil FC 
Basilej 1:0. V těžké skupině s Realem 
Madrid a Liverpoolem nakonec skončil 
na posledním místě. 

Co nejrychleji zapomenout bude chtít 
bulharský klub na minulý ročník po-
hárové Evropy. Už ve 2. předkole Ligy 
mistrů se totiž postaral o velké pře-
kvapení, když vypadl s rumunským 
Milsami Orhei a na Ligu mistrů i Evrop-
skou ligu tak mohli hráči koukat pouze 
v televizi. 

Viktoria Plzeň bojuje o právo startovat v základní skupině 

Ligy mistrů s bulharským hegemonem posledních let 

Ludogorcem Razgrad. Tým, který figuruje v bulharské 

nejvyšší soutěži teprve pět sezón, dokázal ve všech ročnících 

A Grupu vyhrát.
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Díky zisku pátého titulu za sebou v loňské sezoně, kdy měl Lu-
dogorec na druhé Levski Sofia náskok čtrnácti bodů, se Razgrad 
opět kvalifikoval do 2. předkola Ligy mistrů. V něm vyřadil po 
výsledcích 2:0 a 3:0 černohorský tým Mladost Podgorica. Dalším 
soupeřem byla Crvena zvezda Bělehrad a po dvou remízách 2:2 
muselo o postupujícím rozhodnout prodloužení. Více štěstí nako-
nec měl Ludogorec, dal dvě branky a postoupil do play off.

Trenérem bulharského týmu je Georgi Dermendzhiev, jenž v klubu 
působí od postupu klubu do první ligy, tedy od sezony 2011/2012. 
První tři roky zastával funkci asistenta trenéra a od roku 2014 
povýšil na post hlavního kouče. Aktuálně jedenašedesátiletý Der-
mendzhiev působil v minulosti coby aktivní hráč nejdéle v letech 
1980 až 1987 v týmu Yantra Gabrovo, kde na postu obránce ode-
hrál 153 zápasů. 
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Na soupisce Ludogorce Razgrad najdeme pouze šest hráčů bul-
harské národnosti, zbytek tvoří cizinci. Nejpočetnější zastoupení 
mají Brazilci, kterých je v týmu osm. Další hráči jsou například 
z Kanady, Konga, Argentiny nebo Rumunska. 

Své domácí zápasy hraje Razgrad v Ludogorec Arena s kapacitou 
8808 míst. Od roku 2014 stadion prochází rekonstrukcí, po dokon-
čení se kapacita zvýší o čtyři tisíce míst a hlavně zde bude moct 
Razgrad hrát zápasy evropských pohárů. Ty prozatím musí hrát 

na národním stadionu Vasila Levského v Sofii pro 46 tisíc diváků, 
kde také před týdnem hostil plzeňskou Viktorii.

Západočeský klub má s bulharským mistrem zkušenosti už z úvodu 
kalendářního roku 2016. V rámci tureckého soustředění se totiž oba 
dnešní soupeři střetli v přípravném utkání. Viktoria tehdy svému 
soupeři podlehla 1:2, když se v červeno-modrém dresu trefil Jan 
Holenda. Jeho branka ale znamenala pouze snížení, neboť ještě 
před ní mířili přesně do černého Marseliňo a Angulo.
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BranKáři
1 Milan Borjan 23. 10. 1987
21 Vladislav Stoyanov 8. 6. 1987
29 Daniel Genadiev Naumov 29. 3. 1998

OBRÁNCI 
4 Cicinho 26. 12. 1988
5 José Palomino 5. 1. 1990
6 Natanael 25. 12. 1990
16 Angulo 2. 11. 1989
25 Yordan Minev 15. 10. 1980
27 Cosmin Moţi 3. 12. 1984
32 Igor Plastun 20. 8. 1990
55 Georgi Terziev 18. 4. 1992
77 Vitinha 11. 2. 1986

zálOžníCi
8 Sasha 1. 3. 1990
10 Gustavo Campanharo 4. 4. 1992
12 Andrianantenaina Anicet 13. 3. 1990
18 Svetoslav Dyakov 31. 5. 1984
22 Jonathan Cafú 10. 7. 1991
30 Andrei Prepeliţă 8. 12. 1985
84 Marcelinho 24. 8. 1984
88 Wanderson 2. 1. 1988
92 Jody Lukoki 12. 11. 1992
93 Virgil Misidjan 24. 7. 1993

ÚtOČníCi
11 Júnior Quixadá 12. 12. 1985
17 Lukov Chunchukov 26. 12. 1994
28 Claudiu Keșerü 2. 12. 1986

HlaVní trenÉr
Georgi Dermendzhiev

aSiStenti trenÉra
Petko Petkov, Lyubomir Sheitanov

HOStÉ / PFC lUdOGOretS razGraddOmáCí / FC ViKtOria PlzeŇ

BranKáři
1 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983
13 Petr Bolek 13. 6. 1984
33 Jakub Šiman 7. 1. 1995

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
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
10 Jan Kopic 4. 6. 1990
11 Milan Petržela 19. 6. 1983 
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
24 Jan Suchan 18. 1. 1996
25 Jakub Hromada 25. 5. 1996 
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
15 Michael Krmenčík 15. 3. 1993
16 Jan Holenda 22. 8. 1985 
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983

HlaVní trenÉr 
Roman Pivarník

aSiStenti trenÉra
Zdeněk Bečka, Pavel Horváth, Martin Vaniak, Tomáš Trucha

SOUPISKA
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Partneři mládeže

Významní Partneři

HlaVní Partner mládeže
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FC ViKtOria PlzeŇ
1

matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář

13

Jakub Šiman
7. 1. 1995
Post brankář

33

lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce

2

david limberský 
6. 10. 1983
Post obránce

8

radim řezník
20. 1. 1989
Post obránce

14

Jan Baránek
26. 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

Jan Kopic
4. 6. 1990
Post záložník

10

aleš matějů
3. 6. 1996
Post obránce

3

milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník

19

daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník

26

František rajtoral
12. 3. 1986
Post záložník

27

roman Hubník
6. 6. 1984 
Obránce

4

Jan Suchan
18. 1. 1996
Post záložník

24

Jakub Hromada
25. 5. 1996
Post záložník

25

tomáš Kučera
20. 7. 1991 
Post záložník

29
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martin Vaniak
4. 10. 1970
asistent trenéra

Jan Holenda
22.8. 1985
Post útočník

16

michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník

12

Phdr. michal rukavička 
22. 9. 1985
fyzioterapeut, 
kondiční trenér

Bc. Petr nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

Bc. robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

mUdr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

mUdr. Petr zeman, mBa 
1. 8. 1977
lékař

mUdr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

michael Krmenčík
15. 3. 1993
Post útočník

15

roman Pivarník
17. 2. 1967
hlavní trenér

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
asistent trenéra

zdeněk Bečka
20. 6. 1970
asistent trenéra

tomáš trucha
17. 10. 1971
asistent trenéra

marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník

23

miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Václav rada 
24. 5. 1968
kustod
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P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

Partneři
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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

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.

M
a

n
u

á
l z

n
a

čk
y

 Č
e

sk
é

 t
e

le
v

iz
e

 
V

e
rz

e
 1

.2

Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

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

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

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
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PO razGradU PřiJede dO dOOSan arenY SlaVia 
PRAHA

Celek s hvězdou ve znaku se netají svým přáním proniknout mezi 
nejlepší tři týmy letošního ročníku ePojisteni.cz ligy. Za slávistic-
kým klubem stojí čínský kapitál, díky kterému do pražských Vršo-
vic zamířilo už několik výrazných tváří domácí soutěže 
i zahraničních lig. Zřejmě největší posilou sešívaných 
se stal nizozemský rodák reprezentující Curacaao Gino 
van Kessel, jenž do Prahy zamířil po úspěšném půso-
bení ve slovenském Trenčíně. Spekuluje se, že se sedm-
nácti góly nejlepší střelec loňského ročníku slovenské 
nejvyšší soutěže stál Pražany více než třicet milionů 
korun. Velký návrat do Edenu nastal v případě Dušana 
Šventa, jenž se ze Slavie odrazil v roce 2009 k angažmá 
v rakouské a německé Bundeslize. Švento si svůj první 
start za Slavii po sedmi letech připsal v ligovém střet-
nutí se Zlínem. Novými tvářemi ve slávistické kabině 
jsou také donedávna mladoboleslavský Jasmin Ščuk, 
Ngadeu Ngadjui z rumunského týmu Botosani, Nizoze-
mec Mick van Buren, jenž doposud působil v dánském 
Esbjergu, nebo Ruslan Mingazov z Jablonce s jihlav-
ským Radkem Voltrem. Směrem ven z klubu pak zamí-
řily bývalé opory Martin Latka s Karlem Pitákem, nebo 
trojice Černý, Štohanzl a Vukadinovič.

V ePojisteni.cz lize mají slávisté na svém kontě pouze 
jeden jediný bod. Ovšem nikoli vinou nepodařených 

výsledků, nýbrž proto, že doposud odehráli jen jeden zápas. 
Utkání úvodního ligového kola na půdě Brna bylo totiž kvůli silné 
průtrži mračen odloženo. Ve druhém kole poté Slavia zachraňo-
vala bod za remízu se Zlínem až v posledních vteřinách utkání. 
Další remíza se zrodila ve třetím ligovém kole na půdě Jihlavy, 
kde slávisté, stejně jako domácí, vstřelili jednu branku. Na mále 
měli hráči Slavie také v Evropské lize, když v jejím druhém před-
kole prohráli na hřišti Levadie Tallin 1:3, v domácí odvetě tak mu-
seli dohánět dvougólové manko a nakonec díky brance vstřelené 
venku postoupili. Podobně na tom byli slávisté také ve dvojzá-
pase třetího předkola s Rio Ave, kdy si jedinou vstřelenou branku 
připsali na půdě portugalského soupeře a právě tato branka 
Josefa Hušbauera byla postupovou. Do play off Evropské ligy 
vkročili hráči Slavie na půdě Anderlechtu Brusel porážkou 0:3.

Hřáči Viktorie Plzeň musí zůstat ve střehu i po dnešním 

zápase. Už o nadcházejícím víkendu totiž přivítají v domácích 

podmínkách ambiciózní celek Slavie Praha. Po dlouhé 

době lze o tomto duelu hovořit jako o střetnutí dvou týmů 

figurujících v evropských pohárech.




