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Vážení sportovní přátelé,
Tyto řádky píšu jen pár hodin po slavnostní premiéře základní skupiny Ligy mistrů v Do-

osan Areně. Ačkoliv jsem nadále smutný z konečného výsledku, jsem přesvědčen o tom, že 

tento duel se do historie plzeňského fotbalu zapíše zlatým písmem. Atmosféra Champions 

League je výjimečná, nejslavnější klubová soutěž světa našla díky vám, plzeňským fanouš-

kům, ve Štruncových sadech více než důstojné útočiště. Při úvodní choreografii mi běhal 

mráz po zádech – nadšení jedenácti tisíc fanoušků v kombinaci s podmanivou hymnou sou-

těže se pro mě stalo nádherným a nezapomenutelným zážitkem.

Věřím, že přes konečný výsledek jste ze stadionu neodcházeli zklamaní. V první půli jsme 

měli i štěstí, že jsme šli do kabin za bezbrankového stavu, ale zároveň je škoda, že jsme 

nedotáhli nějakou brejkovou situaci, chyběla lepší finální fáze. Při první brance se stala 

hrubá chyba. Po ní už to měl soupeř jednodušší a druhý gól byl lahůdkový, navíc zřejmě 

rozhodl o zápasu. Bohužel jsme ho dostali snad minutu potom, co jsme Honzou Kovaříkem 

ve velmi nadějné šanci jen nastřelili soupeře. Ale musím hráče pochválit, že se stejně sna-

žili dát aspoň kontaktní gól a potěšit vámi zaplněné tribuny. 

Náš herní styl ani v následujících zápasech nezměníme, budeme pořád hrát 

aktivně. Rozhodně nechceme fanoušky nudit. Samozřejmě s takovými soupeři 

je to složité, možná tři, čtyři góly jako před dvěma lety od Barcelony dosta-

neme, ale věřím, že fanoušci tento náš záměr přesto ocení. 

Nyní se však již plně soustředíme na blížící se duel s Duklou Prahou. Fotba-

listé z Julisky se dlouhodobě prezentují dobrými výkony, v posledních týdnech 

navíc výrazně posílili svůj kádr. Čeká nás nesmírně náročné utkání, nicméně 

domácí prostředí, sportovní ambice a především pak plzeňští fanoušci v zá-

dech nás zavazují k zisku tří bodů. Věřím, že si dnešní zápas užijete  – a že se 

na konci budeme moct společně radovat ze zisku tří bodů. 

Děkujeme, že jste s námi

Pavel Vrba

Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Na toto představení nelze elektronicky ani telefonicky rezervovat vstupenky.

uvádí

VSTUPNÉ POUZE 179,- Kč
pro členy CineStar Club 159,- Kč

sobota 28. září 2013
Začátek : 18:00, sál č.4
Program: (parkoviště OC Olympia, od 16:00 hod.)

– Doprovodný program Driving Academy 
– Exhibiční jízdy vítěze závodu World Rally

Championship Martina Semeráda
– 15:00 - 15:30   1. Exhibiční show Martina

Semeráda /FIA Talent roku 2008, nejmladší
vítěz závodu MS v Rally/

– 16:30 – 17:00  2. Exhibiční show Martina
Semeráda

– Expozice formulových vozů v prostorách
OC Olympia

(multikino CineStar, od 18:00 hod.)
– Welcome drink 
– Losování  o atraktivní ceny 
– Předpremiéra filmu Rivalové 

PREMIÉRA 19. ZÁŘÍ

více informací naleznete na

www.cinestar.cz

PL Viktoria 200x200 Nebel+Kamarad_inzerce  17.09.13  17:47  Stránka 1
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Profi lový rozhovor – Martin Pospíšil / 

Bělkovický průkopník vyměnil 
Olomouc za Viktorku 

S fotbalovým míčem takřka v kolébce
Ke kopané, které vzápětí Martin zcela propadl, ho přivedl otec. 
„Sám také fotbal hrával. Pokud si dobře pamatuji, tak za Bělkovice 
nastupoval v obraně. Určitě jsem po něm něco zdědil. Já ho začal 
hrát, když mi byly čtyři roky. Sotva jsem chodil, už jsem měl míč 
u nohy. Šel jsem v  taťkových stopách a také jsem nejprve nastu-
poval za Bělkovice,“ líčí své fotbalové začátky, které se konaly ve 
vesničce, jež leží patnáct kilometrů od Olomouce. „Táta mi bohu-
žel umřel, když mi bylo sedm let,“ dodává vzápětí, když se zmiňuje 
o otci. V Bělkovicích nebyla v době, kdy Martin závodně nastupoval 
za tamní klub, přípravka. „Takže jsem hnedka začal hrát na vel-
kém hřišti. Byl jsem tak odmala zvyklý hrát jenom na něm, což pro 
mě byla výhoda zejména, když jsem šel do Sigmy. Ostatní kluci toto 
nezažili a většinou hráli klasicky na půlce,“ tvrdí. Zároveň si mu-
sel v  začátcích zvykat na o poznání větší spoluhráče. „Když jsem 
tam běhal, byl jsem všem skoro po pás. Na druhou stranu to bylo 
asi dobře a také mi to hodně do budoucna pomohlo. Otrkal jsem se 
mezi většími kluky,“ krčí rameny. A otrkal se opravdu znamenitě. 
V historii bělkovického fotbalu byste totiž nenašli nikoho, kdo by to 
dotáhl stejně jako Martin až do první ligy. „Asi jsem opravdu jediný. 
Přede mnou tam byl jeden pán, který kopal kdysi druhou ligu. Lidé 

mne tak sledují a mohu říci, že mi fandí celá vesnice,“ usmívá se. 
„A naopak pokud mohu já, jdu se podívat na zápasy Bělkovic a přeji 
jim,“ dodává. Hodně pyšný tak na něj musí být kouč, který ho v Běl-
kovicích vedl. „Pan Zmrlík, který shodou okolností pracuje také na 
Sigmě jako správce hřiště, mi dal opravdu mnoho. Fotbalu hodně 
rozumí a fotbalové základy jsem měl právě od něj,“ chválí ho.   

Nebyl o moc větší než fotbalová meruna a už do ní 

s  vervou kopal. Jeho nadšení snoubené s  talentem ho 

vyneslo v  žákovském věku do kádru olomoucké Sigmy. 

Martin Pospíšil, první fotbalista, který kdy hrával za 

Bělkovice a dotáhl to až do nejvyšší české soutěže, se už 

stihl ve svých dvaadvaceti letech objevit v  reprezentaci 

a vybojovat s  Olomoucí první trofej v  její historii. V  září 

však vyměnil klubové barvy. Do Viktorky ho zlákala 

nejenom vidina zahrát si ve slavné Champions League. 
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Žáčkem v Olomouci
Malý klučina z  Bělkovic na sebe poutal pozornost ve většině zá-
pasů. Významným okamžikem pro něj bylo vydařené utkání na 
turnaji základních škol McDonald Cup. „Za Bělkovice jsme hráli 
proti škole, kam chodila většina kluků ze Sigmy. Byli tam také sa-
mozřejmě její trenéři a první kontakt, že bych mohl odejít do Olo-
mouce, proběhl právě tam. Povedlo se mi jim totiž dát pár branek,“ 
culí se. Následoval tedy přestup. Z vesničky do krajského města. 
„Byl to pro mě velký skok. Hodně jsem si musel zvykat. Do té doby 
jsem chodil pouze k nám do školy, ale nyní, protože jsme tam měli 
jen pět tříd, jsem stejně musel do Olomouce. Přijel jsem tam a vi-
děl jsem obrovskou školu, kam chodilo hrozně moc lidí. Na to jsem 
opravdu nemohl být zvyklý. V první chvíli se mi tam moc nechtělo, 
ale udělal jsem to kvůli fotbalu. Musel jsem si na život ve městě 
zvykat. Je to obrovský rozdíl,“ líčí svůj fotbalový příběh. „Každý den 
jsem tam dojížděl. Bylo to sice náročné, ale 
zůstal jsem u toho. Vlastně jsem byl takřka 
celý den mimo domov. Ráno jsem vyrazil 
do školy a večer se vrátil,“ dodává. Školou 
pro něj také bylo působení pod rukami 
trenéra Pavla Tökelyho. „Ten mne vedl ve 
starších žácích. Jakmile někoho trénuje, 
posune ho po fotbalové stránce o hodně 
dál. Byl to takový náš táta. Všechny nás 
hlídal. Ve všem. Dal nám hodně do ži-
vota,“ chválí ho. Právě pod jeho vede-
ním vybojoval Martin svůj první velký 
úspěch. Stal se žákovským mistrem 
republiky. „Moc rád na to vzpomí-
nám. Hráli jsme finále se Slavií 
a vyhráli v něm 3:1. Pamatuji si, že 
jsem nahrával na všechny naše 
branky,“ pochlubí se. Premiérový 
cenný kov však s  sebou do nového 
plzeňského domova nepřivezl. „Medaili jsem nechal ještě v Bělko-
vicích, kde mám pokojíček. Všechny mé medaile a poháry tam byly 
rozvěšené. Mám tam takovou místnost, kde vše skladuji,“ říká.  

Úspěchy s olomouckým dorostem
Čas letěl jako voda a z Martina se stal dorostenec. Odchod z žáčků 
do dorostu je podle mnohých fotbalistů také velmi náročným pře-
chodem. Nikoliv však podle tohoto šikovného záložníka. „Pro mě 

bylo větším skokem odejít od nás do Olomouce. Z žáků do dorostu 
to už tak hrozné nebylo. Znal jsem již prostředí a měl jsem všechno 
zažité. V dorostu jsem měl maximálně problémy s tím, že jsem byl 
vždycky střízlík a byl jsem o hlavu menší než ostatní. Občas jsem 
to i od někoho slyšel... Nebylo mi to sice příjemné, ale nebral jsem 
to nijak vážně. Věděl jsem totiž, že mám jiné kvality a větším klu-
kům se mě špatně bránilo,“ tvrdí. I s dorosteneckým týmem Sigmy 
se Martinovi zadařilo a v  jeho dresu se stal znovu republikovým 
šampiónem. „V ‚sedmnáctce‘ jsme vyhráli mistrovství republiky. 
Olomouc byla v mládeži úspěšná a v dorostu už začínaly také re-
prezentační srazy, na které mi občas přišly pozvánky. Dostat se do 
národního týmu a zahrát si proti dalším výběrům je pro každého 
mladého fotbalistu velká věc,“ hlásí nadšeně. Když se začal pomalu 
chýlit ke konci věk dorostenecký, definitivně za Martinem zavřela 
své brány i střední škola. „Nikdy jsem na učení moc nebyl, ale jsem 

rád, že jsem úspěšně odmaturo-
val a školu dokončil. Vystudoval 
jsem obchodní školu. Byl jsem 

tam vlastně jediný ze Sigmy, 
ostatní kluci šli většinou na 

sportovní gymnázium,“ vrací se 
ve svém vyprávění k období, které 

trávil ve školních lavicích.     

Ztracené měsíce v Třinci
V dobách minulých chodívali mladíci 

do světa na zkušenou. Zkušenosti 
s  fotbalem v  mužích získávají talen-

tovaní hráči dodnes tou cestou, že na 
chvíli opustí svůj mateřský klub a jdou 

se „otrkat“ do nižší soutěže. Stejnou 
cestou kráčel i Martin. „Když jsem při-

šel do ‚áčka‘, bylo mi osmnáct a vedl nás 
trenér Psotka. V Gambrinus lize jsem strá-

vil první půlku sezóny a naskakoval na pár minut. S trenérem jsme 
se tehdy dohodli, že odejdu na hostování do druhé ligy. Nemohl mi 
totiž zaručit, že budu hrát celých devadesát minut, protože byla na 
mém postu velká konkurence,“ líčí, jak došlo k jeho několikaměsíč-
nímu angažmá v Třinci. „Dohoda mezi kluby a mnou zněla, že budu 
pravidelně nastupovat a získávat zkušenosti. Nakonec to ale takto 
nedopadlo a rozhodně to nebylo takové, jak jsme si představovali. 
Po třech zápasech mne třinecký trenér vyndal ze sestavy a na mém 

/ Profi lový rozhovor – Martin Pospíšil
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místě nastupovali kluci, kteří byli kme-
novými hráči Třince,“ tvrdí. „Dalo by se 
říci, že jsem odskákal to, že jsem hráč, 
jenž tam je na hostování a vlastně ze 
mě nic neměli. Půlku sezóny jsem se 
tam ubíjel. Bylo to asi nejhorší období 
mé kariéry, raději na to zapomenout. 
Opravdu na to nerad vzpomínám,“ 
říká o nevydařeném působení ve 
druhé nejvyšší soutěži.

Návrat do Sigmy oslazený 
pohárovým triumfem
Po nevydařeném působení 
v  dresu Třince byl Martin mile 
rád, že se mohl znovu objevit 
na Andrově stadionu. Nicméně ani tam nevypadala situace růžově. 
Olomouckým totiž patřila poslední příčka v tabulce Gambrinus ligy. 
Tou dobou vedl Olomouc populární kouč Petr Uličný. „Do klubu 
přišel správný chlap ve správnou dobu. Pan Uličný úplně přesně 
věděl, jak mužstvo naladit. Byl spíše takový psycholog a motivátor. 
Šli jsme pod jeho vedením do každého zápasu a věřili si, že vyhra-
jeme. To se vám asi, když jste poslední v  tabulce, moc často ne-
stává. S  týmem udělal něco neskutečného, naladil ho na vítězný 
tón. Věděli jsme, že můžeme kohokoliv porazit a z patnácti zápasů 
jsem dvanáctkrát nebo třináctkrát neprohráli,“ představuje pů-
sobení pod trenérem, který dříve za Viktorii hrával i ji koučoval. 
„Bylo vidět, že si pan Uličný závěr trenérské kariéry užíval, i když 
pro něj to asi byla nejtěžší sezóna,“ dodává na jeho adresu. Neje-
nom, že se pod jeho vedením Hanáci bez problémů zachránili, ale 
přidali k tomu třešničku na dortu v podobě vítězství v Poháru České 
pošty. Ve finále, které se odehrálo ve Štruncových sadech, porazila 
Sigma Spartu. „To byl zatím asi na klubové úrovni můj největší záži-
tek. Bylo to něco neskutečného. Měli jsme původně pouze starosti 
s tím, jak zachránit ligu. Pohár byl brán jako něco navíc. My jsme 
najednou z ničeho nic uspěli v semifinále a měli před sebou finá-
lový zápas. Samotné finále v Plzni bylo vážně neskutečné. Byla na-
prosto skvělá atmosféra a z Olomouce nás přijelo podpořit hodně 
fanoušků. Ani jsem nevěděl, že tam tolik příznivců máme. Když se 
hraje v Olomouci, přijde fandit v porovnání s kulisou, která je nyní 
na utkáních Viktorky, pouze pár lidí. V Plzni ale byli naším dvanác-
tým hráčem,“ rozplývá se. „Pro mne to bylo úžasné také v  tom, 

protože jsem přišel chvíli předtím 
z druhé ligy a hned jsem si mohl za-

hrát takovýto velký zápas,“ doplňuje 
s úsměvem. 

Pod trenérem Pivarníkem a se 
Superpohárem nad hlavou

Triumfem v  Poháru České pošty ukon-
čila olomoucká Sigma předlouhé čekání 

na zisk první trofeje do klubové sbírky. 
Nenasytní olomoučtí fotbalisté prakticky 

vzápětí získali pohár druhý. V  bitvě o Su-
perpohár uspěli v  souboji se Slovanem 

Liberec, který byl tehdy českým mistrem. 
„Superpohár už neměl takovou atmosféru. 

Podle mne pak neměl tento zápas ani tak 
velkou vážnost. Před finále pohárové soutěže jsme byli hrozně moc 
nahecovaní a chtěli vyhrát za každou cenu. Zároveň bylo o motivaci 
postaráno také tím, že jsme se mohli dostat do evropských pohárů. 
To však Superpohár postrádal. Možná jsme se také ‚přeslavili‘ po 
zisku Poháru a přišlo nám to jako běžný zápas. Samozřejmě jsme 
v něm chtěli uspět a získat další trofej, ale utkání o tento pohár něco 
postrádá,“ tvrdí. Trenérem, který Olomouc k tomu úspěchu přivedl, 
byl Roman Pivarník, jenž nahradil na lavičce Petra Uličného, který 
definitivně ukončil svou trenérskou činnost. „Pan Pivarník je osob-
nost, která si nenechá do práce mluvit. Když do Olomouce přišel, 
dařilo se nám pod ním neskutečně. Myslím si, že jsme po Viktorce 
hráli nejlepší fotbal v lize. Začali jsme také nastupovat bez defen-
zívního záložníka a na uvolněné místo jsem se dostal já. Ve středu 
zálohy jsem tak hrál vedle Tomáše Hořavy, což byl právě nápad 
pana Pivarníka,“ pochvaluje si. Jenomže v druhé polovině loňského 
ročníku se něco zaseklo. „Nevím, co se s  námi stalo. Už se nám 
tolik nedařilo. Začali jsme sezónu sice dobře, ale následně přišel 
třízápasový útlum. Nezískali jsme ani bod a trenér Pivarník byl poté 
odvolán,“ vrací k jarní části sezóny.    

V národních barvách
V období, kdy se Olomouckým na podzim loňského roku dařilo, na 
sebe upoutal Martin svými výkony natolik, že se dnes již bývalý tre-
nér české reprezentace Michal Bílek rozhodl talentovanému stře-
dopolaři poslat pozvánku na reprezentační sraz. „Nemohl jsem 
tomu vůbec věřit. Rok poté, co jsem byl ve druhé lize, jsem se na-

Profi lový rozhovor – Martin Pospíšil / 
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jednou objevil v nominaci národního týmu. Myslel jsem si, že se mi 
to zdá a v danou chvíli jsem si to ani neuvědomoval. Až postupem 
času mi došlo, jak bylo všechno rychlé,“ líčí. Nicméně s reprezen-
tačními výběry měl Martin už nějaké zkušenosti z dob dřívějších. 
„Byl jsem vlastně v každé kategorii, akorát zápasů jsem moc ne-
odehrál. Důvod je v  tom, že jsem byl většinou na soustředěních, 
kde jsme měli přátelské zápasy, které se nepočítají. Na většině 
turnajů jsem pak v  nominaci nebyl. První oficiální start jsem tak 
zaznamenal až v ‚devatenáctce‘ a poté až v ‚jedenadvacítce‘,“ říká. 
Oním velkým kláním za reprezentaci se však logicky stal přátelský 
duel proti Slovensku, který se uskutečnil na olomouckém Andrově 
stadionu. „To je sen pro každého kluka. Jako malý jsem na repre-
zentaci koukal a snil o tom, že si jednou její dres obléknu. Když si 
přetáhnete přes hlavu tričko se lvíčkem na prsou, je to opravdu 
nejvíce, čeho může fotbalista dosáhnout. Ani já nejsem výjimkou,“ 
hlásí nadšeně. „Samozřejmě jsem nervózní byl. To jste vždy, když 
jdete do nového prostředí. Kluky jsem sledoval do té doby jenom 
v televizi a vůbec mne nenapadlo, že bych se mezi ně mohl jednou 
podívat. Nyní jsem s nimi ale seděl v jedné kabině. Všichni jsou ka-
marádští a dobře vědí, jak je důležité mít v týmu dobrou partu,“ říká 
na adresu českých reprezentantů. 

Od září viktoriánem
Letošní sezónu odstartoval Martin stejně jako ty předchozí 

v  dresu Sigmy. V  sedmém ligovém kole tak odehrál v  olo-
mouckých barvách utkání ve Štruncových sadech. Pár chvil 

po finálním hvizdu se však dozvěděl, že právě Plzeňané mají 
o jeho služby eminentní zájem. „Když jsme jeli autobusem do 

Olomouce, měl jsem telefon od manažera, že o mne Viktorka 
stojí. Samozřejmě jsem předtím věděl něco z médií, ale ke mně 

samotnému se nic nedostalo. Teď už vím, že mi to nechtěl mana-
žer říkat před zápasem v Plzni. Během našeho telefonního ho-

voru mi ale pověděl, že kluby jsou takřka dohodnuty a že to záleží 
na mně. Z mé strany ale nebylo nad čím váhat. V pondělí ráno jsem 

pak jel do Prahy, kde jsem měl schůzku s pány Paclíkem a Paskou, 
a doladili jsme tam můj přestup do konce,“ popisuje, jak se z něj 
stal viktorián. Jakmile byl tento velký přestup zveřejněn, Martinův 
mobil pracoval na sto procent. „Měl jsem ho z  toho, jak mi cho-
dily zprávy s gratulacemi, takřka zavařený. Hlavně mi psali lidé od 
nás z vesničky, kteří měli radost, že jsem se dostal do tak velkého 
klubu, jímž Plzeň je. Všichni tam fotbalem žijí, sledují mne a přejí mi 
to nejlepší,“ říká. „Působení ve Viktorce je pro mne opravdu velkým 
lákadlem také díky tomu, že nyní budeme hrát v Lize mistrů. Los 
základní skupiny jsem vlastně sledoval i ve chvíli, kdy jsem ještě 
nastupoval za Olomouc. Zahrát si takové zápasy se může podařit 
pouze jednou za život. Jsem moc rád, že můžu být u toho,“ rozdává 
úsměvy na všechny strany fotbalista, který bude ve Viktorii nosit 
dres se čtyřiadvacítkou. „Proč jsem si ji vybral? Bylo to jediné volné 
číslo pod třicítkou, které na mne zbylo,“ zazubí se a odmítá, že by 
pro něj toto číslo něco symbolizovalo. 

Na západ Čech s přítelkyní Alenou
Tohoto dvaadvacetiletého fotbalistu nyní čeká stěhování z jednoho 
konce republiky na druhý. Olomouc, jejímuž kouzlu propadl, se 
mu nebude opouštět lehce. „Olomouc je známa tím, že je krásným 
městem, ve kterém se žije fantasticky. S  přítelkyní Alenou jsme 
si tam nedávno koupili byt a život tam je naprosto perfektní. Vždy 
tam budu mít zázemí, do kterého se budu rád vracet,“ pochvaluje 
si roky, které strávil na Hané. „Nyní se ale těšíme, až budeme moci 
poznat více Plzeň, která je také hezkým městem, určitě se nám tu 
bude žít dobře a bude se nám tu líbit,“ dodává střelhbitě. Společ-
nost bude Martinovi na západě Čech dělat již zmíněná přítelkyně 
Alena. „Pochází ze Štemberka. Bělkovice, odkud jsem, leží přesně 
mezi Štemberkem a Olomoucí a my jsme se seznámili u nás na 

/ Profi lový rozhovor – Martin Pospíšil
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vesničce. Bylo to v době, kdy jsem přestupoval z dorostu do prv-
ního týmu Sigmy. Chtěli jsme už mít nějaké soukromí, a tak jsme 
se přestěhovali do Olomouce. O rok později však přišlo nešťastné 
hostování v Třinci. Po jeho skončení jsme bydleli u rodičů. Nebylo 
to ale nastálo, a tak jsme si už tou dobou něco hledali a čekali na 
možnost, až si budeme moci byt koupit. Před půl rokem jsme si za-
řídili v Olomouci nový byt a nyní jsme všechno doladili tak, jak jsme 
si představovali,“ rozvypráví se. V současnosti však čeká mladý pár 
další zařizování záležitostí, které souvisejí s bydlením. „Přítelkyně 
se sem těší. Přestup do Viktorky mi přála a byla za něj šťastná. 

Protože ale stále pracuje, bude tu dva nebo tři dny v  týdnu. Ne-
může totiž ze dne na den odejít z práce. Budeme mít tedy čas tady 
všechno do zimní pauzy zařídit. Než se sem bude moci přestěhovat, 
budeme se bohužel vídat méně,“ říká fotbalista, jehož vzorem je 
špílmachr Arsenalu Tomáš Rosický. „Jakmile jsem ho viděl poprvé 
v  lize, začal jsem ho sledovat. Je to rozhodně můj nejoblíbenější 
hráč. Ten pro mne ční nad všemi ostatními,“ chválí kapitána české 
reprezentace čerstvá posila Viktorky, která zamířila na západ Čech 
z olomoucké Sigmy. Martin Pospíšil by jistojistě rád kráčel ve sto-
pách „malého Mozarta“...

Profi lový rozhovor – Martin Pospíšil / 

MOŘE VS. HORY
Asi moře. Jsem takový, že si na dovolené chci vždycky 
odpočinout. Vyvalit se na slunko je asi nejlepší odpočinek. 
Neříkám ale, že hory nemám rád. Sem tam si zajedu zalyžovat, 
ale to bylo spíše, když jsem byl menší. 

PIVO VS. VÍNO
Z těchto dvou u mne vede asi víno. Pivu jsem ještě stále nepřišel 
na chuť. Když někde sedíme, tak si občas zkusím dát malé pivo, 
ale někdy ho ani nedopiju, protože mi nechutná, jak je hořké.

KNEDLÍKY VS. TĚSTOVINY
V poslední době mi začaly hodně chutnat těstoviny. I přítelkyně 
mi je často na různé způsoby vaří. Dříve jsem byl takový, že 
jsem musel mít za každou cenu maso. 

IRON MAIDEN VS. JUSTIN BIEBER
Nemám vyloženě oblíbeného interpreta. Takový fanoušek do 
toho nejsem. Když je hezká písnička, poslechnu si ji rád. Ale že 
bych měl oblíbence? To ne.

HOROR VS. KOMEDIE
Komedie. Hlavně kvůli přítelkyni, která se nemůže na horory 
dívat. Měla by celý film zavřené oči a zacpané uši. 

KNÍŽKA VS. ČASOPIS
Určitě časopis. Nejsem velký čtenář. Čtení mne moc nebaví, 
nevydržím u toho tak dlouho sedět. Časopis je taková rychlovka. 

AUTO VS. KOLO
Od té doby, co mám řidičák, jsem už na kolo nevlezl. Myslím 
si, že každý, kdo usedne do auta, zpohodlní. I když jede někam 
kousek, využije auto. 

MODRÁ VS. ČERVENÁ
Asi červená. 

TRÉNINK VS. ZÁPAS
Jednoznačně zápas. Každý raději hraje, než trénuje. Ještě jsem 
nezažil, že se hraje středa – sobota. Těším se na to! 

LA LIGA VS. PREMIER LEAGUE
Pro mne asi španělská liga. Více se podobá mému stylu hry, 
jsou tam techničtější hráči, i když pro většinu lidí je Premier 
League „koukatelnější“, protože se hraje nahoru dolů. Pro mne 
ale v tomto vede Španělsko. 

MESSI VS. RONALDO
Messi.

DOTAZNÍK PRO MARTINA POSPÍŠILA PIVU JSEM ZATÍM NA CHUŤ NEPŘIŠEL.
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Nový dres Viktorie Plzeň je kombinací tradičního viktoriánského 
designu a nejmodernější technologie. Kategorie King je nejvyšší 
modelová řada společnosti Puma, vybavena technologií  Cell Dry, 
která je navržena tak, aby odváděla pot od pokožky a zajistila spor-
tovci sucho a pohodlí po celou dobu výkonu. Díky unikátním pa-
nelům z kokosových nití umístěným na zádech a v podpaží nabízí 
dokonalý odvod vlhkosti a brání hráči v přehřívání. Tento typ dresu 
nosí například fotbalisté Borussie Dortmund nebo národního týmu 
Itálie. „Viktoria se může pochlubit unikátním designem, který byl 

navrhnut pouze pro potřeby našeho klubu. Ve spolupráci s firmou 
Puma jsme přichystali představení nových dresů právě na výji-
mečný večer, kdy poprvé v historii zavítala do Plzně věhlasná Liga 
mistrů,“ říká tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár.

Ve Viktoria shopu si nové dresy budou mít možnost fanoušci zakou-
pit začátkem následujícího týdne. V první fázi prodeje bude možné 
aktuální sadu zakoupit pouze ve fanshopu ve Štruncových sadech, 
v eshopu se dresy objeví začátkem října.

Viktoria Plzeň představila nové 
domácí dresy

Viktoria Plzeň představila novou domácí sadu dresů, kterou speciálně pro 

tým ze západu Čech poslední měsíce vyvíjela společnost Puma. Svěřenci 

Pavla Vrby se v nových červeno-modrých trikotech poprvé představili 

už v úterý večer, v utkání základní skupiny Ligy mistrů s druhým celkem 

loňské sezóny Premiér League – Manchesterem City FC.
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Pro úterní duel se Pavel Vrba musel obejít bez zraněných obránců. 
Konkrétně postrádal Mariána Čišovského a Radima Řezníka. Na 
stoperovi tak nastoupil Lukáš Hejda a na pozici pravého beka Fran-
tišek Rajtoral. V útoku dostal přednost před ostatními stejně jako 
v posledním ligovém utkání na půdě Liberce Marek Bakoš.

Mráz začal všem fotbalovým fanouškům jezdit po zádech již před 
samotným výkopem zápasu, když zazněly první tóny hymny Ligy 
mistrů a tribuny zbarvilo do viktoriánských barev úžasné choreo. 
A poté už začal souboj českého mistra s Citizens. První střelu si 

na své konto připsal Samir Nasri, ale tísněný pálil 
daleko od Kozáčikovy branky. O čtyři minuty poz-
ději již musel Matúš Kozáčik zasahovat proti Na-
vasově ráně z necelých dvaceti metrů. Vytěsnil ji 
na rohový kop, po němž nebezpečně hlavičko-
val Yaya Touré. Mířil nad břevno. Ve 21. minutě 
dostala Viktorka výhodu přímého kopu z rohu 
velkého vápna poté, co byl faulován Milan Pe-
tržela. Jeho exekuce se ujal Pavel Horváth 
a se stříleným centrem plzeňského kapitána 
měl Joe Hart plné ruce práce. K následné 
dorážce se již nikdo z viktoriánů nedostal. 
O dvě minuty později se vyznamenal Matúš 
Kozáčik, jenž prokázal skvělý reflex ve 
chvíli, kdy zneškodnil hlavičku Edina Džeka z bezprostřední blíz-
kosti. Ve 26. minutě stálo při Plzeňanech štěstí, neboť zakončení 
z necelých dvaceti metrů Sergia Agüera skončilo na pravé tyčce. Míč 
se vzápětí dostal k Aleksandru Kolarovovi, který ho z první napálil 
na svatyni Viktorie. Jednička Západočechů byla opět bezchybná. Ve 
35. minutě se opřel do odraženého míče ze střední vzdálenosti Pa-

Fotbalový svátek odstartoval! Viktoria Plzeň v úterý 

večer zahájila své bitvy v základní skupině Champions 

League. V premiérovém utkání, které se odehrálo před 

ochozy do posledního místečka zaplněné Doosan Areny, 

přivítali Západočeši Manchester City.

Liga mistrů vstoupila do 
Štruncových sadů
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vel Horváth. S jeho skákavou střelou si anglický gólman poradil. 
O tři minuty později se propracovali do střelecké příležitosti znovu 
viktoriáni. Tomáš Hořava sice ve vápně střihl nůžkami, ale bránu 
hostů netrefil. V posledních vteřinách prvního poločasu vyzkoušel 
Kozáčikovu pozornost technickým pokusem Aleksandar Kolarov. 
Brankář Viktorky byl připraven a schoval míč ve svých rukavicích.

Tři minuty po návratu z kabin Citizens udeřili. Do brejku 
se dostal Sergio Agüero, který se vřítil do šestnáctky 

Viktorie a poslal míč pod sebe na Edina Džeka. Střelec 
z Bosny a Hercegoviny se nemýlil, nasměroval balón na 

vzdálenější tyč a Manchester se dostal do jednobranko-
vého vedení. Džeko byl opravdu při chuti. Vzápětí pálil nad 

branku zpoza šestnáctky a posléze zakončoval mimo tři 
tyče z hranice vápna. V 52. minutě mohlo být vyrovnáno, když 

zpětnou nahrávku Františka Rajtorala napálil z penalty Jan 
Kovařík. Jeho rána měla gólové parametry, ale na rohový kop 

ji srazil jeden z bránících hráčů City. Bohužel se vzápětí skóre 
měnilo ve prospěch Manchesteru. Odražený balón vystřelil dě-

lovým projektilem na svatyni Viktorie Yaya Touré a nechytatelná 
rána reprezentanta Pobřeží slonoviny skončila v jejím růžku, 

0:2. Dvě minuty nato si připsal další úspěšný zásah Matúš 
Kozáčik. Za svá záda nepustil střelu Sergia Agüera. To však 

již neplatilo v minutě 58., kdy se znovu napřáhl ke střele Ar-
gentinec Agüero. Z hranice šestnáctky zamířil přesně k pravé 

tyčce, 0:3. Odpovědí Viktorie byl střelecký pokus z dvaceti me-
trů Jana Kovaříka. Krajní záložník Viktorky zacílil nad břevno. 

Ve stejných místech, pouze na druhé polovině hřiště, skončil 
balón po standardce, kterou rozehrával Yaya Touré, i po hlavičce 

Sergia Agüera. V nadcházejících minutách se hrálo většinu času 
ve středu hřiště a bez šancí na jedné či druhé straně. Další Agüe-

rovu ránu, která přišla v 88. minutě, zneškodnil bravurním zákro-
kem Matúš Kozáčik. V posledních vteřinách hrací doby byli velmi 

blízko brance Plzeňané, když se po rohu protlačil k zakončení je-
den z hráčů Viktorky a míč skončil na tyči! Vzápětí znovu ukázal své 
kvality rychlonohý Argentinec v barvách City. Po rychlém kontru 
střílel nad břevno. To byla také nakonec poslední šance utkání.

Viktoria vstoupila do základní skupiny Ligy mistrů porážkou od 
favorizovaného Manchesteru City v poměru 0:3. V dalším kole ve-
leslavné evropské pohárové soutěže nastoupí Západočeši na půdě 
moskevského CSKA.

Minulé zápasy – utkání s Manchesterem / 

FC Viktoria Plzeň–FC Manchester City 0:3

Poločas: 0:0
Branky: 48. Džeko, 53. Touré, 58. Agüero
ŽK: Limberský – Kolarov, Fernandinho
Rozhodčí: Paolo Tagliavento – Mauro Tonolini, Lorenzo 
Manganelli – Andrea De Marco, Paolo Valeri (všichni 
Itálie)
Diváci: 11 281
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Procházka, Hejda 
(66. Hubník), Limberský – Horváth, Hořava – Petržela, 
Kolář (60. Ďuriš), Kovařík – Bakoš (83. Tecl). Trenér 
Pavel Vrba.
FC Manchester City: Hart – Zabaleta, Kompany, 
Nastasić, Kolarov – Navas (67. Milner), Touré (80. 
García), Fernandinho - Agüero, Džeko (83. Negredo), 
Nasri. Trenér Manuel Pellegrini.
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Vstup do utkání plzeňským fotbalistům vyšel, již v  první minutě 
se ze vstřeleného gólu radoval Daniel Kolář, který dokázal dora-
zit střelu Milana Petržely za záda gólmana Zlámala – 1:0. Další 
branku mohl přidat Václav Procházka, ale jeho střelu zblokoval 
jeden z obránců. Olomoučtí odpověděli rychlým protiútokem, jenž 
zakončil Martin Doležal vedle levé tyče. V deváté minutě rozehráli 
domácí rohový kop, který zakončil střelou z první František Raj-
toral a byla z toho opravdu nádherná branka – 2:0. Poté se začali 
do příležitosti dostávat i hosté – dvě šance Michala Ordoše ovšem 
zlikvidoval Matúš Kozáčik. A když se neujaly střely Michala Vepřeka 

a Václava Procházky, polo-
časový stav byl určený vý-
sledkem 2:0 pro domácí.

Na začátku druhého dějství měli častěji míč na kopačkách hostující 
hráči, obrana Plzně však byla pozorná. Následně mohl František 
Rajtoral přidat i druhou branku, ale tváří v tvář Zlámalovi nasmě-
roval svůj pokus těsně vedle tyče. Poté se opět připomněli hosté, 
ale střelu Michala Ordoše srazila plzeňská obrana mimo nebez-
pečné území. Ovšem hlavičku Martina Pospíšila vyrazil Kozáčik 
pouze před sebe, Martin Šindelář si dokázal poradit a plzeňského 
brankáře prostřelil – 2:1. Radost hostů však netrvala příliš dlouho, 
v 64. minutě se po standardní situaci Pavla Horvátha prosadil Lu-
káš Hejda – 3:1! Přestřelka pokračovala dále, v 71. minutě Olomouc 
díky Martinu Doležalovi snížila opět na rozdíl jediné branky – 3:2. 
S dalšími pokusy olomouckých fotbalistů si již Matúš Kozáčik po-
radil a Viktoria si tak po zásluze připsala tři body za vítězství 3:2.

Po postupu do Champions League čekalo na viktoriány 

další střetnutí v  rámci Gambrinus ligy. V  sedmém kole 

přivítali v Doosan Areně celek SK Sigma Olomouc. Ještě 

před utkáním se s  fanoušky rozloučil Vladimír Darida, 

který přestoupil do bundesligového celku SC Freiburg.

Viktoria si poradila 
s Olomoucí, zvítězila 3:2

FC Viktoria Plzeň–SK Sigma Olomouc 3:2 (2:0)

Branky: 1. Kolář, 9. Rajtoral, 64. Hejda – 60. Šindelář, 
71. Doležal
ŽK: Petržela – Vidlička, Lietava
Rozhodčí: Karel Hrubeš – Antonín Kordula, Robert Hájek
Diváci: 10 475
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Hejda, Procházka, 
Limberský – Horváth, Hořava – Petržela (84. Wágner), 
Kolář (56. Kolář), Ďuriš – Tecl (77. Bakoš). Trenér Pavel 
Vrba.
SK Sigma Olomouc: Zlámal – Vidlička, Dreksa, Škerle, 
Vepřek (59. Falta) – Pospíšil, Ordoš, Šindelář (80. 
Lietava) – Navrátil, Doležal, Javůrek. Trenér Martin 
Kotůlek.
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Do utkání vstoupili lépe plzeňští fotbalisté, již v  5. minutě se do 
velké šance dostal uzdravený Marek Bakoš, ale gólman Kovář se 
štěstím jeho ránu z bezprostřední blízkosti zneškodnil. To v osmé 
minutě již musel lovit balón ze své sítě. Po přihrávce Davida Lim-
berského si Daniel Kolář poradil s bránícím hráčem a tváří v tvář 
domácímu brankáři dokázal skórovat, Viktoria tak vedla 1:0. Hos-
tům gól viditelně zvedl sebevědomí a začali čím dál více ovládat hři-
ště. Do další větší šance se dostal ve 24. minutě Tomáš Hořava, ale 
po individuální akci byla jeho střela zblokována. Domácí zahrozili až 

ve 32. minutě, kdy střelu Da-
vida Pavelky vyrazil Kozáčik 
k Rabušicovi, který ji mezi tři 
tyče usměrnit nedokázal. Konec poločasu přinesl vyrovnaný fotbal, 
ale když se neujala ani střela Tomáše Hořavy, odcházelo se do ka-
bin za příznivého stavu pro Viktorii.

Na startu druhého dějství mohl vedení Viktorie navýšit Tomáš Ho-
řava, ale s jeho tečovanou střelou si s vypětím všech sil poradil Ko-
vář v  brance domácích. Další možnost, tentokrát z  kopačky Jana 
Kovaříka, opět zneškodnil výborný Kovář. S  postupujícím časem 
začali přebírat iniciativu liberečtí fotbalisté, nicméně obě šance 
Michaela Rabušice Matúš Kozáčik kryl. Poradit si dokázal i s dale-
konosnou střelou Davida Pavelky ze 67. minuty. Domácí se vyrov-
nání dočkali v 78. minutě, kdy dokázal využít centr Fleišmana do-
mácí kapitán Kováč – 1:1. O tři minuty později zastavil akci Horvátha 
s Hejdou ofsajd. A když se skórovat nepodařilo Michalu Ďurišovi ani 
domácím fotbalistům po standardní situaci, bylo zřejmé, že Viktoria 
si ze stadionu U Nisy přiveze bod za remízu 1:1.

Minulé zápasy – duel s Libercem / 

Viktoria si z Liberce 
odvezla bod za remízu 1:1

V 8.kole české nejvyšší soutěže zajížděli viktoriáni na hřiště 

Slovanu Liberec. Domácímu celku ze severu Čech patřila 

před tímto kolem třetí pozice a  za svým vyzyvatelem ze 

západočeské metropole zaostával o pouhý jeden bod.

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

Branky: 78´Kováč – 8´Kolář
ŽK: Rabušic, Frýdek, Rybalka, Pavelka – Petržela, 
Hořava
Rozhodčí: Královec – Wilczek, Pelikán
Diváci: 6 412
FC Slovan Liberec: Kovář – Kušnír, Kováč (C), Karišik, 
Fleišman – Hušek (61́ Frýdek), Rybalka – Šural (75´ 
Kalitvincev), Pavelka, Delarge (88´Kolár) – Rabušic
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Procházka, 
Hejda (82´Hubník), Limberský – Hořava, Horváth (C) – 
Petržela, Kolář (72´Ďuriš), Kovařík – Bakoš (59´Tecl)
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V  úvodních minutách se hra přelé-
vala ze strany na stranu a první šanci 
viděly vyprodané ochozy stadionu 
v Luční ulici v deváté minutě. Z pří-
mého kopu se z  hranice šestnáctky 
prosadil nechytatelným kopem Si-
nan Bytyqi a  poslal City do jedno-
brankového vedení. Naopak napilno 
měl na druhé straně hrací plochy 
Josef Juraši. Se střelou George 
Glendona z bezprostřední blízkosti si 
s bravurou poradil a srazil ji na roh. 
Po dvaceti minutách hry vyzkoušel 
pozornost brankáře hostů z  pěta-
dvaceti metrů Vítězslav Hrdlička. 
Angus Gunn míč schoval ve  svých 
rukavicích. Jednička Viktorky se vy-
znamenala i při samostatném úniku 
Seka Fofany v minutě dvacáté. Jeho 
protějšek v dresu City se také nene-
chal zahanbit a vyznamenal se proti 

technickému pokusu z dálky od Ondřeje Rumla. Ve 30. minutě po 
tlaku Citizens, kteří na chvíli přišpendlili Viktorku k  jejich šest-
náctce, střílel poté, co míč propadl až na malé vápno, Marcos Lo-
pes. Kapitán hostů propálil vše, co mu stálo v cestě a přidal druhý 
zásah svého týmu. O snížení se snažil těsně před koncem prvního 
poločasu překvapivým dalekonosným pokusem Daniel Boček. 
Těsně přestřelil. Vzápětí se šlo do kabin.

O úvodní šanci druhé půle se postaral Marcos Lopes, jenž pálil z de-
seti metrů. Jeho dělovka skončila mimo tři tyče. V 51. minutě utkání 
přišla standardní situace, kterou rozehrál Ondřej Ruml. Přesně na-

Plzeň viděla utkání UEFA Youth 
League, Viktoria v něm podlehla City

Předehrou před večerním kláním Champions League 

mezi Viktorkou a Manchesterem City byla bitva stejných 

soupeřů v  mládežnické kategorii. V  letošní sezóně 

se totiž poprvé koná UEFA Youth League, turnaj mezi 

nejstaršími dorosteneckými celky klubů, které hrají 

Ligu mistrů. Ve  vůbec prvním utkání v  historii této 

soutěže tak přivítal plzeňský dorost do devatenácti let 

stejně starý tým Citizens.
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šel hlavu nabíhajícího Miloše Kratochvíla, který s pomocí tyče ulo-
žil míč za záda bezmocného Anguse Gunna. 1:2! O tři minuty později 
vedli fotbalisté Citizens opět o dvě branky. Po přesné přihrávce do 
malého vápna Viktorie se  ve skluzu prosadil Devante Cole. Poté 
zkoušel štěsté Jack Byrne, ale Josef Juraši si poradil. Jednička 
Plzně se vzápětí vyznamenala také proti střelám Glendona  a Co-
lea. Krátká však už byla v 63. minutě proti Marcosu Lopesovi, který 
běžel sám na Jurašiho, udělal mu kličku a poté střílel do prázdné 
branky. 1:4. O další zásah City se následně snažil George Glendon, 
ale jeho pokus na přední tyč Juraši vyrazil na roh. Do zakončení 
se ale tlačili také Plzeňané. Jiří Piroch neuspěl po rohovém kopu, 
odražený míč se poté nepodařilo nasměrovat do sítě Citizens ani 

Ondřeji Rumlovi. Brankou neskončila ani na druhé polovině hřiště 
pohledná akce Ashleyho Smithe-Browna a Seka Fofany.  Josef Ju-
raši v závěru utkání úspěšně zasáhl proti Smithu-Brownovi, vzápětí 
rozhodčí ukončil tento duel.

V prvním klání UEFA Youth League v historii mezi dorostenci Vik-
torky a jejich stejně starými protějšky z Manchesteru City zvítězil 
anglický celek v poměru 4:1.

FC Viktoria Plzeň U19–FC Manchester City U19 1:4

Poločas: 0:2
Branky: 51. Kratochvíl – 31. a 63. Marcos Lopes, 
9. Bytyqi, 54. Cole
ŽK: Král – Barker
Rozhodčí: Yuriy Mozharovskyy – Rostyslav Puzanskyy – 
Iaroslav Trekhlib (všichni Ukrajina)
FC Viktoria Plzeň U19: Juraši – Medveděv, Brožík (46. 
Kule), Piroch, Jakirović (54. Lešek) – Boček, Král, 
Hrdlička – Šíša, Kratochvíl, Ruml (81. Sýs). Trenér Jiří 
Žilák.
FC Manchester City U19: Gunn – Smith-Brown, Facey, 
Denayer, Tasende – Fofana (78. Bryan), Byrne, Glendon 
– Marcos Lopes, Cole (85. Barker), Bytyqi (78. Intima). 
Trenér Patrick Vieira.
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Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan? 

 

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ 
na karusel, soustruh a horizontku! 

V případě zájmu zašlete životopis přes odpovědní 
formulář na našich kariérních webových stránkách 
http://doosanskoda.jobs.cz/ nebo jej zaneste na recepci 
společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.

Více informací na www.doosanskoda.com  

Náplň práce:

- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D. 
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín 
 dle výkresové dokumentace. 
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána. 
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.  

Požadujeme:

- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:

- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé �nanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované �remní stravování
- širokou škálu �nančních i ne�nančních výhod

/ Partneři

Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan? 

 

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ 
na karusel, soustruh a horizontku! 

V případě zájmu zašlete životopis přes odpovědní 
formulář na našich kariérních webových stránkách 
http://doosanskoda.jobs.cz/ nebo jej zaneste na recepci 
společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.

Více informací na www.doosanskoda.com  

Náplň práce:

- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D. 
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín 
 dle výkresové dokumentace. 
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána. 
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.  

Požadujeme:

- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:

- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé �nanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované �remní stravování
- širokou škálu �nančních i ne�nančních výhod



20 VIKTORIÁN 5 GL 2013

Veleslavná historie, „doba temna“ 
a prvoligový návrat
Podle zisku mistrovských titulů je Dukla 
po pražských S třetím nejúspěšnějším 
klubem v historii Česka. Z prvního z této 
jedenáctky se armádní klub radoval již 
pět let po svém založení, tj. v roce 1953. 
Svou největší slávu zažila Dukla ale v 60. 
letech, kdy její barvy oblékali takoví fotbalisté jako Josef Masopust, 
držitel Zlatého míče pro rok 1962, Svatopluk Pluskal, jenž na konci 
70. let působil jako trenér v plzeňském klubu, obránce Ladislav No-
vák či Jaroslav Borovička. Kromě domácích titulů a zisků Česko-
slovenských pohárů se radovala také hned třikrát z vítězství v tzv. 
Americkém poháru, soutěže konané v USA, které se účastnily ty nej-
lepší kluby celého světa. Na svém kontě má také doposud největší 
úspěch českého klubu v evropských pohárových soutěžích, když se 

v roce 1967 probojovala až do semifinále Poháru mistrů evropských 
zemí, kde byl nad její síly skotský velikán Celtic Glasgow. Svou sílu 
však Dukla dokazovala i v sezónách následujících, na přelomu 70. 
a 80. let vybojovala další tři mistrovské tituly. V tuto dobu hájili její 
čest a slávu třeba Zdeněk Nehoda, Luděk Macela nebo Ladislav Ví-
zek. Po roce 1989 však začal ústup Dukly ze scény. Do armádního 
klubu se již nedostávali ti nejlepší domácí fotbalisté, a tak musel po 
sezóně 1993/94 nejvyšší soutěž opustit. V důsledku finančních pro-

Pražské Dukle zatím patří šestá 
příčka

Ročník 2013/14 je třetí sezónou 

Dukly v  Gambrinus lize po jejím 

návratu mezi českou fotbalovou 

elitu. A na Julisce se toho příliš 

nezměnilo. Trenér zůstává stejný, 

drakonické změny se nekonaly ani 

v  hráčském kádru a její styl hry 

je stále líbivý. Dukla od léta 2011, 

kdy postoupila do nejvyšší české 

soutěže, píše další vydařenou 

kapitolu své historie, byť 

k úspěchům z dob Československa 

má stále daleko. 

/ Představujeme soupeře – Dukla
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blémů ale Dukla nemohla působit ani ve druhé lize a zamířila až do 
ČFL. O postup do druhé ligy bojovala dva roky neúspěšně, ale pak se 
do ní již podívala. Spojila se totiž s příbramským fotbalovým celkem 
a po jednom roce v druhé nejvyšší soutěži takto postoupila do ligy 
první. Ta se však již hrála na stadionu u řeky Litavky v Příbrami. Pří-
bramský klub postupně také odstranil název Dukla ze svého názvu. 
Nicméně FK Dukla Praha stále existovala, i když v rámci této orga-
nizace fungovaly pouze mládežnické týmy. Na počátku tisíciletí se 
tento klub spojil s Duklou Dejvice a znovu začal pod hlavičkou Dukly 
fungovat tým dospělých, který působil v nižších soutěžích. Sezóna 
2007/08 ale znamenala zlom, neboť se vedení Jakubčovic rozhodlo 
prodat druholigovou licenci právě klubu z Julisky. Dukelský ná-
vrat na výsluní byl posléze dokončen v ročníku 2010/11, kdy se-
stava vedená bývalým fotbalistou Lubošem Kozlem, který se bě-
hem své hráčské kariéry také objevil v plzeňském dresu, získal a 
druholigový titul a postoupila zpět mezi českou fotbalovou elitu. 
A pokud někdo pasoval před startem sezóny 2011/12 Duklu do 
pozice jasného sestupujícího, mýlil se. Svěřenci Luboše Kozla 
totiž nakonec obsadili se ziskem dvaačtyřiceti bodů vynikající 
šestou příčku, což byl na prvoligového nováčka úžasný počin. 
Na stejném místě Dukelští skončili i v předchozím ročníku. 

V posledních čtyřech zápasech bez porážky
Na tyto výborné výsledky z předchozích dvou roků bude Dukla ur-
čitě chtít navázat v probíhající sezóně, kde jí zatím náleží se ziskem 
dvanácti bodů šesté místo. Vstoupila do ní remízovým výsledkem 
s prvoligovým nováčkem ze Znojma. Ve druhém kole si s chutí za-
střílela, respektive spíše si zastřílel Zbyněk Pospěch, jenž čtyřmi 
zásahy skolil Olomouc. Následovaly dvě porážky, první od Teplic 
a druhá v  pražském derby od Slavie. Vzápětí uhráli svěřenci Lu-
boše Kozla dva remízové výsledky 1:1. Nejdříve vybojovali bod z do-
mácího klání s  Jihlavou a následně v  posledních minutách přišli 
o vítězství na mladoboleslavské půdě. Čtyřkolové čekání na výhru 
pak protrhl klub z Julisky v sedmém kole, kdy porazil v poměru 2:0 
Příbram, přičemž o dukelské góly se postaral Kalouda. V  zatím 
posledním ligovém klání Dukla v  domácím prostředí zvítězila 2:1 
nad Brnem. Obě dvě branky zaznamenal Zbyněk Pospěch, se šesti 
zásahy nejlepší střelec dnešního soupeře Viktorie.  

Do nové sezóny s posilami do ofenzívy
Marek Hlinka. Tak se jmenuje výrazná letní posilou dnešního soka 
Viktorie. Tento slovenský reprezentant do jedenadvaceti let přišel 

na Julisku z Banské Bystrice a pravidelně se objevuje v základní je-
denáctce. To samé bude také platit pro dalšího novice v dukelském 
dresu. Tím je Jakub Mareš, který přišel po šestém kole z Mladé Bo-
leslavi, kde většinu času trávil pouze na lavičce náhradníků. Barvy 
Dukly nyní také hají i tři staronové tváře. Na hostování se vrátil Jan 
Pázler, který je kmenovým hráčem Jablonce. Po svém návratu do 
ukrajinského Charkova, který se počítal na týdny, přestoupil do 
Dukly slovenský bek Lukáš Štětina, jenž zde odehrál předchozí rok. 
Před pár dny zamířil na Julisku na hostování z Viktorie také Marek 
Hanousek, který předchozí sezónu strávil v plzeňských barvách. Na 
soupisce Dukly naopak oproti loňskému ročníku již nenalezneme 
Tomáše Borka. Tento bývalý viktorián od léta hraje v tureckém Ko-
nyasporu. Ofenzívně ladění fotbalisté Tomáš Engelmann a Vojtěch 
Přeučil v probíhajícím ročníku působí v Baníku Ostrava, respektive 
v Jihlavě. Dukla se tak stále může spolehnout na služby svých opor 
z předcházejících sezón. Ve středu zálohy nechybí velezkušený Pat-
rik Gedeon, v obraně kralují Chorvat Tomislav Božič a José Antonio 
Romera ze Španělska. Útočná vozba týmu je postavena zejména 
na Zbyňku Pospěchovi či Luboši Kaloudovi. V útoku nastupuje také 
Albiach Roger Néstor, další španělský fotbalista na dukelské sou-
pisce. Opomenout také nesmíme Filipa Radu, dlouhodobou jed-
ničku Dukly nejenom v Gambrinus lize.

Představujeme soupeře – Dukla / 
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Junioři Viktorie remizovali 
s Olomoucí 1:1

První poločas byl velice vyrovnaný, vzrušení přinesly až závěrečné 
minuty. Ve 42. minutě po rohu skóroval olomoucký Michal Stříž. 
Hosté však doplatili na nesoustředěnost a z následného protiútoku 
Plzně inkasovali. Po krásném sólu Hrdličky se dostal k míči Mlyna-
řík, a s přispěním hostujícího brankáře dokázal vyrovnat.

Druhý poločas se odvíjel v po-
dobném duchu, jako první 
půle, hra byla vyrovnaná. Domácí zahrozili Mariánusovou střelou 
do tyče. Oba týmy se soustředily zejména na defenzivu, poslaly na 
hřiště dostatek čerstvých sil a skóre se už neměnilo.

Před solidní návštěvou v  Luční ulici se představily dva 

juniorské celky, jejichž zkušenější kolegové z Gambrinus 

ligy se ve Štruncových sadech potkali 1. září. 

V  domácí brance se představil plzeňský Brych, který je v  Třinci 
na hostování a začátkem zápasu zlikvidoval pokusy Pernglaua 
a Hvězdy. Co se nepodařilo Západočechům, to se podařilo domá-
cím a to hned dvakrát. V 39. minutě z dorážky skóroval Čtvrtníček 
a chvíli nato se po pohledné akci balón dostal k Marku Švábíkovi, 
který překonal Šimana. Poločas přečkaly oba celky za stavu 2:0.

Ve druhém poločase už více hořelo před třineckou brankou. Prv-
ním, kdo mohl překonat Brycha, byl kapitán Růžička, ale z přímého 
kopu trefil pouze střed brány. To v 69. minutě střídající Rusňák vy-
zrál na gólmana, jenže trefil pouze tyč. V závěru zápasu už si do-
mácí vítězství pohlídali a mohli se tak radovat ze zisku tří bodů.

Plzeňská juniorka se z Třince vrací 
bez bodu

FC Viktoria Plzeň–SK Sigma Olomouc 1:1 (1:1)

Branky: 43. Mlynařík – 42. Stříž
Rozhodčí: Královec – Hrabovský, Szikszay

FK Fotbal Třinec–FC Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)

Branky: 39. Čtvrtníček, 40. Švábík. 
Rozhodčí: Proske – Antoníček, Cieslar. 
ŽK: Veselinovič, Mariánus, Lukeš.

Souboj dvou týmů z  opačných koutů republiky nabídl 

vyrovnané utkání s větší hrozbou pro třineckou bránu. 

Viktroiáni i bez pomoci z A-mužstva byli technicky 

vyspělejším celkem.
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1. kolo 21. 7. 2013
Dukla Znojmo 1:1 (1:0)

Plzeň Bohemians 5:0 (2:0)

Slavia Ostrava 1:1 (0:0)

Jablonec Brno 0:0 (0:0)

Teplice Slovácko 3:2 (2:0)

Olomouc Liberec 1:2 (0:1)

Jihlava Sparta 1:4 (1:3)

Mladá Boleslav Příbram 1:1 (1:0)

11. kolo 20. 10. 2013
Slovácko Liberec 20. 10. 17.00

Ostrava Znojmo 20. 10. 17.00

Sparta Dukla 20. 10. 17.00

Příbram Olomouc 20. 10. 17.00

Brno Teplice 20. 10. 17.00

Bohemians Jihlava 20. 10. 17.00

Plzeň Slavia 20. 10. 17.00

Jablonec Mladá Boleslav 20. 10. 17.00

2. kolo 28. 7. 2013
Znojmo Teplice 0:0 (0:0)

Příbram Plzeň 2:4 (2:2)

Ostrava Mladá Boleslav 2:1 (2:1)

Slovácko Jihlava 2:1 (1:1)

Dukla Olomouc 4:0 (2:0)

Sparta Jablonec 2:1 (1:1)

Liberec Slavia 2:1 (0:1)

Brno Bohemians 5:1 (1:1)

12. kolo 27. 10. 2013 
Znojmo Příbram 27. 10. 17.00

Liberec Sparta 27. 10. 17.00

Mladá Boleslav Brno 27. 10. 17.00

Jihlava Jablonec 27. 10. 17.00

Slavia Bohemians 27. 10. 17.00

Teplice Plzeň 27. 10. 17.00

Olomouc Slovácko 27. 10. 17.00

Dukla Ostrava 27. 10. 17.00

13. kolo 3. 11. 2013
Liberec Znojmo 3. 11. 17.00

Slovácko Dukla 3. 11. 17.00

Ostrava Olomouc 3. 11. 17.00

Sparta Teplice 3. 11. 17.00

Příbram Slavia 3. 11. 17.00

Brno Jihlava 3. 11. 17.00

Bohemians Mladá Boleslav 3. 11. 17.00

Plzeň Jablonec 3. 11. 17.00

9. kolo 22. 9. 2013
Sparta Slovácko 20. 9. 20.30

Plzeň Dukla 21. 9. 20.15

Ostrava Liberec 22. 9. 15.00

Brno Znojmo 22. 9. 17.00

Bohemians Olomouc 22. 9. 17.00

Mladá Boleslav Jihlava 22. 9. 17.00

Jablonec Slavia 22. 9. 19.00

Příbram Teplice 23. 9. 18.00

14. kolo 10. 11. 2013
Znojmo Slovácko 10. 11. 17.00

Jablonec Příbram 10. 11. 17.00

Mladá Boleslav Plzeň 10. 11. 17.00

Jihlava Ostrava 10. 11. 17.00

Slavia Brno 10. 11. 17.00

Teplice Liberec 10. 11. 17.00

Olomouc Sparta 10. 11. 17.00

Dukla Bohemians 10. 11. 17.00

10. kolo 29. 9. 2013
Jihlava Plzeň 27. 9. 20.15

Znojmo Mladá Boleslav 28. 9. 17.00

Olomouc Brno 28. 9. 17.00

Teplice Bohemians 28. 9. 17.00

Slovácko Ostrava 28. 9. 17.00

Slavia Sparta 28. 9. 20.15

Liberec Příbram 29. 9. 19.00

Dukla Jablonec 30. 9. 18.00

15. kolo 24. 11. 2013
Znojmo Olomouc 24. 11. 17.00

Liberec Dukla 24. 11. 17.00

Slovácko Slavia 24. 11. 17.00

Ostrava Teplice 24. 11. 17.00

Sparta Mladá Boleslav 24. 11. 17.00

Příbram Jihlava 24. 11. 17.00

Brno Plzeň 24. 11. 17.00

Bohemians Jablonec 24. 11. 17.00

3. kolo 4. 8. 2013
Jihlava Znojmo 4:0 (2:0)

Bohemians Příbram 2:0 (1:0)

Plzeň Ostrava 4:0 (3:0)

Jablonec Slovácko 2:1 (1:0)

Mladá Boleslav Liberec 4:0 (2:0)

Teplice Dukla 2:1 (1:0)

Brno Sparta 1:3 (0:1)

Slavia Olomouc 2:3 (0:1)

4. kolo 11. 8. 2013
Dukla Slavia 0:1 (0:1)

Příbram Zbrojovka 2:1 (0:0)

Slovácko Mladá Boleslav 0:2 (0:1)

Olomouc Teplice 2:2 (1:0)

Sparta Bohemians 2:1 (0:1)

Znojmo Plzeň  0:1 (0:0)

Liberec Jihlava 1:0 (0:0)

Ostrava Jablonec  0:4 (0:0)

5. kolo 18. 8. 2013
Mladá Boleslav Olomouc 2:2 (0:0)

Příbram Ostrava 4:0 (1:0)

Brno Liberec 0:1 (0:1)

Jablonec Znojmo 5:5 (3:1)

Jihlava Dukla 1:1 (0:0)

Plzeň Sparta 0:0 (0:0)

Bohemians Slovácko 1:1 (1:0)

Slavia Teplice 0:7 (0:2)

6. kolo 25. 8. 2013 
Dukla Mladá Boleslav 1:1 (0:0)

Sparta Příbram 4:0 (1:0)

Znojmo Slavia 0:1 (0:1)

Liberec Bohemians 1:0 (1:0)

Slovácko Plzeň 1:3 (0:1)

Teplice Jihlava 4:2 (3:1)

Olomouc Jablonec 0:1 (0:0)

Ostrava Brno 2:1 (1:0)

7. kolo 1. 9. 2013
Brno Slovácko 0:2 (0:1)

Příbram Dukla 0:2 (0:1)

Sparta Ostrava 4:1 (1:1)

Bohemians Znojmo 2:0 (1:0)

Mladá Boleslav Teplice 1:0 (1:0)

Jihlava  Slavia 2:1 (0:1)

Plzeň Olomouc 3:2 (2:0)

Jablonec  Liberec 0:2 (0:2)

8. kolo 15. 9. 2013
Dukla Brno 2:1 (1:1)

Teplice Jablonec 3:1 (0:0)

Ostrava Bohemians 1:3 (1:3)

Slovácko Příbram 1:1 (0:1)

Olomouc Jihlava 4:3 (1:1)

Liberec Plzeň 1:1 (0:1)

Znojmo Sparta 0:2 (0:2)

Slavia Mladá Boleslav 0:4 (0:1)
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16. kolo 1. 12. 2013
Teplice Znojmo 1. 12. 17.00

Slavia  Liberec 1. 12. 17.00

Jihlava Slovácko 1. 12. 17.00

Mladá Boleslav Ostrava 1. 12. 17.00

Jablonec Sparta 1. 12. 17.00

Plzeň Příbram 1. 12. 17.00

Bohemians Brno 1. 12. 17.00

Olomouc Dukla 1. 12. 17.00

21. kolo 23. 3. 2013
Ostrava Sparta 23. 3. 17.00

Dukla Příbram 23. 3. 17.00

Slovácko Brno 23. 3. 17.00

Znojmo Bohemians 23. 3. 17.00

Olomouc Plzeň 23. 3. 17.00

Liberec Jablonec 23. 3. 17.00

Teplice Mladá Boleslav 23. 3. 17.00

Slavia Jihlava 23. 3. 17.00

26. kolo 27. 4. 2014
Příbram Znojmo  27. 4. 17.00

Sparta Liberec 27. 4. 17.00

Brno Mladá Boleslav 27. 4. 17.00

Jablonec Jihlava 27. 4. 17.00

Bohemians Slavia 27. 4. 17.00

Plzeň Teplice 27. 4. 17.00

Slovácko Olomouc 27. 4. 17.00

Ostrava Dukla 27. 4. 17.00

17. kolo 23. 2. 2014
Příbram Bohemians 23. 2. 17.00

Sparta Brno 23. 2. 17.00

Ostrava Plzeň 23. 2. 17.00

Slovácko Jablonec 23. 2. 17.00

Liberec Mladá Boleslav 23. 2. 17.00

Znojmo Jihlava 23. 2. 17.00

Olomouc Slavia 23. 2. 17.00

Dukla Teplice 23. 2. 17.00

22. kolo 30. 3. 2013
Sparta Znojmo 30. 3. 17.00

Plzeň Liberec 30. 3. 17.00

Příbram Slovácko 30. 3. 17.00

Bohemians Ostrava 30. 3. 17.00

Mladá Boleslav Slavia 30. 3. 17.00

Jablonec Teplice 30. 3. 17.00

Jihlava Olomouc 30. 3. 17.00

Brno  Dukla 30. 3. 17.00

27. kolo 4. 5. 2014
Znojmo Liberec 4. 5. 17.00

Dukla Slovácko 4. 5. 17.00

Olomouc Ostrava 4. 5. 17.00

Teplice Sparta 4. 5. 17.00

Slavia Příbram 4. 5. 17.00

Jihlava Brno 4. 5. 17.00

Mladá Boleslav  Bohemians 4. 5. 17.00

Jablonec Plzeň 4. 5. 17.00

18. kolo 2. 3. 2014
Plzeň Znojmo 2. 3. 17.00

Jihlava Liberec 2. 3. 17.00

Mladá Boleslav Slovácko 2. 3. 17.00

Jablonec Ostrava 2. 3. 17.00

Brno Příbram 2. 3. 17.00

Bohemians Sparta 2. 3. 17.00

Teplice Olomouc 2. 3. 17.00

Slavia Dukla 2. 3. 17.00

23. kolo 6. 4. 2013
Liberec Ostrava 6. 4. 17.00

Slovácko Sparta 6. 4. 17.00

Teplice Příbram 6. 4. 17.00

Znojmo  Brno 6. 4. 17.00

Olomouc Bohemians 6. 4. 17.00

Dukla Plzeň 6. 4. 17.00

Slavia Jablonec 6. 4. 17.00

Jihlava Boleslav 6. 4. 17.00

28. kolo 11. 5. 2014
Příbram Jablonec 11. 5. 17.00

Slovácko Znojmo 11. 5. 17.00

Plzeň Mladá Boleslav 11. 5. 17.00

Ostrava Jihlava 11. 5. 17.00

Brno Slavia 11. 5. 17.00

Liberec Teplice 11. 5. 17.00

Sparta Olomouc 11. 5. 17.00

Bohemians Dukla 11. 5. 17.00

19. kolo 9. 3. 2014
Ostrava Příbram 9. 3. 17.00

Liberec Brno 9. 3. 17.00

Slovácko Bohemians 9. 3. 17.00

Sparta Plzeň 9. 3. 17.00

Znojmo Jablonec 9. 3. 17.00

Olomouc Mladá Boleslav 9. 3. 17.00

Dukla Jihlava 9. 3. 17.00

Teplice Slavia 9. 3. 17.00

24. kolo 13. 4. 2013
Mladá Boleslav Znojmo 13. 4. 17.00

Příbram Liberec 13. 4. 17.00

Ostrava Slovácko 13. 4. 17.00

Plzeň Jihlava 13. 4. 17.00

Sparta Slavia 13. 4. 17.00

Bohemians Teplice 13. 4. 17.00

Brno Olomouc 13. 4. 17.00

Jablonec Dukla 13. 4. 17.00

29. kolo 25. 5. 2014
Olomouc Znojmo 25. 5. 17.00

Dukla Liberec 25. 5. 17.00

Slavia Slovácko 25. 5. 17.00

Teplice Ostrava 25. 5. 17.00

Mladá Boleslav Sparta 25. 5. 17.00

Jihlava Příbram 25. 5. 17.00

Plzeň Brno 25. 5. 17.00

Jablonec Bohemians 25. 5. 17.00

20. kolo 16. 3. 2014
Slavia Znojmo 16. 3. 17.00

Bohemians Liberec 16. 3. 17.00

Plzeň Slovácko 16. 3. 17.00

Brno Ostrava 16. 3. 17.00

Příbram Sparta 16. 3. 17.00

Jihlava Teplice 16. 3. 17.00

Jablonec Olomouc 16. 3. 17.00

Mladá Boleslav  Dukla 16. 3. 17.00

25. kolo 20. 4. 2014
Liberec Slovácko 20. 4. 17.00

Znojmo Ostrava 20. 4. 17.00

Dukla Sparta 20. 4. 17.00

Olomouc Příbram 20. 4. 17.00

Teplice Brno 20. 4. 17.00

Jihlava Bohemians 20. 4. 17.00

Slavia Plzeň 20. 4. 17.00

Mladá Boleslav   Jablonec 20. 4. 17.00

30. kolo 1. 6. 2014
Bohemians Plzeň 1. 6. 17.00

Brno Jablonec 1. 6. 17.00

Sparta Jihlava 1. 6. 17.00

Ostrava Slavia 1. 6. 17.00

Slovácko Teplice 1. 6. 17.00

Liberec Olomouc 1. 6. 17.00

Znojmo Dukla 1. 6. 17.00

Příbram Mladá Boleslav 1. 6. 17.00
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P L Z E Ň

malby natery

Partneři
Základní
Logotyp

Logotyp 
v šedé škále

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

nejen sportovní výživa

nejen sportovní výživa

Černá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

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

Šedá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

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

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

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

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

 
-
0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF
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LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

Varianta 1

Varianta 2

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

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

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

Zdrojové soubory 
Varianta 1

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

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

DYBS 

FACILITY

FACILITY
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Soupiska

/ Soupisky

Brankáří
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
4     Roman Hubník   6. 6. 1984
8 David Limberský 6. 10. 1983
14 Radim Řezník 20. 1. 1989
21 Václav Procházka 8. 5. 1984
27 František Rajtoral 12. 3. 1986
28 Marián Čišovský 2. 11. 1979

Záložníci
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988
10  Pavel Horváth 22. 4. 1975
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
16 Vladimír Darida 8. 8. 1990
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
20 Mladen Veselinovič 4. 1. 1993
24 Martin Pospíšil   26. 6. 1991
25 Zdeněk Koukal   14. 3. 1984
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985

Útočníci
9 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
12 Michal Ďuriš 1. 6. 1988
15 Tomáš Wágner 6. 3. 1990
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
  
Hlavní trenér
Pavel Vrba

Asistenti trenéra
Karel Krejčí, Jiří Skála, Pavel Průša 

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň

Brankáří 
1 Filip Rada 5. 9. 1984
29 David Tetou 18. 9. 1991
30 Tomáš Kučera 19. 6. 1984

Obránci
4 Matěj Hanousek 2. 6. 1993 
9 Jan Vorel 1. 9. 1978
12 Pavel Radoš 28. 1. 1991
15 José Romera 8. 9. 1987
19 Lukáš Štětina 28. 7. 1991
22 Tomislav Božič 1. 11. 1987
23 Ondřej Vrzal 1. 3. 1987

Záložníci
3 Ismael Ouedraogo 10. 3. 1991
5 Marek Hanousek 6. 8. 1991
14 Patrik Gedeon  19. 7. 1975
16 Milan Černý 16. 3. 1988
24 Petr Malý 1. 6. 1984
27 Luboš Kalouda  20. 5. 1987
33 Marek Hlinka 10. 4. 1990

Útočníci
8 Jan Pázler 10. 1. 1991
10 Néstor Albiach Roger 18. 8. 1992
11 Zbyněk Pospěch 24. 10. 1982
13 Tomáš Berger 22. 8. 1985
20 Josef Marek 11. 6. 1987
21 Pavel Čapek 7. 4. 1992
26 Jakub Mareš 26. 1. 1987

Hlavní trenér
Luboš Kozel

Asistenti trenéra
Jan Suchopárek, Tomáš Obermajer

HOSTÉ
FK Dukla Praha
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U12: 
FC Viktoria Plzeň–TJ Kunice 16:2
Střelci: 4x Koželuh, 2x Buranský, Marek, Krátký, Marko, Svoboda, 
Drtil, Patrovský, Královec, Hrdlička, Janota J., Žemlička
FK Tatran Prachatice–FC Viktoria Plzeň 7:18
Střelci: 4x Koželuh, 3x Krátký, 3x Patrovský, Janota J., Janota L., 
Brýla, Renza, Hrdlička, Královec, Bartovský, Marek
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 3:25
Střelci: Marek, Krátký, Marko

U13:
FC Viktoria Plzeň–TJ Kunice 28:2
Střelci: 4x Jindřich, 4x Čaloun, 3x Tětek, 3x Ruda, 3x Popovič, 2x 
Pecháček, 2x Salvét, 2x Lehký, 2x Jánský, Kotěšovec, Janda, Plzák
FK Tatran Prachatice–FC Viktoria Plzeň 3:14
Střelci: 3x Pecháček, 3x Koranda, 3x Edelman, 2x Popovič, Kotěšo-
vec, Kuhajda, Salvét
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 5:8 
Střelci: Kuhajda, Popovič, Pecháček, Ruda, Lehký

U14:
FC Viktoria Plzeň–TJ Kunice 18:2 (8:1)
Střelci: 4x Kepl, 4x Pospíchal, 3x Uzlík, 2x Provod, 2x Lávička, Pa-
trovský, Míka, Zajíček
FK Tatran Prachatice–FC Viktoria Plzeň 1:9 (0:4)
Střelci: 2x Zajíček, 2x Kepl, Plecitý, Patrovský, Pospíchal, Šulc, 
Král
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 3:6 (2:2)
Střelci: Šulc, Kepl, Provod

U15:
FC Viktoria Plzeň–TJ Kunice 17:0 (8:0)
Střelci: 7x Šťastný, 5x Grajciar, Arzberger, Petr, Svoboda D. Řezáč
FK Tatran Prachatice–FC Viktoria Plzeň 2:2 (2:1)
Střelci: Graiciar, Vais (PK)
FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 2:3 (1:2)
Střelci: Petr, Hykš

U16:
FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)
Střelci: Pinc, Kulhánek
FC Viktoria Plzeň U16–FK Pardubice U16 2:2 (0:2)
Střelci: Pinc, Šifra
FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 3:0

U17:
FC Viktoria Plzeň–FK  Pardubice 3:4 (2:1)
Branky Viktorie: 2x Debellis, Kopřiva
FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 5:1 (4:1)
Střelec: Svoboda
FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

U19:
1.FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 2:4 (1:1)
Střelci: 2x  Ruml, Kratochvíl, Doležal
FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 4:0 (0:0)
Střelci: 3x Kratochvíl, Sýs
FC Viktoria Plzeň–Manchester City FC 1:4 (0:2)
Střelec: Kratochvíl

Výsledkový servis mládeže

Uplynulé víkendy patřily kromě ligového fotbalu také plzeňským mládežníkům, kteří hráli svá mistrovská utkání. Pojďme si projít 

poslední výsledky plzeňských fotbalových nadějí.

Mládež / 
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V  loňské sezóně se viktoriánům zápas na stadionu v  Jiráskově 
ulici nepodařil úplně podle jejich představ. Začátkem srpna se 
v Jihlavě zrodila remíza 1:1, jediným střel-
cem Západočechů byl Dan Kolář. Není bez 
zajímavosti, že celých devadesát minut 
odehrál na hrotu útoku nyní už plzeňský 
Tecl. Na domácí půdě už Viktoria neza-
váhala a brankou Marka Bakoše si za-
jistila tříbodový zisk. V  letošní sezóně 
se celek z  Vysočiny drží na dvanácté 
příčce se ziskem sedmi bodů. Zápas 
začíná ve 20.15 hod.

Druhé utkání základní skupiny Ligy 
mistrů zavede hráče Viktorie Pl-
zeň do metropole Ruské federace. 
Souboj českého mistra s aktuálně 
vládnoucím týmem ruské ligy 
uvidí moskevský stadion Khimiki 
s  kapacitou přesahující 16  000 
diváků. Kromě prvního místa 
v  Premier League dokázal ce-
lek CSKA Moskva vyhrát také 
ruský pohár společně s domá-

cím superpohárem. Kádr CSKA disponuje řadou reprezentantů 
v čele s Alanem Dzagoevem, Igorem Akinfeevem nebo Keisukem 
Hondou. V letošní sezóně se moskevský klub drží na první příčce 
tabulky s tříbodovým náskokem před Zenitem Petrohrad a Spar-
takem Moskva. Utkání začíná 2. října v  18.00 hod. středoevrop-
ského času.

Následující dny vyplní reprezentační přestávka, kdy český národní 
tým zajíždí ke kvalifikačním zápasům na Maltu a do Bulharska. 
V  kádru České republiky jistě nebude chybět několik zástupců 
Viktorie Plzeň. Nejbližší utkání celku ze západočeské metropole 
se uskuteční v Doosan Areně v neděli 20. října. Do Štruncových 
sadů zavítá tradiční soupeř SK Slavia Praha.

Viktorii čeká cesta na Vysočinu, 
do Moskvy a zpět na západ Čech
Díky programu základní skupiny Ligy mistrů si mohou hráči 

Viktorie dopřát „klasický“ ligový víkend. Další utkání odehrají 

viktoriáni v pátek 27. září na půdě Vysočiny Jihlava. Speciální 

zápas to jistě bude pro Stanislava Tecla, který na Vysočině 

vyrůstal a do dvaadvaceti let oblékal trikot města na hranicích 

Čech a Moravy. 


