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Vážení sportovní přátelé,
Rád bych Vás všechny přivítal v DoosanAreně při příležitosti dalšího domácího utkání Gam-
brinus ligy, ve kterém se nám postaví soupeř z Jablonce. Čeká nás utkání se soupeřem, 
který nadále zůstává na dostřel špičky ligové tabulky. Pro nás bude přesto příležitostí jak 
znovu naskočit na vítěznou vlnu. Ještě předtím mi ovšem dovolte, abych se ohlédl za uply-
nulými zápasy.

Fanoušky dlouho očekávané utkání Viktorie Plzeň s Bayernem Mnichov pro nás znamenala 
možnost konfrontace s dle mého názoru nejlepším týmem světa. Už před zápasem jsme 
věděli, že Bayern je mužstvo z jiných pater než je Viktoria a tomu jsme také podřídili taktiku, 
s jakou jsme do utkání nastupovali. Potvrdil se ovšem fakt, že pokud Bayern chce, může 
dnes porazit kohokoliv a nebýt skvělého Kozáčika v naší brance, mohlo gólové skóre narůst 
to nezvyklých výšin. Dle mého názoru rozhodla kvalita ofenzivních hráčů Mnichova, které 
jsme se snažili vzdorovat, ale to bohužel nestačilo. Utkání po zásluze ovládl náš soupeř.

Do zápasu v Teplicích jsme vstupovali s podstatně vyššími ambicemi, než tomu bylo v bavorské metropoli. Souboj o důležité tři body, které 
by nám zajistily náskok právě před severočeským soupeřem, jistě potěšil všechny diváky kvalitního fotbalu. Teplice na nás od prvních minut 
vyrukovaly s aktivní hrou, a ačkoli jsme se na jejich největší ofenzivní zbraně v podobě zahraničních posil před zápasem připravovali, byli to 

právě oni, kdo nám dělal nejvíce starostí. Ve druhém poločase se nám poda-
řilo vyrovnat hru a odměnou nám byl pokutový kop, který mohl zvrátit vývoj 
zápasu na naši stranu. Penaltu se nám nepodařilo proměnit - dle mého názoru 
se jednalo o rozhodující moment celého utkání. Hned několik minut nato jsme 
obdrželi jedinou branku, na kterou jsme nedokázali do konce utkání reagovat. 

Dnešní zápas s dalším severočeským soupeřem bereme jako příležitost, jak 
metaforicky přehodit výhybku a znovu se vydat na vítěznou cestu. I přesto, že 
se Jablonec oproti nedávným zvyklostem nepohybuje v absolutní špičce ligové 
tabulky, stále zůstává nebezpečným soupeřem. Kvůli tomu chceme přistoupit 
k utkání se vší zodpovědností a věřím, že po devadesáti minutách budeme moci 
společně oslavit zisk tří bodů. Fantastická atmosféra ve Štruncových sadech 
nás jistě požene za vítězstvím.

Děkujeme, že jste s námi

Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Profi lový rozhovor – Roman Hubník / 

Třetí novic ve Viktorce 
z ex-olomoucké party

Veškeré volno spojené s fotbalem
Roman propadl fotbalu už jako malý kluk. Tou 
dobou sice nemohl tušit, že ho jednou nejpo-
pulárnější hra světa bude živit, ale i tak jí vě-
noval prakticky veškerý volný čas. „Pocházím 
totiž z Halenkova, z vesnice, kde nic jiného než 
fotbal nebylo. Hnedka po škole, pokud nebylo 
nějaké učení a já se mu nemusel chvilku vě-
novat, jsem trávil všechen čas venku s kluky 
a hráli jsme před barákem fotbal. Postupně 
jsem ho pak začal hrávat za Halenkov také 
závodně,“ vzpomíná na své první fotbalové 
krůčky. O víkendech pak měl i dopoledne plná 
kopané. „Trénink jsme mívali dvakrát týdně a 
o víkendu přišel zápas. V Halenkově jsem byl 
věkem v žáčcích. S nimi jsme měli zápasy od-
poledne. Před obědem jsem ale chodil ještě na 
lavičku nebo na poločas hrát za dorost. Poté jsem se skočil domů na-
jíst, odehrál právě utkání za žáky a koukal také na mužskou kopanou. 
Prakticky celou neděli jsem trávil na hřišti,“ směje se. Roman tedy 
byl fotbalově opravdu vytížený. Zároveň byl také pilným studentem. 
„Neměl jsem problém. Když byla nějaká písemka nebo zkoušení, 

naučil jsem se. Snad až do deváté třídy jsem měl vyznamenání. Byl 
jsem takový normální žák,“ říká skromně.  

Roman a Michal: spolu i proti sobě
Dokud nastupoval Roman za Halenkov, parťákem mu pravidelně 
byl jeho o rok starší bratr Michal. „Odmalička kopal se mnou. Na 
střední školu šel na vojenskou do Vyškova a pak hrával za Drnovice. 
Pořád ale poté chtěl zkusit štěstí v Olomouci. Jednou, když jsem byl 
v nejmladším dorostu, jsem ho vzal s sebou o prázdninách na tré-
nink a trenérům se zalíbil. Měl to pak trochu složité s tím, že mu-
sel ukončit studium ve Vyškově. V  Olomouci jsme vyrůstali spolu, 

i když Michal hrál s o rok staršími kluky,“ popisuje cestu svého bra-
tra do kádru Sigmy. Michal oproti současnému viktoriánovi našel 
už v žákovském věku post, kterému zůstal věrný dodnes. „Opravdu 
hrál pořád v útoku. Já, jelikož jsem byl odmalička vysoký a nějakou 
rychlost jsem také měl, jsem nastupoval pod hrotem. Dával jsem 

Hned tři fotbalisté s  olomouckou minulostí během léta 

zamířili do Štruncových sadů. Tomáš Hořava a Martin 

Pospíšil přišli do Plzně rovnou z  Hané. Roman Hubník, 

další novic v  dresu Viktorie, to vzal přes FK Moskva, 

pražskou Spartu a Herthu Berlín. Stoper Viktorky se dále 

může pochlubit také tím, že má na svém kontě takřka tři 

desítky startů za český reprezentační výběr. Úspěchy by 

nyní velmi rád zažil i s celkem ze Západu Čech. 
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docela hodně branek, ale postupem času jsem se stáhnul dozadu,“ 
říká. V dnešním klání proti Jablonci pak je možné, že se potkají na 
hrací ploše jako soupeři. „Už jsme proti sobě jednou hráli. Člověk se 
sice těší, ale je to takové zvláštní, když jsem obránce a on útočník. 
V žádném případě se nechcete navzájem zranit, ale mohou se objevit 
momenty, kdy opravdu k nějakému tvrdšímu střetu dojde,“ zapře-
mýšlí nad nástrahami vzájemného duelu. „Doma samozřejmě fandí 
oběma, takže nám před zápasem popřejí, abychom ve zdraví přežili 
a aby to asi byla remíza,“ usmívá se.   

Žáčkem ve Vsetíně a Zlínu
Halenkov však začal být Ro-
manovi a jeho fotbalovým 
schopnostem brzy malý. „Na 
jednom našem utkání se byl 
podívat trenér ze Vsetína, 
který o mne měl zájem. Na-
konec se to upeklo a začal 
jsem hrát mladší žákov-
skou ligu na Moravě. Po 
roce jsem se ale vrátil 
zpět do Halenkova, kde 
jsem strávil asi půl roku. 
Jezdíval jsem ale záro-
veň na krajské výběry, 
kde si mě všimli lidé ze 
Zlína, kam jsem poté 
přestoupil,“ vypráví 
další kapitolu svého příběhu. „Do Vsetína jsem ještě dojížděl, pro-
tože to bylo jenom patnáct kilometrů. Po škole jsem měl trénink a 
večer jsem se vracel zpět domů. Ve třinácti a půl jsem však odešel do 
Zlína, kde jsem byl na internátu a jezdíval jsem odtamtud domů v so-
botu večer. Byl jsem tam asi den a už v neděli navečer nebo v pondělí 
ráno jsem se vracel zpátky. De facto jsem si jezdil domů nechat vy-
prat věci a pak je znovu zabalit,“ tvrdí. „Byly to pro mne velké rozdíly. 
Mezi Halenkovem a Vsetím i mezi Vsetínem a Zlínem. Zlín tenkrát 
hrával v mužích první ligu, a tak jsme to v žácích vnímali jinak, než 
když třeba víte, že váš první tým hraje pouze nějakou nižší soutěž,“ 
snaží se najít rozdíly mezi třemi prvními kluby, ve kterých působil. 
Během měsíců prožitých ve Zlíně s ním nastupovalo několik hráčů, 
kteří se také objevili v nejvyšší české soutěži. „Třeba Lukáš Fujerik. 
Ten nyní působí ve Slovácku a předtím byl v Jablonci. Nebo třeba Lu-

káš Blažek odešel jako mladý do Německa, ale měl smůlu, že byl 
hodně zraněný,“ přemýšlí nad svými tehdejšími spoluhráči. 

Dorostencem i gymnazistou v Olomouci
A poté přišel klub číslo čtyři. O Romana projevila eminentní zájem 
olomoucká Sigma. Nebyl žádný důvod váhat. „Ve Zlíně jsem hrál 
ještě v žácích a v Olomouci, která je tradičním fotbalovým městem 
a má dodnes jednu z nejlepších mládeží v republice, jsem měl jít do 
poslední žákovské kategorie. Trenér si mne ale okamžitě vzal do 

‚šestnáctky‘. Další 
rok jsem tedy měl 
logicky zůstat v  ní, 

ale nakonec jsem už 
hrál za ‚osmnáctku‘. 

Když nastupujete 
v  mládežnické kate-

gorii s o dva roky star-
šími kluky, je to opravdu 

znát,“ říká. S  klubo-
vou změnou přišla také 

změna školy, v  Olomouci 
začal navštěvovat tamní 

gymnázium. „V Olomouci 
bylo tréninků opravdu 

více. Trénovalo se i ráno 
a ve chvíli, kdy jsem už byl 

v  ‚áčku‘, měli jsme je pouze 
ráno. Tou dobou jsem už měl 

individuální plán a do školy chodil dělat pouze nějaké zkoušky. Fotbal 
mi opravdu zabíral veškerý čas a o tom, že bych po úspěšném odma-
turování nastoupil třeba na nějakou sportovní vysokou školu, jsem 
tak nepřemýšlel,“ říká o svých studentských aktivitách. V olomouc-
kém dorostu se vysokému stoperovi dařilo na výbornou. „Patřili jsme 
pravidelně do top tří týmů a bojovali o mistrovský titul. Pamatuji si 
třeba, jak jsme jednou na Spartě vyhráli 6:0. Dále se mi z velkých 
zážitků vybaví triumf na jednom halovém turnaji. Také jsem si nyní 
vzpomněl zápas na Baníku, kde jsme prohrávali 0:1 a trenér mne vy-
sunul ke konci zápasu dopředu. Dal jsem dvě branky a nakonec jsme 
výsledek otočili na 2:1,“ usmívá se. V sedmnácti letech pak Roman 
nastoupil ke svému premiérovému zápasu za druhý tým Sigmy. „Ten 
jsem odehrál v Plzni a prohráli jsme ho 0:3. Za pár měsíců jsem pak 
nastoupil poprvé v lize a už se usadil v ‚áčku‘. Měl jsem tak štěstí na 

/ Profi lový rozhovor – Roman Hubník



VIKTORIÁN 7 GL 2013 7

trenéry,“ tvrdí. „Jako první mě tu trénoval pan Neček, v ‚osmnáctce‘ 
pak trenér Chromý. Ve druhém týmu Sigmy mne vedl trenér Psotka 
a do ‚áčka‘ si mě vytáhl trenér Kotrba, který byl v Olomouci jen na 
pár zápasů. Poté jsem dlouhou dobu působil pod trenérem Uličným,“ 
vyjmenovává své olomoucké kouče. 

Léta v prvním týmu Sigmy
Na podzim 2002 se pak objevil poprvé v kádru prvního týmu Sigmy. 
„Když jsem přišel poprvé do kabiny, cítil jsem nervozitu a respekt. 
Člověk nevěděl, zda má hráčům vykat nebo tykat. Postupem času to 
samozřejmě odeznívalo a poté se tým hodně obměnil. Přišli mladší 
kluci,“ vzpomíná. „Opravdu jsme tehdy měli hodně zkušenou kabinu. 
Pepa Mucha, Radim Kučera, Patrik Siegl, Standa Vlček, Martin Va-
niak, Peter Babnič, Lubomír Reiter... Bylo tam mnoho fotbalistů, 
kteří ode mne byli třeba o deset let. Hodně mi ale pomohli, což je ob-
rovskou výhodou pro každého mladého hráče,“ dodává. A pak přišel 
prvoligový debut. Na Andrův stadion tehdy zajížděla pražská Sparta 
a Roman nechyběl v  zahajovací jedenáctce Olomouckých. „To byla 
opravdu hrozná nervozita. Se Spartou jsme nakonec prohráli. Pokud 
si dobře vzpomínám, tak v mých prvních třech zápasech jsme nara-
zili právě na Spartu, Slavii a poté na České Budějovice,“ zapřemýšlí. 
Stejně tak si vybaví svou premiérovou branku, kterou v Gambrinus 
lize zaznamenal. „Vstřelil jsem ji v Blšanech a dokonce jsem ji dal 
patou. Radek Špiláček netrefil balón, já jsem byl zrovna před bran-
kářem soupeře a patou se mi podařilo dát mu to do protipohybu,“ líčí 
gól, který vstřelil vesničce, kterou však zná každý český fotbalový 
příznivec. Rád si také zavzpomíná na klání v pohárové Evropě, které 
se Sigmou absolvoval. „Hrálo se večer a stadion byl zcela vyprodaný. 
Lidé nám hrozně moc fandili. To jsou asi mé nejkrásnější vzpomínky 
na působení v Olomouci,“ říká spokojeně. 

Zahraniční angažmá č. 1: FK Moskva
Po pěti sezónách, ve kterých tento vysoký fotbalista nastupoval 
v Gambrinus lize, přišla možnost přestoupit do zahraničí. Zavolalo 
Rusko. A vlastně hned dvakrát. „První nabídku jsem měl z  CSKA 
Moskva, které tehdy bylo čerstvým vítězem Poháru UEFA. Když 
bylo na soustředění v Neapoli, jel jsem tam na týdenní testy. CSKA 
se mnou bylo spokojené a mělo zájem mne podepsat, ale nakonec 
z transferu sešlo, protože se kluby nedohodly,“ říká. V únoru 2007 
se však do Moskvy už vydal. Jeho zaměstnavatelem se však nestalo 
CSKA, ale FK. „Byl jsem rád, že se mi podařilo přestoupit. Olomouc 
za mě chtěla opravdu velký balík peněz a myslím si, že jenom ruské 

týmy byly ochotny tuto částku zaplatit,“ tvrdí. „Přišel jsem tam 
v  zimě v  rozehrané sezóně. Odehrál jsem jarní zápasy a pak odjel 
na mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let. Po něm jsem se 
vrátil, v  srpnu se zranil a dva měsíce byl mimo. Sezóna v  Rusku 
končila v  listopadu, takže jsem přišel o její velkou část,“ vybavuje 
si svůj první rok v ruské nejvyšší soutěži. Už během těchto pár mě-
síců v Moskvě Roman zjistil, jak kvalitní ruská liga je. „Kvalita tam 
je opravdu velká. Rusové to také potvrzují výkony v reprezentaci i na 
úrovni klubové. Zenit a CSKA jsou pravidelně v Lize mistrů, to samé 
platí vlastně i pro Spartak. Mají také mnoho týmu v Evropské lize. 
Dříve tam hrávala Kazaň, nyní třeba Machačkala... Většina ruských 
reprezentantů nastupuje v domácí lize a také tam jsou peníze na to, 
aby mohli vytvořit podmínky zahraničním hráčům,“ říká o ní. Stra-
šákem tamních sportovců bývala ruská báze. Je tomu tak i nyní? 
„Záleží na trenérovi. U nás to bylo třeba v  prvním roce v  pohodě, 
moc času jsme tam netrávili. Pamatuji si ale, že jsme se o tom bavili 
s Radkem Kováčem, který hrával za Spartak. Říkal, že se mu i stalo, 
že měli sraz po poledni a do tréninku, který byl od šesti, tam museli 
být, takže měli vlastně celý den zabitý. Jsem rád, že jsem měl štěstí 
na trenéry i v tomto,“ pochvaluje si. 

Rok v barvách Sparty
V Rusku se však situace nevyvíjela podle představ tohoto nyní devě-
tadvacetiletého stopera. „Do FK si mne přivedl současný kouč CSKA 
Leonid Slutsky. Jenomže před mou druhou sezónou v klubu mu ne-
prodloužili smlouvu, přišel nový trenér a ten si koupil spoustu nových 
hráčů. Věděl jsem tak, že mě stavět nebude a hledali jsme s manaže-
rem alternativy na hostování už během léta,“ popisuje nepříjemnou 
situaci. Nakonec v hledání nového angažmá uspěl až v zimě. „Mezi 
svátky proběhly první kontakty se Spartou. Pořád jsem si předtím 
říkal, že bych upřednostňoval nějaké zahraniční angažmá, ale když 
jsem toho v Rusku za dva roky moc nenahrál, rozhodl jsem se, že 
bude nejlepší kývnout Spartě. Během Vánoc se to nakonec hrozně 
rychle vyřešilo a já se den po Novém roce hlásil na Letné,“ pokračuje 
ve vyprávění svého fotbalového příběhu. V  pražském celku strávil 
Roman jeden rok, který byl rozdělen do dvou sezón. „Vzpomíná se na 
to dobře. Měli jsme dlouhou sérii bez porážky a myslím si, že jsme 
s Tomášem Řepkou vytvořili kvalitní stoperskou dvojici. Hráli jsme 
také o Ligu mistrů, ale nakonec jsme přes Panathinaikos nepřešli. 
Poté jsme si alespoň užili základní skupinu Evropské ligy. Celý pod-
zim 2009 tak byl plný pohárových zápasů, takže jsme ho nakonec za-
končili až v polovině prosince,“ vrací se v myšlenkách na pražskou 

Profi lový rozhovor – Roman Hubník / 
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Letnou. V sezóně 2000/10 se nakonec sparťané radovali z prvenství 
v Gambrinus lize. U toho však už Roman, který zamířil za fotbalovým 
štěstím do Německa, nebyl. „Sparta získala titul, ale já to neberu 
ani tak, že ho mám poloviční. Kdybych odehrál utkání za ni na jaře a 
byl tam v závěru sezóny, myslím si, že bych se z toho radoval daleko 
více,“ krčí rameny. Celkově si pak angažmá v hlavním městě pochva-
luje. „Domnívám se, že rok ve Spartě mi opravdu vyšel. Odehrál jsem 
hodně zápasů a vlastně jsem se také do-
stal do reprezentace,“ zamyslí se. 

Českým reprezentantem
Zápasy za národní tým však pro Romana 
nebyly ničím zcela novým, neboť se 
v  reprezentačních výběrech pohybuje 
již od svých patnácti let. Už v mládež-
nických výběrech totiž absolvoval jak 
evropské, tak světové šampionáty. 
„Skončili jsme třeba třetí na mist-
rovství Evropy hráčů do devatenácti 
let. Poté jsme postoupili na evrop-
ský šampionát jedenadvacetile-
tých, kde jsme skončili ve skupině. 
Rád vzpomínám na mistrovství 
světa do dvaceti let, které se 
konalo ve Spojených arabských 
emirátech. Ve skupině jsme 
tenkrát hráli proti Brazílii, Aus-
trálii a Kanadě. Dokonce jsme 
z ní mohli i postoupit, ale měli 
jsme trošku smůlu. V  po-
sledním utkání jsme mohli 
s Kanadou i prohrát 0:1. Za 
tohoto stavu jsme však za-
čali trochu bláznit, otevřeli 
jsme to, dostali druhý gól a 
jeli domů,“ vybavuje se mu turnaj, kde český výběr vedl současný 
kouč Viktorie Pavel Vrba. S národním týmem tento obránce už ko-
ketoval v  době, kdy hájil čest a slávu Sigmy. „Párkrát jsem byl již 
tehdy mezi náhradníky. Už jen za to jsem byl moc rád. Po odchodu do 
Ruska jsem o reprezentaci ale vůbec neuvažoval. V době návratu do 
Sparty se mi do ní podařilo dostat. Nastoupil jsem do šestadvaceti 
zápasů a vstřelil dvě branky. Byl jsem také v týmu, který postoupil na 

mistrovství Evropy, odehrál skoro celou kvalifikaci a zahrál si jedno 
utkání i na šampionátu,“ rozvypráví se o své reprezentační kariéře. 
„První start jsem zaznamenal v  Jablonci proti Maltě, kdy nás tré-
noval František Straka. Výběr byl tehdy hodně omlazený a jednalo 
se spíše o fotbalisty z české ligy. Nakonec jsem ho kvůli zdravotním 
problémům dalších hráčů musel odehrát na pravém bekovi a myslím 
si, že jsem mohl být se svým výkonem spokojený. Hned ve druhém 

utkání za reprezentaci se mi pak poda-
řilo vstřelit branku. Bylo to v  Teplicích 

proti Belgii,“ dodává se ke svému půso-
bení v národním celku Česka.  

V první i ve druhé lize s Herthou 
Jak již bylo řečeno, Romanovo angažmá ve 

Spartě skončilo po roce. O jeho služby pro-
jevila v  lednu 2010 zájem berlínská Hertha. 

„Hertha měla na podzim problémy. Odehrála 
totiž šestnáct zápasů, ve kterých získala 

pouze pět bodů. Chtěla pak přes zimu posílit 
také o stopera. Všechno bylo hrozně rychlé a 

já jsem neváhal. Bundesliga je totiž jedna z nej-
lepších soutěží na světě a má vynikající divác-

kou kulisu,“ říká. Na západ odcházel tento bývalý 
reprezentant bez znalosti němčiny. „Z Moskvy 

jsem ale uměl alespoň rusky a to mi pomohlo. Do 
Herthy přišel totiž také ze Schalke Gruzínec Le-

van Kobiašvili, jenž rusky uměl. Nakonec byl v Ně-
mecku mým nejlepším kamarádem a trávili jsme 

spolu i s našimi rodinami hodně volného času,“ pro-
zrazuje. „V Herthě to všechno bylo jako na houpačce. 

Ligu se nám v mém prvním roce nepodařilo zachránit 
a já měl ve smlouvě, že platí pouze pro Bundesligu. 

Měli o mě ale zájem, a tak jsem podepsal smlouvu i pro 
ligu druhou. Po roce jsme se do Bundesligy vrátili. Na-

stala situace, kdy jsme podzim zvládli dobře, ale i tak 
po něm trenér Babbel skončil. Novému kouči se ale nedařilo a po 
prvních pěti jarních zápasech prohraných v řadě se s námi rozloučil. 
Měl to zachránit Otto Rehhagel. Sice jsme se dostali ze sestupového 
pásma, ale pouze do baráže. Tu jsme bohužel nezvládli a s Düssel-
dorfem remízovali 2:2 a 1:2 prohráli,“ rozvypráví se. Znovu pak přišla 
změna na trenérském postu. „Nový trenér mi říkal, že je rád, že mě 
má v týmu. Jenomže po třech zápasech mne vyndal ze sestavy a za-

/ Profi lový rozhovor – Roman Hubník
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čal jsem hrát posledních dvacet minut na defenzívním záložníkovi. 
Sezónu jsem takto dohrál a znovu se nám podařilo postoupit. Bylo mi 
ale řečeno, že jsem dlouho pravidelně nehrál a že bych si měl hledat 
něco jiného. Chtěl jsem se ale o sestavu poprat, vyšla mi příprava, 
ale v mistrovských zápasech jsem šanci nedostal,“ líčí své poslední 
dny v Berlíně.     

Od září hráčem Viktorie
Ve chvíli, kdy bylo jasné, že Hertha již o Romanovy služby nemá zá-
jem, se ozvala na sklonku přestupního termínu Viktoria. „Prakticky 
za minutu dvanáct přišla nabídka z Plzně. Utkání Viktorky s Olo-
moucí jsem ještě sledoval živě v televizi v Berlíně. Vůbec by mě ale 
nenapadlo, že když Pavel Kuka po zápase říkal, že přivedou ještě 
nějaké hráče, že mezi nimi budu já,“ směje se. „V pondělí v  osm 
ráno, když jsem byl na procházce se psem, mi volal manažer Viktor 
Kolář s tím, abych si to promyslel a za hodinu mu zavolal zpátky. 
Probíral jsem tuto možnost doma s manželkou a oba jsme o tom 
přemýšleli. Přeci jen zahrát si Ligu mistrů proti takovým týmům, 
jako jsou Bayern, Manchester City a CSKA Moskva... Vzápětí jsem 
kývl a dva dny na to se hlásil ve Štruncových sadech,“ potvrzuje, 
že opravdu dlouho nebylo o čem váhat. Pro své angažmá ve třetím 
českém celku má zatím Roman pouze slova chvály. Nejvíce ho ale 
potěšil dvanáctý hráč Západočechů, fanoušci Viktorky. „Mile mne 
překvapilo, že opravdu na každý zápas přijde kolem deseti tisíc lidí. 
To je krásné! I když se nám nedařilo, diváci nám pořád fandili. Je 
samozřejmě jasné, že kdybychom prohráli několik zápasů v řadě, 
radost by z  toho neměli, ale stále by na nás přišli a povzbuzovali 
nás. Trošku mi to připomíná Německo. Dvakrát jsme spadli a fa-
noušci stále na naše utkání chodili ve velkém počtu a snažili se nám 
pomoci. Je to opravdu moc hezké a doufám, že to takto bude pokra-
čovat,“ přeje si novic v plzeňském dresu.

Potatí se Romanův syn Patrik?
Stejné přání má určitě také Romanova manželka Lucie. „Jsme spolu 
deset let a vlastně se už známe ze střední školy,“ prozrazuje čerstvá 
posila Viktorie. Pouze o rok méně tráví s  tímto párem i další člen 
rodiny. „Máme skoro devítiletou fenku rhodeského ridgebacka. Už 
to je vlastně taková babička, ale pořád má chuť běhat a často spolu 
chodíme na procházky do lesa. Byla s námi ještě v Olomouci a také 
v Rusku. Je to vlastně taková naše cestovatelka,“ směje. Nejvíce času 
se však Roman snaží trávit se svým dva a půl roku starým synkem 
Patrikem. „Asi v  posledních dvou měsících začal kopat do balónu. 

Shodou okolností před pár dny rozbil míčem světlo. Trefil se opravdu 
pěkně. Jde mu to,“ popisuje se smíchem. „Občas má chuť si kopat, 
pak ale týden nemá žádné nutkání a míče si nevšimne. Je ale stále 
hodně maličký... Doufám, že ho to jednou chytne,“ přeje si. V genech 
určitě nějaký ten fotbalový um Patrik po svém tatínkovi zdědil.

Profi lový rozhovor – Roman Hubník / 

MOŘE VS. HORY    V létě moře a v zimě hory. 

PIVO VS. VÍNO   Pivo. Co jiného v Plzni?

KNEDLÍKY VS. TĚSTOVINY   Těstoviny.

IRON MAIDEN VS. JUSTIN BIEBER   Justin Bieber.

HOROR VS. KOMEDIE   
Komedie. Mám jich hodně oblíbených, ale nejvíce se mi 
líbí české klasiky.  

KNÍŽKA VS. ČASOPIS   
Časopis. Nejsem ale nijak vyhraněný. Může být sportovní, 
o bydlení, o autech...

AUTO VS. KOLO   Auto.

MODRÁ VS. ČERVENÁ   Modrá. 

TRÉNINK VS. ZÁPAS   Zápas!

LA LIGA VS. PREMIER LEAGUE   
Anglická liga. Myslím si, že by mi asi více seděla.

MESSI VS. RONALDO   Ribéry! (směje se)

 DOTAZNÍK PRO ROMANA HUBNÍKA

 MESSI NEBO RONALDO? RIBÉRY!
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Patřil ke skvělé brankářské generaci padesátých a šedesátých let. 
Narodil se v Komárově u Hořovic 11. 2. 1931, byl v juniorském vý-
běru Československa a po vojně v Chebu chytal v letech 1953–1961 

za RH Bratislava, se kterou získal v roce 1959 titul mistra 
republiky. V roce 1956 reprezentoval Československo proti 
Bulharsku a chytal i za reprezentační béčko a olympioniky. 
V roce 1961 přestoupil do tehdejšího Spartaku Plzeň, kde pů-
sobil až do roku 1965. V brance se střídal s Františkem Ča-
lounem a nezapomenutelný výkon podal v památném utkání 
s brazilským Flamengem v dubnu roku 1962. Brazilským 
hvězdám bravurně vychytal všechny vyložené šance a měl 
obrovský podíl na překvapivém vítězství plzeňského týmu 

2:1. Po skončení aktivní kariéry se věnoval trenérské činnosti. Po-
hřeb se konal v pátek 1. listopadu v 9.30 hod. ve velké obřadní síni 
na plzeňském ústředním hřbitovu.

Zemřel bývalý výborný brankář 
František Hlavatý

Jako když udeří blesk z čistého nebe. Tak 

zapůsobila na fotbalové příznivce zpráva, že zemřel 

bývalý výborný brankář František Hlavatý. Stalo se 

tak po krátké těžké nemoci v neděli 27. října a do 

fotbalového nebe odešel ve věku 82 let.

PAVEL 
HORVÁTH
MŮJ PŘÍBĚH NESKONČIL

POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO BESTSELLERU
KOMPLET NA PULTECH OD 8. 11. 2013
VÍCE NA WWW.PAVELHORVATH.CZ   

•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
•  Parkování v areálu pivovaru 

zdarma
• Nekuřácká část

• Samostatné salonky
• Wi-fi  připojení zdarma
• Velkoplošná projekce
• Svatební hostiny
• Firemní večírky
• Rodinné oslavy
• Profesionální catering

Otevírací doba 
Po – Čt, Ne: 11,00 - 22,00 
Pá - So 11,00 - 23,00 
U Prazdroje 7, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 062 755
E-mail: naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• Letní zahrádka
• Samostatný salonek
• Dětský koutek 
• Wi-fi  připojení zdarma
• TV projekce sportovních 
přenosů

•  Penzion se stylovými pokoji 
a parkovištěm

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba:
Po – ČT: 11,00 - 23,00 

Pá - So 11,00 - 24,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Pražská 8, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 235 476

E-mail: info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com

• Nefi ltrovaný Pilsner Urquell
•  Vytápěná veranda s celoročním 

provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi  připojení zdarma
•  TV projekce sportovních 

přenosů

•  Těsná blízkost parkování 
v parkovacím domě 
Na Rychtářce

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba 
Po – St 11,00 - 23,00 
Čt 11,00 - 24,00 
Pá - So 11,00 - 01,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Veleslavínova 59/4, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 324 485
E-mail: info@naparkanu.com
www.naparkanu.com

Prožijte jedinečný zážitek 
v Šenku na Parkánu

Vítejte v jedné z největších 
českých pivnic

Vychutnejte si tradici 
v nejstarší pivnici v Plzni

Přijďte ochutnat NOVINKY 

z našich jídelních lístků
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Do úvodní šance duelu 
se dostali slávisté. Po 

přihrávce Ondřeje Pet-
ráka pelášil na Matúše 

Kozáčika Martin Juhar. Ze 
souboje slovenských kra-

janů vyšel jako vítěz gól-
man Viktorie, jenž včasně 

vyběhl. Viktoria poprvé 
ohrozila branku soupeře v 18. minutě, kdy hlavičkoval Marek Ba-
koš. Zacílil vysoko nad. Ve 27. minutě vlétl z pravé strany hřiště do 
vápna Slavie Pavel Horváth a z takřka nulového úhlu zkusil ohro-
zit Rakovanovo čisté konto. Síť se sice rozvlnila, ale pouze z boční 
strany. Po další akci Viktorky znovu zakončoval Horváth, jenž pálil 
z hranice šestnáctky. Tentokrát již slávistický brankář musel před-
vést vydařenou robinsonádu. Ač viktoriáni Slavii zatlačili, po půlho-
dině hry se z vedoucího gólu radovali hosté. Václavu Procházkovi se 
nepovedla malá domů a míče se zmocnil Martin Juhar. Tváří v tvář 
Kozáčikovi se tentokrát nemýlil a poslal pražský celek do vedení. 
Ve 38. minutě mohli slávisté po rychlém brejku svůj náskok navýšit. 
Střelec úvodního gólu Juhar předložil nezištnou nahrávkou míč do 
vyložené gólové šance Václavu Proškovi. Ten naštěstí pro Viktorku 
z rohu malého vápna netrefil odkrytou svatyni Západočechů. Už 
v nastaveném čase první půle musel ukázat svůj brankářský um 
Matúš Kozáčik, jehož po dalším bleskurychlém kontru Pražanů ne-
chal vyniknout po střele z pravé strany Ondřej Petrák. Po násled-
ném rohovém kopu sudí Jan Jílek ukončil úvodních pětačtyřicet 
minut střetnutí.

Ihned po návratu z kabin se pokusil napravit chybu při nepromě-
něné gólové příležitosti slávistický Václav Prošek. Matúš Kozáčik 
byl proti a talentovaného záložníka soupeře vychytal. Po hodině 
hry se Viktorka dočkala. Pavel Horváth přihrál ideálním způso-
bem Františku Rajtoralovi, jenž si míč posunul a poté z penalty 
levačkou propálil vše, co mu stálo v cestě. 1:1. Následně si vikto-
riáni vypracovali řadu šancí, ale hlavičkující Milan Petržela, který 
nastoupil do druhé poloviny místo Martina Pospíšila, Daniel Kolář 
ani Václav Procházka nemířili přesně. Za Slavii odpověděl Mario 
Lička, jehož tečovaná střela putovala mimo branku Západočechů. 
To Štěpán Koreš zakončoval přesněji, ale na připraveného Kozá-
čika si nepřišel. V poslední desetiminutovce utkání přitlačila Vik-
torka svého soka na jeho polovinu, ale k výraznější příležitosti se 
nemohla dlouho propracovat. Až v 87. minutě se do vápna prodral 
Kovařík a po nedovoleném zákroku jednoho z bránících slávistů 
skončil na zemi. Rozhodčí Jílek neváhal a ukázal na značku po-
kutového kopu. Jeho exekutorem byl Pavel Horváth, poslal míč 
na levou stranu, ale Matej Rakovan vytěsnil balón na roh. Stav 
byl i po této příležitosti nerozhodný a do konce utkání se na něm 
nic nezměnilo. Viktoria i Slavia si tak ze sobotního zápas odnesly 
po bodu.

V jedenáctém kole přivítali hráči Viktorie Plzeň 

pražskou Slavii. Sešívaní mají v této sezóně o poznání 

jiné starosti, než které řešili před několika lety, kdy 

bojovali o evropské poháry. V probíhajícím ročníku se 

pohybují v nejnižších patrech tabulky.

Viktorka si se Slavií body rozdělila

FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 1:1 (0:1)

Branky: 60. Rajtoral – 30. Juhar
ŽK: Horváth, Bakoš, Petžela – Neves
Rozhodčí: Jan Jílek – Antonín Kordula, Pavel Peřina
Diváci: 10 834
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Čišovský, Procházka, 
Řezník – Horváth, Hořava – Kolář, Pospíšil (46. Petržela), 
Ďuriš (68. Kovařík) – Bakoš (83. Wágner), trenér Pavel Vrba
SK Slavia Praha: Rakovan – Dostál, Dobrotka, Škoda, 
Neves – Zmrhal (87. Škutka), Petrák – Prošek (68. Štěpán), 
Lička, Nitrianský (79. Koreš) – Juhar, trenér Miroslav 
Koubek
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Už první minuty potvrdily, že půjde o divácky atraktivní podívanou, 
aktivní byla především cizinecká legie ve žlutomodrých barvách. 
Poprvé se musel Kozáčik protáhnout při likvidování utěšené střely 
Ljevakoviče z 12. minuty, na druhé straně zaznamenal první stře-
lecký pokus Viktorie Hořava. Aktuálním ligovým mistrům se dozadu 
dařilo pracovat bezchybně až do 24. minuty, kdy za obranu pronikl 
Aidin Mahmutovič, který ovšem tváří v tvář Kozáčikovi přestřelil. Po 
půlhodině hry přinesl vzrušení na teplický trávník Franci Litsingi, 
kterého nejdříve v pokutovém území skluzem připravil o míč David 
Limberský a následně hráč z Konga povedeně vystřelil na branku 
Plzně, ale to už byl praporek asistenta nad hlavou a hlavní sudí pís-
kal ofsajd. Strhující první poločas přinesl nezúčastněnému divákovi 
skvělou podívanou, fanouškům Viktorie ovšem jistě nebyla aktivní 
hra domácích po chuti. I přes několik šancí se ovšem šlo do kabin za 
bezgólového stavu.

Po přestávce vyběhla na trávník obě mužstva beze změny a tak se 
před početným publikem mohlo odehrát druhé dějství nedělního 
souboje o druhé místo tabulky. Teplice nezopakovaly drtivý nápor z 
úvodu první půle a Viktoria se pozvolna dostávala do gólových pří-
ležitostí. V 55. minutě svedl v pokutovém území domácích František 
Rajtoral souboj o míč s Martinem Kleinem a sudí Jech nařídil za ne-
dovolené Kleinovo přidržení za dres pokutový kop. Míč si postavil 

Marek Bakoš a zvolil 
exekuci po levé ruce 
brankáře Slavíka. 
Ten však jeho úmysl vystihl a skóre se tak neměnilo. Třiasedmde-
sátá minuta se nesla ve znamení euforie domácích fanoušků. Ma-
hmutovičův centr z pravé strany využil ke gólové hlavičce Nivaldo. 
1:0 pro domácí. Hned dvojstřídáním se na nepříznivý vývoj hry roz-
hodl zareagovat Pavel Vrba. Ze střídačky zvedl Stanislava Tecla a Mi-
chala Ďuriše, kteří vzápětí nahradili Jana Kovaříka s Markem Bako-
šem. Sedm minut před vypršením předepsané devadesátiminutovky 
posílil Pavel Vrba útok Tomášem Wágnerem, který nahradil Radima 
Řezníka. V posledních minutách Viktoria dokázala svého soupeře 
přitlačit k vlastnímu pokutovému území, Čišovského hlavička ovšem 
nenašla cestu do sítě. Už v nastaveném čase využil otevřené obrany 
Mahmutovič, který od poloviny hřiště běžel sám na Kozáčika, bran-
kář Viktorie se rozhodl vyběhnout daleko ze svého pokutového území 
a obrat bosenského snajpra o míč. Ten si však slovenského repre-
zentanta obhodil a pouze vinou opačné falše zamířil míč mimo tři 
tyče. Závěrečné okamžiky mnoho nového na hrací plochu nepřinesly 
a tak všechny tři ligové body zůstaly na domácím stadionu.

Minulé zápasy – utkání s Teplicemi / 

Viktoria ztratila body 
na severu Čech

V neděli 27. října nastoupili hráči Viktorie k utkání, které 

by se dalo nazvat šlágrem kola. Souboj na stadionu Na 

Stínadlech přilákal nadstandardní množství diváků, 

kteří byli zvědavi na ofenzivní fotbal. Vždyť Teplice do 

utkání s Viktorií nastřílely dvaatřicet branek, což bylo 

nejvíce z celé domácí soutěže, západočeský celek měl 

na svém kontě 24 vstřelených gólů.

FK Teplice – FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branka: 72. Nivaldo. Rozhodčí: Jech – Urban, Pilný
ŽK: Salami, Mahmutovič, Klein
Diváci: 16 180
FK Teplice: Slavík – Matula, Hošek, Klein, Krob – Nivaldo, 
Ljevakovič, Vachoušek (78. Táborský), Litsingi, Salami – 
Mahmutovič (90. Jindráček), trenér Ščasný
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník (83. Wágner), 
Procházka, Čišovský, Limberský – Hořava, Horváth, 
Rajtoral, Kolář, Kovařík (74. Ďuriš) – Bakoš (74. Tecl), 
trenér Vrba
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Úspěchy až v samostatné české soutěži
I když se historie kopané v  Jablonci píše už 
od dob první republiky, klub, který je dnešním 
soupeřem Viktorie, zahájil svou činnost až na 
podzim roku 1945. Na přelomu 60. a 70. let, 
kdy Jablonec hrál ve druhé nejvyšší českoslo-
venské soutěži, bojoval každý ročník o postup 
mezi republikovou elitu. Dlouho mu ale radost 
z  toho, že si jeho fotbalisté zahrají nejvyšší 
soutěž, těsně unikala. V roce 1974 se nakonec 
Jabloneckým podařilo tolik vytoužený postup 
vybojovat, ale první liga se nakonec v  Jablonci hrála pouhé dvě 
sezóny. Volný pád Jablonce však i po sestupu z  nejvyšší soutěže 
pokračoval a v sezóně 1990/91 nastupovali jeho hráči ve třetí lize. 
Ve chvíli, kdy se tamní fotbal dotknul svého dna, se začalo blýskat 
na lepší časy. Na jaře 1994 se Jablonci podařilo přesně po dvaceti 
letech postoupit zpět mezi českou elitu. Hned ve svém druhém roč-
níku v první lize v sezóně 1995/96 skončili Jablonečtí na třetí po-
zici a rok nato bronzové medaile obhájili. O ročník později dosáhl 
Jablonec na svou první velkou trofej, když zvítězil ve finále české 

pohárové soutěže. Blízko triumfu v  Českém poháru byl Jablonec 
i v  sezóně 2009/10, kdy podlehl 1:2 po brankách Milana Petržely 
a Davida Bystroně plzeňské Viktorii. Ve stejném ročníku brali Jab-
lonečtí také stříbrné medaile za druhé místo v konečné prvoligové 
tabulce. Sezónu na to si o příčku pohoršili, když skončili třetí. Ve   
fotbalovém roce 2011/12 obsadili, v porovnání s předchozími dvěma 
úspěšnými sezónami, až osmou pozici. V předcházejícím ročníku si 
však Jablonečtí chuť spravili, když obsadili čtvrtou příčku a v prvé 
řadě zvítězili v Poháru České pošty.  

Vydaří se proti Jablonci odveta 
za Superpohár?

Ještě předtím, než Gambrinus liga 

otevřela své brány, nastoupili viktoriáni 

do klání s  Jabloncem. Ve Štruncových 

sadech se totiž hrálo o Superpohár. Ten 

nakonec skončil v  moci dnešního soka 

Západočechů. Ostatně Plzeňané mají 

Jablonci co vracet už z  loňské sezóny, 

kdy právě Jablonečtí vyřadili Viktorii 

z Poháru České pošty. 
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Čtyři výhry, čtyři remízy a čtyři prohry
Na vítězné vlně se Jablonec nesl i při vstupu do sezóny probíhající. 
V bitvě o Superpohár zvítězil ve Štruncových sadech v poměru 3:2 
a nedopřál Viktorii, aby se stala první celkem v historii, který tuto 
trofej získá dvakrát. Díky výsledku z  předcházejícího roku si pak 
svěřenci Romana Skuhravého také zahráli v evropských pohárech. 
Konečnou jim však ve čtvrtém předkole Evropské ligy vystavil Betis 
Sevilla. V tabulce Gambrinus ligy zatím patří Jablonci po dvanácti 
odehraných kolech s  šestnácti body sedmá příčka. Jeho výkony 
jsou jak na houpačce. Vítězství, porážka, remíza a neustále dokola, 
ostatně jeho bilance 4-4-4 v tomto hovoří za vše. V současné době 
Jablonečtí čekají na výhru už tři kola, naposledy naplno bodovali 
před více než měsícem doma s pražskou Slavií. V dalších třech zá-
pasech si připsali dva remízové výsledky. Nejprve uhráli skóre 1:1 
na Julisce proti tamní Dukle a následně stejný výsledek zopakovali 
v domácím prostředí s Mladou Boleslaví. Zatím v posledním prvoli-
govém klání prohráli v Jihlavě 2:3. Nejbláznivější duel ročníku však 
Jablonec odehrál doma s  nováčkem ze Znojma. Pět minut před 
koncem inkriminovaného duelu vedl ještě 5:3, ale nakonec se znoj-
emskému celku podařilo vyrovnat, a tak se po desetibrankové pře-
střelce, která by spíše odpovídala hokejovému klání, body dělily.  

Ondřej Vaněk, nová jablonecká hvězda
Pravděpodobně největší jabloneckou hvězdou se po zimních od-
chodech Jana Kovaříka a Davida Lafaty stal Ondřej Vaněk. Tento 
šikovný středopolař se během probíhajícího ročníku v Gambrinus 

lize střelecky prosadil hned třikrát a jeho vynikající výkony mu 
pomohly do národního týmu. Ještě o jednu branku více vstřelil Mi-
chal Hubník, pro kterého bude dnešní duel hodně specifický. Může 
se totiž potkat na hrací ploše se svým bratrem Romanem, stope-
rem Viktorie, o němž si můžete přečíst článek na jiných stránkách 
tohoto magazínu. Stejný počet branek jako Michal Hubník vstřelil 
také třiadvacetiletý Jan Kopic. Oporou záložník řady Jablonec-
kých je zkušený Karel Piták, jenž před svým návratem do Gam-
brinus ligy působil v rakouském Salzburgu. Dále pak nemůžeme 
nezmínit defenzívního středopolaře Luboše Loučku či velezku-
šeného Tomáše Čížka. V defenzívě soupeře Viktorie pak vyčnívá 
Vít Beneš, šikovný stoper s  takřka 140 starty v  Gambrinus lize. 
V obraně na sebe dále poutají pozornost talentovaný Filip Novák 
či Daniel Rossi. Tento brazilský bek, jenž může nastupovat i v zá-
loze, nastupoval v české nejvyšší soutěži i za olomouckou Sigmu. 
Roman Skuhravý, kouč jabloneckých, se dále může spolehnout 
na vyrovnanou brankářskou dvojici. V současné době je jedničkou 
Jablonce jeho dlouholetá opora Michal Špit, naopak na svou šanci 
musí čekat Roman Valeš, jehož přibrzdilo zranění. 

Představujeme soupeře – Jablonec  / 
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Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 136
Prvoligové branky 9

4

Radim Řezník
 20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 142
Prvoligové branky 3

14 Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 403
Prvoligové branky 77

10Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 240
Prvoligové branky 18

21 František Rajtoral 
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 240
Prvoligové branky 27

27 Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 54
Prvoligové branky 11

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 110
Prvoligové branky 0

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 219
Prvoligové branky 15

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 58
Prvoligové branky 4

2

FC VIKTORIA Plzeň

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 215
Prvoligové branky 50

26Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 125
Prvoligové branky 14

19

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 0

33Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

13

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 224
Prvoligové branky 26

11

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 144
Prvoligové branky 11

7

Mladen Veselinovič
4. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

20 Martin Pospíšil
26. 6. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 51
Prvoligové branky 4

24 Zdeněk Koukal
14. 3. 1984
Post záložník
Prvoligové starty 136
Prvoligové branky 19

25
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Karel Krejčí 
20. 12. 1968
asistent trenéra

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

Pavel Průša
24. 11. 1961
asistent trenéra
trenér brankářů

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

Robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Pavel Vrba 
6. 12. 1963
hlavní trenér

Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 112
Prvoligové branky 43

23Michal Ďuriš
1. 6. 1988 
Post útočník
Prvoligové starty 86
Prvoligové branky 12

12Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 39
Prvoligové branky 12

9 Tomáš Wágner
6. 3. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 105
Prvoligové branky 25

15
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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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„Jsem rád, že se tato iniciativa dočkala takto důstojného zakon-
čení. Jedná se o unikátní projekt pro děti předškolního věku, který 
ovšem není zaměřený pouze na fotbal, jde o celkové rozšíření pohy-
bových aktivit dětí i na další sporty,“ zhodnotil starosta UMO 3 Jiří 
Strobach, kterého doplnil také vedoucí Odboru majetkového ÚMO 
Plzeň 3 Ing. Michal Malásek. „Projekt je určen nejen pro chlapce, 
ale také pro děvčata, protože i dívčí 
fotbal má v Plzni silnou základnu 
a zájem o něj roste. Na hřišti se 
děti očividně dobře bavily, vě-
řím, že minimálně pro některé z 
nich to bude startovací impuls 
do celoživotního sportování.“

Chlapci i děvčata předškol-
ního věku využili k převlé-
kání kabinu hostů a mohli si 
tak užít prostory, ve kterých 
se ke svým duelům proti 
Plzni chystaly např. týmy 
Manchesteru City, Nea-
pole nebo Fenerbahce 
Istanbul. Přímo v šatně 

je pozdravil trenér Pavel Vrba, chybět nemohla ani improvizovaná 
autogramiáda. Následně již děti pod dohledem mládežnických tre-
nérů FCVP zamířily na trávník, kde si přes hodinu užily sportovních 
a fotbalových her. „Vše probíhá hravou formou, ideálně spojujeme 
cvičení také s pohádkovými příběhy. V tomto věku není možné roz-
poznat fotbalový talent, ale již lze pozorovat pohybové dovednosti 
jednotlivých dětí, jejich schopnost pochopení pravidel či chování 
ve větším kolektivu,“ hodnotil čtvrteční odpoledne trenér plzeňské 
kategorie U19 Jiří Žilák.

„Jsem rád, že vás tu všechny vidím. Mám syna ve stejném věku 
a jsem šťastný, že ho to táhne ke sportu. Je úplně jedno, jestli si 
nakonec zamilujete fotbal, hokej, basketbal nebo třeba plavání. 
Není ani důležité, jestli někdy dosáhnete na medaile. Základem 
je, aby vás sportování bavilo,“ promlouval k dětem kapitán vik-
toriánů Pavel Horváth, který v dobré náladě uspořádal také 
improvizovanou přehlídku kotoulů v podání malých sportovců. 
„Je jen dobře, že podobný projekt vznikl. Děti obecně sportují 

Projekt „Pojďme sportovat s FCVP“ 
zažil fi nále v Doosan Areně

Čtyřicet dětí z mateřských školek v Plzni se o čtvrtečním 

odpoledni sešlo v Doosan Areně. Na hlavním hřišti 

fotbalového areálu ve Štruncových sadech proběhlo 

pomyslné fi nále projektu ´Pojďme sportovat s FCVP .́ 

Mladé adepty viktoriánského dresu přišli pozdravit také 

Pavel Vrba s Pavlem Horváthem, na tribunách fandili také 

hrdí rodiče.

/ projekt „Sportujeme s FCVP“
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čím dál méně, odpoledne podobné tomu 
dnešnímu je může k pohybu přivést,“ hod-

notil projekt FCVP s podporou UMO 3 Pavel 
Horváth.

„Odpoledne se povedlo, základním měřít-
kem byla spokojenost dětí. Pokud budou 

mít děti i jejich rodiče zájem, budou se moct 
zapojit do klasického tréninkového procesu 

přípravek fotbalové Viktorie. Do budoucna 
bychom určitě chtěli na projekt navázat také v 

dalších městských obvodech, úspěšná úvodní 
část je tím nejlepším argumentem,“ zakončil 

příjemné čtvrteční odpoledne manažer mládeže 
FCVP Petr Žitek.

projekt „Sportujeme s FCVP“ / 
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Juniorka si rozdělila 
body s Jabloncem 

Hned zkraje utkání 
se dostali do první 
šance domácí, kon-
krétně Stanislav 
Tecl, proti vyběh-
nutému Šebkovi si 
ale v obtížné pozici 
neporadil dobře 
a svůj pokus o pře-
lobování nenasmě-
roval mezi tři tyče. 
O chvíli později se 
dostal do další zají-

mavé příležitosti Wágner, i na něj ale Šebek včas vystartoval a ba-
lon prakticky sebral z pod nohou.

Po čtvrthodině hry se poprvé pořádně osmělili také hosté. Švi-
hořík špatně odhadl dlouhý balon k vlastnímu vápnu, propadl 
a Jurča mířil sám na branku. Domácí obránci ale dokázali rychle 
zahustit prostor ve vápně, a tak Jurčovi nezbylo než zkusit štěstí 
střelou z ostrého úhlu. Bohužel pro něj a naštěstí pro domácí se 
balon po ose zadní tyč – přední tyč odrazil před brankovou čáru. 
Následně už jej viktoriáni dokázali uklidit do bezpečí.

Plzni přestala fungovat předfinální fáze a několik jejích centrů 
vyústilo v zajímavé protiútoky Jablonce. Z jednoho z nich se navíc 

Severočeši ve 30. minutě dostali do vedení, když se jeden z jejich 
hráčů protáhl po pravé straně skrze plzeňskou obranu a nacent-
roval do vápna na Michala Skwarczeka. Ten už se pravačkou ne-
mýlil a z ideální pozice obstřelil plzeňského brankáře.

Do druhé půle vlétla Viktoria od úvodních minut a brzy se dočkala 
vyrovnání. Po krásné kolmici za obranu šli domácí hráči ve dvou 
téměř sami proti brankáři Šebkovi, Dominik Mandula tak zakon-
čoval víceméně do odkryté branky. O deset minut později ale Zá-
padočeši stáhli ze hry Pospíšila, Tecla i Wágnera a hra se opět 
vyrovnala. Plzeň ale dokázala na konci udeřit z další rychlé akce. 
Z levé strany se prosadil střídající Vítězslav Hrdlička, a jelikož na 
tabuli svítila 86. minuta, vše nasvědčovalo tomu, že se Plzeň bude 
radovat z konečného vítězství.

Jablonečtí ale zmobilizovali své síly a po centru z přímého kopu 
v podání Skwarczeka dokázal vyrovnat povedenou tečí před Švi-
hoříkem Petr Hronek. Víc už se v Luční ulici neudálo, body se tedy 
nakonec dělily.

Do utkání s Jabloncem poslala domácí Viktoria hned 

čtveřici hráčů užšího výběru A-týmu – Lukáše Hejdu, 

Martina Pospíšila, Stanislava Tecla a Tomáše Wágnera. 

V zápase vedli nejprve Jablonečtí, v závěru také Plzeň, 

vše ale skončilo remízou a oba týmy braly po bodu.

FC Viktoria Plzeň–FK Baumit Jablonec 2:2 (0:1)

Branky: 50. Mandula, 86. Hrdlička – 30. Skwarczek, 90. 
Hronek. Rozhodčí: Štěrba – Mokrusch, Kříž J. 
ŽK: Domabyl, Růžička – Hronek, Landovský
FC Viktoria Plzeň: Švihořík – Hradecký, Hejda (46. 
Domabyl), Růžička, Lukeš – Mandula (84. Hvězda), Pospíšil 
(60. Petráček), Hamerník, Mlynařík – Tecl (60. Hrdlička), 
Wágner (60. Mariánus)
FK Baumit Jablonec: Šebek – Landovský, Drozd, Karásek, 
Vaníček – Štemberk (74. Kovář), Hronek, Skwarczek, 
Vodička – Gebert, Jurča
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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)

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)

13. kolo 3. 11. 2013
Plzeň Jablonec 1. 11. 20.15

Liberec Znojmo 2. 11. 17.00

Slovácko Dukla 2. 11. 17.00

Příbram Slavia 2. 11. 17.00

Brno Jihlava 2. 11. 17.00

Sparta Teplice 2. 11. 20.15

Ostrava Olomouc 3. 11. 19.00

Bohemians Mladá Boleslav 4. 11. 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

15. kolo 24. 11. 2013
Jihlava Ostrava 8. 11. 18.00

Dukla Bohemians 8. 11. 19.00

Znojmo Slovácko 9. 11. 16.00

Mladá Boleslav Plzeň 9. 11. 20.15

Jablonec Příbram 10. 11. 15.00

Slavia Brno 10. 11. 17.00

Olomouc Sparta 10. 11. 19.00

Teplice Liberec 11. 11. 18.00

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)

9. kolo 22. 9. 2013
Sparta Slovácko 4:1 (2:0)

Plzeň Dukla 0:0

Ostrava Liberec 3:0 (2:0)

Brno Znojmo 2:0 (1:0)

Bohemians Olomouc 0:2 (0:1)

Mladá Boleslav Jihlava 3:1 (2:0)

Jablonec Slavia 2:1 (1:0)

Příbram Teplice 0:4 (0:2)

10. kolo 29. 9. 2013 
Jihlava Plzeň 1:2 (1:1)

Znojmo Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Olomouc Brno 2:0 (0:0)

Teplice Bohemians 5:1 (2:1)

Slovácko Ostrava 2:2 (0:1)

Slavia Sparta 0:2 (0:0)

Liberec Příbram 1:0 (0:0)

Dukla Jablonec 1:1 (1:1)

11. kolo 20. 10. 2013 
Jablonec Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Slovácko Liberec 4:2 (1:0)

Ostrava Znojmo 1:1 (0:1)

Příbram Olomouc 3:2 (0:1)

Bohemians Jihlava 0:0

Plzeň Slavia 1:1 (0:1)

Sparta Dukla 3:0 (1:0)

Brno Teplice 3:2 (0:0)

12. kolo 27. 10. 2013 
Dukla Ostrava 1:0 (0:0)

Slavia Bohemians 1:0 (1:0)

Znojmo  Příbram 3:0 (2:0)

Olomouc Slovácko 2:2 (1:2) 

Jihlava Jablonec 3:2 (1:0)

Mladá Boleslav Brno 5:2 (3:1)

Teplice Plzeň 1:0 (0:0)

Liberec Sparta 1:1 (0:0)
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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

výrobce léčiv
spol.s r. o.
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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
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

Brankáři
20 Jan Šebek 31. 3. 1991
1 Michal Špit 9. 4. 1975
29  Roman Valeš 6. 3. 1990

Obránci
23  Vít Beneš 12. 8. 1988
14  Petr Hronek 4. 7. 1993
10  Tomáš Jablonský 21. 6. 1987
27  Vojtěch Kubista 19. 3. 1993
8  Marek Kysela 10. 7. 1992

Záložníci
22  Tomáš Čížek 27. 11. 1978
13  Pavel Eliáš 26. 11. 1986
11  Jan Kopic 4. 6. 1990
5  Marián Kovář 13. 8. 1993
15  Luboš Loučka 25. 8. 1982
7  Filip Novák 26. 6. 1990
12  Karel Piták 28. 1. 1980
8 Daniel Rossi 4. 1. 1981
28  Ondřej Vaněk 5. 7. 1990
19  Lukáš Zoubele 20. 12. 1985

Útočníci
21  Michal Hubník 1. 6. 1983
26  Lukáš Třešňák 3. 5. 1988
17  Jan Vošahlík 8. 3. 1989
9 Vukadin Vukadinović 14. 12. 1990

Trenér  
Roman Skuhravý 

Asistent trenéra 
Pavel Drsek, Jan Stejskal

HOSTÉ
FK Baumit Jablonec
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Výsledkový servis mládeže

Mládež / 

U12

FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 12:8

FK Jindřichův Hradec 1910–FC Viktoria Plzeň 12:8

U13

FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 10:9
Branky Viktorie: 2x Ruda, 2x Plzák, Kotěšovec, Edelman, 
Hora, Popovič, Morgernstern

FK Jindřichův Hradec 1910–FC Viktoria Plzeň 0:21

U14

FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 2:6
Branky Viktorie: 2x Kepl, 2x Uzlík, Zajíček, Valeš

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 2:1
Branky Viktorie: Šulc

U15

FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 1:4
Branky Viktorie: 2x Brudna, Graiciar, Svodoba V.

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 2:4
Branky Viktorie: Šťastný, Řezáč, Vais, Graiciar

U16

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 2:3
Branky Viktorie: 2x Pinc

FC Viktoria Plzeň– SK Slavia Praha 0:2

U17

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:3
Branky Viktorie: Matějka

FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 3:3
Branky Viktorie: 48. Sedláček, 60. a 72. Šilhán.

U19

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České Budějovice 1:1
Branky Viktorie: Šíša

SK Slavia Praha– FC Viktoria Plzeň 3:0

Od minulého domácího zápasu odehráli mládežníci 

Viktorie pořádnou porci zápasů. Nyní si můžete 

prostřednictvím našeho magazínu všechny výsledky 

plzeňských fotbalových nadějí připomenout.
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5. listopadu se na hřišti ve Štruncových sa-
dech bude opakovat historie. Na půdu Viktorie 
přijede po dlouhých dvaačtyřiceti letech vě-
hlasný Bayern Mnichov, který Západočechy 
v  nedávném utkání v  Allianz Areně porazil 
rozdílem pěti branek. Bavorský velkoklub 
si po zápase Základní skupiny Ligy mistrů 
s  Viktorií Plzeň poradil v  domácím pro-
středí i s  Hertou Berlín, kterou porazil 
výsledkem 3:2. Úterní svátek fotbalu za-
číná v Doosan Areně stejně jako všechna 
utkání Ligy mistrů ve 20.45 hodin.

V neděli 10. listopadu změří tým ze zá-
padu Čech síly se soupeřem z  Mladé 
Boleslavi. Na celek, který se momen-
tálně drží na dostřel ligové špičky, 
má Viktoria Plzeň z  loňské sezóny 
dobré vzpomínky. V  prvním utkání 
na domácí půdě Boleslav přehrála 
2:0 a stejným výsledkem ve pro-
spěch viktoriánů skončilo i utkání 
na půdě soupeře. Celek z  města 
automobilů se drží na páté příčce 

tabulky a z dvanácti odehraných ligových kol poznal pouze dvakrát 
hořkost porážky. Utkání na Městském stadionu Mladá Boleslav za-
číná v 17.00 hodin.

Po zápasu Ligy mistrů a Gambrinus ligy přijde na řadu také třetí 
ze soutěží, ve kterých pro letošní ročník figuruje celek ze západo-
české metropole. V rámci 4. kola Poháru České pošty se Viktoria 
utká se soupeřem z nedalekých Domažlic. Jiskra se momentálně 
drží v horní polovině vyrovnané tabulky ČFL a v posledním utkání 
před uzávěrkou Viktoriánu přehrála Strakonice 3:0. První zápas 

osmifinále hraného na dvě utkání, se 
odehraje v Domažlicích v sobotu 16. lis-

topadu od 11.00 hodin.

Gambrinus liga se znovu přihlásí o slovo 
v  neděli 24. listopadu a viktoriáni poces-

tují ke svému utkání do Brna, kde se utkají 
s domácí Zbrojovkou. V uplynulé mistrovské 

sezóně byly oba zápasy se soupeřem z  jihu 
Moravy bohaté na branky. Utkání ve Štrunco-

vých sadech vyhráli domácí 3:2, hráči Zbro-
jovky byli zase úspěšnější na vlastní půdě, kde 

zvítězili 3:1. Momentálně se Brno snaží dostat 
ze sestupové pozice, na kterou spadlo po pro-

hře 5:2 v Mladé Boleslavi. 

Z jižní Moravy čeká viktoriány cesta rovnou na se-
verozápad Anglie, chtělo by se říct při pohledu na 

rozlosování zápasů plzeňské Viktorie. S Manches-
terem City se Západočeši utkají už ve středu 27. 

Listopadu od 20:45 hodin. Citizens jsou po prohře 
s Chelsea na sedmé příčce tabulky Premiere league 

s dvoubodovým náskokem na konkurenční United. Ve 
skupině Ligy mistrů drží světle modří druhou postu-

povou pozici za suverénem z Mnichova.

Po Bayernu čekají viktoriány čtyři 
utkání na hřištích soupeřů
Dnešní zápas s  Baumitem Jablonec je na několik týdnů 

poslední příležitostí, jak vidět aktuální ligové mistry při utkání 

Gambrinus ligy v  domácím prostředí. Kromě zápasu Ligy 

mistrů s  Bayernem Mnichov odehrají viktoriáni v  průběhu 

následujícího měsíce čtyři utkání tří rozdílných soutěží 

a všechna se odehrají na hřištích soupeřů.




