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jak to vidím já

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vás na dnešním utkání, historicky prvním domácím utkání Viktorie 

Plzeň v Lize mistrů, přivítal jménem celého klubu i já. Jak jste si jistě při příchodu 

na stadion všimli, tolik očekávaná rekonstrukce plzeňského fotbalového stánku 

graduje. Za brankami vyrůstají nové tribuny, hrací plocha se přiblížila více k hlavní 

tribuně, pokračují i další práce na zvelebení Štruncových sadů. Myslím si, že klidně 

můžeme říci, že i v tomto směru kráčíme hrdě směrem do Evropy. 

Rekonstrukce stadionu začala podle harmonogramu a díky přístupu investora – 

města Plzně, můžeme na tomto stadionu shlédnout dnešní zápas. Rád bych touto 

cestou vyjádřil poděkování představitelům města Plzně, protože díky jejich mimo-

řádnému úsilí můžeme tento historický zápas sledovat ve skutečně domácím pro-

středí zde ve Štruncových sadech. 

Jak jsme po skončení loňské úspěšné sezony, v níž jsme do Plzně přivezli první mis-

trovský titul, avizovali, k výrazným odchodům, o nichž některá média spekulovala, 

nedošlo. Zatímco tým opustil za základního kádru pouze Jan Rezek, podařilo se nám 

přivést do Plzně tři posily, které by nám měly pomoci v nadcházející sezoně udržet 

vysokou sportovní kvalitu.

Dnešní zápas je odvetou za první utkání, které jsme sehráli na hřišti Pjuniku. Tam jsme se představili výborným výkonem a po zásluze zvítězili 4:0. 

Vytvořili jsme si tak ideální pozici do dnešního odvetného zápasu. Za předvedený výkon nás chválil jak domácí trenér, tak jej potleskem ocenili 

i fanoušci Pjuniku. I přes poměrně vysokou výhru však zůstáváme nohama na zemi, vždyť 

máme za sebou teprve „první poločas“ a rozhodnutí o postupu padne až dnes. Věřím, že 

po závěrečném hvizdu se budeme moci těšit na dalšího soupeře v nejprestižnější fotbalové 

soutěži. 

Závěrem bych Vám chtěl osobně poděkovat za přízeň, kterou jste nám věnovali během celé 

loňské sezony. Stejně tak patří velký dík i všem našim parterům, neboť bez jejich pomoci 

bychom nemohli pomýšlet tak vysoko. Za sebe, ale i za celou Viktorku mohu slíbit, že i v té 

nadcházející sezoně budeme dělat maximum pro to, aby jste se při sledování našich zápasů 

dobře bavili a aby Vám výkony našich hráčů přinášeli radost z předváděné hry i z výsledků. 

RNDr. Tomáš Paclík

předseda představenstva FC Viktoria Plzeň a.s.
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ani tentokrát nenašel recept na Israelyana. Do hry se zapojil také Ro-
man Pavlík, který musel zasáhnout proti střele Arthura Yuspashyana. 
V následných minutách bylo k vidění několik střeleckých pokusů na 
obou stranách hřiště, ale žádný z nich nemohl změnit skóre zápasu. To 
však neplatilo o další hlavičce Daniela Koláře po Horváthově centru. 
Pětadvacetiletý plzeňský záložník tentokrát už přidal do sítě Pyuniku 
čtvrtou branku. Deset minut před koncem zápasu se v první vážnější 
šanci v utkání objevili domácí hráči. Gólman Viktorie Pavlík se pouze 
ohlédl, kam putovala střela Minasyana. Naštěstí ji zastavila tyč 
plzeňské svatyně. Utkání se poté dohrálo v poklidném tempu.

„Zápas snesl z  naší strany obrovské měřítko. Myslím si, že 
jsme zaslouženě vedli 3:0. Ve druhém poločase jsme se chtěli 
zaměřit na to, abychom nedostali gól a nepustili Pyunik do ně-
jaké příležitosti, která by mohla zápas zdramatizovat. Naopak 
jsme přidali čtvrtou branku my. Soupeř měl vlastně pouze jednu 
vydařenou střelu, která skončila na tyči. Měli jsme trošku štěstí. 
Na druhou stranu si myslím, že jsme měli ještě další příležitosti, 
které jsme měli proměnit. Výsledek je zasloužený a jsme spo-
kojení, že jsme utkání zvládli takto dobře,“ rozdával po utkání 
v Jerevanu úsměvy kouč Viktorky Pavel Vrba. Vysoká výhra 
postavila  viktoriány do role jasného favorita na postup do 
dalšího předkola. „Výkon, který jsme v  Jerevanu předvedli, 
a kvalita soupeře nás samozřejmě před odvetou favorizují. Vě-
řím tomu, že i v domácím prostředí budeme hrát tak atraktivně 
jako tady. Domácí fanoušci snad budou spokojeni. Podle mých 
informací je hlavní tribuna vyprodána a snad potěšíme i fa-
noušky v Plzni,“ přeje si plzeňský trenér.

S  výkonem Viktorie byl spokojený také její kapitán. „Dovolím si 
tvrdit, že jsme byli devadesát minut lepší a zaslouženě vyhráli. Mohlo 
to skončit ještě větším rozdílem, ale zaplaťpánbůh za čtyři góly. Do zá-
pasu jsme vstoupili dobře a dá se říci, že jsme ho měli celou dobu pod 
kontrolou. Výchozí pozice do odvety je dobrá,“ přemýšlel po utkání 
Pavel Horváth. „Našlápnuto na postup máme.“ Výsledek je hodně 
povzbudivý, ale ve fotbale je možné všechno. My se musíme dobře 
připravit na odvetu a nepřipustit žádnou senzaci. Myslím si, že by-
chom byli za hodně velké hlupáky, kdybychom tento náskok doma 
ztratili,“ dodal vzápětí.

V první minutě zápasu zahrozil soupeř Viktorie. První střelu střetnutí 
si připsal Edgar Malakyan, ale Roman Pavlík v plzeňské brance byl na 
místě. V následujících minutách ostřelovali viktoriáni branku Karena 
Israelyana o sto šest. Hned dvě zakončení Milana Petržely a další z ko-
pačky Daniela Koláře si cestu za záda arménského brankáře nenašla. 
V sedmé minutě posunul Kolář míč na rychlonohého Petrželu, který 
ho vzápětí odcentroval do vápna Pyuniku. V šestnáctce jerevanského 
celku se pohyboval důrazný Marek Bakoš, který se probojoval k za-
končení hlavou, potvrdil svou pověst kanonýra a poslal Viktorku do 
vedení. Po čtvrthodině hry se dostal do příležitosti novic v plzeňském 
dresu, Marián Čišovský. Po 
centru Horvátha však poslal 
míč hlavou mimo branku. Ve 
dvacáté minutě napřáhl ke 
střele Petr Trapp, ale přestře-
lil. Vzápětí se v  jasné gólové 
šanci objevil střelec úvodní 
branky zápasu Bakoš, který 
běžel sám na gólmana Py-
uniku. Tváří tvář Israelyanovi 
ale neuspěl. V  pětadvacáté 
minutě zahrozil Pyunik. Za-
končoval osmatřicetiletý 
kapitán domácích Sargis 
Hovsepyan, míč ale poslal 
nad branku. Premiérový 
zásah v  plzeňském dresu 
si chtěl určitě připsat Pilař. 
Jeho střelecký pokus však 
zastavil opět mladý brankář 

domácích. Vzápětí dostala Viktorka výhodu v podobě pokutového 
kopu za ruku jednoho z beků Pyuniku. Ve 28. minutě si tak postavil 
na značku penalty míč Pavel Horváth, bez problémů proměnil a navý-
šil vedení Plzeňanů. O deset minut později ukázal na značku desítky 
švédský sudí Michael Lerjeus podruhé, když byl ve vápně nedovoleně 

zastaven stoper Čišovský. 
Tentokrát se stal exekuto-
rem penalty úspěšný střelec 
prvního gólu Marek Bakoš, 
precizně proměnil a Vikto-
rka pět minut před koncem 
poločasu vedla o tři branky.

Do druhého poločasu 
vstoupili viktoriáni určitě 
vlažněji než do půle první. 
Po sedmi minutách hry se 
mohl do střelecké listiny 
zapsat Daniel Kolář, ale jeho 
hlavička skončila jen těsně 
vedle tyče Pyuniku. V  tu 
dobu ještě nemohl tušit, že 
jeho chvíle přijde později. 
V další velké příležitosti se tři 
minuty nato objevil Pilař, ale 

Úspěšné evropské 
vykročení v Jerevanu
Viktoria Plzeň vykročila do druhého předkola Ligy 
mistrů pravou nohou. Během prvního poločasu zápasu 
v arménském Jerevanu vstřelila domácímu Pyuniku tři branky, 
ve druhém následně přidala další zásah, a tak může vstupovat 
do odvetného klání ve Štruncových sadech s klidnou hlavou. 

Minulý zápas Minulý zápas

FC PYUNIK - FC VIKTORIA PLZEŇ 0:4 (0:3)

Branky: 7. a 40. z penalty Bakoš, 28. z penalty Horváth, 73. Kolář
ŽK: H. Hovhannisyan, Manoyan
Rozhodčí: Michael Lerjeus – Daniel Wärnmark, Stefan 
Hallberg (Švédsko)
FC Pyunik: Israelyan – Hovsepyan, Haroyan, Edigaryan, Yuspashyan 
– Alexanyan (46. Manoyan), K. Hovhannisyan (43. Ga. Poghosyan), 
Malakyan, Voskanyan – Gh. Poghosyan (68. Minasyan), H. 
Hovhannisyan. Trenér Vardan Minasyan.
FC Viktoria Plzeň: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Bystroň (70. Ševinský), 
Jiráček – Petržela (83. Fillo), Horváth, Trapp, Kolář, Pilař (75. Ďuriš) 
– Bakoš. Trenér Pavel Vrba.
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Před odvetou – zaujalo nás

Máme za sebou teprve 
poločas, brzdí přílišný 
optimismus kouč Vrba

„Přestože jsme si přivezli výsledek, který je určitě pro další vývoj velice 
slibný, nemůžeme dnešní zápas podcenit,“ varuje plzeňský kouč. „Pju-
nik v  prvním utkání ukázal, že je velice kvalitním týmem, který je ne-
bezpečný a jakékoliv podcenění by se mohlo vymstít. Vzpomeňme na 
nastřelenou tyč ve druhém poločasu,“ připomíná Vrba situaci z  prv-
ního zápasu a hned dodává. „Máme za sebou teprve první poločas 
dvojzápasu. Přesto věřím, že zápas zvládneme a zajistíme si postup do 
dalšího kola.“ Podle dostupných informací v den uzávěrky bulletinu, 
by měly být Štruncova sady, které prochází rekonstrukcí, vyprodány. 
„To pochopitelně těší a také zavazuje. Budeme se chtít prezentovat stej-
nou hrou jako na Pjuniku, který snesl obrovské měřítko, a potěšit naše 
fanoušky,“ dodává Vrba.

Sedm statečných rozvinulo 
vlajky Viktorie v Jerevanu

Do Jerevanu přiletělo sedm statečných v den zápasu. „Přiletěli jsme 
v úterý ráno a ve čtvrtek brzy ráno odlétáme,“ pravil jeden z fanoušků 
Vladimír Pitlík, sám hráč a trenér FK Bohemia Kaznějov, celku severo-
plzeňského okresního přeboru. 

Skupina sedmi příznivců Viktorky v úterý prvně svůj tým hlasitě při-
vítala v momentě, kdy nastoupil na trávník k předzápasové rozcvičce. 
Během samotného zápasu pak dávali hlasitě najevo svoji přítomnost 
a neopomenuli vzpomenout na své kamarády Petra Žitnika, Davida 
Bakalu a Vlastimila Kováře. 

Stejně tak dokázali atmosféru na stadionu oživit spoluprací s druhou 
skupinou plzeňských příznivců na protější tribuně. A tak se, stejně jako 
ve Štruncových sadech, obě tribuny navzájem doplňovaly: Viktorka…. 
Plzeň….., červená…… modrá. Za jejich povzbuzování je po utkání 
ocenili i samotní hráči, kteří se s nimi podělili nejen o radost z vítězství, 
ale do jejich sektoru zamířilo hned několik nových dresů.

Účast na evropských zápasech Viktorie mají zatím fanoušci stopro-
centní. „Byli jsme totiž loni v Turecku. A když Viktorka postoupí do finále, 
do Mnichova, kde se hraje, půjdeme pešky,“ vyřkl Adýdy závazek.

Připraveno s využitím Plzeňského deníku.

Čtyři vstřelené branky na hřišti soupeře a žádná inkasovaná, 
taková je bilance z  úvodního utkání s  Pjunikem. Přestože 
výsledek svádí ke spekulacím, že odvetné utkání bude pouze 
nutností, trenér Pavel Vrba brzdí nezdravý optimismus.

Ochozy stadionu v  Jerevanu vyzdobily minulé úterý 
viktoriánské vlajky, které tam rozvinulo sedm fanoušků, 
kteří vážili dalekou cestu za svým týmem, aby jej povzbudili 
v důležitém souboji o postup do dalšího kola Ligy mistrů. 

Ofenzivu oslabenou odchodem Rezka krátce na to posílil dvaadva-
cetiletý odchovanec Hradce Králové – Václav Pilař. Talentovaný útoč-
ník začínal s fotbalem v Novém Bydžově, odkud posléze zamířil do 
Hradce Králové. Během své premiérové prvoligové sezony odehrál 
osmadvacet zápasů. Jeho výkony neunikly reprezentačnímu trenéru 
Bílkovi a tak přišla pozvánka na Kirin Cup do Japonska. Po svém pří-
chodu do Plzně prohlásil, že Viktoria je jeho velkou výzvou, a že by 
se rád prosadil do základního kádru. „Vím, že konkurence v týmu je 
obrovská, udělám však maximum.“ V přípravě pomohl dvěma góly 
k výhře 3:1 nad Sokolovem.

Další novou tváří se stal, i když v případě Jakuba Hory by se dalo 
spíše říci staronovou, neboť již během loňské letní přestávky absol-
voval část přípravy v  Plzni, jenže pak se jeho mateřský klub Baník 
Most dohodl se Slavií a Hora zamířil na roční hostování do Edenu. 
I v případě Hory se jedná o posílení ofenzivy, neboť dvacetiletý hráč 
je útočníkem s  rychlým pohybem a pohotovým zakončením. „Pře-

stup do mistrovského týmu, to je opravdu úžasné. Moc se na to tě-
ším,“ prohlašoval po svém příchodu. Mladý odchovanec mostecké 
akademie Josefa Masopusta je prototypem moderního útočníka.

Třetí příchod znamenal posílení defenzivy. Tu byl měl vyztužit zku-
šený slovenský obránce Marián Čišovský. Jednatřicetiletý obránce je 
dvojnásobným mistrem Slovenska a  držitelem dvou domácích po-
hárů s  Interem Bratislava. V  nejvyšší slovenské soutěži 231  zápasů 
v nichž vstřelil dvanáct branek. Do Viktorie Plzeň přišel na přestup 
z rumunského Temešváru. Hned ve svém druhém utkání v dresu Vik-

torie se zapsal do listiny střelců, když 
na soustředění v Rakousku svojí bran-
kou pomohl k výhře nad Neftči Baku. 

Příchod slovenského obránce zna-
menal odchod stopera Aleše Neu-
wirtha, kterého Viktoria uvolnila na 
hostování do Mladé Boleslavi. Do Ba-
níku Sokolov odešel na hostování také 
Tomáš Hájovský, který během jarní 
části nedostával v  mistrovském celku 
tolik prostoru. 

Prozatím poslední změnou na sou-
pisce je návrat brankáře Michala Daňka, 
který hostoval v Baníku Ostrava.

Nové tváře Viktorie

Představujeme trio nováčků 
v plzeňském dresu
Během letní přestávky došlo v  kádru Viktorie k  několika 
změnám. Tou první byl odchod teplického odchovance 
a reprezentanta Jana Rezka do kyperského klubu Anorthosisu 
Famagusta. 
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Mladý tým 
Vardana 
Minasyana
Nejenom na lavičce 
Pyuniku, ale také 
u arménské senior-
ské reprezentace 
působí kouč Vardan 
Minasyan, přičemž 
s  velkým počtem 
svých klubových 
svěřenců se potkává 
i na reprezentačních 
akcích. Tento sedm-
atřicetiletý trenér 
dříve nastupoval 
v záložní řadě a s Py-
unikem slavil ligové 
i pohárové triumfy 
jako hráč i jako tre-
nér. Na tomto po-
stu působí bývalý 
fotbalista Laussane 

či Petrohradu od roku 2008, o rok později se 
stal také hlavním mužem na lavičce armén-
ského národního výběru. Pokud se podíváme 
na soupisku Pyuniku, jedním z nejznámějších 
fotbalistů Minasyanova týmu je útočník Ed-
gar Manucharyan. Tento arménský reprezen-
tant odešel v  osmnácti letech na pět sezón 
do Ajaxu. V  Amsterdamu se však neprosadil, 
poslední rok v zahraničí strávil na hostování 
v  Haarlemu a Apeldoornu. Loňský ročník už 
znovu hájil barvy svého mateřského celku. 
V současné době vede tabulku ligových střelců 
arménské soutěže. Nejstarší fotbalista Pyuniku 
Sargis Hovsepyan je fotbalistou trochu jiné 
generace než Manucharyan. Osmatřicetiletý 

Hovsepayan nastupoval za Pyunik již v době, kdy jeho barvy hájil jako 
hráč také současný kouč soka Viktorie v  boji o Ligu mistrů. Přes za-
stávky v Petrohradu a FC Torpedo Metallurg se poté do Pyuniku v roce 
2004 vrátil. Hovsepyan se může pochlubit také tím, že má na svém 
kontě více než sto utkání v arménském reprezentačním dresu, což ho 
řadí na první místo historických tabulek v  počtu zápasů za národní 
tým. Z další fotbalistů tohoto velmi mladého týmu, kteří by pravděpo-
dobně proti Viktorce neměli chybět v základní sestavě, jmenujme dále 
dalšího arménského reprezentanta Edgara Malakyana či devatenácti-
letého gólmana Arsena Petrosyana. 

Představujeme soupeřePředstavujeme soupeře

FC Pyunik
arménský šampión 

Mladý král kopané v Arménii 
Arménie získala nezávislost na SSSR v roce 1991 a následně byla trans-
formována tamní fotbalová liga. Rok 1992 je pak chvíli, kdy obrazně 
řečeno spatřil světlo světa tento jerevanský klub. Tehdy se Pyunik jme-
noval ještě Homenetmen Jerevan; současný název nese od 
ročníku 1995/96. V roce svého vzniku hned Pyunik zís-
kal domácí titul, o čtyři roky později již pod sou-
časným názvem zvítězil jak v lize, tak v poháru 
a vybojoval premiérový double. Rok nato 
také poprvé v  historii zisk ligového titulu 
obhájil a nad hlavu zvedali jeho fotbalisté 
také trofej určenou pro vítěze armén-
ského superpoháru. Časy se však mění. 
Pyunik tento fakt poznal v  roce 1999, 
kdy v  důsledku finančních problémů 
vyhlásil bankrot. Ústup z fotbalové slávy 
byl naštěstí pro jeden z nejpopulárnějších 
arménských klubů pouze dočasný. Jere-
vanský celek vstal z  popela jako bájný pták 
Fénix. V roce 2001 začala až neuvěřitelná šňůra 
Pyuniku v získávání ligových titulů. Dlouhých de-
set let již klub, který vyznává modré barvy, kraluje 
arménskému fotbalu. K tomu přidal ještě zisk čtyř pohárů 
a šestkrát odcházel jako vítěz ze soubojů o superpohár.    

Pyunik v pohárové Evropě
Úspěchy Pyuniku na domácí scéně znamenaly pro tento jerevanský 
celek vstupenku také do bojů o evropské pohárové soutěže. V  po-
hárové Evropě měl Pyunik do dvojzápasu s  Viktorií odehráno třicet 
utkání, přičemž se v nich šestkrát radoval z vítězství, sedmkrát remi-

zoval a sedmnáctkrát odešel ze zápasu 
poražen. Čtyřikrát se Pyuniku podařilo 

postoupit z  prvního předkola Ligy mistrů 
do předkola následujícího. V  roce 2002 tak 

ukončil sny o pohárech finskému klubu Tam-
pere United, o rok později si poradil s KR Reykja-

vík. V  ročníku 2004/05 vyřadil  makedonský Pobeda 
Prilep a o tři roky později Derry City. Právě domácí vítězství 

s celkem ze Severního Irska ze sezóny 2007/08 je posledním zá-
pasem v předkole Ligy mistrů, ve kterém Pyunik uspěl. Kromě těchto 
týmů se třináctinásobný arménský šampión utkal v bojích o postup 
do nejprestižnější evropské soutěže mimo jiné s  Dynamem Kyjev, 
moldavským Sheriffem Tiraspol, hned dvakrát se Šachtarem Do-
něck nebo s Anorthosis Famagusta, kde nyní působí bývalý viktorián 
Honza Rezek. 

FC Pyunik, soupeř Viktorie ve druhém předkole Ligy mistrů, 
je v českých končinách naprosto neznámým klubem. Přesto 
je jméno tohoto arménského celku ověnčeno úspěchy 
v  arménské ligové i pohárové soutěži a má za sebou také 
zkušenosti ze zápasů v pohárové Evropě.
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže Partneři mládeže

Významní partneři

Brankáři

25  Michal Daněk  6. 7. 1983

30  Martin Ticháček  15. 9. 1981

33  Roman Pavlík  17. 1. 1976

Obránci

3  Miloš Brezinský  2. 4. 1984

8  David Limberský  6. 10. 1983

15  František Ševinský  31. 3. 1979

18  David Bystroň  18. 1. 1982

28  Marián Čišovský  2. 11. 1979 

Záložníci

7  Petr Trapp  6. 12. 1985

9  Martin Fillo  7. 2. 1986

10  Pavel Horváth  22. 4. 1975

11  Milan Petržela  19. 6. 1983

20  Petr Jiráček  2. 3. 1986

22  Martin Sladký  1. 3. 1992

26  Daniel Kolář  27. 10. 1985

27  František Rajtoral  12. 3. 1986

29  David Štípek  31. 5. 1992

Útočníci

5  Michal Ďuriš  1. 6. 1988

12  Michael Krmenčík  15. 3. 1993

6  Václav Pilař  13. 10. 1988

17 Jakub Hora  23. 2. 1991 

23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavní trenér 

Pavel Vrba

Asistenti trenéra 

Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Brankáři

1  Arsen Petrosyan  27. 9. 1991

2  Karen Israelyan  26. 3. 1992

Obránci

3  Varazdat Haroyan  24. 8. 1992

4  Taron Voskanyan  22. 2. 1993

5  Kamo Hovhannisyan  05. 10. 1992

6  Arman Hovhannisyan 07. 09. 1989

7  Artak Aleksanyan  10. 03. 1991

8  Gagik Poghosyan  04. 05. 1993

16  Sargis Hovsepyan  07. 09.. 1989

Záložníci

9  David Minasyan  05. 07. 1990

10  Ghukas Poghosyan  16. 02. 1994

11  Vardan Bakalyan  04. 05. 1995

12  Hovhannes Hovhannisyan 05. 10. 1993

14  Artur Yuspashyan 07. 09. 1989

15  Artak Yedigaryan  18. 03. 1990

17  Edgar Malakyan  22. 09. 1990

18  Davit Manoyan  09. 03. 1993

Útočníci

13  Edgar Manuchryan  19. 01. 1987

Hlavní trenér 

Vardan Minasyan

Asistenti trenéra 

Artur Mkrtchyan, Artur Avagyan, Shot Avetisin, Daniel Sosa

DOMÁCÍ »»
FC Viktoria Plzeň

HOSTÉ »»
FC PYUNIK

soupiska



FC VIKTORIA PLZEŇ
LIGA MISTRŮ 

2011/2012

Synot Tip SUPERPOHÁR 2011
Pátek 22. 7. 2011 od 17.30 hodin
FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav

Příští domácí utkání: 


