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Vážení sportovní přátelé,
Je mi velkou ctí uvítat Vás dnes ve zrekonstruované doosan areně, která během po-

sledních měsíců prošla neuvěřitelnou proměnou. Mám v živé paměti slavnostní první 
výkop, při kterém se buldozery zakously do starých tribun. dnes si užijeme fotbalové 
představení na výjimečném stadionu, který se v  Česku řadí mezi absolutní špičku. 
Stále je co vylepšovat a my nehodláme usnout na vavřínech. do realizace vysněné 
podoby doosan areny nás čeká mnoho práce a úsilí, nicméně již současný pohled na 
nové tribuny musí zahřát u srdce každého fanouška plzeňského fotbalu. 

fakt, že náš zrekonstruovaný fotbalový domov uvedeme významným zápasem vy-
řazovací části evropské ligy, je pak pomyslnou třešničkou na dortu. Před rokem touto 
dobou jsme vedli tabulku gambrinus ligy o čtyři body před pražskou Spartou a snili 
jsme společný sen o startu v evropských pohárech. Vítězství V gambrinus lize, spon-
tánní oslavy celého města a především pak podzimní pohádková pouť ligou mistrů, 
jsou vzpomínky, na které marně čekaly celé generace plzeňských fanoušků. a to více 
jsem šťastný, že v jarní části sezony nemusíme na velké zápasy pouze vzpomínat. 

Utkání se Schalke se do stoleté historie plzeňského fotbalu zapíše jako jedno z nej-
důležitějších. Viktoria se poprvé ve své historii probojovala do jarní části evropských 
soutěží, po povedeném podzimu se již soupeři naučili vyslovovat naše jméno s res-
pektem. dnes chceme udělat důležitý krok k tomu, abychom si tuto společnou cestu 
ještě protáhli. 

Věhlasný německý soupeř je samozřejmě favoritem. Před necelým rokem hrálo Schalke semifinále ligy mistrů, dlouhodobě patří mezi nejlepší 
týmy bundesligy. Podzim nás však naučil, že se nemusíme předem sklonit před nikým a že jsme schopni potrápit prakticky každého soupeře. 

Pokud se Schalke ukáže jako soupeř nad naše síly, nezbývá než tento fakt sportovně uznat.  Mým přáním je, abyste po skončení dnešního 
utkání vyprovodili naše hráče potleskem za poctivý výkon a předvedenou hru. V celém klubu uděláme maximum pro to, abyste také v dalších 
týdnech a měsících mohli být na svoji příslušnost do viktoriánské fotbalové rodiny po právu hrdí.

adolf Šádek 
generální manažer fC Viktorie Plzeň

Dear sport fans,
it is an honour to me to welcome you here in rebuilt doosan arena, which has undergone an incredible change during recent few moths. I 

clearly remember the ceremonial first kick-off when the bulldozers bit into the old stands. Today, we are going to enjoy a great match at a sta-
dium, which definitely belongs to the top ones in the Czech Republic. There is always something to be improved and we are not going to finish 
the work yet. There is still so much effort and work to do in order to achieve the realisation of the doosan arena as we dream about, however, the 
present state must fill Viktorians´ hearts with joy.

I am sure you will agree that there are not many better occassions for our reconstructed football home to be opened by this very significant 
match of europa league. One year ago, our team was leading the gambrinus league for 4 points in front of Sparta Praha and we were dreaming 
about a start in football europe. The win in the gambrinus league, spontaneous celebrations of the whole city and most of all autumn fairy-tale 
in Champions league are memories, which were vainly expected by generations of Pilsen´s fans. The happier I am that in spring part of the league 
we do not have to remember about these matches only.

The Schalke match will be written into the Viktoria history as one of the most important. Viktora has made it to the spring part of europa lea-
gue, after well-played autumn our rivals learned to pronounce our name with respect. Today we 
do want to make an important step in order to prolong this way.

Renowned german opponent is, of couse, the favourite. almost a year ago Schalke participated 
the Champions league semi-final and belongs to the best Bundesleague teams on a long-term 
basis. However, the autumn learned us to fight against whoever our opponents are and that we 
are able to make the game hot for them.

Whether Schalke presents itself as a team over our power, there is no other way for us than to 
admit this fact with sport respect. My wish is for you to see our footballers off with an applause 
after the match because I am sure their performance will be dutiful and fair. We in the whole club 
will do our best for you to be proud of your Viktoria support.

adolf Šádek 
Chief executive of fV Viktoria Plzeň

Jak to vidím já/How do I See It 

Chcete pracovat ve ŠKODĚ POWER ? 

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ 
na karusel, soustruh a horizontku!
Náplň práce:
Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D. Přesná práce 
v kusové výrobě částí parních turbín dle výkresové dokumen-
tace.  Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána. 
Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.

Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan? 

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 finanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované firemní stravování
- širokou škálu finančních i nefinančních výhod

V případě zájmu doneste Váš životopis na recepci společnosti 
ŠKODA POWER s.r.o., nebo jej zašlete na adresu: 
katerina.brezinova@doosan.com.
Pro více informací navštivte naše webové stránky: 
www.doosanskoda.com, sekce Kariéra

ŠKODA POWER
A Doosan company
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Changes in Viktoria team

The offensive power of Viktoria should be supported by 21-years-
-old offender Tomáš Wágner. The author of fifteen league goals 
and a member of national U21 who came from 1.fK Příbram where 
he played fifty-seven matches. The author of seven autumn goals in 
Příbram, by the way one out of two in autumn match against Viktoria, 
is satisfied with his stint in Plzeň so far. „I am aware of it will not be 
easy to break through but I will do my best to try it. This team definitely 
belongs to a higher level then Příbram so I am trying to learn this style of 
game,“ he said.

Satisfaction in his new engagement does not conceal even Tomáš 
Berger, the second newcomer in Viktoria´s colours. „When I got to 
know about the interest of Plzeň, I did not hesitate for a second. It is a re-
ally big challenge for me, which would be a sin to reject,“ he said when 
came to Plzeň. Tomáš follows the steps of his father Jan Berger who 
played for Viktoria in 1976-78. „He has great memories to Plzeň. It was 
his first club,“ adds 26-years-old footballer with a smile. „My joy to be 
here was right. There are great and friendly people and perfect conditi-
ons. I love it here,“ said before flying to traning week in Cyprus. His 

first goal in Plzeň was in a 3rd-place match of winter Tipsport league 
against Hradec Králové.

The third footballer who is supposed to help the defence is Václav 
Procházka. It is a well-known name for a Plzeň́ s fan, as his youth foot-
ball career is set to Plzeň. He played here for youth, with a break when 
he left for Slovácko on loan, till 2007. In this year he went to Mladá 
Boleslav. „I feel like it was only a several-months period, not that it was 
four and half years. I think my comeback is a big challenge for me and 
also a movement in my football career. I am really looking forward to the 
matches, the fans in Plzeň and to the rebuilt stadium.“

Změny v kádru/ Changes in Viktoria team Zimní příprava

Změny v hráčském kádru

Ofenzivní sílu Viktorie by měl rozšířit jedenadvacetiletý útočník  
Tomáš Wágner. autor patnácti ligových branek a člen reprezentač-
ního výběru U21 přišel z 1. fK Příbram, kde odehrál padesát sedm zá-
pasů. autor sedmi podzimních branek Středočechů, mimochodem 
jedné ze dvou branek v podzimním utkání s Viktorií, je prozatím se 
svým působením v Plzni spokojen. „Jsem si vědom,  že nebude lehké se 
prosadit, ale udělám maximum proto, abych se o to pokusil. Tým patří 
určitě kvalitativně výše než Příbram, takže se snažím přiučit jeho stylu 
hry,“ uvedl. 

Spokojenost v  novém působišti nezastírá ani Tomáš Berger, 
druhý nováček v plzeňských barvách. „Když jsem se dozvěděl o zájmu 
Plzně, ani chvilku jsem neváhal. Je to velká výzva, kterou by byl hřích 
odmítnout,“ řekl při svém příchodu do Plzně. Tomáš tak jde ve šlápě-
jích svého otce Jana Bergera, který ve Štruncových sadech působil 
v  letech 1976-78. „Na Plzeň má dodnes krásné vzpomínky. Bylo jeho 
první angažmá,“ usmívá se šestadvacetiletý fotbalista. „Mé těšení se 
do Plzně bylo oprávněné. Je tu skvělá parta, vynikající podmínky. Moc 
se mi tu líbí,“ prohlásil krátce před odletem na herní kemp na Kypr. 

Svoji premiérovou trefu v plzeňském dresu si připsal v utkání zimní 
Tipsport ligy o třetí příčku s Hradcem Králové. 

Třetím hráčem, který by měl pro změnu vyztužit obranu, je sedm-
advacetiletý univerzál Václav Procházka. Pro plzeňského fanouška 
dobře známé jméno, neboť Václava fotbalově vychovávala právě 
Viktoria. Zde totiž působil od svých mládežnických let s krátkou pře-
stávkou, kdy hostoval na Slovácku, až do roku 2007, kdy odešel do 
Mladé Boleslavi. „Přijde mi to tak, že jsem odešel před pár měsíci, vůbec 
ne že to bylo čtyři a půl roku. Svůj návrat beru jako výzvu a další po-
sun ve své fotbalové kariéře. Moc se těším na zápasy, plzeňské fanoušky 
a  také na zrekonstruovaný stadion.“

Během zimní přestávky došlo k několika změnám v hráčském 
kádru. V  týmu oproti podzimnímu úspěšnému tažení chybí 
Petr Jiráček, jenž zamířil do německého Wolfsburgu. dále 
pak Martin Fillo s  Martinem Ticháčkem, které Viktoria 
uvolnila na hostování a také david Bystroň. Tým naopak 
doplnila trojice hráčů.

during the winter break several changes have taken place 
in our team. Compared to the very successful autumn 
team, there is missing Petr Jiráček who was transferred to 
Wolfsburg. Next change is Martin Fillo and Martin Ticháček 
who went on loan and also david Bystroň. However, the team 
has been enriched with three footballers.

Zimní příprava směřovala 
k dnešnímu utkání

Přestože samotnou přípravu zahájili až čtvrtý lednový den, již od 
dvacátého prosince plnili hráči individuální plány a rovněž absolvovali 
zátěžové testy. do přípravy se na samý úvod zapojili také nováčci, zá-
ložník Tomáš Berger a útočník Tomáš Wágner. V týmu naopak chyběli 
Petr Jiráček, který zamířil do německého Wolfsburgu a david Bystroň. 
Viktoriány čekaly kromě tréninkových jednotek zápasy zimní Tipsport 
ligy a následně herní soustředění na Kypru, kam odlétali předposlední 
lednový den. V  průběhu ledna se k týmu připojil mladoboleslavský 
obránce Václav Procházka, který se do Plzně, kde fotbalově vyrůstal, 
vrátil po čtyřech a půl  letech. Opačným směrem putoval na půlroční 
hostování Martin fillo. Jmenovkyni ze Žižkova pak na jaro posílil třice-
tiletý brankář Martin Ticháček. 

V  Berouně, kde se hrála skupina B čtrnáctého  ročníku  Tipsport 
zimní ligy, obsadila Viktoria první místo, když postupně přehrála Se-
zimovo Ústí a Vlašim. následné remízy se Sokolovem a duklou poslaly 

plzeňské fotbalisty do semifinále, kde narazili na liberecký Slovan. Ve 
velmi kvalitním utkání, které sneslo podle trenéra Pavla Vrby nejpřís-
nější měřítka, viktoriáni těsně prohráli a čekal je souboj o třetí příčku. 
V kombinované sestavě, kdy byl tým z velké části doplněn o hráče ju-
niorky, prohrála Viktoria s Hradcem 2:3. 

O dva dny později již čekal svěřence trenéra Pavla Vrby další zápas. 
na Kypru se utkali s rumunským Otelulem galati. další utkání pak se-
hráli proti Volze nižnij novgorod. Viktoriáni svého soupeře během ce-
lého zápasu přehrávali a po zásluze zvítězili. Poslední prověrkou před 
dnešním utkáním byl zápas s vedoucím týmem polské ligy – Slaskem 
Wroclaw. I v tomto případě byl účastník vyřazovací části evropské ligy 
lepším týmem, pohořel však na neproměňování šancí a tak utkání 
skončilo smírným výsledkem. 

Přehled přípravných zápasů

FC Viktoria Plzeň–FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 3:0 (2:0) 
Branky: 16. limberský, 22. Hora, 79. Ďuriš 
Viktoria  I. poločas: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, Trapp, limberský – 
Petržela, darida, Horváth, Berger – Hora, Wágner. 
Viktoria II. poločas: Čech – Sladký, Božič, Ševinský, Beránek –  
Štípek, darida, Kolář, Zifčák – Ďuriš, fillo.

FC Viktoria Plzeň–FC Graffin Vlašim 2:1 (1:1) 
Branky: 27. Petržela, 67. Štípek - 36. Strnad 
Viktoria  I. poločas: Čech - Rajtoral, Čišovský, Procházka,  
limberský – Ďuriš, Horváth, Petržela, Kolář - Pilař, Bakoš. 
Viktoria II. poločas: daněk – Sladký, Trapp, Božič, Beránek –  
darida, Berger, Štípek, Hora – Zifčák, Wágner. Trenér Pavel Vrba

FC Viktoria Plzeň–FK Baník Sokolov 2:2 (0:2) 
Branky: 65. Petržela, 75. Ďuriš – 33. Vaněček, 38. Vrtělka 
Viktoria  I. poločas: daněk – Ševinský, Čišovský, Procházka,  
limberský – Trapp, Horváth – Berger, Kolář, Ďuriš - Wágner. 
Viktoria II. poločas: Pavlík – Rajtoral, Ševinský, Procházka, Sladký – 
Ďuriš, Berger – Petržela, Kolář, Hora – Bakoš.

FC Viktoria Plzeň–FK dukla Praha 1:1 (1:0) 
branky Viktorie: 18. Čišovský 
Sestava Viktorie v prvním poločase: Pavlík – Rajtoral, Čišovský, 
Procházka, limberský – darida, Trapp – Petržela, Ďuriš, Hora – Bakoš 
Sestava Viktoria ve druhém poločase: Čech – Rajtoral, Čišovský, 
Mus, Sladký – Kolář, Ďuriš – Štípek, Berger, Hora – Wágner

FC Viktoria Plzeň–FC Slovan Liberec 2:3 (1:2) 
Branky: 3.darida, 80. Procházka - 23. a 73. Breznaník, 43. Vácha 

ŽK: Štajner 
Viktoria Plzeň: Čech (46. Pavlík) – Rajtoral (60. Řezník)., Čišovský, 
Procházka, limberský – darida (60. Berger), Horváth (60. Trapp) – 
Petržela (60. Ševinský), Kolář, Ďuriš (60. Štípek) – Bakoš  
(60. Wágner) 
Slovan Liberec: Bičík - gebre Selassie, nezmar, Karisik, fleišman – 
Šural, Vácha (70. Suk), Bosančić, Breznaník - Štajner, Hadaščok

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 2:3 (0:1) 
Branky Plzně: 59. Berger, 80. Končal 
Sestava Plzně: daněk – Řezník (60. Hrubý), Ševinský (60. Štefl), 
libotovský, Beránek – Trapp (60. Kyndl), Sladký – Štípek  
(60. Hoffmann), Kůžel, Berger (60. Končal) – Wágner (60. dvořák)

FC Viktoria Plzeň–Otelul Galati 1:1 (0:0) 
Branka Viktorie: 51. Ďuriš 
Viktoria: Pavlík – Rajtoral (46. Řezník), Čišovský, Procházka,  
limberský – Horváth, darida

Volha Nižnij Novgorod–FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:3) 
Branky Viktorie: 20. darida, 32. Řezník, 37. Wágner 
Viktoria: Čech – Rajtoral (46. limberský), Ševinský, Procházka  
(46. Čišovský), Řezník (77. Beránek) – Horváth (46. Trapp), darida 
(46. Petržela) – Berger (77. Sladký), Ďuriš (46. Bakoš), Pilař  
(60. Kolář) – Wágner (60. Hora). Trenér Vrba.

FC Viktoria Plzeň–Slask Wroclaw 1:1 (0.1) 
Branky: 74. Hora – 6. diaz 
Viktoria: Čech (46. Pavlík) – Rajtoral, Procházka, Čišovský  
(65. Ševinský), limberský (65. Řezník) – darida, Horváth (88. Trapp) 
– Petržela (65. Hora), Kolář (65. Berger), Pilař (55. Ďuriš – Bakoš  
(65. Wágner). Trenér P. Vrba.

Čtvrtého ledna oficiálně odstartoval úvodním tréninkem 
zimní přípravu na jarní část soutěží aktuálně třetí tým tabulky 
Gambrinus ligy – FC Viktoria Plzeň. Viktoriány čekají kromě 
zápasů vyřazovací části Evropské ligy a Gambrinus ligy také 
zápasy domácího poháru. 
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Zrekonstruovaný plzeňský 
fotbalový stánek nese 
jméno Doosan Aréna

První větší rekonstrukce Městského stadionu proběhla v  letech 
2002–2003, tak aby stadion vyhovoval směrnicím ČMfS. Kapacita se 
tak snížila na 7 425 míst, stadion však stále sloužil i dalším sportům 
a o fotbalovém stánku tak nemohla být řeč. V této podobě byl stadion 
až do konce března loňského roku. První dubnový den roku 2011 byla 
zahájena první etapa přestavby Městského stadionu ve Štruncových 
sadech. Slavnostního „prvního výkopu“ se kromě zástupců firmy pro-
vádějící práce zúčastnili i  zástupci managementu Viktorie Plzeň na 
čele s generálním manažerem adolfem Šádkem. U takto významného 
momentu plzeňského fotbalu nechyběli ani hlavní trenér Pavel Vrba 
a kapitán Pavel Horváth.

Celkem se během první části rekonstrukce odtěžilo 21 000 m3 ze-
miny, došlo k likvidaci zhruba 700 m3 betonu, 14 tun oceli, 60 m3 ka-
mene a 120 m3 zdiva. V první fázi přestavby došlo k odtěžení valů pod 
ochozy a během května byly zahájeny práce na posunutí hřiště a vý-
stavbě tribun. První utkání na již z části zrekonstruovaném stadionu 

odehrála Viktoria 19. července 2011. V něm přivítala v předkole ligy 
mistrů Pjunik Jerevan.Viktoriáni odstartovali novou éru stadionu vý-
hrou 5:1 a postupem do dalšího předkola. Během podzimní části pak 
již fanouškům byly v některých zápasech z části k dispozici nově po-
stavené tribuny.

Poprvé však bude kompletně včetně všech nových tribun stadion 
otevřen dnešním zápasem. 11.700 fanoušků bude mít kromě daleko 
lepšího a komfortnějšího výhledu na hrací plochu k dispozici také dvě 
velkoplošné obrazovky. Změn doznalo i osvětlení stadionu, které spl-
ňuje přísné reglementy. Stadion tak v současnosti může sloužit nejen 
pro zápasy plzeňské Viktorie, ale může být využit i k mezinárodním 
přátelským zápasům reprezentačních týmů. Zrekonstruovaný sta-
dion nově ponese jméno generálního partnera úřadujícího mistra –  
doosan arena.

DOOSAN ARENA

Až do roku 1953 sahají kořeny stadionu ve Štruncových 
sadech. Ten byl otevřen pro veřejnost o dva roky později 
u příležitosti krajské spartakiády. Později se dodělávala 
Brána borců a hlavní tribuna, která byla ve své době jednou 
z nejlepších v Československu. Kapacita stadionu byla 35 000 
diváků, z toho 7 600 sedících. 



FANdÍME SPOLEČNĚ!

Prosíme všechny fanoušky, aby otevřeli magazín na této 
dvojstraně a zvedli jej nad hlavu barvou do stadionu 
v momentě příchodu hráčů na hrací plochu těsně 
před utkáním. Vznikne choreografie celého stadionu 
v barvách fC Viktorie Plzeň. díky, že jste s námi. 



Lešení
ScaffoLding s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

Partneři

DYBS 

P L Z E Ň

p .lzen cz
ne j l e p š í a d r e sa v e mìs t ì

západní Čechy

Rádio BLANIK
grafický manuál: logo a jeho použití

´

Mediální partneřiOficiální dodavatelé

Generální partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

malby natery

Hlavní partner mládeže
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Jens lehmann. následné vydařené ročníky na sebe nenechaly dlouho 
čekat. dfB Pokal, německá pohárová soutěž, se stala kořistí modro-
bílých v letech 2001 a 2002. Ve zmíněném roce 2001 pak chyběly jen 
vteřiny k tomu, aby se v gelsenkirchenu slavil double. největšímu riva-
lovi Schalke v boji o německý titul, Bayernu Mnichov, se však podařilo 
v nastavení získat tolik potřebný bod, a titul tak putoval do Bavorska. 
Těsně pod ligovým vrcholem zůstalo Schalke ještě třikrát. naposledy 
v ročníku 2009/10. V loňském fotbalovém roce Schalke mohlo slavit zisk 
dvou pohárů, triumfovalo v  tamním superpoháru a připsalo si vítěz-
ství i v  dfB Pokal. V  lize mistrů dosáhlo také na svůj dosavadní nej-
lepší výsledek, když dokráčelo až do semifinále, kde však nestačilo na 
Manchester United. Černou kaňkou na loňském ročníku však bylo pro 
Schalke 04 umístění v Bundeslize, neboť skončilo až na čtrnácté pozici.     

S útočnými esy, ale bez Jana Morávka
Bezpochyby nejznámějším fotbalistou na soupisce Schalke je špa-
nělský kanonýr Raúl gonzález. Bývalá superhvězda madridského Re-
alu působí v modrobílých barvách německého celku druhou sezónu. 
Útočná vozba však nestojí pouze na Španělovi, který v  Realu vévodí 
historickým tabulkám, co se vstřelených branek týká. Spolu s ním září 
v ofenzivní činnosti také Klaas-Jan Huntelaar. Tato nizozemská hvězda 
si udělala jméno zejména během svého úspěšného angažmá v ajaxu 
amsterodam, odkud zamířila do Realu a rok nato do milánského aC. 
Od léta 2010 působí Huntelaar v gelsenkirchenu. Spolu s nimi v útoku 
nastupuje také Peruánec Jefferson farfán, talentovaný fin Teemu 
Pukki nebo zimní nigerijská posila z Hoffenheimu Chinedu Obasi. na-
opak vrásky na čele udělala trenérovi Huubu Stevensovi pozice bran-
káře. Miláček ochozů z předchozích let Manuel neuer neodolal vábení 
Bayernu, a tak se jedničkou stal Ralf fährmann, který si však na podzim 

vážně poranil koleno. Klub na to reagoval ziskem Timo Hildebranda. 
Týmovou jedničkou se ale stal mladý lars Unnerstall. nesmíme však 
zapomínat ani na obranu. Jmenujme např. japonského internacionála 
atsuta Uchidu, řeckého talenta Kyriakose Papadopoulose či německou 
dvojici Benedikt Höwedes – Christoph Metzelder. Ze záložní řady by-
chom měli určitě zmínit Jermaina Jonese, alexandera Baumjohanna, 
kamerunského reprezentanta Joëla Matipa, jedenadvacetiletého 
němce lewise Holtbyho či bývalého hráče obou známých madrid-
ských celků, Josého Manuela Jurada. Bohužel pro českého fotbalového 
příznivce se ve Štruncových sadech v barvách Schalke určitě nepřed-
staví Jan Morávek. Tento kmenový středopolař Schalke 04 totiž odešel 
před jarní částí ročníku hostovat do augsburgu. 

Šampion let třicátých
Jak název klubu z gelsenkirchenu napovídá, byl založen v roce 1904. 
U jeho zrodu stáli nadšení fotbalisté z  řad studentů, kteří se v  roce 
1912 rozhodli ke spojení svého klubu s  tamním gymnastickým oddí-
lem. nicméně o dvanáct let později se gymnasté s fotbalisty rozešli a 
bylo rozhodnuto, že klubové barvy, kterými do té doby byly červená 
a žlutá, nahradí modrá s bílou, jež nyní k Schalke neodmyslitelně patří. 
Rok nato se konalo první velké derby proti Borussii dortmund, celku, 
který je dodnes největším rivalem soupeře Viktorky. V následných le-
tech se postupně Schalke proměnilo v  tým, který neměl v  německu 
konkurenci. V roce 1933 ještě zůstali hráči klubu z gelsenkirchenu stát 
těsně pod vrcholem, ale v ročníku následujícím již poprvé zvedali nad 
hlavu vítěznou trofej pro německého šampiona. Mezi léty 1934 až 1942 
zvítězili hned šestkrát v nejvyšší německé soutěži a jednou se radovali 
ze zisku titulu pohárového. O dominanci Schalke nemohlo být pochyb. 
Po skončení druhé světové války na své předchozí úspěchy navázal 
populární klub dvěma triumfy v soutěži Oberliga West. V tu dobu se 
v německu hrálo systémem několika paralelních regionálních soutěží, 

přičemž nejlepší týmy z těchto lig následně bojovaly o zisk německého 
titulu. Schalke 04 se ho podařilo získat v roce 1958. Toto je také zatím 
poslední mistrovský titul v historii dnešního soupeře Viktorie. Po vstupu 
do Bundesligy se Schalke, které postihl skandál jeho hráčů s prodejem 
zápasu v roce 1971, nejvíce vydařil rok 1972, v němž bralo titul němec-
kého vicemistra a připsalo si prvenství v německé pohárové soutěži. Po 
německém poháru sahalo už o dva roky dříve, ale neúspěšně. Přesto si 
poté mohlo zahrát Pohár vítězů pohárů, kde byl v semifinále nad jeho 
síly Manchester City. nicméně následně v 80. letech prožilo Schalke 
04 jedno ze svých nejhorších období a střídalo působení v Bundeslize 
s druhou ligou.

Úspěchy posledních sezón
V roce 1991 se mezi německou fotbalovou elitu vrátilo. O šest let poz-
ději, přesně po pětadvaceti sezónách čekání na velký úspěch, fotbalisté 
Schalke 04 kralovali Poháru Uefa. finále předchůdkyně evropské ligy, 
které se hrálo naposledy na dva zápasy, si kromě jiných zahráli i Češi 
Jiří němec a Radoslav látal, belgický střelec Marc Wilmots či gólman 

V předcházejícím ročníku se Schalke 04 dočkalo svého největšího úspěchu v Lize mistrů. Podařilo se mu dokráčet do semifinále 
této věhlasné soutěže, kde mu však stopku vystavil Manchester United. Tento výsledek slavného německého celku hovoří za vše. 
Plzeňští příznivci na stadionu ve Štruncových sadech, který se dnes dočká svého slavnostního otevření po rekonstrukci, se tak 
mohou určitě těšit na parádní fotbalovou podívanou.  

Schalke 04, semifinalista Ligy mistrů míří do Štruncových sadů

Zadní řada (zleva doprava): Benedikt Höwedes, Ciprian Marica, Jermaine Jones, Christian fuchs, Christoph 

Metzelder, Joel Matip, Christoph Moritz, Klaas-Jan Huntelaar, Kyriakos Papadopoulos. Třetí řada: kondiční 

trenér Markus Zetlmeisl, týmový lékař dr. Thorsten Rarreck, hlavní fyziorerapeut egil eliassen, Julian draxler, 

Jan Moravek (na hostování v týmu fC augsburg od 2.1.2012), Tim Hoogland, zdravotník Reiner Kübler, trenér 

brankářů Bernd dreher, kondiční trenér Ruwen faller. druhá řada: kustod enrico Heil, fyzioterapeut Holger 

genius, fyzioterapeut Matthias fischer, Marco Höger, Jurado, Peer Kluge, Jefferson farfan, asistent trenéra 

Seppo eichkorn, asistent trenéra Markus gisdol, hlavní trenér Huub Stevens. Přední řada: atsuto Uchida, 

alexander Baumjohann, lewis Holtby, lars Unnerstall, Ralf fährmann, Mathias Schober, Raul, Hans Sarpei, 

Teemu Pukki. na snímku chybí: Sergio escudero, Timo Hildebrand, levan Kenia a Chinedu Obasi.

Představujeme soupeře

Barcelona 6 5 1 0 20:4 16
AC Milán 6 2 3 1 11:8 9
Plzeň 6 1 2 3 4:11 5
Borisov 6 0 2 4 2:14 2

Tabulka Ligy mistrů skupina H

FC Schalke 04 6 4 2 0 13:2 14
FC Steaua Bukurešť 6 2 2 2 9:11 8
Maccabi Haifa FC 6 2 0 4 10:12 6
AEK Larnaka 6 1 2 3 4:11 5

Tabulka základní skupina J Evropské ligy

Podzimní zápasy Viktorie Plzeň v Champions 
league
II. předkolo LM
FC Pyunik–FC Viktoria Plzeň 0:4 (0:3)
Branky: 7. a 40. z penalty Bakoš, 28. z penalty Horváth, 73. Kolář

FC Viktoria Plzeň–FC Pyunik 5:1 (3:0)
Branky: 38. a 42. Bakoš, 45. a 57. Kolář, 90. Pilař - 49. Malakyan

III. předkolo
rosenborg BK Trondheim–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 33. Pilař

FC Viktoria Plzeň–rosenborg BK  3:2 (0:1)
Branky: 55. Bakoš, 61. Kolář, 78. Petržela – 45. lustig, 77. Prica

Play-off
FC Kodaň–FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:0)
Branky: 69. Ottesen – 52. vlastní Ottesen, 59. Pilař, 79. fillo

FC Viktoria Plzeň–FC Kodaň 2:1 (0:1)
Branky: 67. Bakoš, 90.+3 Ďuriš – 32. Bolaňos 

Zápasy ve skupině

FC Viktoria Plzeň–BATE Borisov 1:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Bakoš – 69. Bressan 

AC Milán–FC Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)
Poločas: Branky: 53. Ibrahimovič z penalty, 66. Cassano

FC Barcelona–FC Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)
Branky: 10. Iniesta, 82. Villa

FC Viktoria Plzeň–FC Barcelona 0:4 (0:2)
Branky: 24. z penalty, 45. a 90. Messi, 72. fábregas

FC BATE Borisov–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branky: 42. Bakoš

FC Viktoria Plzeň–AC Milán 2:2 (0:0)
Branky: 89. Bystroň, 90. Ďuriš - 47. Pato, 49. Robinho

Podzimní zápasy Schalke 04 v Evropské lize
Play–off Evropské ligy
HJK Helsinki–fC Schalke 04 2:0 (1:0) 
fC Schalke 04–HJK Helsinki 6:1 (2:1)

Zápasy ve skupině
fC Steaua Bukurešť–fC Schalke 04 0:0
fC Schalke 04–Maccabi Haifa fC 3:1(1:1)
aeK larnaca–fC Schalke 04 0:5 (0:3)
fC Schalke 04–aeK larnaca 0:0
fC Schalke 04–fC Steaua Bukurešť 2:1 (1:1)
Maccabi Haifa fC–fC Schalke 04 0:3 (0:1)
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DOMáCí »»
FC VIKTOrIA Plzeň

HOSté »»
FC Schalke 04

Brankáři/Goalkeeper

24  Marek Čech  8. 4. 1976

25  Michal daněk   6. 7. 1983

33  Roman Pavlík  17. 1. 1976

Obránci/defender

8  david limberský  6. 10. 1983

14 Radim Řezník 20. 1. 1989

15  františek Ševinský  31. 3. 1979

21 Václav Procházka  8. 5. 1984

27  františek Rajtoral  12. 3. 1986

28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci/Midfielder

5  Michal Ďuriš  1. 6. 1988

6  Václav Pilař  13. 10. 1988

7  Petr Trapp  6. 12. 1985

10  Pavel Horváth  22. 4. 1975

11  Milan Petržela  19. 6. 1983

13 Tomáš Berger 22. 8. 1985 

16  Vladimír darida 8. 8. 1990

22  Martin Sladký  1. 3. 1992

26  daniel Kolář  27. 10. 1985

29  david Štípek  31. 5. 1992

Útočníci/Forward

9  Tomáš Wágner 6. 3. 1990

17 Jakub Hora  23. 2. 1991  

23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavní trenér/First team coach  

Pavel Vrba

Asistenti trenéra/Assistant first team coach 

Josef Čaloun, Karel Krejčí, Jiří Skála

Brankáři/Goalkeeper

1 Ralf fährmann 27. 9. 1988

33 Mathias Schober  8. 4. 1976

34 Timo Hildebrand  5. 4. 1979

36 lars Unnerstall  20. 7. 1990

Obránci/defender

2 Hans Sarpei  28. 6. 1976

3 Sergio escudero 2. 9. 1989

4 Benedikt Höwedes 29. 2. 1989

6 Tim Hoogland 11. 6. 1985

14 Kyriakos Papadopoulos 23. 2. 1992

21 Christoph Metzelder 5. 11. 1980

22 atsuto Uchida 27. 3. 1988

23 Christian fuchs 7. 4. 1986

Záložníci/Midfielder

10 lewis Holtby 18. 9. 1990

11 alexander Baumjohann 23. 1. 1987

12 Marco Höger 16. 9. 1989

13 Jermaine Jones 3. 11. 1981

18 José Manuel Jurado 29. 6. 1986

24 Peer Kluge 22. 11. 1980

28 Christoph Moritz 27. 01. 1990

30 levan Kenia 18. 10. 1990

31 Julian draxler 20. 9. 1993

32 Joël Matip 8. 8. 1991

Útočníci/Forward

7 Raúl gonzález 27. 6. 1977

8 Ciprian Marica 2. 10. 1985

17 Jefferson farfán 26. 10. 1984

19 Chinedu Obasi 1. 6. 1986

20 Teemu Pukki 29. 3. 1990

25 Klaas-Jan Huntelaar 12. 8. 1983

Hlavní trenér/First team coach 

Huub Stevens

Asistenti trenéra/Assistant first team coach 

Markus gisdol, Seppo eichkorn

Soupiska
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