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Vážení sportovní přátelé,
Vítejte v Doosan Areně u příležitosti druhého domácího utkání základní skupiny Evropské ligy, ve kterém dnes 
hostíme tým Hapoel Tel-Aviv. Jak jistě víte, před čtrnácti dny se podařilo našim hráčům na hřišti Hapoelu zvítě-
zit, a připsat si tak druhou výhru ve skupině B. Cílem dnešního utkání bude jednoznačně potvrdit tři cenné body 
z izraelské půdy a opět se tak přiblížit našemu cíli – postupu do jarních bojů v pohárové Evropě. 

Udělali jsme maximum pro to, aby se dnešní večer proměnil v další plzeňský fotbalový svátek. Cítím velké od-
hodlání z týmu, poctivou práci při přípravě duelu odvedli také všichni zaměstnanci Viktorie. Fotbal se dnes stal 
v Plzni fenoménem - a to především díky vám. Neutuchající podpora na domácích zápasech, desítky a stovky 
fanoušků cestující za týmem také na hřiště soupeřů – to je vizitka, ke které s respektem vzhlíží celý český fotbal. 

Závěrem mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit charitativní projekt klubu s názvem ´Viktoriánské srdce – pomáháme 
fotbalem .́ První utkání s Hapoelem v Tel Avivu vygenerovalo pro zraněného fanouška Davida Bakalu bezmála 90 tisíc korun. Tato částka, 
společně s výtěžkem z dnešního zápasu, bude použita ke zkvalitnění Davidova pobytu v nemocnici, na rehabilitační cvičení včetně speciálních 
zdravotních pomůcek a zároveň na nejmodernější medikamenty slibující možný zlom v dosavadní léčbě.

Děkujeme, že jste s námi.
Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň

Dear sport fellows,
welcome to Doosan Arena at the Europa League group stage match between FC Viktoria Plzeň and Hapoel Tel-Aviv. As you surely know two 
weeks ago our players managed to beat Hapoel and added the second win to their score in group B. The goal of today´s match is definitely to 
confirm 3 important points from Israel and approach our target – spring Europa League fights.

We did our best for this evening to become another football celebration. I feel a strong devotion of the whole team as well as of all the Viktoria 
stuff who worked hard too when preparing this match. Football is a phenomenon here 
in Plzeň now – mainly thanks to you. Endless support during home matches and dozens 
of fans travelling with our team to away matches -  that is the credit, which the Czech 
football respectfully looks up to.

Finally let me express my thanks to all of you who decided to support our charity project 
called ´Viktoriánské srdce – pomáháme fotbalem .́ The first match against Hapoel in 
Tel Aviv raised nearly 90 000 CZK for an injured fan David Bakala. This amount of money 
together with the proceeds from today ś match will be used to improve David´s hospi-
talization and also to his rehabilitation including special health aid and medicaments 
promising a possible reversal in his treatment so far.

Thank you for your support.
Adolf Šádek

Chief Executive Office of FC Viktorie Plzeň
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Zpočátku se soupeři oťukávali. K první střele, zahrnuté do statistik 
zápasu, se napřáhl turecký středopolař Emre Belözoğlu, ale jeho 
dělovka z pětatřiceti metrů se do branky nevešla. Ve 39. minutě se 
protlačil do zakončení hlavou po Řezníkově centru Marek Bakoš. 
Z malého vápna mířil mimo tři tyče. Šest minut před koncem po-
ločasu pálil z  hranice šestnáctky Koke. Zacílil přesněji než jeho 
spoluhráči, ale plzeňský brankář byl na místě a  bez problémů si 
poradil. V závěru prvního poločasu střídala jedna útočná akce dru-
hou. Velkou šanci pro své spoluhráče vybojoval Marek Hanousek, 
jenž v pokutovém území domácích obral o balón jednoho z madrid-
ských beků a poslal ho podél Asenja před odkrytou svatyni. Bohužel 
před nabíhajícím Markem Bakošem uhasil požár v zadních řadách 
Atlética Domingo Cisma, který odpálil míč do zámezí. 

Druhou část odstartovalo tlakem Atlético, ale žádná z  jeho příle-
žitostí se neujala. Nakonec se tak do první vážnější šance po ná-
vratu z  kabin dostali Západočeši. Z  pětadvaceti metrů se opřel 
do míče z přímého kopu Václav Procházka a Sergio Asenjo musel 
předvést svůj brankářský um, aby dělovku viktoriána vytěsnil na 
rohový kop. V posledních minutách hry veškerou iniciativu přebrali 
domácí fotbalisté. V  89. minutě klání vytasil ze  svého rezervoáru 
brilantních brankářských zásahů jeden z těch nejlepších Matúš Ko-
záčik, jenž robinsonádou vyrazil Garcíovu hlavičku z bezprostřední 
blízkosti. V posledních vteřinách nastavení získalo Atlético výhodu 
přímého kopu. Ten rozehrálo nakrátko, balón putoval od Emreho 
k Cristianu Rodríguezovi. Ofenzivní hráč Madridu napřáhl ze dva-

ceti metrů ke  střele 
a trefil se přesně do ši-
benice plzeňské branky. 
Matúš Kozáčik tento-
krát plachtil vzduchem 
marně. Prakticky vzá-
pětí francouzský sudí 
čtvrteční duel základní 
skupiny Evropské ligy 
ukončil.

„Trefil to přesně do 
růžku. Pro nás to byla 
ale bohužel smůla,“ 
smutnil David Limber-
ský, jenž v  Madridu nastoupil s  kapitánskou páskou. „V  tu chvíli 
jsem nevěděl, jestli mám brečet nebo se začít smát. Všem nám 
bylo jasné, že jsou to poslední vteřiny zápasu a poté už nebude čas 
na vyrovnání.Celý tým se hrozně moc nadřel, bojovali jsme do po-
slední chvíle jeden za druhého... Bolí to.“ 

Ve svém druhém utkání skupiny se Viktoria představila 

na madridském Estadio Vicente Calderón, kde ji čekalo 

domácí Atlético. V  očekávaném klání se španělským 

soupeřem se Pavel Vrba musel obejít bez zraněného 

Pavla Horvátha, kterého do hry nepustil problém 

s lýtkovým svalem.

Rodríguez připravil Viktorku o bod 
až v nastaveném čase

/ Skupina B

Club Atlético de Madrid–FC Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Branka: 90. Rodríguez
ŽK: Gabi, Emre – Procházka
Rozhodčí: Antony Gautier – Michael Annonier, Philippe 
Jeanne – Laurent Duhamel, Ruddy Buquet (všichni Francie)
Atlético Madrid: Asenjo – Oueslati (84. Ñíguez), Pulido, 
Cata Diaz, Cisma – Koke (63. Thiago), Gabi, Emre, Rodríguez 
– Costa (61. García), Adrian. Trenér Diego Simeone. 
Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Ševinský, 
Limberský – Procházka, Darida (90. Hejda) – Rajtoral (89. 
Hora), Hanousek, Ďuriš - Bakoš (90. Štípek). Trenér Pavel 
Vrba.

Club Atlético de Madrid
Za dobu své existence se stal mimo jiné devítinásobným 

vítězem Primera División a  devítinásobným vítězem španělského 
poháru Copa del Rey. Úspěchy slavil také na evropské scéně, kde 
vyhrál v  sezóně 1961/62 Pohár vítězů pohárů. V  sezóně 2009/10 
dokázali fotbalisté Atlético ve  finále Evropské ligy porazit anglický 
celek Fulham FC. V  loňské sezóně dokázali tento výjimečný počin 
zopakovat proti dalšímu španělskému týmu, Atletic Club de Bil-
bao, který ve finále porazili jasným rozdílem 3:0. 
V letošní sezóně tak titul v Evropské lize obhajují.
Dres tohoto celku v historii oblékaly hvězdy svě-
tového fotbalu jako například právě Luis Arago-
nés, který je se 172 góly na čele historické tabulky 
střelců tohoto klubu. Dále pak Diego Forlán, 
Sergio Aguero, David de Gea, Diego Simeone, Fer-
nando Torres, Maxi Rodrigues. Výraznou českou 
stopu zanechali v  madridském klubu hned dva 
čeští zástupci – Radek Bejbl, který zde působil 
v letech 1996-2000 a Tomáš Ujfaluši, který v Mad-
ridu působil v letech 2008-2011. V současné době 
je jednou z  největších hvězd madridského klubu 
kolumbijský ostrostřelec Radamel Falcao, který 
jistě prověří obranu Viktorky.

Rok založení: 1903, největší úspěchy: vítěz inter-
kontinentálního poháru (1974), 2x vítěz Evropské 
ligy (2010 a 2012), vítěz superpoháru (2010 a 2012), 
vítěz Poháru vítězů poháru (1962), 9x vítěz ligy 
(1940,1941,1950,1951,1966,1970,1973,1977,1996), 9x 
vítěz domácího poháru, trenér: Diego Simeone

Hapoel Tel Aviv
Oficiálně byl klub založen v  roce 

1923, kdy se tamní soutěž jmenovala Pales-
tinská liga. V  období po získání samostat-
nosti v  roce 1948  získal Hapoel izraelský ti-
tul hned třináctkrát, naposledy v  sezóně 
2009/2010. Izraelský pohár vyhrál Hapoel celkem šestnáctkrát.
Na evropské úrovni tento tým rozhodně není nováčkem. Od 
roku 2000  hraje poměrně pravidelně evropské poháry. V  se-
zóně 2010/2011 se tento celek dokonce probojoval do Ligy mis-
trů, kde ale po soubojích s  Lyonem, Benficou a  Schalke vypadl 

ze  třetího místa. V  Evropské lize došel Hapoel nejdále v  sezóně 
2006/2007, kdy se probojoval do osmifinále, kde ale vypadl se 
skotským Glasgow Rangers. V  loňské sezóně se stejně jako le-
tos Viktoria dokázali probojovat do základní skupiny Evropské ligy 
společně s  PSV Eindhoven, Rapidem Bukurešť a  Legií Varšava.
Pravděpodobně největší hvězdou týmu je ghanský záložník John 
Paintsil, který do Tel Avivu přišel z anglické ligy, kde hrál mimo jiné 
za West Ham United, Fulham FC nebo Leicester.

Největší úspěchy: 13x vítěz izraelské ligy (1934,1
935,1938,1940,1943,1957,1966,1969,1981,1986,198
8,2000,2010), vitěz Asijské ligy mistrů (1967), 16x 
vítěz domácího poháru, trenér: Nican Shirazi

Académica de Coimbra
V  českém prostředí poměrně ne-
známým soupeřem z portugalského 
města Coimbra je pak tamní klub Académica. 
Jeho historie sahá až do předminulého století, 
konkrétně do roku 1876, kdy byl tento klub za-
ložen jako amatérský studentský klub na tamní 
univerzitě. Dodnes je tento klub právě s univer-
zitním prostředím velice silně propojen.

V  loňské sezóně dokázali získat portugalský 
pohár, když ve finále porazili 1:0 svého soupeře 
ze  Sportingu Lisabon. V  superpoháru se pak 
utkali s mistrovským Portem, kde však stejným 
poměrem podlehli. Nicméně jim to zajistilo mož-
nost bojovat v předkolech Evropské ligy o účast 
v základní skupině, což se jim podařilo a tato se-
zóna tak bude jejich premiérovou v evropských 
pohárech za celou historii klubu.

Největší úspěchy: 2x vítěz domácího poháru, 
trenér: Pedro Emanuel

Tabulka – Skupiny B

Program skupiny

20. září
Viktoria–Coimbra 3:1
Hapoel Tel Aviv–Atlético Madrid 0:3

4. října 
Atlético Madrid–Viktoria 1:0 
Coimbra–Hapoel Tel Aviv 1:1

25. října 
Hapoel Tel Aviv–Viktoria 1:2
Atlético Madrid–Coimbra 2:1

8. listopadu – 19.00 hod.
Viktoria–Hapoel Tel Aviv 
Coimbra–Atlético Madrid

22. listopadu – 21.05 hod. 
Coimbra–Viktoria 
Atlético Madrid–Hapoel Tel Aviv

6. prosince – 19.00 hod. 
Viktoria–Atlético Madrid 
Hapoel Tel Aviv–Coimbra

1. Atlético Madrid 3 3 0 0 6:1 9
2. Plzeň 3 2 0 1 5:3 6
3. Coimbra 3 0 1 2 3:6 1
4. Hapoel Tel Aviv 3 0 1 2 2:6 1
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Zaplněné, do ruda oděné ochozy stadionu, připravily aktérům pa-
rádní kulisu. Lépe vyšel první poločas domácím hráčům, kteří se v 19. 
minutě ujali vedení. Po rohovém kopu si naběhl na přední tyč Hanan 
Maman a  svou umístěnou hlavičkou nedal Kozáčikovi šanci – 1:0. 
O pět minut později pelášil sám na plzeňského gólmana Tanut, Kozá-
čik jej ale vychytal. Po půlhodině hry se opřel do míče ze vzdálenosti 
dvaceti metrů Michal Ďuriš. Pálil vysoko nad branku. Ve 43. minutě 
měli Plzeňané obrovskou šanci. Po Rajtoralově centru se dostal do 
zakončení hlavou Daniel Kolář. Nastřelil tyč! V posledních vteřinách 
prvního poločasu si následně vyměnili míč Daniel Kolář, Vladimír Da-
rida a Pavel Horváth. Posledně jmenovaný vypálil z necelých dvaceti 
metrů technickou střelou k levé tyčce a rozvlnil síť za zády gólmana 
Tel Avivu – 1:1.

První velká šance druhé půle přišla z kopaček Západočechů. Po stan-
dardní situaci defenzíva Hapoelu míč odvrátila k Radimu Řezníkovi, 
který ho vnějším nártem nasměroval na penaltu, kde číhal František 
Rajtoral. Rychlonohý fotbalista balón lehce tečoval a usměrnil ho za 
záda Edela Apouly. Viktorka tak otočila v 55. minutě klání ve svůj pro-
spěch. V 63. minutě obdržel druhou žlutou kartu za faul na unikajícího 
Davida Limberského obránce Iyad Khutaba, a tak sok viktoriánů do-
hrával čtvrteční duel o desíti. O čtyři minuty později se pokusil navýšit 
vedení Plzeňských Michal Ďuriš. V  72. minutě mohl vyrovnat Salim 
Toama přímý kop z  pětatřiceti metrů skončil na tyči. Sedm minutě 
před koncem pálil z hranice šestnáctky František Rajtoral. Dělovka 
českého reprezentanta málem přepůlila tyč. Viktoria si tak připsala 
své konto další tři body. 

„Musím přiznat, že hlavně v  za-
čátku utkání jsme měli hodně 
štěstí. V  předchozích zápasech 
jsme ho postrádali, ale v  první 
půlhodině v  Tel Avivu se k  nám 
znovu přiklonilo,“ přiznal  Pavel 
Vrba. „Špatná rozehrávka, zby-
tečné ztráty... To byl důvod, proč 
se nám v prvních třiceti minutách 
nedařilo.“ Naštěstí v  posledních 
okamžicích první půle Západo-

češi vyrovnali. „Druhý poločas pak ovlivnilo, že se nám brzy poda-
řilo vstřelit vedoucí gól a vyloučení soupeře. Poté jsme měli více míč 
pod kontrolou. Na druhou stranu soupeř mohl vyrovnat. I  my jsme 
ale mohli přidat nějaký gól. Na obou stranách byly nastřelené tyčky,“ 
hodnotil klání s Hapoelem. „Uhráli jsme důležité tři body, o které jsme 
museli bojovat až do konce. Jsem spojený, i když se přiznám, že před-
vedená hra nebyla taková, jak bych si úplně představoval. To v těchto 
zápasech ale není nejdůležitější.“

Cenné tři body z Tel-Avivu
To, co se nepodařilo viktoriánům 

v Madridu, vyšlo bodově naplno v  Izraeli, 

kde Viktoria po zásluze zvítězila nad 

domácím Hapoelem Tel-Aviv 2:1. Po třech 

odehraných zápasech jsou tak svěřenci 

trenéra Pavla Vrby na postupové příčce.

Hapoel Tel Aviv FC–FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 19. Maman – 45. Horváth, 55. Rajtoral
ČK: 63. Khutaba 
ŽK: Djemba – Djemba, Khutaba, Pantsil - Čišovský, Kolář, 
Řezník
Rozhodčí: Felix Zwayer – Markus Häcker, Mark Borsch – 
Christian Dingert, Tobias Welz (všichni Německo)
Diváci: 12 248
Hapoel Tel Aviv: Apoula – Danin, Haimovich, Badier, 
Khutaba – Maman, Djemba–Djemba (75. Cohen), Gordana 
(59. Toama), Ben Haim – Tamuz (69. Pantsil), Damari. Trenér 
Yossi Abukasis. 
Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Ševinský, 
Limberský – Horváth, Darida – Rajtoral, Kolář (81. Hora), 
Ďuriš (72. Zeman) – Bakoš (88. Hejda). Trenér Pavel Vrba.
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

/ Partneři VIKTORIÁN 5 EL 2012VIKTORIÁN 5 EL 2012VIKTORIÁN 5 EL 2012 9Zajímavosti z klubu / 

Každé dvojutkání se soupeři v  Evropské lize je navázáno na kon-
krétní projekt, do sbírky se zapojil klub, kabina, partneři a formou 
dobrovolných příspěvků také fanoušci Viktorie. Obě utkání s Atleti-
kem Madrid budou spojena s dětskou chirurgií Chirurgické kliniky 
FN Plzeň, duely s Coimbrou pomohou seniorům a dvojutkání s Ha-
poelem Tel Aviv bude generovat potřebné prostředky pro zraně-
ného fanouška Davida Bakalu.

Každá ze  tří akcí má tvář z  řad fotbalistů. Spojení Viktorie Plzeň 
s Dětskou chirurgií FN Plzeň zaštítil Pavel Horváth, pomoc viktori-
ánského mládí seniorům bude symbolizuje Vladimír Darida, výběru 
prostředků na podporu zraněného Davida Bakaly pomáhá David 
Limberský. Patronem celého projektu pak bude trenér Viktorie, 
Pavel Vrba. „Je zcela správné a logické, že úspěšní pomáhají tam, 
kde je to potřeba. Jsem hrdý na to, že Viktoria Plzeň se v součas-
nosti mezi úspěšné může počítat a stejně tak mě těší, že klub ani 
v hektickém zápasovém rytmu nezapomíná pomáhat dobré věci,“ 
řekl plzeňský trenér.

Výběr prostředků u  všech tří dvojzápasů bude 
probíhat v rámci domácího i venkovního utkání. 
Samotná Viktoria věnuje do projektu částku 
v závislosti na návštěvě konkrétního domácího 
utkání. „Konečné číslo všech fanoušků na sta-
dionu vynásobíme třemi v  případě vítězství, 
dvěma v  realitě remízy, při porážce odvedeme 
za každého fanouška v  Doosan Areně jednu 
korun. Samotní fotbalisté pak z  klubové po-
kladny odevzdají za každou vstřelenou branku 
5 000  Kč. Domácí vítězné utkání s  Coimbrou 
tak při návštěvě 10 845 fanoušků a třech bran-

kách v síti soupeře zajistilo na pomoc seniorům v regionu částku 
47 535 korun,“ zhodnotil zpětně úvodní duel s portugalským soupe-
řem tiskový mluvčí Viktorie, Pavel Pillár. 

Při první oficiální částí projektu, která proběhla cestou k utkání do 
Madridu, se podařilo vybrat pro Dětskou chirurgii FN Plzeň více než 
80 tisíc korun. Úspěšná byla i druhá mise, při níž Viktoria mířila 
do Tel-Avivu. Na zkvalitnění pobytu v  nemocnici, na rehabilitační 
cvičení včetně speciálních zdravotních pomůcek a zároveň na nej-
modernější medikamenty slibující možný zlom v  dosavadní léčbě 
Davida Bakaly vybrali fotbalisté a  partneři Viktorie během letu 
bezmála 90 tisíc korun. „Jsme nadšeni, jak celá výprava k projektu 
přistoupila,“ komentoval další finanční položku na kontě projektu 
Adolf Šádek.

V neposlední řadě klub před koncem základní skupiny Evropské ligy 
nachystá dražbu originálních dresů všech tří ambasadorů z řad fot-
balistů, tímto příspěvkem tak bude konečná částka zkompletována.

Viktoriánské srdce – 
pomáháme fotbalem

Výjezd do Madridu odstartoval 

charitativní projekt klubu  „Viktoriánské 

srdce – pomáháme fotbalem“. Chceme 

se podělit o sportovní úspěchy klubu s 

těmi, kteří pomoc potřebují, představil 

projekt generální manažer Viktorie Adolf 

Šádek. 
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Druhý nejúspěšnější klub izraelské historie
Oficiálním datem založení Hapoelu Tel Aviv je rok 1927. Nicméně už 
předtím existovaly v tomto izraelském městě snahy o vytvoření fot-
balového klubu. Stát Izrael vznikl v roce 1948, a tak Hapoel nejprve 
působil společně s dalšími celky, které známe z izraelské nejvyšší 
soutěže nyní, v palestinské lize a hrál také tamní soutěž pohárovou. 
A byl úspěšný. První velkou trofejí, kterou Tel Aviv ulovil, se stal 
v roce 1928 Izraelský pohár. V letech 30. také několikrát fotbalisté 
Hapoelu triumfovali v lize. Na úspěšné vlně pokračovali i po vzniku 
Izraele a upozornili na sebe zejména v 60. letech, kdy získali dva 
domácí ligové tituly a zvítězili také v  roce 1967 na prvním klubo-
vém mistrovství Asie. V  následujícím desetiletí, kromě vítězství 
v domácím poháru v roce 1972, se velký triumfů Hapoel nedočkal, 
ale vynahradil si to v sezóně 1980/81. V ní se stal opět izraelským 
mistrem. Následně se mu tento úspěch podařilo zopakovat ještě 
čtyřikrát, přičemž se tak stalo naposledy v ročníku 2009/10. V po-
sledních dvou sezónách mu chyběl jen kousek k zisku této cenné 
trofeje a bral nakonec stříbrné medaile. Na druhou stranu Izrael-
ský pohár nezná poslední tři roky jiného vítěze, než kterým je Ha-

poel Tel Aviv. Celkově zvedali hráči klubu, jehož městským rivalem 
je celek Maccabi, tuto trofej nad hlavu šestnáctkrát ve své historii. 

Soupiska Hapoelu? S hráči se zkušenostmi z Premier League
Pokud se podíváme na soupisku čtvrtečního soupeře Viktorky, po-
zorní fotbaloví příznivci jistojistě odhalí několik jmen, která si spo-
jují s anglickou Premier League. Neznámým hráčem pro ně určitě 
nebude obránce John Paintsil. Tento ghanský reprezentant půso-
bil ve West Hamu United či později ve druholigovém Leicesteru. 
Jméno si udělal ale zejména během svého působení v londýnském 
Fulhamu FC. Právě v bílo-černých barvách klubu z Craven Cottage, 
kde působil tři sezóny, si zahrál finále Evropské ligy. V něm však 
Cottagers nestačili na Atlético Madrid, dalšího soka Plzeňanů v le-
tošním ročníku této pohárové soutěže. To Eric Djemba-Djemba 
z Kamerunu nastupoval dvě sezóny za Manchester United, se kte-
rým zvítězil v FA Cupu. Z jeho dalších angažmá jmenujme dále fran-
couzské Nantes, Aston Villu či Odense. Letmý pohled na soupisku 
Hapoelu může vést také k  tomu, že přisoudíme zkušenosti s ost-
rovní kopanou také útočníkovi Talu Ben Haimovi. Ale pozor! Neplést 
s jeho jmenovcem, který dříve působil v Chelsea nebo Boltonu a na-
stupoval na stoperu. Tal Ben Haim z Tel Avivu, třiadvacetiletý izra-
elský reprezentant, je tak často na soupiskách napsán s římskou 
dvojkou. Ben Haima v  útoku doplňuje jeho třiadvacetiletý krajan 
Omer Damari či Nigérijec Toto Tamuz. Z dalších fotbalistů, na které 
si budou muset dát viktoriáni pozor, jmenujme brazilského inter-
nacionála Bruna Coutinha, který v loňském roce působil v polské 
lize, Salima Tuamu, jenž má na svém kontě zkušenosti z belgické, 
turecké i řecké ligy, či Hanana Mamana. Tento středopolař přestou-
pil před startem ročníku do Tel Avivu z Hapoelu Haifa. Kapitánem 
týmu je osmatřicetiletý Walid Badier, velezkušený obránce, který 
má na svém kontě mnoho utkání za izraelský národní tým. Zapo-
menout nemůžeme také na jedničku Hapoelu. Tou je gólman Édel 
Apoula, původem z Kamerunu. Šestadvacetiletý brankář Tel Avivu 
dříve působil v  jerevanském Pyuniku, rumunském Rapidu Buku-
rešť a chytal také za Paris Saint-Germain.

Hapoel Tel Aviv, 
trofejemi ověnčený klub

Před dvěma týdny viktoriáni svého soka z Izraele dokázali 

na venkovním hřišti porazit. Mohli se však přesvědčit, že 

je v  nadcházejícím klání Evropské ligy nečeká opravdu 

nic lehkého. Hapoel předvedl výborný výkon a místy, 

jak samotní Plzeňané přiznali, stálo 

při Viktorii štěstí. Nicméně tři body 

skončily v náruči celku ze Štruncových 

sadů. Podaří se svěřencům trenéra 

Pavla Vrby zopakovat stejný výsledek 

proti veleúspěšnému izraelskému 

klubu i v domácím prostředí? 

11 
KAPITOL  

18 

PŘEKVAPENÍ

PAVEL HORVÁTH 
MŮJ PŘÍBĚH NEKONČÍ 
NEVŠEDNĚ NAPSANÁ KNIHA 
SKVĚLÉHO FOTBALOVÉHO VYPRAVĚČE.

VYCHÁZÍ  5. 11. 2012

AUTOGRAMIÁDA PAVLA HORVÁTHA 
15. 11. 2012 16:00 – 18:00 HODIN, OC PLAZA, PLZEŇ 
KNIHU LZE ZAKOUPIT OD 29.10. 2012 NA WWW.PAVELHORVATH.CZ
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P L Z E Ň

malby natery

Partneři

LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

DYBS 
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Soupiska

Brankáři 
1  Matúš Kozáčik  27. 12. 1983
13  Petr Bolek  13. 6. 1984
24  Aleš Mandous  21. 4. 1992

Obránci
2  Lukáš Hejda  9. 3. 1990
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  2. 3. 1986
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci
5  Marek Hanousek  6. 8. 1991
7  Martin Zeman  28. 3. 1989
10  Pavel Horváth  22. 4. 1975
16  Vladimír Darida  8. 8. 1990
22  Edgar Malakyan  22. 9. 1990
26  Daniel Kolář  27. 10. 1985
29  David Štípek  31. 5. 1992 

Útočníci
6  Matěj Končal  8. 12. 1993
12  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
17  Jakub Hora  23. 2. 1991
23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavní trenér
Pavel Vrba  6. 12. 1963

Asistenti trenéra
Karel Krejčí  20. 12. 1968
Jiří Skála 10. 10. 1973
Pavel Průša  24. 11. 1961

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň

Brankáři
1 Boris Kleyman 26. 10. 1990
22 Ariel Leon Talias 10. 11. 1989
30 Édel Apoula 17. 6. 1986

Obránci
4 Mor Shushan 4. 11. 1988
6 Tomer Ben-Yosef 2. 9. 1979
7 Eliran Danin 29. 3. 1984
10 Walid Badier 12. 3. 1974
17 Zeev Haimovich 7. 4. 1983
20 Ygal Antebi 1. 8. 1974
29 Iyad Khutaba 20. 11. 1987
44 John Pantsil 15. 6. 1981
55 Nikola Petković 23. 8. 1986

Záložníci
3 Nir Lax 10. 8. 1994
5 Hanan Maman 28. 8. 1989
11 Elroy Cohen 7. 1. 1989
14 Gil Vermouth 5. 8. 1985
15 Salim Toama 9. 8. 1979
18 Shay Abutbul 16. 1. 1983
19 Eric Djemba-Djemba 4. 5. 1981
21 Roei Gordana 6. 7. 1990
26 Avihay Yadin 26. 10. 1986
27 Kfir Izenstein 18. 2. 1993
28 Artur Atadjanov 3. 3. 1991
32 Bruno Coutinho 21. 6. 1986

Útočníci
8 Eden Shrem 9. 3. 1993
9 Victor Mare 31. 5. 1989
12 Tal Ben Haim II 5. 8. 1989
16 Omer Damari 24. 3. 1989
99 Toto Tamuz 1. 4. 1988

Hlavní trenér 
Yossi Abukasis

/ Soupiska

HOSTÉ
Hapoel Tel Aviv FC


