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Vážení SPORTOVní PŘáTeLÉ,
Vítám vás na prvním domácím zápase nové sezony. Máme za sebou poměrně hektické 

léto, nyní je již vše nachystáno na zápas proti Jablonci. Vedení Viktorie se snažilo na poli 

sportovním i organizačním udělat maximum pro to, abyste byli s nadcházejícím ročníkem 

maximálně spokojeni. 

Tým zůstal pohromadě, z  tradičních článků prvního týmu odešli pouze Michal Ďuriš 

a Tomáš Wágner na hostování do Mladé Boleslavi. Oba hráči toužili po větším zápaso-

vém vytížení a také nové výzvě, za dosavadní angažmá ve Štruncových sadech je jim třeba 

poděkovat. Opačným směrem naopak zamířil Jan Chramosta, od kterého si slibuje další 

zkvalitnění naší útočné síly. Nově dorazili také středopolaři Ondřej Vaněk a Martin Chrien, 

naopak do známého prostředí se vrací oblíbenci plzeňských tribun Václav Pilař a Franti-

šek Rajtoral. 

Věřím, že po zapracování těchto posil bude Viktoria týmem, na který budou moct být fanoušci právem hrdí. Vstup do sezony sice nevyšel dle 

představ, nicméně není třeba věšet hlavu. Sezona je velmi dlouhá a rozhodující zápasy jsou teprve před námi. V okamžiku psaní těchto řádek 

nás dělí pouze několik hodin od výkopu prvního duelu 3. předkola EL v Rumunsku a já jsem přesvědčen, že výsledek z Ploješti nám dá před 

domácí odvetou dobrou výchozí pozici k postupu do dalších bojů. Účast v základní skupině Evropské ligy je samozřejmě naším cílem, stejně 

tak jako boj o titul v domácí soutěži. 

Náš dnešní soupeř přijíždí do Plzně v pozici sledovaného týmu, který se letními 

příchody zařadil mezi favority SYNOT ligy. Jablonec má navíc motivaci z loňské 

sezony, kdy jsme zde v Doosan Areně dokázali Severočechům nastřílet 6 bra-

nek. Sílu soupeře samozřejmě respektujeme, přesto nemůže být cíl jiný než 

tisk 3 bodů. Chceme domácí sezonu odstartovat vítězně bez ohledu na to, kdo 

proti nám stojí. 

Pevně věřím, že fanoušci budou naší oporou tak, jako tomu bylo v předchozích 

sezonách. Počet držitelů permanentních vstupenek se opět zvýšil, za což bych 

chtěl nejvěrnějším příznivcům moc poděkovat. Já, tým i zaměstnanci klubu 

uděláme v následujících dnech a týdnech maximum pro to, abyste po každém 

zápase odcházeli spokojeni s vědomím, že Viktoria jde správnou cestou. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Ondřej Vaněk / 

Začátky v Zemanu Brno
Často se stává, že k fotbalové kariéře své potomky směřují přede-
vším tatínkové, Ondřeji Vaňkovi ovšem ukázal kouzlo fotbalu ně-
kdo jiný. „Poprvé mě na trénink přivedla mamka s babičkou, bylo 
mi pět let a začínal jsem v Zemanu Brno. Ten klub už neexistuje, 
ale vzpomínám si, že jsme trénovali na podobném místě, kde kope 
ligu dnešní Zbrojovka,“ vzpomíná na své úvodní fotbalové krůčky 
Vaněk. „Mým prvním trenérem byl pan Kučera, který byl zároveň 
i naším třídním ve fotbalové škole. Vedl mě asi nejdéle v mojí ka-
riéře. Od třetí třídy až do deváté,“ pátrá ve vzpomínkách na školní 
léta Ondřej Vaněk. Myšlenky mladého fotbalového nadšence smě-
řovaly pouze k fotbalu, není tedy divu, že se tu a tam kromě stu-
dijních a sportovních úspěchů objevila také nějaká ta kaňka. „Ve 
škole mi to šlo jako ostatním. Jednou jsem ale dostal dvojku z cho-
vání. Ale čestně přiznávám, že jsem v tom byl nevinně,“ směje se 
Ondřej, nad jehož školní docházkou bděla především maminka. 
„Je učitelka, takže se mě snažila tlačit do učení. Myslím ale, že 
i ona věděla, že moje zájmy jsou někde jinde. Od mládí jsem ří-
kal, že budu hrát fotbal a že by mě to jednou mohlo živit.  Na moc 
jiných věcí jsem se nesoustředil. Měl jsem jasný cíl,“ dodává ab-
solvent fotbalové základní školy. „Na škole jsme měli fotbalovou 
třídu a já se do ní dostal. Místo dvou vyučovacích hodin týdně jsme 
chodili na tréninky a celkově naše škola spolupracovala s fotba-

lovým klubem,“ vrací se ve v z p o m í n -
kách do školních lavic Va- něk, jehož 
vzorem byla jedna z  nej- v ě t š í c h 
postav fotbalové historie, Fr ancouz 
Zinedine Zidane. V  začát- cích v Brně 
se setkal s  několika hráči, j e j i c h ž 
jména se dnes objevují na soupiskách 
ligových klubů. „Potkal jsem s e 
s  Luďkem Pernicou, který 
momentálně hraje 
v  Jablonci nebo 
s  Václavem Hlad-
kým, gólmanem 
Brna. Chvíli jsem 
hrál třeba i s  Pe-
pou Šuralem. Těch 
kluků je víc, ale vět-
šina hraje nižší sou-
těže, nebo se fotbalu 
věnuje na jiné úrovni,“ 
uzavírá brněnskou ka-
pitolu čtyřiadvacetiletý 
fotbalista.

Přestup do Slavie. 
Krok do neznáma?
V dorosteneckém věku 
totiž talentovaný mla-
dík přestoupil do Slavie 
Praha. „Zpětně to hod-
notím jako krok správ-
ným směrem. V  Brně 
pak neměli kluci z  na-
šeho týmu úplně na 
růžích ustláno a pro mě 

OnDŘeJ VAnĚK: 
OD MLáDí JSeM MĚL JASný CíL

Brněnský rodák, který si vyzkoušel angažmá v  hlavním 

městě nebo v srdci Turecka. Nejvýrazněji se však Ondřej 

Vaněk do povědomí českých fanoušků zapsal zápasy 

v  dresu Baumitu Jablonec. Čtyřiadvacetiletý záložník 

s  ofenzivními sklony se může právě dnes představit 

plzeňským ochozům. Pojďme se tedy podívat, jaká historie 

zápasu konanému v první srpnové neděli předcházela.
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lovým klubem,“ vrací se ve lovým klubem,“ vrací se ve v z p o m í n -
kách do školních lavic Va-kách do školních lavic Va- něk, jehož 
vzorem byla jedna z  nej-vzorem byla jedna z  nej- v ě t š í c h 
postav fotbalové historie, postav fotbalové historie, Fr ancouz 
Zinedine Zidane. V  začát-Zinedine Zidane. V  začát- cích v Brně 
se setkal s  několika hráči, se setkal s  několika hráči, j e j i c h ž j e j i c h ž 
jména se dnes objevují na jména se dnes objevují na soupiskách soupiskách 
ligových klubů. „Potkal jsem ligových klubů. „Potkal jsem s e s e 
s  Luďkem Pernicou, který s  Luďkem Pernicou, který 
momentálně hraje momentálně hraje 
v  Jablonci nebo v  Jablonci nebo 
s  Václavem Hlad-s  Václavem Hlad-
kým, gólmanem kým, gólmanem 
Brna. Chvíli jsem Brna. Chvíli jsem 
hrál třeba i s  Pe-hrál třeba i s  Pe-
pou Šuralem. Těch pou Šuralem. Těch 
kluků je víc, ale vět-kluků je víc, ale vět-
šina hraje nižší sou-šina hraje nižší sou-
těže, nebo se fotbalu těže, nebo se fotbalu 
věnuje na jiné úrovni,“ věnuje na jiné úrovni,“ 
uzavírá brněnskou ka-uzavírá brněnskou ka-
pitolu čtyřiadvacetiletý pitolu čtyřiadvacetiletý 
fotbalista.fotbalista.

Přestup do Slavie. Přestup do Slavie. 
Krok do neznáma?Krok do neznáma?
V dorosteneckém věku V dorosteneckém věku 
totiž talentovaný mla-totiž talentovaný mla-
dík přestoupil do Slavie dík přestoupil do Slavie 
Praha. „Zpětně to hod-Praha. „Zpětně to hod-
notím jako krok správ-notím jako krok správ-
ným směrem. V  Brně ným směrem. V  Brně 
pak neměli kluci z  na-pak neměli kluci z  na-
šeho týmu úplně na šeho týmu úplně na 
růžích ustláno a pro mě růžích ustláno a pro mě 
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bylo vlastně štěstím, že jsem měl možnost odejít do Slavie. My-
slím, že přestup do hlavního města byl pro můj fotbalový vývoj 
klíčový. V  Praze jsem sice nikoho neznal, ale nebylo to pro mě 
složité. Měl jsem sedmnáct let a na ruch velkého města jsem byl 
zvyklý z Brna. V Praze jsem si také dodělal školu, mám maturitu 
na obchodní akademii,“ popisuje přesun do hlavního města On-
dřej Vaněk. „Ve Slavii jsem hrál rok v dorostu a pak třetí ligu za 
druhý tým Slavie. V něm mě vedl pan Janů, na toho vzpomínám 
moc rád, dal mi do mého fotbalového života hodně,“ nezapomíná 

zmínit jednu z nejdůležitějších osob ve své kariéře. Zatímco sou-
časný viktorián doufal v co nejvíce startů v rezervním týmu Sla-
vie Praha, tehdejší hlavní trenér sešívaných Karel Jarolím dal 
Vaňkovi příležitost okusit atmosféru ligového celku. „Byl to sen 
každého z nás. Já měl navíc štěstí, že jsem nastoupil také do zá-
pasu ligy proti Brnu,“ vzpomíná na symbolickou chvíli hráč, který 
měl nedlouho na to odejít na hostování na sever Moravy. „Půl roku 
jsem hostoval v Hlučíně. Byla to vlastně taková farma Slavie, kam 
nás odešlo několik. Na tohle období nevzpomínám zrovna dobře, 
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Slavii se přestalo dařit a navíc začala finanční krize, která se na 
fotbale také podepsala. Obecně panovaly napjaté vztahy a vyvr-

cholilo to tím, že nikdo z nás nově příchozích pak v Hlučíně nehrál. 
Na druhou stranu, nebýt tohoto hostování, nedostal bych se do 

Jablonce,“ dostává se k další kapitole svého fotbalového příběhu.

V zeleném dresu do Evropy
„Po půl roce mě kontaktovali zástupci Jablonce, jestli bych měl zá-

jem hrát na severu Čech. Sledovali mě dlouhodobě, protože co jsem 
se pak dozvěděl, měli kontakty na mé mládežnické trenéry. V Jab-

lonci jsem znal akorát Honzu Kovaříka, se kterým jsem se potkal ve 
Slavii a se kterým se vlastně naše kariéry pořád potkávají. Už od 
mládí byl on spíš klidný typ a já takový živější,“ usmívá se Vaněk, 
který zkraje účinkování v Jablonci nastupoval pouze sporadicky. To 
se ovšem mělo změnit příchodem trenérů Kotala a Skuhravého. 
„Mým prvním velkým úspěchem bylo vítězství v  Poháru České 
pošty, kdy jsme se utkali s Mladou Boleslaví. Po vítězství v lize 
je to vlastně další velká meta, které chce dosáhnout asi každý 
fotbalista v Česku,“ pokračuje odchovanec jižní Moravy, který 
napevno zakotvil na severu Čech. Díky úspěchům na domácí 
scéně měli jablonečtí možnost hrát předkola evropských 
pohárů. „Ještě před Pohárem jsme hráli v Evropské lize zá-
pasy s Flamurtari a Alkmaarem. Sezónu poté jsme ve čtvr-
tém předkole vypadli s  Betisem Sevilla. Měli jsme ambice 
postoupit do základní skupiny, ale ani jeden zápas se nám 
nepodařil tak, jak bychom si představovali,“ připomíná Va-
něk účinkování v předkolech Evropské ligy. Důrazného zá-
ložníka s čichem na góly si všiml také trenér juniorského 
reprezentačního celku Jakub Dovalil. „V té době nás bylo 
v nominaci z Jablonce několik. Když si vzpomenu na tuto 
dobu, musím zmínit jeden dvojzápas, který nás stál po-
stup na Euro. V  Baráži s  Ruskem jsme nedali penaltu 
a spálili i další šance. Podle mě jsme byli lepší, ale po-
stoupil soupeř. Měli jsme kvalitní kádr, tehdy tam hrál 
Václav Kadlec, Matěj Vydra, Jan Kopic nebo Marek Ha-
nousek. Ta parta byla skvělá a dodneška mě to mrzí,“ 
nedává zapomenout na velkou příležitost probojovat 
se na závěrečný evropský turnaj. Českou republiku 
měl možnost reprezentovat i na seniorské úrovni. 
„Byl jsem moc rád, kdo by nechtěl hrát za repre-
zentaci. V Jablonci se mi dařilo a dal jsem několik 
gólů. Tím jsem si asi vysloužil pozornost trenéra 
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a mohl si zahrát s kluky, které jsem předtím znal jen z televize,“ říká 
spokojeně Ondřej Vaněk.

Turecké dobrodružství
Jako každého mladého fotbalistu lákala i hráče do té doby vyzná-
vajícího zelené barvy jabloneckého dresu možnost zahraničního 
angažmá. V  zimě 2014 přestoupil do tureckého Kayserisporu, 
týmu v samém srdci Turecka. „Věděl jsem, že mě sleduje několik 
klubů. Konkrétní nabídka, která mě navíc lákala, přišla pouze od 
Turků,“ líčí reprezentant, kterému nejvíc učarovala vysoká pro-
fesionalita klubu z města Kayseri. „Měli jsme k dispozici obrov-
ský realizační tým včetně několika odborníků na fyzioterapii nebo 
specializovaných masérů. Starali se tam o mě opravdu dobře, na-

víc v  Turecku má fotbal obrovskou popularitu, takže se stávalo, 
že nás fanoušci poznávali v restauracích a na ulici. Když se nám 
dařilo, nosili nás fanoušci na rukou, když tomu ale bylo naopak, 
dali nám to patřičně najevo. Když jsme v zápase o sestup do druhé 
ligy prohrávali dva nula v osmdesáté minutě, začali diváci trhat 
sedačky a zasypali jimi hřiště. Ze stadionu nás musela eskortovat 
policie,“ přidává negativní zkušenost s vášnivým publikem Ondřej 
Vaněk. „Život je v Turecku dost odlišný než v Evropě. Po tréninku 
jsem musel hned domů, protože kromě stadionu nebylo ve městě 
vlastně nic jiného. Nikdo z  vně klubu nemluvil anglicky, takže 
o nějakém vyžití mimo fotbal nemůže být řeč,“ vrací se k nedávné 
situaci uprostřed asijské části Turecka. „Naštěstí jsem tam byl 
s přítelkyní, protože to bylo opravdu náročné na psychiku. Byla to 
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skvělá zkušenost po sportovní stránce, ale zkrátka jsem se s Tu-
reckem nesžil,“ dodává. 

Od léta Viktoriánem
Před začátkem sezóny 2014/2015 ovšem přišla nabídka ze západu 
Čech, Vaněk nezaváhal a turecké trápení vzalo šmahem za své. „Pl-
zeň o mě měla eminentní zájem a já jsem moc rád, že tu můžu být. 
Stihl jsem si projít trochu město, ale myslím, že na to ještě bude čas. 
Mám tu byt, takže věřím, že časem Plzeň poznám ještě víc,“ má jasno 
Vaňous, který se do povědomí fanoušků dostal také výrazným teto-
váním. „Nechal jsem se tetovat na několikrát, ale ještě to nemám 
úplně hotové. V zimě se chystám, že dokončíme ruku a pak se uvidí. 
To tetování pro mě má význam, ale ten nechci prozrazovat. Myslím, 
že kdo má možnost si to prohlédnout detailněji, získá nějakou před-
stavu,“ říká Ondřej s nádechem tajemna. Ačkoli byl Vaněk hráč cel-
kem šesti klubů v České republice i Evropě, stále v něm zůstává kus 
Brňana. „Do Brna se rád vracím a až budu končit kariéru, dokážu 
si představit, že by to mohlo být v Brně. Do té doby ale ještě zbývá 
hodně času a já věřím, že budu úspěšný tady v Plzni a pomůžu jí k co 
nejlepším výsledkům jak v domácí lize, tak v evropských pohárech,“ 
uzavírá odhodlaně viktorián s dvacítkou na zádech.

Moře nebo hory?
Hory.

Pivo nebo víno?
Ani jednomu moc neholduji, ale asi spíš pivo.

Knedlík nebo těstoviny?
Těstoviny, jsou zdravější a také mi více chutnají.

Iron Maiden nebo Justin Bieber?
Iron Maiden, rocková muzika se mi líbí.

Horor nebo komedie?
Jak kdy …

Knížka nebo časopis?
Časopis

Auto nebo kolo?
Auto.

Trénink nebo zápas?
Zápas, to je jasné!

La Liga nebo Premiere League?
Určitě španělská La Liga.

Messi nebo Ronaldo?
Ronaldo, byl to jeden z mých vzorů.

Červená nebo modrá?
Modrá.

DOTAZNÍK PRO ONDŘEJE VAŇKA

 MESSI NEBO RONALDO? 
PORTUGALEC BYL MÝM VZOREM.
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•  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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První část přípravy se odehrávala na západě Čech a byla zamě-
řená více na fyzickou připravenost. Svěřenci trenéra Uhrina tak 
mimo jiné absolvovali zátěžové testy a náplň tréninku byla věno-
vaná běhání. „Je to náročné, ale to k tomu patří. Ještě že je areál ve 
Štruncových sadech tak pěkný, je tu pěkné okolí,“ popisoval úvodní 
tréninky Jan Chramosta. V  tomto období FC Viktoria odehrála tři 
přípravné zápasy s týmy z druhé ligy nebo ČFL. 

TJ Jiskra Domažlice–FC Viktoria Plzeň 1:8 (1:3)

Branky: 15. Mužík – 17., 59. Vaněk, 23., 32., 78. Stratil, 66. vlastní, 
69., 80. Hora
Viktoria Plzeň: Bolek (46́  Pavlík) - Rajtoral (67´ Hrubý), Řezník, 
Hubník, Kovařík (68´ Lukeš) - Hrošovský, Horváth (46́  Chrien) - 
Vaněk, Hora, Stratil - Chramosta (59´ Hrdlička)

FC Viktoria Plzeň - FK Baník Sokolov 4:1 (2:0)
Branky:  23. Bakoš, 40. 
Horváth, 69. Vondráček 
(vlastní gól) a  80. Tecl – 54. 
Kobylík
FC Viktoria Plzeň: 1. polo-
čas:  Bolek – Rajtoral, Či-
šovský, Hejda, Limberský – 
Horváth, Hořava – Petržela, 
Kolář, Chramosta – Bakoš

2. poločas:  Pavlík – Řezník, Hejda, Procházka, Kovařík – Chrien, 
Hrošovský – Hora, Stratil (72´ Chramosta), Vaněk – Tecl

FC Viktoria Plzeň–FK Baník Most 5:1 (1:1)
Branky:  33.  Tecl, 58.  Chra-
mosta (pen.), 64.  Chramosta, 
66.  Kolář, 84.  Chramosta – 
8. Nguyen
FC Viktoria Plzeň:  Kozá-
čik – Řezník (63´Hrošovský), 
V. Procházka, Čišovský (46́  
Hejda), Limberský (46́ Rajto-
ral) – Horváth (46́  Chrien (70´ 

Tecl) ), Hrošovský (46́  Hořava) – Vaněk (C) (46́  Petržela), Tecl (46́  
Kolář) , Kovařík – Bakoš (46́  Chramosta) 

Druhá část soustředění probíhala v  rakouském Westendorfu. Do 
městečka pod Alpami západočeský klub zavítal již počtvrté, tré-
ninky byly více zaměřené na práci s míčem. „Nemáme důvod jezdit 

VIKTORIánI ABSOLVOVALI náROČnOU LeTní 
PŘíPRAVU

Na hráče Viktorie Plzeň před startem nové sezony 

čekala klasická letní příprava. Neoblíbený fyzický dril 

absolvovali viktoriáni už jen v  Plzni, na desetidenním 

rakouském soustředění již byla na programu především 

práce s  míčem. Rakouský pobyt přibližovala fanouškům 

pravidelně kamera ViktoriaeTV, příznivci červeno-modrých 

si mohli užít také profesionálně zpracované přímé přenosy 

všech tří přípravných duelů.
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jinam, ve Westendorfu je o nás skvěle postaráno. Výborný hotel, 
skvělé hřiště, zkrátka tu máme vše, co potřebujeme,“ nešetřil 
chválou Marek Bakoš. I v Rakousku Viktoria odehrála tři přípravné 
zápasy, ve kterých dal trenér Dušan Uhrin prostor všem hráčům. 

FC Viktoria Plzeň–FK Karabach Agdam 1:3 (0:2)

Branky: 70. Kolář – 4. Reynaldo, 28. Leroy, 71. Muarem
FC Viktoria Plzeň : 1. poločas: Kozáčik – Rajtoral, Hejda, Procházka, 
Limberský –Petržela, Vaněk, Horváth, Pilař – Chramosta, Bakoš
2. poločas: Bolek – Řezník, Hejda (58´ Hubník), Procházka, Kova-
řík – Vaněk (83´ Kratochvíl), Hrošovský – Petržela (83´Medvěděv), 
Kolář, Chramosta (58´ Stratil) – Tecl

FC Lokomotiv Moskva–FC Viktoria Plzeň 4:2 (1:1)

Branky: 6. Rajtoral, 52. Kolář – 45+2.Tkachyov,  68. Grigoriev (pen). 
76. Miranchuk, 90+2. Grigoriev
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda (70´ Hubník), Procházka, 
Limberský – Horváth (75´ Stratil), Hrošovský – Rajtoral (60´ Petr-
žela), Kolář (75´ Chramosta), Kovařík (76́  Hubník) – Tecl  (60´Bakoš)

FC Viktoria Plzeň–FC Ingolstadt 04 2:2 (1:1)

Branky: 21. Lex, 69. Mijatovič – 35. Kolář (pen.), 74. Hubník
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik(46́  Bolek) – Rajtoral (46́  Řezník), Hub-
ník, Procházka, Limberský  - Horváth, Hrošovský – Petržela (67´ 
Stratil), Kolář (46́  Vaněk), Kovařík – Tecl (46́ Bakoš)

PŘíPRAVnÉ záPASY z RAKOUSKA 
nA VIKTORIA TV

Viktoria Plzeň během soustředění ve Westendorfu připravila pro 
své fanoušky přímé přenosy přípravných zápasů. Souboje se za-
hraničními soupeři mohli fanoušci sledovat jako v televizi – utkání 
totiž snímalo několik kamer, připravené byly pozápasové rozho-
vory i opakované záběry. O komentář se postaral pro plzeňské fa-
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Společnost KAPPENGERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. zajišťuje již více než 20 let komplexní dodávky a montáže ve všech 
oblastech silnoproudu, slaboproudu, vč. zpracování projektové dokumentace a zajištění nepřetržitého záručního i pozáručního 
servisu. V posledních letech významně rozšířila výrobu silnoproudých rozvaděčů, rozvaděčů pro měření a regulaci i rozvaděčů pro 
pracovní stroje ve vlastní výrobní hale. Hlavní prioritou naší společnosti je a bude spokojený zákazník, pro jehož požadavky jsme 
kdykoliv rádi k dispozici. 

 
KAPPENGERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. 
 
Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00  Plzeň 
fax: +420 377 832 119 
tel.: +420 377 832 111 
e-mail: kbelektro@kbelektro.cz 
web: www.kbelektro.cz 
 
 

 
 
 noušky dobře známý Jiří Poór. Projekt, který zatím nemá v Česku 

obdoby, se setkal s velkým ohlasem především ve druhém utkání 
západočeského klubu proti Lokomotivu Moskva. Přímý přenos 
a také záznam utkání si na You Tube kanálu Viktoria TV pustilo 
téměř 30 tisíc fanoušků. Nutno uznat, že polovinu tvoří fanoušci 
Lokomotivu, nicméně 15 tisíc diváků z  České republiky je stále 
neuvěřitelné číslo.„Takový zájem o přímé přenosy jsme upřímně 
nečekali a samozřejmě nás celkové číslo hodně potěšilo. Je vidět, 
že fanoušci Plzně s týmem žijí a chtějí ho podporovat i v příprav-
ných zápasech,“ říká tiskový mluvčí Pavel Pillár.

SUPeRPOHáR Se SPARTOU PRAHA

Po návratu do Čech už probíhaly poslední přípravy před vstupem 
do nové sezony, která pro Viktorii začala Superpohárem se Spartou 
Praha. Viktoria v utkání sice předvedla bojovný výkon, nicméně na 
Letné prohrála a pohár nezískala. 

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 0:3
Branky: 10. Lafata, 
33. Krejčí, 90. Brezna-
ník
FC Viktoria Plzeň: Ko-
záčik - Rajtoral, Hejda, 
Procházka, Limberský 
- Horváth, Hrošovský 
- Petržela, Kolář (65´ 
Bakoš), Kovařík (45´ 
Pilař, 79´ Hořava) - 
Tecl
AC Sparta Praha: Bičík 
– Kadeřábek, Švejdík, 
Holek, Costa– Dočkal, 
Vácha, Matějovský (73´ 
Mareček) – Přikryl, 
Krejčí (58´ Breznaník) 
– Lafata (86́  Nešpor)

Letní příprava a Superpohár / 
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je mi velkou ctí, že Vás 
mohu přivítat na prvním 
domácím utkání nejvyšší 
fotbalové soutěže, která 
nese od letošní sezóny ná-
zev SYNOT liga.

SYNOT je úspěšnou me-
zinárodní skupinou, která 
působí v několika průmy-
slových odvětvích ve 12 
zemích světa. Spojení sku-
piny SYNOT právě s ne-
vyšší fotbalovou ligou bylo 
proto příležitostí, která se 
neodmítá. 

Osobně jsem fotbal ni-
kdy nehrál, protože jsem 
se v dětství věnoval jiné-
mu kolektivnímu sportu, 
basketbalu, ke kterému 
mne přivedl můj otec. 
Už tehdy mne však fot-
bal lákal svými emocemi 
a především tím, jakou 
energii a nadšení doká-
že lidem rozdávat. Jsem 
proto upřímně rád, že se 
skupina SYNOT dohodla 
s Fotbalovou asociací ČR 
na generálním partnerství 
nejvyšší fotbalové soutě-
že a můžeme tak spojit 

síly minimálně na nejbližší 
čtyři roky. Jsem si jistý, že 
i můj otec, pro kterého se 
fotbal stal doslova srdeč-
ní záležitostí, by měl z této 
podpory českého fotbalu 
radost. 

Fotbal je ta nejkrásněj-
ší hra. Může se hrát na 
všech úrovních a svými 
emocemi dokáže spojit 
hráče, trenéry, funkcioná-
ře a především Vás, fot-
balové fanoušky. Přestože 
každý z Vás fandí svému 
klubu, samotná hra je to, 
co nás všechny spojuje. 

V českém fotbale jsem na 
všech úrovních poznal 
řadu schopných a zapá-
lených lidí, kteří se fot-
balem umí a chtějí bavit. 
My jim v jejich snažení 
budeme rádi nápomoc-
ni. Fotbal nabízí neko-
nečný potenciál zábavy 
pro miliony fanoušků po 
celém světě. Rád bych 
proto, abychom společ-
ně s Fotbalovou asociací 
ČR a Ligovou fotbalovou 
asociací dokázali tento 
potenciál alespoň částeč-
ně využívat s cílem bavit 
fotbalem především Vás, 
fotbalové fanoušky. 

Těším se na fotbalová se-
tkání s Vámi, kteří máte 
fotbal rádi stejně jako já, 
a věřím, že spolu proži-
jeme krásné fotbalové 
chvíle.

Na startu prvního roční-
ku SYNOT ligy Vám přeji 
hodně fotbalové radosti 
ze hry i výsledků toho „Va-
šeho“ klubu. 

 Ivo Valenta

Vážení fotbaloví fanoušci,



VIKTORIÁN 1 SL 2014 15

Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří Každé kolo SYNOT ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 
venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých 

statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

Věděli jste, že...

Slavia sice čeká na výhru nad Baníkem už 
9 zápasů, ale před tím jich naopak 

12 v řadě neprohrála.

SLA – OVA

Jihlava stále čeká na své první vítězství 
nad Spartou. Hrála proti ní šestkrát, z toho 
čtyřikrát prohrála a dvakrát remízovala.

SPA – JIH
V historii uhrál Liberec v domácích 

zápasech 68 % ze všech možných bodů. 
Příbram z venkovních zápasů vytěžila

 23 % bodů.

LIB – PRI

Mladá Boleslav je v domácím prostředí 
proti Dukle stoprocentní. Ve třech zá-

pasech neztratila ani bod.

MBL – DUK

V posledních šesti vzájemných duelech 
padlo 25 branek, což je průměr více

než 4 branky na zápas. 

PLZ– JAB

Teplice na České Budějovice doma umí. 
Z 11 utkání Na Stínadlech jich vyhráli 9.

TEP – CEB

Sedm z 22 vzájemných zápasů skončilo 
remízou, když rovnou pět z nich bylo

 bezbrankových a zbylé dvě skončily 1:1.

BNO – HKR

Ani jednomu týmu se moc nedaří ven-
kovní zápasy. Bohemians na Slovácku 

vyhráli ze sedmi pokusů jednou, Slovácko 
v Praze dvakrát.

SLO – BOH
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klubu, samotná hra je to, 
co nás všechny spojuje. 
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lených lidí, kteří se fot-
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tkání s Vámi, kteří máte 
fotbal rádi stejně jako já, 
a věřím, že spolu proži-
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Vážení fotbaloví fanoušci,
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„Být na fotbale je moje práce. 
A kdyby nebyla? Chodil bych stejně.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

Sledujte ofi ciální twitter účet SYNOT ligy @Synotliga_CZ

Okomentujte dění v SYNOT lize pod unikátním hashtagem #SYNOTweet nebo 
#SYNOTliga  a staňte se součástí klubových bulletinů. Váš komentář bude vidět!

SYNOT liga @Synotliga_CZ

@HOLAS8: Galacticos z Jablonce táhnou... 4150 diváků #synotliga

@BetterSorrow: Slyšel jsem, že je Praha historické město, ale že až takhle...#elektrina 
#SYNOTweet

@LukasSveda: Ljevakovič začal hon na titul mistra @Synotliga_CZ ve sbírání žlutých 
karet neohroženě a už po půlhodině prvního zápasu se dočkal.

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Tomáš Pištora: 
Byl jsem na HK 

a celkem slušnej fotbal
s Teplicema jsme odehráli 

Petr Kličko: 
Samozrejme Klokani! 

Necekal jsem, ze budou 
az takto kousat lonske 

mistry!

Iveta Muselová: 
No zatím 

Bohemka byla 
fakt dost dobrá 

Honza Kaňok: Slovan!   Sledoval 
jsem celý zápas v TV a myslím, 
že zasloužena remíza jak jsem 
čekal:D Příští týden musí být

s Příbrami 3 body ! 

Alois Gita: Tři bodové 
ztráty aspirantů na 

poháry - Teplic, Liberce
a zejména Plzně.  

Pro ligové zelenáče
a příbramské horníky!

Tomáš Kozok: 
bohemka hrála 

dobře a to říkám 
jako fanoušek 

sparty

Výkon kterého týmu se vám v nové sezoně zatím nejvíce líbil?

Poslední utkání prvního kola SYNOT ligy je minulostí. 
Překvapil vás některý výsledek?

www.synotliga.cz
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No zatím 

Bohemka byla 
fakt dost dobrá 

Honza Kaňok: Slovan!   Sledoval 
jsem celý zápas v TV a myslím, 
že zasloužena remíza jak jsem 
čekal:D Příští týden musí být

s Příbrami 3 body ! 

Alois Gita: Tři bodové 
ztráty aspirantů na 

poháry - Teplic, Liberce
a zejména Plzně.  

Pro ligové zelenáče
a příbramské horníky!

Tomáš Kozok: 
bohemka hrála 

dobře a to říkám 
jako fanoušek 

sparty

Výkon kterého týmu se vám v nové sezoně zatím nejvíce líbil?

Poslední utkání prvního kola SYNOT ligy je minulostí. 
Překvapil vás některý výsledek?

www.synotliga.cz



18 VIKTORIÁN 1 SL 2014 / Soupiska hráčů

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 147
Prvoligové branky 9

4

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 420
Prvoligové branky 82

10

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 156
Prvoligové branky 3

14 Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 258
Prvoligové branky 19

21 Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 64
Prvoligové branky 12

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 126
Čistá konta 51

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 236
Prvoligové branky 15

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 67
Prvoligové branky 4

2

FC VIKTORIA PLzeň

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 139
Prvoligové branky 16

19

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Čistá konta 35

33Petr Bolek
8. 4. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 7
Čistá konta 2

13

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 240
Prvoligové branky 31

11

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 161
Prvoligové branky 11

7

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 27
Prvoligové branky 6

17

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 7
Prvoligové branky 2

24

Martin Chrien
8. 9. 1995
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

18

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 54
Prvoligové branky 10

6

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 76
Prvoligové branky 10

20



VIKTORIÁN 1 SL 2014 19Soupiska hráčů / 

Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 231
Prvoligové branky 54

26 Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 120
Prvoligové branky 44

23Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 59
Prvoligové branky 22

9

Dušan Uhrin 
11. 10. 1967
hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

Michal Rukavička 
29. 9. 1985
fyzioterapeut, 
kondiční trenér

zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Dragos Picu
29. 9. 1976
asistent trenéra

zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Petr nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

MUDr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

MUDr. Petr zeman, MBA 
1. 8. 1977
lékař

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 244
Prvoligové branky 27

27 Jan Chramosta
12. 10. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 34

29 Vítězslav Hrdlička
5. 4. 1995
Post útočník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

31
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PARTneŘI MLáDeže

VýznAMní PARTneŘI

GeneRáLní PARTneR MLáDeže HLAVní PARTneR MLáDeže
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ÚSPĚŠNÍ DOMA
I V ZAHRANIČÍ!
SPOLEČNĚ JIŽ NĚKOLIK LET
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Ve čtvrtek si svěřenci trenéra Jiřího Ži-
láka poradili s Wolfsburgem v poměru 
1:0 a ze zápasu s gruzínským Dinamem 
Tbilisi vzešla bezbranková remíza. 
Druhý hrací den nabídl vítězství Vikto-
rie nad Benfikou Lisabon 2:1 a remízu 
se silným celkem Borussie Dortmund. 
Neporaženi tak vstupovali plzeňští do-
rostenci do semifinále turnaje. Tam na 
ně čekal turecký celek Galatasaray. Po 

vyrovnaném výkonu a základní době bez vstřelené 
branky rozhodovala penaltová loterie. V  ní byli 
šťastnější mladíci z Turecka. V zápase o bronzové 
medaile se Západočeši utkali s  Borussií Mön-
chengladbach, která ovšem byla nad síly čer-
veno-modrého celku. Celkově si tak viktoriáni 
odváží z turnaje, kterého se zúčastnily velko-
kluby napříč Evropou, čtvrtou příčku. 

Výborné představení dorostenců Viktorie 
podtrhla cena fair play udělovaná nej-
slušnějšímu celku turnaje. Individuální 
ocenění si odnesla také opora loňského 
dorosteneckého týmu do sedmnácti let, 
brankář Sváček, jenž byl vyhodnocen 
jako nejlepší gólman čtyřdenního klání.

DOROSTenCI SI z nĚMeCKA PŘIVezLI 4. MíSTO

Dorostenci Viktorie Plzeň do devatenácti let zakončili 

přípravné období turnajem v  německém Dortmundu. 

Prestižního Evonik Ruhr Cupu se zúčastnilo deset 

mužstev, Plzeňané se společně s  domácí Borussií 

Dortmund, Vfl  Wolfsburg, Dinamem Tbilisi a Benfi kou 

Lisabon představili ve skupině A.

Výsledky Viktorie na evonik Ruhr Cupu 2014

základní skupina
FC Viktoria Plzeň U19–VFL Wolfsburg U19 1:0 (0:0)
FC Dinamo Tbilisi U19–FC Viktoria Plzeň U19 0:0
Borussia Dortmund U19–FC Viktoria Plzeň U19 0:0
FC Viktoria Plzeň U19– Benfica Lisabon 2:1 (1:0)

Semifinále
FC Viktoria Plzeň U19–Galatasaray 0:0 (PK 1:2)
Sestava Plzně: Sváček, Ruml, Kule, Brožík, Petr (36. 
Skála), Průcha (38. Polom), Boček, Matějka, Hašek, Ofosu 
(21. Sedláček), Provod (32. Ritschel)

zápas o 3. místo
Borussia Mönchengladbach–FC Viktoria Plzeň U19 2:0  (1:0)
Sestava Plzně: Luhový, Ruml, Kule, Novák (31. Brožík), 
Petr, Průcha, Polom (31. Boček), Svoboda (31. Matějka), 
Sedláček, Ofosu (39. Provod), Hašek (47. Ritschel)
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Vítězem turnaje se stali zástupci Sigmy Olomouc, kteří až po penalto-
vém rozstřelu překonali německý Führt. Vítězným týmům jako první 
blahopřáli Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro ob-
lasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku, MUDr. Václav Šimánek 
Ph.D., zastupitel a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast 
zdravotnictví, Mgr. František Berka, předseda správní rady Nadace 
sportující mládeže a Petr Žitek, člen dozorčí rady a manažer mládeže 
FC Viktorie Plzeň.

Hráči domácího celku vkročili do turnaje dvěma vítězstvími. Nej-
dříve porazili 3:0 anglický Norwich, poté vstřelili ještě o  jednu 
branku víc Sokolovu. Ve druhém hracím dni ovšem viktoriáni ne-
stačili na Greuther Führt a poté podlehli slovinskému Domžale 0:3. 
Viktoriáni tak nakonec obsadili čtvrté místo. 

MeMORIáL STAnISLAVA ŠTRUnCe OVLáDLA 
OLOMOUC, VIKTORIA SKOnČILA ČTVRTá

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse se 

o víkendu 19. a 20. července uskutečnil tradiční Memoriál 

Stanislava Štrunce. Již jedenáctý ročník turnaje, který 

je zahrnut do projektu TOP JUNIOR SPORT PLZEŇ, 

uspořádal společně s  Nadací sportující mládeže klub 

FC Viktoria Plzeň.

KOneČnÉ POŘADí 
MeMORIáLU STAnISLAVA 

ŠTRUnCe 2014:

1. SK SIGMA OLOMOUC
2. GREUTHER FÜRTH

3. NK DOMŽALE
4. FC VIKTORIA PLZEŇ

5. NORWICH CITY
6. MŠK ŽILINA

7. ZAGLEBIE LUBIŇ
8. BANÍK SOKOLOV
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JUnIOŘI V ÚVODníM KLání PROHRáLI 
S MLADOU BOLeSLAVí

Úvodní kolo nového ročníku Juniorské ligy přivedlo na hřiště Plzně 
celek Mladé Boleslavi. Třetí tým loňského ročníku začal proti Vik-
torii dobře a po necelé čtvrthodině se z první vážnější šance ujal 
vedení. Do pokutového území pronikl Jiří Kateřiňák a otevřel skóre. 
Plzeň se pokoušela odpovědět na gól Středočechů, jenže pokusy 
Viktorie brankáře Hankiče prakticky ani neohrozily. První poločas 
za hustého deště tolik příležitostí nepřinesl i právě díky deštivému 
počasí, které zrychlilo odskoky míče na hrací ploše. Další vážnější 
šance přišla až po půlhodině hry, jenže Kateřiňák z dálky minul 
a Boleslavi nevyšla ani následná standardní situace prakticky 
z hranice šestnáctky. Plzeň přišla s prvním opravdu slibným po-
kusem těsně před pauzou, ale centr na zadní tyč dokázal Hankič 
vytáhnout na roh.

Druhou půli začali aktivněji hosté z Boleslavi a hned v prvních 
minutách si vytvořili dvě dobré možnosti. Obě ale dokázala de-
fenziva Viktorie ubránit. Plzeňský trenér o přestávce oživil ofen-
zivní část hry a bylo to znát. Hodně vidět byl zejména Černý, ale 
ani jeden z jeho pokusů Hankiče nepřekvapil. Útočná aktivita 
Středočechů postupem času stále více klesala, naopak domácí 
přicházeli s dalšími akcemi, které však více než mezi tři tyče 
mířily nad nebo mimo. Západočeši se pokusili o závěrečný ná-
por, jenže více času nakonec museli trávit před vlastní brankou. 
Mladá Boleslav svojí výhru nakonec ubránila a začala sezónu 
úspěšně.

„Bylo to vyrovnané utkání. Dneska vyhrála šťastnější Boleslav, která 
skórovala paradoxně z brejku po naší velké šanci. Zápas měl skončit 
0:0 nebo 1:1, ale nestalo se tak. V juniorce se tým mění každý rok, to 
je fakt. Hráči si musí lépe sednout, poznat se. Věřím, že se budeme 
zlepšovat každým zápasem,“ hodnotí utkání trenér Jiří Kohout.

Plzeňské juniorce se vstup do nového soutěžního ročníku 

příliš nevydařil. V domácí premiéře nestačila na juniorský 

celek Mladé Boleslavi, který ze západu Čech díky 

jedinému přesnému zásahu Kateriňáka veze nejtěsnější 

možnou výhru.

FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 14. Kateřiňák. Rozhodčí: Berka – Fišer, Pastyřík. 
žK: Kratochvíl, Hejda (oba PLZ)
FC Viktoria Plzeň: Adamovič – Piroch, Yoni, Kratochvíl, 
Medveděv, Mlynařík, Šíša, Hejda (69. Pernglau), Hradecký 
(46. Černý), Bohó, Hvězda (46. Čihák)
FK Mladá Boleslav: Hankič – Thalamy, Křapka, Hodač, 
Kateřiňák, Pajer, Tvrzník (80. Lakatoš), Kozma (83. Lacek), 
Kocourek (90. Kubelka), Geissler, Klobása



VIKTORIÁN 1 SL 2014 25

DO nOVÉ SezOnY VIKTORIA VSTOUPILA 
V nOVýCH DReSeCH

„Zachovali jsme tradiční červeno-modrou kombinaci, naopak změ-
nou prošla podoba proužkování. Letošní varianta domácích dresů 
přináší oproti předchozím třem sezonám nejvýraznější změnu, 
přesto odkazuje na oblíbené sady nedávné minulosti,“ uvedl při 
oficiálním představení tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. „Vedle 
samotné podoby dresů, která byla pro Viktorii vytvářena na míru 
v průběhu poslední sezony, je změněn také použitý font pro jména 
a čísla hráčů. Stejná varianta byla k vidění na sadách PUMA také 
v průběhu světového šampionátu v Brazílii.“ 

„Dresy vyznávají naše tradiční barvy, ale na první pohled je pa-
trná ta největší změna v  pruzích. Se vzhledem jsme spoko-
jeni a  materiál je také na výborné úrovni,“  říká k  nové podobě 
domácích dresů David Limberský.  „Mám rád klubové barvy 
a  v  této kombinaci se mi opravdu zamlouvají. Nové dresy se mi 
líbí ještě o  trochu víc než ty předešlé,“  dodává. Pro většinu vik-
toriánů byla podoba nové domácí sady překvapením.„Určitou 
dobu jsme nevěděli, jak budou dresy vypadat. Viděli jsme až je-
jich konečnou podobu a  všem se líbily. Za celou kabinu mohu 
říct, že splnily naše očekávání,“  přikyvuje plzeňský obránce.

Dresy brankářů i obě venkovní varianty hráčských sad zůstaly 
před novou sezonou nezměněny. „Rozhodli jsme se tak na zá-
kladě oblíbenosti těchto variant u hráčů i fanoušků, černé i bílé 
dresy tak budou k  vidění také v  sezoně 2014/2015. Naopak pro 
sezonu 2015/2016 představí Viktoria ve spolupráci se společností 
PUMA kompletní nový design pro všechny 3 sady včetně bran-
kářských dresů. Na jejich finální podobě se pracuje s  ročním 
předstihem již nyní,“ zakončil informace z Viktorie tiskový mluvčí 
klubu Pavel Pillár.  

Několik dní před startem sezony 2014/2015 představila 

Viktoria Plzeň novou podobu domácích dresů. Poprvé je 

fanoušci mohli vidět při Superpoháru se Spartou Praha. 

Široké pruhy po celé šířce dresu nahradila pětice úzkých 

pruhů na středu trikotu. Dresy pro nadcházející sezónu se 

líbí i v plzeňské kabině.

Nové dresy PUMA / 



VIKTORIÁN 1 SL 2014 26 / Partneři

P L Z E Ň

malby natery

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
#FFFFFFvýrobce léčiv

spol.s r. o.

PARTneŘI
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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 

w w w . e g r e n s i s . c z

88.3    92.5    93.2    100.0    107.9

OFICIáLní DODAVATeLÉ

MeDIáLní PARTneŘI

PARTneŘI
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DOMáCí / FC VIKTORIA PLzeň

BRANKÁŘI
1 Špit Michal 9. 4. 1975
29 Valeš Roman 6. 3. 1990
20 Šebek Jan 31. 3. 1991
30 Hrubý Vlastimil  21. 2. 1985

OBRÁNCI
4 Pernica Luděk 16. 6. 1990
6 Kysela Marek 7. 7. 1992
23 Beneš Vít 12. 8. 1988
16 Romera José Antonio 21. 9. 1987
12 Mišůn Milan 21. 2. 1990

ZÁLOŽNÍCI
18 Moulis Pavel 7. 4. 1991
8 Rossi Da Silva Daniel 4. 1. 1981
15 Loučka Luboš 25. 8. 1982
27 Kubista Vojtěch 19. 3. 1993
5 Kovář Marián 13. 8. 1993
3 Hübschman Tomáš 4. 9. 1981
26 Pospíšil Martin 26. 6. 1991
9 Crnkič Nermin 31. 8. 1992
22 Čížek Tomáš 27. 11. 1979
10 Kopic Jan  4. 6. 1990
7 Novák Filip 26. 6. 1990

ÚTOČNÍCI
21 Hubník Michal 1. 6. 1983
17 Skwarczek Michal 5. 4. 1994
11 Jun Tomáš 17. 1. 1983
25 Doležal Martin 3. 5. 1990
14 Fantiš Antonín 15. 4. 1992

REALIZAČNÍ TÝM
Jaroslav Šilhavý trenér
Jiří Chytrý asistent trenéra
Milan Veselý trenér brankařů

HOSTÉ / FK BAUMIT JABLOneC

BRANKÁŘI
33 Roman Pavlík 17. 1. 1976
13 Petr Bolek 13. 6. 1984
1 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983

OBRÁNCI
8 David Limberský 6. 10. 1983
21 Václav Procházka 8. 5. 1984
24    Matěj Končal 8. 12. 1993
28 Marián Čišovský 2. 11. 1979
14 Radim Řezník 20. 1. 1989
2 Lukáš Hejda 9. 3. 1990
4 Roman Hubník 6. 6. 1984

ZÁLOŽNÍCI
11 Milan Petržela 19. 6. 1983
10 Pavel Horváth 22. 4. 1975
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
7 Tomáš Hořava 29. 5.1988
18 Martin Chrien 8. 9. 1995
20 Ondřej Vaněk 5. 7. 1990
27 František Rajtoral 12. 3. 1986

ÚTOČNÍCI
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
9 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
29 Jan Chramosta 12. 10. 1990
31 Vítězslav Hrdlička 5. 4. 1995

HLAVNÍ TRENÉR
Dušan Uhrin 11. 10. 1967

ASISTENTI TRENÉRA
Jiří Skála 10. 10. 1973
Zdeněk Bečka 20. 6. 1970
DragoşPicu 29. 9. 1976

SOUPISKA
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Od prvních minut se snažili držet míč na svých kopačkách hráči 
z Plzně a už v šesté minutě jejich snaha přinesla ovoce. Pilař při-
ťukl Horváthovi, který poslal načechraný míč přímo do míst, kam 
si nabíhal Marek Bakoš. Ten už si před brankářem Boháčem věděl 
rady a otevřel skóre. Zajímavý centr vyslal do pokutového území 
Plzně ve 36. minutě zápasu příbramský Šus, zakončení jeho spolu-
hráčů ovšem neznamenalo pro Matúše Kozáčika větší nebezpečí. 
Secvičený signál při zahrávání rohového kopu pak předvedli vik-
toriáni, Vaněk ovšem v  nelehké pozici neupravil dráhu letu míče 
dostatečně gólově. To se ovšem podařilo na druhé straně Zápo-
točnému. Po standardní situaci dostal příbramský kapitán míč na 
velké vápno a prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Plzeňané ov-

šem neřekli poslední slovo. V posledních okamžicích první půle se 
za míčem do pokutového území se vydal Milan Petržela, po střetu 
s  gólmanem Boháčem nařídil rozhodčí pokutový kop pro Plzeň. 
Zodpovědnost na sebe vzal kapitán Pavel Horváth, který střelou 
doprostřed branky vrátil Viktorii vedení.

Jako první šance druhého poločasu by se dal počítat rychlý proti-
útok Vaňka s Bakošem z 50. minuty. Slovenský útočník ale centrem 
nenašel nikoho v červeno-modrém dresu. Hráči Příbrami se snažili 
s nepříznivým vývojem zápasu pohnout, ovšem první šanci zlikvi-
doval účelnou hlavičkou Hubník, druhou pak nepřesnost domácích. 
V 62. minutě však bylo dílo dokonáno. Pilík našel centrem Řezníčka 
a ten prostřelil gólmana Kozáčika – 2:2. Dušan Uhrin se rozhodl 
narůstající tlak Příbrami narušit střídáním. Místo Marka Bakoše 
vběhl na hřiště čerstvý Stanislav Tecl. Ihned potom si velkou šanci 
připsal Milan Petržela. Po přihrávce od Vaňka se snažil obhodit do-
mácího brankáře, ovšem neuspěl. A když ani v posledních minutách 
osamocený Řezník nedokázal proměnit svou hlavičku v přesný zá-
sah, skončil zápas za stavu 2:2.

VIKTORIA VSTOUPILA DO LIGY ReMízOU 2:2 
V PŘíBRAMI

Viktoria Plzeň vstoupila do nové sezóny Synot ligy zápasem 

v  Příbrami. Proti neoblíbenému soupeři nastoupili 

viktoriáni za podpory fanoušků v sektoru hostí, kteří si na 

nejbližší ligový stadion našli cestu v hojném počtu.

1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:2)

Branky: 43. Zápotočný, 63. Řezníček – 7. Bakoš, 45.+1 
Horváth z penalty 
Rozhodčí: Hrubeš – Jiřík, Hock
žK: Boháč, Řezníček, Pilík 
Diváci: 6282
1. FK Příbram: Boháč – Sus, Hájovský, Zápotočný, Neves – 
Mareš (86. Švancara), Tarczal, Hnaníček, Pilík - Řezníček 
(69. Kraut), Slepička (65. Danoski), trenér Čuhel
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, R. Hubník, Procházka, 
Limberský – Hrošovský (56. Hořava), Horváth – Petržela, 
Vaněk, Pilař (82. Kovařík) – Bakoš (74. Tecl), trenér Uhrin



30 VIKTORIÁN 1 SL 2014 / Představujeme soupeře

JABLOneC PROVázeJí PŘeD nOVOU SezOnOU 
VYSOKá OČeKáVání

Dnešní soupeř byl založen v roce 1945 jako Český sportovní klub 
Jablonec nad Nisou. Pod současným jménem FK Baumit Jablo-
nec hraje až od sezóny 2008/2009. Baumit je tradičním účastní-
kem české nejvyšší soutěže, ve které hraje nepřetržitě od sezóny 
1994/1995. Domácí utkání hrají jablonečtí na Střelnici, která má 
kapacitu 6108 míst k sezení.  Jablonec je dvojnásobným vítězem 
Českého poháru v sezónách 1997/1998 a 2012/2013. V roce 2013 
se Jablonci podařilo vyhrát i Superpohár, kdy ve finále přehrál 
Viktorii Plzeň 3:2. V loňské sezóně skončil Jablonec na 11. místě, 
což bylo nejhorším umístění klubu za posledních 6 let. Před roz-

Tradiční ligový tým, který se před novou sezonou netají 

vysokými ambicemi. To je celek jabloneckého Baumitu, 

který se v  neděli večer představuje v  plzeňské Doosan 

Areně. Naposledy inkasovali zeleno-bílí v Plzni 6 branek, 

na druhé straně po jarní remíze 2:2 právě v Jablonci ztratili 

viktoriáni defi nitivně šanci na obhajobu ligového vítězství. 

Štruncovy sady čeká v každém případě zajímavý souboj. 
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ROČenKA VIKTORIe PLzeň MAPUJe MInULOU 
SezÓnU

Všechny významné momenty uplynulého ročníku si příznivci pl-
zeňského klubu můžou připomenout ve speciální ročence, kterou 
ve spolupráci s  vydavatelstvím Starý most připravila Viktoria Pl-
zeň. Na 130  stranách výjimečné publikace lze znovu zažít fotba-
lové bitvy, o kterých se bude v západočeské metropoli ještě dlouho 
vyprávět. Fanoušci si mohou připomenout všechny zápasy ligové 
soutěže, domácího poháru i duely Ligy mistrů a Evropské ligy. V ro-
čence nechybí ani ohlédnutí za sezónou mládežnických týmů a žen 
včetně fotografií jednotlivých týmů. Samostatné kapitoly jsou vě-

novány životu mimo stadion a charitativním projektům západočes-
kého klubu. Díky publikaci tak lze nahlédnout i za oponu každoden-
ního chodu fotbalové Viktorie.

Ročenku bude možné zakoupit ve  Viktoria shopu ve  Štruncových 
sadech nebo na eshopu plzeňského klubu za cenu 199 Kč. „V knize 
chceme našim fanouškům nabídnout to nejlepší a nejdůležitější, co 
se za minulou sezónu událo. V případě, že ročenka vzbudí zájem fa-
noušků, hodláme v příštích letech na tento pilotní díl navázat,“ do-
plnil tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. 

Nový fotbalový ročník je na svém začátku a fanoušci se 

tak zatím mohou pouze dohadovat, jak bude úspěšný. 

Poslední sezona 2013/2014 v  podání Viktorie Plzeň opět 

patřila k  veleúspěšným a navázala tak na předešlé 

sezóny. Fanoušci západočeského klubu se mohli znovu 

radovat z  postupu svého klubu do osmifi nále Evropské 

ligy, Viktoria navíc statečně válčila také ve  dvou 

nejvýznamnějších domácích soutěžích – Gambrinus lize 

a Poháru České pošty.

Ročenka / 

jíždějící se sezonou pak vedení Severočechů udělalo řadu změn, 
které pasovaly Baumit na jednoho z černých koňů SYNOT ligy.  

Největší změna se udála na trenérském postu, kde Romana 
Skuhravého nahradil úspěšný ex-liberecký trenér Jaroslav 
Šilhavý. Velkou obměnou pak prošel hráčský kádr. Z  týmu sice 
odešlo 6 hráčů, ale zároveň přišlo sedm nových tváří. Největším 
přestupem byl jednoznačně příchod Tomáše Hübschmana ze Ša-
chťaru Doněck. Dalšími posilami pro letošní sezónu jsou Tomáš 
Jun (Austria Vídeň), Martin Pospíšil (SK Sigma Olomouc), Luděk 

Pernica (FC Zbrojovka Brno), José Romera (FK Dukla Praha, Mi-
lan Mišůn (1. FK Příbram) a Vlastimil Hrubý (SC Znojmo). 

Do nové sezóny vstupuje ambiciózní celek ze severu Čech s vy-
sokým očekáváním, což potvrdil také v generálce na ligovou se-
zónu. Týden před startem nejvyšší české soutěže přehrál Jablo-
nec vítěze Ruského poháru a účastníka Evropské ligy FK Rostov 
2:0. Stejným výsledkem přehráli jablonečtí v   1. kole Synot ligy 
Zbrojovku Brno, a v  pomyslné tabulce se tak nyní nachází před 
plzeňskou Viktorií.



VIKTORIÁN 1 SL 2014 32 / Los soutěže

1. kolo 26. 7. 2014
Příbram Plzeň 2:2

Bohemians Sparta 1:2

Dukla Ostrava 0:0

Jablonec Brno 2:0

Hradec Králové Teplice 0:0

Slovácko Slavia 1:2

Jihlava Mladá Boleslav 0:1

České Budějovice Liberec 1:1

3. kolo 9. 8. 2014
Jihlava Bohemians 8. 8. 18.00

Ostrava Teplice 8. 8. 20.15 

Jablonec Slovácko 9. 8. 17.00

Dukla Brno 9. 8. 17.00

Příbram Sparta 9. 8. 20.15

Hradec Králové Mladá Boleslav 10. 8. 17.00

České Budějovice Plzeň 10. 8. 17.00

Slavia Liberec 10. 8. 20.15

4. kolo 16. 8. 2014
Liberec Dukla 15. 8. 18.00

Sparta  Ostrava 15. 8. 20.20

Mladá Boleslav Příbram 16. 8. 17.00

Brno České Budějovice 16.8. 17.00

Slovácko Jihlava 16. 8. 17.00

Bohemians Jablonec 16. 8. 17.00

Teplice Slavia 16. 8. 20.15

Plzeň Hradec Králové 17. 8. 20.15

5. kolo  23. 8. 2014
Dukla Sparta 23. 8. 17.00

České Budějovice Mladá Boleslav 23. 8. 17.00

 Příbram Bohemians 23. 8. 17.00

Ostrava Brno 23. 8. 17.00

Jablonec Jihlava 23. 8. 17.00

Slavia Plzeň 23. 8. 17.00

Teplice Liberec 23. 8. 17.00

Hradec Králové Slovácko 23. 8. 17.00

2. kolo 2. 8. 2014
Slavia Ostrava 1. 8. 20.15

Brno Hradec Králové 2. 8. 17.00

Teplice České Budějovice 2. 8. 17.00

Slovácko Bohemians 2. 8. 17.00

Sparta Jihlava 2. 8. 20.15 

 Liberec Příbram 3. 8. 17.00

Mladá Boleslav Dukla 3. 8. 17.00

Plzeň Jablonec 3. 8. 20.15

8. kolo 20. 9. 2014
Jihlava Příbram 20. 9. 17.00

Slovácko Dukla 20. 9. 17.00

Plzeň Ostrava 20. 9. 17.00

Brno Liberec 20. 9. 17.00

Jablonec České Budějovice 20. 9. 17.00

Sparta Hradec Králové 20. 9. 17.00

Bohemians Slavia 20. 9. 17.00

Mladá Boleslav Teplice 20. 9. 17.00

9. kolo 27. 9. 2014
Dukla Jihlava 27. 9. 17.00

České Budějovice Příbram 27. 9. 17.00

Ostrava Bohemians 27. 9. 17.00

Liberec Mladá Boleslav 27. 9. 19.00

Hradec Králové Jablonec 27. 9. 17.00

Slavia Sparta 27. 9. 17.00

Teplice Slovácko 27. 9. 17.00

Brno Plzeň 27. 9. 17.00

10. kolo 4.10. 2014
Jihlava Slavia 4.10. 17.00

Příbram Hradec Králové 4.10. 17.00

Slovácko Ostrava 4.10. 17.00

Bohemians České Budějovice 4.10. 17.00

Mladá Boleslav Brno 4.10. 17.00

Plzeň Teplice 4.10. 17.00

Sparta Liberec 4.10. 17.00

Jablonec Dukla 4.10. 17.00

7. kolo 13. 9. 2014
České Budějovice Slovácko 13. 9. 17.00

Dukla Bohemians 13. 9. 17.00

Příbram Jablonec 13. 9. 17.00

Ostrava Mladá Boleslav 13. 9. 17.00

Liberec Plzeň 13. 9. 17.00

Teplice Sparta 13. 9. 17.00

Slavia Brno 13. 9. 17.00

Hradec Králové Jihlava 13. 9. 17.00

13. kolo 1.11.2014
Dukla České Budějovice 1.11. 17.00

Ostrava Hradec Králové 1.11. 17.00

 Liberec Jablonec 1.11. 17.00

Brno Slovácko 1.11. 17.00

Slavia Příbram 1.11. 17.00

Teplice Jihlava 1.11. 17.00

Mladá Boleslav Bohemians 1.11. 17.00

Plzeň Sparta 1.11. 17.00

14. kolo 8. 11. 2014
Dukla Slavia 8. 11. 17.00

České Budějovice Ostrava 8. 11. 17.00

Jihlava Plzeň 8. 11. 17.00

Příbram Teplice 8. 11. 17.00

Slovácko Spartaa 8. 11. 17.00

Hradec Králové Liberec 8. 11. 17.00

Jablonec Mladá Boleslav 8. 11. 17.00

Bohemians Brno 8. 11. 17.00

15. kolo 22.11. 2014
Liberec Jihlava 22.11. 17.00

Slavia Hradec Králové 22.11. 17.00

Brno Příbram 22.11. 17.00

Mladá Boleslav Slovácko 22.11. 17.00

Sparta České Budějovice 22.11. 17.00

Teplice Dukla 22.11. 17.00

Plzeň Bohemians 22.11. 17.00

Hradec Králové Slovácko 22.11. 17.00

12. kolo 25. 10. 2014
Jihlava Brno 25. 10. 17.00

České Budějovice Slavia 25. 10. 17.00

Příbram Ostrava 25. 10. 17.00

Slovácko Plzeň 25. 10. 17.00

Jablonec Teplice 25. 10. 17.00

Hradec Králové Dukla 25. 10. 17.00

Sparta Mladá Boleslav 25. 10. 17.00

Bohemians Liberec 25. 10. 17.00

6. kolo 30. 8. 2014
Jihlava České Budějovice 30. 8. 17.00

Liberec Ostrava 30. 8. 17.00

Slovácko Příbram 30. 8. 17.00

Sparta Jablonec 30. 8. 17.00

Mladá Boleslav Slavia 30. 8. 17.00

Brno Teplice 30. 8. 17.00

Plzeň Dukla 30. 8. 17.00

Bohemians Hradec Králové 30. 8. 17.00

11. kolo 18. 10. 2014
Dukla Příbram 18. 10. 17.00

Liberec Slovácko 18. 10. 17.00

Ostrava Jihlava 18. 10. 17.00

Mladá Boleslav Plzeň 18. 10. 17.00

Slavia Jablonec 18. 10. 17.00

Brno Sparta 18. 10. 17.00

Teplice Bohemians 18. 10. 17.00

Hradec Králové České Budějovice 18. 10. 17.00
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Lehká a rychlá tak, aby jsi byl nejlepší hrác na hrištiˇ  ˇ  
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PO ODVeTĚ S PLOJeŠTí POJeDOU VIKTORIánI 
DO BUDĚJOVIC

V DoosanAreně nastoupí viktoriáni 7. srpna od 20.00 hodin 
k  zápasu, na jehož konci bude jasné, který z  týmů bude 
bojovat v play off Evropské ligy a pro kterého letošní se-
zóna evropských pohárů skončila. FC Petrolul si vybojoval 
právo startovat v předkolech Evropské ligy třetím místem 
rumunské Liga I. Před nejbližším soupeřem Viktorie se 
umístila pouze suverénní Steaua Bukurešť a Astra Gi-
urgiu. Společně s  těmito dvěma celky tvořil Petrolul 
Ploješť v rumunské lize silnou trojici. Čtvrtému Dinamu 
Bukurešť scházelo na dostižení Petrolulu celých devět 
bodů. Klub z  města severně od Bukurešti dokráčel 
také před brány finále rumunského poháru. Postupně 
odklidil z cesty celky FC UniversitateaCraiova, Rapid 
Bukurešť nebo českým fanouškům dobře známý 
klub FC Vaslui. V semifinále jejich cestu zastavila až 
Astra, která později celý pohár opanovala. V sou-
vislosti se třetím týmem loňského ročníku rumun-
ské nejvyšší soutěže nelze nezmínit jedno jméno 
ze středu hráčského kádru. Adrian Mutu se vryl 
do paměti fotbalových fandů nejen svou kokaino-
vou minulostí, ale taká angažmá ve věhlasných 
evropských klubech. Za všechny lze jmenovat 
Inter Milán, Parmu, Chelsea FC nebo Juven-
tus Turín. V  současné době nosí kapitánskou 
pásku Petrolulu Ploješť.

Dalším soupeřem Viktorie Plzeň se stane staronový účastník li-
gové soutěže z  Českých Budějovic. Po roce stráveném v  České 
fotbalové lize budou Jihočeši opět chtít zanechat v  Synot lize co 
nejlepší dojem. Hráči Dynama načali sezónu nadějně, na domácím 
hřišti dokázali uhrát remízu 1:1 se Slovanem Liberec. Mezi největší 
postavy se na stadionu na Střeleckém ostrově řadí obránce Roman 
Lengyel, kterému bude jistě zdatně sekundovat nová posila černo-
-bílých Jiří Kladrubský. V týmu Budějovic je na hostování kmenový 
hráč Viktorie Plzeň Jakub Hora. Start zápasu v Českých Budějovi-
cích je naplánován na neděli 10. srpna od 17.00 hodin.

Synot liga dnes poprvé zavítá do Štruncových sadů. Ihned 

po závěrečném hvizdu utkání s Jabloncem se Západočeši 

začnou soustředit na odvetný zápas třetího předkola 

Evropské ligy, který stejně jako dnešní duel odehrají před 

vlastním publikem.

/ Další program


