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VÁCLAV PILAŘ
DRAVÝ ZÁLOŽNÍK OPĚT ROZDÁVÁ FOTBALOVOU RADOST

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:
SYNOT LIGA FC VIKTORIA PLZEŇ–DUKLA PRAHA
NEDĚLE 31. SRPNA 17.00 HOD. – DOOSAN ARENA

4. KOLO – FC VIKTORIA PLZEŇ–FC HRADEC KRÁLOVÉ
NEDĚLE 17. SRPNA 2014 20.15 HOD. – DOOSAN ARENA
WWW.FCVIKTORIA.CZ

19 Kč

Vážení SPORTOVní PŘáTeLÉ,
vítám vás u příležitosti dalšího domácího zápasu, ve kterém změříme své síly s celkem
Hradce Králové. Tomuto duelu nicméně předcházelo hektické období, ve kterém se toho ve
Viktorii událo mnohé. Na těchto řádcích se k těmto událostem znovu vrátím.
Před letošní sezonou bylo naším cílem pokračovat v nastoupené evropské cestě. Tři po
sobě jdoucí účasti v základních skupinách Ligy mistrů či Evropské ligy pro nás byly jasnou
motivací i závazkem směrem k partnerům a fanouškům. Odvetný duel 3. předkola Evropské ligy proti týmu Petrolulu Ploješť však pro nás všechny znamenal hořké vystřízlivění.
Porážka 1:4 i předvedený výkon byly zklamáním nejen pro nás, ale také pro celou českou
fotbalovou veřejnost.
Celou situaci jsme probírali nejen s trenérským týmem, ale také následně na několikahodinové poradě sportovního vedení. Výsledkem bylo odvolání Dušana Uhrina z postu hlavního trenéra plzeňské Viktorie. Vážíme si všech fanoušků, kteří panu Uhrinovi bez ohledu
na výsledky vyjadřovali podporu, nicméně z pohledu sportovního rozvoje týmu jsme toto
řešení vyhodnotili jako jediné možné. Trenér měl důvěru, dostatek času i veškeré podmínky pro přípravu týmu na novou sezonu, ve které byl postup do základní skupiny Evropské ligy jednoznačnou prioritou. Ukončení naší evropské pohárové cesty sice nemá ekonomické důsledky, protože rozpočet je vždy tvořen bez započítání evropských bonusů UEFA, je však zásadní
směrem k vývoji týmu, který ztrácí možnost herní konfrontace s nejvyspělejšími týmy Evropy. Nedělní vítězství v Českých Budějovicích, při
veškeré úctě k soupeři, nebylo v této souvislosti bernou mincí. Viktoria se vzhledem ke kvalitě kádru a veškerým podmínkám pro hráče i trenérský tým musí upínat k těm nejvyšším cílům. Ambice jednoduše naplněny nebyly. Přestože jsme se neloučili za ideální konstelace, trenérovi
jsem při loučení poděkoval. Přicházel do Plzně po neuvěřitelně úspěšné éře Pavla Vrby, této výzvy by se nebyl schopný chopit každý.
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Novým trenérem byl následně jmenován pan Miroslav Koubek. Volba byla
celkem jednoznačná – jedná se o zkušeného trenéra, jehož odbornost a erudovanost jsou na vysoké úrovni a ví, jak s týmem pracovat. Pevně věříme, že
společně s poctivou prací všech hráčů nás může posunout opět na vrchol
české ligy a do evropských pohárů. Mimo to by měl nový trenér pokračovat
v generační obměně kádru. Samozřejmě jsme zaregistrovali, že trenér nebyl
napříč fanouškovským spektrem přijat bez výhrad. Nicméně má velkou chuť
s fanoušky komunikovat a především se pak prezentovat poctivým přístupem
svým i všech svých svěřenců.
Před dnešním utkáním věřím, že duel zvládneme jak na hřišti, tak na tribunách. Není klišé, že podpory našich fanoušků si ohromně vážíme. Prezentují
se skvěle v momentech vítězných i ve chvílích, kdy se nedaří zcela podle představ. Právě v těchto dnech potřebujeme jejich podporu nejvíce. Děkujeme, že
jste s námi
Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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FILMY PRO
CELOU RODINU
více informací naleznete na

www.cinestar.cz
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VáCLAV PILAŘ: ŘíKALI MI, že JSeM MALeJ.
CHTĚL JSeM DOKázAT, že nA TO MáM.
V davu byste si ho všimli pouze těžko, v soukromí působí
laskavým a skromným dojmem. Na hřišti je však Václav
Pilař vidět tak jasně jako málokdo. Rtuťovitý záložník
svou fotbalovou pouť započal na východě Čech nedaleko
Nového Bydžova.

malej a že na to nemám. Jiní by to možná vzdali, mně to ale pomohlo
a chtěl jsem všem ukázat, že i přesto, že jsem malej, můžu dokázat
velké věci. Byl jsem cílevědomý a pořád
jsem si
říkal, že je pro mě fotbal to nejdůležitější.
Když jsem nebyl na hřišti, tak jsem si
kopal aspoň doma,“ brouzdá ve vzpomínkách na nelehké období rodák
z Převýšova.

Od mládí votrokem
Prvním klubem byl RMSK Cidlina
„Měl jsem o dva roky staršího bratra, se kterým jsme nejdřív hráli
fotbal na dvorku, což nám pomohlo, i když jsme začali kopat za
Chlumec. Máme celou fotbalovou rodinu, táta, děda i strejdové
a bratranci hrají nebo hráli fotbal, takže jsme k tomu měli sklony
a fotbal nás bavil,“ vzpomíná na první fotbalové krůčky Václav Pilař.
První dres, který přetáhl přes hlavu, nesl na hrudi znak RMSK Cidlina. „Byli jsme rozděleni na dvě mužstva a ti, kdo měli blíž do Bydžova, hráli v jednom týmu a naopak ve druhém zase kluci z Chlumce
nad Cidlinou. Já hrál vždycky za Cidlinu, ne za Bydžov,“ usmívá se
při náznaku regionální rivality Pilař. „Mým prvním trenérem byl
shodou okolností děda mojí přítelkyně, pan Mázl. Ten mě vedl
společně s mým taťkou a ještě jedním asistentem. V té době jsem
chodil do školy do Chlumce, kam jsem to měl z Převýšova blízko.
Do páté třídy jsem měl samé jedničky a pak jsme se začali víc zaměřovat na fotbal. Přešel jsem do Bydžova, kde jsem navštěvoval
sportovní třídu, ale v učení jsem si nikdy nevedl špatně. Byl jsem
průměrný student,“ prozrazuje. „V mládí jsem hodně fandil české
reprezentaci a sledoval Real Madrid. Tam byly ty velké hvězdy světového fotbalu, měl jsem ale rád víc hráčů, nikdy jsem si nevybral
jen jednoho, který by byl mým vzorem,“ říká Václav, který od mládí
neoplýval centimetry, nicméně rozvoji jeho fotbalového talentu
spíše než malá výška bránily předsudky některých fotbalových ´odborníků´. „Měl jsem problém spíše psychický. Když jsem přestupoval ze starších žáků do dorostu, slyšel jsem ze všech stran, že jsem

V dorosteneckých letech se talentovaný
pravák stěhoval do Hradce Králové. „Byla to pro mě velká
změna. Ještě jsem dodělával školu v Novém
Bydžově a po vyučování
jsem musel dojíždět do
Hradce. Domů jsem
se vracel v sedm hodin večer a ráno před
šestou zase odjížděl
do školy, kde jsem
později získal individuální studijní
plán a chodil jsem
tam snad jen dva
dny v týdnu. O to víc
jsem se ale musel
učit ve volném čase,
protože když už jsem ve
škole byl, bylo nutné, abych
všechno uměl. Školu jsem
zdárně dokončil bez nějakých průtahů, ale v té době
jsem už byl šťastný, protože
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jsem dělal, co jsem chtěl. A to byl fotbal,“
vzpomíná na závěrečná školní léta absolvent oboru kuchař, číšník. „V Hradci
jsme hráli dorosteneckou soutěž a pár
kol před koncem mi trenér řekl, že pro
letošek mám hotovo a že do dalších
zápasů nenastoupím. Chvíli jsem na
něj koukal a přemýšlel, co jsem provedl. Pak ale dodal, že za čtrnáct
dní mi začíná příprava s áčkem, za
což jsem byl moc rád,“ říká spokojeně Pilka. V té době začali kolem nadaného Hradečáka kroužit
trenéři mládežnických reprezentací. „Bylo to jedním slovem
skvělé. Ročník osmdesát osm
byl silný, hrál jsem s Tomášem
Necidem, Markem Suchým,
Honzou Blažkem nebo Tomášem Mičolou a dalšími, kteří
měli zkušenosti z ligy. Já
tehdy hrál v Hradci za starší
dorost B a z dorostu A v reprezentaci nebyl nikdo. Já
jsem se do repre dostal
z béčka a až pak jsem
vlastně přešel do áčka
dorostu, kde jsem zažil skvělý první zápas.
Hráli jsme se Spartou,
já dal dva góly a nakonec jsme vyhráli dva
jedna. Po několika
zápasech jsem se
stěhoval do seniorského áčka.“

V dresu s pruhy
různých barev
Jistou paralelu
lze najít v prvním
Pilařově
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utkání za elitní
dorostenecký tým
s premiérou v nejvyšší české soutěži,
kde hbitý záložník
také porazil Spartu
výsledkem 2:1. Navíc
k tomuto výsledku přispěl jednou brankou.
„V Hradci bylo vyprodáno a mně se ten zápas vydařil. Vzpomínám,
že Sparta u nás vyrovnala a já za pět minut dal
gól a rozhodl. Hráli jsme
obětavě a naši fanoušci
byli spokojeni, protože viděli, že jsme do zápasu dali
všechno,“ vzpomíná na raketový vstup Hradce do ligy
tehdy jednadvacetiletý štírek.
V týmu votroků nakonec strávil
více než čtyři roky. „Vzpomínám
na tohle období rád. Zezačátku
jsem se trochu rozkoukával,
protože jsem šel vlastně jako vesničan do Hradce, ale našel jsem si
tam spoustu kamarádů. V Hradci
jsem se cítil dobře, je to krásné
město a cesta domů mi netrvala
dlouho,“ přemýšlí v té době už ligový
hráč, který se měl brzy stěhovat do
týmu mistra ligy. „Mám za to, že trenér Vrba o mě měl zájem a kontaktoval zástupce Hradce. Tam mě hodně
přemlouvali, ať do Plzně neodcházím
a zůstanu ještě u nich. Já chtěl ale
zkusit, jaké to bude, a posunout se zase
o kus dál. Když jsem přišel do Viktorky,
neměl jsem ale nic slíbeného. Bylo mi řečeno, že když budu makat, mohl bych se
pomalu propracovat do základní sestavy.

Mně se pak povedla příprava tak, že jsem od prvního
kola hrál v základu a nikoho jsem tam vlastně už nepustil,“ usmívá se se hráč Viktorie Plzeň. „Nejvíce mi
zezačátku pomohl Pavel Horváth. Vždy jsem měl před
staršími kluky respekt a on mě vlastně uvedl do dění
v kabině. Celá kabina ke mně ale byla přátelská a postupně mě dělala klidnějším. Já jsem se soustředil
na to, abych byl stejně dobrý hráč jako kluci, kteří byli
v Plzni už delší dobu, a pomohl týmu, jak jen to bude
možné,“ vrací se do roku 2011 Václav Pilař, který se
z angažmá v Hradci Králové odrazil až do základní skupiny Ligy mistrů. „Kdyby mi na podzim 2010 někdo řekl,
že budu hrát proti Barceloně a AC Milán v Champions
League, asi bych na něj koukal jako na blázna. Šel jsem
do dobrého mančaftu, který dokázal velkou věc. Jsem
rád, že se to takhle vyvinulo a já u toho mohl být. Nejsilnější vzpomínku jsem si přivezl z Barcelony, kde jsme
měli možnost utkat se s Messim v životní formě. V té
době neměla Barca konkurenci a my si proti ní mohli
zahrát,“ vyzdvihuje zápas s katalánským velkoklubem
„český Messi“ jak jej fanoušci rádi nazývali. Se svými
spoluhráči v domácí lize skončil na třetím místě, ačkoli
do poslední chvíle bojoval o titul. „V Liberci jsme snad
dvakrát nastřelili tyč a moc nás mrzelo, že jsme to nakonec nedotáhli do zlatého konce. Byla to snad jediná
věc, která se nám v tom roce nepodařila,“ míní Pilař.

Po Euru Bundesliga? Zdraví bylo proti
Skvělými výkony si vysloužil kromě nominace do kvalifikačních utkání české reprezentace o mistrovství
Evropy 2012 také pozvánku na závěrečný turnaj. „Bylo
to zakončení fantastické sezóny a ta parta byla na Euru
skvělá. Ačkoli jsme prohráli první zápas 1:4 s Ruskem
a hodně lidí nás odepisovalo, my se semkli a nakonec
postoupili z prvního místa základní skupiny. Portugalsko bylo ale nad naše síly a celkově trochu někde
jinde než my. Po turnaji jsem si říkal, že pořád musím
pokračovat v práci, abych se na podobné úrovni udržel,“ říká Václav Pilař, který měl o několik týdnů později poznat, jak chutná nejvyšší německá soutěž. Jako
posilu si jej vybral tým z Wolfsburgu. „Byla to další
meta v mém životě. Zkusit se prosadit v Bundeslize
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bylo něco, co mě hodně lákalo. V přípravných
zápasech jsem nastupoval pravidelně a vypadalo to, že bych mohl hrát i ligu. Pak jsme ale jeli
na poslední přátelák týden před startem Bundesligy a tam se stalo to, co se stalo,“ klopí oči
Pilař při vzpomínce na zranění, které ho vyřadilo
ze hry na celý ročník. „Hodně času jsem strávil po
doktorech, protože se nevědělo, co s mým kolenem
vlastně je. Byl jsem sice s týmem, ale zkrátka jsem
neměl tu radost z vysněného angažmá. Spíš jsem
byl smutný, byla to velká rána,“ dodává. Po sezóně,
kterou promarodil, přišlo hostování ve Freiburgu, kde
se setkal s Pavlem Krmašem, na kterého rád vzpomíná. „Jsem rád, že jsem odešel do Freiburgu, protože
ve Wolfsburgu bylo třicet vyrovnaných hráčů a já potřeboval zápasovou zátěž. V novém angažmá mi hodně
pomohl Pavel Krmaš, který hodně věcí dokázal zařídit.
Poznali jsme se i s jejich rodinou a později se k nám připojil i Vláďa Darida s přítelkyní. V tomhle ohledu jsem se
cítil příjemně,“ hodnotí život v jihozápadním cípu Německa
fotbalista, kterého stále trápilo zraněné koleno. „Tréninky
byly náročné a někdy mi koleno třeba opuchlo nebo bolelo.
Trenér mi vyčítal, že do některých situací musím chodit
víc natvrdo a po takhle rozsáhlém zranění jsem měl strach,
abych si spíš neuškodil. V první polovině sezóny jsem se dával pořád do pořádku po zranění, ale zimní přípravu jsem už
odtrénoval celou. Na jaře jsem odehrál dva zápasy a potkalo
mě další zranění, přetrhal jsem si vazy v kotníku a do konce sezóny to se mnou bylo špatné,“ dostává se na časové ose do konce
uplynulé sezóny Pilař.

Po dvou letech znovu v Plzni
Nyní už znovu obléká dres Viktorie Plzeň, na západě Čech je ale
stále jen zapůjčen. „Zezačátku jsem nechtěl nic vzdávat, naopak
jsem se chtěl poprat o svou šanci v Německu. Takový prostě jsem
a vždy chci bojovat, dokud to jde. Postupem času jsem si uvědomil, že
by bylo dobré odejít na hostování do Plzně, protože tady budu moct hrát
a dál na sobě pracovat. Všechny tu znám a můžu se soustředit pouze
na fotbal,“ přemýšlí viktorián s šestkou na zádech. „Od doby, co jsem
tu působil, se vylepšil stadion i zázemí pro hráče. Někteří spoluhráči
tu zůstali a fanoušci jsou nadále skvělí. Funguje to tu stále stejně dobře
jako předtím,“ popisuje spokojeně hráč Viktorie, který se ale rád vrací
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domů na východ Čech. „Když
hrajeme v neděli a v úterý
máme volno, tak v pondělí
po ranním tréninku někdy
jedu domů za rodinou. Teď
už mám rodinu svojí a snažím se trávit čas s malým
Kubíkem. Léto jsem trávil
doma a věnoval se právě
jemu. Vypadá to, že z něj
bude fotbalista, určitě
ho povedu ke sportu,
ale vzhledem k naší
fotbalové tradici bych
se nedivil, kdyby si
vybral právě fotbal,“
těší se na dalšího
pokračovatele rodu
Pilařů už ne nejmladší Václav.

DOTAZNÍK PRO VÁCLAVA PILAŘE
ČESKÁ MUZIKA, TO JE MOJE
Moře nebo hory?
Moře… jenom!
Pivo nebo víno?
Víno, občas pivo, ale málo.
Knedlík nebo těstoviny?
Těstoviny.
Iron Maiden nebo Justin Bieber?
Ani jedno, český písničky.
Horor nebo komedie?
Komedie.
Knížka nebo časopis?
Časopis, baví mě víc.
Auto nebo kolo?
Asi auto.
Trénink nebo zápas?
Zápas!
La liga nebo Premierleague?
La Liga.
Messi nebo Ronaldo?
To je těžký, nedokážu se rozhodnout.
Červená nebo modrá?
Modrá.
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Prožijte jedinečný zážitek
v Šenku na Parkánu
• Nefiltrovaný Pilsner Urquell
• Vytápěná veranda s celoročním
provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi připojení zdarma
• TV projekce sportovních
přenosů
Otevírací doba
Po – St 11,00 - 23,00
Čt 11,00 - 24,00
Pá - So 11,00 - 01,00
Ne 11,00 - 22,00

• Těsná blízkost parkování
v parkovacím domě
Na Rychtářce
• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering

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

Vítejte v jedné z největších
českých pivnic
• Nepasterizovaný Pilsner Urquell
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
• Parkování v areálu pivovaru
zdarma
• Nekuřácká část
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
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• Samostatné salonky
• Wi-fi připojení zdarma
• Velkoplošná projekce
• Svatební hostiny
• Firemní večírky
• Rodinné oslavy
• Profesionální catering

Vychutnejte si tradici
v nejstarší pivnici v Plzni
• 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

MIROSLAV KOUBeK Je nOVýM TRenÉReM
VIKTORIe PLzeň
FC Viktoria Plzeň v úterý 12. srpna představila na
mimořádné

tiskové

konferenci

nového

trenéra.

Odvolaného Dušana Uhrina nahradil Miroslav Koubek.
Dvaašedesátiletý

kouč

podepsal

se

západočeským

tace, aby se mohl věnovat záchranářským pracím u sešívaných. V
březnu ale byl překvapivě od Slavie odvolán.
12. srpna 2014 se stal novým trenérem FC Viktorie Plzeň. Na lavičku západočeského týmu se vrátil po čtrnácti letech.

týmem roční smlouvu s opcí.

„Je to pro mě vrchol trenérské kariéry. Vedl jsem sice Baník Ostrava nebo Mladou Boleslav, ale takový tým jako je Plzeň určitě
ne. Herní způsob Plzně směrem dopředu bude určitě zachován.
Mám nálepku defenzivního trenéra, s tou ale nesouhlasím. Plzeň
dál bude hrát útočně. Pokusíme se změnit týmové pojetí defenzivy,
zlepšit standardní situace,“ říká Miroslav Koubek.
Miroslav Koubek se narodil 1. září 1951, a coby fotbalový brankář strávil největší část kariéry v Kladně. V letech 1978–1982
hájil branku Sparty Praha. Po ukončení kariéry se opět vrátil do
Kladna, kde začal trénovat (1983–1988). Poté si vyzkoušel také
angažmá asistenta ve Spartě Praha (1988–1989), jako hlavní kouč
působil v Chomutově (1989–1991), v německém Ambergu (1992–
1995) a následně až do roku 2000 opět vedl Kladno. Po krátkém
působení u FC Viktorie Plzeň (2000–2001) se na několik let vrátil do Kladna a s týmem vybojoval postup do nejvyšší soutěže, a
byť mužstvo zachránil (11. místo), od týmu sám odešel. Jaro 2008
strávil v čínském klubu Tianjin Teda FC společně s Jozefem Jarabinským, po konci sezóny se ale vrátil do Čech. Trénoval Čáslav
(2008-2009) a poté přijal nabídku Ostravy (2009-2010). S Baníkem
bojoval o titul, nakonec tým skončil na třetím místě. Dalším klubem, kde zkoušel bojovat o nejvyšší příčky, byla Mladá Boleslav
(2011–2012), se kterou dosáhl na 4. místo. V polovině roku 2013 se
stal reprezentačním trenérem výběru do 19 let. V září stejného
roku navíc začal trénovat Slavii Praha. Oba trenérské posty zastával do začátku roku 2014. Nejdřív ukončil působení u reprezen-

Vizitka Miroslava Koubka
narozen: 1. září 1951 (62 let)
Klub: Viktoria Plzeň
Pozice: trenér
Hráčská kariéra (brankář): Union Žižkov (1961–1968),
Admira Praha (1968–1971), VTJ Slaný 1971–1973), SONP
Kladno (1973–1978), Sparta Praha (1978–1982)
Trenérská kariéra: SONP Kladno (1983–1988), VTŽ
Chomutov (1989–1991), 1. FC Amberg (Německo, 1992–
1995), SK Kladno (1995), Union Cheb (1995–1996, asistent),
SK Kladno (1997–2000), Viktoria Plzeň (2000–2001), SK
Kladno (2002–2007), Tianjin Teda (Čína, 2008 – asistent),
Zenit Čáslav (2008–2009), Baník Ostrava (2009–2010),
Mladá Boleslav (2011–2012), Slavia Praha (2013–2014),
Česká republika U19 (2013–2014), Viktoria Plzeň (od srpna
2014)
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MIROSLAV KOUBeK: VĚŘíM, že FAnOUŠKY
zíSKáM nA SVOU STRAnU
Velké výzvy čekají v následujících měsících na
Miroslava Koubka. Trenér plzeňské Viktorie má před
sebou jasný cíl v podobě návratu ligového titulu
a evropských pohárů do Doosan Areny, vedle toho
si bude chtít získat plzeňské fanoušky. „Úterní
protest skupiny příznivců proti mé osobě jsem
samozřejmě zaregistroval, nebylo to příjemné
uvítání. Nicméně nic to nemění na mém
odhodlání odvádět Viktorce ty nejlepší služby
a pomoci tak tomu, aby se ochozy Štruncových
sadů nadále pravidelně zaplňovaly. Vím,
že fanoušky přesvědčím pouze poctivou
prací, výsledky a samozřejmě vzájemnou
komunikací. Od mého posledního angažmá
v Plzni uplynulo již třináct let. Já, klub
i fanoušci

Viktorie

jsme

urazili

kus

cesty. Budu dělat vše pro to, aby ta další
společná cesta byla přínosná pro všechny
strany,“ říká na startu své plzeňské mise
dvaašedesátiletý trenér.

Atmosféru v Doosan Areně jste v posledních letech zažil
především z lavičky hostů. Jak jste ji vnímal?
Když jsem do Plzně přijel jako trenér jiných mužstev, zaznamenal
jsem výjimečně pozitivní domácí atmosféru, která mužstvu výrazně
pomáhá. Fanoušci Viktorie dokážou vytvořit skvělou kulisu, je doslova cítit, jak jsou diváci propojeni s hráči přímo na hřišti. Podpora
fanoušků je zde skutečně příkladem pro ostatní kluby v Česku.

12
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Jak nepříjemné je
pro soupeře hrát ve
Štruncových sadech?
Pokud je někdo fotbalista,
tak před takovou kulisou hraje
rád. Atmosféra plná emocí
a povzbuzování je motivací i pro
hostující celek. Nicméně každý
tým, který hraje v Plzni, se cítí
pod tlakem.

Nejen po stránce sportovní,
ale také po stránce oblíbenosti
fanoušků neuniknete
porovnání s Pavlem Vrbou
a potažmo Dušanem Uhrinem.
Jak těžké toto srovnání bude?
Po panu Vrbovi to tady není pro nikoho lehké, dosáhl velkých úspěchů.
Také Dušan Uhrin si zde směrem
k příznivcům vydobyl dobrou pozici.
Vím, že fanoušky přesvědčím pouze poctivou prací. Vždy rozhoduje kvalita hry
a nasazení mužstva. Diváci poznají, zda
hráči bojují a odvádí pro tým maximum.
Nejvíce si přeji, aby naši fanoušci odcházeli po zápasech domů s pocitem, že hráči
Plzně bojovali naplno, odevzdali na hřišti
vše a jdou do kabiny se vztyčenou hlavou.

Již na úterní tiskové konferenci jste mluvil o tom, že
chcete v hráčích opět probudit hlad po úspěchu. Co přesně
je tím myšleno?
Hlavní je probudit v hráčích to, co je dostalo do evropských pohárů, co jim pomohlo do reprezentace nebo některým k zahra-

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

ničnímu angažmá. Chuť vítězit, být nejlepší, nikdy se nespokojit jen s částečným úspěchem. Musíme se vrátit ke kořenům,
správně je namotivovat. Slova o nasycení neuznávám, to u profesionálních fotbalistů nemůže existovat. Já jsem tady, abych jim
v tom pomohl.

Přivítání neproběhlo dle představ, protest několika
fanoušků jste zaregistroval…
Nebylo to příjemné uvítání a nebudu lhát, že jsem byl hodně nepříjemně překvapen. Pro mě je poctou trénovat Plzeň, na toto
místo jsem se však netlačil a nikoho nepřesvědčoval. Dostal jsem
nabídku od nejúspěšnějšího českého klubu posledních let a budu
chtít dokázat, že si tuto šanci zasloužím. Vím, že jako trenér můžu
fanoušky, kteří mě vítají s despektem, přesvědčit pouze výkony. Vynasnažím se, abych si je získal na svoji stranu.

Nepřemýšlel jste při zvažování plzeňské nabídky o tom,
že situace zpřed třinácti let by mohla být ve směru
k fanouškům problémem?

Vůbec bych nevěřil, že situace zpřed 13 let by se mohla
v současnosti odrazit na vztahu mém a plzeňských příznivců.
Tehdy jsem přišel v průběhu sezony a záchrana už se nepovedla.
Stejně tak se nepovedl ani vstup do následující sezony
druholigové. Plzeň z té doby se však s tou dnešní nedá vůbec
srovnávat. Vedle jednoznačného rozdílu ve sportovní kvalitě,
ambicích a finanční situaci klubu tehdy fungovala na zcela jiné
úrovni také komunikace klubu s fanoušky. A samozřejmě –
tehdejší angažmá pro mě bylo v lize premiérové, i já se teprve
učil, jak pracovat s médii či jak komunikovat s fanouškovskou
obcí. Během těch třinácti let jsme však já, klub i fanoušci Viktorie
urazili kus cesty. Budu dělat vše pro to, aby ta další společná
cesta byla přínosná pro všechny strany

Měl byste chuť se s fanoušky potkat a situaci si vyříkat?
Já je o to prosím. S vedením klubu najdeme v blízké době vhodný
termín, který dáme našim příznivcům k dispozici. Chtěl bych si vyříkat všechny věci ze široka, abychom mohli všichni začít s čistým
štítem.
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VZHŮRU ZA FOTBALOVOU ZÁBAVOU!
Start letošního ročníku nejvyšší fotbalové soutěže přinesl několik změn. Kromě změny
názvu na „SYNOT liga“ fanoušci na stadionech i u televizních obrazovek zaznamenali hned několik výrazných
novinek. A jak potvrzují slova
generálního partnera SYNOT
ligy, tím vším to teprve začíná.
„SYNOT do fotbalu vstupuje jako silná mezinárodní
skupina, aby ještě více zviditelnil svou značku. Zároveň
však chce pomoci rozvoji českého fotbalu. Doufáme proto,
že takto investované prostředky napomohou k tomu,
aby se zvyšovala úroveň českého fotbalu, počet fanoušků
na stadionech a aby si diváci
z každého utkání odnášeli
ještě větší porci emocí a zážitků. Nechceme být jen pasivním partnerem. Chceme
využít našich bohatých mezinárodních zkušeností a být

14
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dobrým „parťákem“ jak pro
Fotbalovou asociaci, tak pro
tisíce fanoušků v naší zemi,“
uvedla Magda Pekařová, tisková mluvčí skupiny SYNOT.
Fotbal je nejpopulárnějším a nejrozšířenějším sportem na celém světě. Proto
k němu skupina SYNOT cítí
velký respekt, ale současně zodpovědnost. „Chceme se soustředit především
na fanouška a jeho prožitek z fotbalu přímo na stadionu. Již dnes uvažujeme
o nejrůznějších projektech
a hledáme inspiraci v zahraničí. Ve fotbalovém pro-

středí nacházíme řadu velmi schopných, nápaditých
a „zapálených“ lidí. Sbíráme
proto podněty od fanoušků
i jednotlivých klubů. Rádi
jim budeme naslouchat
a společně hledat ty nejlepší formy řešení,“ přidává pomyslnou výzvu všem
fotbalovým fandům Magda
Pekařová.
„Chceme, abychom naplnili náš slogan a dostali fanoušky do hry jménem fotbal.
Právě fotbal je totiž ta nejkrásnější hra, kterou se dokáže bavit každý. Je proto nutné,
aby si k němu veřejnost všech
věkových kategorií i nadále budovala srdečný vztah.
Společným zájmem všech je,
aby byl český fotbal opravdovou zábavou, spojenou
s příjemnými zážitky a v tomto bude skupina SYNOT ráda
nápomocna,“ dodala mluvčí
skupiny SYNOT.

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

LIB – DUK

SPA – OVA

Ve vzájemných zápasech Liberce s Duklou
se daří více hostujícím týmům. V osmi
duelech se domácí tým radoval pouze
dvakrát.

Z 21 zápasů na svém hřišti dovolila Sparta
Baníku odvézt všechny body za vítězství
pouze ve dvou případech.

SLO – JIH

BNO – CEB

Slovácko je doma proti Jihlavě bodově
stoprocentní a ve třech zápasech jí dovolilo vstřelit pouze jediný gól.

Když hrají České Budějovice v Brně, padají
branky. Průměr na jedno utkání je 2,6
gólu.

MBL– PRI

BOH – JAB

Oba týmy spojuje jméno francouzského
internacionála Alexandra Mendyho, který
za oba týmy hrál a v jejichž dresu proti
oběma i skóroval.

V souboji dvou zelenobílých klubů si
lépe vede Jablonec a klokani mu mají co
vracet. V Ďolíčku nad ním nevyhráli již
osmkrát za sebou.

TEP – SLA

PLZ – HKR

Skóre posledních dvou zápasů Teplic se
Slavií je 8:0 o což se zasloužila především
největší výhra Teplic v historii české nejvyšší
soutěže (7:0 na podzim 2013).

Hradečtí fotbalisté nevstřelili Plzni gól
už čtyři zápasy v řadě. Plzeňští hráči se
ve stejném počtu utkání trefili hned 12x.

VIKTORIÁN 2 SL 2014
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Ze sociálních sítí SYNOT ligy
Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy
Jaký je váš oblíbený klub a co pro vás znamená?

Facebook Product
AssetsDvornik:
and Identity Guide
Vaclav
2014
Banicek June
znamena
pro me
vsechno za Banik zivot
dej to je me heslo!

Jaroslav Máčala:
Modrobílé srdce mé; už od doby, kdy hrál tehdejší Synot naposledy 2. ligu před postupem do nejvyšší soutěže, jsem si ten tým
oblíbil. Ať žije 1.FCS !!! Fandím Slovácku a jsem na to hrdý

Petr Nový:
ACS srdecni zalezitost! Skvele vedeni,
fanousci a hlavne Vita Lavicka!! Nejlepsi
trener v lize!! 1893!

Filda Sígr Sýkora:
SLOVAN Nejlepší klub,
nejlepší fanoušci, Král
Severu

Martin Mates Kužel:
Jablonec=Srdeční
záležitost!!! Letos
bude Titul!!!

Sledujte oficiální 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!
@silkwhi: Kapitánskou pásku sice nechal v kabině, férovým chováním je však Zápotočný
skvělým vzorem.#fairplay #synotweet

@VM_Joey76: Zdá se mi, že Neves prožívá ten zápas o trochu víc než ostatní... Průchod
Slavií a Baníkem se nezapře :) #PRISPA #SynotLiga

@Michal_Drahos: Co předvádí v nové sezóně fanoušci na tribuně #Sever v #Edenu
je neuvěřitelný . . . @slaviaofficial @Synotliga_CZ #fans #ultras

@BetterSorrow: Miroslav Beránek zřejmě zavedl kazašské rituály a před každým
utkáním obětuje ovci. Jinak si ty výsledky nedovedu vysvětlit. #synotweet

SYNOT liga
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www.synotliga.cz

@Synotliga_CZ

„Dřív jsem chodil na fotbal párkrát
za sezónu. Ale co chodíme spolu,
nevynechali jsme jediný zápas.”

DOSTANEME VÁS DO HRY

www.synot.cz
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FC VIKTORIA Plzeň

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 127
Čistá konta 51

1

13

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

21

11

14

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 260
Prvoligové branky 19

10

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 242
Prvoligové branky 32

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 158
Prvoligové branky 4

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

18

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 8
Čistá konta 3
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Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 67
Prvoligové branky 4

2

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 149
Prvoligové branky 9

4

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 238
Prvoligové branky 15

8

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

24

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

28

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 56
Prvoligové branky 10

6

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 163
Prvoligové branky 11

7

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 29
Prvoligové branky 6

17

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

18

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 141
Prvoligové branky 16

19

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 78
Prvoligové branky 10

20

26

27

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 233
Prvoligové branky 56

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

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 61
Prvoligové branky 22

Miroslav Koubek
1. 10. 1951
hlavní trenér

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

MUDr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

9

23

29

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 44

Jan Chramosta
12. 10. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 122
Prvoligové branky 36

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

Petr Kostelník
5. 2. 1964
trenér bankářů

zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

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

Petr nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

31
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Generální partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

20
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Hlavní partner mládeže

ÚSPĚŠNÍ DOMA
I V ZAHRANIČÍ!
SPOLEČNĚ JIŽ NĚKOLIK LET
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DOROSTenCI ReMIzOVALI S OPAVOU 1:1
Po výjezdu do Karviné
odehráli viktoriáni další
zápas s týmem ze severu
Moravy. V sobotu 9. srpna
bojovali plzeňští mladíci
na domácím hřišti proti
celku SFC Opava.

Viktoriáni se ujali vedení v jednadvacáté minutě. Kombinaci Brožíka s Petrem využil Boček k individuální akci ve vápně a skóroval.
Z následné převahy Viktorie pak
druhý gól nepadl. Naopak Opava
využila ve 40. minutě sérii drobných chyb. Helebrand se dostal
k odraženému míči, po kterém bez
problémů vyrovnal. Úvod druhého
poločasu byl vyrovnaný a ze strany
plzeňského celku nepřesný. Od 60.
minuty se Západočechům podařilo
zpřesnit kombinaci a vytvořilt si
převahu, která se postupem času
zvýrazňovala. Do dobrých střeleckých příležitostí se dostal Brožík, kterého vychytal Lasák.
Matějka v rozhodujícím momentu ztratil rovnováhu a v poslední
minutě zápasu trefil po rychlém protiútoku Petr tyč opavské
branky.
„I přes převahu ve druhém poločase měla naše hra nedostatky.
Zaměříme se na zvyšování tempa v obranné i útočné fázi a také na
hru ve finální fázi, abychom dokázali být v dalších zápasech efektivnější,“ říká po remíze trenér Jiří Žilák.
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FC Viktoria Plzeň–SFC Opava 1:1 (1:1)
Branka Viktorie: 22. Boček
FC Viktoria Plzeň: Luhový, Debellis (65. Skála), Ruml,
Brožík, Kule, Petr, Průcha, Boček, Matějka, Sedláček (57.
Polom), Provod
Trenéři: J. Žilák, R. Růžička, J. Havránek, M. Ticháček

JUnIOŘI VYHRáLI V BUDĚJOVICíCH 1:4,
ČeRný VSTŘeLIL HATTRICK
Do

třetího

kola

čekali

junioři

Plzně

na první vstřelené góly i body. Utkání
s Českými Budějovicemi sice bylo po první
pětačtyřicetiminutovce

bezbrankové,

ve

druhém dějství ale nasázel hattrick plzeňský
Černý a další gól přidal Mlynařík. Dynamo
v závěru vstřelilo alespoň čestný gól zásluhou
Vaňka a nakonec prohrálo 1:4.

Za stálého hustého deště začaly oba týmy hodně opatrně a první šance přišla až v 18. minutě, kdy Pernglau
vyslal do šance Černého, před kterým ale v poslední
chvíli ukopl balon Podráský. Hned o pár vteřin později se
Černý již do střelecké pozice dostal, míč ale poslal jen do
dobře připraveného brankáře Coufala. Další minisouboj
budějovického brankáře s plzeňským útočníkem přišel
ve 21. minutě, opět byl úspěšný gólman Coufal, který
dokázal zneškodnit Černého přímý kop. Mladíkům Dynama se ani v dalším průběhu hry nedařilo a byli to především hosté,
kteří diktovali tempo hry. Ve 26. minutě si dva domácí obránce skvěle
obhodil Mlynařík a následující střelu musel opět vyrážet až brankář
Coufal. Ve zbytku poločasu míč kontrolovali opět více viktoriáni, do
další šance se ale již nedostali.
Gólová stavidla zápasu otevřel v 53. minutě Daniel Černý, který
překonal brankáře Coufala pohotovou dorážkou. Za minutu to bylo
již 2:0 a opět u toho byl Daniel Černý, jenž si zaběhl za obranu Dynama a pohodlně propálil budějovického gólmana. Čistý hattrick
pak Černý dokonal v 64. minutě, když skluzem usměrnil do brány
přihrávku od Glazera. Gólové hody v podání fotbalistů Plzně pokračovaly i v dalším průběhu zápasu. Hned v 68. minutě totiž skóre

navýšil Michal Mlynařík, který povedenou ranou z hranice vápna
překonal bezmocného Coufala. Jihočeši se snažili výsledek alespoň
zkorigovat. To se jim povedlo až
v samém závěru, když se v 88. minutě prosadil ranou ke vzdálenější
tyči střídající Filip Vaněk.
„V prvním poločase jsme si drželi
herní převahu a jen zásluhou kvalitních zákroků domácího gólmana
jsme se nedostali do vedení. Po
přestávce jsme zvýšili aktivitu, což
se odrazilo v počtu vstřelených branek. Jednou z nejvýraznějších postav zápasu byl Černý, který těžil ze
zodpovědné hry celého týmu, díky
které si z Českých Budějovic odvážíme první letošní vítězství,“ zhodnotil utkání trenér Jiří Kohout.

SK Dynamo České Budějovice–FC Viktoria Plzeň 1:4 (0:0)
Branky: 88. Vaněk – 53., 54. a 64. Černý, 68. Mlynařík
Rozhodčí: Váňa – Pečenka, Vrchota
žK: Dvořák (CEB)
SK Dynamo Č. Budějovice: Coufal – Dvořák, Křiváček (72.
Tušer), Podráský, Jenne – Held J. (72. Tomášek), Horák,
Čadek, Schertler (72. Švantner), Pěnka (58. Vaněk) – Held M.
FC Viktoria Plzeň: Adamovič – Piroch, Čihák, Glazer, Lešek
– Hejda (75. Boček), Bohó (85. Denk), Hradecký, Mlynařík (80.
Ruml), Pernglau (69. Vávra) – Černý (83. Hvězda)

Juniorka / VIKTORIÁN 2 SL 2014
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FRAnTIŠeK SUDíK – SPRInTÉR, BOJOVníK
A KLUBISTA SLAVí SeDMDeSáTInY
„Za tou koulí jsem běhával
od malička, jako každý kluk
z vesnice. Fotbal jsme mydlili
každou volnou chvilku, v sobotu
a neděli snad všichni chlapi
ze vsi,“ říká František Sudík,
dlouholetý

hráč

Viktorie

(tehdy

Rychlý

útočník,

plzeňské
Škodovky).
později

vynikající obránce, fotbalový
sprintér

oslaví

14. srpna

sedmdesáté narozeniny.

Začátky. Je rodák z Berounska. Světlo světa spatřil v roce 1944 ve
Všeradicích, které viděly jeho fotbalové začátky. Jako osmnáctiletý přestoupil do Králova Dvora a odtud odešel povinně oblékat
zelenou vojenskou uniformu. Prvním rokem základní služby vůbec
nehrál, druhý odsloužil v Dukle Cheb, například s pozdějšími ligisty
Šolínem, Martinkovičem, Göghem a Jarkovským.
Plzeňská Škodovka. Po vojně se vrátil na pár měsíců do Králového
Dvora a v lednu roku 1966 přišel do plzeňské Škodovky, tehdy druholigové. „Hrál jsem divizi, byl jsem za ni rád a po vyšší soutěži
jsem ani příliš nekoukal. Ale Plzeň za mnou začala jezdit docela
pravidelně, už do Chebu za mnou jezdili pánové Mašat, Svoboda,
Bartoš, a náš trenér Kludský mi hecoval, abych to zkusil, že se vrátit můžu vždycky. Poslechl jsem ho a nakonec jsem v Plzni dodnes.“
Rychlé křídlo. Začátky nebyly snadné, rozdíl mezi druhou ligou
a divizí byl znát, přesto vedle takových borců jako byli František
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Plass, Jiří Lopata, Zdeněk Böhm nebo Miloš Vacín nezapadl. V prvním zápase jara Plzeň na škváře v Luční ulici roznesla Jablonec
6:1 a František Sudík vstřelil z místa levého křídla své první dva
druholigové góly.
Vzestupy a pády. Se Škodovkou zažil slavné postupy do první ligy
i hořké pády do ligy druhé. Několik sezon se mu na místě levého
křídla, které občas střídal s postem pravého „brka,“ dařilo. Na soupeře platil svoji vrozenou rychlostí a dobrou technikou míče, uplatňovanou v plném běhu. Jeho úniky, třeba i přes celé hřiště, budily
ze snu nejednoho gólmana.
Přednosti. Nevynikal excelentní střelbou, za celou kariéru vstřelil
tři prvoligové branky. V roce 1967 košickému Švajlenovi, žilinskému
Plachovi, to hrál ještě v útoku, a v červnu 1975 v Jablonci. Disponoval však zbraněmi, které by mu i dnes většina fotbalistů mohla závidět. Rychlostí, bojovností a spolehlivostí. Stovku uměl zaběhnout
za 11 vteřin. „Speciálně jsem rychlost netrénoval, v mládí jsem
hrál snad všechny kolektivní sporty, rychlost byla vypěstovaná díky
všestrannosti.“ O spolehlivosti svědčí skutečnost, že za posledních
šest let svého působení ve Škodovce chyběl jen ve dvou utkáních,
poslední tři roky ani jednou nestřídal.
Kapitán. V kolektivu hráčů byl uznávanou autoritou, a proto
také nosil po Františku Plassovi několik sezon kapitánskou
pásku. Teprve v roce 1979, po čtrnácti letech (!) ve Škodováckém
dresu, předal svůj post v obraně mladému Turianikovi a kapitánskou pásku Antonínu Dvořákovi. Celkem sehrál za Škodu
Plzeň v první lize 229 utkání, zahrál si i dvakrát proti Bayernu
Mnichov. Když opustil vrcholový fotbal, hrál za menší kluby, ale
se Škodovkou či Viktorií žil pořád. Trénoval mládežnické celky
a ještě nedávno správcoval v Luční ulici. František Sudík je nesmazatelně zapsán do historie klubu. Však ho také fanoušci při
příležitosti 100 let od založení Viktorie v roce 2011 zvolili do nejlepší XI. století.

HRADeC KRáLOVÉ ČeKá nA PRVní
PRVOLIGOVý GÓL!

Fotbalový klub Hradce Králové byl založen v roce
1905 a jeho největším úspěchem je zisk titulu v sezóně
1959/1960. Zajímavostí je, že se z prvního místa radoval jako
nováček ligy. V dalším fotbalovém ročníku Hradec Králové
startoval v Poháru Mistrů Evropských Zemí (PMEZ) a došel
až do čtvrtﬁnále, když postoupil přes CCA Bukurešť,
Panathinaikos Athény a nestačil až na slavnou Barcelonu.

Dalším velkým úspěchem Východočechů je vítězství Poháru
ČMFS v sezóně 1994/1995, díky čemuž si zajistil účast v Poháru
Vítězů Pohárů (PVP). Postoupil do 2. kola, kde byl vyřazen ruským týmem FK Dynamo Moskva.
Do Synot ligy postoupil Hradec Králové po roční pauze strávené
ve druhé lize. Před loňskou sezonou ovšem působil v nejvyšší
české soutěži nepřetržitě tři sezony. Pro ročník 2014/2015 mají

´Votroci´ jednoznačný cíl, kterým je udržení se mezi elitou. Tomu
odpovídala i aktivita v letním přestupovém období.
V kabině východočeského týmu se objevilo hned deset noviců. Přišel perspektivní záložník Aleš Čermák ze Sparty, zkušený brankář Martin Kuciak ze Zlatých Moravců, Hynek Prokeš
z Frýdku-Místku, Matěj Kotiš z Varnsdorfu, plzeňský David Štípek
a nadějný Petr Mareš z Viktorie Žižkov. Vrátili se staronové tváře
Radim Ottmar, Pavel Černý a Jakub Chleboun, z dorostu byl přeřazen mládežnický reprezentant Daniel Trubač.
I když se tým vedený trenérem Lubošem Prokopcem po třech
kolech drží mimo sestupové pozice, vstup do Synot ligy si určitě
představoval jinak. Hradec Králové se totiž ještě neradoval ze
vstřelené branky, a i když dokázal obrat o body Mladou Boleslav
i Teplice, na první výhru stále čeká.

Představujeme Hradec Králové / VIKTORIÁN 2 SL 2014
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PARTneŘI
Základní
Logotyp

nejen sportovní výživa

Logotyp
v šedé škále

nejen sportovní výživa

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

výrobce léčiv

spol.s r.o.

P L Z E Ň

malby
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natery

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

484C
20/100/90/10
183/33/38
#B72126

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

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

PARTneŘI

DYBS
OFICIáLní DODAVATeLÉ

MeDIáLní PARTneŘI
Základní barevné pozitivní provedení značky

1.1

Varianta 1

92.5

93.2

100.0

107.9
Verze 1.2

88.3

Manuál značky České televize

www.egrensis.cz

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.

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

pro tisk
CT-V1-lg-cmyk.eps
CT-V1-lg-pantone.eps

pro tisk
CT-V2-lg-cmyk.eps
CT-V2-lg-pantone.eps

pro obrazovku
CT-V1-lg.png

pro obrazovku
CT-V2-lg.png

Varianta 1

Varianta 2
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SOUPISKA
DOMáCí / FC VIKTORIA PLzeň
BRANKÁŘ
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Roman Pavlík

HOSTÉ / FC HRADeC KRáLOVÉ
27. 12. 1983
13. 6. 1984
17. 1. 1976

OBRÁNCE
2 Lukáš Hejda
4 Roman Hubník
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
24 Matěj Končal
28 Marián Čišovský

9. 3. 1990
6. 6. 1984
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
8. 12. 1993
2. 11. 1979

ZÁLOŽNÍK
6 Václav Pilař
7 Tomáš Hořava
11 Milan Petržela
10 Pavel Horváth
17 Patrik Hrošovský
18 Martin Chrien
19 Jan Kovařík
20 Ondřej Vaněk
26 Daniel Kolář
27 František Rajtoral

13. 10. 1988
29. 5.1988
19. 6. 1983
22. 4. 1975
22. 4. 1992
8. 9. 1995
19. 6. 1988
5. 7. 1990
27. 10. 1985
12. 3. 1986

ÚTOČNÍK
9 Stanislav Tecl
23 Marek Bakoš
29 Jan Chramosta

1. 9. 1990
15. 4. 1983
12. 10. 1990

HLAVNÍ TRENÉR
Miroslav Koubek
ASISTENT TRENÉRA
Jiří Skála
Zdeněk Bečka
Petr Kostelník

1. 9. 1951
10. 10. 1973
20. 6. 1970
5. 2. 1964

BRANKÁŘI
1 Tomáš Koubek
20 Martin Kuciak
30 Jiří Lindr
12 Radim Ottmar
OBRÁNCI
8 Pavel Čermák
2 Jakub Chleboun
4 Tomáš Holeš
22 Juraj Křižko
25 Marek Plašil
15 Adrian Rolko

14. 5. 1989
24. 3. 1985
31. 3. 1993
20. 9. 2985
19. 12. 1985
14. 9. 1978

ZÁLOŽNÍCI
3 Aleš Čermák
23 Jan Hable
26 Emir Halilovič
13 Jiří Janoušek
21 Matěj Kotiš
28 Ondřej Kraják
19 Petr Mareš
16 Petr Schwarz
18 Jan Shejbal
24 David Štípek
27 Daniel Trubač
7 Filip Zorvan
6 Tomáš Malinský
11 Jan Kosak

1. 10. 1994
04. 1. 1989
18. 11. 1989
17. 11. 1989
14. 3. 1985
20. 4. 1991
17. 1. 1991
12. 11. 1991
20. 4. 1994
24. 5. 1992
17. 7. 1997
7. 4. 1996
25. 8. 1991
3. 2. 1992

ÚTOČNÍCI
9 Pavel Černý
14 Pavel Dvořák
10 Marek Kulič
5 Hynek Prokeš
17 David Vaněček

28. 1. 1985
19. 2. 1989
11. 10. 1975
3. 12. 1986
9. 3. 1991

HLAVNÍ TRENÉR
Luboš Prokopec
ASISTENTI TRENÉRA
Bohuslav Pilný, Karel Podhajský, Jaroslav Svoboda
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26. 8. 1992
15. 3. 1982
07. 8. 1986
8. 12. 1983

VIKTORIA nezVLáDLA ODVeTU S PLOJeŠTí
A eVROPSKOU LIGU SI nezAHRAJe
Po úvodní remíze 1:1 v Rumunsku chtěli hráči Viktorie Plzeň
před svými fanoušky Petrolul Ploješť porazit a postoupit do
play off Evropské ligy. Odveta se ale západočeskému týmu
nepovedla.

stačila jeho pokus zablokovat. Plzeňští sice
tlačili, ale ve 38. minutě
napřáhl z 25 metrů kapitán Mutu a bylo to 0:2
pro Ploješť. Odpověď
viktoriánů přišla záhy,
Václav Pilař z hranice šestnáctky poslal
míč přesně k levé tyči
branky a snížil na 1:2.
Gólové představení pokračovalo i nadále a ve 43. minutě po rychlém brejku vstřelil hlavou
třetí branku Rumunů De Lucas.
Viktoria potřebovala k postupu vyhrát a hra se odehrávala výhradně
na polovině hostů, naneštěstí z dalšího brejku zvýšil v 68. minutě
křížnou střelou Tamuz. Viktoria Plzeň prohrála 1:4 a zakončila svou
letošní pouť pohárovou Evropou už ve 3. předkole Evropské ligy.

FC Viktoria Plzeň–FC Petrolul Ploješť 1:4 (1:3)

Viktoria začala aktivněji a vypracovala si územní převahu. Brankář
hostí musel poprvé zasahovat při rohu Pavla Horvátha v 6. minutě,
kdy se vší námahou vyboxoval centr před dotírajícími hráči Viktorie. Z dalšího rohového kopu v 16. minutě zkusil Pavel Horváth
přímo ohrozit branku hostí, ale hostující brankář konečky prstů vytáhl míč nad břevno. Ve 20. minutě ovšem zahrávali hráči Ploješťi
standardní situaci De Lucasem, obrana Viktorie zaspala a osamocený Filipe Teixeira uklidil míč za Kozáčikova záda. Viktoriáni ani
po inkasované brance nepolevili a ve 31. minutě dostal míč ideálně
v šestnáctce Pilař, jenže prováhal možnost zakončit a obrana hostí

Branky: 40. Pilař – 20. Teixeira, 38. Mutu, 43. De Lucas, 68.
Tamuz
žK: Řezník, Procházka, Horváth, Hubník – Tamuz
Rozhodčí: Millot – Luzi, Zakrani (všichni Francie)
Diváci: 10521
Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hubník, Procházka, Limberský –
Horváth (C), Hořava(73. Vaněk) – Petržela(66. Tecl), Kolář,
Pilař – Bakoš(53.Chramosta)
Ploiești: Peçanha – Alcénat, GeraldoAlves, Gerson,
Fanchone – de Lucas, Hoban – Nepomuceno(64. Mustivar),
Mutu (C)( 73.Albin), Filipe Teixeira(83. Marinescu) – Tamuz

Zápas Ploješť / VIKTORIÁN 2 SL 2014
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PRVní DOMáCí záPAS A JASná VýHRA nAD
POSíLenýM JABLOnCeM
Po úvodní remíze 2:2 v Příbrami si
hráči Viktorie Plzeň poprvé v Synot
lize zahráli před svými fanoušky
v rámci 2. kola s Baumitem
Jablonec. Za severočeský tým
poprvé nastoupila největší letní

Areně se bavili, radost jim
pokazil až závěr poločasu.
Martin Doležal si po centru
z pravé strany našel volné
místo ve vápně a hlavičkou
překonal domácího strážce
svatyně. Do kabin se tak šlo
za stavu 2:1 pro Plzeň.

posila Tomáš Hübschman, ani
bývalá opora Šachtaru Doněck
ale hostům nepomohla. Viktoria
vyhrála 3:1.

Viktoria byla od začátku zápasu jasně lepší než hostující Jablonec
a v jedenácté minutě se míč po ose Procházka, Limberský, dostal
až k Pilařovi. Pronikajícího štírka nedovoleně zastavil v pokutovém území Pernica a rozhodčí
odpískal penaltu. Daniel Kolář
si s penaltou poradil, zkušeně
poslal míč do protipohybu
Hrubého, jenž už neměl nárok balón zasáhnout – 1:0!
Podruhé se v Doosan Areně
křičelo „GÓL“ už v sedmnácté minutě. Branka byla
sice připsána Patriku
Hrošovskému, ale ten byl
pouze centrujícím hráčem. Míč z jeho kopačky
si nešťastně do vlastní
sítě srazil brankář
hostí. Diváci v Doosan
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Po změně stran Viktoria pokračovala v tlaku a po šancích Bakoše a Hořavy přidala i uklidňující branku. Po skvělé přihrávce
Daniela Koláře se řítil sám na
bránu Milan Petržela a střelou
mezi nohy překonal Vlastimila Hrubého – 3:1 pro Plzeň! Další
góly už nepadly, i když si Viktoria vytvořila ještě řadu příležitostí,
a tak nakonec Plzeň vyhrála nad Jabloncem 3:1.

FC Viktoria Plzeň–FK BAUMIT Jablonec 3:1 (2:1)
Branky: 12. Kolář (pen.), 16. Hrubý (vl.), 65. Petržela
– 45. Doležal.
žK: Kozáčik - Hübschmann.
Rozhodčí: Jílek – Blažej, Štěrba.
Diváci: 10129.
Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hubník, Procházka, Limberský
– Hrošovský, Hořava – Petržela, Kolář (88. Vaněk), Pilař
(81. Kovařík) – Bakoš (73. Tecl).
Jablonec: Hrubý – Romera, Pernica, Beneš (50. Čížek),
Novák – Hübschman, Rossi – Kopic (78. Fantiš), Pospíšil,
Jun (68. Moulis) – Doležal.

ČTYŘI GÓLY V SíTI BUDĚJOVIC znAMenALY
BezPROBLÉMOVÉ VíTĚzSTVí VIKTORIe
K zápasu třetího kola Synot ligy zajížděli hráči Viktorie
Plzeň na půdu nováčka z Českých Budějovic. Oproti
poslednímu zápasu udělal trenér Dušan Uhrin v
základní sestavě několik změn. Brankáře Matúše
Kozáčika nahradil Petr Bolek, Pavla Horvátha Patrik
Hrošovský a namísto Marka Bakoše se na jihu Čech od
úvodního hvizdu představil Jan Chramosta.

A byli to viktoriáni, kteří do zápasu vstoupili doslova pravou nohou.
Na levé straně se povedeně uvolnili Limberský s Petrželou, který
nasměroval míč před brankáře Křížka a Radim Řezník pravačkou
otevřel skóre – 0:1. Neuběhla ani čtvrthodina a v plzeňském kotli to
opět vřelo radostí. Perfektně načasovanou přihrávkou vybídl Hořava Jana Chramostu a ten si poradil s jistotou velkého střelce – 0:2
pro Viktorii! První střela budějovických hráčů se zrodila ve dvaadvacáté minutě. Škoda se rozhodl zakončit rychlý protiútok pokusem, který zamířil mimo tři tyče vymezující branku Petra Bolka.
V závěru první půle dostal budějovický Machovec příležitost rozehrávat přímý kop z pravé strany. Zajímavý pokus skončil na pravé
tyči branky hostí. Navzdory velké šanci domácích směřovalo vše
k tomu, že Viktoria odejde do kabin za pohodlného dvougólového
náskoku, Daniel Kolář byl ovšem proti. Po přetaženém centru Hrošovského vrátil míč před bránu Dynama Procházka a Kolář po přiťuknutí hrudí poslal míč do sítě. Rozhodčí Kocourek vzápětí ukončil
první poločas za stavu 0:3 pro Viktorii Plzeň.
Nádhernou akci předvedli viktoriáni v 59. minutě. Rychlý protiútok
potáhl Hořava a přes Koláře se dostal míč až k Limberskému. Levý
obránce Viktorie poslal svou typickou šajtlí balón na druhou stranu
pokutového území, kde už čekal Jan Chramosta. Ten se do míče
opřel pravým nártem a mohl si na svůj střelecký účet udělat druhý
zářez – 0:4! V 68. minutě odešel ze hřiště úspěšný Chramosta, je-

hož místo zabral Tecl. Již tak produktivní ofenzivu měl oživit Ondřej
Vaněk, který následně vystřídal Milana Petrželu. Velkou šanci vyprodukovali v 73. minutě právě dva střídající hráči. Vaněk předložil míč Teclovi, který ve skluzu dokázal dát balónu patřičný směr.
Gólman Křížek ale pohotovým skokem uchránil domácí tým od
páté obdržené branky. Plzeňské publikum, které v celém průběhu
zápasu bylo jednoznačným nositelem atmosféry na budějovickém
stadionu, v závěrečných minutách oslavovalo vítězství svého celku.
A když zazněl závěrečný hvizd z píšťalky hlavního rozhodčího, mohli
se radovat i aktéři na hrací ploše.

FC Viktoria Plzeň–SK Dynamo České Budějovice 4:0 (3:0)
Branky: 2. Řezník, 17. a 59. Chramosta, 45. Kolář.
žK: 36. Brunclík (CEB), 38. Novák (CEB) – 44. Řezník (PLZ)
Rozhodčí: Kocourek – Kordula, Kříž. Diváci: 6402.
Dynamo České Budějovice: Křížek – Novák, Lengyel,
Podstavek, Machovec (76. Hála) – Vošahlík, Benát (C),
Brunclík (70. Funda), Volešák, Koreš – Škoda (57. Linhart)
FC Viktoria Plzeň: Bolek – Řezník, Hubník, Procházka,
Limberský (C) – Hrošovský, Hořava – Petržela (71. Vaněk),
Kolář, Pilař (75. Kovařík) – Chramosta (68. Tecl)
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1. kolo 26. 7. 2014

6. kolo 30. 8. 2014

Plzeň

2:2

Brno

Teplice

29. 8.

18.00

Dukla

Příbram

Bohemians

Sparta

1:2

Jihlava

České Budějovice

29. 8.

20.15

Liberec

Slovácko

18. 10. 17.00

Dukla

Ostrava

0:0

Slovácko

Příbram

30. 8.

17.00

Ostrava

Jihlava

18. 10. 17.00

Jablonec

Brno

2:0

Liberec

Ostrava

30. 8.

17.00

Mladá Boleslav

Plzeň

18. 10. 17.00

Hradec Králové

Teplice

0:0

Bohemians

Hradec Králové

30. 8.

17.00

Slavia

Jablonec

18. 10. 17.00

Slovácko

Slavia

1:2

Mladá Boleslav

Slavia

30. 8.

20.15

Brno

Sparta

18. 10. 17.00

Jihlava

Mladá Boleslav

0:1

Sparta

Jablonec

31. 8.

15.45

Teplice

Bohemians

18. 10. 17.00

České Budějovice

Liberec

1:1

Plzeň

Dukla

31. 8.

17.00

Hradec Králové

České Budějovice

18. 10. 17.00

2. kolo 2. 8. 2014

7. kolo 13. 9. 2014

18. 10. 17.00

12. kolo 25. 10. 2014

Slavia

Ostrava

3:1

České Budějovice

Slovácko

12. 9.

18.00

Jihlava

Brno

Brno

Hradec Králové

3:0
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České Budějovice
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Teplice

České Budějovice
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Jablonec

13. 9.
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Slovácko

Bohemians

4:1
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Mladá Boleslav

13. 9.
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Slovácko

Plzeň

25. 10. 17.00

Sparta

Jihlava

3:0

Liberec

Plzeň

13. 9.

19.00

Jablonec

Teplice

25. 10. 17.00

Liberec

Příbram

0:0
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Brno

14. 9.

17.00

Hradec Králové
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25. 10. 17.00

Mladá Boleslav

Dukla

0:1

Hradec Králové

Jihlava

14. 9.

17.00

Sparta

Mladá Boleslav

25. 10. 17.00

Plzeň

Jablonec

3:1

Teplice
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14. 9.

17.00

Bohemians

Liberec
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3. kolo 9. 8. 2014

8. kolo 20. 9. 2014

25. 10. 17.00

13. kolo 1.11.2014

Jihlava

Bohemians

1:2

Jihlava

Příbram

20. 9.
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České Budějovice

1.11.

17.00
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Teplice
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17.00
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Plzeň
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Liberec

Jablonec
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Dukla

Brno

1:1
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Liberec
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Brno

Slovácko

1.11.
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Příbram

Sparta

0:1
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0:0

Sparta
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0:4
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17.00
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Teplice
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Plzeň

Sparta
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4. kolo 16. 8. 2014

9. kolo 27. 9. 2014

14. kolo 8. 11. 2014

Liberec

Dukla

15. 8.

18.00
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Jihlava

27. 9.

17.00
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8. 11.

17.00
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20.20

České Budějovice

Příbram

27. 9.
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České Budějovice
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Příbram

16. 8.
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Jihlava
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Brno

České Budějovice
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27. 9.

19.00
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Teplice

8. 11.
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Slovácko

Jihlava

16. 8.

17.00

Hradec Králové

Jablonec

27. 9.

17.00

Slovácko

Spartaa

8. 11.

17.00

Bohemians

Jablonec

16. 8.

17.00

Slavia

Sparta

27. 9.

17.00

Hradec Králové

Liberec

8. 11.

17.00

Teplice

Slavia
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20.15

Teplice

Slovácko

27. 9.
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Jablonec
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5. kolo 23. 8. 2014
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11. kolo 18. 10. 2014

Příbram

10. kolo 4.10. 2014

15. kolo 22.11. 2014

Ostrava
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22. 8.

18.00

Jihlava
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4.10.
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Jihlava
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17.00

Teplice
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17.00

Slavia
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17.00
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17.00

Příbram
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23. 8.

17.00

Bohemians

České Budějovice

4.10.

17.00
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Slovácko
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Jablonec
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23. 8.

17.00

Mladá Boleslav

Brno

4.10.

17.00

Sparta

České Budějovice
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Hradec Králové

Slovácko

23. 8.
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Teplice
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Slavia
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4.10.
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17.00
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Lehká a rychlá tak, abys byl nejlepší hrácˇ na hrišti
ˇ

VIKTORIÁN 2
1 SL 2014
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DALŠí záPAS zAVeDe VIKTORIánY
DO HLAVníHO MĚSTA

Jak dozní poslední hvizd dnešního zápasu s Hradcem
Králové, začnou se hráči i celý realizační tým Viktorie
Plzeň soustředit na následující ligové utkání. V rámci
pátého kola Synot ligy nastoupí Západočeši ve Vršovicích
proti Slavii Praha.

Sešívaní zažívají podařený vstup do sezóny, po třech odehraných
kolech se hřejí na prvním místě tabulky s dvoubodovým náskokem
na Viktorii Plzeň. Díky výhrám v Uherském hradišti a nad Ostravou i Libercem na vlastním hřišti neztratili Pražané ani bod. Zdá
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se, že letní přípravné období
týmu Miroslava Beránka pouze
prospělo. Do hlavního města
se po roce a půl stráveném
v německé Fortuně Düsseldorf
vrátil obránce Martin Latka,
který by se měl stát základním
stavebním kamenem obranné
čtveřice červeno bílých. V útoku
zase řádí znovu obrozený střelec Milan Škoda, který letos už
vyrovnal maximum vstřelených
branek ve slávistickém dresu
ze sezony 2012/2013.Tehdy na
čtyři přesné zásahy potřeboval
28 utkání. V právě probíhajícím
ročníku mu stačily tři duely. Po
Radku Černém, který v minulé
sezóně ukončil bohatou kariéru,
převzal brankářskou taktovku
Karel Hrubeš. Ve třech odchytaných zápasech lovil míč ze své
sítě celkem třikrát, jednou si ovšem připsal také gólovou asistenci.
To když v zápase se Slovanem Liberec našel dlouhým výkopem nejlepšího kanonýra klubu Škodu.
V Plzeňském kádru je několik hráčů, kteří ve Slavii Praha strávili
kratší či delší část své kariéry. Kromě zkušených harcovníků Pavla
Horvátha a Matúše Kozáčika, kteří v týmu nejbližšího soupeře Viktorie strávili shodně čtyři sezóny, absolvovali epizodní roli v sešívaném dresu také Jan Kovařík, Ondřej Vaněk a Stanislav Tecl. Pikantní bude souboj se Slavií také pro nového trenéra Viktorie Plzeň
Miroslava Koubka, který ji od září loňského roku do března 2014
trénoval. Zápas mezi Slavií Praha a Viktorií Plzeň začíná v Eden
Areně v sobotu 23. srpna ve 20.15 hod.

