Vážení sportovní přátelé,
Těší mě, že se s Vámi mohu opět přivítat na stránkách Viktoriánu při další zastávce na cestě
Gambrinus ligou. Je tomu již skoro měsíc, co jsme společně bojovali o ligové body v domácím
prostředí, a je velice příjemné sledovat, že ani po dobu reprezentační přestávky v plzni neklesla
fotbalová horečka. Dovolte mi ovšem, abych se z kraje tohoto úvodníku ohlédl za obdobím, které
jsme v uplynulých dnech a týdnech absolvovali.
Posledním ligovým představením pro nás bylo utkání v Jihlavě. Již před zápasem jsem avizoval,
že klub z Vysočiny nebude tak jednoduchým soupeřem, jak by mohlo naznačovat jeho postavení
v tabulce Gambrinus ligy. Jihlava ukázala velkou sílu především v rychlých protiútocích, my jsme
ovšem prokázali zkušenost a trpělivou hrou jsme dokázali vývoj utkání strhnout na naši stranu.
Opět se potvrdilo, jak je důležité disponovat širokým a kvalitním kádrem. O rozhodující branku
se postarali dva střídající hráči – Kolář s Bakošem. Z Vysočiny jsme tedy odjížděli s tříbodovým
ziskem a čekal nás přesun do Ruské federace.
Před zápasem s CSKA Moskva ovšem vyvstaly nečekané komplikace a nucený přesun duelu do Petrohradu. Všichni zaměstnanci klubu se
však s nenadálou situací popasovali se ctí a vše se nakonec podařilo vyřešit. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří za námi do Ruska vážili
dlouhou cestu a neváhali nás podporovat – ať již v Petrohradu nebo nuceně na dálku z moskevských restaurací. K zápasu jsme nastupovali
s vědomím, že proti CSKA je možné bodovat. Na skvěle připraveném trávníku v Petrohradu jsme zažili nadějný začátek, ale pouze vlastními
chybami jsme soupeři dovolili převzít otěže utkání. Z přístavního města Ruské federace jsme tak odjížděli bez bodu. Přesto věřím, že ještě
dostaneme možnost poprat se o třetí místo ve skupině a postup do jarní části Evropské ligy.
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Téměř třítýdenní reprezentační přestávka pro nás přes nepřítomnost 6 reprezentantů znamenala možnost věnovat se více tréninkům a nácviku některých
herních situací. Generálku na dnešní zápas se Slavií jsme absolvovali v utkání
třetího kola Poháru České pošty proti diviznímu celku SK Kladno. Zápas pro
nás skončil vítězstvím 1:3 a postupem do dalšího kola poháru, středočeský
soupeř ovšem předvedl kvalitní výkon, který rozhodně neodpovídá jeho umístění ve čtvrté nejvyšší soutěži.
Nyní jsme již plně koncentrovaní na dnešní duel se Slavií a připraveni opět
bojovat o důležité ligové body. Ačkoli se soupeř z hlavního města nachází až
ve spodních patrech tabulky, nadále zůstává nebezpečným protivníkem. V Doosan Areně všem hostujícím týmům stoupá motivace a do jisté míry se mažou
papírové předpoklady. Proto k zápasu přistoupíme zodpovědně a s velkou touhou potěšit naše fanoušky třemi body.
Děkujeme, že jste s námi
Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Učím se každým dnem
Za sebou má stovky zápasů v české i německé nejvyšší soutěži,
desítky duelů za národní tým České republiky. Je ligovým
kanonýrem s více než 150 vstřelenými brankami, stříbrným
medailistou z evropského šampionátu. Vedle toho je však
odchovancem pražské Slávie a od zimy 2013 pak sportovním
manažerem plzeňské Viktorie. Právě nyní se oba tradiční
kluby utkají v Doosan Areně. „Nepůjdu cestou bušení do hrudi
a hrdých prohlášení o vždy tušeném viktoriánství. Byl jsem
a vždy budu slávista, v tom klubu jsem vyrostl a můj vztah se
v tomto smyslu nemůže změnit. Nyní však odvádím sto procent
pro plzeňskou Viktorii, díky atmosféře v managementu,
v kabině i celém klubu se tu cítím skvěle. Budu šťastný, pokud
na konci tohoto zápasu bude Plzeň slavit tři body. Slávii moc
přeju, ať se zvedne - tento zápas však bude patřit hráčům
a fanouškům Viktorie,“ říká před očekávaným zápasem tohoto
kola Pavel Kuka.

PREMIÉRA V MULTIKINĚ
CINESTAR 24. 10.
více informací naleznete na

www.cinestar.cz
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V sešívaném od prvních krůčků

Koncentrace pouze na fotbal

O sportovní kariéře malého Pavla Kuky bylo rozhodnuto prakticky
od kolíbky. „Táta byl fotbalista, takže to bylo v rodině a nic jiného
neexistovalo. O jiném sportu jsem nikdy v kariéře ani nepřemýšlel. Navíc jsem bydlel 400 metrů od Slávie, takže přirozeně jsem
na první trénink zamířil v šesti letech právě tam,“ líčí pětačtyřicetiletý kanonýr počátek úctyhodné fotbalové kariéry. „Doba byla
jiná, méně náročná a samozřejmě bez dalších lákadel v podobě
počítačů nebo bohatého televizního programu. Po škole jsme
třískli taškama a šli jsme na školní hřiště, kde jsme hráli hodinu
fotbal ještě před tréninkem. Někdy jsme se ještě poté vraceli, ale
to už bylo samozřejmě proti vůli rodičů. Kolikrát si mě táta musel
přijet vyzvednout, hodiny jsem vůbec neřešil,“ usmívá se pražský
rodák při vzpomínkách fotbalovou horečku, která ho neopustila
do dnešních dnů.

V době, kdy se kariéry mnoha nadějných fotbalistů zadrhnou, šel
Pavel Kuka nadále cestou plného soustředění se na sportovní oblast. „Já jsem měl štěstí v tom, že jsem byl v tomto ohledu pravděpodobně trošku zpožděný. V hlavě jsem měl jen fotbal a svoje cíle.
Neutíkal jsem ani do hospod ani za holkama. To mě přirozeně míjelo
a šel jsem si za svým. Puberta byla nejdůležitějším obdobím. Kouření, hospody, diskotéky - v tomhle věku se to u spousty kluků láme,“
říká sedmaosmdesátinásobný reprezentant, kterému na potvrzení
jeho slov poslouží také tehdejší dorostenecký tým mateřské Slávie.
„Měli jsme vynikající tým, který pravidelně porážel celky Sparty,
Bohemians i mnohých mimopražských klubů. Přesto jsem z mého
ročníku s výjimkou Pepy Jinocha okusil ligu jen já. To je bohužel
standardní ´odpad´. I to je na zamyšlení pro rodiče a především pak
samotné hráče. Všichni z nich mají sny, ale k reálu je daleko.“

Proﬁlový rozhovor – Pavel Kuka / VIKTORIÁN 6 GL 2013

5

Kariéra v obraně a přerod ve střelce
Přestože mezi fotbalovými fanoušky je Pavel Kuka odjakživa zapsán
jako útočník, první starty v mládežnických reprezentacích si připsal
na pozici středního obránce. U jednoho z nejúspěšnějších střelců
české fotbalové historie překvapí, že jej to do ofenzivy netáhlo již od
dětských let. „Samozřejmě trošku ano, stejně jako asi každého mladého fotbalistu. Posty se někdy střídaly, ale ta zásadní změna přišla
až na vojně. Už ve slávistickém béčku jsem se přesouval na pozici záložníka, protože na stoperu už
tenkrát byla tlačenice. Např. Luboš Kubík se tam
rozehrával po zranění, konkurence byla obrovská.
Naštěstí mě díky rychlosti trenéři zkoušeli na
vyšších postech čím dál častěji. Do útoku jsem
se pak shodou náhod dostal kvůli zranění Pavla
Vandase na vojně v Chebu,“ naznačuje plzeňský manažer další směřování své kariéry a ke
své obranné minulosti s úsměvem dodává:
„Možná moje kariéra mohla být na pozici stopera ještě úspěšnější, protože se tam podle
mne dá méně věcí zkazit. Já jsem těch šancí
zavraždil tolik, že jsem ze zadních pozic na
stoperu mohl udělat v nadsázce možná
větší terno. Neotáčím se ale dozadu. Jsem
spokojený, co jsem dokázal.“

Vojenská kariéra v Chebu
Nejvyšší soutěž okusila pozdější osobnost Bundesligy na západě Čech, konkrétně v tehdy populárním klubu RH
Cheb. „Zpětně to musím hodnotit
jako obrovskou dávku štěstí. Tamní
představitelé mě původně brali
do rezervy Chebu, ne do prvního
mužstva. I díky zdravotním trablům několika fotbalistů jsem se
však dostal do Áčka, kde jsem
uhrál spoustu důležitých utkání,“
vzpomíná Kuka, který se poprvé
chebským fanouškům představil v sezoně 1987/1988. „Základem pro úspěšné působení
v barvě Chebu bylo každo-
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pádně již předchozí období, kdy jsem od 17 let začal hrát pravidelně
ve Slávii mezi chlapy. To mi hrozně moc pomohlo, měl jsem dvou-

notí Pavel obrodu slávistických barev. „Slavia po letech zvedala hlavu,
vládla v dobrém slova smyslu euforie. Diváci začali chodit, na první

letý náskok oproti ostatním hráčům. Učil jsem se od Jarolíma, Kubíka a mnohých dalších vynikajících fotbalistů, kteří se chodili do
rezervy rozehrávat. Právě konfrontace s nimi byla pro mě zpětně
tou nejlepší možnou školou.“ V nejzápadnějším ligovém městě
republiky si pak užíval ligové začátky. Na zápasy chodily tisíce fanoušků, fotbal zůstával v Čechách fenoménem. „To asi
nejde srovnávat, protože to
byla opravdu úplně jiná doba
i s jinými fotbalisty. Dovolím
si tvrdit, že byla minimálně pro
mladé hráče náročnější než
ta dnešní, hráli tady prakticky
všichni reprezentanti. Opravdu
prosadit se bylo daleko složitější.
V Chebu široko daleko nic nebylo,
takže zájem o fotbal tam byl a návštěvy byly fantastické. Nejblíže
byla Plzeň. V jednom ročníku jsme
shodou okolností proti Plzni hráli
o sestup, nakonec byl v tom měření
sil úspěšnější právě Cheb. V té době
jsem sváděl spousty osobních soubojů
s Jirkou Sloupem na stoperovi. Je to
i vzhledem k mému současnému angažmá zajímavá historie.“

derby pražských ´S´ dorazilo 35.000 diváků. Úžasný zážitek. Nadále
jsme se potkávali s výjimečnými kluby i se Slovenska, liga byla na vysoké úrovni,“ vzpomíná tehdejší opora sešívaných na dobu, ve které
stoupala také hvězda Pavla Kuky. V sezoně 1992/93 nastřílel 24 branek a v pomyslném souboji s Peterem Dubovským mu korunka krále
ligových střelců unikla o jediný gól. Tento titul však současného viktoriánského manažera nemrzí. „V tu dobu jsem mohl dát těch gólů
ještě víc, například kdybych byl určený na pokutové kopy. To však
není stížnost, prožil jsem fantastický rok a individuální trofeje pro
mě nikdy nebyly důležité. Pro mě ta sezóna byla úžasná a nakopla
mne k tomu, abych se dostal i k tomu zahraničnímu angažmá.
Liga byla velmi sledovaná, dostal jsem se do národního mužstva, kde jsem hrál vedle hráčů jako je Chovanec, Skuhravý,
Kubík nebo Moravčík. Byla to krásná doba a pro mě nadále
úžasné vzpomínky.“

Návrat do obrozené Slávie
V roce 1989 se jednadvacetiletý Pavel Kuka vrátil do sešívaného dresu a
v tradičním klubu zažil euforickou dobu.
„Upřímně řečeno byl první rok spíše trápením. Pak se však pro mě i klub vše začalo
obracet k lepšímu. Osobně za to vděčím především trenérovi Petrželovi, se kterým jsme
k sobě navzájem měli maximální důvěru. Pro
klub se změny nastartovaly příchodem pana
Korbela, nastaly velké investice a budování nového týmu. Kádr se sešel skvělý a zpětně bylo
pro klub smůlou, že spolu nevydržel déle,“ hod-

Nový svět v Německu
V zimě 1993, v prvních týdnech samostatné české státnosti,
odešel talent tuzemského fotbalu do 1. FC Kaiserslautern.
„Nepopisoval bych to tak, že jsem odcházel zcela do neznáma. Šel jsem tam, kam jsem chtěl jít. Navíc tam byl Míra
Kadlec, takže mi dost pomohl. Ačkoliv v té doby jsem byl
tak neprůbojný, že jsem se mu kolikrát s otázkou nebo
prosbou styděl zavolat. Ani by mě tenkrát nenapadlo, že
bychom spolu strávili takový kus života jako kamarádi i
mimo fotbal.“ Přes pomoc reprezentačního spoluhráče
bylo angažmá v Německu ostrým šokem. „Nebylo tam
v mém případě sebevědomí, které je na západě samozřejmostí. Nebylo na čem stavět, pro mě byl první půlrok i vzhledem k neznalosti řeči velmi těžký. Jen zamávat kotli s třiceti tisíci fanoušky, kteří mě po utkání
vyvolávali, ode mě vyžadovalo obrovské přemáhání.
Samozřejmě jsem byl nadšený a fanouškům vděčný,
jen jsem prostě tyto návyky neměl v sobě a nemohl
jsem pochopit, že je to naprosto běžné a že fanoušci
opravdu o mě stojí. Já jsem se pořád trošku bál, pořád jsem přemýšlel, s jakými hráči vlastně hraju,
například mistr světa Andreas Brehme nebo vynikajicí Ciriaco Sforza. Jen na vysvětlenou mé
povahy a tehdejšího rozpoložení - v mužstvu, co
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jsem 7 let hrál, jsem byl 7 sezón nejlepším střelcem. Moje pozice
tím byla velmi dobrá, ale nikdy jsem si to neuvědomil. Pořád jsem si
sebou nebyl stoprocentně jistý, což je samozřejmě ve zpětném hodnocení obrovskou chybou,“ vzpomíná na německé angažmá střelec
50 bundesligových branek. V součtu tak bylo působení Pavla Kuky u
západních sousedů velkým úspěchem. S Kaiserslauternem vyhrál
v roce 1996 německý pohár, o dva roky později se mohl radovat také
z titulu mistra. „Titul byl obrovským zážitkem, ale vzpomínka na pohárové finále v Berlíně před 90000 fanoušky je ve mně zachována
ještě výrazněji. To jsou zážitky, které člověk prostě nezapomene.“
Následně působil také v dresu Stuttgartu a Norimberku. „Německo
bylo po dlouhou dobu mým domovem, dodnes tam mám spoustu
kamarádů. Úspěch jejich klubového a reprezentačního fotbalu mě
nepřekvapuje, sport je pro ně absolutní vášní a celospolečenským
fenoménem.“

Stříbro ze zlaté Anglie
Rok 1996 byl nejen rokem zisku německého poháru pro Kaiserslautern, ale také chvílí velkého úspěchu samostatné reprezentace České republiky. Na šampionátu v kolébce fotbalu brali Češi
senzační stříbro, když finále proti Německu ztratili až smolnou
brankou v nastavení. „Jeli jsme
do Anglie bez větších cílů, o to
byl konečný úspěch výjimečnější. Potkali se mladí hráči
se zkušenými, v několika
momentech jsme měli také
potřebné štěstí. To nám naopak scházelo ve finále. Konečný účet byl však obrovským úspěchem, který se
bude v blízké budoucnosti
jen těžko překonávat.
Jsem nesmírně rád, že
jsem mohl být u toho,“
vzpomíná
útočník,
který své poslední reprezentační
branky
vstřelil během utkání
kvalifikace MS 2002
do sítě Severního
Irska. V baráži
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proti Belgii nemohl pro zranění nastoupit, český tým se nakonec
na šampionát nepodíval. „Končil jsem za trenéra Pepy Chovance,
se kterým jsme se domluvili i na mé pozici zkušeného náhradníka.
Já s tím neměl vůbec problém, každý jsme měli v týmu nějakou
pozici a klapalo to. Přicházela nová generace s Nedvědem, Barošem a dalšími mladými kluky, bylo to prima. Na reprezentační dres
vzpomínám s hrdostí a dobrým pocitem, že jsme zanechali v evropském fotbale dobré jméno.“

Závěr kariéry na domácí půdě
Na podzim 2000 se vrátil do pražské Slávie a ihned se znovu stal
druhým nejlepším střelcem ligy. V české lize se zařadil mezi uznávané osobnosti, při posledním zápase na jaře 2005 v Ostravě mu na
rozloučenou tleskali také příznivci Baníku. Rozhodování o definitivním konci soutěžní kariéry nebral Pavel Kuka tragicky. „U mě to bylo
jednoduché, protože už to prostě nešlo. V 37 letech jsem sice ještě
mohl v nějakém slabším týmu čekat na šanci, ale to by mě nebavilo,
já měl jiné cíle.“ První měsíce po pomyslném pověšení kopaček
na hřebík strávil doma. „Chtěl jsem se doma věnovat rodině. Pak
jsem si uvědomoval, že je konec a že nic jiného nebude. Naskočil
jsem zpátky do fotbalu a naštěstí jsem si byl ochoten připustit, že se
musím hodně učit.
Jako první přišla
nabídka z Příbrami,
kde jsem prožil velmi
zajímavý
půlrok.
Končili jsme po podzimu na 5. místě, což
byl v tu dobu úspěch.
Pak jsem dostal nabídku pracovat v agentuře pana Pasky. A bylo
to něco, co mě v tu chvíli
nadchlo a 2 roky jsem
u něho pracoval.“ Přes angažmá ve Viktorii Žižkov se
Pavel Kuka následně vrátil
do Edenu a poprvé se dostal
do blízkého vztahu s Viktorií
Plzeň, která právě na slávistickém stadionu odehrála svůj
první part v Lize mistrů. „Jsem

rád, že se podařilo dohodnout a především zorganizovat v daných
intencích. S představiteli klubu pány Paclíkem a Šádkem jsem byl
v kontaktu od samého počátku. S předstihem několika měsíců jsem
se snažil vzhledem k rekonstrukci stadionu v Plzni dostat v té době
ještě ´potencionálního´ účastníka Evropských pohárů do Edenu.
Strašně si vážím toho, že veškeré dohody, které byly v drtivé většině stvrzovány podáním ruky, byly také naplněny. Nároky Plzně
byly vysoké, ale byla to zajímavá zkušenost. Ale já to vnímám do
dneška jako takovou fotbalovou pohádku. Věřím, že jí užili také fanoušci Plzně, ačkoli cestování na sto kilometrů vzdálený stadion
byla od nich nevídaná fanouškovská daň.

Od ledna viktoriánem
V zimě roku 2013 představila Viktoria novou posilu managementu.
Sportovně-technickým manažerem byl jmenován právě Pavel
Kuka. „Byl jsem překvapený, že ta nabídka přišla, a přesvědčený, že
lepší nabídka přijít nemohla. Doposud se spolupráce samozřejmě
hodnotí jednoduše. Získali jsme titul, teď hrajeme LM. Takže skvělý
zážitek a další obrovská zkušenost. Veškeré výjezdy a organizace
zápasů. To všechno mě posouvá dál a jako zkušenost je to k nezaplacení,“ pochvaluje si fotbalista, který přesun ze hřiště do
kanceláře ustál s jistotou. „Jednoduché to v žádném případě není
a především je to neustálý proces učení. Toho času tady trávím víc
i z toho důvodu, že nemám všechny procesy automatizované jako
zkušení kolegové z managementu. Je to o trpělivosti. Já se snažím
nedělat moc chyb, které však samozřejmě přicházejí. Člověk by měl
mít nějakou sebereflexi a snažit se zlepšovat. Samozřejmě tím trochu trpí rodina, ale já osobně se tady cítím dobře,“ pokračuje Pavel
Kuka a s úsměvem doplňuje. „Někdy si dokonce mohu zatrénovat
s týmem a to je samozřejmě velmi příjemné. Například v Mariboru
byli kluci v lichém počtu a mohl jsem si to zase strčit s Horvym jako
na Mistrovství Evropy v Belgii. Je zajímavé si zase přičuchnout k té
trávě a zjistit, jak se fotbal obrovsky zrychluje. Rychle zjistíte, že
vaše místo je už ale každopádně v kanceláři.“

Proti Slávii a Bayernu
Právě nyní se Pavel postaví proti mateřské Slávii, smíšené pocity
však nehrozí. „Já s tím problém nemám. Nepopírám, že jsem slávista. Vždy jsem byl a to se nezmění. Ale teď mám Plzeň pocitově
v srdci, stejně jako jsem měl Kaiserslautern nebo Norimberk. Určitě nebudu teatrálně skákat, když Slávii porazíme, ale radost mít
budu. V současné chvíli těch 100 procent patří sem, ale to nemění

nic na tom, že Slávii budu fandit dál
a budu doufat, že se dostane z té
situace, ve které je. Ale až po sobotním zápase.“ Ihned po tomto
zápase vyrazí výprava Viktorie do
německého města piva a fotbalu,
bavorského Mnichova. Na souboj s německým suverénem,
proti kterému odehrál mnoho
duelů, se sportovní manažer
Viktorie těší. „S nadsázkou
doufám, že kluci budou lichý
a já dostanu šanci si zatrénovat v Allianz Aréně. Ale
zcela vážně - myslím si, že
to je vrchol pro všechny
v Plzni. Potkáme se s realitou toho nejlepšího v
Evropě, možná i na světě.
Musíme respektovat, že
hrajeme proti nejlepšímu týmu Evropy. Na
druhou stranu, já jsem
proti Bayernu snad nikdy neprohrál, takže
se toho tolik nebojím.
Je rozdíl, když si to jdou rozdat Barcelona nebo Manchester a je
jiné utkání, když jeden tým dobývá druhý, takže šance uhrát slušný
výsledek určitě je. Stejně tak se těším na zápas doma, kdy do Plzně
přijede nejlepší tým světa. To je největší odměna jak pro hráče, tak
i pro fanoušky, kteří chodí na zápasy Viktorky na české poměry
v neuvěřitelném počtu. Doufám, že zase vytvoří takovou atmosféru, kterou pocítí i Bayern. Aby hráči soupeře poznali, že přijeli
do fotbalově vyspělého města. I oni vědí, že se fotbal vyvíjí všude
a že ani v Plzni je nečeká nic lehkého.“ Na střet s německým mistrem se těší i na základě plánovaného setkání s kamarády. „Jsem
v kontaktu s některými bývalými hráči, třeba s Michaelem Ballackem. Na jeho nedávné rozlučce jsme o tom diskutovali a říkali jsme
si, že by bylo hezké postoupit do skupiny Ligy mistrů a dostat právě
Bayern. A ono se to všechno povedlo. Určitě se v Mnichově uvidíme
a na 90 procent přijede i na zápas do Plzně. Budu pyšný na to, až mu
klub představím. Plzeň je evropská fotbalová adresa.“

Proﬁlový rozhovor – Pavel Kuka / VIKTORIÁN 6 GL 2013
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Viktoria postoupila přes Kladno,
dalším soupeřem budou Domažlice
Viktoria společně s Kladnem využila reprezentační
přestávku k odehrání zápasu 3. kola Poháru České pošty.
I bez několika reprezentantů si se svým středočeským
soupeřem dokázala poradit a postoupit po zaslouženém
výsledku 3:1, v dalším kole na ni čeká Jiskra Domažlice.

Nejprve se kladenský brankář Sedlák v 18. minutě nedohodl s obranou a nabídl gól Martinu Pospíšilovi, stejný hráč se navíc po krásné
individuální akci prosadil o chvíli později znovu. Také při vedení měli
Západočeši nadále více ze hry a vytvářeli si další střelecké pokusy.
Po jednom z nich zazvonilo břevno kladenské branky, dvakrát zaskočili za domácího gólmana na brankové čáře spoluhráči. Do poločasu se pak fanoušci branky přece jen dočkali, překvapivě však
na opačné straně hřiště. Pět minut před přestávkou se po rohovém
kopu trefil Filip Suchý.
Druhý poločas již nabídl o poznání klidnější průběh. Hlavní zásluhu
na tom měla uklidňující třetí branka, kterou si brzo po změně stran
připsal Roman Hubník. Následně si fotbalisté Plzně spíše hlídali
náskok a nepouštěli domácí ani do náznaků šancí. Naopak na druhé
straně mohl skóre navýšit Tomáš Wágner, po umístěné hlavičce se
však zaskvěl strážce domácí svatyně.
Konečné skóre tak znělo 3:1 pro hosty, kteří se v dalším kole poháru potkají s celkem Domažlic. TJ Jiskra se účastní poháru od
prvního kola a na své cestě do osmifinále překonala plzeňské
Senco Doubravka, prvoligové Bohemians 1905 a OKD Karvinou.

SK Kladno–FC Viktoria Plzeň 1:3 (1:2)

Viktoriáni nastoupili v nezvyklém rozestavení 3 – 5 – 2 a přes tisíc
fanoušků na kladenském stadionu vidělo od prvních minut převahu
úřadujících českých mistrů. Domácí se poprvé dostali za půlku po
deseti minutách, po 23 minutách hry již prohrávali o dvě branky.
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Branky: 39. Suchý – 18. Pospíšil, 23. Pospíšil, 50. Hubník
ŽK: Pospíšil
Rozhodčí: Ochotnicky – Mencl, Kubr
Diváci: 1350
Sestava Kladna: Sedlák – Suchý, Bartoš, Hanzlík, Šíma,
Frič, Růžička J., Procházka, Růžička P., Rada, Tóth
Sestava Viktorie: Bolek – Hejda, Hubník, Čišovský –
Horváth, Pospíšil – Petržela (73. Koukal), Kolář (87.
Hrdlička), Kovařík – Wágner, Tecl (90. Veselinovič)

VIKTORIÁN 6 GL 2013
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Viktorka si rozdělila body s Duklou
V sobotu 21. září čekal viktoriány další zápas domácí
nejvyšší soutěže, tentokrát s Duklou Praha.
V devátém kole Gambrinus ligy nastoupil ke svému
prvnímu klání v barvách Západočechů Martin
Pospíšil, v základní sestavě se premiérově objevil
také stoper Roman Hubník.

Po sedmi minutách hry nejprve zahrozili hosté. Technickým pokusem z dvaceti metrů vyzkoušel pozornost Matúše Kozáčika Albiach
Néstor. Jednička Viktorky míč schovala ve svých rukavicích. Pět
minut nato odpověděli viktoriáni střelou zpoza šestnáctky debutanta Martina Pospíšila. Filip Rada v bráně Dukly se pouze ohlédl a
mohl pozorovat, jak se balón odrazil od pravé tyče zpět do hry. Ač
byla Viktorka tím týmem, který držel na svých kopačkách míč o poznání více, blíže brance byli v úvodních minutách fotbalisté Dukly. V
19. minutě měl brankovou příležitost rychlonohý Jakub Mareš, ale
Matúš Kozáčik ho skvěle vychytal. Následoval kontr Viktorky, centr
Davida Limberského a pravděpodobná hra rukou před bránou
hostů. Píšťalka rozhodčího zůstala němá. Ve 26. minutě se po centru z pravé strany hřiště protlačil ve vápně Dukly k hlavičce Tomáš
Wágner. Bohužel zamířil přesně do míst, kde stál připravený Filip
Rada. Po půlhodině hry musel znovu předvést svůj brankářský um
Matúš Kozáčik. Po brejku hostů Jakub Mareš předložil Luboši Kaloudovi balón na malé vápno, ale vyběhnuvší brankář Viktorie mu
otevřít skóre nedovolil. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.
Do druhého poločasu vstoupili aktivněji viktoriáni. Nebezpečně pálil po rohovém kopu Roman Hubník, ale díky teči bránícího hráče
Dukly míč v síti neskončil. Ve 48. minutě měl plzeňský gól na noze
po Pospíšilově centru Tomáš Hořava. Z malého vápna však z první
dukelskou branku minul. V nadcházejících minutách Viktorka
svému sokovi prakticky nedovolila opustit jeho polovinu, ale do
větší příležitosti se Plzeňané nedostali. Po hodině hry nastoupil
na hřiště Pavel Horváth, který vystřídal Daniela Koláře, a viktori-
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áni byli vzápětí blízko brance. Právě po
Horváthově standardní situaci se tlačil
do zakončení Roman Hubník. Filip Rada
byl na místě. Plzeňský stoper si na výbornou plnil povinnosti i na vlastní půlce
hrací plochy a za chirurgicky přesný skluz,
jenž zabránil Zbyňku Pospěchovi, aby šel
sám na Kozáčika, si vysloužil aplaus ochozů
Doosan Areny. V 77. minutě zakončoval z
dvaceti metrů Jan Kovařík. Brankář Dukly
vyboxoval míč, který by zapadl pod břevno,
na roh. Minutu nato po rozehrání zmíněného rohové kopu napálil
z první odražený balón na svatyni pražského celku František Rajtoral. Filip Rada si připsal další úspěšný zásah. V závěrečných minutách Viktoria Duklu znovu přišpendlila před její branku, ale ze
svého tlaku žádnou větší příležitost nevytěžila. Už v nastaveném
čase se do míče opřel z necelých dvaceti metrů Tomáš Hořava.
Jeho střelecký pokus doputoval metr nad břevno. Vzápětí se mezi
tři tyče hostů nevešla ani hlavička Romana Hubníka.
Viktorka se tak s pražskou Duklou rozešla smírem. Štruncovy sady
v devátém kole Gambrinus ligy žádnou branku neviděly.

FC Viktoria Plzeň–FK Dukla Praha 0:0
ŽK: Marek
Rozhodčí: Pavel Franěk - Jan Paták, Pavel Vlasjuk
Diváci: 9 050
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik - Rajtoral, Hubník, Procházka,
Limberský - Pospíšil, Hořava - Ďuriš (77. Petržela), Kolář
(60. Horváth), Kovařík - Wágner (46. Tecl). Trenér Pavel
Vrba.
FK Dukla Praha: Rada - Romera, Štětina, Božič, Vrzal Kalouda (64. Malý), Gedeon, Hlinka - Néstor, Pospěch (90.
Marek), Mareš (79. Hanousek Matěj). Trenér Luboš Kozel.

Trophy tour 2013
zahájila svou
pouť v Plzni
Ve středu v podvečer měli návštěvníci plzeňského
obchodního centra Olympia možnost vyfotit se
s pohárem pro mistry Gambrinus ligy. V rámci
projektu Trophy tour 2013 se trofej symbolicky
představila v západočeské metropoli, kde je od
května 2013 doma.

Doprovodný program prokládaný exhibicemi sedminásobného mistra světa ve footbagu Jana Webera začal
v 17:30, opravdový vrchol v podobě účasti hráčů plzeňské Viktorie a jejich následné autogramiády nastal
krátce před půl sedmou. Všech pět stovek fanoušků,
kteří se na místě scházeli již hodinu před začátkem
celé akce, si odneslo domů podpisy Radima Řezníka,
Stanislava Tecla, Milana Petržely, Romana Hubníka
a Martina Pospíšila. David Limberský se z důvodu
rehabilitace po zranění stehenního svalu omluvil,
plzeňští fanoušci mu aspoň na dálku popřáli brzké
uzdravení.
Pětice hráčů Viktorie se vydržela podepisovat
všem fanouškům, kteří se zařadili do fronty.
„Je skvělé, že se na nás přišlo podívat tolik
fanoušků, všichni chtěli podpisy a fotky. Já
i ostatní kluci jsme si tuhle akci moc užili,“
prozradil Roman Hubník, pro kterého to
byla první autogramiáda v barvách Viktorie
Plzeň.

Trophy tour 2013 / VIKTORIÁN 6 GL 2013
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Viktoria si z Jihlavy odvezla tři
body za výhru 1:2
Další kapitolu z knihy zvané Gambrinus liga 2013/14
napsali hráči Viktorie Plzeň v pátek 27. září na půdě týmu
FC Vysočina Jihlava. Ve městě proslulém především
hokejovou tradicí se jako doma cítil Stanislav Tecl, který
zde prožil značnou část své kariéry. Možná také díky
znalosti místního prostředí a domácího celku jej trenér
Pavel Vrba postavil do základní jedenáctky, která patnáct
minut po dvacáté hodině vyběhla na trávník stadionu
v Jiráskově ulici.

Do základní sestavy Západočechů se vrátil rekonvalescent Radim
Řezník, na straně domácích chyběl jeden z tvůrců hry Václav Koloušek. Jihlava naznačovala své možnosti už od prvních minut,
kdy podnikla několik rychlých protiútoků do pootevřené obrany
Viktorie. Nebezpečně centroval především Vaculík, ale plzeňští si
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s pokusy Vysočiny poradili. Jak se centruje do pokutového území,
předvedl v 10. minutě Pavel Horváth, který nádherně našel nabíhajícího Rajtorala. Blonďatý express trefil míč „z voleje“ a nedal
brankáři Blažkovi sebemenší šanci. Viktorii se tak podařil skvělý
vstup do uktání, které se dalo chápat i jako generálka na středeční
zápas Ligy mistrů. Plzeňská radost však trvala pouze několik
málo minut, protože Jihlava ukázala, v čem tkví její síla. Po rychlé
útočné akci, kterou založil Jungr, podpořil Vaculík a zakončil Haris Harba, se zaplněné ochozy jihlavského stadionu mohly radovat z vyrovnávací branky na 1:1. Ve dvacáté minutě nebezpečně
pálil Jungr, ale Kozáčik reagoval pohotově. Neuběhla ani polovina prvního poločasu a obrana Viktorie utrpěla citelnou ztrátu.
Po jednom ze soubojů nebyl schopen v utkání pokračovat David
Limberský, kterého vzápětí na hřišti nahradil Jan Kovařík. Pavel
Vrba musel kvůli vynucenému střídání přeskupit síly na hřišti a do
obranné čtveřice se zatáhl střelec první branky utkání František
Rajtoral. Opět zahrozili svěřenci trenéra Komňackého ve 32. minutě a jak jinak než z rychlého protiútoku. Pohotově střílel Masopust, na jehož kvality před zápasem upozorňoval Stanislav Tecl.

Plzeňská obrana ve spolupráci s Kozáčikem jeho střelu zlikvidovala. Další vzrušení na trávník jihlavského stadionu přinesla 36.
minuta, kdy si Radim Řezník počínal při rozehrávce až příliš bohorovně. Nehlídanému Harisi Harbovi zabránilo v poslední chvíli
v zakončení z bezprostřední blízkosti pouze podklouznutí. Ve 44.
minutě se vyznamenal Matúš Kozáčik, který zneutralizoval více
než slibnou situaci jihlavských, kteří ve dvojici postupovali přímo
proti plzeňskému brankáři. Kozáčik s nasazením vlastního zdraví
vystihl Harbovu přihrávku a držel tak akcie Viktorie nad vodou. Do
šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu 1:1.
Do druhého poločasu nastoupily oba celky bez změn na hrací ploše.
Ve 49. minutě viděl třetí žlutou kartu v sezóně Tomáš Hořava, jehož
kolíky se dostaly do nedovoleného kontaktu s holení Masopusta.
Vysočina si nadále počínala neohroženě, což dokázal Karol Karlík, který se zpoza velkého vápna v 52. minutě opřel do míče a donutil Matúše Kozáčika předvést výborný zákrok. Ačkoli Stanislav
Tecl jihlavský stadion zná do posledního detailu, k výraznějšímu
ohrožení branky Jaromíra Blažka se nedostal. Stejně jako mladý
útočník dokáže přečíst akce Jihlavy, obránci domácích mají nastudovaný herní styl svého bývalého kapitána. Na hřišti jej v 63. minutě nahradil Marek Bakoš. Neuběhly ani čtyři minuty a Pavel Vrba
využil i třetí možnost ke střídání. Místo Radima Řezníka, který po
odstoupení Limberského zaujal pozici na levé straně obrany, naskočil do zápasu nejlepší střelec Viktorie Plzeň v letošní sezóně
Daniel Kolář. Jak ubíhaly minuty ve druhém poločase, přebírali zá-

stupci západočeské metropole otěže zápasu a postupně se dostali
ke svému typickému projevu plnému kombinace a pohybu. Zlatá
ruka Pavla Vrby, chtělo by se říct v 79. minutě, kdy si střídající Kolář dokázal připravit míč do ideální situace pro přihrávku, kterou
poslal přesně k dalšímu muži, jenž naskočil do zápasu z lavičky
náhradníků. Marek Bakoš dostal v pokutovém území dostatek času,
aby si balón zpracoval a vybral si místo, kam pošle svou střelu.
Slovenský reprezentant zkušeně přehodil nohu vybíhajícího Blažka
a početná skupina plzeňských fanoušků na jihlavském stadionu vybuchla nadšením. 1:2 pro Viktorii! Závěr utkání si už hráči Viktorie
pohlídali a po pohledném utkání tak mohli se svými fanoušky oslavit získané tři body.

FC Vysočina Jihlava–FC Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)
Branky: 16. Harba – 10. Rajtoral, 79. Bakoš, ŽK: 49. Hořava
FC Vysočina Jihlava: Blažek – T. Marek, Tlustý, Šourek,
Josl (78. Kosak) – Masopust, Jánoš (87. Teplý), Jungr,
Karlík, Vaculík (C) – Harba. Trenér František Komňacký
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník (67. Kolář), Hubník,
Procházka, Limberský (23. Kovařík) – Rajtoral, Horváth
(C), Pospíšil, Hořava, Petržela – Tecl (63. Bakoš). Trenér
Pavel Vrba
Rozhodčí: Proske – Kordula, Blažej

Minulé zápasy – duel v Jihlavě / VIKTORIÁN 6 GL 2013
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FC VIKTORIA Plzeň

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 108
Prvoligové branky 0

1

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

13

33

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 0

2

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 58
Prvoligové branky 4

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 136
Prvoligové branky 9

4

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 218
Prvoligové branky 15

8

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 38
Prvoligové branky 12

9

12

15

23

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 84
Prvoligové branky 12

Tomáš Wágner
6. 3. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 103
Prvoligové branky 25

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 110
Prvoligové branky 43

Pavel Vrba
6. 12. 1963
hlavní trenér

Karel Krejčí
20. 12. 1968
asistent trenéra

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

17

14

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 238
Prvoligové branky 18

11

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 123
Prvoligové branky 14

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 140
Prvoligové branky 3

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 223
Prvoligové branky 26

16

21

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 238
Prvoligové branky 26

19

Mladen Veselinovič
4. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0
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Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 52
Prvoligové branky 11

28

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 142
Prvoligové branky 11

20

Martin Pospíšil
26. 6. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 50
Prvoligové branky 4

7

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 401
Prvoligové branky 77

24

Zdeněk Koukal
14. 3. 1984
Post záložník
Prvoligové starty 136
Prvoligové branky 19

10

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Pavel Průša
24. 11. 1961
asistent trenéra
trenér brankářů

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

25

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 213
Prvoligové branky 50

26

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Robert Beneš
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

Soupiska hráčů / VIKTORIÁN 6 GL 2013

17

Generální partner mládeže

Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan?

Hlavní partner mládeže

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ
na karusel, soustruh a horizontku!
Náplň práce:

Partneři mládeže

- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D.
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín
dle výkresové dokumentace.
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána.
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.

Požadujeme:

Významní partneři

- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé finanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované firemní stravování
- širokou škálu finančních i nefinančních výhod

18
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V případě zájmu zašlete životopis přes odpovědní
formulář na našich kariérních webových stránkách
http://doosanskoda.jobs.cz/ nebo jej zaneste na recepci
společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.
Více informací na www.doosanskoda.com
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Pražské Slavii náleží po třetině
ročníku sestupová příčka
Kde jsou ty časy, kdy Slavia hrála o evropské poháry?
Přesně na to se mohou ptát její fanoušci. V letošním
ročníku se sešívaným určitě nedaří dle představ
a navazují na nevýrazné předchozí sezóny. Po deseti
zápasech mají na svém kontě pouhých sedm bodů
a pohybují se v sestupových vodách. Přinese větší bodový
příděl slávistům změna trenéra?

Historické vzestupy a pády
SK Slavia Praha byla založena
již v roce 1892, o čtyři roky
později se součástí tohoto
sportovního klubu stal také
fotbalový tým. První roky Slavie jsou spojeny s působením
skotského trenéra Johna Williama Maddena, který u týmu
působil dlouhých 25 let. Na
přelomu 20. a 30. let zažíval
klub z Edenu úspěšné období.
Tým složený kolem gólman
Františka Pláničky a kanonýra
Antonína Puče získával ligové i
pohárové tituly. Na konci 30. let
přestoupil do Slavie z Admiry
Vídeň ostrostřelec Josef Bican,
který se v letech následujících
stal hned desetkrát nejlepším ligovým kanonýrem. Sešívaní s Bicanem v sestavě v letech 1940 až 1943 vítězili v první lize a v roce
1937 se dočkali také velkého úspěchu na evropské scéně, kde získali Středoevropský pohár. V 50. a 60. letech však tento pražský
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klub marně hledal svou slávu z meziválečného a válečného období
a působil také několik sezón ve druhé nejvyšší soutěži. Následně
se však vrátil do první ligy, ve které patřil spíše k průměrným mužstvům. Změna nastala se vznikem samostatné české soutěže. Slavia měla kádr plný hvězdných fotbalistů a nakonec se jí podařilo
v roce 1996 získat ligový titul. Slávistický dres v tento úspěšný rok
oblékali mimo jiné Karel Poborský, Radek Bejbl, Vladimír Šmicer či
Jan Stejskal. V letech 1997 a 1999 se Slavii podařilo zvítězit v české
pohárové soutěži, přičemž tyto úspěchy ve slávistickém dresu
slavil také Pavel Horváth. Ročník 2007/08 se stal pro slávistické
fotbalisty i příznivce rokem
splněných přání. Slavia se
probojovala do Ligy mistrů, když v předkole slavné
evropské soutěže vyřadila
Ajax Amsterdam. Zároveň
v květnu 2008 slávisté otevřeli svůj nový stadion. To
však nebylo zdaleka vše,
neboť se sešívaným podařilo triumfovat také v Gambrinus lize. V roce následujícím Slavia pod vedením
Karla Jarolíma mistrovský
titul obhájila. Jenomže
poté začala obsazovat pozice v úplně jiných patrech
prvoligové tabulky. V sezóně 2009/10 se umístila
na sedmé příčce, rok nato
skončila ještě o dvě místa
hůře. V ročníku 2011/12 klesla dokonce na místo dvanácté, což pro
ni znamenalo nejhorší umístění v samostatné české lize. V posledním roce obsadila místo sedmé. Alespoň o této pozici se však nyní
může Slavii pouze zdát.

Deset zápasů, dvě výhry a jedna remíza

Karol Kisel největší hvězdou soupeře

Slavia vstoupila do probíhajícího ročníku remízovým výsledkem 1:1
s ostravským Baníkem. Z dalších dvou utkání, na půdě Liberce i
doma s Olomoucí, však vyšla bodově naprázdno. Premiérové vítězství v sezóně si připsala na Julisce, kde díky brance kapitána Karola
Kisela zvítězila nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. V kole pátém
však přišel pro slávistické příznivce šok. V domácím střetnutí s Teplicemi byl totiž Slavii uštědřen debakl, který česká soutěž nezažila.
Slavia obdržela od klubu ze severu Čech hned sedm branek! Přišla
kritika od fanoušků, pokuty pro hráčskou kabinu... Vzápětí si klub
z Edenu alespoň trochu vylepšil svou image vítězstvím, byť bylo na
půdě prvoligového nováčka ze Znojma. Po dalším debaklu Slavie,
jenž přišel v nadcházejícím kole doma s Mladou Boleslaví – zápas
skončil výsledkem 4:0 pro Mladoboleslavské – od týmu odstoupil
trenér Michal Petrouš. Uvolněné místo po něm převzal kouč reprezentace do devatenácti let Miroslav Koubek. Ve dvou kláních, ve kterých Koubek Slavii vedl, se však pražský celek neradoval ani ze zisku
bodu. Dodejme však, že měl opravdu silné soupeře. Nejprve podlehl
na půdě Jablonce a následně také padl v derby se Spartou. V tomto
utkání také nový trenér Slavie přišel o se třemi zásahy nejlepšího
střelce týmu Karola Kisela, jenž byl v desátém kole po dvou žlutých
kartách vyloučen. Ve Štruncových sadech se tak dnes nepředstaví.

Právě Karol Kisel je největší hvězdou Slavie a bez tohoto zkušeného středopolaře ze Slovenska si snad ani nemůžeme základní
jedenáctku slávistů představit. Slavia se zároveň snažila svůj
tým posílit i během léta, odkdy její barvy obléká Vojtěch Štěpán,
jenž v předcházejícím ročníku nastupoval za sestupivší Hradec
Králové. Do Edenu se také po mnoha letech strávených v Anglii
vrátil gólman Radek Černý. Zkušený brankář působil na Ostrovech nejprve v Tottenhamu a posledních pět let strávil v dalším
londýnském klubu, v Queens Park Rangers. Během září pak zalovili slávisté ve Francii, odkud přišel zpět do Česka Mario Lička,
jenž hájil v předchozích sezónách čest a slávu Brestu. Poslední
posilou sešívaných se stal další bývalý ostravský hráč, Fernando
Neves. Tento kapverdský reprezentant strávil podobně jako
Lička poslední měsíce v zemi galského kohouta. Z dalších slávistických fotbalistů, kteří se nyní pravidelně objevují v základní
jedenáctce, jmenujme slovenské duo Dávid Škutka a Martin Juhar. Stejně tak v zahajovací sestavě většinou nechybí bývalý hráč
Fulhamu, Gentu či reprezentace do jedenadvaceti let Marcel
Gecov. V posledních zápasech pak dostával přednost mezi třemi
tyčemi před svými brankářskými kolegy třiadvacetiletý Slovák
Matej Rakovan.
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evoSPEED

Výsledkový servis plzeňské juniorky
Téměř měsíc čekali fanoušci Viktorie na domácí utkání “A“ týmu,
mnozí z nich si ovšem zkrátili čekání na fotbal díky juniorskému
týmu Viktorie, který v tomto mezidobí odehrál tři domácí utkání,
dvakrát cestoval na hřiště soupeřů do Liberce a Příbrami. Mladí

THE NATURE OF THE

viktoriáni mají z této série zápasů vyrovnanou bilanci, dvakrát
zvítězili, dvakrát na svého soupeře nestačili a jednou si body rovnoměrně rozdělili. Nyní si společně s námi můžete výsledky juniorského týmu připomenout.

FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 2:2 (1:2)

FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 2:0 (0:0)

Branky Viktorie: Veselinovič, Hradecký
Sestava Viktorie: Švihořík – Krčál (48. Rusňák),
Mlynařík, Hrubý, Lukeš, Veselinovič, Hradecký, Růžička,
Libotovský, Pernglau (48. Lešek), Mariánus

Branky Viktorie: Hradecký, Veselinovič
Sestava Viktorie: Šiman – Hamerník, Hrdlička (70.
František Rusňák), Mlynařík (86. Krčál), Hrubý, Lukeš
(82. Petráček), Hradecký, Růžička, Koukal, Piroch,
Veselinovič

BLINK AND THEY’LL BE GONE

C

M

FC Slovan Liberec–FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:1)
Branky Viktorie: 2x Hrdlička, Koukal (pen.)
Sestava Viktorie: Švihořík – Rusňák (78. Hamerník),
Minařík (85. Krčál), Hrubý, Lukeš, Hradecký, Růžička,
Koukal, Libotovský, Hrdlička, Veselinovič (60. Mariánus)

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 1:2 (0:2)
Branka Viktorie: Petráček
Sestava Viktorie: Švihořík – Hamerník, Mlynařík,
Hrubý, Lukeš, Hradecký, Růžička, Jakirovič, Libotovský,
Mariánus (56. Petráček), Veselinovič (75. Rusňák)

1. FK Příbram –FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:1)
Branky Viktorie: Libotovský, Hrdlička, Hrubý
Sestava Viktorie: Šiman – Rusňák (73. Mariánus),
Hamerník, Hrdlička, Mlynařík, Hrubý, Lukeš, Hradecký,
Růžička, Jakirovič (73. Petráček), Libotovský

evoSPEED 1.2
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1. kolo 21. 7. 2013

6. kolo 25. 8. 2013

16. kolo 1. 12. 2013

21. kolo 23. 3. 2013

26. kolo 27. 4. 2014

Znojmo

1:1 (1:0)

Dukla

Mladá Boleslav

1:1 (0:0)

Jablonec

Mladá Boleslav

18. 10. 20.15

Teplice

Znojmo

1. 12.

17.00

Ostrava

Sparta

23. 3.

17.00

Příbram

Znojmo

27. 4.

17.00

Plzeň

Bohemians

5:0 (2:0)

Sparta

Příbram

4:0 (1:0)

Slovácko

Liberec

19. 10.

17.00

Slavia

Liberec

1. 12.

17.00

Dukla

Příbram

23. 3.

17.00

Sparta

Liberec

27. 4.

17.00

Slavia

Ostrava

1:1 (0:0)

Znojmo

Slavia

0:1 (0:1)

Ostrava

Znojmo

19. 10.

17.00

Jihlava

Slovácko

1. 12.

17.00

Slovácko

Brno

23. 3.

17.00

Brno

Mladá Boleslav

27. 4.

17.00

Jablonec

Brno

0:0 (0:0)

Liberec

Bohemians

1:0 (1:0)

Příbram

Olomouc

19. 10.

17.00

Mladá Boleslav

Ostrava

1. 12.

17.00

Znojmo

Bohemians

23. 3.

17.00

Jablonec

Jihlava

27. 4.

17.00

Teplice

Slovácko

3:2 (2:0)

Slovácko

Plzeň

1:3 (0:1)

Bohemians

Jihlava

19. 10.

17.00

Jablonec

Sparta

1. 12.

17.00

Olomouc

Plzeň

23. 3.

17.00

Bohemians

Slavia

27. 4.

17.00

Olomouc

Liberec

1:2 (0:1)

Teplice

Jihlava

4:2 (3:1)

Plzeň

Slavia

19. 10.

20.15

Plzeň

Příbram

1. 12.

17.00

Liberec

Jablonec

23. 3.

17.00

Plzeň

Teplice

27. 4.

17.00

Jihlava

Sparta

1:4 (1:3)

Olomouc

Jablonec

0:1 (0:0)

Sparta

Dukla

20. 10. 19.00

Bohemians

Brno

1. 12.

17.00

Teplice

Mladá Boleslav

23. 3.

17.00

Slovácko

Olomouc

27. 4.

17.00

Mladá Boleslav

Příbram

1:1 (1:0)

Ostrava

Brno

2:1 (1:0)

Brno

Teplice

21. 10.

18.00

Olomouc

Dukla

1. 12.

17.00

Slavia

Jihlava

23. 3.

17.00

Ostrava

Dukla

27. 4.

17.00

2. kolo 28. 7. 2013

7. kolo 1. 9. 2013

12. kolo 27. 10. 2013

17. kolo 23. 2. 2014

22. kolo 30. 3. 2013

27. kolo 4. 5. 2014

Znojmo

Teplice

0:0 (0:0)

Brno

Slovácko

0:2 (0:1)

Dukla

Ostrava

25. 10. 18.00

Příbram

Bohemians

23. 2.

17.00

Sparta

Znojmo

30. 3.

17.00

Znojmo

Liberec

4. 5.

17.00

Příbram

Plzeň

2:4 (2:2)

Příbram

Dukla

0:2 (0:1)

Slavia

Bohemians

25. 10. 19.00

Sparta

Brno

23. 2.

17.00

Plzeň

Liberec

30. 3.

17.00

Dukla

Slovácko

4. 5.

17.00

Ostrava

Mladá Boleslav

2:1 (2:1)

Sparta

Ostrava

4:1 (1:1)

Znojmo

Příbram

26. 10. 16.00

Ostrava

Plzeň

23. 2.

17.00

Příbram

Slovácko

30. 3.

17.00

Olomouc

Ostrava

4. 5.

17.00

Slovácko

Jihlava

2:1 (1:1)

Bohemians

Znojmo

2:0 (1:0)

Olomouc

Slovácko

26. 10. 19.00

Slovácko

Jablonec

23. 2.

17.00

Bohemians

Ostrava

30. 3.

17.00

Teplice

Sparta

4. 5.

17.00

Dukla

Olomouc

4:0 (2:0)

Mladá Boleslav

Teplice

1:0 (1:0)

Jihlava

Jablonec

26. 10. 20.15

Liberec

Mladá Boleslav

23. 2.

17.00

Mladá Boleslav

Slavia

30. 3.

17.00

Slavia

Příbram

4. 5.

17.00

Sparta

Jablonec

2:1 (1:1)

Jihlava

Slavia

2:1 (0:1)

Mladá Boleslav

Brno

27. 10.

17.00

Znojmo

Jihlava

23. 2.

17.00

Jablonec

Teplice

30. 3.

17.00

Jihlava

Brno

4. 5.

17.00

Liberec

Slavia

2:1 (0:1)

Plzeň

Olomouc

3:2 (2:0)

Teplice

Plzeň

27. 10.

19.00

Olomouc

Slavia

23. 2.

17.00

Jihlava

Olomouc

30. 3.

17.00

Mladá Boleslav

Bohemians

4. 5.

17.00

Brno

Bohemians

5:1 (1:1)

Jablonec

Liberec

0:2 (0:2)

Liberec

Sparta

28. 10. 18.00

Dukla

Teplice

23. 2.

17.00

Brno

Dukla

30. 3.

17.00

Jablonec

Plzeň

4. 5.

17.00

3. kolo 4. 8. 2013

8. kolo 15. 9. 2013

13. kolo 3. 11. 2013

18. kolo 2. 3. 2014

23. kolo 6. 4. 2013

28. kolo 11. 5. 2014

Jihlava

Znojmo

4:0 (2:0)

Dukla

Brno

2:1 (1:1)

Liberec

Znojmo

3. 11.

17.00

Plzeň

Znojmo

2. 3.

17.00

Liberec

Ostrava

6. 4.

17.00

Příbram

Jablonec

11. 5.

17.00

Bohemians

Příbram

2:0 (1:0)

Teplice

Jablonec

3:1 (0:0)

Slovácko

Dukla

3. 11.

17.00

Jihlava

Liberec

2. 3.

17.00

Slovácko

Sparta

6. 4.

17.00

Slovácko

Znojmo

11. 5.

17.00

Plzeň

Ostrava

4:0 (3:0)

Ostrava

Bohemians

1:3 (1:3)

Ostrava

Olomouc

3. 11.

17.00

Mladá Boleslav

Slovácko

2. 3.

17.00

Teplice

Příbram

6. 4.

17.00

Plzeň

Mladá Boleslav

11. 5.

17.00

Jablonec

Slovácko

2:1 (1:0)

Slovácko

Příbram

1:1 (0:1)

Sparta

Teplice

3. 11.

17.00

Jablonec

Ostrava

2. 3.

17.00

Znojmo

Brno

6. 4.

17.00

Ostrava

Jihlava

11. 5.

17.00

Mladá Boleslav

Liberec

4:0 (2:0)

Olomouc

Jihlava

4:3 (1:1)

Příbram

Slavia

3. 11.

17.00

Brno

Příbram

2. 3.

17.00

Olomouc

Bohemians

6. 4.

17.00

Brno

Slavia

11. 5.

17.00

Teplice

Dukla

2:1 (1:0)

Liberec

Plzeň

1:1 (0:1)

Brno

Jihlava

3. 11.

17.00

Bohemians

Sparta

2. 3.

17.00

Dukla

Plzeň

6. 4.

17.00

Liberec

Teplice

11. 5.

17.00

Brno

Sparta

1:3 (0:1)

Znojmo

Sparta

0:2 (0:2)

Bohemians

Mladá Boleslav

3. 11.

17.00

Teplice

Olomouc

2. 3.

17.00

Slavia

Jablonec

6. 4.

17.00

Sparta

Olomouc

11. 5.

17.00

Slavia

Olomouc

2:3 (0:1)

Slavia

Mladá Boleslav

0:4 (0:1)

Plzeň

Jablonec

3. 11.

17.00

Slavia

Dukla

2. 3.

17.00

Jihlava

Boleslav

6. 4.

17.00

Bohemians

Dukla

11. 5.

17.00

4. kolo 11. 8. 2013

9. kolo 22. 9. 2013

14. kolo 10. 11. 2013

19. kolo 9. 3. 2014

24. kolo 13. 4. 2013

29. kolo 25. 5. 2014

Dukla

Slavia

0:1 (0:1)

Sparta

Slovácko

4:1 (2:0)

Znojmo

Slovácko

10. 11.

17.00

Ostrava

Příbram

9. 3.

17.00

Mladá Boleslav

Znojmo

13. 4.

17.00

Olomouc

Znojmo

25. 5.

17.00

Příbram

Zbrojovka

2:1 (0:0)

Plzeň

Dukla

0:0

Jablonec

Příbram

10. 11.

17.00

Liberec

Brno

9. 3.

17.00

Příbram

Liberec

13. 4.

17.00

Dukla

Liberec

25. 5.

17.00

Slovácko

Mladá Boleslav

0:2 (0:1)

Ostrava

Liberec

3:0 (2:0)

Mladá Boleslav

Plzeň

10. 11.

17.00

Slovácko

Bohemians

9. 3.

17.00

Ostrava

Slovácko

13. 4.

17.00

Slavia

Slovácko

25. 5.

17.00

Olomouc

Teplice

2:2 (1:0)

Brno

Znojmo

2:0 (1:0)

Jihlava

Ostrava

10. 11.

17.00

Sparta

Plzeň

9. 3.

17.00

Plzeň

Jihlava

13. 4.

17.00

Teplice

Ostrava

25. 5.

17.00

Sparta

Bohemians

2:1 (0:1)

Bohemians

Olomouc

0:2 (0:1)

Slavia

Brno

10. 11.

17.00

Znojmo

Jablonec

9. 3.

17.00

Sparta

Slavia

13. 4.

17.00

Mladá Boleslav

Sparta

25. 5.

17.00

Znojmo

Plzeň

0:1 (0:0)

Mladá Boleslav

Jihlava

3:1 (2:0)

Teplice

Liberec

10. 11.

17.00

Olomouc

Mladá Boleslav

9. 3.

17.00

Bohemians

Teplice

13. 4.

17.00

Jihlava

Příbram

25. 5.

17.00

Liberec

Jihlava

1:0 (0:0)

Jablonec

Slavia

2:1 (1:0)

Olomouc

Sparta

10. 11.

17.00

Dukla

Jihlava

9. 3.

17.00

Brno

Olomouc

13. 4.

17.00

Plzeň

Brno

25. 5.

17.00

Ostrava

Jablonec

0:4 (0:0)

Příbram

Teplice

0:4 (0:2)

Dukla

Bohemians

10. 11.

17.00

Teplice

Slavia

9. 3.

17.00

Jablonec

Dukla

13. 4.

17.00

Jablonec

Bohemians

25. 5.

17.00

5. kolo 18. 8. 2013
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11. kolo 20. 10. 2013

Dukla

10. kolo 29. 9. 2013

15. kolo 24. 11. 2013

20. kolo 16. 3. 2014

25. kolo 20. 4. 2014

30. kolo 1. 6. 2014

Mladá Boleslav

Olomouc

2:2 (0:0)

Jihlava

Plzeň

1:2 (1:1)

Znojmo

Olomouc

24. 11.

17.00

Slavia

Znojmo

16. 3.

17.00

Liberec

Slovácko

20. 4.

17.00

Bohemians

Plzeň

1. 6.

17.00

Příbram

Ostrava

4:0 (1:0)

Znojmo

Mladá Boleslav

2:0 (1:0)

Liberec

Dukla

24. 11.

17.00

Bohemians

Liberec

16. 3.

17.00

Znojmo

Ostrava

20. 4.

17.00

Brno

Jablonec

1. 6.

17.00

Brno

Liberec

0:1 (0:1)

Olomouc

Brno

2:0 (0:0)

Slovácko

Slavia

24. 11.

17.00

Plzeň

Slovácko

16. 3.

17.00

Dukla

Sparta

20. 4.

17.00

Sparta

Jihlava

1. 6.

17.00

Jablonec

Znojmo

5:5 (3:1)

Teplice

Bohemians

5:1 (2:1)

Ostrava

Teplice

24. 11.

17.00

Brno

Ostrava

16. 3.

17.00

Olomouc

Příbram

20. 4.

17.00

Ostrava

Slavia

1. 6.

17.00

Jihlava

Dukla

1:1 (0:0)

Slovácko

Ostrava

2:2 (0:1)

Sparta

Mladá Boleslav

24. 11.

17.00

Příbram

Sparta

16. 3.

17.00

Teplice

Brno

20. 4.

17.00

Slovácko

Teplice

1. 6.

17.00

Plzeň

Sparta

0:0 (0:0)

Slavia

Sparta

0:2 (0:0)

Příbram

Jihlava

24. 11.

17.00

Jihlava

Teplice

16. 3.

17.00

Jihlava

Bohemians

20. 4.

17.00

Liberec

Olomouc

1. 6.

17.00

Bohemians

Slovácko

1:1 (1:0)

Liberec

Příbram

1:0 (0:0)

Brno

Plzeň

24. 11.

17.00

Jablonec

Olomouc

16. 3.

17.00

Slavia

Plzeň

20. 4.

17.00

Znojmo

Dukla

1. 6.

17.00

Slavia

Teplice

0:7 (0:2)

Dukla

Jablonec

1:1 (1:1)

Bohemians

Jablonec

24. 11.

17.00

Mladá Boleslav

Dukla

16. 3.

17.00

Mladá Boleslav

Jablonec

20. 4.

17.00

Příbram

Mladá Boleslav

1. 6.

17.00

VIKTORIÁN 6 GL 2013 / Los GL

Los GL / VIKTORIÁN 6 GL 2013

25

Partneři
Základní
Logotyp

DYBS

LEŠENÍ

SCAFFOLDING s. r. o.
www. scaffolding. ic. cz

nejen sportovní výživa

Logotyp
v šedé škále

nejen sportovní výživa

Logotyp
inverzní

Oﬁciální dodavatelé

nejen sportovní výživa

výrobce léčiv

spol.s r.o.

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

FACILITY

FACILITY

P L Z E Ň

Mediální partneři
Základní barevné pozitivní provedení značky

malby

1.1

natery

Manuál značky České televize

Verze 1.2

Varianta 1

Varianta 2
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VIKTORIÁN 6 GL 2013 / Partneři

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

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

pro tisk
CT-V1-lg-cmyk.eps

pro tisk
CT-V2-lg-cmyk.eps

Varianta 1

Varianta 2

Partneři / VIKTORIÁN 6 GL 2013
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Soupiska
DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň

HOSTÉ
SK Slavia Praha

Brankáří
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Roman Pavlík

Brankáří
1 Kamil Čontofalský
34 Matej Rakovan
39 Radek Černý
Karel Hrubeš

Obránci
2 Lukáš Hejda
4 Roman Hubník
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
27 František Rajtoral
28 Marián Čišovský
Záložníci
7 Tomáš Hořava
10 Pavel Horváth
11 Milan Petržela
16 Vladimír Darida
19 Jan Kovařík
20 Mladen Veselinovič
24 Martin Pospíšil
25 Zdeněk Koukal
26 Daniel Kolář
Útočníci
9 Stanislav Tecl
12 Michal Ďuriš
15 Tomáš Wágner
23 Marek Bakoš
Hlavní trenér
Pavel Vrba
Asistenti trenéra
Karel Krejčí, Jiří Skála, Pavel Průša

27. 12. 1983
13. 6. 1984
17. 1. 1976

9. 3. 1990
6. 6. 1984
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
12. 3. 1986
2. 11. 1979

29. 5. 1988
22. 4. 1975
19. 6. 1983
8. 8. 1990
19. 6. 1988
4. 1. 1993
26. 6. 1991
14. 3. 1984
27. 10. 1985

1. 9. 1990
1. 6. 1988
6. 3. 1990
15. 4. 1983

Obránci
2 Petr Kolařík
3 Martin Bortel
5 Martin Nitrianský
6 Martin Dobrotka
19 Matúš Čonka
26 Fernando Neves
30 Martin Dostál

VIKTORIÁN 6 GL 2013 / Soupisky

3. 6. 1978
14. 3. 1990
18. 2. 1974
16. 3. 1993

14. 3. 1991
7. 4. 1987
13. 12. 1990
22. 1. 1985
15. 10. 1990
9. 6. 1978
23. 9. 1989

2. 8. 1993
9. 3. 1988
15. 3. 1977
8. 4. 1993
14. 7. 1993
11. 3. 1992
1. 1. 1988
8. 6. 1985
14. 2. 1989
20. 4. 1993
6. 11. 1993
26. 9. 1988
30. 4. 1982

Útočníci
10 Martin Fenin
21 Milan Škoda
22 Jiří Vondráček
33 Dávid Škutka

16. 4. 1987
16. 1. 1986
13. 3. 1993
25. 5. 1988

Hlavní trenér
Miroslav Koubek

První část dlouhodobého projektu s názvem „Pojďme
sportovat s Viktorií Plzeň“ spustil klub ze Štruncových
sadů v 27. Mateřské školce v Plzni na Borech. „Cílem je
přitáhnout děti již v mateřských školkách k pohybovým

Záložníci
8 Jaromír Zmrhal
9 Martin Juhar
11 Karol Kisel
12 Václav Prošek
13 Viktor Šimeček
14 Ondřej Petrák
15 Marcel Gecov
17 Vojtěch Štěpán
18 Štěpán Koreš
23 Martin Hurka
24 Josef Bazal
25 Tomáš Mičola
27 Mario Lička

Asistenti trenéra
Ivo Knoflíček, Juraj Šimurka
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Viktoria spustila projekt „Pojďme
sportovat s FCVP“

aktivitám.

Celou

akci

jsme

rozjeli

s Městským obvodem UMO 3, jednáme
také o spolupráci s dalšími městskými
obvody,“
dorostenců

řekl
a

trenér
jeden

plzeňských
z

iniciátorů

myšlenky Jiří Žilák.

„Jedná se o unikátní projekt pro děti
předškolního věku, který ovšem není
zaměřený pouze na fotbal, jde o celkové
rozšíření pohybových aktivit dětí i na
další sporty,“ nastínil starosta UMO 3
Jiří Strobach, kterého doplnil také vedoucí Odboru majetkového ÚMO Plzeň
3 Ing. Michal Malásek. „V případě,
že bude zájem o další kroky oboustranný, tedy i ze strany rodičů, zúčastní se děti společného tréninku
v areálu FC Viktoria Plzeň. Během
podzimu pak mohou být vybrané
ratolesti zařazeny do tréninkového procesu plzeňských fotbalistů. Projekt je určený nejen pro
chlapce, ale také pro děvčata,
protože i dívčí fotbal má v Plzni
silnou základnu a zájem o něj
roste.“

ve

spolupráci

Podrobnosti jednotlivých tréninků v mateřských školkách přiblížil
za FCVP Jiří Žilák. „Jedná se prakticky o cca hodinový trénink,
jehož cílem je hravou formou absolvovat s dětmi pohybová cvičení
a související testy. Prvním záměrem je odhalit případné pohybové
talenty, které by se mohli věnovat sportu ať již v dresu Viktorie,
nebo jiných sportovních odvětvích v Plzni. Druhým a neméně důležitým aspektem je pak probudit v dětech obecně zájem o sport,
pohybové aktivity a zdravou
soutěživost,“ doplňuje dále
Žilák.
Jak již bylo nastíněno zástupci
UMO 3, dostanou vytipované
sportovní talenty ze všech zapojených mateřských školek
pozvánku na speciální trénink
Viktorie Plzeň, ze kterého již
vede přímá cesta do mládežnických týmů stávajícího účastníka
Ligy mistrů. „Jen v 27. Mateřské
školce jsme vytipovali 8 pohybově
nadaných dětí, jejichž rodiče jsme ve
spolupráci se školkou oslovili,“ hodnotí Jiří Žilák, který na závěr dodává.
„Tato myšlenka v nás zrála dlouho,
zájem o pohybové aktivity a sport
mezi nejmenšími dětmi trvale uvadá.
V současné době, v realitě fotbalové
horečky v Plzni, pak bylo ideálním začátkem právě odstartování celé iniciativy
pod hlavičkou plzeňské Viktorie. Budeme
rádi, pokud najdeme další talenty pro klub,
nicméně stejně tak nás bude těšit zapojení
dětí do jakýchkoliv sportovních odvětví
v Plzni i okolí.“

sportujeme s FCVP / VIKTORIÁN 6 GL 2013
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Po soupeři z jihu Německa čekají
Viktorii týmy ze severu Čech
Plzeňskou Viktorii čeká už čtyři dny po skončení dnešního
dlouho očekávaného zápasu další z řady utkání základní
skupiny Ligy Mistrů na půdě soupeře. Naštěstí pro
svěřence Pavla Vrby nepůjde o přesun do žádné ze
vzdálených destinací, aktuální ligoví šampioni zamíří
v pondělí dopoledne do německého Mnichova.

Utkání mistra Gambrinus ligy s vítězem německé
nejvyšší soutěže uvidí zaplněná Allianz Aréna, kde
obhájci prvenství v Lize mistrů hrají své domácí
zápasy. Loňský rok se bavorskému celku povedl
opravdu na výbornou. Zvítězil totiž také v německé
pohárové soutěži, tamním superpoháru a kraloval i Bundeslize. Před startem letošního ročníku udělali Mnichovští změnu, kterou oznámili
už v předchozím veleúspěšném roce. Na postu
hlavního kouče nahradil Juppa Heynckese bývalý trenér Barcelony Pep Guardiola. Zároveň
už tak nadmíru silný celek posílili německý reprezentant Mario Götze z Borussie Dortmund
a španělský talent Thiago Alcântara. Všechny
hvězdy bavorského velkoklubu jistě není potřeba představovat, za všechny lze jmenovat
hráče světové extratřídy, kterými jsou například Ribéry, Roben nebo brankář Neuer.
Utkání v Allianz Areně začíná ve středu
23. října ve 20.45 hodin.
O následujícím víkendu si svou další
zastávku naplánovala Gambrinus liga.
V rámci 12. kola zajíždí plzeňská Vik-
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toria na půdu Teplic. Výkony severočeského celku v letošní sezóně
jsou vnímány jako jedno z největších překvapení domácí nejvyšší
soutěže. Klub z lázeňského města
se drží v těsném závěsu za plzeňskou Viktorií. Půjde tak o šlágr ligového kola a souboj druhého týmu se
třetím. V loňské sezóně dokázal celek
ze západočeské metropole vybojovat
z duelů s Teplicemi celkem čtyři body.
Venkovní remízu 1:1 ze září roku 2012
odčinili viktoriáni o sedm měsíců později,
kdy v domácím prostředí přehráli dvanáctý
tým loňské sezóny 2:1. V letošním ročníku
ovšem na severu Čech řádí trojice Salami,
Nivaldo, Litsingi, kterou vhodně doplňuje
aktuálně nejlepší střelec ligy Aidin Mahmutovič. Utkání na stadionu Na Stínadlech začíná v neděli 27. října v 19.00 hodin.
Další celek ze severu Čech se stane soupeřem
Viktorie o týden později. FK Baumit Jablonec
přivítají jistě zaplněné ochozy Doosan Areny.
V loňské sezóně se hráči Viktorie potkali s Jabloncem celkem čtyřikrát. V Gambrinus lize si ze
dvou soubojů odnesli čtyři body za domácí remízu
1:1 a výhru 1:3 na hřišti soupeře. V pohárové soutěži se hráčům ze západu Čech nedařilo a po výsledcích 2:1 a 3:4 postupoval v Poháru České pošty
dále Jablonec. I v letošní sezóně mají svěřenci Pavla
Vrby zkušenost s aktuálně šestým týmem ligové tabulky v podobě utkání o český Superpohár. V prvním
soutěžním utkání letošního ročníku vyhráli jablonečtí
3:4. Utkání je naplánováno na neděli 3. listopadu.

