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Vážení SPORTOVní PŘáTeLÉ,
vítejte u dalšího domácího zápasu, ve kterém dnes vítáme pražskou Spartu. Souboj dvou 

nejlepších domácích týmů poutá zaslouženou pozornost fanoušků i médií, dnešní utkání 

budou bez nadsázky sledovat všichni fotbaloví fanoušci v České republice. Mohu Vás ujis-

tit, že na utkání jsme se po organizační stránce nachystali po všech směrech a věřím, že 

se tento fotbalový svátek obejde bez jakýchkoliv problémů.  Stejně tak jsem přesvědčen, 

že také po sportovní stránce bude souboj Viktorie se Spartou patřit k ozdobám letošního 

ročníku SYNOT ligy. 

Oba týmy jedou v současné chvíli na vítězné vlně. Viktoria zvládla náročný trojboj v podobě 

zápasů s Teplicemi, v Mladé Boleslavi a na Slovácku stoprocentně a po právu se může těšit 

z prvního místa v tabulce. Letenský celek je však pouze bod za námi, dá se očekávat bitva 

o každý metr hřiště. 

V soubojích se Spartou se nám v poslední době nedaří podle představ, na vítězství čekáme 

již dlouhé měsíce. Podle staré fotbalové pravdy však každá série jednou musí skončit. 

Před vyprodanou Doosan Arenou a vynikajícími fanoušky Viktorie je dnes ideální doba pro 

opětovné naskočení na vítěznou vlnu i v duelu s letenským rivalem. 

Zájem o utkání byl enormní, fanoušci obou celků by si bez problémů rozebrali 

další desetitisíce vstupenek. Zaznamenali jsme hlasy fanoušků ohledně nut-

nosti zvětšení kapacity stadionu, které však s díky odmítáme. Na české poměry 

je naše návštěvnost fenomenální, ale Doosan Arena je svou velikostí ideální. 

Můžou přijít i hubené časy a nemá smysl dělat megalomanské projekty. Na pár 

zápasů bychom vyprodali stadion pro třicet tisíc lidí, současný stav však odpo-

vídá velikosti města i zájmu o fotbal. Na současný stav jsme hrdí. Probíhající 

dostavba jižní tribuny přiblíží celkovou kapacitu 12 tisícům a já budu šťastný, 

pokud budeme tuto hranici při domácích zápasech pravidelně atakovat.  

Užijte si s námi dnešní zápas. Pevně věřím, že domů budete odcházet s krás-

ným fotbalovým zážitkem i hrdostí na tým Viktorie Plzeň. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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Z Nebušic je to do Prahy jen kousek 
Na periferii Prahy 6 nedaleko ruzyňského letiště vyrůstal od 
srpna roku 1985 mimořádně talentovaný fotbalista. Se sportem 
začal tak nějak přirozeně, stejně jako většina malých kluků na 
vesnici. „V Nebušicích jsme měli jedinou možnost, jak se dostat 
ke sportu, a to byl fotbal. Ale nemáme v  rodině nějak velkou 
fotbalovou tradici, sestra dělala atletiku a táta hrál závodně 
házenou. Ke sportu jsem ale byl vedený nejen doma, ale také 
kamarády a prostředím, ve kterém jsem vyrůstal,“ říká Jan 
Holenda, který se ke své kariéře odrazil právě v  nebušic-
kém fotbalovém klubu. „Na první trénink mě přivedl otec, 
který měl známého, co zrovna v Nebušicích trénoval. Bylo 
dobře, že jsem začal hrát fotbal, protože by určitě nebylo 
správné, abych se válel doma nebo běhal někde po praž-
ských ulicích,“ popisuje rozhodující životní krok Holenda. 
„Postupem času jsem ze svých vrstevníků vydržel u fot-
balu pouze já. Po začátcích v  Nebušicích jsem se díky 
trenérovi, který zároveň pracoval i pro Spartu Praha, 
dostal do Motorletu. S  rodiči jsme se rozhodli, že by 
bylo dobré jít postupnými kroky. Využili jsme doporu-
čení známých, kteří nám potvrdili, že se v Motorletu 
Praha pracuje na dobré úrovni, a ten se pak stal mým 
novým klubem. Pamatuji si, že jsem se už v žákov-
ském věku naučil disciplíně a uměl jsem být sám na 

JAn HOLenDA: 
VIKTORIA Je PRO MĚ DALŠí VýzVA

Na Plzeň si teprve zvyká, přes hlavu totiž už přetahoval více než 

desítku různých dresů v  domácích soutěžích i zahraničí. Řeč 

je o Janu Holendovi, pražském odchovanci, který se do myslí 

fanoušků zapsal především účinkováním v  ruském FK Anži 

Machačkala po boku světových superhvězd jako Samuel Eto’o 

nebo Roberto Carlos.
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sebe tvrdý,“ říká fotbalista, který byl nucen 
sladit svou školní docházku s  dojížděním 

do hlavního města a vystřídat tak nebu-
šickou základku za školu v Praze – Řepích. 

„Vždycky jsem se učil normálně, studium mi 
nedělalo problémy a i po přestupu do Prahy 

se na tom nic nezměnilo. Chodil jsem sice do 
sportovní třídy, ale to neznamená nic jiného 

než to, že jsem měl stejně učení jako ostatní, 
jen s více hodinami tělocviku. Po nějaké době mi 

to bylo spíš na obtíž, než aby mě to těšilo,“ směje 
se Holenda. 

Dorostencem ve Spartě
Ve dvanácti letech si talentovaného fotbalistu vy-

hlédla Sparta Praha. „V té době objížděli zástupci 
Sparty všechny mládežnické turnaje v  okolí Prahy 

a hledali nové hráče. Takhle přišli na mě a oslovili 
moje rodiče s nabídkou působení ve Spartě. Přestup 

zpětně vnímám jako jednoznačně správné rozhod-
nutí, protože jejich mládež byla na dobré úrovni a já se 

mohl rychleji zlepšovat. Oproti Motorletu to byl velký 
skok nejen v zázemí, ale i ve způsobu tréninků, přístupu 

trenérů a kvalitě spoluhráčů,“ vzpomíná útočník, který 
od mládí toužil hrát fotbal na té nejvyšší úrovni. Svým 

přestupem do klubu z  Letné se mu otevřela cesta, jak 
pílí a poctivou prací svého snu dosáhnout. „Samozřejmě, 

že člověk vnímá rozdíl mezi oběma kluby. Sparta je někde 
jinde než Motorlet Praha a pro mě to byl velký krok dopředu. 

Určitě jsem to ale nebral tak, že teď jsem ve Spartě, mám 
umetenou cestičku a za deset let budu pravidelně hrát ligu,“ 

potvrzuje, že v žákovském věku nyní už ostřílený borec zůstal 
nohama na zemi. Dnes se Jan Holenda prezentuje skvělým 

zvládáním osobních soubojů a gól dokáže vstřelit nejen nohou, 
ale díky skvělým tělesným dispozicím je nebezpečný také při 

centrovaných míčích. „Od mládí jsem byl silnější a možná i větší 
než ostatní. Přestup do dorosteneckého fotbalu mi tedy nedělal 

problém. Většinu své kariéry jsem totiž hrál proti starším sou-
peřům, takže jsem na to byl zvyklý,“ vypráví. Fotbal pro něj byl 

vždy číslo jedna, jako doplňkový sport si ovšem vybral pro fotba-
listu hodně nezvyklý způsob vybití přebytečné energie. „Koketoval 

jsem s motokrosem a jednu dobu jsem jezdil i amatérské závody. 
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Musel jsem si ale dávat pozor, abych se nezranil, 
protože na motorce hodně trpní nohy a člověk si 
nemůže být jistý, jestli někde nespadne a nebude 
mít několik měsíců sádru,“ prozrazuje svou zálibu 
v  motosportu Holenda. Málokdo z  plzeňských 
fanoušků tuší, že v  kabině Viktorie už dlouhou 
dobu sedí hráč, který společně s „Johnym“, jak 
se Janu Holendovi od raných let říká, prošel 
žákovskými a dorosteneckými kategoriemi. 
„Byl jsem ve stejném ročníku jako Dan Kolář, 
ale moc dalších spoluhráčů z  téhle doby se 
do ligy nedostalo,“ přemýšlí tehdy patnácti-
letý Holenda, kterého si začali všímat trenéři 
mládežnických reprezentačních výběrů. „Je 
příjemné, když člověk začne nastupovat za 
reprezentaci. Je to taková odměna za úsilí, 
které hráč prokazuje na klubové úrovni. 
V dorosteneckých reprezentacích jsem se 
potkával nejen s Danem, ale také napří-
klad s Michalem Papadopulosem, který 
byl později na stáži v  Arsenalu,“ vzpo-
míná Johny.

V mládí na hostováních
Jen co Jan dovršil věku osmnácti 
let, začal se prosazovat v  rezerv-
ním týmu Sparty pohybujícím se 
na rozhraní druhé a třetí nejvyšší 
soutěže. „Začal se klást víc důraz 
na taktiku a je důležité, aby se 
tomu člověk přizpůsobil. Pokud 
se ale chce někdo fotbalem živit, 
nic jiného mu vlastně nezbývá,“ 
pousměje se důrazný forvard. 
Postupem času se Holenda 
propracoval do sparťanského 
áčka, obratem byl ale poslán 
na hostování do Drnovic. „Byl 
to můj první ligový klub, ve 
kterém jsem potkal spoustu 
dobrých fotbalistů, proto na 
něj rád vzpomínám,“ pátrá 

v paměti útočník, kterého další 
hostování zaválo na sever Čech. 

„S Libercem jsem získal titul, 
který od nás nikdo nečekal. Bylo 

to jedno z nejhezčích období, které 
jsem ve svém dosavadním fotba-

lovém životě zažil,“ říká spokojeně 
Holenda. Později působil střídavě ve 

Spartě, Českých Budějovicích a Ba-
níku Most. Za svůj mateřský tým za-

sáhl všeho všudy pouze do 41 zápasů. 
„Ve Spartě se vlastním odchovancům 

dřív nedával takový prostor, jako je 
tomu například dnes. Na druhou stranu 

je třeba si přiznat, že z  mé strany tam 
nemusela být potřebná kvalita, abych se 

v  týmu mohl prosadit. Neodehrál jsem 
toho tolik, kolik jsem chtěl, ale fotbal je 

někdy takový,“ ví zkušený útočník. 

Ruská anabáze
V roce 2010 zamířil Jan Holenda na zkuše-

nou do zahraničí. Jeho dalším působištěm 
se stalo hlavní město autonomní republiky 

Dagestán, který je součástí Ruské federace. 
„Bylo mi dáno najevo, že ve Spartě bych nedo-

stával tolik příležitostí a zároveň mám možnost 
přestoupit do zahraničí. Řekl jsem si, proč ne-

vyzkoušet angažmá v ruské lize, a nakonec jsem 
tam zůstal vlastně pět let,“ nechává se slyšet 

Holenda, z  jehož hlasu je cítit, že na břehu Kas-
pického moře nestrádal. „Zezačátku, když jsem 

do Anži přicházel, nebyla Machačkala takovým 
velkoklubem, jak byla vnímána a jak některá média 

psala. Majitel klubu tam ale vložil velké peníze a klub 
se zlepšoval. Největší rozdíl oproti naší lize vidím 

především v odlišné mentalitě všech lidí, co se kolem 
fotbalu pohybovali, a odlišném přístupu. Hodnotím 

to jako skvělou zkušenost, za kterou jsem velmi rád,“ 
přemýšlí viktorián se šestnáctkou na zádech a zároveň 

vyvrací předsudky vůči ruským klubům a jejich mno-
hokrát rozebíraným bázím. „Na bázu jsme chodili, ale 
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bylo to klasické tréninkové centrum, 
kde měl každý svůj pokoj. Párkrát 
nás na bázi zavřeli před zápasem, 
ale nikdy to netrvalo déle než dva 
dny. Já osobně, jsem žádné mě-
síce bez možnosti opustit bázu 
nezažil,“ směje se Holenda. Jako 
jediný z plzeňské kabiny se může 
pochlubit tím, že sdílel šatnu 
s  opravdovými hvězdami svě-
tového fotbalu. „Každý si asi 
vybaví dvě nejznámější jména, 
která v té době v Machačkale 
figurovala. Hrál jsem se Sa-
muelem Eto’o a Robertem 
Carlosem. Na rovinu mohu 
říct, že se jedná o obrovsky 
kvalitní a zkušené fotba-
listy. Mezi těmito dvěma 
a zbytkem týmu byl vždy 
rozdíl ve výkonnosti, 
hlavně na mě ale zapůso-
bili svou profesionalitou. Od přístupu k tréninku, přes práci v něm, 
zápasy, až k  chování po utkáních jsou to profesionálové každým 
coulem, kteří si nedovolí nic vypustit,“ vzpomíná na slavné spolu-
hráče. Po dvou letech se z Kavkazu stěhoval na sever, konkrétně 
do Rostova. Co bylo příčinou změny působiště? „Tak především to, 
že na mém postu hrál Samuel Eto’o, což byla konkurence nad mé 
síly. S agentem jsem se dohodl, že by bylo lepší, abych odešel do 
jiného klubu, kde budu dostávat víc příležitostí v zápasech. Což se 
v  Rostově docela dařilo. Zezačátku mi sezóna vycházela skvěle, 
ale pak jsem dostával stále méně prostoru, až to vyvrcholilo hos-
továním v Tomsku,“ postupuje svým fotbalovým příběhem devěta-
dvacetiletý fotbalista. Holendovi rozhodně nepomáhalo množství 
cizinců v rostovském týmu. „Člověk ví, že má šanci hrát a ukázat 
přímo na hřišti, že něco umí, ale nemůže, protože je naplněná ur-
čitá kvóta pro cizince. V  tom mají obrovskou výhodu ruští hráči, 
kteří tak dostávají více příležitostí,“ popisuje Jan. Po přechodu do 
Tomsku potkalo Holendu zranění. „Pár zápasů jsem zmeškal, ale 
když jsem se uzdravil, nastupoval jsem v  devadesáti procentech 
utkání. Do klubu jsem přicházel společně s Martinem Jiránkem a 
společně jsme dokázali Tomsk odpoutat od úplného dna, kdy neměl 

po osmi kolech žádný 
bod. Dokázali jsme 

sice nesestoupit přímo 
a hrát baráž, ale ta se 

nám hrubě nevyvedla a 
Tomsk sestoupil,“ říká 

o svém posledním půso-
bišti před Viktorií Plzeň 

důrazný forvard. „Všechna 
ruská města, kde jsem pů-

sobil, měla jedno společné 
a to byli diváci. Chodili ve 

velkém množství a vyloženě 
si fotbal užívali. Obzvlášť 

velké zápasy s  moskevskými 
soupeři měli fantastickou at-

mosféru. V  Machačkale jsme 
měli snad druhou nejvyšší ná-

vštěvnost z  ligy a i v  Rostově 
a Tomsku na nás chodil taky plný 

stadion,“ hodnotí Jan Holenda.

Po nelehkém období do Viktorie Plzeň
Konec sezóny nebyl pro Holendu obdobím, kdy by měl na růžích 
ustláno. „Nepodařilo se mi od Rostova získat potvrzení, že mám 
ukončenou smlouvu. Seděl jsem doma a nemohl jsem se připra-
vovat s žádným profesionálním klubem. Bylo to pro mě nesmírně 
těžké období a nezbývalo mi než běhat, běhat a zase jen běhat. Do 
toho jsem ještě zapojoval posilovnu, zkrátka na tuhle dobu nevzpo-
mínám moc rád,“ popisuje Holenda. „Je to o tom, že člověka nikdo 
nenutí, aby běhal a udržoval se v  kondici, ale kdyby někdo druhý 
den zavolal a já nebyl připravený, uřízl bych si jenom ostudu,“ do-
dává hráč, který se po dořešení všech formalit začal nejdříve při-
pravovat s ligovým celkem Dukly Praha. „Chtěl bych Dukle za těch 
čtrnáct dní, kdy jsem mohl trénovat s  týmem, poděkovat. Bylo to 
pro mě velké plus. Když se mi ozvala Viktorka, nebyl jsem v situaci, 
kdy bych se mohl rozmýšlet. Ta nabídka pro mě byla vysvobozením. 
Navíc v  kabině většinu kluků osobně znám, takže jsem přicházel 
do týmu, který mi nebyl cizí,“ líčí nyní už viktorián svůj návrat na 
ligové trávníky. „V Plzni se cítím jako doma. S klukama v kabině ne-
mám jediný problém a vycházíme spolu skvěle. Na mě tady působí 
všechno velice profesionálně. Když jsem odcházel do Ruska, nebyla 
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Plzeň ještě takovým velkoklubem jako dnes. Hrál jsem tu ještě na 
starém stadionu s betonovými tribunami a atletickou dráhou. Když 
jsem se po pěti letech vrátil, bylo pro mě velkým překvapením, jak 
moc se tu všechno posunulo k lepšímu. Teď je Viktoria špičkovým 
českým klubem, který může reprezentovat náš fotbal v Evropě, a já 
jsem rád, že jsem jeho součástí,“ těší Jana Holendu.

Tetování je vášeň
Na první pohled je patrné, že robustní útočník propadl tetování. 
Ornamenty zdobí nejen obě jeho ruce, ale lze je najít i na no-
hou a dalších částech těla, které obvykle skryje fotbalový dres. 
„Nemám spočítané, kolik jich je a ani nevím, jestli by to spočítat 
šlo. Některá jsou samostatná, ale hodně jich je součástí větších 
celků. Myslím, že každý, kdo se někdy nechal tetovat, tomu do 
určité míry propadl. Neznám nikoho, kdo by měl jen jedno teto-
vání a nenechal si udělat další,“ míní Holenda, který si ale význam 
svého zdobení nechává pro sebe. „Já v  tom cítím hlubší smysl, 
který bych ale nechtěl prozrazovat. Každý, kdo se nechá tetovat, 
musí vědět, proč to dělá a pro mě je to určitý způsob sebevyjád-
ření,“ přemýšlí Jan Holenda.

Moře nebo hory?

Hory.

Pivo nebo víno?

Pivo, jsem přece v Plzni.

Knedlík nebo těstoviny?

Těstoviny.

Iron Maiden nebo Justin Bieber?

Ani jedno, ale radši Iron Maiden.

Horor nebo komedie?

Komedie.

Knížka nebo časopis?

Oboje.

Auto nebo kolo?

Rozhodně auto.

Trénink nebo zápas?

Zápas.

La liga nebo Premier League?

Premier League.

Messi nebo Ronaldo?

Cristiano Ronaldo.

Červená nebo modrá?

Červená.

DOTAZNÍK PRO JANA HOLENDU
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FC VIKTORIA PLzeň ODSTARTOVALA PROJeKT 
AMBASADOR MLáDeže

„Jsem z  Ambasadora mládeže na-
dšený, moc se mi líbí,“ říkal po úvod-
ním tréninku celého projektu Stani-
slav Tecl. „Opravdu to nemá chybu, 
pro ty malé kluky je to určitě zpes-
tření tréninků. Je vidět, jak moc se 
dneska snažili,“ doplňoval kama-
ráda z kabiny Jan Kovařík. Celý 
trénink odstartovala improvizo-
vaná autogramiáda obou hráčů 
přímo na střídačce, po několika 
minutách už ale trenéři zaveleli 
ke startu devadesátiminutové 
tréninkové jednotky. „Tento 
projekt vítáme, nám trenérům 
to ulehčí práci. Když jsem klu-
kům řekl, co se bude dít, ská-
kali radostí. Tento trénink si 
užili a jak je znám, elán jim 
vydrží ještě dlouhou dobu,“ 

je si jistý trenér U9 Pavel Va-
cek, který pochválil i samotné 

ambasadory. „Standa i Honza 
k tréninku přistoupili zodpo-

vědně, je vidět, že to nejsou ně-
jaké namachrované hvězdy, ale 

opravdu normální kluci.“

Aktivně se do tréninku zapojil také 
Václav Procházka, ambasador vý-

běru U7. S  mladými plzeňskými 
nadějemi absolvoval úkoly a působil 

také v  roli trenéra. „Užil jsem si to, 
kluci jsou hodně šikovní a je na nich 

vidět, že je fotbal baví. Docela jsem se 
u tréninku i zapotil a zaběhal si, takže 

to dalo něco i mně. Trénování dětí mě 
baví, dokonce tolik, že si dokážu před-

stavit, že bych po konci kariéry mohl i já 
trénovat,“ říkal s úsměvem po tréninku 

Václav Procházka.   Trenér výběru U7 
Martin Vísner posilu z „A“ týmu vřele uví-

tal. Hráčům ale účast Václava Procházky 
na tréninku do poslední chvíle tajil. „My 

jsme hráče připravovali domácími úkoly. 
Měli přinést informace o tom, s jakým hraje 
Procházka číslem, jaké má kopačky a po-

dobně. To, že Vašek dorazí na trénink, jsme 
řekli až pár minut před jeho příchodem a kluci 

byli nadšení,“ popisoval trenér Vísner. 

FC Viktoria Plzeň disponuje celkem třinácti 
chlapeckými mládežnickými celky ve věkovém 

rozpětí 6–19 let a čtyřmi týmy mladých viktori-
ánek. Každý tým bude zastupovat jeden ze členů 

FC Viktoria Plzeň v  říjnu spustila projekt 

Ambasador mládeže, který má posílit 

vazby mezi prvním týmem a mládežníky 

Viktorie. Jako první se z „A“ týmu 

západočeského klubu zapojili do projektu 

Stanislav Tecl s  Janem Kovaříkem, 

kteří se stali ambasadory výběru U9. 

Následoval je Václav Procházka coby 

patron výběru U7.
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prvoligového výběru a stane se tak jeho ambasadorem. „Part-
nerství každého z hráčů s některým z mládežnických celků ne-
bude pouze symbolické. Ambasadoři se budou během sezóny 
účastnit několika tréninků svých týmů, předají mladým fotba-

listům své zkušenosti a posílí také jejich vztah ke klubu. Každý 
z ambasadorů bude navíc svůj celek podporovat ve vybraných mi-
strovských zápasech,“ představuje projekt tiskový mluvčí klubu 
Pavel Pillár.

 

                                                                              

Společnost KAPPENBERGER + 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. 

 
KAPPENBERGER + 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 
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•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• 7 druhů čepovaných piv
• Venkovní zahradní restaurace
• Velký dětský koutek
•  Parkování v areálu pivovaru 

zdarma
• Nekuřácká část

• Samostatné salonky
• Wi-fi  připojení zdarma
• Velkoplošná projekce
• Svatební hostiny
• Firemní večírky
• Rodinné oslavy
• Profesionální catering

Otevírací doba 
Po – Čt, Ne: 11,00 - 22,00 
Pá - So 11,00 - 23,00 
U Prazdroje 7, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 062 755
E-mail: naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

•  Nepasterizovaný Pilsner Urquell 
• Letní zahrádka
• Samostatný salonek
• Dětský koutek 
• Wi-fi  připojení zdarma
• TV projekce sportovních 
přenosů

•  Penzion se stylovými pokoji 
a parkovištěm

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba:
Po – ČT: 11,00 - 23,00 

Pá - So 11,00 - 24,00 
Ne 11,00 - 22,00 

Pražská 8, Plzeň, ČR
telefon: +420 377 235 476

E-mail: info@usalzmannu.com
www.usalzmannu.com

• Nefi ltrovaný Pilsner Urquell
•  Vytápěná veranda s celoročním 

provozem
• Krytá terasa s grilem
• Letní zahrádka
• Wi-fi  připojení zdarma
•  TV projekce sportovních 

přenosů

•  Těsná blízkost parkování 
v parkovacím domě 
Na Rychtářce

• Skupinová menu
• Firemní a rodinné oslavy
• Profesionální catering 

Otevírací doba 
Po – St 11,00 - 23,00 
Čt 11,00 - 24,00 
Pá - So 11,00 - 01,00 
Ne 11,00 - 22,00 

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

Prožijte jedinečný zážitek 
v Šenku na Parkánu

Vítejte v jedné z největších 
českých pivnic

Vychutnejte si tradici 
v nejstarší pivnici v Plzni

Přijďte ochutnat NOVINKY 

z našich jídelních lístků
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RARITA z ROKU 1917: VIKTORIA OTVíRALA 
SPARTĚ STADIOn

Jak se to všechno seběhlo? Jestliže jsme si dnes zvykli spojovat 
Spartu se stadionem na Letné, nebylo tomu tak vždycky, především 
v době jejích začátků. S hřišti měla Sparta značné potíže. Začínala na 
Střeleckém ostrově, odkud se však musela brzy vystěhovat a teprve 
po dlouhých jednáních získala do nájmu pozemek v Žižkově ulici v Kar-
líně. Odtud přešla na karlínskou Střelnici a poté zakotvila v Bubenči.

Paradoxně nové hřiště začala stavět v průběhu první svě-
tové války. Základní kámen na Letné byl položen už v polo-
vině roku 1914, a to na místě, na němž stojí do současných 
časů. Otevřeno bylo 13. května 1917 a Sparta si k této slav-
nostní akci pozvala na zbrusu nový stadion Viktorii Plzeň. 
Periodikum „Právo lidu“ zaznamenalo tuto událost slovy: 
„Sparta s potížemi zvítězila 3:2 a tímto zápasem, kona-
ným před velkou návštěvou, bylo otevřeno nové hřiště A.C. 
Sparta, na němž klubové vedení dalo zřídit pěkný travnatý 
terrain, který má v pozadí nádherné panorama velebných 
Hradčan s květnatými stráněmi Petřína.“

První branku nového sparťanského svatostánku vstřelil 
příští velký kanonýr Sparty Antonín Janda - Očko. Střelce 
dalších gólů slavnostního utkání prameny neuvádí. Pro Vik-
torii byla těsná porážka velkým úspěchem. Zatímco Sparta 

byla na světě už 24 let, Viktoria měla za sebou jen necelých šest let 
činnosti. V roce 1917 sice vyhrála mistrovství II. třídy rakouského 
fotbalového svazu, kde nechala za sebou celky SK Olympia Praha II, 
Sportbrüder SC, Union Žižkov, Český Lev Plzeň, SK Pardubice, AFK 
Vršovice a Spartu Kladno, vyhrála i župní pohár, ale stále neměla 
vlastní hřiště. Hrála na nevyhovujícím, městem přiděleném plácku 
v současném Borském parku naproti dělostřeleckým kasárnám 
nebo se potulovala po celé Plzni. Vlastní stánek získala až v roce 
1920 za 20 000 korun od SK Plzeň na Královském (dnešním Míro-
vém) náměstí naproti firmě Müller-Kapsa.

To Sparta v roce 1917 skončila v mistrovství I. třídy na třetí příčce za 
DFC Praha a Viktorií Žižkov a patřila k nejlepším českým klubům. 
Proto byla těsná prohra Viktorie 2:3 po vyrovnaném a tuhém boji 
velkým úspěchem. V kádru Viktorie byli tehdy hráči: Josef Sloup – 
Štaplík, Josef Dvořák – Cikán, V. Mukenšnábl, František Krečmer, 
Jaroslav Tomášek, Karel Kučera, Jaroslav Seidenglanz, Rudolf 
Sloup – Štapl, Jindřich Hrček, Jindřich Kučera a Sláva Brabec.

Příliš současných fanoušků Viktore, ani Sparty tuto 

skutečnost nezná. Samozřejmě se zabývají dnešní realitou 

obou klubů, především rivalitou a bojem o nejvyšší příčky. 

Zvláště před vzájemným sobotním duelem. Fakta však 

hovoří jasnou řečí: Viktoria Plzeň otvírala v roce 1917 na 

Letné Spartě nové hřiště, na kterém pražský klub hraje 

vlastně dodnes.

Viktoria v období I. světové války. Zleva R. Sloup, Křenek, Průcha, K. Kučera, J. 
Sloup, Tomášek, Seidenglanz, Dvořák, Křikač, Krečmer, Brabec. Většina z nich 
otvírala Spartě nový stadion. Foto Starý most.
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V srdci Valašska – v překrás-
né oblasti Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích začínají přípravy 
na zimní sezónu. Vyznava-
če biku, kteří zde od jara až 
do těchto dnů zdolávali řadu 
nových, moderních tras, tak 
v následujících týdnech nebo 
měsících nahradí v závislosti 
na počasí lyžaři. 
 Ski areál SYNOT Kyčerka 
nabízí celkem 2 440 metrů 
sjezdových tratí s 9 vleky, které 
jsou schopny odbavit až 6 450 
osob za hodinu. Na své si zde 
přijdou celé rodiny. Zájemcům 
je pochopitelně k dispozici 
půjčovna lyží a snowboardů, 
běžek i sněžnic, skiservis i zku-
šený instruktor.  
„Pro zájemce o výlety na hře-
benovku pak bude připrave-
na speciálně upravená rolba 
nebo sněžný vůz. V kombi-
naci s průvodcem a výletem 
na sněžnicích tak zájemci 
mohou absolvovat jedinečný 
zážitek, který jinde v Besky-
dech nenajdou. Samozřej-
mostí je bezplatné parkování 
a možnost občerstvení přímo 
u lyžařského svahu,“ doplnila 
tisková mluvčí skupiny SYNOT, 
Magda Pekařová. 

 Jako každý rok  bude i letos 
pro malé i velké lyžaře při-
praven bohatý doprovodný 
program – např. lyžařské zá-
vody pro děti i dospělé, dětský 
karneval, testování lyží růz-
ných značek, zábavné párty, 
animační programy a mnoho 
dalších. 
 „Již nyní evidujeme také 
velký zájem o ubytová-
ní v penzionu Gaudeamusa 
stylových valašských chalu-
pách i apartmánech. Lidé si 
zamlouvají především víken-
dové, vánoční a silvestrovské 

pobyty. Zájem je však také 
o školní lyžařské výcviky,“ do-
plnila Magda Pekařová.

 Gurmáni se navíc mohou 
těšit také na tradiční valašské 
speciality a další lahůdky po-
ctivé české kuchyně v  hos-
podě Kyčerka, která byla 
vyhlášena nejlepší valašskou 
hospodou. 

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

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

Věděli jste, že...

Z 15 možných bodů, které mohla Mladá 
Boleslav získat v domácích zápasech 

s Bohemians, ztratila pouhé tři. V srpnu 
2009 podlehla klokanům 0:1.

MBL – BOH
Dukla si v domácích zápasech s Čes-

kými Budějovicemi drží průměr tří gólů 
na zápas. V posledních dvou zápasech se 

trefi la dokonce čtyřikrát.

DUK – CEB

Ačkoli celkovou bilanci zápasů v Plzni má 
jasně lepší Sparta (9 vítězství, 5 remíz, 3 

porážky), z posledních sedmi duelů prohrála 
Plzeň jediné (v srpnu 2011).

PLZ – SPA

Slavia hostila Příbram šestnáctkrát a ani 
jednou jí nedovolila odvézt všechny body 

za vítězství. Pouze ve třech případech 
skončil zápas nerozhodně.

SLA – PRI

Liberec v podještědském derby s Jabloncem 
ještě nikdy neprohrál na domácí půdě. Z 20 
zápasů ztratil body pouze v pěti případech, 

kdy zápas skončil remízou.

LIB – JAB

Slovácko vyhrálo z 11 zápasů v Brně jen 
třikrát. Podařilo se mu to hned na první 
pokus v roce 2001 a potom v posledních 
dvou zápasech v červnu a srpnu 2013.

BNO – SLO

Z dvanácti zápasů v Ostravě Hradec 
ani jednou nevyhrál. Podařilo se mu zde 
uhrát dva body za dvě remízy a vstřelit 

pouhé dva góly.

OVA – HKR

Teplice jsou doma proti Jihlavě stoprocent-
ní. Ve třech zápasech získaly devět bodů 

a vstřelily celkem 10 gólů.

TEP – JIH

V srdci Valašska – v překrás-
né oblasti Kyčerka ve Velkých 
Karlovicích začínají přípravy 
na zimní sezónu. Vyznava-
če biku, kteří zde od jara až 
do těchto dnů zdolávali řadu 
nových, moderních tras, tak 
v následujících týdnech nebo 
měsících nahradí v závislosti 
na počasí lyžaři. 
 Ski areál SYNOT Kyčerka 
nabízí celkem 2 440 metrů 
sjezdových tratí s 9 vleky, které 
jsou schopny odbavit až 6 450 
osob za hodinu. Na své si zde 
přijdou celé rodiny. Zájemcům 
je pochopitelně k dispozici 
půjčovna lyží a snowboardů, 
běžek i sněžnic, skiservis i zku-
šený instruktor.  
„Pro zájemce o výlety na hře-
benovku pak bude připrave-
na speciálně upravená rolba 
nebo sněžný vůz. V kombi-
naci s průvodcem a výletem 
na sněžnicích tak zájemci 
mohou absolvovat jedinečný 
zážitek, který jinde v Besky-
dech nenajdou. Samozřej-
mostí je bezplatné parkování 
a možnost občerstvení přímo 
u lyžařského svahu,“ doplnila 
tisková mluvčí skupiny SYNOT, 
Magda Pekařová. 

 Jako každý rok  bude i letos 
pro malé i velké lyžaře při-
praven bohatý doprovodný 
program – např. lyžařské zá-
vody pro děti i dospělé, dětský 
karneval, testování lyží růz-
ných značek, zábavné párty, 
animační programy a mnoho 
dalších. 
 „Již nyní evidujeme také 
velký zájem o ubytová-
ní v penzionu Gaudeamusa 
stylových valašských chalu-
pách i apartmánech. Lidé si 
zamlouvají především víken-
dové, vánoční a silvestrovské 

pobyty. Zájem je však také 
o školní lyžařské výcviky,“ do-
plnila Magda Pekařová.

 Gurmáni se navíc mohou 
těšit také na tradiční valašské 
speciality a další lahůdky po-
ctivé české kuchyně v  hos-
podě Kyčerka, která byla 
vyhlášena nejlepší valašskou 
hospodou. 

KYČERKA SE PŘIPRAVUJE 
NA ZIMNÍ SEZÓNU
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„Dřív jsem chodil na fotbal párkrát 
za sezónu. Ale co chodíme spolu, 
nevynechali jsme jediný zápas.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

SYNOT liga @Synotliga_CZwww.synotliga.cz

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

Lukáš Daneš 
se šálou nad hlavou 

a fanděním a jdu dolů 
a co nejblíž ke kotli 

Jak slavíte vítězství vašeho oblíbeného klubu?

Marťas Hloušas
 Potlesk pro 

tým po skvělé 
klobásce!

Ondra Vojta 
Děkovačkou, a je jedno, jestli po výhře nebo 
prohře; Jestli v Edenu, či na venkovním hřiš-

ti. Důležité je užít si svátek fotbalu 

Beda Fuchs 
S Edou Poustkou!! 

A zpíváme si Vysoký jalovec.

Lukáš Čermák 
Klasická děkovačka s masérem panem Stránským, 

skandování jména trenéra Lavičky a následné chorály 
cestou ze stadionu.

Sledujte ofi ciální twitter účet SYNOT ligy @Synotliga_CZ

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

@JDavid_Beauguel: I am so happy for the victory tonight and to score twice goals ! 
God job guys ! Come on @FKDuklaPraha !!!

@Honzajs45: @BorekDockal hraje ve skvělé formě čtyři zápasy a tři branky 
#SPAMBL @Synotliga_CZ

@Simcik_Adam: Jedéééém Slovácko!!!!!!!! Nejsme favoriti, ale musíme bojovat a stát 
se může všecko!!! #synotliga @Synotliga_CZ #SLOPLZ

@JanPetrus_: Duo Svěrkoš-Baroš spolu v @fcbanikostrava hrát nebude. Vencu zradilo 
koleno a byla s ním rozvázána smlouva...škoda #synotliga #synotweet

@KacaKudejova: Tak dva tréninky v Čuňovu za mnou a teď @FK_Teplice do toho!!! 
@Synotliga_CZ #jabtep #fanynka
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„Dřív jsem chodil na fotbal párkrát 
za sezónu. Ale co chodíme spolu, 
nevynechali jsme jediný zápas.”

www.synot.cz

DOSTANEME VÁS DO HRY

SYNOT liga @Synotliga_CZwww.synotliga.cz

Ze sociálních sítí SYNOT ligy

Facebook Product Assets and Identity Guide
June 2014

Otázky a odpovědi z facebooku SYNOT ligy

Lukáš Daneš 
se šálou nad hlavou 

a fanděním a jdu dolů 
a co nejblíž ke kotli 

Jak slavíte vítězství vašeho oblíbeného klubu?

Marťas Hloušas
 Potlesk pro 

tým po skvělé 
klobásce!

Ondra Vojta 
Děkovačkou, a je jedno, jestli po výhře nebo 
prohře; Jestli v Edenu, či na venkovním hřiš-

ti. Důležité je užít si svátek fotbalu 

Beda Fuchs 
S Edou Poustkou!! 

A zpíváme si Vysoký jalovec.

Lukáš Čermák 
Klasická děkovačka s masérem panem Stránským, 

skandování jména trenéra Lavičky a následné chorály 
cestou ze stadionu.

Sledujte ofi ciální twitter účet SYNOT ligy @Synotliga_CZ

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

@JDavid_Beauguel: I am so happy for the victory tonight and to score twice goals ! 
God job guys ! Come on @FKDuklaPraha !!!

@Honzajs45: @BorekDockal hraje ve skvělé formě čtyři zápasy a tři branky 
#SPAMBL @Synotliga_CZ

@Simcik_Adam: Jedéééém Slovácko!!!!!!!! Nejsme favoriti, ale musíme bojovat a stát 
se může všecko!!! #synotliga @Synotliga_CZ #SLOPLZ

@JanPetrus_: Duo Svěrkoš-Baroš spolu v @fcbanikostrava hrát nebude. Vencu zradilo 
koleno a byla s ním rozvázána smlouva...škoda #synotliga #synotweet

@KacaKudejova: Tak dva tréninky v Čuňovu za mnou a teď @FK_Teplice do toho!!! 
@Synotliga_CZ #jabtep #fanynka
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Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 152
Prvoligové branky 9

4

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

10

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 167
Prvoligové branky 5

14 Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 269
Prvoligové branky 20

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

28

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 136
Čistá konta 56

1 David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 247
Prvoligové branky 16

8Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 73
Prvoligové branky 5

2

FC VIKTORIA PLzeň

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 147
Prvoligové branky 16

19

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

33Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 8
Čistá konta 3

13

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 251
Prvoligové branky 33

11

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 172
Prvoligové branky 12

7

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 38
Prvoligové branky 6

17

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

24

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

18

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 65
Prvoligové branky 12

6

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 87
Prvoligové branky 12

20
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 242
Prvoligové branky 58

26 Marek Bakoš 
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 122
Prvoligové branky 44

23Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 70
Prvoligové branky 26

9

Miroslav Koubek 
1. 9. 1951
hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Jiří Skála 
10. 10. 1973
asistent trenéra

zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Petr Kostelník
5. 2. 1964
trenér bankářů

zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Petr nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

MUDr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

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

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

27 Jan Chramosta
12. 10. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 126
Prvoligové branky 37

29

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

31

Jan Holenda
22.8. 1985
Post útočník
Prvoligové starty 118
Prvoligové branky 19

16
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PARTneŘI MLáDeže

VýznAMní PARTneŘI

GeneRáLní PARTneR MLáDeže HLAVní PARTneR MLáDeže
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Vedlo se také nejmladším dorostencům. Tým trenéra Martina Kas-
tnera bodoval ve čtyřech z  pěti zápasů. Naposledy loupili mladí 
viktoriáni v hlavním městě, kde zásluhou třígólového druhého po-
ločasu otočili nepříznivě se vyvíjející zápas proti Spartě Praha a po 
zásluze si odvezli tři body.

U19:
FK Meteor Praha–FC Viktoria Plzeň 1:3 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–FastavZlín 2:0 (1:0)

FK Pardubice–FC Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 3:1 (3:0)

U17:
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 3:4 pen (1:2)
FC Viktoria Plzeň–FK Baumit Jablonec 5:2 (3:0)
FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–FC Slovan Liberec 4:3 pen (1:1)

VýSLeDKOVý SeRVIS MLáDeže

Od domácího zápasu s  Teplicemi, kdy 

vyšel poslední magazín Viktorián, odehráli 

dorostenci a žáci téměř třicet utkání. Nejlépe 

si vedli zástupci nejmladší kategorie U12, 

kteří z  posledních čtyř zápasů pouze jednou 

podlehli Slavii Praha. Zbytek svých utkání 

doslova opanovali.
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Ženy Viktorie Plzeň se v sobotu 18. října dočkaly prvního vítězství 
v letošní sezóně. Na tříbodový zisk čekaly svěřenkyně trenéra Karla 
Rady sedm zápasů. Juniorky navázaly na podařené výkony a pora-
dily si jak s týmem Baníku Ostravu, tak také s pražskou Slávií. 

Ženy
FC Viktoria Plzeň–FK Pardubice 4:0 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 0:8 (0:5)
FC Slovan Liberec–FC Viktoria Plzeň 3:2 (2:0)

Juniorky
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 4:3 (3:2)
FC Baník Ostrava–FC Viktoria Plzeň 0:10 (0:4) 

Starší žákyně
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 2:1 (0:0)
FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 2:0 (1:0) 
FC Viktoria Plzeň–FC Slovan Liberec 15:0 (11:0)

Mladší žákyně
FC Viktoria Plzeň–SK Slavia Praha 1:4 (1:1)
FC Hradec Králové–FC Viktoria Plzeň 5:1 (3:0)
FC Viktoria Plzeň–FC Slovan Liberec 14:0 (6:0)

VýSLeDKOVý SeRVIS žen

Mládež + ženy / 

U16:
AC Sparta Praha–FC Viktoria Plzeň 2:3 (2:0)
FC Viktoria Plzeň–FK Mladá Boleslav 2:3 pen (1:2)
FC Viktoria Plzeň–FK Baumit Jablonec 5:0 (4:0) 
FK Teplice–FC Viktoria Plzeň 5:3 (4:1)
FC Viktoria Plzeň–FC Slovan Liberec 2:3 pen (1:1)

U15:
FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 4:1 (1:1)
FC Viktoria Plzeň–1. FK Příbram 1:5 (0:5)
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)
FK Dukla Praha– FC Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)
FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 2:3 (1:0)

U14:
FC Viktoria Plzeň–FC Hradec Králové 2:1 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–1. FK Příbram 2:3 pen (0:2)

SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 4:2 (2:0)
FK Dukla Praha–FC Viktoria Plzeň 2:1 (0:1)
FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 1:2 (0:2)

U13:
FC Viktoria Plzeň–FC Rokycany 14:3
FC Viktoria Plzeň–SK Benešov 14:5
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 19:2 
FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 11:4

U12:
FC Viktoria Plzeň–FC Rokycany 15:4
FC Viktoria Plzeň–SK Benešov 19:6
SK Slavia Praha–FC Viktoria Plzeň 16:6
FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 4:18
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Do zápasu na hřišti 
Táborska vstoupili 
junioři Viktorie po-
sílení o zástupce li-
gového celku a celý 
duel měl hodně jed-
noznačný průběh. Po 
devadesáti minutách 
svítilo na tabuli skóre 
vítězného konce se 
skóre 0:8.

V  domácím zápase se Slováckem nastoupil z  prvního týmu 
pouze Jan Holenda, který si také připsal dvě branky. K  tomu 
Daniel Černý zkompletoval hattrick a Viktoria podruhé v  řadě 
zvítězila 8:0.

Zápas na půdě pražských Bohemians 1905 byl oproti předchozím 
duelům o poznání vyrovnanější. Na branku Černého z deváté mi-
nuty dokázal ještě před přestávkou zareagovat domácí Žaloudek 
a Viktoria se tak s Bohemians rozešla smírně 1:1.

Generálku na dnešní zápas obstarali v pondělí junioři Plzně 
a Sparty. V zajímavém zápase se hosté, posíleni o pět zástupců 
ligového celku, ujali vedení, ale čtyři minuty před koncem přede-
psané devadesátiminutovky vyrovnal plzeňský Medveděv. 

JUnIORSKý TýM DRží ČTYŘzáPASOVOU SÉRII 
Bez PORážKY

Junioři Viktorie Plzeň odehráli od minulého vydání 

magazínu Viktorián celkem čtyři zápasy, ve kterých 

dosáhli impozantního skóre 18:2. Zatímco duely na hřišti 

Táborska a se Slováckem měli jednoznačný průběh, 

zápasy s pražskými celky nabídly vyrovnanou hru.

FC MAS Táborsko–FC Viktoria Plzeň 0:8 (0:5)
Branky: 38. a 83. Holenda, 3. Kovařík, 19. Chirinciuc (vl.), 25. 
Mlynařík, 33. Čihák, 51. Bakoš, 82. Bohó. 
Rozhodčí: Ulrich – Zeman, Hrkal
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Lešek (46. Koudelka), Piroch, Čihák, 
Mlynařík (77. Hradecký) – Hejda (62. Bohó), Horváth, Hořava, 
Kovařík – Holenda (84. Černý), Bakoš

FC Viktoria Plzeň–1. FC Slovácko 8:0 (4:0)
Branky: 43. (pen.), 54. a 88. Černý, 17. a 45. Holenda, 20. 
Hradecký, 75. Vávra, 78. Doležal 
ČK: 42. Groulík
Rozhodčí: Severýn – Hrabovský, Pastyřík
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Šíša (76. Hejda), Piroch, Čihák, Lešek 
- Bonghyun (64. Pernglau), Koudelka (59. Doležal), Hradecký, 
Mlynařík (72. Vávra), Hradecký - Černý, Holenda (46. Bohó)

Bohemians Praha 1905–FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)
Branky: 31. Žaloudek - 9. Černý 
žK: 51. Havel, 63. Žaloudek, - 53. Černý 
Rozhodčí: Melichar – Kožár, Szikszay
FC Viktoria Plzeň: Šiman – Šíša, Piroch, Čihák, Lešek - Hejda 
(64. Glazer), Mlynařík (88. Pernglau), Hradecký, Koudelka (83. 
Doležal), Kratochvíl (70. Bohó) – Černý

FC Viktoria Plzeň–AC Sparta Praha 1:1 (0:0)
Branky: 86. Medveděv – 58. Přikryl 
ŽK: Hradecký – Kadlec
Rozhodčí: Nenadál – Štěrba, Kožár

FC Viktoria Plzeň: Šiman – Medveděv, Piroch, Čihák (70. Doležal), 
Šíša (84. Lešek) – Kratochvíl, Hradecký – F. Leko (55. Glazer), L. 
Leko (66. Koudelka), Mlynařík (89. Hejda) – Černý
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Šestatřicet ligových titulů
V české fotbalové historii neexistuje úspěšnější klub než pražská 
Sparta. Její historie se začala psát už v roce 1893 a o třináct let poz-
ději se Letenští poprvé představili ve svých typických rudých dre-
sech, když jednomu ze členů sparťanského výboru během cesty do 
Anglie padly do oka stejné barevné trikoty londýnského Arsenalu. 
V roce 1912 se sparťané radovali ze zisku svého prvního titulu. Ve 20. 
a 30. letech se stali Pražané postrachem celé Evropy a vysloužili si 
za to přezdívku ´železná Spartá . Během této doby také sparťané 
dvakrát triumfovali ve Středoevropském poháru, který byl nejpres-
tižnější evropskou fotbalovou soutěží, dnes srovnatelnou s Ligou 
mistrů. Rok 1975 se zapsal nejčernějším možným písmem do his-
torických análů dnešního soupere Viktorie, neboť Sparta poprvé 
a naposledy opustila československou nejvyšší soutěž. Osmde-
sátá léta už jsou pro Letenské opět ve znamení triumfu a klub 
složený kolem Jana Bergera, který dříve také v Plzni působil, 
sbíral jeden pohár za druhým. A úspěchu se Sparta dočkala 
také v pohárové Evropě, kde např. v nultém ročníku Ligy mistru 
v sezóně 1992/93 dokráčela až do semifinálové skupiny. Na 
vítězné vlně se sparťané vezli i po vzniku samostatné české 
soutěže a nyní jsou nejúspěšnějším celkem v počtu titulů 
v Synot lize. Naposledy se z titulu Pražané radovali minulou 
sezonu, kdy navíc získali double. Což pro ně znamenalo zisk 
šestého domácího poháru. 

Kádr bez velkých změn, zpátky na vítězné vlně
Sezona 2014/2015 byla zpočátku pro Spartu jako na houpačce. Po 
vítězství nad Viktorií v Superpoháru a dobrém vstupu do Synot ligy 
přišlo vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů se švédským Malmö. Zá-
kladní jedenáctka, která od mistrovské sezony prošla změnou pouze 
na brankářském postu, nezvládla odvetu na půdě soupeře a nejú-
spěšnější evropskou soutěž si tedy letošní rok Sparta nezahraje. 
Celkově tým pod vedením Vítězslava Lavičky mnoho změn přes léto 
nezaznamenal. Krom Bičíka za zmínku stojí příchody Marka Štěcha 
a Radoslava Kováče. Od vyřazení z Ligy mistrů si ovšem již Sparta 
drží konstantní výkonnost, která ji přinesla základní skupinu Evrop-
ské ligy, když vyřadila nizozemské Zwolle. V ní se zatím Spartě daří. 
Ze tří zápasů nestačila jen na Neapol, na kterou mají naopak vikto-
riáni jen dobré vzpomínky. V nejvyšší české soutěži se Letenští drží 
právě za týmem ze západu Čech, když z 12 utkání 9 vyhráli a jednou 
remizovali. Mohou se také pyšnit nejlepší obranou soutěže, v dosa-
vadních utkáních inkasovali jen pětkrát.

PO HORŠíM STARTU DO SezOnY zPáTKY nA 
VíTĚznÉ VLnĚ

Posledních sedm utkání, sedm výher. To jsou úctyhodná 

čísla, kterými se mohou pyšnit svěřenci Vítězslava 

Lavičky. Aktuálně druhý tým Synot ligy a účastník 

podzimní části Evropské ligy nyní podobně jako Viktoria 

zažívá velmi vydařené období podtržené především 

výbornými výsledky.
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P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

DYBS 

PARTneŘI
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Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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DOMáCí / FC VIKTORIA PLzeň

BRANKÁŘI
35 David Bičík 6. 4. 1981
1 Marek Štěch 28. 1. 1990
31 Vojtěch Vorel 18. 6. 1996

OBRÁNCI
5 Jakub Brabec 6. 8. 1992
25 Mario Holek 28. 10. 1986
16 Pavel Kadeřábek 25. 4. 1992
15 Radoslav Kováč 27. 11. 1979
26 CostaNhamoinesu 06. 1. 1986
3 Manuel Pamić 20. 8. 1986
4 Ondřej Švejdík 03. 12. 1982

ZÁLOŽNÍCI
33 Michal Breznaník 16. 12. 1985
9 Bořek Dočkal 30. 9. 1988
22 Josef Hušbauer 16. 3. 1990
18 TiémokoKonaté 3. 3. 1990
23 Ladislav Krejčí 5. 7. 1992
11 Lukáš Mareček 17. 4. 1990
8 Marek Matějovský 20. 12. 1981
17 Kamil Vacek 18. 5. 1987
6 Lukáš Vácha 13. 5. 1989
7 Tomáš Přikryl 4. 7.  1992

ÚTOČNÍCI
29 Roman Bednář 26. 3. 1983
30 Lukáš Juliš 2. 12. 1994
21 David Lafata 18. 9. 1981
14 Martin Nešpor 5. 6. 1990
49 Patrik Schick 24. 1. 1996

HLAVNÍ TRENÉR
Vítězslav Lavička

ASISTENTI TRENÉRA
Zdeněk Svoboda
Václav Jílek
Pavel Srníček

HOSTÉ / AC SPARTA PRAHA

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

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

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

ÚTOČNÍK
9 Stanislav Tecl 1. 9. 1990
16 Jan Holenda  22. 8. 1985 
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
29 Jan Chramosta 12. 10. 1990
31  Vítězslav Hrdlička 5. 4. 1995

HLAVNÍ TRENÉR
Miroslav Koubek 1. 9. 1951

ASISTENT TRENÉRA
Jiří Skála 10. 10. 1973
Zdeněk Bečka 20. 6. 1970
Petr Kostelník  5. 2. 1964

SOUPISKA
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Zápas otevřela šance domácích. Ve čtvrté minutě si Václav Pilař 
téměř u brankové čáry poradil hned se dvěma protihráči a před-
ložil míč Ondřeji Vaňkovi, který v záklonu poslal míč pouze nad 
břevno. Viktoria byla v první čtvrthodině aktivnějším týmem, dů-
kazem byl i rohový kop Patrika Hrošovského, který se ve skrumáži 
před Grigarem pokoušel dorazit do brány Stanislav Tecl. K prvnímu 
bezprostřednímu ohrožení branky Matúše Kozáčika se dostal ve 
dvacáté minutě hlavičkující Litsingi, ale míč mizící za pravou tyčí 
plzeňského gólmana k zásahu nepřinutil.  Viktoria se tlačila do-
předu, ale Kolář, Limberský ani Petržela ve svých šancích neuspěli. 
O poločasové přestávce tak na velkoplošných obrazovkách Doosan 
Areny zel bezbrankový stav.

Vstup do druhého 
poločasu měli vik-
toriáni jako z par-
tesu. Zatímco si 
ještě někteří di-
váci hledali cestu 
na svá místa, Lu-
káš Hejda si na-
skočil na centr Pa-
trika Hrošovského 
a v  těžké pozici se 
nemýlil – 1:0 pro 

Plzeň! Po hodině už zdvihala celá Doosan Arena ruce nad hlavu 
znovu, ale pokus Václave Pilaře zastavila tyč Grigarovy branky. 
Viktoriáni se tlačili do pojišťovací branky, akce Vaňka s Teclem však 
kýženým výsledkem neskončily a neujal se ani další průnik výborně 
hrajícího Pilaře. V  závěru zápasu ještě střídající Tomáš Hořava 
trefil povedenou střelou břevno, Viktorii však nakonec nevyužité 
šance nemusely mrzet – Plzeň si připsala vítězství 1:0 a cenné tři 
body do tabulky.

PLzeň PORAzILA TePLICe A PRODLOUžILA 
SÉRII

Poslední zápas desátého kola Synot ligy se odehrál 

v plzeňské Doosan Areně v neděli 5. října od 20:20. Domácí 

Viktoria v něm přivítala FK Teplice, které na západě Čech 

naposledy zvítězily 23. března 2008.

FC Viktoria Plzeň–FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 48. Hejda
žK: Litsingi, Krob
Rozhodčí: Kocourek – Pospíšil, Hock
Diváci: 10270
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Procházka, 
Limberský – Hrošovský, Vaněk – Petržela (84. Kovařík), D. 
Kolář (79. Hořava), Pilař – Tecl
FK Teplice: Grigar – Lüftner, Jablonský, Matula – 
Vondrášek (55. Mahmutovič), Takács (64. Kapolongo), 
Ljevakovič, Krob – Vůch, Litsingi, Nivaldo
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O tom, že oba týmy budou chtít vyhrát, se diváci přesvědčili už 
v první minutě zápasu. Po patnácti sekundách musel skokem vyra-
zit nebezpečný centr domácích Kozáčik, na druhé 
straně z protiútoku zahrozil levačkou Petržela. 
Ve dvanácté minutě se Plzeň poprvé radovala. 
David Limberský vyvezl míč na útočnou polo-
vinu, našel Milana Petrželu, který ve vápně 
přesnou přihrávkou oslovil Stanislava Tecla. 
Plzeňský útočník už pak neměl těžkou pozici 
pro skórování – 0:1! O chvíli později zahrozili 
domácí. Lalkovič zprava centroval k penal-
tovému puntíku na Bartla, který nabíhal 
sám před Kozáčika. Na poslední chvíli se 
zezadu přiřítil Řezník a po souboji se Bartl 
poroučel k zemi. Bartl na míč nedosáhl 
a stejně jako diváci se dožadoval penalty. 
V  průběhu poločasu si Viktoria vytvo-
řila několik šancí, Tecl ani Hrošovský 
však v těch největších neuspěli. Do kabin 
šla Plzeň s jednobrankovým náskokem.

Také ve druhém poločase bylo více živo 
před brankou Boleslavi. V 56. minutě byl 
ve velké šanci Daniel Kolář, ale po patičce 
Tecla mířil nad břevno. V 68. minutě bylo 
neuvěřitelné dusno před domácím bran-
kářem. Tecl zakončoval z bezprostřední 
blízkosti, jenže Hruška ve spolupráci 

s obranou celkem tři nebezpečné střely zneškodnil. O čtyři minuty 
později mohla jít Viktoria do dvoubrankového vedení. Po faulu na 
Pilaře rozhodčí písknul penaltu, Ondřej Vaněk však branku netre-
fil. Domácí postupně otevírali obranu a tlačili se dopředu, což se 
jim krutě nevyplatilo. V 78. minutě totiž Patrik Hrošovský přihráv-
kou z půlky hřiště našel v náběhu Stanislava Tecla, který chladno-
krevně zakončil. To ale nebylo vše. V 81. minutě se podobná akce 
opakovala znovu. Tecl se znovu dostal sám před brankáře Hrušku 
a završil hattrick. Chvíli nato hvězda utkání vystřídala a poprvé 
v plzeňském dresu se ukázala nová posila Viktorie – Jan Holenda. 
Západočeši si zbytek zápasu pohlídali a zvítězili 0:3.

TeCL SeSTŘeLIL BOLeSLAV TŘeMI BRAnKAMI

Viktoriáni po reprezentační přestávce odehráli v rámci 

11. kola Synot ligy zápas v Mladé Boleslavi. Zápasy se 

středočeským týmem v minulosti přinášely atraktivní 

souboje, které nenechaly snad jediného fanouška v klidu. 

I v neděli 19. října 2014 se odehrálo útočně laděné utkání.

FK Mladá Boleslav–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Branky: 12., 78. a 81. Tecl
žK: 17. Skalák, 20. Kysela, 74. Hůlka, 76. Navrátil – 21. Limberský, 29. Procházka, 77. Hejda
Rozhodčí: Bílek – Mencl, Pilný
FK Mladá Boleslav: Hruška – Bořil, Hůlka, Navrátil, Kysela – Tavares, Ščuk (C) – Bartl, 
Zahustel (66. Magera), Skalák (75. Mehanovič) – Lalkovič (75. Pajer)
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Procházka, Limberský - Hrošovský, Vaněk –  
Petržela (79. Kovařík), D. Kolář (57. Hořava), Pilař – Tecl (83. Holenda)
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VíTĚzSTVí nA SLOVáCKU TReFIL HOŘAVA

Zápas se Slováckem / 

Po úvodní zahřívací čtvrthodince začal zápas nabírat na obrát-
kách, jako první zahrozili v 17. minutě domácí. Havlíkova střela ale 
skončila v hledišti. Viktoriáni se před domácího brankáře dostá-
vali těžko, Pilař se sice ve vápně uvolnil, ale pálil vedle. Dva cen-
try v rychlém sledu na Tecla a po chvíli na Koláře sice byly oku 
lahodící, ale akce zmařil zdvižený praporek pomezního sudího. 
Velkou šanci měla Plzeň ve 32. minutě. Hrošovský z přímého 
kopu poblíž rohového praporku našel na opačné straně vápna 
volného Vaňka, který to hezky zkusil z první, tvrdou střelou 
ale trefil pouze jednoho z bránících hráčů. V posledních vteři-
nách první půle se Tecl snažil procpat z brankové čáry balon 
do pokutového území, jenže neuspěl. O poločase tak vládl 
bezbrankový stav.

Pro druhé dějství udělal trenér Miroslav Koubek jednu 
změnu v plzeňské sestavě, místo Daniela Koláře nastoupil 
Tomáš Hořava, který se hned zapojil do kombinace, na je-
jímž konci byla Hrošovského střela mimo tři tyče. V 54. mi-
nutě napřáhl z velké dálky Procházka, míč sice před Hečou 
skočil, ale výrazněji brankáře Slovácka neohrozil. Plzeňský 
tlak ale postupně sílil a stále více se hrálo před brankou 
týmu z Uherského Hradiště. V 62. minutě se Petržela ze 
své krajní pozice dostal s míčem až na střed hřiště, mezi 
dvěma protihráči našel nabíhajícího Hořavu. Nový muž na 
trávníku si pohrál s obráncem a přesnou střelou do růžku 
poslal Viktorii do vedení 0:1! Slovácko tak opět muselo úto-

čit, nebezpečně pálili Kerbr, Valenta i Kalouda, ale všechny akce 
měly stejného jmenovatele, kterým byl pozorný Matúš Kozáčik. Zá-
padočeši v závěru utkání hlídali cenné vítězství, a i když odehráli 
poslední vteřiny na vlastní polovině, domácí už do žádné šance ne-
pustili. FC Viktoria Plzeň tak vyhrála na hřišti 1. FC Slovácko 0:1.

Bez vykartovaného Lukáše Hejdy, kterého v obraně 

nahradil Roman Hubník, jinak ve stejné sestavě jako 

z posledních vítězných zápasů nastoupila FC Viktoria 

Plzeň k utkání 12. kola Synot ligy na hřišti 1. FC Slovácko. 

Na útulném stadionu v Uherském Hradišti to byl od 

začátku vyrovnaný souboj.

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

Branka: 62. Hořava. ŽK: Kuncl – Vaněk
Rozhodčí: Orel - Kordula, Blažej
1. FC Slovácko: Heča – Reinberk, Rada, Břečka, Kuncl – Šumulikoski – 
Trávník, Kalouda, Valenta (86. Mezlík), Havlík (86. Koštůr) – Kerbr
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik –  Řezník, Hubník, Procházka, Limberský 
– Hrošovský, Vaněk –  Petržela (83. Kovařík), Kolář (46. Hořava), Pilař – 
Tecl (57. Holenda)
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1. kolo 26. 7. 2014
Příbram Plzeň 2:2

Bohemians Sparta 1:2

Dukla Ostrava 0:0

Jablonec Brno 2:0

Hradec Králové Teplice 0:0

Slovácko Slavia 1:2

Jihlava Mladá Boleslav 0:1

České Budějovice Liberec 1:1

13. kolo 1.11.2014
Mladá Boleslav Bohemians 31. 10. 20.15

Dukla České Budějovice 1. 11. 15.00

Ostrava Hradec Králové 1. 11. 17.00

Brno Slovácko 1. 11. 17.00

Slavia Příbram 1. 11. 17.00

Teplice  Jihlava 1. 11. 17.00

Plzeň Sparta 1. 11. 20.15

Liberec Jablonec 2. 11. 15.45

14. kolo 8. 11. 2014
Příbram Teplice 7. 11. 18.00

Dukla Slavia 7. 11. 20.15

České Budějovice Ostrava 8. 11. 17.00

Jablonec Mladá Boleslav 8. 11. 20.15

Hradec Králové Liberec 9. 11. 15.00

Jihlava Plzeň 9. 11. 17.00

Slovácko Sparta 9. 11. 17.00

Bohemians Brno 8. 11. 19.00

15. kolo 22.11. 2014
Ostrava Jablonec 22. 11. 17.00

Liberec Jihlava 22. 11. 17.00

Slavia Hradec Králové 22. 11. 17.00

Brno Příbram 22. 11. 17.00

Mladá Boleslav Slovácko 22. 11. 17.00

Sparta České Budějovice 22. 11. 17.00

Teplice Dukla 22. 11. 17.00

Plzeň Bohemians 23. 11. 15.45

2. kolo 2. 8. 2014
Slavia Ostrava 3:1

Brno Hradec Králové 3:0

Teplice České Budějovice 4:0

Slovácko Bohemians 4:1

Sparta Jihlava 3:0

Liberec Příbram 0:0

Mladá Boleslav Dukla 0:1

Plzeň Jablonec 3:1

3. kolo 9. 8. 2014
Jihlava Bohemians 1:2

Ostrava Teplice 1:1 

Jablonec Slovácko 1:1

Dukla Brno 1:1

Příbram Sparta 0:1

Hradec Králové Mladá Boleslav 0:0

České Budějovice Plzeň 0:4

Slavia Liberec 4:1

4. kolo 14. 8. 2014
Liberec Dukla 0:0

Sparta Ostrava 0:1

Mladá Boleslav Příbram 4:1

Brno České Budějovice 2:2

Slovácko Jihlava 2:0

Bohemians Jablonec 1:2

Teplice Slavia 2:1

Plzeň Hradec Králové 4:0

5. kolo 22. 8. 2014
Ostrava Brno 1:0

Teplice Liberec 2:2

Příbram Bohemians 2:3

Jablonec Jihlava 2:0

Hradec Králové Slovácko 2:0

České Budějovice Mladá Boleslav 2:1

Slavia Plzeň 1:0

Dukla Sparta 1:0

6. kolo 30. 8. 2014
Brno Teplice 1:1

Jihlava České Budějovice 0:0

Slovácko Příbram 4:1

Liberec Ostrava 6:0

Bohemians Hradec Králové 1:1

Mladá Boleslav Slavia 2:1

Sparta Jablonec 2:0

Plzeň Dukla 2:1

7. kolo 13. 9. 2014
Slavia Brno 1:3

České Budějovice Slovácko 2:2

Dukla Bohemians 0:1

Příbram Jablonec 1:4

Ostrava Mladá Boleslav 1:0

Hradec Králové Jihlava 0:3

Teplice Sparta 0:0

Liberec Plzeň 1:1

8. kolo 20. 9. 2014
Mladá Boleslav Teplice 3:0

Jihlava Příbram 0:1

Slovácko Dukla 5:1

Brno Liberec 1:0

Jablonec České Budějovice 0:0

Bohemians Slavia 2:0

Plzeň Ostrava 2:0

Sparta Hradec Králové 3:1

9. kolo 27. 9. 2014
Teplice Slovácko 4:0

České Budějovice Příbram 0:3

Dukla Jihlava 4:1

Hradec Králové Jablonec 0:2

Ostrava Bohemians 1:0

Brno Plzeň 2:3

Slavia Sparta 0:2

Liberec Mladá Boleslav 0:0

10. kolo 4. 10. 2014
Jablonec Dukla 6:0

Bohemians České Budějovice 3:0

Příbram Hradec Králové 1:0

Jihlava Slavia 1:0

Mladá Boleslav Brno 5:1

Slovácko Ostrava 1:2

Sparta Liberec 1:0

Plzeň Teplice 1:0

11. kolo 18. 10. 2014
Dukla Příbram 0:0

Ostrava Jihlava 0:0

Hradec Králové České Budějovice 2:3

Slavia Jablonec 1:1

Teplice Bohemians 4:1

Liberec Slovácko 2:2

Brno Sparta 1:3

Mladá Boleslav Plzeň 0:3

12. kolo 25. 10. 2014
Jihlava Brno 2:0

České Budějovice Slavia 1:1

Bohemians Liberec 2:4

Příbram Ostrava 3:1

Jablonec Teplice 4:2

Hradec Králové Dukla 2:4

Slovácko Plzeň 0:1

Sparta Mladá Boleslav 1:0



VIKTORIÁN 1 SL 2014 33VIKTORIÁN 6 SL 2014 33

Lehká a rychlá tak, abys byl nejlepší hrác na hrištiˇ  ˇ  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

puma_200x200_oprava.pdf   1   4.8.2014   20:08:47



34 VIKTORIÁN 6 SL 2014

DALŠí záPASY zAVeDOU PLzeň nA VýCHOD

Cesta Hradce Králové, stejně jako plzeňské Viktorie, začala ve tře-
tím kole Poháru FAČR, ve kterém Východočeši postoupili přes Ad-
miru Praha. Zápas skončil v základní hrací době remízou 1:1 a o po-
stupujícím rozhodovaly pokutové kopy. Ty zvládli lépe hradečtí 
fotbalisté, kteří si tak vybojovali právo startovat i ve čtvrtém kole 
domácí pohárové soutěže. Úvodní střetnutí plzeňského týmu s hra-
deckými Votroky se odehraje na Malšovickém stadionu v  Hradci 
Králové v úterý 4. listopadu od 17.00 hodin. Odveta je naplánována 
na středu 19. listopadu, úvodní hvizd v Doosan Areně padne taktéž 
v 17.00 hodin.

Vysočina Jihlava v  právě probíhajícím ročníku nenavazuje na vý-
kony, které podávala v loňské sezóně. Do obhajoby osmého místa 
se zatím nijak nežene, ba naopak strádá u dna tabulky. Jasnou 

jedničkou mezi třemi tyčemi už není Jaromír Blažek, který se pře-
sunul do role trenéra, ale Jan Hanuš. Šestadvacetiletý gólman má 
vzhledem k  tabulkovému postavení nejbližšího soupeře Viktorie 
zajímavé statistiky. Čisté konto udržel Hanuš celkem pětkrát a míč 
lovil ze své sítě patnáctkrát. O korunu nejlepšího střelce Jihlavy se 
dělí záložník Vladimír Kukoľ s  útočníkem Harisem Harbou, který 
je zatím jen stínem třináctigólového střelce z loňské sezóny. V po-
sledních zápasech však Vysočina nabírá dech, pod novým trenérem 
si ve třech zápasech připsala 7 bodů. 

Jméno hráče, který má v plzeňské kabině nejvýraznější jihlavskou 
minulost, není těžké uhádnout. Je jím odchovanec Vysočiny a její 
bývalý kapitán Stanislav Tecl. Ve žlutém dresu strávil do svého pře-
stupu do Plzně celkem jedenáct sezón. Výkop v Jihlavě je stanoven 
na neděli 9. listopadu od 17.00 hodin. 

Po dnešním zápase, který je často označován za šlágr 

ligového podzimu, přijde na scénu znovu Pohár FAČR. 

Ke čtvrtému kolu pohárové soutěže viktoriáni pocestují 

na hřiště Hradce Králové, o pět dní později je čeká zápas 

Synot ligy na půdě Jihlavy.

/ Další program

45 cm

Plzeň  
Borská pole

Benzinová řetězová pila MT 5218
motor 52 cm3, 3,1 PS/ 2,2 kW, hmotnost 6,4 kg, řezná lišta 45 cm, nádrž/ olej 260 ml

www.bauhaus.czwww.bauhaus.cz
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