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vážení sportovní přátelé,
vítám vás u poslední akce, kterou tato sezona nabídne. Sezona to byla nádherná, ošperkovaná ziskem mistrovského titulu. Přesto jsem u psaní těchto řádků ve zvláštním nostalgickém rozpoložení. S aktivní kariérou se loučí Pavel Horváth. Legenda, fotbalový génius
a symbol vzestupu fotbalové Viktorie.
Když jsme Pavla sedm let zpátky lákali k příchodu do Viktorie, měli jsme smělé cíle. Pozvednout plzeňský tým a ve střednědobém horizontu zaútočit na pohárovou Evropu. Naše
smělá očekávání však byla mnohonásobně překonána. Tři mistrovské tituly, dvě účasti
v základní skupině Ligy mistrů, dvojnásobná účast v osmifinále Evropské ligy. Napsali
jsme fotbalovou pohádku, která dokázala pobláznit celý region, spoustu fanoušků získala
Viktoria také napříč republikou. Pohádku, která stále nekončí.
Není nadnesené, že bez Pavla by se přerod plzeňské Viktorie z šedé ligové myšky v nejúspěšnější český fotbalový klub současnosti nemohl uskutečnit. Pavel je géniem na hřišti.
Pavel je šéfem kabiny. Pavel je obrovským fenoménem, jenž dalece překračuje fotbalové
hranice.
Není to anděl. Měli jsme spoustu pohovorů, na kterých jsme řešili jeho váhu,
VIKTORIÁN

jeho veselý přístup k životu, jeho nekončící schopnost udělat si srandu z kohokoliv. Při všech těchto rozhovorech jsem však vždy mluvil s inteligentním

Oficiální klubový magazín FC Viktoria Plzeň
Vydává: FC Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3,
301 12 Plzeň
Šéfredaktor: Pavel Pillár

chlapem, který umí držet slovo. A který nám jakékoliv malé problémy stonásobně vracel na hřišti.
Vedle Pavla vyrostli pro reprezentaci Petr Jiráček nebo Vláďa Darida. Obrovské zkušenosti vedle něj sbírá také Patrik Hrošovský, Tomáš Hořava nebo Ondra Vaněk. Je to právě Pavel, kdo byl u vzniku výjimečné party, o kterou se
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plzeňský tým může opřít.

Jiří Zákravský, Pavel Hochman, Jiří Poór

Věřím, že obrovského poděkování se mu dostane také od vás, skvělých plzeň-
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ských fanoušků. Naplněná Doosan Arena naposledy zatleská borci, který se
stal ztělesněním fotbalové Viktorie. Jeho plzeňský příběh zdaleka nekončí,
přesto je nyní na místě jediné – Děkujeme, Horvi!
Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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HorviHo poslední desítka: louČení leGendY
Dnešní večer bude patřit jen a pouze jemu, snad všichni
fotbaloví fanoušci si budou pamatovat úterý 2. června jako
den, kdy se ve velkém stylu rozloučil s aktivní kariérou Pavel
Horváth. Cestu od prvních fotbalových krůčku na pražském
Břevnově až na pomyslný Olymp v podobě účasti v Lize
mistrů a zisku několika mistrovských titulů ušel za dlouhých
čtyřiatřicet let.

Nezapomenutelný první zápas v lize
Před více než dvaceti lety začal Horváth pravidelně nastupovat
v české nejvyšší soutěži. „Tehdy byl mlaďas o nějakých sedmnáct
kilo lehčí a měl to všechno před sebou, ušák jeden,“ vzpomíná na
své vlastní začátky v profesionálním fotbale Horvi, který nezapomíná na své první ligové utkání. „Bylo to koncem listopadu 1993.
Nastoupil jsem za Spartu na promrzlém trávníku na Letné a remizovali jsme s Drnovicemi 0:0. Vím, že jsem měl hned v první nebo
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druhé minutě šanci volejem z velkého vápna otevřít skóre, ale
nedal jsem. Následně jsem v zimě přestoupil do Jablonce,“ vzpomíná Horváth. Není bez zajímavosti, že týden po Horváthově ligové
premiéře přišel na svět jeden z jeho bývalých spoluhráčů. Obránce
Viktorie Matěj Končal, který v uplynulé sezóně hostoval v Mladé
Boleslavi, se narodil 4. prosince 1993. „Vážně? Tak to je dobrý. V té
době mi bylo osmnáct, takže to možné je,“ směje se Pavel Horváth.

Lišák Horváth se pokusil přelstít rozhodčího
Při otázce na nejvýznamnější okamžiky kariéry začne zkušený matador vyjmenovávat. „Tak bezpochyby to byl první start v lize, první
gól v lize, první start za nároďák, první zápas v Lize mistrů, první
zisk titulu. Je jich hodně. Myslím si, že jsem celkem citlivý člověk
a hodně tyhle chvíle prožívám. Emočních momentů jsem měl v kariéře opravdu spoustu.“ Plzeňský matador je známý i díky svému
nezaměnitelnému smyslu pro humor. „Pamatuji si, že když jsem
hrál za Slavii, začalo se v lize zakazovat svlékání dresu na oslavu
gólu. Já měl v té době pádný důvod ten dres ve vhodné chvíli sundat,
protože jsem měl na tričku napsaný vzkaz pro mého bráchu, ale
pravidla mi to zhatila. Ale pořád se rozebíralo jen svlékání horní
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části dresu. Takže když jsem pak dal gól, nenapadlo mě
nic jiného, než si stáhnout trenky a slavit. Ale neuhádal jsem to, dostal jsem druhou žlutou a šel do kabiny
strachovat se o vítězství,“ připomíná Horváth jednu ze
svých kulišáren.

Fotbalová pohádka na západě Čech
V roce 2008 se muž s kouzelnou levačkou profesně stěhoval do západočeské metropole. O tři
roky později mohl s Viktorií Plzeň slavit historicky
první klubový titul. „Po závěrečném hvizdu jsem
chvíli brečel a pak začaly ty velké oslavy. Pro nás
všechny, kteří jsme byli odejiti ze Sparty i pro
ostatní kluky, to byl obrovský úspěch. To, že se
povede s mužstvem vlastně odložených hráčů
pod vedením trenéra Pavla Vrby udělat titul
a později postoupit do Ligy mistrů, nečekal
v té době asi nejen nikdo z nás, ale i jen málo
z těch, kteří nám fandili,“ přemýšlí Horváth,
kterému se v následující době podařilo
zdvihnout nad hlavu pohár pro vítěze první
ligy ještě dvakrát. „Tenhle poslední titul
pro mě byl už trochu jiný. Odehrál jsem
toho docela málo a v mužstvu jsem byl
i proto, že mám v Plzni vybudovanou pozici a jsem schopný na kluky v pozitivním
slova smyslu působit v roli nehrajícího
asistenta nebo kapitána,“ říká Pavel
Horváth, který zakončil svou úspěšnou kariéru šestým mistrovským titulem. Ke třem prvenstvím s Viktorií
lze připočítat také dvě první místa
se Spartou Praha a jeden ligový primát s portugalským Sportingem
Lisabon. Ve výčtu úspěchů nelze
zapomenout na sedm triumfů
v pohárových soutěžích s Viktorií
Plzeň, Spartou Praha, Teplicemi,
Slavií Praha a Sportingem Lisabon i zisk českého Superpoháru
v červeno-modrých barvách
Viktorie v červenci 2011.
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Horviho poslední desítka
Bylo jasné, že za takto bohatou kariérou bude nutné napsat důstojnou tečku. Rozlučkové utkání Pavla Horvátha se plánovalo několik
měsíců. „Někdy v zimě za mnou přišel pan Šádek, jestli bych o nějakém takovém zápasu vůbec uvažoval. Každý hráč, který končí kariéru, by ji chtěl zakončit tak, aby na to mohl dlouho vzpomínat, a já
samozřejmě nejsem výjimka. Pro mě to bylo takové příjemné zařizování, protože jsem věděl, že lidem v Plzni asi nejsem tak úplně
lhostejný a chtějí se se mnou naposledy rozloučit na hřišti,“ těší
čtyřicetiletou ikonu plzeňského fotbalu. Inspiraci pro ‚svůj‘ zápas
sbíral jen v televizi a na internetu. „Na žádném podobném zápase
jsem nebyl, dokonce jsem se neúčastnil ani hokejového utkání
Martina Straky s Jaroslavem Špačkem, i když jsem dostal od Jardy
nominaci. Druhý den jsme totiž hráli v Liberci, takže jsem se na
led nepodíval. Ani na žádném podobném fotbalovém utkání jsem
nebyl, tohle bude moje první rozlučka,“ usmívá se Pavel Horváth.
V zápase pojmenovaném jako ‚Horviho poslední desítka‘ se představí dva týmy složené z hráčů Viktorie Plzeň a kamarádů dlouholetého kapitána západočeského celku. „Měl jsem několik nabídek
na mužstva, která by mohla přijet a tenhle zápas odehrát, ale já
jsem za posledních sedm let tak silně spjatý s Plzní, že by mi přišlo nespravedlivé, kdyby tam nebyli hráči, kteří se mnou strávili
ty v podstatě nejlepší roky mé kariéry. Týmy jsem doplnil o moje
stejně staré kamarády z hokejového prostředí, jako jsou Martin
Straka, Jarda Špaček, Tomáš Vlasák nebo Venca Pletka. Další hokejista, se kterým jsem se spřátelil, byť je o trochu mladší, je Honza
Kovář, který s Plzní také vyhrál titul a zažil tu hokejovou euforii. Do
branky jsem chtěl Michala Špita, se kterým jsem vyrůstal a který
stále ještě aktivně chytá v Jablonci. Přijedou i dva kluci z NHL Kuba
Voráček a Jirka Hudler, měl by tu
být i Kuba Kohák, Ivan Trojan, Ondra
Vetchý a Vojta Dyk,“ sype z rukávu
jména účastníků loučící se Horvi.
„Doufám, že si to fanoušci užijí aspoň tak, jako my, protože my se
jdeme na hřiště především pobavit,“
dodává.

Druhý domov? Plzeň!
Po vstupenkách na poslední utkání
Pavla Horvátha se jen zaprášilo.
„Když myšlenka o tomto zápase
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vznikala, byl jsem spíše skeptik a říkal si, jestli vůbec někdo v úterý
večer přijde. To, že je vyprodáno, je pro mě velká pocta a známka
toho, že fanoušci ke mně cítí to samé, co já směrem ke všem lidem
v Plzni. Našel jsem tu v podstatě můj druhý domov, trávím tady víc
než polovinu svého času třeba i na úkor rodiny. Ani já ani moje rodina toho ale nelitujeme, díky Plzni jsem si kariéru nejen prodloužil,
ale i neskutečně užil. Byla fantastická,“ říká se spokojeným úsměvem Horváth. Jeho poslední desítka
přichází na řadu jen tři dny poté, co
Viktoria převzala do své moci pohár
pro mistry ligy. „Lépe to načasovat
nešlo. Titul je skvělý úspěch a příští
sezónu se bude hrát o Ligu mistrů.
Nechci moc spekulovat, jaké by to
bylo, kdybychom titul nezískali, protože já na kdyby moc nehraju. Věřím,
že tu bude stejně dobrá atmosféra
jako při našich ligových zápasech a
doufám, že to bude všechny bavit,“
uzavírá Pavel Horváth.
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To convert the PEPSI logo to 4 - color process
please use these values;

1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
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pouze na dostatečně kont
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uvedená v tomto manuálu
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petr JiráČek: dalŠí HráČ Jako Je pavel
HorvátH, se Bude Hledat tĚžko
A co například tři jeho nedostatky?
S Viktorií Plzeň získal historicky první ligový titul v sezóně
2010/2011, v dalším ročníku si v červenomodrém dresu
zahrál Ligu mistrů proti Barceloně nebo AC Milán.

On nic takového nemá. :-) Umí kopat oběma nohama, hlavičku nemá
špatnou. Nechci na něm hledat minusy. Je to prostě velký hráč
a postavení , které si v Plzni vybudoval, je toho jasným důkazem.

Petr Jiráček na západě Čech prožil několik krásných
sezón, na které bude navždy rád vzpomínat. V paměti
mu zůstanou také zážitky, které posbíral s Pavlem
Horváthem.

Co říkáš na mistrovský titul v Plzni?
Získat tři tituly během pěti let, to už něco znamená. Pro Plzeň je to
velký úspěch, klukům bych určitě chtěl pogratulovat.

Co se ti vybaví, když se řekne Pavel Horváth.
Výborný kamarád, vynikající fotbalista a neskutečný šprýmař.

Jak moc důležitý je takový člověk v kabině?
Jeho důležitost se jen velmi těžce hodnotí slovy, je to unikát po
fotbalové i lidské stránce. On tu kabinu řídí takovým způsobem,
jaký si mohou dovolit jen velké osobnosti. Pavel umí vyhodnotit
situaci, ve správný moment vynadat, pochválit nebo zkrotit předčasnou euforii.

Jaká bude Plzeň bez Horviho v kabině?
V Plzni to určitě není jen o jednom člověkovi, kabina ve Viktorce
funguje pořád tím samým způsobem, jako když jsem tam byl já. Viktorka povalí za úspěchy i bez Pavla v kabině, nicméně je pravdou, že
druhý takový hráč se bude jen těžko hledat.

Jaký bude Pavel Horváth trenér?
Já si to neumím moc představit, protože jsem ho zažil v kabině. Posbíral ale hodně zkušeností, byl v cizině, kariéru má bohatou. Myslím, že každé angažmá i každý trenér mu něco dali. On k tomu přidá
také svůj um a životní nadhled. Je geniální fotbalista a inteligentní
člověk, tak proč by nemohl být dobrý trenér.

Vzpomeneš si na nějaký velký zážitek s Pavlem mimo hřiště?
Jaké jsou tři nejlepší fotbalové přednosti Pavla Horvátha?
Fotbalový přehled, hra levou nohou a určitě také vůdcovské
schopnosti.
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Bylo toho hrozně moc. Vypíchnout jen jednu věc snad ani
nejde. Zkrátka zažít Pavla Horvátha jako spoluhráče bylo
nezapomenutelné a jsem moc rád, že jsem měl tu čest.

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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Dodáváme turbíny
pro celý svět.
Ale doma,
doma jsme v Plzni.

Pomáháme Plzni, kde je třeba.
Již 111 let vyrábíme a do elektráren
a provozů po celém světě dodáváme
parní turbíny špičkové kvality. Nikdy
ale nezapomínáme, odkud pocházíme
a kam patříme. Do České republiky,
do Plzně. Snažíme se proto kultivovat
město i region, chceme podporovat ty,
kteří to potřebují.

www.dooosanskoda.com
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Dvakrát v roce si vyhrneme rukávy a vlastními silami nabízíme
pomoc dětem, seniorům, nemocným, hendikepovaným i místním
organizacím. Podporujeme Fakultu strojní Západočeské univerzity
v Plzni, nabízíme zajímavé stipendijní programy pro učňovské školy.
Již 10 let jsme partnerem klubu FC Viktoria Plzeň – nejen generálním,
ale skutečným. Staráme se i o své zaměstnance – nabízíme zajímavé
pracovní příležitosti v bezpečném a přátelském prostředí, dvakrát
po sobě jsme se stali zaměstnavatelem regionu v Plzeňském kraji.

vladiMír darida: pavel Je skvĚlý uČitel
Vladimír Darida je dalším důležitým
hráčem, který prošel kádrem FC Viktorie
Plzeň. Odchovanec klubu získal s Plzní
dva tituly, zahrál si Ligu mistrů a ve
středu hřiště tvořil při zápasech
dokonalý

pár

právě

s

Pavlem

Horváthem. Český reprezentant se
pomyslnou fotbalovou abecedu učil
právě od Pavla Horvátha.

Jaké bylo startovat kariéru vedle
Horviho?
Pro mě to bylo skvělé, protože jsem
od něj mohl získávat zkušenosti.
Hodně jsem se naučil, byla to škola
fotbalu i života :-)

nink se šlo hned lépe. Tuhle
roli zvládal Pavel naprosto přirozeně a s velkou suverenitou.

Jaká bude Plzeň definitivně
bez Horviho v kabině, má tu
povahově nástupce?
Tu srandu tady dělá plno hráčů,
vůdcovské schopnosti má například David Limberský či další zkušenější kluci. O kabinu se nebojím,
tady v Plzni funguje skvěle.

Jaké jsou tři nejlepší lidské
vlastnosti Pavla Horvátha?
Umí si udělat ze všeho srandu, i sám
ze sebe. Je to chytrý a povahově milý
člověk.

Má nějaké špatné vlastnosti?
Ty opravdu nemá, je to prostě Horvi :-)

Jsi označován jako
„Horváthův žák“. Učil ses od
něj hodně?
Některé věci jsem od něj určitě odkoukával, napodoboval
a zkoušel to dělat přesně jako on. Ačkoliv Pavel je unikát, fotbalový génius.

Jaký bude trenér?
Uvidíme. Já jsem si ho spíše představoval
jako sportovního manažera. Ale určitě má
každému hráči, kterého povede, co dát. Já
ho můžu jako učitele jen doporučit.

Vzpomeneš si na nějaký zážitek s Pavlem mimo hřiště?
Radil ti někdy v něčem?
Někdy na tréninku mi říkal, že tohle je zbytečné, tohle bych měl
udělat trochu jinak a taky tolik neběhat :-) Dokázal mě ale také
pochválit.

Je povahově takový člověk v kabině důležitý?
Strašně důležitý. U nás ve Freiburgu je taky podobný hráč - když se
nedařilo, dokázal situaci trochu odlehčit, zvednout náladu a na tré-

Je toho opravdu hodně, on dělá vtípky pořád a všude. Teď si třeba
vzpomínám na jednu kulišárnu, co mi udělal v začátcích mého působení u A týmu. Když jsem byl poprvé na soustředění a jeli jsme
v hotelu výtahem, tak zmáčkl jiné patro, než jsme měli vystoupit. Já
stál první u dveří, jako malý jsem vystoupil a všichni mi ujeli. Tak
jsem tam zůstal stát a nevěděl, kam mám jít. Jen jsem slyšel z výtahu obrovský smích všech, co tam byli. Horviho klasika, kterých
má na každého přichystáno nespočet.

Rozhovor s Vladimírem Daridou / VIKTORIÁN SPECIAL 2015
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Horvi Bude CHYBĚt po vŠeCH sMĚreCH,
říká david liMBerský
S Horváthem se poprvé setkal v jednom dresu v roce 2007, o rok později se oba vydali na
západ Čech, kde nastartovali velký fotbalový příběh, třikrát společně vyhráli mistrovský
titul a při plzeňském tažení Evropou si podmanili nejednu fotbalovou baštu.

Koláře nebo Pavlova ukončení kariéry
nás semkly a tenhle pocit nás neskutečně táhl za ziskem titulu. I když se
o tom moc nemluvilo, všichni jsme
věděli, že je to náš jasný cíl, který se
nám nakonec podařilo splnit,“ říká plzeňský obránce.
Od nadcházející sezóny se plzeňská
šatna bude muset obejít bez svého přirozeného lídra. „Bude nám chybět jeho vtip
a sranda, ale také respekt, který k němu
chováme. Poslední rok toho sice už moc
nenahrál, ale v kabině to byl jednoznačný
lídr. Mně osobně bude obrovsky chybět,
protože jsme toho spolu zažili opravdu
hodně,“ přemýšlí Limberský. „Máme tu dobrou partu, ale Horvi byl vždycky výjimečný.
Takový hráč půjde jen velmi těžko nahradit,“
dodává David.

David Limberský je stejně jako loučící se matador pamětníkem
všech plzeňských úspěchů. „Je to neuvěřitelná pohádka a my jsme
šťastni, že jsme to celé zvládli. Po prvním titulu se ozývaly hlasy
o tom, že jsme jen rychlokvašky, které půjdou hodně rychle zpátky
dolů. My se ale držíme v té nejužší špičce už několik let a za to jsme
moc vděčni,“ vzpomíná Limberský. Plzeňský tým měl v právě skončené sezóně speciální motivaci. „Události kolem Mariána, Dana

Nad Horváthovými pozitivními vlastnostmi
nemusí dlouho přemýšlet. „Je srandista, to je
jasné, kamarád, vždycky mě umí povzbudit, je
to přirozená autorita,“ vyjmenovává. U těch negativních se však na chvíli zasekne. „Někdy může
mít špatnou náladu, ale to má každý. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, na nic negativního si nevzpomínám. Takže bohužel nemůžu sloužit,“ usmívá se. „Právě proto,
že z něj sálají fotbalové i životní zkušenosti, bude dobrým trenérem.
Aspoň já jsem o tom přesvědčen, protože fotbal hrál na té nejvyšší
úrovni. Už v téhle sezóně se té trenéřině zčásti věnoval. Měl nápady, které určitě nebyly běžné a pro nás to znamenalo vítané okysličení. Všichni mu přejeme, ať mu jeho trenérská kariéra vyjde co
nejlépe,“ uzavírá jeden z Horviho nejbližších kamarádů.

Rozhovor s Davidem Limberským / VIKTORIÁN SPECIAL 2015
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CHaritativní podteXt utkání
Horviho posledního desítka nabídne vedle souboje „červených“ a „modrých“ také množství soutěží a zajímavých bonusů. Celý
podvečer má navíc charitativní podtext. Pomáhat bude jak vstupné ve výši 50 Kč, tak také piva čepovaná během utkání přímo
v Doosan Areně.
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V úterý 28.dubna založil Pavel Horváth za doprovodu Davida Limberského, Martina Straky a sládka Gambrinusu Pavla Zítka speciální várku piva Gambrinus. Pivovar, jehož je Pavel Horváth dlouholetým čestným sládkem, následně Pavlovi věnoval 82 sudů, tzn.
jeden sud za každý Pavlův gól v nejvyšší české fotbalové soutěži.
A protože jde o dobrou věc, tak pivovar Gambrinus ještě 18 přidal,
takže Pavel má těch sudů nakonec rovných 100. „Jen málo českých
fotbalistů dokáže bavit diváky, a to nejen svým výjimečným fotbalovým uměním, jako Pavel Horváth. I proto jsme se rozhodli přispět
k jeho rozlučkovému zápasu tímto symbolickým darem,“ vysvětluje
Pavel Zítek.
„Horviho desítka“ bude při červnové akci čepována za symbolických 28 Kč, tedy číslo, které nosí na dresu Marián Čišovský.
„Tato akce je o dobré náladě, o radosti. A pokud můžeme zároveň
pomoct vyčarovat úsměvy také u těch, kteří prostě neměli tolik
štěstí, nebylo o čem přemýšlet. Veškerý zisk z akce tak bude rozdělen na třetiny, peníze se rozdělí mezi Fakultní nemocnici Plzeň,
handicapované spoluobčany ve Stříbře a Mariána Čišovského.
Ačkoliv Čišo mi opakovaně říkal, že peníze rád přenechá potřebnějším. Věřím, že společně vybereme hezkou částku, která udělá
spoustu radosti,“ říká s nezvykle vážnou tváří Pavel Horváth.

Charitativní podtext utkání / VIKTORIÁN SPECIAL 2015
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

3 / Základní podoby loga

Logo sázkové kanceláře Vi
no základním logotypem, k
symbol ruky v kruhu. Obch
pouze na dostatečně kontr
primárně na černé. Lze uží
uvedená v tomto manuálu.

22

VIKTORIÁN SPECIAL 2015 / Partneři

