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Vzácnou návštěvu z kabiny prvního týmu Synot ligy uvítala v tomto týdnu Fakultní nemocnice Plzeň. 
Pacienty na oddělení geriatrie přišel navštívit Pavel Horváth, který předal zástupcům nemocnice 
věcný dar a zároveň přišel povzbudit pacienty v jejich léčbě. Toto oddělení se zaměřuje na léčbu 
pacientů seniorského věku nebo na jejich přípravu k náročnějším výkonům.  
A jak vznikla myšlenky spolupráce FC Viktoria Plzeň s geriatrickým oddělením?  
Předvánoční setkání fanoušků v Doosan Areně, konané v prosinci loňského roku, mělo charitativní 
rozměr. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen právě pro seniorské pacienty FN Plzeň. „Formu 
podpory jsme konzultovali se zástupci nemocnice a zprostředkovaně také se samotnými pacienty. 
Částku vybranou v rámci předvánočního setkání s fanoušky klub dorovnal z vlastních prostředků a 
pacientům fakultní nemocnice jsme věnovali přenosná rádia s CD přehrávačem. Celkově zamířilo z 
Viktorie do nemocničního areálu na Borech 14 přístrojů,“ popsal tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. 
Pacienti a ošetřující personál měli z darované techniky velkou radost a osobní návštěva Pavla 
Horvátha vnesla na nemocniční pokoje báječnou atmosféru. Jeho osobitý nezaměnitelný styl zbořil 
věkovou bariéru mezi seniory a fotbalisty. „Kolik vám je? 80 roků? Tak to jsem přesně dvakrát mladší. 
To už zase takový rozdíl není,“ rozesmál celý pokoj vyhlášený šprýmař, který si popovídal s pacienty 
nejen o zápasech s Barcelonou a AC Milán, ale také o víkendové gólové kanonádě do sítě Českých 
Budějovic. „Jsem rád, že Viktoria podobné aktivity podniká. Dnešní setkání se hodně odlišovalo od 
standardních návštěv, při kterých míříme především za dětskými pacienty. Bylo to velmi příjemné 
odpoledne. Pánové na pokojích jsou velmi čilí a orientují se v aktuálním fotbalovém dění. Dostal jsem 
od nich jasný úkol - vrátit titul do Plzně, takže v kabině toto přání velmi rád vyřídím. Na darovaných 
CD přehrávačích jsem na závěr pustil klubovou hymnu, takže jsme odcházeli opravdu ve slavnostním 
rozpoložení,“ usmíval se zkušený fotbalista, který s již vážnější tváří dodával: „Obrovské uznání si 
vedle samotných pacientů zaslouží také personál. Po návštěvě jsem měl možnost s lékaři i sestrami 
pohovořit a nakouknout trošku do jejich každodenní činnosti. Smekám a mají můj obrovský obdiv. 
Jsou to profesionálové s velkým srdcem.“ Velké poděkování za celou nemocnici předal MUDr. Václav 
Šimánek, Ph.D. a k setkání dodal: „Fotbalovou návštěvu si naši pacienti opravdu užili. Viktoriánské 
výkony sledujeme a moc jim držíme palce. Opravdu jsou dobří. Velmi děkujeme celé kabině a všem 
Viktoriánům za dar, který dali našim pacientům na geriatrii. Jsou to lidé pokročilého věku a doba, 
kterou u nás tráví, je poměrně dlouhá. Mnozí z nich mají problémy se zrakem a tato technika jim 
dokáže zpříjemnit pobyt. Někteří pánové jsou navíc bývalými fotbalisty a Viktorii Plzeň stále fandí. 
Bylo to velice příjemné odpoledne a já za něj všem z Viktorky děkuji,“ dodal ředitel. 

 


