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Vážení sportovní přátelé,
vítejte na dalším důležitém zápase této sezony. Do utkání s Vojvodinou jdeme po ná-
ročném období, ve kterém se nedařilo dle představ. Zklamání po zápase s Maccabi bylo 
obrovské, podle představ se nedařilo ani v ligových zápasech. Teď je však před námi zápas, 
který může Viktorii opět nasměrovat na vítěznou vlnu. 

Do zápasu se srbským soupeřem nás povede nový trenérský tým. Miroslavu Koubkovi je 
za jeho práci nutno poděkovat, ve všech momentech svého angažmá se prezentoval jako 
absolutní profesionál a fotbalový odborník. Výsledky týmu však v posledním období nena-
plňovaly očekávání a ambice klubu, před rozhodujícími zápasy v rámci evropských soutěží 
potřeboval tým nový impuls. 

Karel Krejčí je erudovaný odborník, který během působení ve Viktorii i v národním týmu 
prokazuje svůj obrovský přehled i znalost moderního fotbalu. Jsme rádi, že nad naší na-
bídkou neváhal. Zároveň je potřeba poděkovat vedení Fotbalové asociace České republiky, 
které jeho působení ve Štruncových sadech umožnilo. Jako asistent se do Viktorie vrací 
Pavel Horváth. Horvi v sobě spojuje výjimečné fotbalové myšlení, velkou chuť do startu-
jící trenérské kariéry i nepřenosnou schopnost týmové komunikace. V našich nepsaných 
dohodách bylo vždy jednoznačné, že s ním v Plzni počítáme. Tato doba přišla dříve, než jsme předpokládali, nicméně jsem přesvědčen, že 
Pavel dokáže týmu okamžitě pomoct. Domažlice v něm ztratily velkou osobnost, za jejich kladný postoj jim patří velký dík. 

Důležitou roli v našem rozhodování hrál fakt, že Karel Krejčí i Pavel Horváth 
jsou s plzeňským prostředím detailně obeznámeni a není třeba časový pro-
stor na jakoukoliv aklimatizaci. Oba se mohli od prvních minut soustředit 
jen a pouze na práci s týmem a detailní přípravu na sportovní výzvy v rámci 
Evropské ligy i nejvyšší domácí soutěže. 

Duel s Vojvodinou je pro Viktorii klíčový. Chceme být součástí pohárové Ev-
ropy, chceme našim fanouškům přinášet výjimečné zážitky z velkých zápasů. 
Soupeř je velmi kvalitní. Popasoval se úspěšně se třemi předkoly, především 
postup přes italskou Sampdorii Janov budí respekt. Víme, že náš čeká silný 
a odhodlaný tým, nicméně věříme ve vlastní síly a zkušenosti. Víme, o co 
hrajeme. A máme obrovskou chuť uspět. 

Důležitou roli v nadcházejícím dvojzápase budou hrát fanoušci. V Srbsku nás 
čeká bouřlivé prostředí, ale já se těším především na nádhernou kulisu Do-
osan Areny. Právě v těchto chvílích budeme potřebovat každého z vás. 

Děkujeme, že jste s námi 

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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VIKTORIA PLZEŇ V EVROPSKÉ LIZE

FC Viktoria Plzeň–Besitkas JK 1:1
První zkušenosti s Evropskou ligou sbírali hráči Viktorie Plzeň na 
přelomu července a srpna 2010. Díky vítězství v domácím poháru 
2009/2010 dostali Západočeši možnost startovat v play off Ev-
ropské ligy, los ovšem nebyl k družině Pavla Vrby vůbec přívětivý. 
Plzeňanům byl přiřazen nejobtíženější soupeř z možných – tu-
recký Besiktas JK. V pražském azylu dokázala Viktoria v prvním 
střetnutí s tureckým soupeřem vybojovat nadějnou remízu 1:1. Ve 
28. minutě se gólově prosadil David Limberský, do konce poločasu 
ale stihl srovnat z penalty Delgado.

Besiktas JK–FC Viktoria Plzeň 3:0
Pokud měl Besiktas v pražském střetnutí optickou převahu, od-
veta v Istanbulu byla zcela v jeho režii. Tlak domácích, kteří celkem 
třináctkrát vystřelili na branku Lukáše Krbečka, vyústil ve vstře-
lení tří gólů Quaresmy, Delgada a Hološka. Oslabení viktoriáni, 
kteří od 31. minuty hráli bez vyloučeného Jakuba Navrátila a od 
51. minuty také bez podruhé vyžluceného Davida Limberského se 
nezmohli na odpor.

FC Viktoria Plzeň–Schalke 04 1:1
Sezóna 2011/2012 se nesla ve znamení účasti Viktorie v zá-
kladní skupině Ligy mistrů. Díky třetímu místu si Plzeňané 
vydobyli právo pokračovat v jarních bojích Evropské ligy. Sou-
peřem jim bylo Schalke 04, vítěz německého poháru. Úvodní 
zápas dvojduelu byl zároveň slavnostní premiérou, kterou byl 
otevřen nově zrekonstruovaný stadion ve Štruncových sadech. 
Západočeši hnáni neutuchající podporou publika se ve 22. mi-
nutě ujali vedení díky brance benjamínka Vladimíra Daridy, 
čtvrt hodiny před koncem zápasu ovšem vyrovnal Klaas-Jan 
Huntelaar.

Viktoria Plzeň už sedmou sezónu patří mezi nejlepší 

fotbalové kluby České republiky. S úspěchem na domácí 

scéně přichází rovněž možnost startovat v evropských 

pohárech. Viktoria má s účinkováním nejen v základních 

skupinách, ale také ve vyřazovacích bojích neocenitelné 

zkušenosti. V ročníku 2015/2016 se budou aktuální ligoví 

mistři ucházet o možnost startovat v základní skupině 

Evropské ligy. Pojďme se podívat na památné zápasy, 

které viktoriáni v rámci Evropské ligy sehráli.
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Schalke04–FC Viktoria Plzeň 3:1 pp
Do Gelsenkirchenu odjížděli Plzeňané s touhou vstřelit branku, 
ve prospěch Schalke totiž hrál gól vstřelený na půdě soupeře. 
Ovšem už od 8. minuty Viktoria prohrávala, Huntelaar znovu 
prokázal schopnosti velkého střelce a otevřel skóre. Plzeň osla-
bená o Marka Bakoše, jenž v 60. minutě utkání uviděl za úder 
loktem červenou kartu, dokázala zápas dotáhnout do prodlou-
žení. To když v 88. minutě protančil vápnem Rajtoral a přehodil 
i brankáře Hildebranda. V prodloužení ovšem přišla další rána 
pro západočeský celek, Václav Procházka utrpěl bolestivé zra-
nění, které mu znemožnilo plně se zapojit do hry. Vzhledem k vy-
čerpaným možnostem střídání, dohrávali viktoriáni prodloužení 
vlastně pouze v osmi hráčích v poli. Schalke dokázalo převahu 
využít a Huntelaar dalšími dvěma brankami vyřadil Viktorii z Ev-
ropské ligy.

Metalurgi Rustavi–FC Viktoria Plzeň 1:3
V ročníku 2012/2013 bylo cílem Viktorie Plzeň probojovat se do 
základní skupiny Evropské ligy. Svou cestu zahájila na půdě gru-
zínského Metalurgi Rustavi. Bezproblémový průběh zápasu zajis-
tily dva přesné zásahy Pavla Horvátha, jednu branku přidal Daniel 
Kolář. Za domácí pouze korigoval bývalý hráč Viktorie Dimitri Ta-
tanashvili.

FC Viktoria Plzeň–Metalurgi Rustavi 2:0
V odvetném utkání druhého předkola Evropské ligy zajistily Vik-
torii klid dvě branky zkraje utkání. Darida a Ďuriš poslali svůj tým 
do dvougólového vedení a ačkoli měli Západočeši šance na další 
zvýšení skóre, branka už nepadla. Na pohodlný postup do dalšího 
kola ovšem výhra o dva góly stačila.

Ruch Chorzów–FC Viktoria Plzeň 0:2
Ve třetím předkole potkala Viktoria nevyzpytatelného soupeře 
z Polska. Zápas v Chorzówě nebyl dlouho okořeněn brankou, až 
v 79. minutě, pět minut po svém příchodu na hřiště, poprvé roz-
vlnil síť soupeře David Štípek. V 85. minutě navíc pojistil vedení 
Viktorie Michal Ďuriš.

FC Viktoria Plzeň–Ruch Chorzów 5:0
Domácí odvetu nechtěli viktoriáni nechat dospět do dramatického 
konce, a proto svého soupeře zcela přestříleli. Do půlhodiny zkom-
pletoval čistý hattrick Michal Ďuriš, na jehož branky navázali Mar-

kové Bakoš s Hanouskem. Výsledek 5:0 je nejvyšším vítězstvím, 
kterého Viktoria Plzeň v zápasech Evropské ligy dosáhla.

KSC Lokeren–FC Viktoria Plzeň 2:1
Kopec smůly si vybrali Západočeši v prvním dějství čtvrtého před-
kola proti belgickému Lokerenu. Viktoria byla dle statistik jedno-
značně lepším týmem, ovšem vedení se ujal v 10. minutě brankou 
Harbaouiho soupeř. Do přestávky dokázal sice Marek Bakoš vyrov-
nat, ale ve čtvrté minutě nastavení druhého poločasu přišel šok. 
Zákrok stopera Ševinského znamenal nejen druhou žlutou pro něj 
samotného, ale také pokutový kop proti Viktorii, který proměnil 
Mijat Maric.

FC Viktoria Plzeň–KSC Lokeren 1:0
Zápas o všechno. Tak by se dalo nazvat utkání mezi Viktorií Pl-
zeň a Lokerenem, ve kterém domácí Plzeňané museli dotáhnout 
gólovou ztrátu. Na branku Lokerenu sice vystřelili pouze třikrát, 
pokus Marka Bakoše z 37. minuty ovšem zajistil Plzni vstupenku 
do základní skupiny Evropské ligy. 

FC Viktoria Plzeň–Académica de Coimbra 3:1
Historicky první zápas v základní skupině Evropské ligy sehráli vik-
toriáni 20. září 2012 a soupeřem jim byla portugalská Adadémica 
de Coimbra, za kterou nastoupil i současný hráč ligových Teplic 
Nivaldo. Ačkoli v zápase museli domácí dotahovat jednogólovou 
ztrátu, o kterou se v 19. minutě postaral Wilson Eduardo, díky 
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brankám Horvátha, Ďuriše a Rajtorala dokázali Plzeňané zápas 
zcela ovládnout.

Atlético Madrid–FC Viktoria Plzeň 1:0
Favorita základní skupiny po-
tkali Plzeňští ve svém druhém 
utkání. Zápas v Madridu měl 
opravdový náboj a viktoriáni 
se v něm umně bránili. Tlak At-
lética v čele s Kokem, Emrem 
nebo Diegem Costou zužitko-
val v posledním možném oka-
mžiku zápasu Cristian Rodrí-

guez. Střelou ze střední vzdálenosti rozhodl Rodríguez zápas ve 
třetí minutě nastavení.

Hapoel Tel-Aviv–FC Viktoria Plzeň 1:2
Do Izraele cestovali hráči Viktorie Plzeň a nadějí na dobrý výsle-
dek, toho se jim nakonec dostalo, ovšem Západočeši museli opět 
dotahovat. O první gól duelu se totiž postaral v 19. minutě Hanan 
Maman. Gólem do šatny nahlodal soupeře kapitán Pavel Horváth, 
definitivní obrat v utkání znamenala branka Františka Rajtorala 
v desáté minutě druhé půle.

FC Viktoria Plzeň–Hapoel Tel-Aviv 4:0
V domácím prostředí byla Viktoria stoprocentní, Izraelskému sou-
peři nedovolila vystřelit na branku a naopak sama směřovala míč 
mezi tři tyče devětkrát. Čtyři střely viktoránů skončily gólem, 
o kanonádu se postarali Štípek, Bakoš a dvakrát Daniel Kolář. 

Académica de Coimbra–FC Viktoria Plzeň 1:1
Portugalský soupeř dokázal na vlastním hřišti využít výhody do-
mácího prostředí a Viktorii se stal rovnocenným soupeřem. Plze-
ňané šli sice v 57. minutě díky proměněné penaltě Pavla Horvátha 
do vedení, dvě minuty před vypršením základní hrací doby se rov-
něž z pokutového kopu prosadil Edinho a stanovil tak remízový 
stav zápasu. 

FC Viktoria Plzeň–Atlético Madrid 1:0
Vyvrcholení základní skupiny, které nabídlo souboj dvou nejúspěš-
nějších týmů, viděla do posledního místa zaplněná Doosan Arena. 
Stejně jako zápas v Madridu rozhodla i utkání na západě Čech 

jediná branka. Tu vstřelil ve 26. minutě Václav Procházka a domácí 
si vedení do závěrečného hvizdu nenechali vzít. Viktoria Plzeň se 
tak stala prvním českým klubem, který dokázal zvítězit v základní 
skupině Evropské ligy.

SSC Neapol–FC Viktoria Plzeň 0:3
Los prvního jarního kola Evropské ligy postavil viktoriánům do 
cesty obtíženého soupeře z Neapole. Klub pod Vesuvem byl papí-
rovým favoritem, nicméně Viktoria dala domácím v prvním utkání 
opravdovou lekci v disciplíně zvané proměňování šancí. Čtyři 
střely na bránu dokázali Darida, Rajtoral a Tecl proměnit ve tři 
vstřelené branky a dokonale tak šokovali celou Neapol.

Předchozí působení v EL / 
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FC Viktoria Plzeň–SSC Neapol 2:0
V domácím utkání se Plzeňané 
opět neostýchali hrát s vě-
hlasným soupeřem otevřenou 
ofenzivní partii. V památném 
zápase se prosadily dvě zimní 
posily Viktorie Plzeň Jan Kova-
řík a Stanislav Tecl. Výsledek 
2:0 byl posledním hřebíčkem 
do rakve ambiciózní Neapole.

FC Viktoria Plzeň–Fenerbahce SK 0:1
Po postupu přes soupeře 
zvučného jména zavládla 
v Plzni nefalšovaná fot-
balová horečka, s ochla-
zením přispěchali v osmi-
finále Evropské ligy hráči 
Fenerbahce. Zápas v Do-
osan Areně se Viktorii 
vůbec nevydařil. Nedoká-
zala ani jednou vystřelit 

na branku a zároveň neuhlídala střelce hostů Webó. Právě z jeho 
hlavy padl v 81. minutě zápasu jediný gól utkání.

Fenerbahce SK–FC Viktoria Plzeň 1:1
S vědomím, že jediný 
gól může Viktorii vrá-
tit do hry o postup do 
další fáze Evropské 
ligy, cestovali Západo-
češi do Istanbulu. Na-
neštěstí ještě v první 
půli otevřel skóre Salih 
Ucan. Vladimír Daria 
dokázal pohlednou 
střelou srovnat, ale v dalších příležitostech scházely viktoriánům 
centimetry. Po remíze 1:1 postoupilo do čtvrtfinále Fenerbahce SK.

FC Viktoria Plzeň–Šachtar Doněck 1:1
Sezóna 2013/2014 znamenala pro Viktorii Plzeň opět účast v zá-
kladní skupině Ligy mistrů, ve které vybojovala třetí příčku. Díky 

ní si zajistila pokračování v jarní fázi Evropské ligy, kde se setkala 
se Šachtarem Doněck. Ukrajinský klub se netajil svými ambicemi 
celou soutěž opanovat. Zápas v Doosan Areně rozhodly tři minuty 
ve druhé půli, ve kterých se trefil Stanislav Tecl a Luiz Adriano. 
Remízový výsledek dával větší šanci na postup Šachtaru.

Šachtar Doněck–FC Viktoria Plzeň 1:2
Na půdu regionu Donbass cestovali viktoriáni těsně před vypuk-
nutím bojů ve východní části Ukrajiny. Dvěma brankami Milana Pe-
tržely a Daniela Koláře v rozmezí čtyř minut dali viktoriáni najevo, 
že o postup se chtějí poprat. I díky výbornému Bolkovi v brance 
Viktorie dokázali domácí pouze snížit a Viktoria se tak mohla ra-
dovat z postupu.

/ Předchozí působení v EL
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Olympique Lyon–FC Viktoria Plzeň 4:1
V osmifinále se Viktorii postavil do cesty francouzský mistr z Ly-
onu. Ačkoli Plzeňané skvěle začali, už ve druhé minutě zazna-
menal gólovou hlavičku Hořava, zápas nakonec skončil vysokou 
výhrou domácích. Dvakrát Fofana, Lacazette a Mvuemba zařídili 
Lyonu vítězství 4:1.

FC Viktoria Plzeň–Olympique Lyon 2:1
Pro postup přes fa-
vorita z Lyonu museli 
viktoriáni vstřelit tři 
branky a žádnou nein-
kasovat. Jejich záměr 
jim ve druhé minutě 
nastavení prvního po-
ločasu překazil bran-
kou Bafétimbi Gomis. 
Po šedesáti minu-
tách hry dokázali sice 

Tecl s Kolářem vstřelit dva rychlé góly, na dorovnání brankového 
manka to ovšem nestačilo. Viktoria po skvělém výkonu opustila 
soutěž před branami čtvrtfinále.

FC Petrolul Ploješť–FC Viktoria Plzeň 1:1
V sezóně 2013/2014 vstoupili hráči Viktorie Plzeň do Evropské 
ligy ve třetím předkole, kde se jim stal soupeřem rumunský klub 
z Ploješti. V úvodním utkání zachraňoval Daniel Kolář po brance 
Mutua ze 76. minuty utkání remízu až v nastaveném čase. Gól 
na hřišti soupeře stavěl Plzeň do výhodnější pozice pro domácí 
odvetu.

FC Viktoria Plzeň–FC Petrolul Ploješť 1:4
Pokud fanoušci v odvetném zápase očekávali vyrovnanou bitvu 
případně převahu Viktorie, byli z poločasového výsledku 1:3 mírně 
rozčarováni. Jediný zásah Viktorie zařídil Václav Pilař, za Ploješť  
se prosadili Teixeira, Mutu a De Lucas. Ve druhé půli přidal rumun-
ský soupeř jednu branku navrch díky zásahu Tamuze, což zname-
nalo konec plzeňských pohárových nadějí pro sezónu 2013/2014.

 

                                                                              

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. 

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.

www.dooosanskoda.com
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PŘEDSTAVUJEME SOUPEŘE: FK VOJVODINA

Evropská liga (Pohár UEFA)
Od roku 2008 se FK Vojvodina marně snaží 
každou sezonu probojovat do základní 
skupiny Evropské ligy (dříve Poháru UEFA).  
V průběhu let byly nad její síly například Atle-
tico Madrid, Hapoel Tel Aviv, FC Vaduz nebo Rapid 
Vídeň. V sezoně 2013/2014 byla k postupu do skupiny 
nejblíže, přešla přes tři předkola, ale v závěrečném play 
off vypadla po výsledcích 1:1 a 1:2 s Sheriffem Tiraspol. Vloni ve 
2. předkole vypadla s Trenčínem, když doma vyhrála 3:0, v od-
vetě ale prohrála 0:4.

Podobné výsledky jako na houpačce předvádí Vojvo-
dina i v letošní cestě všemi předkoly Evropské ligy. 
MTK Budapešť porazila doma 3:1, venku pak remi-
zovala 0:0. Domácí výhru si klub připsal také nad 
Spartaks Jūrmala – 3:0 a odveta skončila 1:1. Nej-
větší událostí pro Vojvodinu byl souboj se Sampdorií 
Janov. Výhrou 4:0 na hřišti italského celku si Srbové 
zajistili dostatečný náskok a ani domácí prohra 0:2 
v odvetném utkání nezkomplikovala Vojvodině po-
stup do play off.

Úspěchy klubu
FK Vojvodina se dvakrát stala mistrem Jugoslávie 
(1966, 1989) a nejlepším umístěním v lize samostat-

ného Srbska byla druhá příčka v roce 
2009. V sezoně 2013/14 vyhrála Voj-
vodina poprvé v historii srbský fotba-
lový pohár, když porazila ve finále tým 
FK Jagodina 2:0. 

Na evropském poli sbíral Novi Sad úspě-
chy pouze v minulém století. V roce 1976 
zvítězil ve Středoevropském poháru, 
o rok později si připsal první místo také 
v poháru Intertoto. Do finále této sou-
těže se Vojvodina dostala také v roce 

1998, další prvenství už ale nepřidala.  

V sezoně 1966/1967 s FK Vojvodina bojovala 
v PMEZ a ve čtvrtfinále těsně vypadla s poz-
dějším vítězem Celtic FC. 

SK Slavia Praha
Zajímavostí klubu FK Vojvodina je spojení s SK Slavií Praha. 

Klubové barvy srbského týmu jsou červená a bílá, logo a po-
doba dresů byla roku 1922 převzata od Slavie Praha a to na její 
počest. Část hráčů a zaměstnanců klubu z Noviho Sadu totiž 
pracovala během první světové války v Praze a působila také 

FC Viktoria Plzeň se v play off Evropské 

ligy utká s týmem FK Vojvodina, což je 

srbský fotbalový klub, který byl založen 

v roce 1914 a sídlí ve městě Novi Sad. 

Přezdívky klubu jsou Lale (tulipány) 

nebo Stara Dama, fanklub Vojvodiny se 

jmenuje Firma.

tico Madrid, Hapoel Tel Aviv, FC Vaduz nebo Rapid 
Vídeň. V sezoně 2013/2014 byla k postupu do skupiny SK Slavia PrahaSK Slavia Praha



VIKTORIÁN Europa League Play-Off 2015 13

ve Slavii. Český klub během války Vojvodinu podpo-
roval, pomáhal ji v těžkých dobách a Viktoria se tak 
právě proto utká v podstatě se srbskou obdobou Sla-
vie Praha. 

Stadion
Novi Sad hraje své domácí zápasy na Karađorđově sta-
dionu pro 15 754 diváků. Dřívější názvy stadionu byly 
Městský stadion nebo Vojvodina stadion, na žádost fa-
noušků byl ale v roce 2007 přejmenován a to na počest 
lídra Prvního Srbského povstání – Karađorđa. 

Kolem hřiště je atletická dráha, takže fanoušci se dí-
vají na zápas z větší vzdálenosti, Karađorđův stadion 
ale nabízí například VIP sezení pro 150 hostů, VIP cafe-
-restaurant, tiskové středisko a také 14 plně vybave-
ných kabin pro televizní komentátory. Stadion je také 
domácím stánkem srbské fotbalové reprezentace do 
jednadvaceti let.

SÁZEJTE
S NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ
MOBILNÍ APLIKACÍ

Aplikace je zabezpečená
a zcela ZDARMA!

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI DO SVÉHO MOBILU A ZÍSKÁTE:

STAHUJTE NA
www.victoriatip.cz
NEBO PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO QR kódu!

Kompletní nabídku
sázek
Možnost sázet live, 
kdykoliv Vás napadne

Okamžitý přístup
ke svému účtu
Přehled o vsazených 
tiketech
Dostupnost
24 hodin denně
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DOMÁCÍ / FC VIKTORIA PLZEŇ

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

OBRÁNCI
22 Jan Baránek 26. 6. 1993  
28 Marián Čišovský 2. 11. 1979 
 2 Lukáš Hejda 9. 3. 1990 
4 Roman Hubník 6. 6. 1984  
8 David Limberský 6. 10. 1983  
3 Aleš Matějů 3. 6. 1996  
21 Václav Procházka 8. 5. 1984  
14 Radim Řezník 20. 1. 1989 

ZÁLOŽNÍCI
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988 
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992 
26 Daniel Kolář 27. 10. 1985  
10 Jan Kopic 4. 6. 1990 
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
29 Tomáš Kučera 20. 7. 1991  
11 Milan Petržela 19. 6. 1983  
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
27 František Rajtoral 12. 3. 1986
9 Ondřej Vaněk 5. 7. 1990 
23 Egon Vůch 1. 2. 1991 

ÚTOČNÍCI
12 Michal Ďuriš 1. 6. 1988
16 Jan Holenda 22. 8. 1985
25 Aidin Mahmutović 6. 4. 1986

HLAVNÍ TRENÉR 
Karel Krejčí 20. 12. 1968 

ASISTENT TRENÉRA
Pavel Horváth  22. 4. 1975
Martin Ticháček 15. 9. 1981 
Zdeněk Bečka 20. 6. 1970

SOUPISKA

BRANKÁŘI
25  Marko Kordić 22. 2. 1995
1  Srđan Žakula 22. 3. 1979
27  Emil Rockov 27. 1. 1995

OBRÁNCI
23  Igor Đurić 22. 2. 1985
15  Bojan Nastić 6. 7. 1994
5  Milko Novaković 21. 1. 1988
6  Nino Pekarić 16. 8. 1982
13  Radovan Pankov 5. 8. 1995
2  Jovica Vasilić 8. 7. 1990
26  Dominik Dinga 7. 4. 1998
3  Slaviša Radović 8. 10. 1993
14  Ivan Lakićević 27. 7. 1993

ZÁLOŽNÍCI
4  Mirko Ivanić 13. 9. 1993
8  Darko Puškarić 13. 7. 1985
20  Elmir Asani 15. 9. 1995
21  Aleksandar Desančić 20. 2. 1996
7  Aleksandar Stanisavljević 11. 6. 1989
28  Novica Maksimović 4. 4. 1988
10  Aleksandar Paločević 22. 8. 1993
16 Siniša Babić 13. 2. 1991
17 Dragan Karanov 10. 4. 1995
18 Lazar Zličić 7. 2. 1997
22 Marko Zoćević 19. 5. 1993
24 Danilo Sekulić 18. 4. 1990

ÚTOČNÍK
29  Saša Ćurko 12. 6. 1996
31  Uroš Stamenić 14. 10. 1996
9  Miljan Mrdaković 6. 5. 1982
99  Johnmary Honi Uzuegbunam  9. 3. 1993
19  Šaleta Kordić 19. 4. 1993
51  Ognjen Ožegović 9. 6. 1994

HLAVNÍ TRENÉR
Zoltan Sabo

ASISTENTI TRENÉRA
Goran Šaula
Boris Nađ

HOSTÉ / FK VOJVODINA
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PARTNEŘI MLÁDEŽE

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER MLÁDEŽE HLAVNÍ PARTNER MLÁDEŽE

3 / Základní podoby loga

Logo sázkové kanceláře Victoria - Tip, a.s. je tvoře-
no základním logotypem, který je doplněn o grafi cký 
symbol ruky v kruhu. Obchodní značku lze používat 
pouze na dostatečně kontrastních podkladech a to 
primárně na černé. Lze užívat pouze barevná řešení 
uvedená v tomto manuálu.

Partneři / 
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FC VIKTORIA PLZEŇ

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 156
Čistá konta 65

1

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

13

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

33

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 80
Prvoligové branky 6

2

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 167
Prvoligové branky 12

4

David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 262
Prvoligové branky 17

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 171
Prvoligové branky 6

14

Václav Procházka 
8. 5. 1984 
Post obránce
Prvoligové starty 289
Prvoligové branky 20

21

Jan Baránek
20. 6. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 45
Prvoligové branky 3

22

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

28

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 81
Prvoligové branky 14

6

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 188
Prvoligové branky 17

7

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 267
Prvoligové branky 34

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 55
Prvoligové branky 6

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 166
Prvoligové branky 18

19

Ondřej Vaněk
5. 7. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 106
Prvoligové branky 15

9

Daniel Kolář 
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 258
Prvoligové branky 66

26

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 262
Prvoligové branky 31

27

Jan Kopic
4. 6. 1990
Post záložník
Prvoligové starty: 117
Prvoligové branky: 23

10

Aleš Matějů
3. 6. 1996
Post obránce
Prvoligové starty: 16
Prvoligové góly: 1

3

Egon Vůch
1. 2. 1991
Post záložník
Prvoligové starty: 89
Prvoligové branky: 8

23
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Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Karel Krejčí
20. 12. 1968
hlavní trenér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Martin Ticháček
15. 9. 1981
trenér bankářů

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

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

Jan Holenda
22.8. 1985
Post útočník
Prvoligové starty 135
Prvoligové branky 23

16

Aidin Mahmutovič 
6. 4. 1986
Post útočník
Prvoligové starty 176
Prvoligové branky 65

25

Bc. Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

PhDr. Michal Rukavička 
22. 9. 1985
fyzioterapeut, 
kondiční trenér

Bc. Robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty: 129
Prvoligové branky: 19

12

Tomáš Kučera
20. 7. 1991
Post záložník
Prvoligové starty: 60
Prvoligové branky: 6

29
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www.koran.cz

P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

DYBS 

PARTNEŘI
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OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

01  Základní barevné provedení

PANTONE 485 C
CMYK  0 / 95 / 100 / 0
RGB  228 / 35 / 19

100% černá

PEPSI_S1_2PMS_NB_LARGE (4" AND LARGER)

PEPSI_S1_2PMS_NB_MEDIUM (FOR USE 1.5" TO 4")

PEPSI_S1_2PMS_NB_SM (FOR USE .25" TO 1.5")

PANTONE
2945

PANTONE
185

PANTONE
2945

PANTONE
185

PANTONE
2945

PANTONE
185

To convert the PEPSI logo to 4 - color process
please use these values;

CYAN 100
MAGENTA 69
YELLOW 17

BLACK 3

CYAN 0
MAGENTA 100

YELLOW 82
BLACK 0

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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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

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

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

w w w . e g r e n s i s . c z

88.3    92.5    93.2    100.0    107.9
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MIROSLAV KOUBEK V PLZNI KONČÍ, DO VIKTORIE 
PŘICHÁZEJÍ KAREL KREJČÍ A PAVEL HORVÁTH

„Miroslav Koubek skončil po 
vzájemné dohodě s vedením 
klubu. Za jeho práci je mu nutno 
poděkovat, ve všech momen-
tech svého angažmá se prezen-
toval jako absolutní profesionál 
a fotbalový odborník. Výsledky 
týmu však v posledním období 
nenaplňovaly očekávání a am-
bice klubu, před rozhodujícími 
zápasy v rámci evropských 
soutěží potřebuje tým nový im-
puls,“ říká k ukončení působení 
dosavadního hlavního kouče 
generální manažer klubu Adolf 
Šádek s tím, že Viktoria Plzeň 
zároveň děkuje za dosavadní 
služby také Petru Kostelníkovi 
a Jiřímu Skálovi. 

„Jsem profesionál a toto rozhodnutí vedení Viktorie respektuji. 
Odcházím se vztyčenou hlavou, neboť poslední dny přinesly krizi 
pouze výsledkovou, nikoliv herní. Jsem přesvědčený o tom, že tým 
je herně i kondičně dobře připravený a brzy opět najede na ví-
těznou vlnu. Moje angažmá bylo ukončeno korektně, se zástupci 
vedení jsem si podal ruku a Viktorii samozřejmě přeju jen to nej-
lepší,“ řekl na závěr svého plzeňského angažmá Miroslav Koubek. 

Do pozice hlavního trenéra byl jmenován Karel Krejčí, který byl 
v roli asistenta Pavla Vrby u většiny novodobých úspěchů Vik-
torie v čele se ziskem dvou ligových titulů a dvojnásobným pů-
sobením v rámci základních skupin Ligy mistrů. „Karel Krejčí je 
erudovaný odborník, který během působení ve Viktorii i v národ-
ním týmu prokazuje svůj obrovský přehled i znalost moderního 
fotbalu. Jsme rádi, že nad naší nabídkou neváhal. Zároveň je na 

Zásadní změny v realizačním týmu oznámila před 

startem nového týdne Viktoria Plzeň. V pozici hlavního 

trenéra skončil Miroslav Koubek, spolu s ním odešli také 

asistent Jiří Skála a trenér brankářů Petr Kostelník. 

Do funkce hlavního trenéra byl jmenován Karel Krejčí, 

který zároveň zůstává v pozici asistenta Pavla Vrby 

u národního týmu. Realizační tým doplnil v pozici jednoho 

z asistentů Pavel Horváth, který tak skončil angažmá 

u třetiligových Domažlic. Duo asistentů Pavel Horváth 

– Zdeněk Bečka doplnil jako trenér brankářů dosavadní 

trenér mládežnických gólmanů Viktorie Martin Ticháček.
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tomto místě potřeba poděkovat 
vedení Fotbalové asociace České 
republiky, které jeho působení 
ve Štruncových sadech umož-
nilo,“ řekl k příchodu šestačtyři-
cetiletého trenéra Adolf Šádek. 
„Pavel Horváth v sobě spojuje 
výjimečné fotbalové myšlení, 
velkou chuť do startující tre-
nérské kariéry i nepřenosnou 
schopnost týmové komunikace. 
V našich nepsaných dohodách 
bylo vždy jednoznačné, že s ním 
v Plzni počítáme. Tato doba při-
chází dříve, než jsme předpoklá-
dali, nicméně jsem přesvědčen, 
že Pavel dokáže týmu okamžitě 
pomoct. Domažlice v něm v tuto 
chvíli ztrácejí velkou osobnost, 
za jejich kladný postoj jim patří 
velký dík,“ doplnil Šádek na ad-
resu čtyřicetiletého nedávného 
kapitána Viktorie.  

„Důležitou roli v našem rozhodování hrál fakt, že Karel Krejčí i Pa-
vel Horváth jsou s plzeňským prostředím detailně obeznámeni 
a není třeba časový prostor na jakoukoliv aklimatizaci. Oba se 
mohou od prvních minut soustředit jen a pouze na práci s týmem 
a detailní přípravu na sportovní výzvy v rámci Evropské ligy i nej-
vyšší domácí soutěže,“ zakončil Šádek.

„Ve Viktorii jsem prožil nádherné období své kariéry, s klubem mě 
pojí vzpomínky trenérské i hráčské. Nad nabídkou jsem neváhal 
a jsem rád, že vedení Fotbalové asociace mi umožnilo tuto výzvu 
přijmout,“ řekl po podpisu smlouvy Karel Krejčí. „Měl jsem mož-
nost vidět všechny soutěžní zápasy Viktorie v dosavadním roč-
níku. Tým má velkou kvalitu, Miroslav Koubek odvedl kus poctivé 
práce, nicméně výsledkově se nedaří dle představ. Svůj názor na 
věc samozřejmě mám, nicméně komunikovat ji budu v první řadě 
s hráči a vedením klubu. Čeká nás obrovské množství práce smě-
rem k přípravě týmu na play off Evropské ligy i na zápasy nejvyšší 
české soutěže. Přestože příprava na utkání s Vojvodinou nebude 

probíhat ve standardním režimu, jsem přesvědčen, že ve spolu-
práci s realizačním týmem, vedením a především samotnými hráči 
to zvládneme,“ doplnil Krejčí. 

Pavel Horváth se do prostředí Doosan Areny vrací po necelých 
třech měsících. „Neuvažoval jsem nad tím, že bych nabídku Vikto-
rie odmítl. Na druhou stranu je nutno dodat, že práce v Domaž-
licích mě naplňovala a z tohoto klubu se mi v žádném případě 
neodchází lehce. Nejsem naivní a vím, že moje trenérská kariéra 
je teprve v počátku. Nicméně s Karlem Krejčím jsme si již stačili 
promluvit o rozdělení kompetencí a úkolech, které před každým 
členem trenérského týmu stojí. Chceme pomoci Viktorii, ke které 
nás všechny pojí výjimečný a dlouhodobý vztah. Vím, že to nebude 
jednoduché, stejně tak ale vím, že tým má obrovský potenciál 
a jednoznačně patří do české špičky i na pohárovou mapu Evropy. 
Nepřicházím jako tvůrce dobré nálady, ale jako jeden z členů tre-
nérského týmu, který čeká velká porce práce. Na tu se těším,“ řekl 
ke svému obnovenému plzeňskému působení Pavel Horváth.

Nový trenér / 
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V NEDĚLI PŘIJEDE NA ZÁPAD ČECH SIGMA OLOMOUC

Sigma Olomouc si po třiceti letech vyzkoušela v minulé sezóně pů-
sobení ve druhé nejvyšší soutěži. Fotbalovou národní ligu vyhráli 
Hanáci o čtyři body před Varnsdorfem s celkovou bilancí 19 výher, 
6 remíz a pěti proher. V právě pro-
bíhajícím ročníku Synot ligy prohrála 
Sigma pouze jednou, a to ve druhém 
kole s Příbramí. V zápasech v Tepli-
cích, na Bohemians i doma s Brnem 
se body dělily a Olomouc je tak se 
ziskem tří bodů na patnáctém místě 
tabulky. Tedy na příčce, ze které 
v roce 2014 sestoupila do FNL. 

Nejzkušenějším mužem výběru tre-
néra Leoše Kalvody je explzeňský 
David Bystroň, kterému chybí jeden 
ligový zápas k dosažení 250. startu 
v nejvyšší soutěži. Dalším zkušeným 
zadákem je někdejší reprezentant 
Jan Rajnoch, jenž stejně jako Byst-
roň neopustil Sigmu ani v druholi-
gových časech. V současnosti ale 
obránci s plzeňskou minulostí za-
braňuje v návratu na hřiště zranění. 
Klubovou věrnost reprezentuje také 
Michal Ordoš. Útočník, který má na 
svém kontě i dva starty za český ná-
rodní tým, je hráčem Olomouce už od 

roku 2008 a zároveň je s 53 brankami jejím historicky nejúspěš-
nějším aktivním střelcem.

Olomouckou minulost mají ve svém fotbalovém životopise dva 
hráči Viktorie Plzeň. Obránce Roman Hubník je stejně jako Tomáš 
Hořava odchovancem klubu z Hané. V modrém dresu Sigmy stihl 
Hubník 104 utkání v lize. Hořava je v tomto ohledu úspěšnější, 
před přestupem do Viktorie Plzeň odehrál za Sigmu Olomouc 132 
ligových zápasů.

Úvodní hvizd zápasu mezi Viktorií Plzeň a Sigmou Olomouc zazní 
v plzeňské Doosan Areně v neděli 23. srpna v 18.30 hod.

Závěrečným hvizdem dnešního zápasu začíná všem hráčům 

Viktorie příprava na blížící se ligové utkání. Už za tři dny totiž 

svěřenci nového trenéra Karla Krejčího přivítají na vlastním 

hřišti staronového účastníka nejvyšší soutěže z Olomouce.

/ Další program



FC Viktoria Plzeň vs Maccabi Tel-Aviv FC

3. PŘEDKOLO LIGY MISTRŮ
STŘEDA 5. SRPNA 2015, 20.45 HOD. – DOOSAN ARENA

WWW.FCVIKTORIA.CZ

INFORMAČNÍ BULLETIN FC VIKTORIA PLZEŇ / SRPEN 2015 / 19 KČ

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: 
FC VIKTORIA PLZEŇ–1.FC SLOVÁCKO
NEDĚLE 9. SRPNA, 18.00 HOD., DOOSAN ARENA

FC VIKTORIA PLZEŇ   
CHAMPIONS LEAGUE 2015/2016



FC Viktoria Plzeň vs FK Vojvodina

UEFA EUROPA LEAGUE
ČTVRTEK 20. SRPNA 2015, 20.50 HOD. – DOOSAN ARENA

WWW.FCVIKTORIA.CZ

INFORMAČNÍ BULLETIN FC VIKTORIA PLZEŇ / SRPEN 2015 / 19 KČ

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: 
FC VIKTORIA PLZEŇ–SK SIGMA OLOMOUC
NEDĚLE 23. SRPNA, 18.30 HOD., DOOSAN ARENA

FC VIKTORIA PLZEŇ   
UEFA EUROPA LEAGUE 2015/2016 




