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Vážení sportovní přátelé,

po reprezentační přestávce nás čeká další ligový souboj. Já bych vás 
chtěl i tentokrát co nejsrdečněji přivítat v Doosan areně a poděkovat 
vám za návštěvu. Dnes večer nás čeká velmi důležitý zápas s nepříjem-
ným soupeřem, kterým Teplice bezesporu jsou. My jsme se však dokázali 
vrátit do čela tabulky, a tak nic jiného než vítězství nebereme. chceme 
získat tři body, potvrdit první příčku a navíc potěšit všechny viktoriány 
předvedenou hrou. 

v posledním zápase před reprezentační přestávkou jsme dokázali v divo-
kém utkání zvítězit v karviné. Musím zpětně mužstvo pochválit. ukázali 
jsme, že se nevzdáváme, a do poslední minuty šli jednoznačně za vítěz-
stvím. cítil jsem z týmu obrovskou touhou a vnitřní sílu. Dokázali jsme 
vstřelit tři branky na hřišti soupeře a já věřím, že jsme tím prolomili stře-
lecké trápení z úvodu jarní části sezony.

Během přestávky jsme se sice museli obejít bez devíti reprezentantů, ale 
i tak zbytek kádru velmi solidně potrénoval a dobil baterky před závěreč-
nou fází sezony, která začíná právě dnešním duelem. Jsem si jistý, že bude 
v Doosan areně opět skvělá fotbalová atmosféra, stejně jako byla v týdnu 
na velké autogramiádě v olympii, kde se tentokrát podepisoval celý tým 
viktorie. Jsme rádi, že jste o akci projevili nebývalý zájem a my jsme se 
vám mohli takto odvděčit za podporu. Druhé poděkování vám, doufám, 
připravíme prostřednictvím dnešního výkonu a výhry.

Přeji vám všem pěkný fotbalový večer

adolf Šádek
Generální manažer Fc viktoria Plzeň
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Fotbalistou od čtrnácti

Pochází z vesničky Puževci na severovýchodě slovinska, kde 
pro něj byl fotbal jedinou možnou volbou. vždyť k němu má 
vrozené dispozice. „Fotbal máme v naší rodině v krvi, protože 
můj táta i strýc hrají fotbal, stejně tak já i můj bratr. Takže 
jsem neměl jinou možnou cestu, než hrát fotbal,“ prozrazuje 
Janža silnou rodinnou orientaci na nejpopulárnější sport pla-
nety. Pamatuje si rovněž na svůj první opravdový fotbalový 
trénink, nebylo to totiž tak dávno. současní ligoví fotbalisté 
začínají trénovat nezřídka před nástupem na základní školu, 
v případě levého obránce viktorie tomu bylo poněkud poz-
ději. „Bylo to v klubu nD Mura, když mi bylo čtrnáct let. Před-
tím jsem hrál fotbal jen pro zábavu stejně jako ostatní čle-
nové mojí rodiny. ve slovinsku je velmi populární malý fotbal, 
kde se hraje v šesti hráčích v poli. účastnil jsem se zápasů 
vesnice proti vesnici,“ popisuje.  „Můj bratr Jirny se dostal do 
nD Mura, stejně jako já, ale po problémech s kolenem mu-
sel skončit s kariérou. Dnes už hraje fotbal na nějaké vyšší 
úrovni jen jediný Janža a to jsem já,“ dodává erik. „Myslím, 

že jsem prožil hezké dětství, bylo nás na vesnici několik kamarádů 
stejného věku. každý den jsme chodili ven, kopali si míčem, jezdili 
na kolech. i teď, když se vracím domů na slovinsko, všichni se se-
jdeme, dáme si dobrou večeři a probíráme, co je nového.“

Od mládí úspěšný

s fotbalem začínal v nedaleké Murské sobotě. „Jako první mě 
vedl trenér Dominik kovačič. Dočkali jsme se pod ním skvělého 
úspěchu, stali jsme se mistry slovinska v kategorii do čtrnácti 
let. Do dnešních dnů zůstává náš titul jedním z největších úspě-

ERIK JANŽA: KAŽDÝ DEN CHCI ODVÉST STOPROCENTNÍ 
VÝKON

Mnoho slovinských fotbalistů po českých ligových trávnících 

neběhá, plzeňský obránce erik Janža je v současné době 

jediným zástupcem své země v české nejvyšší soutěži. není 

ovšem prvním slovincem, který oblékal červeno-modrý dres 

viktorie. v sezóně 2003/2004 odehrál třiadvacet minut ve 

dvou zápasech útočník roberMarušič, jenž byl v Plzni na 

hostování ze slovinského Delachu. Jistá paralela s erikem 

Janžou lze najít i v tom, že právě ve třiadvaceti letech do 

viktorie PlzeňJanža přestoupil.
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chů klubu nD Mura,“ vzpomíná Janža, který se klidně mohl stát 
stolním tenistou. „Hrál jsem stolní tenis, protože tenhle sport byl 
na naší škole nesmírně populární. Byl jsem v něm docela dobrý, 
ale nakonec u mě zvítězil fotbal. Jasně, měl jsem postupem času 
i jiné zájmy, rád jsem si třeba zašel s kamarády někam do města, 
ale všechno to bylo ve vší slušnosti. Dřív jsem také rád hrál hry na 
počítači. Třeba u call of Duty jsem vydržel sedět do noci,“ směje 
se. erik Janža se prosadil v silném ročníku, vždyť několik jeho spo-
luhráčů z mládí nyní hraje v nejvyšší slovinské soutěži. „ano, je 
nás několik, co jsme se z mládeže probojovali až do nejvyšší ligy. 
Třeba Damjan Bohar z nk Maribor, Žiga kous z nk celje nebo Mitja 
lotrič v nk rudar velenje. všichni to jsou hráči z našeho týmu, 
který vyhrál titul v soutěži do čtrnácti let. nyní jsou z nich skvělí 
fotbalisté,“ říká Janža.

Z Mury až do Mariboru

Do prvního týmu Mury nakoukl ještě před dovršením dospělosti, 
k prvnímu zápasu v nejvyšší soutěži nastoupil v osmnácti letech. 
„Mura to měla tak nastavené, že ve druhé lize hrála s týmem do 
devatenácti let a od toho neupustila ani po postupu do první ligy. 
Měli jsme mladé a perspektivní mužstvo, které bylo úspěšné i na 
hřišti. v Murské sobotě nás navíc neuvěřitelně podporovali fa-
noušci. ve slovinsku jsou běžné návštěvy na zápasech okolo jed-
noho až dvou tisíc fanoušků. nás v nD Mura podporovalo vždy čtyři 
nebo pět tisíc lidí. Byli jsme všichni kluci z regionu a hráli srdcem. 
Možná i proto se nám dařilo v lize. První rok v lize jsme skončili na 
třetím místě a hráli předkolo evropské ligy proti laziu řím. Pak 
ale přišel útlum. sportovně jsme sice byli pořád na dobré úrovni, 
ale klubu zkrátka došly finance. Takže Mura zanikla a v současné 

době začíná znovu ve třetí lize,“ popisuje erik nešťastné období 
severoslovinského mužstva. Po sezóně si tak musel hledat nové 
angažmá. našel ho v nk Domžale. „Jsem rád, že jsem do Domžale 
přestoupil, protože tam umí skvěle pracovat s mladými hráči. Za-
čal jsem hrát lépe a lépe, až jsem upoutal nejlepší slovinský klub 
nk Maribor,“ popisuje.

Tovrána na úspěch jménem Maribor

Podle svých slov hrál před přestupem nejlepší fotbal kariéry. Hned 
ve své první sezóně v dresu Mariboru si připsal vítězství v domácí 
lize. „nejdříve jsem moc nehrál, ale zlom přišel ve chvíli, kdy jsem 
navštívil psychologa, se kterým jsem rozebíral svou situaci. Doká-
zal jsem si vyčistit hlavu a začal přemýšlet pozitivně. Bylo období, 
kdy jsem uvažoval, že zkusím hostování v některém z ostatních 
klubů, ale ve druhé sezóně se mi vydařila letní příprava a trenér mi 
dal šanci. Myslím, že se mi jí podařilo využít, díky čemuž jsem měl 
pevné místo v základní sestavě Mariboru,“ pochvaluje si Janža. 
„nejvíce si budu pamatovat ty nejlepší fanoušky ve slovinsku, 
kteří nás neustále podporovali. Z Mariboru měl každý respekt, ale 
zároveň ho každý chtěl porazit. společně s fanoušky, spoluhráči 
i realizačním týmem jsme zažili skvělé časy,“ vypráví erik Janža. 
s Mariborem zvítězil i v domácím poháru a díky skvělým výkonům 
si vysloužil další profesní posun.

Viktoria Plzeň? Beru!

Jako posilu si ho v lednu 2017 vybrala viktoria Plzeň. „když mi 
agent řekl, že o mě má Plzeň zájem, okamžitě jsem souhlasil. 

/ rozhovor s erikem Janžou
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viktoria je velký klub s ambicí hrát každý rok evropské poháry. 
slovinsko je poměrně malá země a domácí ligu u nás moc lidí 
nesleduje, proto je obtížné z ní přestoupit někam do zahraničí. 
česká liga je oproti té slovinské na vyšší úrovni. v poslední sezóně 
hrály tři týmy základní skupinu evropské ligy, to dodává českému 
fotbalu větší lesk. Proto mě nabídka viktorie zajímala a chtěl jsem 
ji přijmout,“ popisuje své rozhodování Janža. v české nejvyšší sou-
těži měl možnost zažít několik utkání, jak na něj působí plzeňští 
fanoušci? „Jsou úžasní! nemůžu uvěřit tomu, že na každý zápas 
je stadion zaplněný. ve slovinsku jsou vyprodané zápasy pouze 
v derby Mariboru s olympií. viktoria hrála před nedávnem s Pří-
bramí, která je poslední, a stejně tu bylo skoro plno, stejně jako 
o tři týdny později s libercem. naši fanoušci se evidentně rádi 
baví fotbalem. Jejich podpora je fantastická,“ pochvaluje si pro-
středí v Doosan areně Janža.

Fotbalový otec Erik

ve svém volném čase se chová jako vzorný otec. „většinu času 
trávím s rodinou, protože je to poprvé, co jsme pryč ze slovin-
ska. Začátek byl pro nás trochu složitý, ale už se zabydlujeme 
a je to čím dál tím lepší. Bydlíme v širším centru města nedaleko 
stadionu, když mám volno, jdeme s rodinou a se psem ven nebo 
někam do kina a na nákupy. až bude tepleji, určitě plánujeme na-
vštívit i plzeňskou Zoo,“ prozrazuje plzeňský obránce.

a kde erik Janža hledá motivaci? „chci být ve fotbale zkrátka tak 
dobrý, jak jen můžu být. v každém tréninku i zápase chci odvést 
stoprocentní výkon. v každém týmu, za který jsem hrál, jsem pra-
coval vždy naplno. uvidíme, kde všude ještě dostanu příležitost. 
To je moje motivace.“

Dotazník pro Erik Janžu:

oblíbené jídlo 
Mám rád dobré maso, ale i zeleninu

nejlepší dovolená
Dominikánská republika před čtyřmi lety s mojí přítelkyní

oblíbená hudba
ve slovinsku jsme poslouchali balkánskou hudbu, ale mám rád i to, 
co hrají v rádiích

nejlepší odpočinek
Dát si kafe a jít spát

oblíbený sport
sleduji nBa a Murana Dragiče, mám rád i tenis

adrenalinový zážitek
nic bych si asi vyzkoušet nechtěl, nemám to moc rád

Fotbalový vzor
Marcelo z realu Madrid a lionel Messi z Barcelony, to je nejlepší hráč 
na světě

nejlepší fotbalový zážitek
Moje první pozvánka do seniorské reprezentace slovinska
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Do utkání vstoupili aktivněji domácí. Hned ve 3. minutě v dobré 
šanci selhal bývalý útočník viktorie Tomáš Wágner. na malém 
vápně nezamířil přesně. ve 13. minutě karviná získala na polovině 
viktorie míč, Panák našel Wágnera a ten napodruhé nezaváhal - 
1:0. inkasovaný gól viktorii paradoxně pomohl. ve 27. minutě po 
průniku centroval limberský, ale Jakub Hromada nedokázal laš-
tůvku přehodit. karviná odpověděla za dvě minuty. Budínského 
centr Hejda odhlavičkoval pouze k Janečkovi, který z dálky trefil 
břevno branky Matúše kozáčika. ve 34. minutě Zeman našel ve 
vápně kopice, ten se vyhl obraně a naservíroval míč před odkry-
tou branku Bakošovi, ten si ale pomohl v souboji faulem a ná-
sledný gól nebyl uznán. Další gólovou šanci měl Jakub Hromada, 
ale ve 38. minutě na malém vápně přestřelil.

Do druhého poločasu nahradil aleše Matějů Michael krmenčík. 
viktoria začala okamžitě diktovat hru. Z velkého tlaku vzešla 
první šance v 55. minutě. krmenčík ale po centru kopice za-
mířil těsně vedle tyče. Tlak viktorie se stupňoval, ale vážnější 
šance nepřicházely a tak mohli zahrozit domácí. Wágner se ale 
k centru na zadní tyč nedostal. v 63. minutě nahradil Hromadu 
andreas ivanschitz. viktoria se srovnání dočkala v 72. minutě. 
krmenčík prodloužil Zemanův centr a Marek Bakoš hlavičkou na 
zadní tyč rozjásal plzeňské fanoušky - 1:1. Hned o dvě minuty 
se viktoria mohla ujmout vedení, krmenčík ale z těsné blíz-

kosti laštůvku nepřekonal. 
nedáš, dostaneš bohužel 
zafungovalo, v 76. minutě 
Panák uvolnil Budínského 
a ten nezaváhal - 2:1. vik-
toria bojovala a odměnou 
jí bylo vyrovnání. andreas 
ivanschitz se krásně v 82. 
minutě uvolnil ve vápně 
a překonal laštůvku - 2:2. 
To nebylo ale vše. v 90. 
minutě se dostal odražený 

míč k Hořavovi a ten dokonal obrat - 2:3! Do konce zápasu se již 
nic výrazného neudálo a viktoria se tak po výhře 3:2 posouvá 
do čela ligové tabulky.

MFK Karviná–FC Viktoria Plzeň 2:3 (1:0)

Branky: 13. Wágner (Panák), 76. Budínský (Panák) – 72. Bakoš 
(krmenčík), 82. ivanschitz (Zeman), 89. Hořava 

Žk: Šisler, Wágner, laštůvka, eismann

rozhodčí: Zelinka – kotík, antoníček

MFk karviná: laštůvka – Jan Moravec (90. Jovanović), Hošek, 
košťál, eismann – Šisler, Janečka – Budínský, Panák (79. Puchel), 
kalabiška (90. Weber) – Wágner

Fc viktoria Plzeň: kozáčik – Matějů (46. krmenčík), Hejda, Hubník, 
limberský – Hromada (63. ivanschitz), Hrošovský – kopic (83. J. 
kovařík), Hořava, Zeman – Bakoš

/ Zápas v karviné

VIKTORIA OTOČILA ZÁPAS V KARVINÉ A PO 
DRAMATICKÉM ZÁVĚRU ZVÍTĚZILA 3:2

viktoria ve 21. kole ePojisteni.cz ligy po 

zvládnuté dohrávce s Bohemians 1905 čekala 

cesta do karviné. Trenér roman Pivarník 

udělal oproti středečnímu utkání tři změny. Do 

sestavy se po zranění vrátila trojice Hromada, 

Hejda a limberský.
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Česká republika

vše začalo ve středu 22. března v ústí nad labem, kde se český 
tým postavil v přátelském utkání litvě. Bezbrankové první půle se 
viktoriáni Tomáš Hořava a Michael krmenčík nezúčastnili, naskočili 
až do té druhé. a byli to právě oni dva, kteří se postarali o úvodní 
branku duelu – krmenčík vybojoval penaltu a Hořava ji proměnil. 
v 79. minutě se navíc ještě nejlepší střelec Plzně v této sezoně 
dokázal sám prosadit, když využil zaváhání litevské defenzivy 
a završil na konečných 3:0.

oba hráči zasáhli také do zápasu na půdě fot-
balového trpaslíka san Marina. češi si s ním 
poradili hladce 6:0, když pět branek nastříleli 
již v první půli (poprvé ve své historii). a ve 43. 
minutě to byl opět Michael krmenčík, jenž si na-
běhl do šestnáctky na přízemní centr Jakuba 
Jankta a ve svém čtvrtém utkání v národním 
dresu zaznamenal třetí trefu. celkem odehrál 
68 minut, než ho nahradil Milan Škoda. Tomáš 
Hořava se do hry dostal v 76. minutě místo an-
tonína Baráka.

v dresu „lvíčat“, tedy českého výběru u21, na-
stoupil do přípravných zápasů se slovenskem 
a Polskem obránce aleš Matějů. Proti prvnímu 
zmíněnému soupeři odehrál v karviné 62 mi-
nut a byl na hřišti u všech gólů při výhře 4:1, v druhém utkání se 
na trávník dostal až v samotném závěru.

Dva hráči Plzně – brankář Dominik sváček a záložník Michal Hla-
vatý – odcestovali s týmem u20, který vede karel krejčí, na sou-

/ viktoriáni v reprezentaci

VIKTORIÁNI V REPREZENTACI: KRMENČÍK PÁLIL 
OSTRÝMI

Hned devět hráčů během reprezentační přestávky bylo 

v zápasovém tempu. viktoriáni se totiž zúčastnili srazů 

slovenských či českých národních týmů. všichni se navíc 

dostali do akce. Hlavní hvězdou byl Michael krmenčík, kterému 

se podařilo v dresu se lvem na prsou skórovat dvakrát.
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středění do španělské Marbelly. utkání s Dánskem odchytal svá-
ček celé, Hlavatý pak odehrál 28 minut, prohře 1:2 ale nezabránili. 
Do druhého zápasu s výběrem Švédska do 21 let již zasáhl jen 
Hlavatý, jenž byl na hřišti do 65. minuty. starší seveřané ale če-
chy vyškolili a vyhráli 4:0.

Slovensko

Dospělý tým slovenska odehrál jediný zápas, a to kvalifikační na 
mistrovství světa s Maltou. Do vedení šel již ve druhé minutě, 
krátce nato o něj ale přišel. remízový stav trval do 41. minuty, 
pak se trefil Greguš a v závěru stvrdil výhru slováků gólem na 3:1 
nemec. Plzeňský brankář Matúš kozáčik odchytal celé utkání, de-
fenzivní záložník Patrik Hrošovský rovněž strávil na hřišti celých 
90 minut.

Do jednadvacítky se probojovali záložníci Jakub Hromada s Mar-
tinem chrienem. oba jsme mohli vidět v akci již při přátelském 
utkání s českou republikou v karviné, které domácí vyhráli 4:1. 
Hromada odehrál první poločas, chrien na pažitu zůstal až do 
83. minuty.

střetnutí se srbskem již bylo bez účasti Jakuba Hromady, nic-
méně chrien opět nastoupil v základní sestavě a hrál až do 66. 
minuty. Byl u všech tří gólů, které padly, slováci zápas vyhráli 2:1.

viktoriáni v reprezentaci / 

http://www.logspeed.cz
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PŘEDSTAVUJEME SOUPEŘE: FK TEPLICE

na konci roku 1952 byl ale z 1. ligy na základě reorganizace tělový-
chovy vyřazen. Mezi elitu se vrátil až po jedenácti letech, čímž ale 
bylo nastartováno zatím nejslavnější období existence teplického 
fotbalu. Tým ze severu čech se účastnil například turnajů v Jižní 
americe či Teheránu.

v roce 1973 postavili Tepličtí nový stadion, který byl posléze dlou-
hou dobu chloubou českého fotbalu. současně má aGc aréna na 
stínadlech kapacitu 18 221 sedících diváků.

velkých úspěchů dosáhly Teplice v letech 1977, 2003 a 2009, 
kdy vyhrály český pohár. nejlepší sezonu ale zažily v sezoně 

1998/1999 – skončily totiž druhé v lize. Díky tomu tak mohly 
přivítat slavnou Borusii Dortmund. Titul se však dosud týmu, 
který se pravidelně umisťuje v prostředku tabulky, vyhrát ne-
podařilo.

Žlutomodří jsou aktuálně na šestém místě se ziskem 30 bodů 
a skóre 25:19. nejlepším střelcem týmu je plzeňský odcho-
vanec David vaněček, který se prosadil šestkrát. Pět branek 
pak vstřelil další ex-viktorián Martin Fillo, tři přidal Jakub 
Hora, jenž rovněž navlékl červenomodrý dres. nejvíce asis-
tencí (sedm) zaznamenal Jan krob, brankářskou jedničkou je 
Tomáš Grigar.

Trojnásobný vítěz českého poháru vznikl na začátku května 1945. a ihned 

o sobě dal výrazně vědět, když se hned během prvních tří let dostal do 

nejvyšší soutěže, čímž vytvořil unikátní rekord.
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mailto:prace@naspilce.com
http://www.unasplzenchutna.cz
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s úderem páté hodiny odpolední odstartoval v černickém obchod-
ním centru doprovodný program, kterým provázel známý plzeňský 
moderátor a jeden z hlasů Doosan areny Jiří Pelnář. Fanoušci měli 
v netradičních soutěžích možnost vyhrát vstupenky na zápas s Tep-
licemi nebo věcné ceny z viktoria shopu v podobě oblíbených šál 
a podsedáků. soutěžilo se například v hlavičkování s míčem, nebo 
v tom, kdo déle vydrží křičet na oslavu gólu.

Hlavní část programu, na kterou čekaly už několik desítek minut 
davy natěšených fanoušků, přišla na řadu v 18 hodin. Po spanilé 

jízdě viktoriánského autobusu, který od Doosan areny až k oc 
olympia Plzeň doprovázela kolona motorek s vlajkami viktorie Pl-
zeň, propuklo na místě konání autogramiády nefalšované fotba-
lové nadšení. Hráči i realizační tým viktorie Plzeň vítal špalír pří-
znivců oblečených v dresech, šálách, čepicích a dalších doplňcích 
z nabídky viktoria shopu. Po krátkém uvítání byli první fanoušci 
vpuštěni na pódium, aby mohli získat podpisy hráčů i trenérů pl-
zeňského klubu.

Pro záložníka Martina Zemana byl úterní den výjimečný také proto, 
že právě 28. března slaví narozeniny. všichni viktoriáni mu tak při-
chystali překvapení v podobě narozeninového dortu, od fanoušků 
se levý záložník dočkal gratulací a blahopřání.

Za téměř hodinu a půl trvající podpisovou akci prošlo přes pó-
dium umístěné u hlavního vstupu do olympie více než osm sto-
vek fanoušků. „Děkujeme všem našim příznivcům, kteří si našli čas 
a v úterý v podvečer zavítali na jednu z největších autogramiád 
v historii viktorie Plzeň. věřím, že si fanoušci užili nejen doprovodný 

 AUTOGRAMIÁDA VIKTORIE PLZEŇ V OLYMPII 
 SE SETKALA S NEBÝVALÝM ZÁJMEM FANOUŠKŮ 

v úterý 28. března se v obchodním centru olympia Plzeň 

uskutečnila autogramiáda kompletního kádru viktorie Plzeň. 

Podpisová akce byla součástí podvečera, který mohli fanoušci 

viktorie Plzeň strávit ve spojení se svým oblíbeným klubem.
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program, ale hlavně samotné setkání s hráči i trenéry viktorie. 
obrovský zájem o autogramiádu nás velice těší, nicméně přináší 
s sebou i fakt, že někteří fanoušci se podpisů nedočkali. omlou-
váme se všem, kteří neměli příležitost podpisy získat, ale časový 
rozvrh mužstva byl neúprosný. věříme, že na některé z příštích 
autogramiád, si tito fanoušci své podpisy odnesou,“ řekl tiskový 
mluvčí klubu václav Hanzlík.

na autogramiádu plynule navázalo promítání pro držitele per-
manentních vstupenek v multikině cinestar. každý z permanent-
kářů měl v předešlém týdnu možnost vyzvednout si dvě volné 
vstupenky na promítání filmu Život. společně s nimi zavítali do 
kina také kapitán týmu roman Hubník a asistent trenéra Pavel 
Horváth, kteří před promítáním pozdravili fanoušky. „Film je prý 
trochu horor, tak snad to bude jediný horor, který v tomto týdnu 
uvidíte. slibujeme, že v sobotu proti Teplicím uděláme maximum 
pro to, aby to byla klidnější a spokojenější podívaná,“ bavil sál 
Horváth.

http://www.sazkabet.cz
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ROZDÁVÁME BONUS 400 KČ 
NA FOTBALOVÉ ZÁŽITKY

NYNÍ KE KAŽDÉMU POVINNÉMU RUČENÍ

ePojisteni.cz/fotbal

GA_fotbal_6000x1000_1ku2_v4.indd   1 02.07.15   16:59

PARTNEŘI:

http://www.epojisteni.cz/fotbal


17VIKTORIÁN 11 ePOJISTENI.CZ LIGA 2017

LIMITOVANÁ SBĚRATELSKÁ EDICE     LIMITOVANÁ SBĚRATELSKÁ EDICE     LIMITOVANÁ SBĚRATELSKÁ EDICE     |||     PROFILY HRÁČŮ A TRENÉRŮ, KTEŘÍ      PROFILY HRÁČŮ A TRENÉRŮ, KTEŘÍ      PROFILY HRÁČŮ A TRENÉRŮ, KTEŘÍ 
ODEHRÁLI NEBO ODTRÉNOVALI V LIZE 300 A VÍCE ZÁPASŮ     ODEHRÁLI NEBO ODTRÉNOVALI V LIZE 300 A VÍCE ZÁPASŮ     ODEHRÁLI NEBO ODTRÉNOVALI V LIZE 300 A VÍCE ZÁPASŮ     |||     ORIGINÁLNÍ      ORIGINÁLNÍ      ORIGINÁLNÍ 
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ     GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ     GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ     GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ     GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ     GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ     ||||||     MOŽNOST PŘIDÁVAT NOVÉ PROFILY LE     MOŽNOST PŘIDÁVAT NOVÉ PROFILY LE     MOŽNOST PŘIDÁVAT NOVÉ PROFILY LE     MOŽNOST PŘIDÁVAT NOVÉ PROFILY LE     MOŽNOST PŘIDÁVAT NOVÉ PROFILY LE     MOŽNOST PŘIDÁVAT NOVÉ PROFILY LEGENDGENDGENDGENDGENDGEND

http://www.klublegend.cz


18 VIKTORIÁN 11 ePOJISTENI.CZ LIGA 2017

Každé kolo ePojisteni.cz ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se 
nedaří venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zají-

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

Věděli jste, že...

… v dosavadních jednadvace-
ti zápasech bylo uděleno již 

devět červených karet?

PRI - BOH

… výhra Slavie v posledním derby před 
vlastními fanoušky byla prvním domá-
cím úspěchem sešívaných se Spartou 

po třech letech?

SLA - SPA

… útočník Zbrojovky Michal Škoda 
dokázal pražské Dukle vstřelit už 

tři branky?

BNO - DUK

… zatímco Jablonec inkasoval ve 
vzájemných soubojích již tři červe-
né karty, Mladá Boleslav ještě ani 

jednu?

MBL - JAB

… Hradec Králové sehrál ve Zlíně čtyři 
zápasy a ani v jednom nedokázal 

zvítězit?

ZLN - HKR

… v jediném dosavadním vzájem-
ném duelu byly uděleny pouze dvě 

žluté karty?

LIB - KAR

… žádný hráč Jihlavy nikdy ne-
dokázal dát Slovácku více než 

jeden gól?

JIH - SLO

… Teplice naposledy bodovaly 
v Plzni v srpnu 2009, kdy zde re-

mizovaly 2:2?

PLZ - TEP

… zatímco Jablonec inkasoval ve 
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LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?
Chcete ocenit nejlepšího hráče svého 
mužstva? Pak využijte možnost zvolit 
hráče utkání, a to ve všech duelech 
ePojisteni.cz ligy!

Zvolte svůj oblíbený klub 
a v 70. minutě každého 

zápasu vašeho oblíbeného 
klubu vám přijde notifi kace 

o začátku hlasování.

Pokud vám notifi kace 
nepřijde, v menu vyberte 

položku hráč utkání 
a zvolte zápas, ve kterém 

chcete hlasovat.

Zvolte zápas, ve 
kterém chcete 

hlasovat o hráči 
utkání.

Vyberte hráče, 
pro které chcete 

hlasovat a stiskněte 
odeslat hlas.

ZVOLTE SI KLUB VYBERTE 
ZÁPAS HLASUJTE

Ofi ciální aplikaci 
ePojisteni.cz ligy stahujte z

1. fotbalova liga @fotbalovaligaCZwww.epojisteniliga.cz/hracutkani

1. 2. 3.

HRÁČI UTKÁNÍ 21. KOLA
ŠURAL

NIVALDO

DÚBRAVKA

ZAJÍC

OTTMAR

ZREĽÁK

WÁGNER

BERKOVEC

SPA

TEP

LIB

SLO

HKR

JAB

KAR

BOH

ZLN

PRI

SLA

MBL

BNO

JIH

LIB

DUK

32%

33%

45%

32%

65%

55%

49%

34%

0:0
3:0
1:1
2:1
0:0
5:0
2:3
1:2

43%

38%

56%

56%

35%

38%

50%

71%

DOSTÁL

HRUŠKA

HUŠBAUER

PŘIKRYL

MELICHÁREK

HANUŠ

BAKOŠ

HOLENDA

Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

https://itunes.apple.com/cz/app/gambrinus-liga-official/id719721100?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gambrinusliga.android
http://www.windowsphone.com/cs-cz/store/app/synot-liga/6de71dbd-90c8-4bc6-af29-9faa955e57b7
https://www.facebook.com/1-fotbalová-liga-170271719488/
http://www.epojisteniliga.cz/hracutkani
https://twitter.com/fotbalovaligaCZ
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Dorostenci

Devatenáctka nadále bojuje v popředí tabulky celostátní ligy. Po 
odehrání 21 utkání má 45 bodů a skóre 41:29, díky čemuž jí patří 
druhé místo. čtyři body pak ztrácí na vedoucí spartu, před třetí 
olomoucí má ale tříbodový náskok a zápas (s desátým slovác-
kem) k dobru.

viktoria u19 od posledního vydání magazínu viktorián nejprve 
prohrála 1:2 v Hradci králové, poté si ale doma smlsla na Brnu 4:2. 

„v Hradci králové jsme se ještě snažili o vyrovnání, bohužel i přes 
velký tlak jsme řadu šancí nedokázali využít. se silným Brnem 
lze zápas hodnotit pozitivně. Po-zorně jsme bránili, vyráželi do 
rychlých kontrů a dali čtyři branky,“ okomentoval zápasy kouč Jiří 
kohout.

sedmnáctka se pak drží v čele soutěže. Za sebou má celkem 15 
duelů, posbírala 34 bodů a skóre 48:26. na jaře si poradila s Jablon-
cem 5:1 a Meteorem 3:1, naposledy ale podlehla českým Budě-jovi-
cím 0:4. „Doufáme, že pro nás i tato krutá porážka bude přínosná. 
každopádně co se týče vý-her, ta s Meteorem se nerodila lehce, ale 
skóre jsme zaslouženě otočili. v Jablonci jsme vyhráli zaslouženě, 
ale úvod zápasu se nám nepodařil,“ řekl trenér Jiří Žilák.

výběr do šestnácti let je po 15 zápasech díky zisku 35 bodů a skóre 
45:14 na třetím místě. na první slavii ztrácí devět bodů, druhá 
sparta jich má stejně, ovšem dva zápasy k dobru. Momentálně 
však tým kouče Josefa Parláska válí – na jaře ve třech zápasech 
nenašel přemožitele. Jablonec porazil 2:1, Meteor 3:0 a naposledy 
české Budějovice 6:0.

Žáci

Tým složený z hráčů do 15 let se po 21 kolech nachází na sedmém 
místě tabulky s 28 body. v jarní části ligy zatím ve třech zápasech 
získal čtyři body, když vyhrál na hřišti Meteoru 2:0 a předtím pod-
lehl Mostu na pokutové kopy. stejného bodového zisku proti těm 
samým soupeřům na jaře dosáhla i čtrnáctka, která je momen-
tálně s 22 body na deváté pozici.

Ženské týmy

Dospělé viktoriánky vstoupily do jara tou pravou nohou. v utkání 
s Brnem potvrdily roly favoritek a vyhrály 3:0, o což se hattrickem za-

DOROST U17 VEDE LIGU, ŽENY NA JAŘE DVAKRÁT 
VYHRÁLY

Dorostenecké výběry viktorie Plzeň zažívají dobrou sezonu. 

Devatenáctka je stále ve hře o první místo, sedmnáctka se 

na něm dokonce drží. Šestnáctka je třetí. na jaře se zatím 

daří také ženám, které dvakrát vyhrály.
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sloužila mladá útočnice Gabriela Šlajsová. Domácí klání s li-bercem 
rovněž zvládly (1:0), díky čemuž se slovanu přiblížily na rozdíl jed-
noho bodu. Momentálně jsou tak ženy páté se 17 body a skóre 18:31.

Dorostenky v nadstavbové skupině o titul odehrály dva duely. 
spartě nejprve podlehly vysoko 1:6, doma pak nestačily ani na sla-
vii 1:3. Prozatím jsou tak ve čtyřčlenné tabulce na posledním místě, 
úspěchem ale je, že se do skupiny týmů bojujících o titul dostaly.

starší žákyně se po 11 kolech drží na třetím místě tabulky s je-
denáctibodovou ztrátou na vedoucí sparťanky, které ještě ani 
jednou neprohrály. Mladší žákyně jsou s 13 body a skóre 18:38 na 
páté pozici.

U19

Hradec králové–Plzeň 2:1 (Pavlík), Plzeň–Brno 4:2 (vais 2, řezáč, 
Mrázek vlastní)

U17 

Jablonec–Plzeň 1:5 (uzlík, Fišer, Plecitý, Heller, vrba), Meteor 
Praha–Plzeň 1:3 (Štursa 2, Žilák), Plzeň–české Budějovice 0:4

U16

Jablonec–Plzeň 1:2 (Dotzauer, václavík), Meteor–Plzeň 0:3 
(václavík, lehký, kotěšovec), Plzeň–české Budějovice 6:0 
(Popovič 2, kodýdek, strmiska, václavík, Pecháček)

U15: 

Plzeň–Most 0:1pen., Meteor–Plzeň 0:2 (Patrovský, renza), Plzeň–
Bohemians 0:1

U14

Plzeň–Most 0:1 pen., Meteor–Plzeň 1:2 (Šticha, Prokop), 
Plzeň–Bohemians 0:3

Ženy

Plzeň–Brno 3:0 (Šlajsová 3), Plzeň–liberec 1:0 (Hančová vlastní)

Dorostenky

sparta–Plzeň 6:1 (růžičková), Plzeň–slavia 1:3 (lukešová)

Starší žákyně 

sparta–Plzeň 2:1 (ajazi), Plzeň–Hradec králové 6:0 (Polcarová 4, 
veronika stejskalová, ajazi)

Mladší žákyně: 

sparta–Plzeň 1:0, Plzeň–Hradec králové 0:1
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více informací naleznete na www.cinestar.cz

uvádí

Pánská jízda
v multikině

CineStar 
12. dubna

http://www.cinestar.cz


 

                                                                              

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 
 

 
 
 

mailto:kbelektro@kbelektro.cz
http://www.kbelektro.cz
http://www.carlsonoil.cz
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FC VIKTORIA PLZEŇ
1

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 201
Zápasy za FcvP 129
čistá konta 89

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 12
Zápasy za FcvP 12
čistá konta 5

13

Dominik Sváček
24. 2. 1997           
Post brankář
Prvoligové starty 0
Zápasy za FcvP 0
čistá konta 0

30

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 117
Zápasy za FcvP 80
Prvoligové branky 10

2

David Limberský 
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 305
Zápasy za FcvP 284
Prvoligové branky 19

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 187
Zápasy za FcvP 91
Prvoligové branky 6

14

Jan Baránek
26. 6. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 77
Zápasy za FcvP 39
Prvoligové branky 8

22

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

28

Václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 81
Zápasy za FcvP 53
Prvoligové branky 14

6

Aleš Matějů
3. 6. 1996
Post obránce
Prvoligové starty 45
Zápasy za FcvP 30
Prvoligové branky 1

3

Roman Hubník
6. 6. 1984 
obránce
Prvoligové starty 208
Zápasy za FcvP 68
Prvoligové branky 12

4

Jakub Hromada
25. 5. 1996
Post záložník
Prvoligové starty 16
Zápasy za FcvP 16
Prvoligové branky 1

25

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 227
Zápasy za FcvP 95
Prvoligové branky 28

7

Jan Kopic
4. 6. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 156
Zápasy za FcvP 40
Prvoligové branky 28

10

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 309
Zápasy za FcvP 214
Prvoligové branky 39

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 96
Zápasy za FcvP 82
Prvoligové branky 8

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 207
Zápasy za FcvP 107
Prvoligové branky 25

19

Martin Zeman
28. 3. 1989
Post záložník
Prvoligové starty 113
Zápasy za FcvP 19
Prvoligové branky 10

9

Erik Janža
21.6.1993
obránce
Prvoligové starty 1
Zápasy za FcvP 1
Prvoligové branky 0

5

Tomáš Hájek
1.12.1991
obránce
Prvoligové starty 48
Zápasy za FcvP 0
Prvoligové branky 3

21

Martin Chrien
8. 9. 1995
Post záložník
Prvoligové starty 34
Zápasy za FcvP 2
Prvoligové branky 3

20
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Michael Krmenčík
15. 3. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 62
Zápasy za FcvP 26
Prvoligové góly 17

15

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

MUDr. Jonáš Kudela
21. 1. 1983
lékař

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

Bc. Robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Bc. Petr Nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

Tomáš Trucha
17. 10. 1971
asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20. 6. 1970
asistent trenéra

Martin Vaniak
4. 10. 1970
asistent trenéra

Zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
masér

Miroslav Jedlička 
22. 6 1986 
vedoucí týmu

Václav Rada 
24. 5. 1968
kustod

Pavel Horváth 
22. 4. 1975
asistent trenéra

Roman Pivarník
17. 2. 1967
hlavní trenér

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 178
Zápasy za FcvP 137
Prvoligové góly 61

23

Tomáš Poznar
27. 9. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 45
Zápasy za FcvP 12
Prvoligové góly 9

18

Andreas Ivanschitz
15. 10. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 3
Zápasy za FcvP 3
Prvoligové branky 1

27

Michal Hlavatý
17. 6. 1998
Post záložník
Prvoligové starty 0
Zápasy za FcvP 0
Prvoligové branky 0

31

MUDr. Zeman Jaroslav, Ph.D
23. 12. 1966
lékař
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http://www.napivosrozumem.cz


http://eshop.fcviktoria.cz
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BRANKÁŘI
30 Tomáš Grigar 1. 2. 1983
21 Martin chudý 23. 4. 1989
31 Jan Plachý 7. 5. 1998

OBRÁNCI
18 Michal Jeřábek 10. 9. 1993
24 Jan krob 27. 4. 1987
15 aleksandar Šušnjar 19. 7. 1995
3 otto urma 17. 8. 1994
17 Tomáš vondrášek 26. 10. 1987

ZÁLOŽNÍCI
20 alex král 19. 5. 1998
7 Martin Fillo 7. 2. 1986
13 Jakub Hora 23. 2. 1991
16 alois Hyčka 22. 7. 1990
22 Petr kodeš 1. 1. 1996
27 Tomáš kučera 20. 7. 1991
5 admir ljevakovič 7. 8. 1984
10 santos nivaldo 10. 7. 1988
19 Daniel soungole 26. 2. 1995
8 Štěpán vachoušek 26. 7. 1979
14 Patrik Žitný 21. 1. 1999

ÚTOČNÍCI
11 Marek červenka 17. 12. 1992
12 vojtěch Šilhan 21. 3. 2000
28 David vaněček 9. 3. 1991
20 Jan vošahlík 8. 3. 1989

HLAVNÍ TRENÉR
Daniel Šmejkal

ASISTENTI TRENÉRA
radim nečas, Patrik kolář, Jakub Pekař

HOSTÉ / FK TEPLICE  DOMÁCÍ / FC VIKTORIA PLZEŇ

BRANKÁŘI
1 Matúš kozáčik 27. 12. 1983
13 Petr Bolek 13. 6. 1984
30 Dominik sváček 24. 2. 1997

OBRÁNCI
22 Jan Baránek 26. 6. 1993 
28 Marián čišovský 2. 11. 1979
21 Tomáš Hájek 1. 12. 1991
2 lukáš Hejda 9. 3. 1990
8 David limberský 6. 10. 1983
3 aleš Matějů 3. 6. 1996
14 radim řezník 20. 1. 1989 
4 roman Hubník 6. 6. 1984
5 erik Janža 21. 6. 1993

ZÁLOŽNÍCI
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992 
10 Jan kopic 4. 6. 1990
19 Jan kovařík 19. 6. 1988
11 Milan Petržela 19. 6. 1983 
6 václav Pilař 13. 10. 1988
25 Jakub Hromada 25. 5. 1996
9 Martin Zeman 28. 3. 1989
20 Martin chrien 8. 9. 1995
27 andreas ivanschitz 15. 10. 1983
31 Michal Hlavatý 17. 6. 1998

ÚTOČNÍCI
15 Michael krmenčík 15. 3. 1993
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983
18 Tomáš Poznar 27. 9. 1988

HLAVNÍ TRENÉR 
Roman Pivarník 

ASISTENTI TRENÉRA
Zdeněk Bečka, Pavel Horváth, Martin vaniak, Tomáš Trucha

SOUPISKA

/ soupiska
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od posledního vydání magazínu viktorián sehrál výběr do 21 let 
dva zápasy. nejprve zavítali do Frýdlantu v čechách, kde se utkali 
se slovanem liberec. a dokázali ho porazit ve stejném poměru 
jako áčko – tedy 1:0. Jediný gólový moment navíc přišel až v zá-
věrečných chvílích utkání, kdy se střelou k tyči prosadil v dobré 
formě hrající Jiří sedláček.

FC Slovan Liberec–FC Viktoria Plzeň 0:1

Branka: 90+1. sedláček

Další víkend do luční ulice zavítala karviná. a i tu viktoriáni doká-
zali porazit, a to v poměru 4:1. „Byl to ale velmi těžký soupeř. Dělal 
nám problémy, měl dobré šance, nicméně sváča (brankář Dominik 
sváček) nás podržel,“ hodnotil utkání trenér Horváth. „Druhý gól, 
byť poté přišlo ještě sní-žení, zápas rozhodl. kluci získali jistotu 
a zápas si pohlídali, zaslouženě pak přidali i další góly,“ doplnil 
kouč Plzně.

FC Viktoria Plzeň – MFK Karviná 4:1

Branky: 44. sedláček (Pk), 50. Mudra, 74. kopřiva, 83. rychnovský – 
53. Galuška

Z 15 možných bodů tak Západočeši posbírali na jaře 13. v šestnác-
tičlenné tabulce se aktuálně nachází na desátém místě se ziskem 
27 bodů a skóre 38:44.

Další utkání hrají mladí viktoriáni zítra, od 11:00 je čeká zápas na 
půdě dnešního soupeře áčka – tedy Teplic.

v průběhu soutěžního období si juniorka zahrála také přátelský 
zápas se slavným Bayernem Mnichov. a v hlavním městě Bavor-
ska dokázala uhrát remízu 0:0. „Byli jsme minimálně vyrovnaným 
soupeřem. už v první půli jsme měli dvě gólové šance, v té druhé 
také. soupeř pořádně ani nevystřelil na naší branku, takže si trou-
fám tvrdit, že jsme v tom zápase byli lepší,“ hodnotil atraktivní 
přípravný duel kouč Pavel Horváth.

JÍZDA POKRAČUJE, JUNIOŘI NADÁLE STOUPAJÍ 
TABULKOU

nevydařený podzim je prakticky zapomenut. Junioři viktorie 

Plzeň pod vedením kouče Pavla Horvátha v jarní části ročníku 

2016/2017 září, z pěti zápasů vyhráli čtyřikrát a jednou 

remizovali.
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ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

František Gorczyca: 
Dát tři góly na hřišti soupeře v utkání, o kterém všichni 
vědí, že je velmi důležitý (ale který teď nebude), je 
dobrá vitizka, že se obraz hry změnil k lepšímu. chlapci, 
jen tak dál, liga bude ještě dlouhá…

www.facebook.com/fcviktoria.cz

www.instagram.com/fcviktoria_official

www.twitter.com/fcviktorkaplzen

plus.google.com/+FCViktoriaPlzeň

www.youtube.com/fcvpTV

JPG4u: 
To byla přesně ta stará dobrá Plzeň. kombinace 
po zemi, aktivní nabízení se hráčů, centry ze 
stran, průnikové přihrávky… Prostě krása, díky!

https://www.facebook.com/fcviktoria.cz
http://www.instagram.com/fcviktoria_official
http://www.twitter.com/fcviktorkaplzen
http://plus.google.com/+FCViktoriaPlzeň
http://www.youtube.com/fcvpTV


COURTYARD BY MARRIOTT® PILSEN

KURZ VAŘENÍ

COURTYARD BY MARRIOTT® PILSEN
Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň, Česká republika

www.courtyardpilsen.com, www.courtyardpilsen.cz

Pozvěte své zaměstnance a obchodní partnery na kurz vaření v restauraci Pils’n’Grill 
hotelu Courtyard by Marriott Pilsen.

VŠE PŘIPRAVÍME DLE VAŠICH PŘÁNÍ A POTŘEB.

Spolu s Vašimi hosty budete mít jedinečnou příležitost naučit se od našeho šéfkuchaře 
profesionálně připravit širokou škálu pokrmů.

Vydejte se s námi na cestu za kulinářským zážitkem!

Nápady na vaření: 
Hovězí od A do Z 

Pasta, Burgery 
Vykoštění a zpracování lososa 

. . . a mnohem více

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kontakt: Tereza Nová 
M: +420 739 453 105, E: tereza.nova@courtyard.com

anna stejskalová: 
ať stále vítězí viktoria!

lumir Miko: 
viktoriánští srdcaři zúro-
čili svůj tlak v zasloužený 
obrat a právem se hřejou 
opět na špici, díky borci! 
Je dobré, že se trefili 
i hráči, kteří dostávali 
málo prostoru. ono to 
hoši přece půjde!

http://www.courtyardpilsen.com
http://www.courtyardpilsen.cz
mailto:tereza.nova@courtyard.com
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1. kolo (so 30. července)
Dukla Teplice 0:1

Jihlava Plzeň 1:2

Zlín Příbram 2:0

Jablonec karviná 5:3

sparta slovácko 3:2

Ml. Boleslav liberec 3:0

Bohemians 1905 Hradec králové 0:3

Brno slavia 1:4

2. kolo (so 6.srPna)
slovácko Dukla 2:2

Hradec králové Jablonec 1:2

karviná Brno 1:1

Plzeň Bohemians 1905 1:1

Příbram Mladá Boleslav 0:1

liberec Jihlava 1:1

Teplice sparta 0:0

slavia Zlín 2:2

3. kolo (so 13. srPna)
Příbram Plzeň 0:3

Jablonec slovácko 2:2

Mladá Boleslav karviná 1:2

Zlín liberec 2:1

Brno Teplice 0:0

Bohemians 1905 sparta 0:2

Dukla Hradec králové 3:0

Jihlava slavia 1:1

4. kolo (so 20. srPna)
Teplice Mladá Boleslav 1:2

karviná Dukla 2:1

Hradec králové Jihlava 1:0

slovácko Bohemians 1905 2:0

Viktoria Zlín 0:2

slavia Příbram 3:0

liberec Brno 0:0

sparta Jablonec 3:0

5. kolo (so 27. srPna)
Mladá Boleslav Hradec králové 2:0

Jihlava Teplice 0:2

Bohemians 1905 Jablonec 2:0

Brno slovácko 1:0

Dukla sparta 0:2

Příbram liberec 0:1

Viktoria slavia 3:1

Zlín karviná 3:0

6. kolo (so 10. Září)
slovácko Zlín 1:3

sparta Mladá Boleslav 2:2

karviná Jihlava 3:0 

Hradec králové Příbram 2:0

liberec Plzeň 1:2

Bohemians 1905 Brno 3:0

Jablonec Dukla 1:1

Teplice slavia 2:2

7. kolo (so 17. Září)
Dukla Bohemians 1905 4:1

Brno Hradec králové 1:1

Mladá Boleslav slovácko 3:0

Příbram Teplice 3:2

Jihlava Jablonec 1:1

Plzeň karviná 2:0

Zlín sparta 1:1

slavia liberec 1:0

8. kolo (so 24. Září)
Jablonec Mladá Boleslav 1:2

Dukla Brno 4:2 

karviná liberec 0:0

Hradec králové Zlín 0:2

slovácko Jihlava 1:1

Bohemians 1905 Příbram 1:0

Teplice Plzeň 0:1

sparta slavia 0:2 

9. kolo (so 1. říJna)
Jihlava Bohemians 1905 0:2

Mladá Boleslav Dukla 1:0

Zlín Jablonec 2:2

Příbram slovácko 0:1

slavia karviná 1:0

Brno sparta 3:3

liberec Teplice 2:0

Plzeň Hradec králové 4:1

10. kolo (so 15. říJna)
Bohemians 1905 Mladá Boleslav 1:3

Hradec králové slavia 0:3

karviná Příbram 2:0

Teplice Zlín 2:0

Jablonec Brno 1:2

Dukla liberec 0:0

slovácko Plzeň 1:1

sparta Jihlava 3:0

11. kolo (so 22. říJna)
Jihlava Dukla 1:1

Zlín Bohemians 1905 1:1

Příbram Jablonec 2:4

karviná Teplice 1:4

Mladá Boleslav Brno 3:3

slavia slovácko 1:0

liberec Hradec králové 2:0

Plzeň sparta 1:0

12. kolo (so 29. říJna)
sparta Příbram 4:0

slovácko Teplice 1:1

Brno Jihlava 1:1

Mladá Boleslav Zlín 1:2

Hradec králové karviná 3:4

Jablonec slavia 0:0

Bohemians 1905 liberec 2:1

Dukla Plzeň 0:1

13. kolo (so 5. lisToPaDu)
Jihlava Mladá Boleslav 2:1

Zlín Brno 2:1

Teplice Hradec králové 0:1

Příbram Dukla 3:1

slavia Bohemians 1905 1:1

liberec sparta 0:0

karviná slovácko 0:1

Plzeň Jablonec 3:1

14. kolo (so 19. lisToPaDu)
Jihlava Zlín 1:3

Dukla slavia 1:2 

Brno Příbram 2:2

Mladá Boleslav Plzeň 0:0

Bohemians 1905 Teplice 0:1

slovácko Hradec králové 1:3

Jablonec liberec 3:0

sparta karviná 3:0

15. kolo (so 26. lisToPaDu)
Příbram Jihlava 0:0

Zlín Dukla 0:1

karviná Bohemians 1905 3:0

slavia Mladá Boleslav 2:1

Teplice Jablonec 1:0

Hradec králové sparta 1:2

liberec slovácko 2:2

Plzeň Brno 2:0



33VIKTORIÁN 11 epOjIsTeNI.cz lIga 2017Zápasový program / 

26. kolo (so 29. DuBna)
liberec Bohemians 1905 29. 4. –

slavia Jablonec 29. 4. –

Plzeň Dukla 29. 4. –

Příbram sparta 29. 4. –

Zlín Mladá Boleslav 29. 4. –

Jihlava Brno 29. 4. –

Teplice slovácko 29. 4. –

karviná Hradec králové 29. 4. –

22. kolo (so 1. DuBna)
Mladá Boleslav Jablonec 31. 3. 20.15

liberec karviná 1. 4. 15.00

Brno Dukla 1. 4. 17.00

Jihlava slovácko 1. 4. 17.00

Zlín Hradec králové 1. 4. 17.00

Příbram Bohemians 1905 1. 4. 17.00

Plzeň Teplice 1. 4. 20.15

slavia sparta 2. 4. 17.30

27. kolo (so 6. kvěTna)
Mladá Boleslav Jihlava 6. 5. –

Brno Zlín 6. 5. –

Dukla Příbram 6. 5. –

Jablonec Plzeň 6. 5. –

Bohemians 1905 slavia 6. 5. –

sparta liberec 6. 5. –

slovácko karviná 6. 5. –

Hradec králové Teplice 6. 5. –

23. kolo (so 8. DuBna)
Dukla Mladá Boleslav 7. 4. 18.00

Hradec králové Plzeň 7. 4. 20.15

slovácko Příbram 8. 4. 17.00

Bohemians 1905 Jihlava 8. 4. 17.00

Teplice liberec 8. 4. 18.15

karviná slavia 8. 4. 20.15

Jablonec Zlín 9. 4. 15.00

sparta Brno 9. 4. 17.30

28. kolo (so 13. kvěTna)
liberec Jablonec 13. 5. –

slavia Dukla 13. 5. –

Plzeň Mladá Boleslav 13. 5. –

Příbram Brno 13. 5. –

Zlín Jihlava 13. 5. –

Hradec králové slovácko 13. 5. –

Teplice Bohemians 1905 13. 5. –

karviná sparta 13. 5. –

24. kolo (so 15. DuBna)
Brno Jablonec 15. 4. 15.00

Zlín Teplice 15. 4. 17.00

Příbram karviná 15. 4. 17.00

Mladá Boleslav Bohemians 1905 15. 4. 17.30

Jihlava sparta 15. 4. 20.15

liberec Dukla 16. 4. 15.00

Plzeň slovácko 16. 4. 18.15

slavia Hradec králové 17. 4. 17.30

29. kolo (so 20. kvěTna)
Jihlava Příbram 20. 5. –

Mladá Boleslav slavia 20. 5. –

Brno Plzeň 20. 5. –

Dukla Zlín 20. 5. –

Jablonec Teplice 20. 5. –

Bohemians 1905 karviná 20. 5. –

sparta Hradec králové 20. 5. –

slovácko liberec 20. 5. –

25. kolo (so 22. DuBna)
Brno Mladá Boleslav 22. 4. –

Dukla Jihlava 22. 4. –

Jablonec Příbram 22. 4. –

Bohemians 1905 Zlín 22. 4. –

sparta Plzeň 22. 4. –

slovácko slavia 22. 4. –

Hradec králové liberec 22. 4. –

Teplice karviná 22. 4. –

30. kolo (so 27. kvěTna)
slavia Brno 27. 5. –

Plzeň Jihlava 27. 5. –

Příbram Zlín 27. 5. –

slovácko sparta 27. 5. –

Hradec králové Bohemians 1905 27. 5. –

Teplice Dukla 27. 5. –

karviná Jablonec 27. 5. –

liberec Mladá Boleslav 27. 5. –

16. kolo (so 3. Prosince)
Jablonec Hradec králové 14. 3., 17.00 hod.

Zlín slavia 0:4

sparta Teplice 2:1

Brno karviná 1:1

Jihlava liberec 1:0

Bohemians 1905 Plzeň 15. 3., 17.00 hod.

Dukla slovácko 2:3

Mladá Boleslav Příbram 2:2

17. kolo (so 18. února)
Teplice Brno 1:1

slovácko Jablonec 0:0

slavia Jihlava 2:0

Plzeň Příbram 1:0

karviná Mladá Boleslav 1:1

Hradec králové Dukla 0:2

sparta Bohemians 1905 1:0

liberec Zlín 0:0

18. kolo (so 25. února)
Jihlava Hradec králové 3:1

Dukla karviná 0:0

Brno liberec 1:0

Bohemians 1905 slovácko 0:0

Zlín Plzeň 0:0

Příbram slavia 1:8

Jablonec sparta 3:1

Mladá Boleslav Teplice 1:1

19. kolo (so 4. BřeZna)
Teplice Jihlava 1:0

slovácko Brno 0:0

Jablonec Bohemians 1905 0:0

Hradec králové Mladá Boleslav 0:0

sparta Dukla 1:0

liberec Příbram 2:1

slavia Plzeň 1:0

karviná Zlín 1:0

20. kolo (so 11. BřeZna)
Dukla Jablonec 1:0

Jihlava karviná 2:4

Zlín slovácko 1:1

Příbram Hradec králové 1:0

Brno Bohemians 1905 0:0

Plzeň liberec 1:0

Mladá Boleslav sparta 1:0

slavia Teplice 2:1

21. kolo (so 18. BřeZna)
sparta Zlín 0:0

liberec slavia 1:1

Teplice Příbram 3:0

slovácko Mladá Boleslav 2:1

Hradec králové Brno 0:0

Jablonec Jihlava 5:0

karviná Plzeň 2:3

Bohemians 1905 Dukla 1:2
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P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

PARTNEŘI

 

http://www.euronovagroup.com/
http://skoda.cz/cs/
http://www.niosport.cz
http://www.fontana.cz/
http://www.atac-in.cz/
http://www.travniky.cz/
http://www.uklidpresto.cz/
http://www.zat.cz/
http://www.oztrading.cz/
https://www.eufrat.cz
http://www.bauhaus.cz/
http://www.courtyardpilsen.cz/
http://www.reus.cz
http://jips.cz/
http://www.neoxgroup.cz
http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.dybs.cz/
http://www.delex.cz/cz/
http://www.barenbrug.cz/
http://www.sulco-automotive.com/cs/
http://www.rpsportsagency.cz
http://www.shapecorp.cz/
http://www.pebal.cz/
http://www.foxinterier.cz/
http://www.pamerent.cz/
http://www.bocekmedia.net
http://www.adamza.cz/
http://ecocitytaxi.cz/
http://www.pbs-plzen.cz/
http://www.malby-filip.cz/
http://www.hofmann-personal.cz
http://www.pohl.cz/
http://www.sbsiva.cz/
http://www.pekass.cz/
http://www.imaginekoupelny.cz/
http://www.dotiko.cz/index.php/cz/
http://www.flop-dz.cz/
http://www.matpl.cz/
http://www.merlot.cz/
http://bkinvestis.cz
http://www.sezako.cz/
http://www.blazek.cz/
http://www.abstrakt.cz/
http://www.eurovia.cz/
http://www.prvni-saz.cz/
http://www.kvetiny-zahrady.cz/
http://www.realityglobal.cz/reality-plzen/
http://www.proceram.cz/
http://www.brokerteam.cz/
http://www.merkurmarkt.cz/
http://www.suptel.cz/
http://www.wake.cz/
http://www.adaptprint.cz/
http://klima.kovokasejovice.cz/kovo-kasejovice-klima-s-r-o/
http://www.smp.cz/
http://www.dataexpres.cz/
http://www.airproducts.cz/
http://www.atelier-point.cz/
http://www.artep.cz/
http://www.benes-michl.cz/
http://www.randalegal.com/%E2%80%8E
http://www.intertell.cz
http://www.sportprogres.cz
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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

DSD GROUP

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

Zdrojové soubory 
Varianta 2

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

JAN LUKEŠ

http://http//www.mezopravna.cz/
http://www.raval.cz/
http://www.rrr-cv.cz/
http://www.apetitto-snajdr.cz/
http://www.bohemiasekt.cz/cs/
http://www.vitamix.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.radiosumava.cz/
http://www.radiobeat.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.countryradio.cz/
http://www.cinestar.cz/
https://www.frekvence1.cz
http://www.rozhlas.cz/plzen
http://www.kissproton.cz/
http://www.hitradiofmplus.cz/
http://www.og.cz/
https://www.pepsi.cz/
http://www.ondrasovka.cz
http://www.obreta.cz/
http://www.profesional-plzen.cz/
https://www.inkospor.cz/?gclid=Cj0KEQjwqtjGBRD8yfi9h42H9YUBEiQAmki5OgGjdVNWgAaICnH_pXsYlMAyJXeTr9glR29CF5tUxesaAi888P8HAQ
http://www.typos.cz/
http://www.rybyvlkosov.cz/
http://www.fitness-market.cz/
http://www.general-overnight.cz/
http://www.puz.cz/
http://www.matpl.cz/
http://www.segafredo.cz/
http://www.geis-group.cz/
http://2pgastro.cz/
http://www.balakryl.cz/
http://o2.cz/
http://www.dhl.cz/cs.html
http://www.cortusa-group.cz/
http://www.tran-sig-ma.cz/
http://ledreklamaplzen.cz/
http://www.spo-plzen.cz/cz/
http://www.vhs.cz/
http://www.ekvalita.cz/
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VIKTORIÁNI VYBRALI NEJHEZČÍ VLAJKY NAKRESLENÉ 
ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

„nebylo lehké zvolit tři nejhezčí, 
jelikož všechny návrhy měly něco 
do sebe,“ řekl kovařík, s nímž sou-
hlasil i jeho kamarád Hejda: „Je to 
tak. rozhodování tak chvilku trvalo, 
ale nakonec jsme s kovim dokázali 
vybrat ty tři nejpovedenější.“Za nej-
lepší vlajku byla zvolena ta z titulní 
fotografie článku. nakreslili ji žáci 
Heinová, vilímek, Gadač, Gaszczyk, 
soupír a Perlíková ze třídy 6.B ze 
33. Základní školy v Plzni. Ti se tak 
nyní mohou těšit z toho, že jejich 
návrh byl vyroben a bude použit při 
domácích zápasech viktorie na ro-
dinné tribuně. navíc je čeká osobní 
návštěva vybraných hráčů a pode-
psané plakáty.

„chtěli bychom všem školám, které 
se do soutěže zapojily, poděkovat. 
Jejich návrhy byly opravdu poda-
řené a jsme rádi, že je nabídnuté 
možnosti výher motivovaly k takové 
kreativitě. už dnes se těšíme, až 
budou vlajky použity na tribuně,“ 
vzkázal tiskový mluvčí klubu václav 
Hanzlík.

k vidění na rodinné tribuně Hitrádia 
FM Plus je vítězná vlajka již dnes. 
stejně tak jsou v prostorách rodinné 
tribuny vyvěšeny návrhy žáků zá-
kladních škol, které se umístily na 
druhém a třetím místě kreativní 
soutěže.

viktoria vyhlásila velkou soutěž pro všechny základní školy, se kterými spolupracuje v rámci 

projektu viktorka do škol. Zadání bylo jednoduché – navrhnout vzhled vlajky na rodinnou 

tribunu Hitrádia FM Plus s plzeňskou fotbalovou tematikou. Hráči Jan kovařík a lukáš 

Hejda pak vybrali ty nejhezčí.
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PARTNEŘI MLÁDEŽE

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER MLÁDEŽE

Partneři / 

http://www.kr-plzensky.cz/
http://plzen.apex-casino.cz/
http://sapril.cz/
http://www.valbek.eu/cs/
http://www.nsm.cz
https://www.metrostav.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.eliodservis.cz/
http://www.naspilce.com/
http://www.gambrinus.cz/
http://www.kbexpert.cz/
http://www.kbelektro.cz/%E2%80%8E
http://porsche-plzen.cz/
http://borska-pole.porsche-plzen.cz/
http://www.asstruck.cz/
http://www.carlson-oil.cz/page.php
http://www.swietelsky.cz/
http://www.stavmonta.cz/
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PO VÝJEZDU DO HRADCE PŘIVÍTÁ VIKTORIA SLOVÁCKO

na hradecké hřiště pod malšovickými lízátky mají viktoriáni 
zlaté vzpomínky. Právě zde totiž získali v sezóně 2012/2013 
svůj druhý titul mistra ligy. Tehdy rozhodl zápas mezi Hradcem 
a viktorií nejen o prvním místě pro Plzeň, ale pro domácí zna-
menala porážka od Západočechů definitivní stvrzení sestupu 
do druhé nejvyšší soutěže. i v letošní sezóně mají „votroci“ 
sestupové starosti. na čtrnáctém místě mají před patnáctou 
Jihlavou náskok pouhých dvou bodů. 
v jarní části ePojisteni.cz ligy si Hradečtí 
připsali body pouze za bezbrankové re-
mízy s Mladou Boleslaví a Brnem. nejvy-
tíženějším hráčem nejbližšího soupeře 
viktorie je gólman radim ottmar, který 
v právě probíhajícím ročníku nechyběl 
v brance ani minutu. na druhé straně 
hřiště se činí trojice hráčů narozených 
v roce 1991. čtyřgólové střelce shwarze 
s Malinským stíhá Jan Pázler, jenž má na 
svém kontě o jeden přesný zásah méně. 
Tato trojice se postarala o téměř šede-
sát procent vstřelených branek Hradce 
králové, který vede trenérské duo Bohu-
slav Pilný a Milan Frimmel, přičemž jako 
hlavní trenér je vedený druhý jmeno-
vaný. nejvýraznější hradeckou minulost 
má v plzeňském kádru za sebou odcho-
vanec královehradeckého klubu václav 
Pilař, černo-bílý dres oblékal v sezóně 

2012/2013 také obránce Tomáš Hájek. Při mistrovském zápase 
viktorie v Hradci se ale na hřiště nedostal. utkání začíná na hři-
šti Hradce králové v pátek 7. dubna ve 20.15 hod.

Dalšímu soupeři – jihomoravskému slovácku mají viktoriáni co 
vracet. na venkovním hřišti viktoriáni na podzim ztratili body, 
když v uherském Hradišti remizovali 1:1. nutno podotknout, že 
remíza patří k oblíbeným výsledkům slovácka, které z jednadva-
ceti utkání dovedlo do remízového stavu hned deset. Jiný pohled 
na věc by zcela jistě měl bývalý trenér viktorie Plzeň stanislav 
levý, který před soutěžním ročníkem přebral 1. Fc slovácko jako 
hlavní trenér. Jeho svěřenci sice zůstávají na jaře neporaženi, ale 
z pěti zápasů vytěžili za čtyři remízy a jedno vítězství sedm bodů. 
v případě větší efektivity mohli hráči slovácka atakovat díky mi-
nimálním rozestupům v tabulce vyšší příčky. na šesté místo ztrácí 
levého družina šest bodů. utkání v Doosan areně začíná v neděli 
16. dubna v 18.15 hod.

viktorii Plzeň čekají po dnešním utkání s šestými Teplicemi 

zápasy s celky z druhé poloviny tabulky. Po výjezdu na hřiště 

čtrnáctého Hradce budou viktoriáni hostit v Doosan areně 

desáté slovácko. soupeř z uherského hradiště byl jedním ze 

čtyř, který dokázal viktorii obrat o body.



Lze zakoupit na internetovém obchodě www.pumastore.cz, www.top4football.cz 
a v kamenných obchodech TOP4FOOTBALL - Ječná 15, Praha nebo Bubeníčkova 13, Brno.

17. KOLO ePOJISTENI.CZ LIGA, FC VIKTORIA PLZEŇ–1. FK PŘÍBRAM
SOBOTA 18. ÚNORA, 18.45 HOD., DOOSAN ARENA
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FC VIKTORIA PLZEŇ   
ePOJISTENI.CZ LIGA

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ PŘESTÁVKOU

http://www.pumastore.cz
http://www.top4football.cz


PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:
FC VIKTORIA PLZEŇ–1. FC SLOVÁCKO
NEDĚLE 16. dubna 18.15 HOD., DOOSAN ARENA

Lze zakoupit na internetovém obchodě www.pumastore.cz, www.top4football.cz 
a v kamenných obchodech TOP4FOOTBALL - Ječná 15, Praha nebo Bubeníčkova 13, Brno.

22. KOLO ePOJISTENI.CZ LIGA, FC VIKTORIA PLZEŇ–FK TEPLICE
SOBOTA 1. DUBNA, 20.15 HOD., DOOSAN ARENA
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11
INFORMAČNÍ BULLETIN FC VIKTORIA PLZEŇ / BŘEZEN 2017 / 19 KČ

FC VIKTORIA PLZEŇ   
ePOJISTENI.CZ LIGA

ERIK JANŽA

KAŽDÝ DEN CHCI ODVÉST STOPROCENTNÍ VÝKON
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