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ROMAN PIVARNÍK
ŽENE MĚ TOUHA ZLEPŠOVAT SE
Lze zakoupit na internetovém obchodě www.pumastore.cz, www.top4football.cz
a v kamenných obchodech TOP4FOOTBALL - Ječná 15, Praha nebo Bubeníčkova 13, Brno.

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:
FC VIKTORIA PLZEŇ–PFC LUDOGORETS RAZGRAD
ÚTERÝ 23. SRPNA 2016, 20.45 HOD., DOOSAN ARENA

4. KOLO EPOJISTENI.CZ LIGA, FC VIKTORIA PLZEŇ–FC FASTAV ZLÍN
SOBOTA 20. SRPNA, 18.30 HOD., DOOSAN ARENA
WWW.FCVIKTORIA.CZ

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

Fc VIKTORIA PLzEŇ

Vážení viktoriáni,
podruhé v této sezoně Vás vítám na domácím ligovém zápase. Na první pokus
jsme se vítězství nedočkali, s Bohemians Praha 1905 jsme získali jen bod, což
nás samozřejmě všechny hodně mrzelo. Rozjezd nového ročníku není nikdy
snadný. Hrajete velmi důležité zápasy v evropských pohárech, které mohou
mít vliv na další průběh sezóny, a jdete do nich prakticky rovnou z přípravy. Do
toho samozřejmě nesmí utéct ani ligový začátek. Jakákoli ztráta by v konečném
účtování mohla hodně bolet.
Z tohoto pohledu jsem rád, že jsme zvládli obě venkovní utkání v Jihlavě i Příbrami. Vážím si toho, jak jste nás během všech doposud odehraných zápasů
podpořili právě Vy, naši fanoušci.
Jsem přesvědčený, že dnes celý tým udělá maximum pro výhru a na konci zápasu se Zlínem budeme mít všichni důvod k radosti, zapomeneme na remízu
s Bohemians a oslavíme první domácí ligovou výhru.
Před duelem se Zlínem jsme pro Vás rovněž nachystali novinku, která se
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týká především majitelům permanentních vstupenek. Pokud dopředu víte,
že o víkendu na ligový fotbal nepůjdete, můžete své místo uvolnit a pro
tento zápas nabídnout do volného prodeje. Našim cílem je, aby bylo na každý zápas zaplněné hlediště a dostalo se na všechny, kteří chtějí přijít podpořit Viktorku přímo do Doosan Areny. Za tuto aktivitu poté obdržíte slevový
voucher do fanshopu. Věřím, že se i tato služba chytne a budete ji využívat.

Fotografie: Ladislav Nussbauer a Martin Skála
Grafické zpracování: ARTeP reklama, spol. s r. o.

užijte si příjemný fotbalový večer.

Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
uzávěrka čísla: 17. srpna 2016

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň

Jak to vidím já / VIKTORIÁN 2 epOjIsTeNI.cz lIga 2016

3

4

VIKTORIÁN 2 epOjIsTeNI.cz lIga 2016

rOman Pivarník: žene mĚ tOuHa ZlePŠOvat se

Ve svých devětačtyřiceti letech má za sebou možná
až překvapivě hodně zkušeností jak z prvoligových
trávníků, tak z laviček ligových mužstev. Roman
Pivarník vystřídal ve své aktivní kariéře mezi lety
1986 a 2000 osm klubů v pěti zemích, z trenérského
hlediska je Viktoria Plzeň jeho jubilejním desátým
klubem v kariéře. Přečtěte si to nejdůležitější
z obsáhlého příběhu trenéra, jenž nyní píše další
kapitoly na západě Čech.

Rodina je základ

Ač je Roman Pivarník občanstvím Čech, vyrůstal ve slovenských
Košicích obklopen sportovci. „Naše rodina byla z části fotbalová
a z části atletická. Strýc Ján Pivarník tehdy hrál fotbal za VSS
Košice i národní mužstvo, otec reprezentoval Československo ve
sprintech na sto a dvě stě metrů. Odmala jsem chodil na stadiony
VSS i Lokomotivy, takže jsem vídal tréninky fotbalistů i atletů,“

vzpomíná Roman Pivarník, jenž si pochvaluje dětství v metropoli
východního Slovenska. „Na Košice velmi rád vzpomínám. Město
se v době mého dětství stále budovalo a fotbal v něm měl velkou
tradici. VSS Košice hrály ve špičce československé ligy, dalším klubem byla například Lokomotiva nebo VSŽ Košice. Ve městě byly
vytvořené vynikající podmínky pro sport,“ popisuje Pivarník, jenž
přirozeně za svůj největší dětský vzor považoval strýce Jána Pivarníka, devětatřicetinásobného reprezentanta Československa
a šampióna z mistrovství evropy 1976 v Jugoslávii.
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Po vojně do ligy

Nejlepší léta v Rapidu Vídeň

„Ve škole jsem chodil do atletické třídy, která se otevírala od šestého stupně základní školy, neboť fotbalové třídy v té době ještě
nebyly. V atletice jsem byl úspěšný, ale věnovat jsem se chtěl fotbalu. Došlo to až tak daleko, že jsem trénoval fotbal ve VSS Košice
a v atletice jezdil pouze na závody. Po osmé třídě jsem přešel na
gymnázium a v té době jsem se věnoval už jen škole a fotbalu,“
vypráví Roman Pivarník, který s fotbalem prošel i základní vojenskou službu. „První rok jsme měli vojnu vlastně úplně standardní,
potom jsme navíc hráli i fotbal. V Banské Bystrici, Červené hvězdě
Bratislava i VTJ Tábor jsme museli odsloužit své a možnost hrát
fotbal jsme měli jen jako něco navíc. Noční služby, střelby ve dne
i v noci a další činnosti, které dělají běžní vojáci, jsme dělali i my,“
usmívá se Roman Pivarník. První roky po základní vojenské službě
strávil Pivarník v Dukle Praha a Sigmě Olomouc. „Po vojně jsem
přestoupil do Dukly, která tehdy byla na vrcholu. Setkal jsem se
tam s výbornými hráči jako například Marcel Luhový, Petr Kostelník, Pavel Korejčík, Günter Bittengel a další. Po revoluci ale začala
armáda pomalu fotbal opouštět a mě akorát končila smlouva.
Ozvala se Sigma Olomouc, do které jsem následně přestoupil.“

Největší zahraniční angažmá na tehdejšího ligového hráče čekalo
v sedmadvaceti letech. Jako posilu si ho vyhlédl ambiciózní Rapid
Vídeň, který v následující sezóně získal mistrovský titul. „První dva
roky pro mě nebyly jednoduché, protože Rapid nastartoval úspěšnou éru, která trvá vlastně do dnes. Vyhráli jsme pohár, v Poháru
vítězů pohárů jsme se dostali až do finále. Ve stejném roce jsme
vyhráli ligu a následně hráli základní skupinu Ligy mistrů. Kádr jsme
měli nabitý hráči, kteří se zlepšovali a postupně pronikali do národních mužstev svých zemí,“ vypráví Pivarník, který měl v týmu specifickou pozici. „Kvůli omezení počtu cizinců v klubu mohli nastoupit
vždy jen tři hráči mimo Rakousko. V Rapidu bylo nás cizinců šest,
takže vždy tři hráli a tři byli na tribuně. V tomto jsme se určitým
způsobem střídali, takže se někdy mohlo stát, že jednou jsem byl jen
na tribuně a další týden hrál v základní sestavě,“ pokračuje Roman
Pivarník ve své fotbalové kariéře. „Pamatuji si, že jsme v posledním
kole hráli o titul se Sturmem Graz. Tento zápas jsme museli přeložit
na stadion do Prateru, přišlo na něj padesát tisíc lidí a já vstřelil gól,
kterým jsem se zapsal do dějin Rapidu. Moc gólů jsem nedával, ale
tenhle si v Rapidu pamatuje úplně každý,“ usmívá se Pivarník.
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Fotbalové putování skončilo v Německu
V roce 1997 opustil třicetiletý Pivarník vídeňský Rapid a přes rakouský SV Gerasdorf se dostal do izraelského celku Bnei Jehuda.
„Rapid se rozhodl omladit sestavu a nás tam bylo snad čtrnáct
hráčů nad třicet let, proto jsem Rapid opustil. V izraeli jsme byli
na soustředění, proti izraelským týmům jsme i hráli, takže o nás
měli nějaké zprávy. Když jsem dostal nabídku, věděl jsem, že tuhle
šanci budu chtít zkusit,“ vzpomíná nyní už plzeňský trenér, který
ukončil kariéru v německém celku FC Carl Zeis Jena. „V roce 1999
jsem už chtěl skončit s kariérou, ale Roman Hanus mě doporučil
německému trenérovi. Ten mě přesvědčil k tomu, abych ještě rok
přidal. V Jeně jsem zažil skvělé období, narodil se mi tam syn
a celkově se mi dařilo. Prvních jedenáct zápasů jsem odehrál celých, ale pak přišlo zranění kolena. Měl jsem zpřetrhané vazy i oba

menisky. Operace dopadla skvěle, ale vzhledem k tomu, že jsem
v koleně měl artrózu třetího stupně, znamenalo to pro mě vlastně
ukončení aktivní kariéry.“

V třiatřiceti hlavním trenérem
Na trenérskou dráhu se začal připravovat už jako aktivní fotbalista. „Když jsem hrál v Dukle, studoval jsem fakultu tělovýchovy a sportu v Praze obor trenérství. V Sigmě jsem pak s Tomášem Truchou trénoval přípravky a když jsem přestoupil do
Rapidu, už jsem měl nejvyšší trenérskou licenci. Trénování jsem
se věnoval od mládí, od roku 1994 jsem pracoval se sporttestery nebo sestřihy zápasů. Dnes to jsou samozřejmosti, ale v té
době jsme byli jedni z mála,“ potvrzuje dlouhodobou přípravu

Rozhovor s Romanem Pivarníkem / VIKTORIÁN 2 epOjIsTeNI.cz lIga 2016

7

na trenérské řemeslo Pivarník. Jeho první trenérskou štací se
stala HFK Olomouc, po angažmá v Jihlavě ale přesídlil do saúdskoarabského Al-Qadisiyah FC. „Dostal jsem se tam vlastně
i díky strýci, který pětadvacet let trénoval v arabském světě
a vyhrál čtrnáct trofejí. Vystřídal Kuvajt, Katar, Saúdskou arábii, Omán nebo Spojené arabské emiráty. Jako trenér vyhrál
dokonce i asijský pohár, což je obdoba evropské Ligy mistrů. Co
se týče počtu trofejí, patří mezi tři nejúspěšnější trenéry této
oblasti všech dob,“ prozrazuje Pivarník. Po sezóně ve fotbalově
exotické lokalitě se nynější trenér Viktorie Plzeň vrátil na skok
do Čech, aby následně mohl vzít místo asistenta v důvěrné
známém prostředí. V roce 2006 pracoval u týmu Rapidu Vídeň.
„Všichni mě tam znali a já znal je. Sportovním ředitelem byl
Peter Schöttel, který se mnou ještě hrával, vedoucí mužstva
taktéž. Takže když přišla nabídka z Rapidu, jen těžko se odmítala,“ má jasno Pivarník. Po rakouské metropoli přišel na řadu
slovenský Prešov, který dokázal hned v první sezóně vytáhnout
do ligy. Oklikou přes Dunajskou Stredu se vrátil zpět do české
nejvyšší soutěže.

Úspěchy v domácí soutěži
Od roku 2011 trénoval Jihlavu a znovu potvrdil své kvality, když
pro klub z Vysočiny vydobyl právo startovat v první lize. „V Jihlavě jsem byl hodně spokojený i díky tomu, že jsme postoupili
o ligu výš, ale přišla se svou nabídkou Sigma. V Olomouci žiji a už
dvakrát předtím jsem její nabídku odmítnul. Nechtěl jsem potřetí
promarnit příležitost vrátit se domů,“ vypráví Roman Pivarník,
jenž s hanáckým klubem zvítězil v českém Superpoháru a figuroval v širší špičce tabulky. Přesto byl donucen olomouckou kabinu
opustit. „Byl jsem poprvé v kariéře vyhozen. Drželi jsme se na
čtvrtém místě tabulky a čtyři kola před koncem jsem byl po několika nevydařených zápasech odvolaný,“ popisuje ve stručnosti
nepříjemné chvíle Pivarník. Olomouc nakonec dokončila sezónu
na páté příčce, což byl její poslední vydařený ligový ročník. V následujících třech sezónách dokonce dvakrát sestoupila z nejvyšší
soutěže. Pivarníkovým následujícím působištěm se stal vršovický
Ďolíček. „Bohemka je výjimečný klub už jen tím, jak jej fanoušci

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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zachránili. Má charizma a v česku je pojmem. Práce v ní ale nebyla jednoduchá, protože měla problémy s konkurzem, stadionem
i mládeží. Nám se ale podařilo všechny překážky překonat a první
sezónu jsme zvládli. Druhou jsme pak začínali vlastně znovu, protože kádr se nedal udržet pohromadě. Opět jsme museli budovat
mužstvo, což pro nás byla složitá situace. Ale i přesto to pro mě
bylo krásné angažmá. Chtěli jsme hrát aktivně, tlačili jsme hráče
do fotbalovosti a do atraktivního herního projevu. Dařilo se nám
obírat o body týmy ze špičky soutěže i kluby, které s námi tabulkově sousedily,“ připomíná Pivarník.

Od léta viktoriánem
V letní přestávce 2016 se stal po Karlu Krejčím novým trenérem
Viktorie Plzeň. „Je příjemné vědět, že díky práci, kterou jsem
odváděl, se o mě zajímá Viktorka Plzeň. Poctivou prací je člověk
schopný dostat se dál a udělat další krok kupředu,“ přemýšlí první
muž plzeňské střídačky. „Jezdit do Plzně jako soupeř bylo vždy

složité. Plzeň je stabilizované mužstvo a vždy, když jsme tu hráli,
museli jsme čelit velice aktivnímu a odvážnému fotbalu,“ dodává.
V posledních měsících poznává Pivarník plzeňský klub i z druhé
strany. „Odvedlo se tu velké množství práce jak s mužstvem, se
stadionem tak i s fanoušky. Zatím můžu jen smeknout klobouk,
jak to všechno šlape.“ Nový plzeňský trenér začíná kromě stadionu poznávat i krásy zbytku západočeské metropole. „i když nemáme moc času, prošel jsem si centrum. Byl jsem se podívat na
náměstí a v historické části centra. Ale rychlý sled zápasů mi víc
nedovoluje. Musím se důkladně připravit na každý zápas, cestovat
a pozorovat soupeře. Na prohlídku města bude čas až později,“
usmívá se Pivarník.

Na dvou kolech s větrem o závod
Zatímco většina jeho svěřenců upřednostňuje dopravu na čtyřech kolech, plzeňský kouč si vystačí se dvěma. Jako fanda motorek vlastní cruisera jedné z legendárních světových značek.
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počkat ještě aspoň dva roky, až si bude moct udělat řidičák na
silnější stroj,“ prozrazuje Pivarník starší.
A kde trenér Viktorie Plzeň hledá motivaci? „Motivací je stále se
zlepšovat. Chceme důsledně pracovat, zdokonalovat se a plnit
cíle. Je nepřijatelné usnout na vavřínech. Proto chodím každý
den do práce. Pokud člověk nemá touhu posouvat se dál, může
si někam sednout a odpočívat. To ale není náš případ,“ zůstává
odhodlaný Pivarník.

Dotazník pro Romana Pivarníka
Oblíbené jídlo Losos

Nejlepší dovolená Na jachtě

Oblíbená hudba Rock

Nejlepší odpočinek Na motorce

Oblíbený sport mimo fotbal Lyžování

Adrenalinový zážitek
Seskok padákem ze čtyř kilometrů, rally ve WRC autě

„Když jsem byl mladší, měl jsem Jawu, pak ještě bavoráka, ale
můj sen byl vždycky Harley-Davidson. Mám tak čtyři značky,
které u motorek uznávám, ale tohle je pro mě absolutní klasika,“
říká Pivarník. „Se synem jsme projeli celé Rakousko včetně Großglocknerstraße. Vydávali jsme se na okružní jízdy, ale při mém
zaměstnání není na nějaké delší výlety čas. Když mám dovolenou, snažím se být s rodinou. Naším cílem je projet se synem
Ameriku, ale ještě nevíme, kdy nám vyjde čas. Mladému je šestnáct let a nechce jet jako spolujezdec. Má sice motorku, ale se
stopětadvacítkou bychom toho moc nenajezdili, takže musíme
10

Nejkrásnější stadion Old Trafford

Trenérský vzor Nemám, jdu si vlastní cestou

Nejlepší fotbalový zážitek
Zápas v roce 1996, kdy jsme se stali mistři Rakouska a já v něm
vstřelil vítězný gól
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ve druHém kOle viktOriáni remiZOvali
s BOHemians

V domácí ligové premiéře hostili hráči Viktorie Plzeň na
vlastním hřišti celek Bohemians Praha 1905. Trenér Roman
Pivarník dal od začátku zápasu příležitost útočníkovi Michaelu
Krmenčíkovi, na pravém kraji obrany nastoupil od úvodní
minuty Radim Řezník. Před samotným začátkem zápasu uctily
zaplněné ochozy Doosan Areny minutou ticha brankářskou
legendu Josefa Čalouna a fanouška Rostislava Picku.

12
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První branka na sebe nenechala dlouho čekat. Neuběhlo ani deset minut, když se David Limberský po skvělé průnikové přihrávce
prodral do vápna a vybídl ke skórování Jana Kopice. Tomu nedělalo
problém trefit odkrytou část branky a otevřít gólový účet zápasu
– 1:0! Ve třiadvacáté minutě si oba role otočili, ale Limberského
zakončení mířilo metr vedle levé tyče. Po dalších deseti minutách
ohrozil Budinského v brance Bohemky z bezprostřední blízkosti
Krmenčík. Hostující gólman dokázal míč pohotově vyrazit. To se
ale nepodařilo na druhé straně Kozáčikovi a od 36. minuty tak byl
stav znovu nerozhodný. Lobem se prosadil Martin Hašek a určil
tak poločasový výsledek.

V úvodu druhé půle se do zakončení dvakrát dostal Roman Hubník,
poprvé ale netrefil míč ideálně nohou, o chvíli později mu v gólové
hlavičce zabránil protihráč. Plzeň se snažila svého soupeře unavit
kombinačním fotbalem, při kterém často držela míč, gólových šancí
ale nepřibývalo. i proto se trenér Pivarník rozhodl okysličit ofenzivu
svého týmu. V 60. minutě poslal na hrací plochu místo záložníka
Milana Petržely útočníka Marka Bakoše. V 64. minutě mohl přidat
svou druhou branku v zápase hostující Hašek, jenž postupoval zcela
sám na Kozáčika. Plzeňská jednička ale svůj tým v klíčovém okamžiku podržela. V 70. minutě vyměnil navrátilce do sestavy Radima

FC Viktoria Plzeň – Bohemians Praha 1905 1:1 (1:1)
Branky: 10. Kopic - 36. Hašek
ŽK: Hořava – Gajič, Švec, Dostál, Bartek, Jeslínek
Rozhodčí: Orel – Kubr, Arnošt
Diváci: 10 890
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník (71. Kovařík), Baránek, Hubník,
Limberský – Hrošovský (81. Hromada), Hořava – Petržela (60. Bakoš),
Kolář, Kopic – Krmenčík
Bohemians Praha 1905: Budinský – Dostál, Krch, Gajič, Havel – Švec –
Hašek (87. Jindřišek), Hubínek, Jirásek, Čížek (62. Jeslínek) – Kuchta
(69. Bartek)

Řezníka na hrací ploše Jan Kovařík. A byl to právě levonohý záložník, který se pokusil o devět minut později překvapit Budinského.
S jeho skákavou střelou si ale pražský gólman poradil. V jednaosmdesáté minutě využil Roman Pivarník i třetí možnosti ke střídání,
Patrika Hrošovského nahradil Jakubem Hromadou, jenž si tak připsal premiéru v plzeňském dresu. V 84. minutě se sice viktoriánům
podařilo dostat míč do sítě, branka ale nebyla pro porušení pravidla
o ofsajdu uznána. V devadesáté minutě střílel tvrdě Kopic, proti
míči z jeho kopačky se ale dokázal brankář hostí vymrštit. Nastavený čas přinesl ještě přímý volný kop Jana Kovaříka, jenž ale skončil pouze v rukavicích Budinského. Zápas proto skončil remízou 1:1.
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viktOria PlZeň PO suverénním vÝkOnu vYHrála
v PříBrami 3:0
FC Viktoria Plzeň si v předehrávce 3. kola ePojisteni.cz
ligy zvýšila sebevědomí před úvodním utkáním play off
Ligy mistrů s Ludogorcem Razgrad, když vyhrála na hřišti
Příbrami 3:0. O branky Viktorie se postarali Marek Bakoš,
Michal Ďuriš a Jan Kovařík.

Viktoria do utkání v Příbrami nastoupila s Jakubem Hromadou,
který si tak ve středu zálohy připsal první start v základní sestavě.
Další změnu přichystal trenér Roman Pivarník v útoku, kde Plzeň
reprezentovali hned dva hrotoví hráči – Marek Bakoš a Michal Ďuriš.
úvod zápasu patřil domácím, Matějů vyrobil coby poslední hráč
Viktorie na vlastní polovině neuvěřitelnou chybu, díky které pelášil sám na branku Majtán. Ten se snažil přehodit Kozáčika, což
se mu povedlo, ale bránu přestřelil. V sedmé minutě mohl krajní
obránce Plzně své zaváhání napravit a ve velkém vápně napřáhl
ke střele. Na jeho pokus brankář Hruška nedosáhl, ale balon orazítkoval pouze břevno. Západočeši byli od té doby jasně lepším
týmem a tlačili se do zakončení. Hubníkova hlavička po Kovaříkově rohu mířila těsně vedle, stejně jako pokus Kopice. Ve 22.
minutě Bakoš vypálil z přímého kopu a brankář jeho pokus pouze
vyrazil k volnému Hubníkovi. Ten nezazmatkoval a než ho stačil
zfaulovat Hruška, přihrál volnému Hejdovi. Obránce Plzně sice
dopravil míč do sítě, ale ještě předtím rozhodčí pískl penaltu,
ke které se postavil Marek Bakoš a s přehledem poslal Viktorii
do vedení – 1:0! Plzeň byla při chuti a dál útočila. Aktivní Kopic
nejprve hledal přihrávkou ve vápně volného Ďuriše, kterému chybělo pár kroků k zakončení, ve 33. minutě se krajní záložník sám
dostal do šance, ovšem jeho hlavičce scházelo pár centimetrů.
O další 4 minuty později se fanoušci Plzně radovali znovu. Na
rohový kop Kopice si nejlépe naskočil Michal Ďuriš a hlavou zvýšil
na 2:0! V závěru poločasu ještě mohli hosté přidat další gól, ale
14
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Kovařík přihrál příliš překotně do prostoru, kde stál pouze brankář Hruška. Do šaten šli ale i tak spokojenější viktoriáni s poločasovým vedením 2:0.
i po změně stran byla Plzeň aktivnějším týmem, hráči v bílých
dresech měli míč více na svých kopačkách. Ve 49. minutě potáhl
míč po straně Ďuriš, přihrál do vápna, kde na zadní tyči číhal úplně
volný Jan Kovařík a pouze doklepl balon do prázdné branky – 3:0!
V 54. minutě předvedl skvělý zákrok brankář Kozáčik, který konečky prstů vytáhl centr z pravé strany. Míč přitom mířil přímo do
šibenice. Svěřenci trenéra Romana Pivarníka si hlídali vedení a už
se tolik nehnali do útoku, do šancí se tak začali dostávat domácí
hráči. Jenže forma kolem Příbrami na začátku sezony pouze prošla kolem, nakoukla a šla dál, a tak i přes velkou snahu skončily
pokusy Rezka i Peltiera vedle plzeňské branky. V 72. minutě dostal
Kopic na polovině hřiště zbytečnou druhou žlutou kartu a musel
předčasně do sprch. i přes to, že viktoriáni hráli v deseti, stále byli
lepším týmem a čtvrtou branku mohl přidat po pěkné kombinaci
Matějů, jeho ránu ale zblokovali obránci domácího týmu. Třináct
minut před koncem odešel za potlesku plzeňských fanoušků střelec první branky Marek Bakoš a nahradil ho František Rajtoral.
Krajní záložník se ihned zapojil do hry, dobrou přihrávkou našel
ve vápně Michala Ďuriše, který ale pálil z první pouze vedle. O pár
okamžiků později slovenský útočník opustil hřiště a nahradil ho
Michael Krmenčík. V závěru utkání se balon pohyboval spíše kolem středu hřiště a zápas se tak pouze dohrával. Na posledních

pět minut nahradil Jakuba Hromadu další středový záložník Tomáš Kučera. Příbram sice v posledních vteřinách zamkla Viktorii
na její polovině a snažila se vstřelit aspoň čestný gól, to se jí ale
nepovedlo. Plzeň tak ve 3. kole ePojisteni.cz ligy vyhrála nad Příbramí zcela zaslouženě 3:0.

1. FK Příbram–FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

Branky: 25. Bakoš (pen.), 37. Ďuriš, 49. Kovařík
ŽK: Chaluš, Hruška, Rezek, Divíšek – Kopic, Hromada, Kovařík
ČK: 73. Kopic
Rozhodčí: Hrubeš – Pospíšil, Hrabovský
1. FK Příbram: Hruška – Divíšek, Tregler, Ferrara, Chaluš – Trapp,
Krameš, Peltier (75. Brandner), Pilík (53. Pecháček), Rezek (C) (84.
Bourenane) – Majtán
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Matějů, Hejda, Hubník, Limberský –
Hořava, Hromada (86. Kučera) – Kopic, Bakoš (76. Rajtoral), Kovařík
– Ďuriš (81. Krmenčík)
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PředstavuJeme sOuPeře: Fc Fastav Zlín
Fastav Zlín v podzimní části loňské sezony patřil k největším
překvapením sezony, když dlouho okupoval horní příčky
tabulky. Po skvělém rozjezdu se ale tým v roce 2016 zasekl
a nakonec se do konce soutěže strachoval o udržení v lize.
Letošní ročník ePojisteni.cz ligy začíná pro Fastav podobně
a po třech zápasech patří nejbližšímu soupeři Viktorie
aktuálně třetí místo.

Zlínský klub byl založen v roce 1919 jako SK Zlín a útočištěm se mu
stalo hřiště na pronajatém trhovišti zvaném „Za sýpkou“. Po výpovědi z tohoto hřiště bylo nutné se obrátit na firmu Baťa. Tato spo16
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lupráce vyústila v roce 1924 k přejmenování klubu na SK Baťa Zlín.
V roce 1932 se Zlín stal poprvé mistrem Hanácké fotbalové župy
a získal také titul „Mistr Moravy“. V roce 1938 se mužstvu podařilo
vyhrát Moravskoslezskou divizi a poprvé postoupit do nejvyšší
soutěže. Za protektorátu pak Zlín patřil k nejlepším mužstvům za
Spartou a Slavií. V následujících letech Zlín pendloval mezi první
a druhou ligou. V roce 1970 vyhrál klub už jako TJ Gottwaldov Československý pohár, a postoupil tak do Poháru vítězů pohárů. Po
přejmenování města zpět na Zlín v roce 1990 se klub stal samostatným právním subjektem pod názvem FC Svit Zlín. Ani v následujících letech se Zlín v nejvyšší soutěži dlouhodoběji neudržel. Od
roku 2012 nese moravský
klub název FC Fastav
Zlín a úspěchy s novým
sponzorem na sebe nenechaly dlouho čekat.
V sezóně 2014/15 obsadil
klub konečné 3. místo ve
druhé lize, po odřeknutí
účasti v tabulce druhého
FK Varnsdorf dostal příležitost hrát v sezóně
2015/16 1. českou ligu,
kterou využil. Do první
ligy se vrátil po šesti letech a podařilo se mu naplnit cíl, který byl udržet
nejvyšší soutěž ve Zlíně.
Před sestupující Sigmou
Olomouc měl Fastav tříbodový náskok.
V letošní sezoně Zlín po
třech odehraných zápasech okupuje třetí místo
tabulky a jen o skóre za Viktoriá, diváci tak uvidí souboj o první
místo. Soupeř Viktorie na svém hřišti porazil Příbram (2:0) a překvapivě také Liberec (2:1), k tomu přidal remízu 2:2 v Praze se Slavií.

PREMIÉRA V CINESTAR
18. SRPNA

PREMIÉRA V CINESTAR
18. SRPNA

více informací naleznete na

www.cinestar.cz
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JuniOři viktOrie PO dvOu ÚvOdnícH PrOHrácH
ZaBrali a PříBrami nasáZeli PĚt GÓlŮ
už tři zápasy Juniorské ligy za sebou mají hráči FC Viktorie
Plzeň do jednadvaceti let. V úvodním utkání junioři prohráli

to evidentně povzbudilo, a když se o minutu později trefil i Lukáš
Matějka po centru Hejdy, bylo zaděláno na drama. Žádná další
šance však již nepřišla a tři body tedy putovaly do Jihlavy.

doma s Jihlavou, o týden později nestačili na Bohemians
Praha 1905 a v posledním zápase porazili Příbram 5:2.

1.kolo, neděle 31.7.2016, 11.00 hod.

FC Viktoria Plzeň u21–FC Vysočina Jihlava u21 2:3 (0:3)
Branky: 89. Suchan, 90. Matějka – 4. Šerý, 6. Záviška, 34. Sargsjan
Plzeň: Sváček – Petr, Hejda, Hašek, Brožík, Kopřiva, Matějka, Krušina (46. Havel), Kule, Suchan, Teršl.
Jihlava: Kotnour – Vedral, Pěnkava, Vitásek (83. Beseda), Záviška
(21. Bajer), F. Novotný (70. Čermák), Sargsjan (55. Svatík), Dujmovič, Včelka (63. J. Novotný), Pedro, Šerý.

2.kolo, pondělí 8.8.2016, 11.00 hod.

Bohemians Praha u21–FC Viktoria Plzeň u21 1:0 (1:0)
Hosté vstoupili do zápasu velmi aktivně a hned ve čtvrté minutě
parádním způsobem proměnil přímý kop kapitán Jihlavy Šerý,
který vymetl šibenici domácí branky. A aby toho nebylo málo,
o dvě minuty později ještě z protiútoku udeřil Záviška a bylo to
2:0. Další velká rána pro svěřence kouče Schveinerta přišla ve 34.
minutě, kdy z výborně vedeného protiútoku nacentroval Bajer na
Sargsjana, který nedal domácímu brankáři Sváčkovi šanci zasáhnout – 3:0 pro Vysočinu. Po změně stran viktoriáni svého soupeře
zatlačili, ale góly začaly dávat až v samém závěru zápasu. V 89.
minutě se do odraženého balonu opřel Jan Suchan – 1:3. Domácí
18
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Branka: 37. Blecha
Bohemians: Dařina – Brak, Jindřišek (46. Hradecký), Rothe (C),
Blecha, Kostka, Santos (46. Horizrál), Vacík, Vaníček (83. Věchtík),
Šetina (46. Herique), Charvát (60. Krivosheev)
Plzeň: Sváček – Hejda (72. Petr) , Kopřiva (72. Kule), Debellis, Matějka,
Suchan, Graiciar, Novák (C), Hromada (46. Havel), Vukajlovič, Teršl

V úvodní půlhodině hry se hrál oboustranně vyrovnaný fotbal, ale
diváci viděli spíš boj ve středu pole. Do první větší šance se dostali ve 33. minutě viktoriáni a brankář Dařina musel zasahovat
proti střele Debellise. O čtyři minuty později přišla šance na druhé
straně, Filip Blecha z velkého vápna vypálil a Sváček na míč nedosáhl - 1:0.
Plzeň mohla vyrovnat v 53. minutě, ale Suchanovu dorážku do
prázdné brány vyrazil domácí obránce mimo. Po hektické pasáži
se hra trochu uklidnila a v 67. minutě měl obrovskou šanci Kostka,
který trefil tyč. Poslední vlnu vzdoru předvedla Plzeň v 77. minutě,
kdy Matějka nastřelil spojnici Dařinovy brány. Zajímavý zápas plný
šancí, ovšem jen s jednou brankou, tak skončil hubeným vítězstvím domácích Bohemians.

Plzeň: Sváček – Hašek (62. Hejda), Brožík (84. Kule), Graiciar (74.
Skála), Debellis, Matějka, Havel, Suchan, Vukajlovič, Novák, Teršl
Příbram: Boháč – Makoš, Břížďala (65. Polanský), Ježdík, Šrain (71.
Červeňák), Růžek, Laňka, Moravec, Kvída, Holý, Macek (80. Dacič)

Po vyrovnané půlhodině udeřili jako první domácí, když nádhernou
ránou z dálky obránce Martin Debellis vymetl šibenici – 1:0! Příbram se svojí odpovědí přišla po pěti minutách. Sváčkovi vypadl
míč a následně stáhl k zemi jednoho z příbramských hráčů. Petr
Ježdík nařízenou penaltu proměnil s přehledem – 1:1. Do druhé
půle vstoupili lépe hosté a po osmi minutách hry poslal Příbram
do vedení Jakub Moravec. Viktoriáni vyrovnali hned z protiútoku.
Lukáš Matějka srovnal střelou na přední tyč a začal tak svůj koncert – 2:2! V 63. minutě se Viktoria dostala znovu do vedení, když
se hlavou prosadil Jan Suchan – 3:2. Následně už přišla chvíle pro
Lukáše Matějku, který nejprve prostřelil Boháče po zemi a čtvrthodinu před koncem hlavou dovršil hattrick – 5:2.

3.kolo, neděle 14.8.2016, 11.00 hod.
FC Viktoria Plzeň u21–1. FK Příbram u21 5:2 (1:1)
Branky: 54., 67. a 75. Matějka, 35. Debellis, 63. Suchan – 41. Ježdík
(pen.), 53. Moravec
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Fc viktOria PlZeň
1

matúš kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 184
Zápasy za FCVP 112
Čistá konta 80

13

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 10
Zápasy za FCVP 10
Čistá konta 4

14

radim řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 175
Zápasy za FCVP 79
Prvoligové branky 6

20

Jakub Šiman
7. 1. 1995
Post brankář
Prvoligové starty 0
Zápasy za FCVP 0
Čistá konta 0

22

Jan Baránek
26. 6. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 72
Zápasy za FCVP 34
Prvoligové branky 8

17

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 82
Zápasy za FCVP 68
Prvoligové branky 7

33

lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 96
Zápasy za FCVP 59
Prvoligové branky 6

28

marián čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 64
Zápasy za FCVP 64
Prvoligové branky 12

19

Jan kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 197
Zápasy za FCVP 97
Prvoligové branky 25

2

aleš matějů
3. 6. 1996
Post obránce
Prvoligové starty 34
Zápasy za FCVP 19
Prvoligové góly 1

24
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Jakub Hromada
25. 5. 1996
Post záložník
Prvoligové starty 1
Zápasy za FCVP 1
Prvoligové branky 0

7

tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 210
Zápasy za FCVP 78
Prvoligové branky 23

25

4

roman Hubník
6. 6. 1984
Obránce
Prvoligové starty: 190
Zápasy za FCVP 50
Prvoligové branky 12

6

václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 81
Zápasy za FCVP 53
Prvoligové branky 14

Jan suchan
18. 1. 1996
Post záložník
Prvoligové starty 32
Zápasy za FCVP 0
Prvoligové branky 3

3

26

daniel kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 283
Zápasy za FCVP 203
Prvoligové branky 72

8

david limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 290
Zápasy za FCVP 269
Prvoligové branky 19

10

Jan kopic
4. 6. 1990
Post záložník
Prvoligové starty 144
Zápasy za FCVP 29
Prvoligové branky 28

11

milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 294
Zápasy za FCVP 199
Prvoligové branky 38

27

František rajtoral
12. 3. 1986
Post záložník
Prvoligové starty 284
Zápasy za FCVP 169
Prvoligové branky 32

29

tomáš kučera
20. 7. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 79
Zápasy za FCVP 8
Prvoligové branky 8

12

15

16

23

michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 155
Zápasy za FCVP 128
Prvoligové branky 36

michael krmenčík
15. 3. 1993
Post útočník
Prvoligové starty 46
Zápasy za FCVP 10
Prvoligové góly 11

Jan Holenda
22.8. 1985
Post útočník
Prvoligové starty 152
Zápasy za FCVP 36
Prvoligové branky 24

marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 167
Zápasy za FCVP 127
Prvoligové góly 58

roman Pivarník
17. 2. 1967
hlavní trenér

Pavel Horváth
22. 4. 1975
asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20. 6. 1970
asistent trenéra

martin vaniak
4. 10. 1970
asistent trenéra

tomáš trucha
17. 10. 1971
asistent trenéra

miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

václav rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk sláma
3. 9. 1948
masér

Bc. Petr nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

Bc. robert Beneš
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Phdr. michal rukavička
22. 9. 1985
fyzioterapeut,
kondiční trenér

mudr. Petr nepraš
6. 5. 1971
lékař

mudr. Jonáš kudela
21. 1. 1983
lékař

mudr. Petr Zeman, mBa
1. 8. 1977
lékař
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nOvinka PrO FanOuŠkY: naBídni své místO

Prakticky každý domácí zápas Viktorie Plzeň je vyprodaný.
Přesto se na stadionu občas objeví volné sedačky, které
neobsadil některý z permanentkářů. Klub nyní nabízí
možnost, jak tato místa nabídnout ostatním fanouškům.

Jak nový systém funguje? Pokud majitel permanentní vstupenky
dopředu ví, že na fotbal nepůjde, může přes odkaz na internetových
stránkách klubu nebo na webu Plzeňské vstupenky odhlásit své
místo právě na tento zápas. Jeho sedačka bude v tu chvíli nabídnuta do volného prodeje. Pokud si toto místo někdo zakoupí, obdrží
permanentkář jeden pracovní den po zápase dárkový poukaz na 50
Kč do Viktoria shopu. Ten je platný deset dní od data zápasu a vztahuje se na veškeré zboží včetně vstupenek zakoupených právě ve
fan shopu.
„Novým systémem reagujeme na časté dotazy ze strany fanoušků,
kteří nemohou sehnat vstupenky a přitom například prostřednictvím televizních obrazovek vidí na stadionu prázdná místa. Držite22
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lům permanentních vstupenek i potencionálním novým fanouškům
tímto chceme nabídnout zajímavou možnost a věříme, že ji budou
využívat,“ říká mluvčí klubu Václav Hanzlík. „Jsme si vědomi, že je
potřeba vzájemně komunikovat a žádáme majitele permanentních
vstupenek o spolupráci,“ doplňuje Hanzlík.
Dalším opatřením, jak eliminovat neobsazené, přesto ‘prodané‘
sedačky, je monitoring návštěvnosti. Pokud některý z permanentkářů nenavštíví během sezony 5 a více ligových zápasů, aniž by se
odhlásil v novém systému, ztratí předkupní právo na permanentku
na další sezonu. „Tato opatření má jednoznačně upřednostnit věrné
fanoušky, kteří navštěvují Doosan Arenu bez ohledu na soupeře,“
uvádí další opatření Hanzlík. „Jakkoliv chápeme, že termíny duelů se
rozhodnutím televizních stanic velmi často mění a pro fanoušky není
jednoduché se jim přizpůsobit, prosíme naše příznivce o spolupráci.
Ztráta předkupního práva na další sezonu je až tou poslední možností, které se vzájemnou kooperací budeme chtít vyhnout. Fanoušek, který nemůže zápas navštívit, může svoji permanentku předat
kamarádovi či známému a své místo tak využít. Nově představený
systém mu navíc umožňuje jednoduché odhlášení z pohodlí domova.
Při těchto možnostech se mu samozřejmě ´absence´ nezapočítává.
Nepředpokládané události typu nemoci apod. by pak měly bohatě
pokrýt povolené čtyři absence,“ zakončuje Hanzlík.

dOrOst u19 na ZávĚr letní PříPravY POtráPil
BaYern mnicHOv
Ligová sezóna se rozbíhá nejen prvnímu týmu Viktorie
Plzeň, ale také starším dorostencům. Svěřenci trenéra Jiřího
Kohouta za sebou mají povedenou letní přípravu, poslední
utkání před startem ligy odehráli v Německu s věhlasným
Bayernem Mnichov.

dostali zbytečnou branku. Oni rychle rozehráli a my jen koukali
na to, jak jejich útočník běží sám na Šampalíka. Postupem času
jsme si zvykli na tempo hry a ve druhé půli jsme určitě byli Bayernu vyrovnaným protivníkem. V 78. minutě vyrovnal Rychnovský krásnou ranou do šibenice. O dvě minuty později se ale
soupeř znovu dostal do vedení po rychlé kombinaci,“ rekapituluje průběh přípravného zápasu Kohout. „Bayern určitě zaslouženě vyhrál, ale my se nemáme za co stydět. Kluci bojovali
a byla to pro ně skvělá škola do budoucna,“ dodává trenér u19.
Generálka s Bayernem Mnichov završila přípravné období. „Letní
příprava pro nás byla povedená. Odehráli jsme několik dobrých zápasů a utkali se s celou řadou zahraničních týmů. Kromě Bayernu
jsme hráli v Memoriálu Stanislava Štrunce s Wolverhamptonem,
Mnichovem 1860 a pozdějším vítězem Greuther Fürth. Z českých
týmů jsme změřili síly se Slavií, Příbramí a Teplicemi, se kterými
se budeme potkávat také v lize. Tým máme složený dobře a myslím, že je hodně kvalitní. Sám se těším na sezonu, ti kluci mají
velkou chuť do fotbalu. V přípravě jsme hráli moderní, kombinační
fotbal, kterým se chceme prezentovat i v mistrovských zápasech,“
dodává trenér.

FC Bayern Mnichov U19–FC Viktoria Plzeň U19 2:1 (1:0)

Branka Viktorie: 78. Rychnovský
FC Viktoria Plzeň u19: Šampalík – Kadar, Vacovský, Čihák,
Rychnovský – Vais (80. Suchý), Petr – Pihrt (82. Azberger), Mudra
(59. Vilček), Kulhánek – Pinc
„Byla to pro nás generálka před vstupem do ligy a myslím, že
jsme obstáli dobře. S Bayernem jsme si totiž mohli skvěle vyzkoušet styl hry, který chceme praktikovat v soutěži, to znamená kombinační fotbal ve vysokém tempu a snahu hrát rychle
s balonem. V první půli jsme se sžívali s rychlostí hry a se souboji. Po špatně dohrané situaci při bránění standardky jsme

FC Bayern Mnichov u19: Hoffmann – Stingl, isherwood, Götze, Friedl
(72. Türkkalesi) – Shabani (81. Kollmann), Fein (72. Memetoglou),
Tarnat (72. Zaiser), Tillman (59. Franzke) – Crnicki (46. Hadzic),
Wintzheimer
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soupiska
domácí / FC Viktoria Plzeň

hosté / FC Fastav Zlín

brankáři
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Jakub Šiman

27. 12. 1983
13. 6. 1984
7. 1. 1995

Obránci
2 Lukáš Hejda
3 Aleš Matějů
4 Roman Hubník
8 David Limberský
14 Radim Řezník
22 Jan Baránek
28 Marián Čišovský

9. 3. 1990
3. 6. 1996
6. 6. 1984
6. 10. 1983
20. 1. 1989
26. 6. 1993
2. 11. 1979

Záložníci
6 Václav Pilař
7 Tomáš Hořava
10 Jan Kopic
11 Milan Petržela
17 Patrik Hrošovský
19 Jan Kovařík
24 Jan Suchan
25 Jakub Hromada
26 Daniel Kolář
27 František Rajtoral
29 Tomáš Kučera

13. 10. 1988
29. 5. 1988
4. 6. 1990
19. 6. 1983
22. 4. 1992
19. 6. 1988
18. 1. 1996
25. 5. 1996
27. 10. 1985
12. 3. 1986
20. 7. 1991

Útočníci
12 Michal Ďuriš
15 Michael Krmenčík
16 Jan Holenda
23 Marek Bakoš

1. 6. 1988
15. 3. 1993
22. 8. 1985
15. 4. 1983

HLAVNÍ TRENÉR
Roman Pivarník
ASISTENTi TRENÉRA
Zdeněk Bečka, Pavel Horváth, Martin Vaniak, Tomáš Trucha
24
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Brankáři
17 Stanislav Dostál
1 Tomáš Holý

20. 6. 1991
10. 12. 1991

Obránci
27 Ondřej Bačo
18 Tomáš Hájek
4 David Hubáček
24 Jakub Jugas
2 Michal Malý
20 Lukáš Pazdera

25. 3. 1996
1. 12. 1991
23. 2. 1977
5. 5. 1992
29. 5. 1987
6. 3. 1987

Záložníci
25 Robert Bartolomeu
15 Antonín Fantiš
21 Josef Hnaníček
9 Lukáš Holík
13 Tomáš Janíček
23 Miloš Kopečný
16 Róbert Matejov
6 David Štípek
11 Vukadin Vukadinovič
22 Diego Živulič

3. 12. 1993
15. 4. 1992
28. 12. 1986
23. 8. 1992
7. 9. 1982
26. 12. 1993
5. 7. 1988
31. 5. 1992
14. 12. 1990
23. 3. 1992

Útočníci
7 Dame Diop
26 Šimon Chwaszcz
29 Marko Jordan
10 Tomáš Poznar

15. 2. 1993
28. 5. 1996
27. 10. 1990
27. 9. 1988

Hlavní trenér
Bohumil Páník
Asistenti trenéra
Jan Somberg, Bronislav Červenka, Otakar Novák

videO maGaZín red & Blue se nOvĚ natáčí na Jižní
triBunĚ dOOsan arenY
Téměř přesně před dvěma lety spatřil světlo světa v českém fotbalovém
prostředí vůbec první oficiální video magazín Red & Blue. Aktuálně mohou
fanoušci na YouTube kanálu Viktoria TV zhlédnout 28. díl oblíbeného
pořadu. Hostem je sympaťák ze Slovenska Marek Bakoš, který si jako
první z hráčů vyzkoušel novinku letošní série Red & Blue – Horviho kvíz.

„Chceme samozřejmě stále přinášet něco nového,
aby se diváci u sledování Red & Blue nenudili. Věřím, že se bude líbit nové studio, které se nachází ve
Skyboxu na jižní tribuně. Za hostem je tak krásně vidět v podstatě celá protilehlá tribuna Doosan Areny
a trávník. Co se obsahu týká, tak v loňské sezoně
jsme se zaměřovali spíše na fotbalová témata a trochu jsme poodkryli také osobní život hráčů. Letos
bychom rádi s viktoriány probírali klasická témata
každodenního života. Fanoušci se tak o svých oblíbených hráčích dozví více například o tom, na co rádi
zajdou do kina popřípadě jakou čtou zrovna knihu
a nechybí dotazy ani na rodinný život, či aktuálně na
Olympijské hry v Riu,“ říká moderátor Jiří Poór.
V Red & Blue nechybí výsledkový servis mládeže
a žen se sestřihem z vybraného utkání, v novince
video magazínu hraje hlavní roli Pavel Horváth.
„Baky si jako první vyzkoušel Horviho kvíz, ve kterém plzeňská legenda dává hráčům různě těžké
fotbalové otázky, Pavel si je vymýšlí sám a má jich
připravenou celou řadu,“ dodává Poór. „Natáčení
mě bavilo a Horviho kvíz jsem si užil. Musím uznat,
že u poslední otázky jsem se trochu zapotil, ale
nakonec jsem na správnou odpověď přišel,“ popisuje Marek Bakoš.
Oblíbený slovenský reprezentant se ve studiu také
dozví, co si o něm myslí jeho spoluhráči z kabiny.
Michal Ďuriš, Patrik Hrošovský a Daniel Kolář mu
například vybírali povolání, kdyby Bakoš nebyl fotbalistou.
Celý díl Red & Blue můžete zhlédnout na YouTube
kanálu Viktoria TV. Pořad vychází před každým domácím ligovým zápasem už od 28. srpna 2014.
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1. kolo (so 30. července)

6. kolo (So 10. září)

Teplice

0:1

Liberec

Plzeň

10. 9.

–

Liberec

Hradec Králové

22. 10.

–

Jihlava

Plzeň

1:2

Jablonec

Dukla

10. 9.

–

Slavia

Slovácko

22. 10.

–

Zlín

Příbram

2:0

Bohemians 1905

Brno

10. 9.

–

Plzeň

Sparta

22. 10.

–

Jablonec

Karviná

5:3

Sparta

Mladá Boleslav

10. 9.

–

Příbram

Jablonec

22. 10.

–

Sparta

Slovácko

3:2

Slovácko

Zlín

10. 9.

–

Zlín

Bohemians 1905

22. 10.

–

Ml. Boleslav

Liberec

3:0

Hradec Králové

Příbram

10. 9.

–

Jihlava

Dukla

22. 10.

–

Bohemians 1905

Hradec Králové

0:3

Teplice

Slavia

10. 9.

–

Mladá Boleslav

Brno

22. 10.

–

Brno

Slavia

Odl.

Karviná

Jihlava

10. 9.

–

Karviná

Teplice

22. 10.

–

2. kolo (so 6.srpna)

7. kolo (So 17. září)

12. kolo (So 29. října)

Slovácko

Dukla

2:2

Slavia

Liberec

17. 9.

–

Mladá Boleslav

Zlín

29. 10.

–

Hradec Králové

Jablonec

1:2

Plzeň

Karviná

17. 9.

–

Brno

Jihlava

29. 10.

–

Karviná

Brno

1:1

Příbram

Teplice

17. 9.

–

Dukla

Plzeň

29. 10.

–

Plzeň

Bohemians 1905

1:1

Zlín

Sparta

17. 9.

–

Jablonec

Slavia

29. 10.

–

Příbram

Mladá Boleslav

0:1

Jihlava

Jablonec

17. 9.

–

Bohemians 1905

Liberec

29. 10.

–

Liberec

Jihlava

1:1

Mladá Boleslav

Slovácko

17. 9.

–

Sparta

Příbram

29. 10.

–

Teplice

Sparta

0:0

Brno

Hradec Králové

17. 9.

–

Slovácko

Teplice

29. 10.

–

Slavia

Zlín

2:2

Dukla

Bohemians 1905

17. 9.

–

Hradec Králové

Karviná

29. 10.

–

3. kolo (so 13. srpna)

8. kolo (So 24. září)

13. kolo (So 5. listopadu)

Příbram

Plzeň

0:3

Dukla

Brno

24. 9.

–

Liberec

Sparta

5. 11.

–

Jablonec

Slovácko

2:2

Jablonec

Mladá Boleslav

24. 9.

–

Slavia

Bohemians 1905

5. 11.

–

Mladá Boleslav

Karviná

1:2

Bohemians 1905

Příbram

24. 9.

–

Plzeň

Jablonec

5. 11.

–

Zlín

Liberec

2:1

Sparta

Slavia

24. 9.

–

Příbram

Dukla

5. 11.

–

Brno

Teplice

0:0

Slovácko

Jihlava

24. 9.

–

Zlín

Brno

5. 11.

–

Bohemians 1905

Sparta

0:2

Hradec Králové

Zlín

24. 9.

–

Jihlava

Mladá Boleslav

5. 11.

–

Dukla

Hradec Králové

3:0

Teplice

Plzeň

24. 9.

–

Teplice

Hradec Králové

5. 11.

–

Jihlava

Slavia

1:1

Karviná

Liberec

24. 9.

–

Karviná

Slovácko

5. 11.

–

4. kolo (So 20. srpna)

9. kolo (So 1. října)

14. kolo (So 19. listopadu)

Teplice

Mladá Boleslav

19. 8.

18.35

Liberec

Teplice

1. 10.

–

Jihlava

Zlín

19. 11.

–

Karviná

Dukla

20. 8.

16.00

Slavia

Karviná

1. 10.

–

Mladá Boleslav

Plzeň

19. 11.

–

Hradec Králové

Jihlava

20. 8.

16.00

Plzeň

Hradec Králové

1. 10.

–

Brno

Příbram

19. 11.

–

Slovácko

Bohemians 1905

20. 8.

16.00

Příbram

Slovácko

1. 10.

–

Dukla

Slavia

19. 11.

–
–

Viktoria

Zlín

20. 8.

18.30

Zlín

Jablonec

1. 10.

–

Jablonec

Liberec

19. 11.

Slavia

Příbram

20. 8.

15.00

Jihlava

Bohemians 1905

1. 10.

–

Bohemians 1905

Teplice

19. 11.

–

Liberec

Brno

20. 8.

17.00

Mladá Boleslav

Dukla

1. 10.

–

Sparta

Karviná

19. 11.

–

Sparta

Jablonec

20. 8.

19.30

Brno

Sparta

1. 10.

–

Slovácko

Hradec Králové

19. 11.

–

5. kolo (so 27. srpna)

26

11. kolo (So 22. října)

Dukla

10. kolo (So 15. října)

15. kolo (So 26. listopadu)

Mladá Boleslav

Hradec Králové

26. 8.

18.00

Dukla

Liberec

15. 10.

–

Liberec

Slovácko

26. 11.

–

Jihlava

Teplice

27. 8.

18.00

Jablonec

Brno

15. 10.

–

Slavia

Mladá Boleslav

26. 11.

–

Bohemians 1905

Jablonec

27. 8.

20.15

Bohemians 1905

Mladá Boleslav

15. 10.

–

Plzeň

Brno

26. 11.

–

Brno

Slovácko

27. 8.

18.00

Sparta

Jihlava

15. 10.

–

Příbram

Jihlava

26. 11.

–
–

Dukla

Sparta

28. 8.

17.00

Slovácko

Plzeň

15. 10.

–

Zlín

Dukla

26. 11.

Příbram

Liberec

28. 8.

17.00

Hradec Králové

Slavia

15. 10.

–

Hradec Králové

Sparta

26. 11.

–

Viktoria

Slavia

27. 8.

19.30

Teplice

Zlín

15. 10.

–

Teplice

Jablonec

26. 11.

–

Zlín

Karviná

27. 8.

18.00

Karviná

Příbram

15. 10.

–

Karviná

Bohemians 1905

26. 11.

–
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16. kolo (So 3. prosince)

21. kolo (So 18. března)

26. kolo (So 29. dubna)

Zlín

Slavia

3. 12.

–

Liberec

Slavia

18. 3.

–

Liberec

Bohemians 1905

29. 4.

–

Jihlava

Liberec

3. 12.

–

Jablonec

Jihlava

18. 3.

–

Slavia

Jablonec

29. 4.

–

Mladá Boleslav

Příbram

3. 12.

–

Bohemians 1905

Dukla

18. 3.

–

Plzeň

Dukla

29. 4.

–

Brno

Karviná

3. 12.

–

Sparta

Zlín

18. 3.

–

Příbram

Sparta

29. 4.

–
–

Dukla

Slovácko

3. 12.

–

Slovácko

Mladá Boleslav

18. 3.

–

Zlín

Mladá Boleslav

29. 4.

Jablonec

Hradec Králové

3. 12.

–

Hradec Králové

Brno

18. 3.

–

Jihlava

Brno

29. 4.

–

Bohemians 1905

Plzeň

3. 12.

–

Teplice

Příbram

18. 3.

–

Teplice

Slovácko

29. 4.

–

Sparta

Teplice

3. 12.

–

Karviná

Plzeň

18. 3.

–

Karviná

Hradec Králové

29. 4.

–

17. kolo (So 18. února)

22. kolo (So 1. dubna)

27. kolo (So 6. května)

Liberec

Zlín

18. 2.

–

Liberec

Karviná

1. 4.

–

Mladá Boleslav

Jihlava

6. 5.

–

Slavia

Jihlava

18. 2.

–

Slavia

Sparta

1. 4.

–

Brno

Zlín

6. 5.

–

Plzeň

Příbram

18. 2.

–

Plzeň

Teplice

1. 4.

–

Dukla

Příbram

6. 5.

–

Sparta

Bohemians 1905

18. 2.

–

Příbram

Bohemians 1905

1. 4.

–

Jablonec

Plzeň

6. 5.

–
–

Slovácko

Jablonec

18. 2.

–

Zlín

Hradec Králové

1. 4.

–

Bohemians 1905

Slavia

6. 5.

Hradec Králové

Dukla

18. 2.

–

Jihlava

Slovácko

1. 4.

–

Sparta

Liberec

6. 5.

–

Teplice

Brno

18. 2.

–

Mladá Boleslav

Jablonec

1. 4.

–

Slovácko

Karviná

6. 5.

–

Karviná

Mladá Boleslav

18. 2.

–

Brno

Dukla

1. 4.

–

Hradec Králové

Teplice

6. 5.

–

18. kolo (So 25. února)

23. kolo (So 8. dubna)

28. kolo (So 13. května)

Příbram

Slavia

25. 2.

–

Dukla

Mladá Boleslav

8. 4.

–

Liberec

Jablonec

13. 5.

–

Zlín

Plzeň

25. 2.

–

Jablonec

Zlín

8. 4.

–

Slavia

Dukla

13. 5.

–

Jihlava

Hradec Králové

25. 2.

–

Bohemians 1905

Jihlava

8. 4.

–

Plzeň

Mladá Boleslav

13. 5.

–

Mladá Boleslav

Teplice

25. 2.

–

Sparta

Brno

8. 4.

–

Příbram

Brno

13. 5.

–

Brno

Liberec

25. 2.

–

Slovácko

Příbram

8. 4.

–

Zlín

Jihlava

13. 5.

–

Dukla

Karviná

25. 2.

–

Hradec Králové

Plzeň

8. 4.

–

Hradec Králové

Slovácko

13. 5.

–

Jablonec

Sparta

25. 2.

–

Teplice

Liberec

8. 4.

–

Teplice

Bohemians 1905

13. 5.

–

Bohemians 1905

Slovácko

25. 2.

–

Karviná

Slavia

8. 4.

–

Karviná

Sparta

13. 5.

–

19. kolo (So 4. března)

24. kolo (So 15. dubna)

29. kolo (So 20. května)

Liberec

Příbram

4. 3.

–

Liberec

Dukla

15. 4.

–

Jihlava

Příbram

20. 5.

–

Slavia

Plzeň

4. 3.

–

Slavia

Hradec Králové

15. 4.

–

Mladá Boleslav

Slavia

20. 5.

–

Jablonec

Bohemians 1905

4. 3.

–

Plzeň

Slovácko

15. 4.

–

Brno

Plzeň

20. 5.

–

Sparta

Dukla

4. 3.

–

Příbram

Karviná

15. 4.

–

Dukla

Zlín

20. 5.

–

Slovácko

Brno

4. 3.

–

Zlín

Teplice

15. 4.

–

Jablonec

Teplice

20. 5.

–

Hradec Králové

Mladá Boleslav

4. 3.

–

Jihlava

Sparta

15. 4.

–

Bohemians 1905

Karviná

20. 5.

–

Teplice

Jihlava

4. 3.

–

Mladá Boleslav

Bohemians 1905

15. 4.

–

Sparta

Hradec Králové

20. 5.

–

Karviná

Zlín

4. 3.

–

Brno

Jablonec

15. 4.

–

Slovácko

Liberec

20. 5.

–

20. kolo (So 11. března)

25. kolo (So 22. dubna)

30. kolo (So 27. května)

Slavia

Teplice

11. 3.

–

Brno

Mladá Boleslav

22. 4.

–

Slavia

Brno

27. 5.

–

Plzeň

Liberec

11. 3.

–

Dukla

Jihlava

22. 4.

–

Plzeň

Jihlava

27. 5.

–

Příbram

Hradec Králové

11. 3.

–

Jablonec

Příbram

22. 4.

–

Příbram

Zlín

27. 5.

–

Zlín

Slovácko

11. 3.

–

Bohemians 1905

Zlín

22. 4.

–

Slovácko

Sparta

27. 5.

–

Jihlava

Karviná

11. 3.

–

Sparta

Plzeň

22. 4.

–

Hradec Králové

Bohemians 1905

27. 5.

–

Mladá Boleslav

Sparta

11. 3.

–

Slovácko

Slavia

22. 4.

–

Teplice

Dukla

27. 5.

–

Brno

Bohemians 1905

11. 3.

–

Hradec Králové

Liberec

22. 4.

–

Karviná

Jablonec

27. 5.

–

Dukla

Jablonec

11. 3.

–

Teplice

Karviná

22. 4.

–

Liberec

Mladá Boleslav

27. 5.

–
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stříPkY Z viktOrie
Víte, že …
Pro Radima Řezníka byl zápas s Bohemians Praha 1905 prvním
ligovým utkáním v základní sestavě Viktorie Plzeň po 616 dnech?
Od první minuty nastoupil naposledy 30. listopadu 2014 na půdě
Jablonce, kde se dokonce gólově prosadil. V zimním přípravném zápase si Řezník poranil koleno a téměř dva roky nuceně absentoval.

Víte, že …
Roman Pivarník se od mládí věnoval lehké atletice? Býval výborným sprinterem a v žákovských
i dorosteneckých letech vyhrával městské i krajské olympiády v bězích na krátké tratě. Na svém
kontě má také titul nejlepšího mladého sprintera
Československa. Běžecké vlohy zdědil po otci,
který se atletice věnoval od dětství a reprezentoval svou vlast ve sprintech na sto a dvě stě metrů.

Víte, že …
První ligový zápas mezi Viktorií Plzeň a Zlínem se hrál v premiérovém ročníku nejvyšší soutěže v sezóně 1993/1994? Zlín na domácím hřišti vyhrál
na podzim 1:0, v jarní odvetě Viktoria svému soupeři porážku oplatila, když
zvítězila 4:1. Oba kluby spolu sehrály v rámci nejvyšší soutěže celkem osmnáct zápasů, ve kterých se osmkrát radovali z výhry viktoriáni, čtyřikrát se
body dělily a šestkrát zvítězil tým Zlína.

28
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rOman HuBník ukOnčil rePreZentační kariéru
Hubník odehrál v národním dresu devětadvacet zápasů a zúčastnil se dvou evropských šampionátů. Na
uplynulém euru ve Francii si připsal tři starty v základní sestavě české reprezentace. „Bylo to pro mě
těžké rozhodnutí, protože možnost reprezentovat
pro mě byla vždy ctí. V národním mužstvu jsem zažil
chvíle radosti i smutku, ve všech případech mě ale
tyto chvíle posunuly dál v mojí fotbalové cestě. Nyní
se chci koncentrovat na výkony v klubu, čeká nás náročný program v lize i pohárové evropě,“ řekl dvaatřicetiletý Hubník.

letní FOtOsOutĚž kOnčí už 31. srPna
už jen něco málo přes deset dnů zbývá do
konce letní fotosoutěže s Viktorií Plzeň. Do 31.
srpna můžete vyhrát podepsaný nový dres
Viktorie Plzeň nebo podepsané kopačky Davida
Limberského. Nechybí ani další lákavé zboží
plzeňského Viktoria shopu.

Zadání aktuální soutěže #LeTOsViKTORKOu je velmi jednoduché. „Fanoušci by se měli vyfotit, jak si užívají léto v červeno-modrých barvách. Vítané jsou například fotky od vody,
z dovolených, výletů, nebo ze zahradního grilování. Představivosti a kreativitě se však meze nekladou,“ nastiňuje základní pravidla tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík s tím, že
podmínkou zařazení fotografie do soutěže je jasné propojení
s Viktorií, klubovými barvami a logem klubu. Pro účast v soutěži stačí svou fotografii
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Partneři

výrobce léčiv

spol.s r.o.

P L Z E Ň

malby

30

natery
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Partneři

DSD GROUP

OFiciální dOdavatelé

01

Základní barevné provedení

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

PEPSI_S1_2PMS_NB_SM (FOR USE .25" TO 1.5")

100% černá

PANTONE PANTONE
2945
185

PEPSI_S1_2PMS_NB_MEDIUM (FOR USE 1.5" TO 4")
PANTONE PANTONE
2945
185

mediální Partneři

dní barevné pozitivní provedení značky

1.1

Manuál značky České televize

Verze 1.2

1

2

PANTONE PANTONE
2945
185

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

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

ozitivní provedení se používá se pro všechny
načky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

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

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

žití na různé podkladové ploše viz 2.4.

pro obrazovku

pro obrazovku

je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
am, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná
podkladové ploše extrémně výškových formátů).

PEPSI_S1_2PMS_NB_LARGE (4" AND LARGER)

Varianta 1

Varianta 2

CYAN 0
CYAN 100
MAGENTA 69 MAGENTA 100
YELLOW 82
YELLOW 17
BLACK 0
BLACK 3
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POlOčasOvá sOutĚž Bude nOvĚ se čtYřmi
sOutĚžícími
Poločasová přestávka neslouží při zápasech FC Viktorie Plzeň
pouze k občerstvení a hodnocení úvodní půle s přáteli, nabízí také
možnost soutěžit o hodnotné ceny v soutěži, která se odehrává
přímo na hrací ploše. Od utkání se Zlínem se poločasového
kopání na branku nezúčastní pouze tři vylosovaní fanoušci,
kteří si před utkáním koupili bulletin Viktorián. Přibyde k nim
ještě jeden přímo z tribun Doosan Areny. Moderátoři začnou
rozdávat Divokou kartu FCVP a dostane ji vždy nejvýraznější
fanoušek oblečený ve viktoriánských barvách.

šich barev obléknout. Během sezony budeme
v předzápasovém programu obcházet tribuny,
ze kterých budeme vybírat toho největšího
fanouška. Pokud tedy k oblečení přidají příznivci Viktorie ještě například malůvky na obličej apod. – mají možnost dostat se na Divokou
kartu FCVP do poločasové soutěže,“ říká moderátor Jiří Poór.

„Chtěli bychom, aby fanoušci chodili na stadion v našich dresech
nebo červenomodrém oblečení, aby byla celá Doosan Arena oblečena do viktoriánského. Proto jsme se rozhodli to trochu podpořit
Divokou kartou FCVP, abychom dali ještě o důvod navíc se do na32
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Ceny do poločasové soutěže věnuje generální
partner klubu společnost Doosan Škoda Power
a FC Viktoria Plzeň, kromě toho si každý soutěžící odnese i cenný zážitek. „Kopat na branku
před kotlem Viktorie se přece jen nepoštěstí
každému a věřím, že si poločasovou soutěž
všichni na hřišti užívají. Fanoušci v kotli chtějí
fandit i o půli, a tak je o skvělou atmosféru díky nim vždy dobře
postaráno. Někoho si kotelníci od začátku oblíbí a hlasitě dávají
najevo svoji podporu, někdy se ale také stane, že na soutěžící ze
srandy hučí, aby je rozhodili,“ dodává s úsměvem Poór.

Hlavní Partner mládeže

Partneři mládeže

vÝZnamní Partneři
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Odveta už Za Pár dnŮ
Hráči Viktorie Plzeň se ihned po dnešním zápase musí
přeorientovat opět na boje ve čtvrtém předkole Ligy mistrů.
K odvetném utkání totiž přicestuje klub PFC Ludogorec
Razgrad už pozítří. Samotné utkání je v Doosan Areně
naplánováno na úterý 23. srpna od 20:45 hodin.

úspěšné sezony Razgrad nikoho na první místo nepustil, a slavil
tak už pětkrát v řadě zisk titulu.
Na soupisce Ludogorce Razgrad najdeme pouze šest hráčů bulharské národnosti, zbytek tvoří cizinci. Nejpočetnější zastoupení
mají Brazilci, kterých je v týmu osm. Další hráči jsou například
z Kanady, Konga, Argentiny nebo Rumunska. Západočeský klub
má s bulharským mistrem zkušenosti už z úvodu kalendářního
roku 2016. V rámci tureckého soustředění se totiž oba dnešní
soupeři střetli v přípravném utkání. Viktoria tehdy svému soupeři
podlehla 1:2, když se v červeno-modrém dresu trefil Jan Holenda.
Jeho branka ale znamenala pouze snížení, neboť ještě před ní
mířili přesně do černého Marseliňo a Angulo.
V následujícím ligovém utkání změří viktoriáni síly s pražskou Slavií. Zápas s tradičním soupeřem začíná v Doosan Areně v neděli
28. srpna v 19.30 hod.

Ludogorec Razgrad byl založen v roce 1945. Název Ludogorec pochází ze jména regionu Ludogorie na severovýchodě Bulharska, ve
kterém leží město Razgrad, a znamená „bláznivý prales“. Klubu se
přezdívá „Orli“ a svého orlího maskota, který se jmenuje Fortuna,
představil Razgrad originálním způsobem v roce 2014 před utkáním evropské ligy s Laziem. Ochočený orel totiž létal nad hřištěm
a od té doby nechybí při žádném domácím zápase.
Klub se v minulosti pohyboval spíše v nižších bulharských soutěžích, v roce 2001 zanikl a vzkříšen byl o pět let později. Cílem
nových majitelů bylo přivést klub do nejvyšší bulharské ligy, což
se povedlo v sezóně 2010/11. V následujícím ročníku Ludogorec
nejen že vyhrál ligu, ale získal dokonce domácí treble po dalších
triumfech v bulharském fotbalovém poháru a bulharském Superpoháru. Stal se tak třetím bulharským klubem (po CSKA Sofia
a Levski Sofia), kterému se to podařilo. V první lize navíc od této
34
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FC VIKTORIA PLZEŇ
ePOJISTENI.CZ LIGA

INFORMAČNÍ BULLETIN FC VIKTORIA PLZEŇ / SRPEN 2016 / 19 KČ
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ROMAN PIVARNÍK
ŽENE MĚ TOUHA ZLEPŠOVAT SE
Lze zakoupit na internetovém obchodě www.pumastore.cz, www.top4football.cz
a v kamenných obchodech TOP4FOOTBALL - Ječná 15, Praha nebo Bubeníčkova 13, Brno.

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:
FC VIKTORIA PLZEŇ–PFC LUDOGORETS RAZGRAD
ÚTERÝ 23. SRPNA 2016, 20.45 HOD., DOOSAN ARENA

4. KOLO EPOJISTENI.CZ LIGA, FC VIKTORIA PLZEŇ–FC FASTAV ZLÍN
SOBOTA 20. SRPNA, 18.30 HOD., DOOSAN ARENA
WWW.FCVIKTORIA.CZ
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