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Vážení viktoriáni,
je před námi další velký fotbalový večer. V rámci základní skupiny Evropské ligy přivítáme v Doosan Areně rumunského soupeře FC Astra Giurgiu. Věřím, že jste si během
reprezentační přestávky odpočinuli a dnes budete na tribunách opět v plné síle.

Zápasy Evropské ligy jsou pro nás vždy výjimečné. Jsou pro nás odměnou za celoroční
práci a snažení, mají neopakovatelnou atmosféru a vážíme si jich. Vždyť to není tak
dlouho, co jsme si o podobných utkáních mohli nechat jen zdát. To, že nyní jezdí do
Štruncových sadů evropské týmy, je skvělé a všichni si toho vážíme. Pravděpodobně
jste kolem sebe zaznamenali v uplynulých dnech poměrně rozsáhlou kampaň, kterou
jsme se snažili oslovit právě naše fanoušky, aby si nenechali tyto zápasy ujít. Když
tedy čtete tyto řádky, znamená to, že jste opravdu dorazili podpořit Viktorku přímo na
stadion. Za to vám velmi děkuji a vážím si toho.

Dnešní zápas je pro celý klub velmi důležitý. Pokud chceme pomýšlet na
VIKTORIÁN

postup do jarních bojů Evropské ligy, což jsme si stanovili jako cíl, musíme

Oficiální klubový magazín FC Viktoria Plzeň

dnes zvítězit. Nebude to lehké, Astra Giurgiu je velmi silný soupeř, což do-

Vydává: FC Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3,
301 12 Plzeň
Šéfredaktor: Zdeněk Rataj
Redakce: Václav Hanzlík, Václav Šubrt, Jiří Poór

kázal prvním místem v loňském ročníku rumunské nejvyšší soutěže. Přesto
věřím, že se dnes společnými silami podaří soupeře udolat. Pojďme si užít
velký evropský zápas.

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

Ještě jednou vám děkuji za návštěvu.

Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o.
Uzávěrka čísla: 18. října 2016

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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PředstavuJeme sOuPeře: Fc astra GiurGiu
FC Astra Giurgiu je rumunský tým, který své největší úspěchy začal sbírat
až po roce 2012, kdy se z města Ploješť přestěhoval do Giurgiu. Od té doby
se díky dobrému postavení v tabulce mohl prát o postup do evropských

2014/2015 slavila první postup do základní skupiny,
když v jednom z předkol mimo jiné vyřadila také Slovan Liberec. V základní skupině skončila poslední,
když získala jen 4 body za výhru nad Dinamem Záhřeb a remízu se Celticem.

soutěží. Třikrát bojoval o Evropskou ligu a do základní skupiny postoupil
jednou, před letošní sezonou dokonce mohl pomýšlet na Ligu mistrů.

Největší úspěch Astra Giurgiu zažila v loňské sezoně, ve které rumunský tým získal historicky první
titul pro mistra ligy a ukončil tak tříletou nadvládu
Steauy Bukurešť. Díky tomu byla Giurgiu nasazena
v letošní sezoně do kvalifikace o Ligu mistrů, ale ve
třetím předkole nestačila na Kodaň a musela tak
bojovat aspoň o účast v Evropské lize. V play off
vyřadila West Ham United a postoupila do základní
skupiny. Po dvou odehraných zápasech ale nemá
v tabulce zatím ani jeden bod (Austria 2:3, Řím 0:4).
Domácí dresy Astry Giurgiu jsou černo-bílé a přezdívka klubu je „Dracii Negri“ (Černí ďáblové). Červená, která se také nachází v oficiálním logu je používána na venkovních dresech.

Rumunský klub byl založen v roce 1921 pod názvem Clubul Sportiv Astra-Română ve městě Ploješť. Jméno města se v oficiálním
názvu v různých podobách objevovalo od roku 1937 (např. Astra
Română Ploiești, Colombia Ploiești, Rafinorul Ploiești, FC Astra
Ploiești). V minulosti klub působil výhradně v nižších soutěžích,
historicky první postup do první ligy slavil až v roce 1998.
Velká změna pro fanoušky nastala v roce 2012, kdy se klub přestěhoval z Ploješti do Giurgiu a přejmenoval se tak na FC Astra
Giurgiu. Po přesunu se Astře začalo dařit, umisťovala se v nejvyšších patrech tabulky, třikrát bojovala o Evropskou ligu a v sezoně
4
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marius sumudica sBírá ZkuŠenOsti už
v třináctém kluBu svOJí trenérské kariérY
Existují fotbaloví trenéři, kteří celou svou kariéru, nebo
aspoň její převážnou část, spojili s jediným klubem. Za
všechny lze jmenovat například Sira Alexe Fergusona, jenž
sedmadvacet let vedl slavný Manchester United, nebo
jiného ostrovního manažera Arséna Wengera, který kroutí
už dvacátý ročník v roli manažera Arsenalu Londýn. Na
opačném konci fotbalové Evropy, ve městě Giurgiu zastává
funkci hlavního trenéra Marius Sumudica, muž, který za svou
jedenáctiletou trenérskou kariéru už šestnáctkrát změnil
klubovou příslušnost.

Lze jen spekulovat, zda za to může pověstná rumunská horkokrevnost, jejíž opakem je právě anglická umírněnost a pragmatismus, ale Marius Sumudica narozený 4. března 1971 často
měnil dresy také jako hráč. Bývalý prvoligový útočník se fotbalově vyučil v bukurešťském Sportulu, aby se přes krátkodobá
hostování propracoval do jednoho z nejznámějších rumunských
klubů Rapidu Bukurešť. Po třech sezónách v jeho dresu si tehdy
osmadvacetiletý Sumudica odskočil na dva roky do portugalského Marítima, aby se pak mohl znovu vrátit do Rapidu. Nejzářivější období hráčské kariéry prožil současný trenér v letech
2002-2004, kdy působil v maďarském Debrecenu. V jeho barvách vstřelil během dvou sezón a devětatřiceti zápasů hned 21
branek. Poté přišel na řadu kyperský celek Omonia Nicosia, kde
ale začala Sumudicova aktivní kariéra uvadat. V posledních dvou
sezónách zasáhl v dresu týmu z Nikósie i celků UTA Arad a Gloria
Bistrita do jednadvaceti utkání.
V roce 2006 začal Marius Sumudica sbírat zkušenosti jako trenér
u týmu Rocar Bukurešť, sezónu 2007/2008 strávil u celku Dodu
Berceni a v roce 2008 zvládl trénovat také další týmy z Bukurešti -

CS Inter Gaz a FC Progresul. Mezi léty 2009 a 2012 prožil současný
trenér týmu z Giurgiu nejvíce turbulentní období své trenérské
kariéry. Vystřídal totiž hned osm rozdílných klubů – Astra Ploješť,
Farul Constanta, Gloria Bistrita, Rapid Bukurešť, Kavala, FC Brasov, FC Vaslui a Universitatea Cluj. U celku se jménem Astra Ploješť, který je předchůdcem Astry Giurgiu, působil dokonce dvakrát
v letech 2009 a 2011. O rok později vyrazil Sumudica na zkušenou
do Spojených arabských emirátů, kde se na jednu sezónu upsal
fotbalového klubu Al-Shaab. Ročník 2014/2015 strávil znovu v Rumunsku, kde vedl Concordii Chiajna.
Od roku 2015 působí jako hlavní trenér Astru Giurgiu, se kterou
dokázal v uplynulé sezóně zvítězit v rumunské nejvyšší soutěži.
Právě probíhající ročník ale ani v nejmenším nenaznačuje, že by
Astra měla dostáhnout podobného úspěchu. V lize se krčí na dvanácté příčce s jedenácti body po stejném počtu zápasů. Vedoucí
tým ligy Steaua Bukurešť má o plných patnáct bodů více. V Evropské lize je Astra po dvou zápasech v základní skupině bez bodu na
posledním místě. Využije Marius Sumudica získaných zkušeností
a probudí svůj tým?

Trenér Marius Şumudică u týmu Astry / VIKTORIÁN 2 EVROPSKÁ lIga 2016
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taBulka Základní skuPinY „e“ evrOPské liGY
Viktoria Plzeň má na svém kontě po dvou odehraných
zápasech základní skupiny Evropské ligy dva body za remízy
s AS Řím a Austrií Vídeň. Před domácím utkání s Astrou
Giurgiu má od svých dvou předešlých soupeřů dvoubodový
odstup a v případě dnešního vítězství se na ně z hlediska

díl v počtu vstřelených a obdržených branek, který může v konečném účtování mluvit v jejich prospěch.
Cíl Viktorie Plzeň v dnešním zápase je jednoznačný – zvítězit
nad rumunským soupeřem a zároveň zlepšit poměr obdržených
a vstřelených gólů. Zápas mezi AS Řím a Austrií Vídeň začíná
stejně jako ten v západočeské metropoli ve 21.05 hod.

počtu bodů minimálně dotáhne.

V paralelně hraném zápase prvního kola základní skupiny zvítězila
Austria Vídeň nad Astrou Giurgiu na její půdě 3:2. Druhou porážku
si připsal dnešní soupeř Viktorie v Římě, kde s tamním AS prohrál
0:4. Díky tomuto vítězství si hráči AS Řím zajistili dostatečný roz-

6
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Klub

Z

V

R

P

GV

GO
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B

AS Řím

2

1

1

0

5

1

4

4

FK Austria Wien

2

1

1

0

3

2

1

4

FC Viktoria Plzeň

2

0

2

0

1

1

0

2

FC Astra Giurgiu

2

0

0

2

2

7

-5

0
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řeknĚme sPOlečnĚ ne rasismu
Viktoria Plzeň ve své moderní historii odehrála více než stovku zápasů v rámci evropských pohárů
a nespočet utkání domácí soutěže i českého poháru. V drtivě většině byl plzeňský tým neúnavně
hnán dopředu fantastickým publikem. Domácí duel čtvrtého předkola Ligy mistrů proti Ludogorci
Razgrad však poznamenaly nepřípustné projevy několika jedinců, které UEFA potrestala uzavřením
části hlediště na zápas s AS Řím.

„Za svou kariéru jsem poznal množství stadionů a můžu říct, že
tady v Plzni je podpora fanoušků naprosto výjimečná. To, co se
odehrálo v zápase s Ragradem, ale zanechalo na jinak výborné
atmosféře znatelnou kaňku. Vím, že v Plzni umíme fandit slušně
a můžu mluvit za celý tým, když řeknu, že si všichni přejeme, aby
to tak zůstalo i nadále,“ nabádá plzeňské příznivce kapitán Viktorie Plzeň Roman Hubník.
8
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„Mám čerstvou zkušenost ze
Švýcarska, což je velice kosmopolitní a tolerantní země.
S ničím jako je pískání nebo
bučení na hráče kvůli odlišné
barvě pleti jsem se nikdy nesetkal. Zápas s Razgradem
jsem sledoval jako divák a popravdě mě to trochu překvapilo, protože vím, že plzeňští
fanoušci jsou nejlepší v České
republice a dokáží vytvořit
dokonalou fotbalovou kulisu,“
přidává se nová posila Viktorie Martin Zeman.

„Chtěl bych apelovat na
všechny fanoušky, kteří si
váží slušného chování a pozitivní podpory svého týmu
přímo na stadionu, aby nepřehlíželi jakékoliv náznaky
rasismu z úst ostatních.
Stejně jako se hráči soustředí pouze na svůj výkon
a na ten nejefektivnější způsob, jak porazit soupeře, tak
i fanoušci by se měli i zaměřit pouze na fandění svému
týmu. Tím nám totiž nejvíce
pomůžou,“ zdůrazňuje současný asistent hlavního trenéra a muž, který s Viktorií zažil
všechny novodobé úspěchy, Pavel Horváth. „Jakékoliv náznaky
rasové nesnášenlivosti nemají na fotbalovém stadionu co dělat.
Nadále je v platnosti podmínka, jejíž porušení vyústí k uzavření
celého stadionu. Je to opravdu to, co při zápasech evropských
pohárů chceme? Přemýšlejte…,“ vybízí plzeňskou fotbalovou veřejnost legenda Viktorie.

NO TO RACISM

VIKTORIÁN 2 EVROPSKÁ lIga 2016
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PO BeZBrankOvé remíZe ve vídni si viktOria
PřiPsala BOd dO taBulkY
Příjemných jednadvacet stupňů přivítalo ve čtvrtek večer na
Ernst Happel Stadionu ve Vídni Viktorii Plzeň, která se zde
utkala o body do základní skupiny Evropské ligy s domácí
Austrií Vídeň. Před zápasem na tom byla tabulkově lépe
domácí Austria, která zvítězila v zápase s Astrou Giurgiu,
viktoriáni měli na kontě bod za remízu s AS Řím.

osmělovat a slovenská jednička mezi tyčemi Viktorie tak musela
zasahovat v rozmezí šestadvacáté a dvaatřicáté minuty hned
třikrát. V 39. minutě posílal zajímavý míč do pokutového území
domácích Zeman, ale před dobíhajícím Bakošem jej odhlavičkoval
Martschinko. Poslední příležitost prvního poločasu promarnil v závěrečné minutě Felipe Pires, jehož přímý volný kop odhlavičkovala
plzeňská obrana. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu,
v podání Viktorie ovšem také bez přímé střely na bránu.
Vstup do druhé půle zápasu pojali aktivněji hosté z Plzně, v 55. minutě pokusil štěstí střelou zpoza šestnáctky Kace, ale branku
soupeře minul. O dvě minuty později opustil hřiště Milan Petržela,
kterého nahradil Jan Kopic. V jednašedesáté minutě měl na hlavě
první branku zápasu obránce Filipovic, jenž při standartní situaci
Austrie vyplul mezi stopery Viktorie. Míč minul plzeňskou branku
o několik centimetrů. O chvíli později dostal unikající Pires balón
do brány, lajnový rozhodčí měl ovšem i v tomto případě praporek
nad hlavou. V 66. minutě přišel na plac čerstvý Michael Krmenčík,
jenž utvořil útočnou dvojici s Tomášem Poznarem, předčasně na
lavičku tak zamířil Marek Bakoš. U následující akce byl Poznar, od
kterého se míč odrazil směrem za levou tyč, Almer však bez problému zasáhl. O několik okamžiků později uviděl žlutou kartu i druhý
z plzeňských krajních beků Aleš Matějů. Dalšími žlutými hříšníky
se v závěru duelu stali Lukáš Hejda a Ergis Kace. Byl to právě reprezentant Albánie, který uvolnil místo na trávníku uzdravenému

Viktoria se od úvodních minut zdála být fotbalovějším týmem
a držela míč častěji na svých kopačkách. K prvnímu střeleckému
pokusu se po čtrnácti minutách hry odhodlal Tomáš Hořava, ale
jeho zblokovaná střela nenadělala domácímu brankáři Almerovi
starosti. Několik okamžiků nato podťal David Limberský vpřed
postupujícího Venuta, za což si vysloužil žluté napomenutí. Hned
při prvním vážnějším ohrožení branky Matúše Kozáčika dostala
Austria míč do sítě. Gól ale nebyl kvůli ofsajdu hlavičkujícího Kayody uznán. S druhou střelou domácích z 24. minuty si Kozáčik
bravurně poradil. Austria se začala postupem poločasu stále více
12
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Jakubu Hromadovi. Zápas i přes několik standardních situací domácích v posledních minutách skončil bezbrankovou remízou.

FK Austria Vídeň–FC Viktoria Plzeň 0:0

ŽK: Filipovic, Serbest – Limberský, Matějů, Hejda, Kace, Krmenčík
Rozhodčí: Beaton – Chambers, Potter – Clancy, Robertson
FK Austria Vídeň: Almer – Larsen, Stronati, Filipovic, Martschinko –
Serbest, Holzhauser – Venuto (79. Tajouri-Shradi), Grünwald, Pires
– Kayode (85. Friesenbichler)
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Matějů, Hejda, Hubník, Limberský –
Petržela (58. Kopic), Kace (90. +1 Hromada), Hořava, Zeman – Poznar,
Bakoš (66. Krmenčík)

Zápas s Austrií Vídeň / VIKTORIÁN 2 EVROPSKÁ lIga 2016
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Finále PrOJektu „POJĎme sPOrtOvat s viktOrkOu“
PrOBĚHlO v dOOsan arenĚ
Čtyřicet nadaných dětí předškolního věku si ve středu 12. října
2016 užilo trénink na hlavním hřišti v Doosan Areně v Plzni
a to v rámci finále projektu “Pojďme sportovat s Viktorkou“.
Po celou dobu tréninku se dětem věnovali nejen mládežničtí
trenéři Viktorie Plzeň, ale také zástupci prvního týmu Viktorie
Plzeň Jan Kopic a asistent trenéra Zdeněk Bečka.

popisuje Žilák podobu tréninku. „Na tréninku byli pohybově talentovaní chlapci i dívky, na kterých bylo vidět, že jsou od rodičů ke
sportu vedeni, což je v tomto věku velice důležité,“ dodává.
Z plzeňského trávníku si děti odnesly nejen skvělé zážitky, ale
také podepsané kartičky Jana Kopice a Zdeňka Bečky. „Z tváří
dětí bylo znát, že si tento trénink užily. Za Viktorii Plzeň můžu
zhodnotit letošní ročník projektu ‚Pojďme sportovat s Viktorkou‘
jako vydařený. Příští ročník chceme uspořádat znovu minimálně
ve stejném rozsahu a úrovni jako ten letošní,“ deklaruje manažer

Už čtvrtý ročník ambiciózního
projektu odstartoval na začátku září a vyvrcholil právě
společným tréninkem v Doosan Areně. Prvotních tréninkových jednotek se z 25 školek z UMO1 a UMO3 zúčastnilo
více než 1000 dětí narozených
v letech 2010 a 2011.
„Cílem projektu je představení sportu a konkrétně fotbalu dětem. Jejich rodičům
pak chceme ukázat, že cesta
do organizované a pravidelné
sportovní činnosti není vůbec
složitá. Ať už se jedná o Viktorii Plzeň nebo jiný klub v odlišném sportovním odvětví, kde
se děti můžou dál pohybově rozvíjet,“ říká trenér Jiří Žilák, který
je zároveň sportovním garantem projektu. „Pro děti jsme připravili
čtyři stanoviště. Na jednom se věnovaly pohybovým hrám, další
bylo zaměřené na dovednostní soutěže, manipulaci s míčem i obratnostní prvky a poslední bylo samozřejmě zaměřené fotbalově,“
14

mládeže Viktorie Plzeň Petr Žitek. „Chtěl bych poděkovat všem
trenérům, kteří se tohoto projektu zúčastnili, protože bez nich
by to opravdu nešlo. Věřím, že se nám propagací sportu podařilo ukázat cestu ke sportování některým ze zúčastněných dětí,“
uzavírá Žitek.
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soupiska
domácí / FC Viktoria Plzeň

hosté / FC Astra Giurgiu

brankáři
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
30 Dominik Sváček

27. 12. 1983
13. 6. 1984
24. 2. 1997

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
9 Martin Zeman
10 Jan Kopic
11 Milan Petržela
17 Patrik Hrošovský
19 Jan Kovařík
20 Ergys Kace
24 Jan Suchan
25 Jakub Hromada

13. 10. 1988
29. 5. 1988
28. 3. 1989
4. 6. 1990
19. 6. 1983
22. 4. 1992
19. 6. 1988
8. 7. 1993
18. 1. 1996
25. 5. 1996

Útočníci
12 Michal Ďuriš
15 Michael Krmenčík
18 Tomáš Poznar
23 Marek Bakoš

1. 6. 1988
15. 3. 1993
27. 9. 1988
15. 4. 1983

HLAVNÍ TRENÉR
Roman Pivarník

17. 2. 1967

ASISTENT TRENÉRA
Tomáš Trucha, Zdeněk Bečka, Pavel Horváth, Martin Vaniak

16

VIKTORIÁN 2 EVROPSKÁ liga 2016 / Soupiska

Brankáři
1 Lung Sliviu
12 Gavrilas George
33 Ionut Bosneag

4. 6. 1989
15. 12. 1990
15. 2. 1982

Obránci
2 Geraldo Alves Regufe Washington
4 Fabricio Silva Dornellas
13 Iraneuton Sousa Junior Morais
5 Vlatko Lazic
15 Cristian Oros
22 Cristian Sapunaru
30 Dandea Alexandru
77 Alexandru Stan
97 Mihnea Nicorescu
34 Ricardo Martin Alves
98 Valentin Gheorghe

8. 11. 1980
20. 2. 1990
22. 7. 1986
1. 5. 1986
15. 10. 1984
5. 4. 1984
23. 1. 1988
7. 2. 1989
25. 6. 1997
9. 5. 1991
14. 2. 1997

Záložníci
6 Raileanu Madalin
8 Seto Takayuki
14 Moise Romario
17 Viorel Nicoara
19 Boubakar Mansaly
20 Lovin Florin
24 Boudjemaa Damian
25 Romario Kortzorg
31 Alexandru Ionita
80 Filipe Teixeira
96 Silviu Balaure

6. 5. 1997
5. 2. 1986
21. 9. 1995
27. 9. 1987
4. 2. 1988
11. 2. 1982
7. 6. 1985
22. 8. 1989
14. 12. 1994
2. 10. 1980
6. 2. 1996

Útočníci
7 Denis Alibec
21 Niculae Daniel
10 Constantin Budescu
11 Daniel Florea

5. 1. 1991
6. 9. 1982
19. 2. 1989
17. 4. 1988

Hlavní trenér
Marius Sumudica

Hlavní Partner mládeže

Partneři mládeže

vÝZnamní Partneři
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Fc viktOria PlZeň
1

matúš kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář

13

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář

14

radim řezník
20. 1. 1989
Post obránce

18

dominik sváček
24. 2. 1997
Post brankář

22

Jan Baránek
26. 6. 1993
Post obránce

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník

2

lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce

28

marián čišovský
2. 11. 1979
Post obránce

17

11

milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník

30
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aleš matějů
3. 6. 1996
Post obránce

6

václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník

19

Jan kovařík
19. 6. 1988
Post záložník

3

roman Hubník
6. 6. 1984
Obránce

7

tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník

Jan suchan
18. 1. 1996
Post záložník

8

david limberský
6. 10. 1983
Post obránce

9

martin Zeman
28. 3. 1989
Post záložník

24

20

ergys kace
8. 7. 1993
Post Záložník

4

10

Jan kopic
4. 6. 1990
Post záložník

25

Jakub Hromada
25. 5. 1996
Post záložník

12

michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník

15

23

18

michael krmenčík
15. 3. 1993
Post útočník

tomáš Poznar
27. 9. 1988
Post útočník

marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník

roman Pivarník
17. 2. 1967
hlavní trenér

tomáš trucha
17. 10. 1971
asistent trenéra

Pavel Horváth
22. 4. 1975
asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20. 6. 1970
asistent trenéra

martin vaniak
4. 10. 1970
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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Partneři

výrobce léčiv

spol.s r.o.

P L Z E Ň

malby
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natery

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")
PANTONE PANTONE
2945
185

100% černá

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

mediální Partneři

PEPSI_S1_2PMS_NB_LARGE (4" AND LARGER)
PANTONE PANTONE
2945
185

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

CYAN 0
CYAN 100
MAGENTA 69 MAGENTA 100
YELLOW 82
YELLOW 17
BLACK 0
BLACK 3
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v nedĚli sParta, Pak tři ZáPasY venku
Ve

třetím

říjnovém

týdnu

se

půjde

v plzeňské Doosan Areně na fotbal dvakrát.
V neděli 23. října přijede do Štruncových
sadů aktuálně čtvrtý tým ePojisteni.cz ligy
AC Sparta Praha. Utkání začíná v 18.00 hod.

Sparta zažila velice rozporuplný vstup do soutěžního ročníku 2016/2017. Ačkoli sparťané ztratili v úvodních pěti kolech ePojisteni.cz ligy pouze
dva body za remízu v Teplicích, a mohli se tak těšit z vydařeného začátku ligové sezóny, propadli
se do herní krize, která vyústila až v odvolání trenéra Zdeňka Ščasného. Nevydařená série zápasů
začala v duelu s Mladou Boleslaví, který skončil
remízou 2:2. Po prohře 0:3 se Southamptonem
v základní skupině Evropské ligy nedokázali hráči
Sparty naplno bodovat ani na půdě Zlína, kde zápas skončil 1:1.
V pražském derby navíc na domácí půdě navíc nedokázali vzdorovat Slavii Praha a prohráli 0:2, navíc po výkonu, který se pranic
nezamlouval ani sparťanským skalním příznivcům. Den po utkání
se z Letné poroučel trenér Ščasný, který Spartu vedl od dubna
2015. Ve druhém zápase základní skupiny Evropské ligy proti Interu Milán už Pražany koučoval David Holoubek, dosavadní trenér
sparťanského dorostu U19. Na výhru nad italským velkoklubem ale
jeho svěřenci nedokázali navázat v Brně. Sparťané si tak po jednogólové i dvougólové remíze připsali i nerozhodný výsledek 3:3.
V posledním duelu ePojisteni.cz ligy zvítězila Sparta nad Jihlavou,
která po výměně trenéra zatím hledá pod Michalem Bílkem ideální
zápasové rozpoložení a krčí se na patnáctém místě tabulky.
Nejvytěžovanějším mužem příštího soupeře Viktorie je její letní
posila a muž s reprezentační minulostí Michal Kadlec. S návraty
se na Letné během letní přestávky a začátku právě probíhající sezóny nešetřilo. Kromě defenzivně laděného Kadlece se na Spartu
22
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vrátil také jeho ofenzivní jmenovec Václav a letenské tribuny se
dočkalo také dlouhou dobu očekávaného návratu Tomáše Rosického do sparťanského dresu. Malý Mozart ovšem kromě závěrečných devatenácti minut v zápase s Mladou Boleslaví nezasáhl od
svého návratu na Letnou do žádného ze zbylých šesti utkání. Mezi
třemi tyčemi podává spolehlivé výkony brankář Tomáš Koubek,
jenž z devíti zápasů udržel pětkrát čisté konto.
Po zápase se Spartou Praha sehraje Viktoria ve středu 26. října
duel MOL Cupu na půdě druholigového SFC Opava, tedy na hřišti, kde naposledy nastoupila na podzim 2003. V zápase hraném v rámci 12. kola české nejvyšší soutěže domácím podlehla
0:2. V neděli 30. října čeká Plzeňany další výjezd, tentokrát do
hlavního města, kde na Julisce odehrají utkání ePojisteni.cz ligy
s domácí Duklou Praha. Třetí zápas na hřišti soupeře se uskuteční 3. 11. v rumunském Giurgiu v rámci základní skupiny Evropské ligy. V Plzni se na fotbal půjde znovu až 12. listopadu, kdy do
Doosan Areny zavítá FK Jablonec.

