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3VIKTORIÁN 3 EVROPSKÁ lIga 2016Jak to vidím já /

Vážení viktoriáni,
naposledy v tomto roce se scházíme v Doosan Areně na zápase Viktorie Plzeň. Loučíme 

se tedy nejen s kalendářním rokem, ale i s Evropskou ligou. Samozřejmě mě mrzí, že 

v zápase s vídeňskou Austrií nehrajeme o postup do jarní fáze soutěže. Nepodařilo se 

nám získat více bodů než naši soupeři a musíme tedy tento fakt s pokorou přijmout. 

Celá Evropská liga však byla i tentokrát vzrušujícím zážitkem pro celý klub a věřím, že 

i pro vás. Odehráli jsme dvě utkání se špičkovým italským velkoklubem, zahráli si na 

dechberoucím moderním stadionu v Bukurešti či po roce opět zavítali do krásné Vídně. 

Konfrontace s evropským fotbalem nás všechny posunula zase o kousek dál, z letoš-

ního neúspěchu se chceme poučit pro další sezony.

Někdo možná namítne, že v posledním zápase s Austrií o nic nejde. My to však vidíme 

zcela jinak. Každý dobrý výsledek v evropské soutěži znamená pro klub prestiž v očích 

široké veřejnosti a především odměnu pro naše skvělé fanoušky. Ano, dnes rozhodně 

chceme vyhrát, udělat radost vám na tribunách a po dlouhé době se znovu radovat 

ze zisku tří evropských 

bodů. Nedovedu si představit, že by někdo z našeho týmu přemýšlel jinak. 

Všichni chceme jít dnes za vítězstvím. 

Těší mě, že jste si i v předvánočním čase našli cestu do ochozů Doosan 

Areny. Nastal správný čas i k tomu, abych vám jménem celého klubu podě-

koval za podporu. Prožili jsme velmi úspěšný rok – slavili mistrovský titul, 

dostali se do Evropské ligy, po podzimní části vedeme ligovou tabulku. Vě-

řím, že vám Viktoria dělala radost a bude ji dělat i v roce 2017.

Závěrem bych vám chtěl popřát klidné, pohodové Vánoce a do nového roku 

pevné zdraví a hodně červenomodré viktoriánské radosti. 

Adolf Šádek

Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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PředstavuJeme sOuPeře: Fk austria vídeň

/ Představujeme soupeře

V historii byla Austria Vídeň úspěšná i na evropské scéně. V roce 
1978 se dostala až do finále Poháru vítězů pohárů, kde nestačila na 
belgický Anderlecht. O rok později se probojovala do semifinále Ligy 
mistrů. Naposledy o sobě rakouský tým dal výrazně vědět v sezoně 
1982/1983, kdy v semifinále Poháru vítězů pohárů potrápil slavný Real 
Madrid, postoupit do finále už ale nedokázal. V tu dobu vedl dnešního 
soupeře Viktorie trenér Václav Halama původem ze severočeského 

Jablonce. V rakouské metropoli mají v oblibě i české hráče, v minulosti 
oblékal dres Austrie například Tomáš Jun nebo David Lafata. V sou-
časné době zastupuje Českou republiku obránce Patrizio Stronati. 

Po zisku posledního titulu Austria postoupila do základní skupiny 
Ligy mistrů. Zatímco Viktoria bojovala s Bayernem, Manchestrem 
City a CSKA Moskva a ze třetího místa postoupila do jarní vyřazovací 
fáze Evropské ligy, Austria skončila poslední, když získala 4 body za 
výhru nad Zenitem a remízu s Portem. S Atléticem Madrid dvakrát 
prohrála. V dalších sezonách Bundesligy se vídeňský tým umístil na 
čtvrtém, sedmém a v roce 2016 na třetím místě. Díky tomuto umís-
tění v minulé sezoně se tak dostal do Evropské ligy. V předchozích 
ročnících v pohárové Evropě chyběl. Letos zatím patří vídeňskému 
klubu v domácí lize průběžné čtvrté místo a v Evropské lize bojuje 
o postup do jarní části. Před posledním zápasem v Plzni má na kontě 
5 bodů, o dva méně než Astra Giurgiu. První AS Řím už má postup 
z prvního místa jistý. Rakušané tak potřebují na západě Čech vyhrát 
a věřit ve ztrátu bodů rumunského týmu doma s Římem.

FK Austria Wien je tradiční klub rakouské Bundesligy, sídlící 

v hlavním městě Vídni. Klub byl založen roku 1911, tedy stejně 

jako FC Viktoria Plzeň. Austria má na kontě celkem 24 titulů 

pro mistry ligy, poprvé se z celkového vítězství radovala 

v roce 1924 a naposledy v roce 2013. K tomu sedmadvacetkrát 

vyhrála rakouský pohár a šestkrát získala superpohár.
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5VIKTORIÁN 3 EVROPSKÁ lIga 2016Aktuální tabulka základní skupiny / 

Jednoznačným lídrem tabulky základní skupiny je AS Řím, který si se ziskem jede-
nácti bodů zajistil s předstihem postup do další fáze evropské soutěže. Druhé po-
stupové místo v současnosti drží rumunská Astra, která o něj ovšem svede na dálku 
souboj s dnešním soupeřem Západočechů Austrií Vídeň. Zápas domácí Astry Giurgiu 
s AS Řím má začátek stanoven, stejně jako duel Viktorie s Austrií, na 19.00 hod.

Klub Z V R P GV GO +/- B

AS Řím 5 3 2 0 16 7 9 11

FC Astra Giurgiu 5 2 1 2 7 10 -3 7

FK Austria Vídeň 5 1 2 2 9 11 -2 5

FC Viktoria Plzeň 5 0 3 2 4 8 -4 3

aktuální taBulka Základní skuPinY „e“ evrOPské 
liGY

Viktoria Plzeň dnes nastoupí k závěrečnému 

utkání v základní skupině Evropské ligy. 

Celkově má západočeský celek na svém kontě 

tři body za tři remízy – na domácí půdě s AS 

Řím a venku s Austrií Vídeň a Astrou Giurgiu. 

Případné vítězství v dnešním utkání by sice 

Viktorii posunulo na třetí místo tabulky, postup 

do jarních vyřazovacích bojů je pro svěřence 

trenéra Pivarníka už zcela mimo dosah.

Z160448_EXP_inzerce_Viktorka_Plzen_200x100.indd   1 19.02.16   10:28
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6 VIKTORIÁN 3 EVROPSKÁ lIga 2016 / Vánoční setkání

BLA769 inzerce FC Viktoria_200x200.indd   1

viktOria Zve FanOuŠkY na vánOční setkání dO 
dOOsan arenY

Vánoční setkání bude stejně jako v loňském roce 
hostit severní tribuna Doosan Areny, jejíž brány 
se otevřou už v 17.00 hod. U vstupů se mohou 
fanoušci těšit na nápoj zdarma a především pak 
speciální dárek. Vstup na celou akci je zdarma, 
fanoušci však budou moct v rámci akce pomoci 
dobré věci. 

Přímo u hřiště budou připraveny tři vánoční stro-
mečky. Pod první mohou fanoušci pokládat vánoční 
dárky dětem z dětských oddělení Fakultní nemoc-
nice v Plzni, pod druhým se budou scházet pamlsky 
pro zvířata v plzeňské zoologické zahradě. Na tře-
tím vánočním stromku budou chybět ozdoby a zá-
leží na fantazii všech fanoušků, jak jej v průběhu 
večera ozdobí. „Každý fanoušek má možnost při-
nést do Doosan Areny svou vlastní ozdobu ideálně 
v klubových barvách, a přispět tak k vytvoření uni-
kátního uměleckého díla. Uvítáme například papí-
rové ozdoby s logem klubu, vlastnoručně vyrobené 
drobnosti nebo červené a modré vánoční řetězy. 
Věříme, že fanoušci nás svou kreativitou překvapí,“ 
říká tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Samotný program na pódiu před severní tribunou 
započne v 17.30 hod. „Fanoušci se mohou těšit na 

zástupce plzeňské kabiny v čele s Pav-
lem Horváthem, unikátní video z dílny 
Václava Šubrta, soutěže a losování 
o výjimečné ceny i pěvecké vystoupení 
plzeňského hudebního sboru Andílci. 
Jedno velké překvapení navíc pro naše 
fanoušky ještě připravujeme,“ prozrazuje 
náplň zhruba hodinu a půl trvajícího pro-
gramu Hanzlík.

Po vzoru dvou předvánočních setkání, která se u fanoušků Viktorie Plzeň dočkala 

velice pozitivní odezvy, připravil i letos plzeňský klub pro své příznivce vánoční akci 

přímo v prostorách Doosan Areny. V úterý 13. prosince zvou fotbalisté své fanoušky do 

ochozů stadionu ve Štruncových sadech, aby si v rámci speciálního podvečera mohli 

vzájemně popřát pohodové svátky a úspěšný vstup do roku 2017.
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No to racism 200 x 200 Victoria Plzen.indd   1

/ Řekněme rasismu ne

řeknĚme sPOlečnĚ ne rasismu

„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. 

„Mám čerstvou zkušenost ze 
Švýcarska, což je velice kos-
mopolitní a tolerantní země. 
S ničím jako je pískání nebo 
bučení na hráče kvůli odlišné 
barvě pleti jsem se nikdy 
nesetkal. Zápas s Razgra-
dem jsem sledoval jako divák 
a popravdě mě to trochu pře-
kvapilo, protože vím, že pl-
zeňští fanoušci jsou nejlepší 
v České republice a dokáží 
vytvořit dokonalou fotbalo-
vou kulisu,“ přidává se nová 
posila Viktorie Martin Zeman.

„Chtěl bych apelovat na 
všechny fanoušky, kteří si 
váží slušného chování a po-
zitivní podpory svého týmu 
přímo na stadionu, aby ne-
přehlíželi jakékoliv náznaky 
rasismu z úst ostatních. 
Stejně jako se hráči sou-
středí pouze na svůj výkon 
a na ten nejefektivnější způ-
sob, jak porazit soupeře, tak 
i fanoušci by se měli zamě-
řit pouze na fandění svému 
týmu. Tím nám totiž nejvíce 
pomůžou,“ zdůrazňuje sou-

časný 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 ve-
řejnost legenda Viktorie.

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.
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VIKTORIÁN 3 EVROPSKÁ lIga 2016

Cena vstupenky:
 do 14. 12.  – 799,- Kč
 od 15. 12.  – 899,- Kč
Kontakty:  +420 377 062 755 

naspilce@naspilce.com 
www.naspilce.com

Slavnostní Silvestrovské menu

Novoroční šunka

Tombola
naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com

kupon 

na silvestrovskou

 vstupenku v hodnotě

99,- Kč
Silvestr 2016 Na Spilce
31.12.2016 od 19:00 hodin
Živá hudba ve dvou sálech (hudba všech generací)
Skupina X Cover Skupina ToJa
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viktOria v římĚ PrOHrála 1:4

Viktoria musela na poslední chvíli řešit jednu velkou nepříjemnost. 
Zranil se totiž kapitán týmu Roman Hubník a trenér Pivarník se 
nakonec rozhodl pro netradiční řešení základní sestavy. David 
Limberský se přesunul na střed obrany, navíc s kapitánskou pás-
kou, a jeho místo na kraji zaujal Jan Kovařík.

Plzeň se do svého soupeře po úvodním oťukávání zakousla a po 
pár minutách hry ho zamkla v pokutovém území. Nebezpečné cen-
try Kovaříka, Zemana ani Petržely v rychlém sledu ale nikoho v bí-
lých dresech nenašly. Domácí se pokusili odpovědět podobně, ale 
beci Plzně byli vždy na místě. Na první gól se ale na Stadio Olimpico 

moc dlouho nečekalo. Útočník AS Řím Edin Džeko si v 10. minutě ve 
vápně povodil Kovaříka a z hranice malého vápna zakroutil míč do 
vzdálenějšího rohu branky, Kozáčik se za balonem pouze ohlédl – 
1:0 pro AS. O tři minuty později mohl Džeko přidat další trefu, ale 
střela z otočky mu nevyšla. Viktoria se na dostřel domácí branky 
dostala znovu v 18. minutě a byl z toho gól. Kovařík napravil svoji 
chybu a krásným centrem našel hlavu Martina Zemana, který vy-
rovnal na 1:1! Hra se následně vyrovnala a oba týmy se marně sna-
žily navzájem přelstít obranu soupeře. S postupem času se ale AS 
Řím opět dostával do většího tlaku a v posledních pěti minutách 
měl několik velkých šancí na vstřelení branky. Střelu Palmieriho 
do odkryté branky dokázal zblokovat Matějů, Džeko o pár chvil 
později po krásné zpětné přihrávce v jasné tutovce přestřelil a ve 
44. minutě Salah překonal Kozáčika, ale orazítkoval pouze tyč. Do 
šaten se tak šlo za nerozhodného stavu a viktoriánům přestávka 
určitě přišla vhod.

Druhá půle začala podobně, jako skončila ta první. Už po třech 
minutách hry nastřelil Paredes z přímého kopu břevno branky 
Kozáčika, který marně plachtil vzduchem. Po pár vteřinách hry 
navíc propadl balon v plzeňském vápně až k Salahovi, který jej 

FC Viktoria Plzeň prohrála na hřišti slavného AS Řím 4:1. Po 

první půli byl stav vyrovnaný 1:1, když branku Západočechů 

vstřelil Zeman. Po změně stran se ale italský tým dostal 

do vedení a v závěru dvakrát udeřil do otevřené obrany. 

Hattrick zkompletoval útočník Edin Džeko.
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ještě stihl tečovat, ale brankář Viktorie dokázal na změnu směru 
míče zareagovat a vykopl ho z nebezpečného prostoru. Italský 
tým Viktorii přehrával, ale ani český mistr se nebál zaútočit. Ze-
man se v 53. minutě uvolnil u postranní čáry a poslal do poku-
tového území prudký centr, na který ale Krmenčík bohužel ne-
dosáhl. V 61. minutě obránci Plzně opět neuhlídali Edina Džeka, 
který se po centru prosadil hlavou – 2:1. Po dalších dvou minu-
tách hry trenér Pivarník poprvé v utkání vystřídal, místo Kopice 
naskočil druhý útočník Michal Ďuriš a hned se zapojil do útoku. 
Před velkým vápnem si vzal balon a velmi nebezpečně vypá-
lil, jeho prudká rána mířila kousek nad branku Říma. Český tým 
vrhnul všechny síly do útoku a dokázal domácí zatlačit. Velmi 
aktivní Zeman poslal další dobrý centr před bránu a hned několik 
viktoriánů se ho snažilo zasáhnout, bohužel neúspěšně. V 75. 
minutě došlo k dalšímu střídání na straně Viktorie, Krmenčíka 
nahradil Marek Bakoš a slovenský útočník mohl po šesti minu-
tách pobytu na hřišti vyrovnat. Po centru z levé strany se dostal 
ke střele v malém vápně, ale brankář Alisson ho s velkým štěs-
tím vychytal. Hned z protiútoku přišel trest. Perotti ve vápně 
místo centru zvolil netradiční zakončení a nachytal Kozáčika – 
3:1. Dvě minuty před koncem se znovu prosadil Edin Džeko, který 
tak zkompletoval hattrick. Viktoria Plzeň tak prohrála s AS Řím 
4:1 a vzhledem k tomu, že Astra Giurgiu porazila Austri Vídeň 
už český mistr nemá šanci na postup do jarní vyřazovací fáze 
Evropské ligy.

AS Řím–FC Viktoria Plzeň 4:1 (1:1)

Branky: 11. Džeko, 61. Džeko, 82. Perotti, 88. Džeko – 18. Zeman 

ŽK: Nainggolan – Matějů, Zeman, Petržela Rozhodčí: Stieler – Foltyn, 
Schiffner 

Diváci: 13 789

AS Řím: Alisson – Peres, Rüdiger, Fazio, Emerson Palmieri – Paredes, 
Strootman (89. Gerson) – Salah (83. De Rossi), Nainggolan, Iturbe 
(63. Perotti) – Džeko

FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Matějů, Hejda, Limberský, J. Kovařík – 
Hrošovský, Hromada – Petržela, Kopic (63. Ďuriš), Zeman – Krmenčík 
(75. Bakoš)

Zápas v Římě / 
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na rumunské PŮdĚ se ZrOdila remíZa 1:1

Trenér Pivarník poslal do utkání několik hráčů, kteří v Evropské lize 
v letošní sezoně nastoupili od začátku vůbec poprvé. Premiérový 
slavnostní nástup si užili záložníci Jan Kovařík s Patrikem Hrošov-
ským i útočník Michael Krmenčík. Při předzápasové rozcvičce si 
přivodil svalové zranění obránce David Limberský a místo něj v zá-
kladu naskočil Aleš Matějů. Na moderním stadionu Arena Nationala 
v Bukurešti se na první vážnější šanci čekalo do 15. minuty, kdy se 
po rohu domácích dostal k hlavičce Alves a Kozáčik musel vytáh-
nout první skvělý zákrok. O čtyři minuty později dostal Alexander 
Stan přihrávku za obranu a pelášil sám na brankáře Viktorie. První 
střelu Kozáčik vyrazil, ale následnou dorážku už nikoliv – 1:0. Vik-
toriány inkasovaná branka nabudila, začali konečně tlačit a hned 
z první větší šance udeřili. Petržela ve 25. minutě z pravé strany 
nacentroval do vápna a Michael Krmenčík hlavou nedal brankáři 
šanci – 1:1! Plzeň od vyrovnání byla aktivnějším týmem, ale centry 
Kovaříka a Hromady ve vápně nikoho nenašly, hlavička Petržely mí-
řila vysoko nad. V závěru první půle měla nakolik náznaků šancí As-
tra, ale na brankáře českého týmu žádná střela neprošla. Do kabin 
tak šly oba týmy za nerozhodného stavu.

Hned v úvodu druhého poločasu předvedl parádní samostatnou 
akci Hrošovský, který prošel přes několik hráčů až do vápna a zkusil 
technickou střelu k tyči, Lung ale konečky prstů míč vyrazil a ná-
sledná Petrželova dorážka šla nad branku domácích. Astra zahro-
zila v 56. minutě, velmi nebezpečný centr z levé strany naštěstí 
jen prolétl plzeňským vápnem. V 62. minutě Viktoria poprvé vystří-

dala, nevýrazného Kaceho nahradil 
Tomáš Hořava. O pět minut později 
naskočil do utkání místo Kovaříka 
Jan Kopic. Astra se stále více sou-
středila na obranu a Viktoria mu-
sela dobývat rumunskou branku. 
V 76. minutě byl český tým velmi 
blízko vedení. Opět se opakovala 
situace z první půle, kdy Petržela 
centroval do vápna a Krmenčík hla-
vičkoval, tentokrát ale orazítkoval 
pouze břevno. Trenér Pivarník na-

posledy vystřídal tři minuty před koncem a bylo jasné, že Plzeň 
myslí na výhru. Hromadu nahradil útočník Marek Bakoš. V závěreč-
ných minutách utkání se sice stále hrálo na polovině rumunského 
týmu, ale několik rohových kopu vyšlo vniveč, Kopicově přihrávce do 
vápna chyběla razance a Bakoš na centr Hořavy nedosáhl. Zápas 
tak skončil remízou 1:1.

FC Astra Giurgiu–FC Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)

Branky: 19. Stan - 25. Krmenčík 

ŽK: Lovin, Budescu, Lung - Hromada 

Rozhodčí: Yefet – Davidy, Shimon (Izrael)

FC Astra Giurgiu: Lung – Săpunaru, Geraldo Alves, Oroş – Stan, 
Mansaly, Lovin (55. Nicoara), Júnior Morais – Seto, Teixeira (87. 
Ionita) – Budescu (75. Niculae)

FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Hejda, Hubník, Matějů – Hromada 
(87. Bakoš), Hrošovský – Petržela, Kaçe (62. Hořava), J. Kovařík (67. 
Kopic) – Krmenčík

FC Viktoria Plzeň ve čtvrtém utkání v základní 

skupině Evropské ligy remizovala v Bukurešti 

s Astrou Giurgiu 1:1. Obě branky padly v prvním 

poločase, v 18. minutě otevřel skóre domácí 

Stan, gól Viktorie vstřelil ve 25. minutě 

Michael Krmenčík.
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NOVINKY VE FANSHOPU

KALENDÁŘ NÁSTĚNNÝ 2017
319,- Kč

DŘEVĚNÉ OZDOBY
od 17,- Kč

ŠKRABKA
S RUKAVICÍ
109,- Kč

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
149,- Kč

DIÁŘ 2017
289,- Kč

ŠKRABKA
79,- Kč

VÍCE VE VIKTORIA SHOPU A NA ESHOP.FCVIKTORIA.CZ
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Brankáři
1 Robert Almer  20. 3. 1984
31 Osman Hadzikic  12. 3. 1996
32 Patrick Pentz  2. 1. 1997
77 Tino Casali  14. 11. 1995

OBránci
2 Petar Gluhakovic  25. 3. 1996
3 Richard Windbichler  2. 4. 1991
4 Petar Filipovic  14. 9. 1990
6 Abdul Mohammed  7. 3. 1996
17 Jens Stryger Larsen  21. 2. 1991
18 Patrizio Stronati  17. 11. 1994
24 Alexandar Borkovic  11. 6. 1999
28 Christoph Martschinko  13. 2. 1994
33 Lukas Rotpuller  31. 3. 1991

ZálOžníci
5 Ognjen Vukojevic  20. 12. 1983
7I smael Tajouri-Shradi  28. 3. 1994
10 Alexander Grünwald  1. 5. 1989
11 Lucas Henrique Ferreira Venuto  14. 1. 1995
15 Tarkan Serbest  2. 5. 1994
16 Dominik Prokop  2. 6. 1997
23 David De Paula Gallardo  3. 5. 1984
25 Thomas Salamon  18. 1. 1989
26 Raphael Holzhauser  16. 2. 1993

ÚtOčníci
8 Olarenwaju Kayode  8. 5. 1993
9 Kevin Friesenbichler  6. 5. 1994
14 Alexander Frank  24. 3. 1994
27 Marko Kvasina  20. 12. 1996
29 Ronivaldo Sales  24. 3. 1989
95 Felipe Pires  18. 4. 1995

Hlavní trenér
Thorsten Fink 

asistenti trenéra
Nestor El Maestro, Sebastian Hahn 

HOsté / Fk austria vídeňdOmácí / Fc viktOria PlZeň

Brankáři
1 Matúš Kozáčik 27. 12. 1983
13 Petr Bolek 13. 6. 1984
30 Dominik Sváček 24. 2. 1997

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

ZálOžníci
6 Václav Pilař 13. 10. 1988
7 Tomáš Hořava 29. 5. 1988
9 Martin Zeman 28. 3. 1989
10 Jan Kopic 4. 6. 1990 
11 Milan Petržela 19. 6. 1983 
17 Patrik Hrošovský 22. 4. 1992  
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
20 Ergys Kace 8. 7. 1993
24 Jan Suchan 18. 1. 1996
25 Jakub Hromada 25. 5. 1996

ÚtOčníci
12 Michal Ďuriš 1. 6. 1988
15 Michael Krmenčík 15. 3. 1993
18 Tomáš Poznar 27. 9. 1988
23 Marek Bakoš 15. 4. 1983

Hlavní trenér 
Roman Pivarník 17. 2. 1967

asistent trenéra
Tomáš Trucha, Zdeněk Bečka, Pavel Horváth, Martin Vaniak 

sOuPiska
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Partneři mládeže

výZnamní Partneři

Hlavní Partner mládeže
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Fc viktOria PlZeň
1

matúš kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář

13

dominik sváček
24. 2. 1997           
Post brankář

30

lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce

2

david limberský 
6. 10. 1983
Post obránce

8

radim řezník
20. 1. 1989
Post obránce

14

Jan Baránek
26. 6. 1993
Post obránce

22

marián čišovský 
2. 11. 1979
Post obránce

28

václav Pilař
13. 10. 1988
Post záložník

6

tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník

7

Jan kopic
4. 6. 1990
Post záložník

10

aleš matějů
3. 6. 1996
Post obránce

3

milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník

17

Jan kovařík
19. 6. 1988
Post záložník

19

roman Hubník
6. 6. 1984 
Obránce

4

Jan suchan
18. 1. 1996
Post záložník

24

Jakub Hromada
25. 5. 1996
Post záložník

25

michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník

12

ergys kace
8. 7. 1993
Post Záložník

20

martin Zeman
28. 3. 1989
Post záložník

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

Bc. robert Beneš 
26. 4. 1978
fyzioterapeut

mudr. Petr Zeman, mBa 
1. 8. 1977
lékař

mudr. Jonáš kudela
21. 1. 1983
lékař

Zdeněk Bečka
20. 6. 1970
asistent trenéra

michael krmenčík
15. 3. 1993
Post útočník

15

martin vaniak
4. 10. 1970
asistent trenéra

Bc. Petr nasler 
18. 4.1986 
fyzioterapeut

Zdeněk sláma 
3. 9. 1948
masér

tomáš trucha
17. 10. 1971
asistent trenéra

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

23

tomáš Poznar
27. 9. 1988
Post útočník

18

mudr. Zeman Jaroslav, Ph.d
23. 12. 1966
lékař
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P L Z E Ň

malby natery

výrobce léčiv
spol.s r. o.

Partneři
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OFiciální dOdavatelé

mediální Partneři

Partneři

01  Základní barevné provedení

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

100% černá

3

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

3EL_sazba_bez_obalky.indd   21 5.12.2016   14:30:58

http://http//www.mezopravna.cz/
http://www.raval.cz/
http://www.apetitto-snajdr.cz/
http://www.bohemiasekt.cz/cs/
http://www.bohemiachips.cz
http://www.denik.cz/
http://www.radiosumava.cz/
http://www.radiobeat.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.radioblanik.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.vitamix.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.cortusa-group.cz/
http://www.puz.cz/
http://www.medicalfox.cz
http://www.matpl.cz/
http://www.segafredo.cz/
http://www.guehring.cz
http://2pgastro.cz/
http://www.balakryl.cz/
http://www.creditone.cz/
http://ledreklamaplzen.cz/
http://www.spo-plzen.cz/cz/
http://www.vhs.cz/
http://www.ekvalita.cz/


22 VIKTORIÁN 3 EVROPSKÁ lIga 2016 / Další program

PO krátké dOvOlené ZnOvu dO Práce

Do konce roku ovšem Viktoria zpříjemní všem svým fanouškům 
předvánoční čas tradičním setkáním v Doosan Areně. V úterý 13. 
prosince od 17:30 si všichni fanoušci budou moci vychutnat vá-
noční atmosféru přímo na severní tribuně plzeňského stadionu, 
ochutnat tradiční svařák, zazpívat si koledy, vyhrát zajímavé zboží 
Viktoria shopu a zkrátka se dobře pobavit. Hodinu a půl trvající 
program s charitativním podtextem pomůže dětským oddělením 
FN Plzeň a zvířatům z plzeňské ZOO.

Odpočinku si budou moci hráči Viktorie užívat pouze krátce, trenér 
Roman Pivarník připravil svým svěřencům individuální tréninkové 
plány zaměřené na udržení a rozvoj fyzické kondice. Tu budou Pl-

zeňané potřebovat především v úvodu zimní přípravy, která star-
tuje už brzy po začátku roku 2017. Zmrzlé prostředí západočeské 
metropole vymění viktoriáni za příjemnější teploty středomoří, 
kde i letos absolvují dvě zimní soustředění.

V jarní části sezóny se bude Viktoria soustředit jen a pouze na co 
nejlepší umístění v domácí nejvyšší soutěži, kde bude už podruhé 
v řadě obhajovat prvenství. Jako úvodního jarního soupeře přidě-
lila termínová listina viktoriánům 1. FK Příbram. Poté čekají Plzeň 
dva výjezdy na hřiště týmů ze špičky tabulky. Po Zlínu navštíví 
svěřenci Romana Pivarníka pražský Eden.

Po skončení dnešního utkání začne hráčům a realizačnímu 

týmu zasloužená dovolená. Období klidu budou hráči Viktorie 

prokládat individuálními tréninky, po Novém roce se naplno 

rozběhne příprava na druhou polovinou sezóny, ve které 

budou Západočeši bojovat o třetí mistrovský titul v řadě.
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