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VážeNí ViktoriáNi,
Vítám vás na prvním zápase Viktorie Plzeň v předkolech Ligy mistrů a jedním dechem
musím dodat, že všichni věříme v pokračování našeho příběhu v nejprestižnější klubové
soutěži světa. Ač si to možná někteří neuvědomují, právě dnešek může zásadním významem napovědět, jakou sezónu před sebou máme. V případě postupu našich hráčů
do Play-off Champions League budeme mít jistotu podzimu v evropských pohárech.
Naše ambice ale zůstávají vysoké a všichni v klubu jdou za jediným cílem – účastí v základní skupině Ligy mistrů.
Dovolte mi vrátit se k utkání na půdě našeho soupeře z Bukurešti. Historie nás přesvědčila, že rumunské celky nelze stavět do role fotbalových outsiderů. Tentokrát však před
námi stál soupeř na tamější poměry nejsilnější. Celek FCSB, pod původním názvem FC
Steaua Bukurešť, zvítězil celkem šestadvacetkrát v rumunské nejvyšší soutěži. Viktoria
se mu ovšem stala vyrovnaným soupeřem, v určitých fázích zápasu dokonce domácí
hráče mohutně hnané třiceti tisíci diváků v ochozech přehrávala. Konečný výsledek pro
nás může být papírovou výhodou, ujišťuji vás ale, že nikdo z hráčů ani trenérů v nebude
v domácí odvetě na dva góly vstřelené na hřišti soupeře spoléhat.
Dnes budeme chtít předvést výkon hodný účastníka Ligy mistrů, výkon hodný našich
úžasných fanoušků. Právě vy budete mít při odvetě nezastupitelnou úlohu, nikdo jiný
nedokáže vytvořit takovou fotbalovou atmosféru, která dokáže vybičovat naše hráče
k nejlepším výkonům.
Potřebujeme každého z vás!
Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň
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FCSB–FC Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)
Branky: 37. Budescu, 61. Teixeira – 23. Krmenčík, 53. Kopic
ŽK: Pintilii, Alibec, Gnohéré – Havel, Hájek, Krmenčík, Petržela, Kopic
Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Mammadov (všichni AZE)
FCSB: Ni�ă – Enache, Larie, Balasa, Momčilović – Pintilii, Morais – Teixeira,
Budescu (66. Achim), Tănase (46. Amorim) – Alibec (57. Gnohéré)
Plzeň: Bolek – Limberský, Řezník, Hájek, Havel – Živulič, Hrošovský –
Petržela (69. Zeman), Kolář (84. Řezníček), Kopic – Krmenčík (67. Bakoš)
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ÚVodNí ZáPaS V BukureŠti
SkoNČiL reMíZou 2:2
Největší rumunský stadion Arena Nationala, třiatřicet tisíc fanoušků a na Bukurešť
netypicky chladné počasí doprovázené provazy deště přes které jen málokdy
prokouklo slunce. Takové reálie doprovázely první utkání 3. předkola Ligy mistrů, ve
kterém Viktorii Plzeň hostil celek FCSB.

Do prvního náznaku šance se v 6. minutě dostal Michael Krmenčík, kterému
míč posunul netypicky na pravé straně
hrající Limberský. Po teči rumunské
obrany ale zamířil míč mimo tři tyče.
Další zajímavý centr do vápna mířil v 17.
minutě, Kopic ale Živuličovu hlavu nenašel. Bukurešť se trápila v kombinaci
a často končily její akce na kopačkách
Plzeňských. Ve 23. minutě, po rozehrávce na vlastní polovině, doputoval
míč přes Kopice až k Michaelu Krmenčíkovi, který si ve své druhé příležitosti
věděl rady a střelou po zemi překonal
brankáře Nitu. 1:0 pro Plzeň! Opovědět
se pokusil ve 29. minutě Teixeira, proti
jeho střele se ale včas vrhl Řezník.
Následně Bolek sebral míč Alibecovi
a vyboxoval přímý kop Budesca. Ke
standardním situacím se Bukurešť
dostávala vinou plzeňských faulů stále

častěji a v 37. minutě znovu Budescu
z přímého volného kopu vyrovnal na
1:1. Ještě před poločasem nedosáhl
na Kopicovo přiťuknutí ve vápně Milan
Petržela a Petr Bolek vytáhl Sousovu
střelu. Zakončení Alibeca mířilo těsně
vedle plzeňské tyče. Zatímco v první
části poločasu udávala hře tempo Viktoria, ve druhé části úvodní půle byli
dominantnějšími na hřišti domácí.
Domácí se pokusili do druhého poločasu vstoupit podobně aktivně, jako
končili ten první, udeřili ale Plzeňané.
Kolářovu střelu z 53. minuty Nita
pouze vyrazil před sebe, čehož využil
Jan Kopic a vrátil Plzni vedení. 2:1 pro
Viktorii! I na tento gól našla Bukurešť
odpověď, když akci z levé strany hřiště
korunoval v 62. minutě gólovou hlavičkou Filipe Teixeira – 2:2. V 67. minutě

přišel čas na první střídání Viktorie,
střelce jedné z branek Krmenčíka
nahradil na hrací ploše Marek Bakoš,
o dvě minuty později opouštěl hřiště
Milan Petržela, za kterého vyběhl do
arény Martin Zeman. Čím víc se blížil
konec utkání, tím víc se projevovala
rumunská horkokrevnost, soupeř
Viktorie začal ztrácet nervy a kazil.
Naopak Plzeňané se drželi své taktiky,
která rozhodně nebyla remízová. To
dokázal trenér Vrba třetím střídáním,
když v 85. minutě stáhl záložníka Koláře a místo něj vyslal do hry útočníka
Řezníčka. Šance ale přišly na druhé
straně, když v rychlém sledu promáchl
v jasné gólovceTeixeira a na dvakrát
nebyl přesný ani Gnohéré. Po čtyřech
nastavených minutách nad rámec hrací
doby se oba týmy rozešly smírně po
remíze 2:2.
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sÁHLi Jsme si na dnO,
aLe remíZu Bereme
sHODujÍ se sTŘelCi kRMenČÍk s kOpiCeM
Viktoria Plzeň v zápase 3. předkola Ligy mistrů nad Bukureští
dvakrát vedla, ale nakonec z utkání odchází s remízou 2:2.
O branky se postarali Michael Krmenčík s Janem Kopicem.

„Pro nás to byl těžký zápas. Chtěli jsme
vstřelit gól, což se nám povedlo dvakrát,
takže jsme rádi,“ prohlásil po utkání
první střelec. „Vedení jsme si mohli pohlídat, je škoda, že jsme dostali góly ze
standardky a druhý na přední tyč. První
trefil pěkně, druhý se svezl po hlavě Davidu Limberskému a zapadl do branky,“
klopí oči Krmenčík. Sám vstřelil branku
podle vlastního receptu. „Takový můj
klasický gól, odstavil jsem si hráče a trefil bránu, jsem za něj rád,“ popisuje. Před
odvetou v Plzni si přeje útočník s patnáctkou na zádech co největší podporu

Pokud za námi budou naši
příznivci stát, tak myslím, že
je dáme
tribun. „Máme do odvety dobrou pozici
a já bych chtěl vyzvat všechny naše fanoušky, aby nás podporovali ze všech sil
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a pomohli nám postoupit. Pokud
za námi budou naši příznivci
stát, tak myslím, že je dáme,“
dodává odhodlaně Krmenčík.
„Zápas byl těžký fyzicky. Dusno,
na stadionu třicet tisíc fanoušků
a ještě zavřená střecha.
Z fyzického hlediska
jsme si asi sáhli na
dno,“ přidává se
druhý střelec Jan
Kopic. „Remíza 2:2
je do odvety dobrý
výsledek, který
bychom měli
doma potvrdit.
Je ale i zrádný
protože proti
sobě máme
kvalitního soupeře,
jenž dokáže využít všech
našich chyb,“ upozorňuje.

„Nyní už víme, že Bukurešť dokážeme
přehrávat. Věřím, že nám to dodá sebedůvěru a dokážeme postoupit,“ uzavírá
Jan Kopic.

VrBa: těŠí nÁs PŘedVedenÁ
aktiVita, tu musíme
ZOPakOVat i V OdVetě
Viktoria Plzeň si z Bukurešti odváží remízu 2:2, v odvetě na
západě Čech tak může mít lehkou výhodu v podobě dvou
vstřelených branek na hřišti soupeře. Trenér Pavel Vrba ale
přesto zůstává ostražitý.

poražena a vyřazena ze hry o postup.
„Já se nebojím nikdy ničeho a už se
těším na odvetu. Když budeme chtít
hrát na 0:0, tak to dozajista nevyjde.
Znovu budeme chtít být aktivní a vstřelit branky,“ zůstává odhodlaný Vrba.

„Momentálně jsme v poločase, uhráli
jsme výsledek, který nás potěšil. Čeká
nás ale velice těžkých devadesát minut.
Definitivně hodnotit můžeme až po odvetném utkání,“ má jasno trenér Vrba.
„Bukurešť je silné mužstvo, takže s poločasovým výsledkem jsem spokojen.

Definitivně hodnotit můžeme
až po odvetném utkání
Nicméně opakuji, že máme před sebou
ještě jedno náročné utkání. Uvidíme, co
bude dál, vidím to tak padesát na padesát. Že si vezeme do odvety dva góly?
To nebude hrát roli, máme těžkého soupeře,“ uvědomuje si plzeňský trenér.
Viktoria v Rumunsku sehrála v minulosti dvě utkání, po remízách v prvních
duelech ale byla zatím vždy v odvetách
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Odmítněme rasismus,
fanděme ViktOrce
vzkazuje plzeňská kabina
„Hráli jsme v Plzni velký zápas s AS Řím,
který bohužel část diváků nemohla vidět.
Tohle už nikdy nechceme zažít. Společně
nás čekají jistě další skvělé zážitky v pohárové Evropě, pojďme si je užít jako
jeden tým,“ vzkazuje fanouškům útočník
Marek Bakoš.

Viktorii Plzeň čeká další úžasná sezóna, jejíž součástí bude
i boj o účast v základní skupině Ligy mistrů. Celá fotbalová
Plzeň touží, aby se nejprestižnější klubová soutěž světa
na západ Čech vrátila, pojďme ukázat, že si ji opravdu
zasloužíme. Prázdné sektory už na stadionu nikdo nechce.
Fotbal má v západočeské metropoli obrovskou tradici, na které ovšem stále lpí
kaňka v podobě nepřípustných projevů
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rasové nesnášenlivosti několika jedinců
při loňském utkání domácích hráčů s LudogorcemRazgrad v play off Ligy mistrů.

„Jsem přesvědčen, že máme nejlepší fanoušky v republice. Proto je pro nás důležité, abychom i nadále zůstali naladěni
na stejné vlně a soustředili se pouze
na společný úspěch Viktorie Plzeň. Pro
nás hráče by bylo nepředstavitelné hrát
doma před prázdnými ochozy,“ říká kapitán týmu Roman Hubník. „Už nechceme
zažít pohled na prázdnou tribunu. I nás
hráče občas soupeř na hřišti provokuje,
štípe, nadává. Musíme to ale ustát.
A stejně tak naši fanoušci. Fanděme jen
Viktorce,“ dodává útočník, jenž vloni překonal magickou stovku
Každý jsme jiný, respektujme to. Viktorka
je náš život. Fotbal nás spojuje. Odmítněme rasismus. „Věříme, že fanoušci přijdou podpořit Viktorku v cestě za velkým
snem a společně ukážeme, že máme to
nejlepší publikum,“ vzkazuje generální
manažer klubu Adolf Šádek.
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ZÁPASY VIKTORIE
S RUMUNSKÝMI SOUPEŘI
Vyjma utkání s FCSB z minulého týdne se Plzeň
s rumunskými soupeři v evropských pohárech utkala celkem
čtyřikrát. Ani jednou z toho ale nevyšla jako vítěz, připsala
si dvě remízy a dvakrát prohrála. Pojďme si všechny duely
připomenout.
31.7.2014, 3. PředkoLo eL: PetroLuL
PLoJeŠŤ – Viktoria PLZeŇ 1:1
Góly: 75. Mutu – 90+1. Kolář.
Viktoria pod vedením kapitána Pavla
Horvátha a trenéra Dušana Uhrina
mladšího uhrála na úvod třetího předkola Evropské ligy nadějný výsledek.
V 75. minutě sice po střele Adriana Mutua prohrávala 0:1, v závěru utkání však
po centru Horvátha zachránil remízu
hlavičkou střídající Daniel Kolář.
7.8.2014, 3. PředkoLo eL: Viktoria
PLZeŇ – PetroLuL PLoJeŠŤ 1:4
Góly: 40. Pilař – 20. Teixeira, 38. Mutu, 43.
De Lucas, 68. Tamuz.
Jenže to co přišlo na domácím hřišti
viktoriány šokovalo. Ploješť se po 20
minutách ujal vedení a dostal domácí
celek pod tlak. Hůře bylo o 18 minut
později, kdy na 2:0 navýšil Mutu. Chvíli
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poté sice rozjásal plzeňské fanoušky
Václav Pilař snížením na 1:2, nicméně
ještě před poločasem přidal třetí
branku Petrolulu De Lucas. Ve druhé
půli tak červenomodří museli hrát velice
ofenzivně, na-neštěstí i přes převahu
obdrželi čtvrtou branku z nohy Tamuze
a s Evropskou ligou se po výsledku 1:4
rozloučili již ve třetím předkole.
20.10.2016, SkuPiNa eL: Viktoria PLZeŇ – aStra GiurGiu 1:2
Góly: 86. Hořava – 41. Alibec, 64.
Hořava (vl.).
Ve skupině Evropské ligy se vedle římského AS a Austrie Vídeň utkala Viktoria také s rumunskou Astrou Giurgiu.
V domácím utkání ale na tohoto soupeře nestačila. Pár minut před koncem
prvního poločasu skóroval nebezpečný
útočník Denis Alibec, v 64. minutě si pak
jeho střelu srazil do vlastní branky Ho-

řava a bylo to 2:0. Tomáš Hořava však
napravil zaváhání v závěru zápasu, kdy
dorážkou z penalty snížil, nicméně to
bylo ze strany Viktorie všechno. Astra
si tedy odvezla tři body.
3.11.2016, SkuPiNa eL: aStra GiurGiu –
Viktoria PLZeŇ 1:1
Góly: 19. Stan – 25. Krmenčík.
Odveta na hřišti soupeře dopadla pro
svěřence trenéra Pivarníka o něco lépe.
Domácí sice šli po gólu Alexandera
Stana do vedení, krátce nato ale po
centru Petržely srovnal na 1:1 Michael
Krmenčík. Ve druhém dějství byli Plzeňané o něco aktivnějším celkem, gól
z toho však vytěžil nedokázali a oba
celky si tak rozdělily po bodu.

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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PředStaVuJeMe SouPeře: FCSB
Když se řekne FCSB, málokdo si pod tím
dovede představit nejúspěšnější klub
rumunské historie. Když se ale řekne
Steaua Bukurešť, již je to všem jasné.

FCSB je právě známější pod tímto dřívějším názvem, který musel být změněn po sporech majitele Gigiho Becaliho s armádou.
Tým přišel o logo i název.
Celek byl založen v roce 1947 a celou svou historii hraje
v nejvyšší soutěži. Prvního triumfu dosáhl hned v ročníku
1948/1949, kdy opanoval rumunský národní pohár. A od té
doby hraje v Rumunsku prim. V národním poháru přidal dalších

Tři hvězdy týmu

Denis Alibec

Florin Niţă

Constantin Budescu

Šestadvacetiletý rumunský útočník
pořádně potrápil Viktorii v Doosan
Areně v dresu Astry Giurgiu, kdy
o výhře svého celku 2:1 rozhodl tím,
že jeden gól vstřelil a druhý (vlastní
Hořavy) sám zařídil. Alibec přišel do
bukurešťského celku v průběhu minulé sezony. Jaký mladý hrál v Itálii
a v Belgii. Za rumunský národní tým
nastoupil do sedmi zápasů a vstřelil
jednu branku (proti Ukrajině).

Gólmanská jednička FCSB je svému
celku skutečně oporou. I proto je
členem širšího reprezentačního
kádru. Niţă v minulé sezoně odchytal 29 ligových duelů a inkasoval
v nich 24 branek. Z brankářů, co
odchytali více než 25 zápasů, měl
tak třetí nejlepší bilanci. Za Steauu
chytal Niţă již v mládeži, znovu se
do ní vrátil v roce 2013 po přestupu
z celku Concordia Chiajna.

Stejně jako Alibec, i Budescu působil
v Astře Giurgiu, a to ještě do konce
minulé sezony. S výjimkou půlroční
zastávky v Číně v týmu Dalian Jifang hrál tento osmadvacetiletý
ofenzivní záložník za Astru pět let
a vždy patřil mezi nejlepší střelce
týmu. Budescu si zahrál i za národní
tým a vstřelil dvě branky při výhře
3:0 v kvalifikačním utkání na Faerských ostrovech.
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21 titulů, v ligovém poté dva (ten se hrál zatím šestkrát)
a šestkrát uspěl v superpoháru. V lize posléze Steaua získala
neskutečných 26 titulů. Největší titulovou jízdu zažila v letech
1993 – 1998, kdy vyhrála šestkrát v řadě.
Steaua je majitelem evropského rekordu v počtu neprohraných ligových zápasů v řadě – těch v letech 1986 až 1989
neprohrála hned 104 za sebou! Pro celek z hlavního města se
jednalo o velice úspěšné období, neboť vyhrál jak Superpohár
UEFA (1986), tak Pohár mistrů evropských zemí (1985/1986).
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Své zápasy hraje FCSB na stadionu Arena Nationala s kapacitou 55 634 diváků. Stadion byl otevřen v roce 2011 a původně
ho Steaua využívala jen pro zápasy v evropských pohárech
a velká ligová utkání (derby, boje o titul). Od března 2015
v něm ale hraje pravidelně. V sezoně 2016/2017 na zápasy
chodilo v průměru 5 067 diváků, což je nejvyšší průměrná
návštěvnost v rumunské lize.
FCSB už má za sebou v aktuální sezoně dva zápasy. V prvním
kole porazila FC Voluntari 2:1 (34. Budescu z penalty, 90+2.
Man – 55. Bălan), ve druhém si poradila s Poli Temešvár 1:0
(63. Gnohéré).
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SouPiSka
doMáCí / FC Viktoria PLZeŇ

hoStÉ / FCSB

BraNkáři
1
Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
16 Aleš Hruška
30 Dominik Sváček

27. 12. 1983
13. 6. 1984
23. 11. 1985
24. 2. 1997

oBráNCi
2
Lukáš Hejda
3
Aleš Matějů
4
Roman Hubník
8
David Limberský
14 Radim Řezník
21 Tomáš Hájek
22 Jan Baránek
24 Milan Havel
28 Marián Čišovský
35 Filip Vacovský

9. 3. 1990
3. 6. 1996
6. 6. 1984
6. 10. 1983
20. 1. 1989
1. 12. 1991
26. 6. 1993
7. 8. 1994
2. 11. 1979
6. 3. 1998

ZáLožNíCi
6
Václav Pilař
7
Tomáš Hořava
9
Martin Zeman
10 Jan Kopic
11 Milan Petržela
17 Patrik Hrošovský
19 Jan Kovařík
25 Aleš Čermák
26 Daniel Kolář
29 Diego Živulič
33 Andreas Ivanschitz

13. 10. 1988
29. 5. 1988
28. 3. 1989
4. 6. 1990
19. 6. 1983
22. 4. 1992
19. 6. 1988
1. 10. 1994
27. 10. 1985
23. 3. 1992
15. 10. 1983

ÚtoČNíCi
15 Michael Krmenčík
23 Marek Bakoš
37 Jakub Řezníček

15. 3. 1993
15. 4. 1983
26. 5. 1988

hLaVNí treNÉr
Pavel Vrba
aSiSteNti treNÉra
Dušan Fitzel, Zdeněk Bečka, Martin Ticháček
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BraNkáři
1
Florin Niţă
33 Eduard Stăncioiu
99 Daniel Vlad

3. 7. 1987
3. 3. 1981
15. 4. 1999

oBráNCi
4
Mihai Balasa
6
Ionut Larie
13 Marian Pleaşcă
15 Marko Momčilović
17 Antonio Jakoliš
23 Ovidiu Popescu

14. 1. 1995
16. 1. 1987
6. 2. 1990
11. 6. 1987
28. 2. 1992
27. 2. 1994

ZáLožNíCi
5
Mihai Pintilii
8
Lucian Filip
12 Júnior Morais
20 Vlad Achim
27 Robert Grecu
29 William Amorim
44 Gabriel Enache
80 Filipe Teixeira

9. 11. 1984
25. 9. 1990
22. 7. 1986
7. 4. 1989
2. 6. 1998
5. 12. 1991
18. 8. 1990
2. 10. 1980

ÚtoČNíCi
7
Denis Alibec
9
Harlem Gnohéré
10 Florin Tănase
11 Constantin Budescu
98 Dennis Man

5.1.1991
21.2.1988
30.12.1994
19.2.1989
26.8.1998

hLaVNí treNÉr
Nicolae Dică
aSiSteNti treNÉra
Viorel Tănase, Alin Popescu, Marius Popa

hLaVNí PartNer MLádeže

PartNeři MLádeže

VÝZNaMNí PartNeři
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FC Viktoria PLZeŇ
1

Matúš kozáčik
27. 12. 1983
Brankář

13

Petr Bolek
13. 6. 1984
Brankář

8

david Limberský
6. 10. 1983
Obránce

18

aleš hruška
23. 11. 1985
Brankář

14

radim řezník
20. 1. 1989
Obránce

6

Václav Pilař
13. 10. 1988
Záložník

16

dominik Sváček
24. 2. 1997
Brankář

21

tomáš hájek
1.12.1991
Obránce

7

tomáš hořava
29. 5. 1988
Záložník

30
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Lukáš hejda
9. 3. 1990
Obránce

22

Jan Baránek
26. 6. 1993
Obránce

9

Martin Zeman
28. 3. 1989
Záložník

2

aleš Matějů
3. 6. 1996
Obránce

24

Milan havel
7.8.1994
Obránce

10

Jan kopic
4. 6. 1990
záložník

3

roman hubník
6. 6. 1984
Obránce

28

35

Filip Vacovský
6.3.1998
Obránce

Marián Čišovský
2. 11. 1979
Obránce

17

11

Milan Petržela
19. 6. 1983
Záložník

4

Patrik hrošovský
22. 4. 1992
Záložník

19

Jan kovařík
19. 6. 1988
Záložník

26

25

33

29

15

23

37

aleš Čermák
1. 10. 1994
Záložník

daniel kolář
27.10.1985
Záložník

diego živulič
23.3.1992
Záložník

andreas ivanschitz
15. 10. 1983
Záložník

Michael krmenčík
15. 3. 1993
Útočník

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Útočník

Jakub řezníček
26. 5. 1988
Útočník

Pavel Vrba
6. 12. 1963
Hlavní trenér

dušan Fitzel
15. 4. 1963
Asistent trenéra

Zdeněk Bečka
20. 6. 1970
Asistent trenéra

Martin ticháček
15. 9. 1981
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. Jonáš kudela
21. 1. 1983
lékař

Mudr. Petr Zeman, MBa
1. 8. 1977
lékař

Mudr. Jaroslav Zeman, Ph.d
23. 12. 1966
lékař
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PartNeři

P L Z E Ň

DSD GROUP

malby

natery

JAN LUKEŠ

20
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PartNeři

oFiCiáLNí dodaVateLÉ

PEPSI_S1_2PMS_NB_SM (FOR USE .25" TO 1.5")
PANTONE PANTONE
2945
185

01

Základní barevné provedení

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

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;

Hlavní mediální partner

88.3

92.5

93.2

100.0

CYAN 0
CYAN 100
MAGENTA 69 MAGENTA 100
YELLOW 82
YELLOW 17
BLACK 0
BLACK 3

107.9

www.egrensis.cz
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Z fotbalového stadionu je to do areálu pivovaru
Gambrinus kousek. Stačí přejít přes pivovarskou lávku. Nyní se Viktorka a Gambrinus znovu
propojily a představují unikátní střídačky ve
tvaru plechovky zlatavého moku. „Jde o společný nápad a jsem velmi rád, že se realizace
povedla. Takové střídačky jsou zcela unikátní
a troufnu si říct, že je nemá žádný jiný klub,“
řekl za Viktorii generální manažer Adolf Šádek.
Spojení pivovaru Gambrinus a Viktorky je dlouhodobé a přirozené. „Pivo a fotbal patří k sobě.
Společně se snažíme plzeňským fanouškům
pomáhat, povzbuzovat je, ale hlavně je bavit.

Viktoria
PředStaViLa
uNikátNí
StřídaČky Ve
tVaru PLeChoVky
Zcela unikátní projekt představuje FC Viktoria
Plzeň ve spolupráci s pivovarem Gambrinus.
Hráčské střídačky v Doosan Areněmají nově
tvar plechovky piva Gambrinus Plná 12 a jsou
vybaveny nejmodernějšími koženými sedadly.
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V tuto chvíli ale předáváme my, pivovarští, povzbuzení hráčům v podobě nových střídaček, “
vysvětlil sládek Zdeněk Polák.
Uvnitř střídaček najdou hráči maximální pohodlí a komfort. Sedačky dodala firma Lear
a jsou celokožené. „Sedačky jsou samozřejmě
vyhřívané, i v chladných měsících bude o hráče
dobře postaráno,“ upřesnil Tomáš Aubrecht,
jednatel firmy Abstrakt, která měla celou
realizaci na starosti. „Inspirovali jsme se u velkých evropských klubů, u nichž jsou obdobné
střídačky běžné. Jen jsme je chtěli mít typicky
plzeňské,“ dodal.

POHODLÍ
Integrovaná ponožka
evoKNIT poskytuje
oporu v oblasti
kotníku, kterou
těsně obepíná.
DOTEK
Super-tenká a měkká
telecí kůže zajišťuje
maximální cit
při doteku míče.

P L AY P E R F E C T

RYCHLOST
Lehká, přizpůsobivá podešev
a uspořádání trakčních kolíků
na podporu rychlosti.

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

FC VIKTORIA PLZEŇ
Liga Mistrů

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ:
FC VIKTORIA PLZEŇ-SK SIGMA OLOMOUC
SOBOTA 12. SRPNA, 16.00 HOD.
WWW.FCVIKTORIA.CZ

