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Vážení Viktoriáni,
dlouhé čekání je u konce. UEFA Champions League se po pěti letech opět vrací do Plzně. 
Dnes večer se Štruncovými sady rozezní znělka této prestižní soutěže a Viktorka poprvé 
nastoupí k utkání základní skupiny. Až vyběhnou hráči na hřiště, budou na sobě mít 
zbrusu nové dresy s logem Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jsem nesmírně hrdý, 
že se nám podařilo tuto myšlenku realizovat a můžeme podpořit důležitou a krásnou 
věc. Naši hráči jsou již zapsáni v registru dárců a rád bych požádal i každého z Vás, aby 
tuto možnost zvážil a pokud může, přidal se k nám. Viktoriánské srdce dává naději.

To, že vidíme náš klub mezi evropskou elitou, je obrovská odměna pro nás všechny. Vě-
řím, že si zápasy s CSKA Moskva, Realem Madrid i AS Řím užijete. Již cenovou politikou 
jsme jasně demonstrovali, že chceme na stadionu všechny věrné viktoriány. Těším se na 
fantastickou fotbalovou atmosféru, kterou zde prakticky na každém utkání dokážete 
vytvořit. Zároveň Vás žádám, abyste opět fandili slušně a hnali Viktorku dopředu.

Naše poslední vzpomínky na souboj s CSKA Moskva jsou ještě velmi živé. V mrazivém 
prosincovém večeru jsme ruského protivníka porazili brankou ze samotného závěru 
utkání, a oslavili tak postup do jarní části pohárové Evropy. Dnes to nebude o nic jedno-
dušší zápas. Zkušený tým, kvalitní trenér, prostě náročný protivník po všech stránkách.
Společnými silami však uděláme maximum pro úspěch!

Přeji vám všem příjemný fotbalový zážitek a děkuji, že jste s námi.

Adolf Šádek 
Generální manažer FC Viktoria Plzeň

VIKTORIÁN 
Oficiální klubový magazín FC Viktoria Plzeň / Vydává: FC Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3, 301 12 Plzeň / Šéfredaktor: Václav Hanzlík 
Redakce: Michal Belšán, Marek Kratochvíl, Erik Krajdl, Václav Šubrt / Fotografie: Ladislav Nussbauer, Martin Skála, CSKA Moskva 
Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o. / Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o. / Uzávěrka čísla: 16 září 2018
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–CSka MoSkVa Roztáčíme plzeňský fotbal!
Roztočte to s námi
a přidejte se k týmu úspěšných. 
Jsme tradičním plzeňským výrobcem turbín,
které se točí po celém světě.

Již 13 let s FC Viktoria společně vítězíme i pomáháme.

www.doosanskoda.com

Chcete být i vy součástí týmu úspěšných? 
Přidejte se k nám!

http://www.doosanskoda.com
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–CSka MoSkVa 

Věděli jste, že Viktorka a CSKA mají minimálně dvě pod-
statné věci společné? Oba kluby spojují nejen vyznávané 
barvy, ale i rok založení – 1911! Moskevský celek slaví pomy-
slné narozeniny konkrétně 27. srpna, kdy úspěšně zvládl svůj 
první zápas vůbec. Pro zajímavost, existence Viktorie Plzeň je 
tak o více než dva měsíce delší.

Během komunistické éry bylo CSKA oficiálním mužstvem 
sovětské armády, od rozpadu Sovětského svazu se stalo 
soukromým podnikem. V roce 2004 klub získal sponzorskou 
smlouvu s ropným gigantem Sibneft, který vlastnil majitel 
Chelsea Roman Abramovič. Ten ale akcie nakonec neodkoupil, 
protože podle pravidel UEFA je možné ovládat a mít pouze 
jeden fotbalový tým.

V rozloze největším státu světa je CSKA historicky veleú-
spěšným klubem. Tamní ligovou soutěž vyhrálo hned třináct-

krát, z vítězství se radovalo také v Ruském poháru (12x) i Su-
peropoháru, kde je se sedmi trofejemi vůbec nejúspěšnějším 
celkem v této soutěži. 

Červenomodří dosáhli obrovského úspěchu i na mezinárodní 
scéně. V roce 2005 vyhrálo CSKA tehdejší Pohár UEFA, což 
se mu povedlo jako prvnímu ruskému týmu. Ve finále zdolalo 
lisabonský Sporting 3:1. V témže roce mužstvo z hlavního 
města zvládlo udělat dokonce treble (liga + domácí i meziná-
rodní pohár).

V Lize mistrů se „Koně“ dostali nejdále v sezoně 2009/10, kdy 
nakoukli až do čtvrtfinále. Moskevský celek hraje nejprestiž-
nější evropskou fotbalovou soutěž pravidelně, letos jsou její 
součástí už pošesté v řadě. V minulé sezoně skončilo CSKA 
v konfrontaci s Manchesterem United, Basilejí a Benfikou na 
třetím místě a poroučelo se do jarní fáze Evropské ligy.

PŘEDSTAVUJEME SOUPEŘE: 
CSkA MoSkVA
Už dnes to konečně vypukne! Na stadionu ve Štruncových sadech nás po pěti 
letech čeká utkání skupinové fáze ligy mistrů. západočeši v úvodním zápase 
vyzvou na domácím hřišti tým CSka Moskva. ruský velkoklub se stejně jako 
Plzeň kvalifikoval přímo do základní skupiny.
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Tam si nejprve v rámci prvního kola vyřazo-
vací části CSKA poradilo s Crvenou zvezdou 
Bělehrad, následně postoupilo i v napínavém 
souboji přes Lyon, který dokázali Moskvané 
porazit na jejich stadionu 3:2. Stopku „Ar-
mejcům“ vystavil až Arsenal ve čtvrtfinále 
po výsledcích 1:4 a 2:2.

Ruský mančaft hraje od roku 2016 v nově 
postavené VEB Areně pro více než 30 000 
diváků. Ta stojí přesně na místě, kde býval 
starý stadion Grigorije Fedotova, který mu-
selo CSKA v roce 2000 opustit. Mezitím čer-
venomodří hráli třeba na slavných Lužnikách 
nebo mimo Moskvu v Chimki, kde se o zdejší 
areál dělili s městským rivalem Dynamem.

Před právě probíhající sezonou tým ztratil 
jednu ze svých největších hvězd. Kometa 

letošního mistrovství světa Aleksandr Golovin přestoupila 
do Monaka za více než tři čtvrtě miliardy korun. O ruského 
Ronalda, jak se 22letému záložníkovi přezdívá, stálo velké 
množství evropských velkoklubů.

Možná i to se projevilo na vstupu CSKA do nového ročníku nej-
vyšší ruské soutěže, kam nevkročilo zrovna ideálně. Po sedmi 
kolech mělo na kontě 12 bodů za tři výhry, tři remízy a jednu 
porážku, kterou překvapivě utrpělo hned ve druhém kole v do-
mácím utkání s Rostovem.

S formou ze začátku sezony nemůže být spokojen ani tre-
nér Viktor Gončarenko. O jednačtyřicetiletém stratégovi 
se stejně jako o vzájemných zápasech mezi Viktorií Plzeň 
a CSKA Moskva zabýváme na stranách 8 až 10. 



UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–CSka MoSkVa 

tři hVězdy týMu

Fjodor ČAloV  
Naděje ruského fotbalu. Tento teprve 
dvacetiletý útočník je pravidelným 
hráčem základní sestavy CSKA. 
V právě probíhající sezoně je dokonce 
s šesti brankami v sedmi zápasech 
nejlepší střelec moskevského giganta. 
Čalov si svůj debut za A tým odbyl 
6. listopadu 2016 poté, co čtyři dny 
předtím vstřelil čtyři góly za U19 při 
vítězství 5:0 proti dorostencům Mo-
naka v rámci UEFA Youth League. Ve 
stejném měsíci se dočkal i prvního 
startu v milionářské Lize mistrů. 
Mladý talentovaný gólostroj byl do-
konce povolán do širší nominace na 
domácí mistrovství světa, na závě-
rečný turnaj se ale nakonec nepodíval.

Abel hernández  
Nová tvář ofenzivních řad CSKA. Uru-
guayský kanonýr přišel z anglického 
druholigového Hullu, kde se nedohodl 
na nové smlouvě. Šikovný útočník 
měl nabídky zůstat ve Velké Britá-
nii, ale nakonec se rozhodl pro klub 
z ruské metropole. Hernández má za 
sebou několik startů za národní tým, 
se kterým v roce 2011 vyhrál do-
konce slavnou Copu Américu. V sou-
časnosti má na svém kontě šest 
startů v dresu „Armejců“, za které 
už se také dvakrát dokázal prosadit.
Obránci Viktorie si budou muset 
dávat pozor hlavně na jeho rychlost. 
Zejména tou je fotbalista hrající s je-
denáctkou na zádech pověstný.

igor AkinFejeV 
Tohle jméno se na seznamu hvězd 
CSKA objevuje už hodně dlouho. 
Dobře známý dvaatřicetiletý gólman 
je opravdovou stálicí zadních řad 
Moskvanů, v klubu z hlavního ruského 
města působí celou svoji kariéru. 
V profesionálním fotbale debutoval 
už v roce 2003 a od té doby s týmem 
vyhrál řadu trofejí. Je pravidelnou 
součástí nároďáku, s nímž třeba 
v roce 2008 získal bronzové medaile 
za třetí místo na mistrovství Evropy. 
Letos reprezentaci svými úžasnými 
výkony dotáhl až do čtvrtfinále do-
mácího světového šampionátu, kde 
Rusko podlehlo až po penaltách vice-
mistrovi z Chorvatska.
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VzájeMnÉ záPASy S CSkA
Liga mistrů 2013/2014, skupina D. Už tehdy na sebe narazila Viktoria Plzeň a CSKA 
Moskva. Spolu ve skupině s Bayernem Mnichov a Manchesterem City.
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–CSka MoSkVa 

2. 10. 2013, CSkA Moskva–FC Viktoria Plzeň 3:2

branky: 19. Tošič, 29. Honda, 78. Řezník (vl.) – 4. Rajtoral, 
90+1. Bakoš 
CSkA: Akinfejev (C) – Nababkin, A. Berezuckij, Ignaševič, 
Ščennikov – Tošič, Elm (72. Milanov), Honda, Wernbloom, Zu-
ber (64. González) – Musa (88. Vitinho) 
Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Hubník, Procházka, Řezník (84. Po-
spíšil) – Petržela, Hořava (76. Ďuriš), Kolář, Horváth (C), Kova-
řík (70. Tecl) – Bakoš

První vzájemné utkání se kvůli nezpůsobilému trávníku 
muselo hrát v Petrohradu, trenér Pavel Vrba se navíc musel 
obejít bez zraněných Čišovského a Limberského. Plzeň šla 
do vedení již ve čtvrté minutě, kdy se po odražené střele 
Petržely prosadil František Rajtoral. Domácí fotbalisté ovšem 
skóre třemi brankami za sebou otočili a závěru už jen snižo-
val Marek Bakoš.

„Hrálo se v Petrohradě, a tak oba týmy svým způsobem hrály 
venku. Gól Marka Bakoše v závěru byl dle vývoje skupiny 
velmi důležitý, měli jsme více vstřelených branek venku než 
soupeř,“ vzpomíná trenér Viktorie Pavel Vrba.

10. 12. 2013, FC Viktoria Plzeň–CSkA Moskva 2:1

branky: 76. Kolář, 90. Wágner – 65. Musa 
Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Procházka, Čišovský, Limberský – 
Horváth, Hořava – Petržela (70. Bakoš), Kolář, Ďuriš (58. Ko-
vařík) – Tecl (82. Wágner) 

CSkA: Akinfejev – Karavajev, Berezuckij A., Ignaševič, Ščenni-
kov - Wernbloom, Elm – Milanov (74. Zubar), Dzagojev, Tošič 
(51. Honda) – Musa

Tenhle zápas jen tak někdo nezapomene. Důkazem toho je 
i článek na straně 11 o hlasování fanoušků o nejlepší moment 
Viktorie v Lize mistrů. Po brance Ahmeda Musy v 65. minutě 
bylo jasné, že domácí potřebují dát k postupu do jarní fáze Ev-
ropské ligy dva góly. Čtvrt hodiny před koncem snižoval po rohu 
Horvátha Daniel Kolář a hlavní moment přišel v 90. minutě, kdy 
dělovou ranou uklidil míč za záda Akinfejeva Tomáš Wágner! Tím 
rozpoutal obrovskou euforii v českém fotbalovém světě.

„Šlo o mé poslední utkání v Plzni před odchodem do repre-
zentace. Tomáš Wágner dával na 2:1 až v závěru a vypukla tu 
obrovská euforie, protože to znamenalo postup do vyřazo-
vací fáze Evropské ligy. Pro Viktorku, pro fanoušky a pro celý 
region to byla úžasná událost. Hodně rád na to vzpomínám, 
byl to úžasný zážitek,“ netají Pavel Vrba.

Oba týmy se naposledy potkaly v únoru 2017 ve španělském 
Benidormu v rámci zimního soustředění, zápas skončil 0:0. 
V červenci 2016 trenér Pavel Vrba vedl ruskou Machačkalu 
a v rámci prvního kola ligy uhrál s CSKA stejný výsledek.
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trenÉr Viktor gonČArenko 
znoVu V lize MiStrů Proti Plzni

Fotbalovou kariéru odstartoval v 9 letech, kvůli zranění 
kolena mu ale skončila již ve 25. Přesto se sportu nevzdal, 
naopak začal svou pozornost upínat k trenéřině. A zdá se, že 
udělal dobře.

Gončarenko drží zajímavý rekord – je nejmladším trenérem 
vůbec, který kdy dovedl tým do skupinové fáze Ligy mistrů. 
V roce 2008 se mu to podařilo právě s Borisovem, kdy bělo-
ruský šampión hrál například proti Realu Madrid. Tehdy mu 
bylo 31 let!

Hlavním trenérem Borisova byl od roku 2007 a hned o rok 
později jej jako první běloruský celek dovedl do skupinové 
fáze LM (proti Realu Madrid, Juventusu a Zenitu Petro-
hrad). S BATE sbíral jeden úspěch za druhým, třikrát za 
sebou byl zvolen nejlepším ligovým koučem, a tak se roz-
hodl posunout dál – 12. října 2013 přijal nabídku z ruského 
Krasnodaru. Následovala angažmá v Uralu a v Ufě, načež se 
dostal právě do CSKA Moskva.

Se slavným ruským celkem podepsal dvouletou smlouvu 
12 prosince 2016, nahradil veleúspěšného Leonida Sluckého. 
V červenci mu byl kontrakt prodloužen až do roku 2020.

Jednačtyřicetiletý běloruský kouč, který je trenérem CSKA Moskva 
od roku 2016, už Viktorii Plzeň jako soupeře zná. V roce 2011 totiž vedl 
BATE Borisov, který hrál ve skupině UEFA Champions League právě proti 
západočeskému klubu.
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–CSka MoSkVa 

nejeMotiVnější MoMent? gól 
WágnerA Proti CSkA!

Běžela 90. minuta utkání, stav mezi českým a ruským 
klubem byl nerozhodný 1:1. Za tohoto stavu postupovalo 
do Evropské ligy CSKA. František Rajtoral získal míč 
ve středu hřiště a poslal dlouhý centr do pokutového 
území, kde se do balonu opřel Tomáš Wágner a… Propá-
lil vše, co mu stálo v cestě! Akinfejev byl bezmocný, na 
stadionu propukla obrovská euforie, celá střídačka Plzně 
vyskočila radostí.

Fanoušci křičeli a slavili ještě dlouho po gólu. V závěrečném 
nastavení už viktoriáni nápor soupeře ubránili a díky výhře 
2:1 zvládli úspěšně v evropských pohárech i třetí podzim 
v řadě. Tento moment jste si vy, viktoriánští příznivci, zvolili 
jako dosud nejlepší v UEFA Champions League.

Druhou pozici obsadilo spektakulární vyrovnání proti AC 
Milán, kdy červenomodří prohrávali v pražském Edenu už 
0:2, dvěma brankami v závěru ale vybojovali bod za remízu 

a více než důstojně se rozloučili s první účastí v nejprestiž-
nější klubové soutěži.

Na konci srpna probíhala na webu Viktorie Plzeň anketa o nejlepší 
a nejemotivnější zážitek spojený s klubem a skupinovou fází ligy mistrů. 
Hlasovaly necelé dva tisíce fanoušků a celkovým vítězem se stal vítězný gól 
tomáše Wágnera proti CSka Moskva, který západočechy posunul do jarní 
vyřazovací fáze evropské ligy.
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Tu nejlepší PLZEŇ
si vychutnáte právě u nás!
We have the best PILSNER Urquell on tap!
Das beste PILSNER können Sie bei uns genießen!

www.unasplzenchutna.cz
Navštivte také nově otevřený TANK BAR nad Spilkou!

Bohatá nabídka jídel
tradiční české i moderní kuchyně
5 druhů čepovaných piv
Nekuřácká část

A wide selection of traditional 
Czech dishes and modern cuisine
5 types of draught beer 
Non-smoking section

Reichhaltiges Angebot von Speisen der traditionellen
tschechischen und auch der modernen Küche
5 Sorten Fassbier
Nichtraucherbereich

http://www.unasplzenchutna.cz
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC VIKTORIA PLZEŇ–CSKA MOSKVA 

777 361 361
www.ecocitytaxi.cz

Z160448_EXP_inzerce_Viktorka_Plzen_200x100.indd   1 19.02.16   10:28

http://www.ecocitytaxi.cz
http://www.carlsonoil.cz
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VZKaZY osobNosTÍ PR
Andrea Sestini Hlaváčková  
(tenistka)

„Klukům bych do Ligy mistrů 
chtěla popřát hlavně hodně štěstí, 

ať se ukážou před celým světem v tom 
nejlepším světle a proslaví Plzeň jako fotbalové 
město. Často mi potom chodí dotazy od fa-
noušků, jestli je Viktoria Plzeň ze stejného místa, 
ze kterého pocházím já a že to není pouze město 
piva, ale také sportovní. Doufám, že vás uvidím 
někdy živě. Budu držet všechny palce, co mám.“

Marek Ztracený  
(zpěvák)

„Moc vám držím palce. Ne-
budete to mít jednoduché, ale 

my vás budeme všude podporovat. 
Nebojte se, jsou i těžší týmy než Real Ma-
drid… třeba áčko Železné Rudy (smích). 
Hlavně nebuďte ztracení.“

Martin Stránský  
(herec)

„Chlapi, nebojte se ničeho. 
Jděte do toho po hlavě, ale 

hlavně zdravě a užijte si to, protože 
ten pohár a euforie okolo, to je prostě 
něco neuvěřitelného.“

Václav Šindelář  
(nevidomý perma-
nentkář)

„Viktorce bych přál 
postup do jarní části 

soutěže Ligy mistrů. Pokud 
ne, bylo by pěkné pokračovat ales-
poň v Evropské lize a prezentovat se 
pěkným fotbalem.“
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TÍ PRo VIKToRIÁNY
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
(ředitel FN Plzeň)

„Samozřejmě přeji pevné zdraví, 
aby nám to běhalo a míče padaly 

hlavně do soupeřovy brány. Tady by-
chom se měli řídit tím, co říká bible – lepší dávat 
než dostávat. Doufám, že trenér a realizační 
tým společně s hráči namíchají co nejlepší stra-
tegii na každého protivníka. Budeme se radovat 
z každého gólu, který dáme. Celé Viktorii Plzeň 
přeji hodně úspěchů. Budu fanoušek takový, 
jaký má být.“

Václav Berka  
(sládek Plzeňského 
Prazdroje)

„Kluci, nebojte se jich, 
všichni jsou hratelní! Pevně 

vám věřím, že to dáte a postou-
píte dál. Když vyhrajete, tak u mě 
máte soudek.“

Václav Pech  
(rallyová legenda)

„Viktorce určitě budu držet 
palce, protože jsem velký patriot. 

Kdokoli z Plzně kdekoli hraje, tak mu 
vždy fandím. Přeji si, aby nám Viktorka udě-
lala dobré jméno.“

Filip Jícha  
(legenda házené)

„Přeju si, aby si hráči i fa-
noušci Ligu mistrů a záro-

veň celou sezonu užili, protože 
si zaslouží v této mimořádné soutěži být. 
Zápasy budu sledovat a společně s vámi 
držet palce.“
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FC ViktoriA PlzeŇ

1

Matúš kozáčik
27. 12. 1983
Brankář

Aleš hruška
23. 11. 1985
Brankář

16

lukáš hejda
9. 3. 1990
Obránce

2

david limberský 
6. 10. 1983
Obránce

8

roman hubník
6. 6. 1984 
Obránce

4

dominik Sváček
24. 2. 1997
Brankář

29

radim řezník
20. 1. 1989
Obránce

14

Marián Čišovský 
2. 11. 1979
Obránce

28

tomáš hájek
1. 12. 1991
Obránce

21

Milan havel
7. 8. 1994
Obránce

24

tomáš hořava
29. 5. 1988
Záložník 

7

Martin zeman
28. 3. 1989
Záložník

9

jan kopic
4. 6. 1990
Záložník

10

daniel kolář
27. 10. 1985
Záložník

26

Aleš Čermák
1. 10. 1994
Záložník

25

Milan Petržela
19. 6. 1983
Záložník

11

Patrik hrošovský
22. 4. 1992
Záložník

17

jan kovařík
19. 6. 1988
Záložník

19

luděk Pernica
16. 6. 1990
Obránce

44

roman Procházka
14. 3. 1989
Záložník

6

Pavel bucha
11. 3. 1998
Záložník

20
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Michael krmenčík
15. 3. 1993
Útočník

15

Pavel Vrba
6. 12. 1963
Hlavní trenér

dušan Fitzel
15. 4. 1963
Asistent trenéra

tomáš Chorý
26. 1. 1995
Útočník 

18

ubong Moses ekpai
17. 10. 1995
Záložník

90

jakub řezníček
26. 5. 1988
Útočník

37

zdeněk bečka
20. 6. 1970
Asistent trenéra

Martin ticháček
15. 9. 1981
Trenér brankářů

bc. Petr nasler 
18. 4.1986 
Fyzioterapeut

zdeněk Sláma 
3. 9. 1948
Masér

Miroslav jedlička 
22. 6. 1986 
Vedoucí týmu

Václav rada 
24. 5. 1968
Kustod

david šádek
18. 10. 1995
Kustod

bc. robert beneš 
26. 4. 1978
Fyzioterapeut

Mudr. jonáš kudela
21. 1. 1983
Lékař

Mudr. Petr zeman, MbA 
1. 8. 1977
Lékař

Mudr. jaroslav zeman, Ph.d
23. 12. 1966
Lékař

Mudr. ondřej havel
26. 5. 1987
Lékař
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC VIKTORIA PLZEŇ–CSKA MOSKVA 

CSkA MoSkVA

hlAVní trenÉr Viktor Gončarenko
ASiStenti trenÉrA Sergej Ovčinnikov, Viktor Onopko, Aleksandr Erma-
kovič, Zubik Ruslan

SouPiSkA SouPeře

ČÍSLO JMÉNO HRÁČE DATUM NAROZENÍ NÁRODNOST
2 Mário Fernandes 19. 9. 1990 Rusko
3 Nikita Černov 14. 1. 1996 Rusko
5 Viktor Vasin 6. 10. 1988 Rusko
14 Kirill Nababkin 8. 9. 1986 Rusko
23 Hördur Magnússon 11. 2. 1993 Island
42 Georgij Ščennikov 27. 4. 1991 Rusko
50 Rodrigo Becão 19. 1. 1996 Brazílie

ČÍSLO JMÉNO HRÁČE DATUM NAROZENÍ NÁRODNOST
1 Ilja Pomazun 16. 8. 1996 Rusko
22 Georgij Kyrnac  22. 6. 1998 Rusko
35 Igor Akinfejev 8. 4. 1986 Rusko

brAnkáři

obránCi

ČÍSLO JMÉNO HRÁČE DATUM NAROZENÍ NÁRODNOST
8 Nikola Vlašič 4. 10. 1997 Chorvatsko
10 Alan Dzagojev 17. 6. 1990 Rusko
15 Dmitrij Jefremov 1. 4. 1995 Rusko
17 Arnór Sigurdsson 15. 5. 1999 Island
20 Konstantin Kučajev 18. 3. 1998 Rusko
25 Kristijan Bistrovič 9. 4. 1998 Chorvatsko
29 Jaka Bijol 5. 2. 1999 Slovinsko
31 Aleksandr Makarov 24. 4. 1996 Rusko
70 Timur Puchov 17. 6. 1998 Rusko
71 Najair Tiknizjan 12. 5. 1999 Rusko
72 Astemir Gordjušenko 30. 3. 1997 Rusko
77 Ilzat Achmetov 31. 12. 1997 Rusko
80 Chetag Chosonov 18. 6. 1998 Rusko
98 Ivan Obljakov 5. 7. 1998 Rusko

záložníCi

ČÍSLO JMÉNO HRÁČE DATUM NAROZENÍ NÁRODNOST
9 Fjodor Čalov 10. 4. 1998 Rusko
11 Abel Hernández 8. 8. 1990 Uruguay
19 Takuma Nišimura 22. 10. 1996 Japonsko
75 Timur Žamaletdinov 21. 5. 1997 Rusko
81 Vitalij Žironkin 10. 3. 2000 Rusko

ÚtoČníCi
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V lize MiStrů budeMe 
hrát S logeM nAdACe 
nA dreSeCh
Viktoriánské srdce dává naději. Potřetí v klubové historii hrajeme 
UEFA Champions League a znovu při této příležitosti podpoříme Nadaci pro 
transplantace kostní dřeně (NTKD). Do registru dobrovolných dárců kostní 
dřeně vstupují noví hráči, mládežický tým U19 a k iniciativě přispívá i generální 
partner klubu, společnost Doosan Škoda Power.

Viktoria Plzeň se navíc stává prvním českým týmem v historii 
evropských pohárů, který bude mít logo nadace přímo na 
dresech během zápasů Ligy mistrů. Logo NTKD, se kterou 
Viktoria spolupracuje již sedm let, bude umístěno na zadní 
části pod číslem.

„Liga mistrů je nádherná. Nicméně darovat někomu naději, 
případně rovnou zachránit lidský život, to je mnohem víc pro 
všechny z nás. Jsem velmi rád, že můžeme jako klub pomoci,“ 
říká prezident klubu Tomáš Paclík. „Chceme využít této mi-
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mořádné příležitosti, jakou účast v Lize mistrů je, k tomu, 
abychom upozornili na důležitost myšlenky dobrovolného 
dárcovství krvetvorných buněk a pomoci navýšit počet dárců 
v registru,“ dodává.

Vše se muselo dohodnout i se zástupci UEFA. „Za to jim patří 
velké poděkování,“ říká člen klubového managementu Jaro-
mír Hamouz. Nadšený ze spolupráce je i předseda správní 
rady NTKD Pavel Jindra. „Spojení s Viktorií Plzeň je velmi 
pevné a funguje. Věříme, že se nám nyní opět společně po-
daří rozšířit cíle programu mezi fanoušky a současně mezi 
nimi získat další zájemce o vstup do registru dárců,“ přeje si.

Do registru již před lety vstupovali hráči i realizační tým 
Viktorie Plzeň, nyní se připojí nové posily. Přímo na tiskové 
konferenci se minulý týden nechal do registru dárců kostní 

dřeně zařadit obránce Luděk Pernica, ke všemu postačil jed-
noduchý odběr slin vytřením dutiny ústní.

„Během podzimu chystáme řadu dalších aktivací, které na-
bídnou našim fanouškům možnost, jak se do celého projektu 
zapojit,“ oznamuje mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Kapitán Roman Hubník pak vyzývá všechny viktoriány ve 
věku 18-35 let k přidání se do registru. „Viktoriánské srdce 
vždy pomáhá a nyní dává naději. Teď je správný čas, aby fa-
noušci tuto akci podpořili a aby se toho nebáli,“ vzkazuje.

Veškeré potřebné informace najdou případní zájemci na 
webových stránkách www.kostnidren.cz. „Dárcovství kostní 
dřeně nebolí a můžete tím zachránit lidský život,“ říká Václav 
Šimánek, ředitel FN Plzeň, kde také můžete dřeň darovat.
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držíMe PAlCe doroStu 
u19 V ueFA youth leAgue!
Zápasový den Ligy mistrů se netýká pouze A-týmu Viktorie Plzeň, ale i dorostu 
U19. Ten totiž pod vedením trenérů Jiřího Žiláka a Pavla Fořta hraje souběžně 
UEFA Youth League.

Kromě hráčů týmu U19 je součástí 40členné 
soupisky také několik juniorů a vybraní hráči 
z týmu U17. Zápasy se hrají vždy ve stejný den, 
kdy hraje „áčko“. Například úvodní duel proti 
CSKA Moskva se v Přešticích hrál od 13.00 hod.

2. října se pak mladí viktoriáni představí 
v Římě na stadionu Tre Fontane od 14.30 
hod., venkovní utkání s Realem Madrid 
odehrají 23. října od 16.00 hod. na Alfredo 
di Stéfano Stadium. Španělského soupeře 
přivítají 7. listopadu od 13.00 hod. v Přešti-
cích, kde také skupinu uzavřou 12. prosince 
od 12.00 hod. proti AS Řím. Mezitím se ještě 
představí na moskevském stadionu Okťábr, 
a to 27. listopadu od 13.00 hod.

Držíme tedy palce i dorostencům v rámci UEFA 
Youth League!
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http://www.fcvpklubovka.cz
mailto:klubovka@fcviktoria.cz
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http://www.facebook.com/fcviktoria.cz
http://www.twitter.com/fcviktorkaplzen
http://www.instagram.com/fcviktoria_official
http://www.youtube.com/fcvpTV
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PArtneři

DOTIKO

malby natery

 

DSD GROUP

výrobce léčiv
spol.s r. o.

http://www.euronovagroup.com/
http://www.mixreality.eu
http://www.fontana.cz/
http://www.atac-in.cz
http://www.travniky.cz/
http://www.zat.cz/
http://www.oztrading.cz/
http://www.vhpharma.cz/
http://www.uklidpresto.cz/
http://www.benes-michl.cz/
http://www.niosport.cz/
http://www.suptel.cz/
http://www.merlot.cz/
https://www.pekass.eu
http://www.pebal.cz/
http://www.maister.cz/
http://www.cortusa-group.cz/
http://www.pbs-plzen.cz/
https://www.skoda.cz/o-spolecnosti/skoda-transportation-a-s/
http://www.dataexpres.cz/
https://www.o2tv.cz/
http://bkinvestis.cz/
http://www.imaginekoupelny.cz/
http://www.foxinterier.cz/
http://www.realityglobal.cz/reality-plzen/
http://www.wake.cz/
http://www.malby-filip.cz
http://www.general-overnight.cz/
http://www.intertell.cz/
http://www.streicher.cz/cz/home.html
http://www.adaptprint.cz/
http://www.raval.cz/
https://www.dotiko.cz/
https://www.hisense.cz
http://www.delex.cz/cz/
http://jips.cz/
https://www.mmreality.cz/
http://www.abstrakt.cz/
http://www.rkrent.cz/
http://www.sokoflok.cz
http://klima.kovokasejovice.cz/kovo-kasejovice-klima-s-r-o/
http://www.proceram.cz/
http://www.flop-dz.cz/
http://www.bocekmedia.net
https://www.desinsekta.cz/
http://www.creditone.cz/
http://www.pohl.cz/
http://www.eurovia.cz/
http://www.travelmakers.cz/o-nas/
http://www.artep.cz/
http://www.smp.cz/
http://www.brokerteam.cz/
http://www.matpl.cz/
http://guehring.de/
https://www.fujikoyo.cz/
http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.prvni-saz.cz/
https://www.wagner-metall-concept.de/
http://www.atelier-point.cz/
http://www.ricoh.cz/cs/
http://www.merkurmarkt.cz/
http://www.randalegal.com/%E2%80%8E
http://ecocitytaxi.cz/
https://www.shapecorp.com/cs/
http://www.dybs.cz/
http://www.sbsiva.cz/
http://www.kvetiny-zahrady.cz
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Mediální PArtneři

PArtneři

Hlavní mediální partner

oFiCiální dodAVAtelÉ

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

http://www.spo-plzen.cz/cz/
http://www.barenbrug.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.radiosumava.cz/
https://www.adamza.cz/
https://www.prom-in.cz/
http://www.mixreality.eu/
http://www.sezako.cz/
http://www.puz.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.obreta.cz/
http://www.vitamix.cz/
http://www.emons.cz/
http://www.matpl.cz/
http://www.cinestar.cz/
http://www.profesional-plzen.cz/
http://www.mirascz.eu/
http://www.segafredo.cz/
http://www.plzen.cz/
https://www.pepsi.cz/
http://www.devetsil.cz/
http://www.whaat.cz/
http://www.geis-group.cz/
http://www.rozhlas.cz/plzen
http://www.bohemiasekt.cz/cs/
https://www.rosenberg.cz/cs/
http://2pgastro.cz/
http://www.kissproton.cz/
https://www.merida.cz/
http://www.balakryl.cz/
http://www.hitradiofmplus.cz/
http://www.fitness-market.cz/
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Potřetí V lize MiStrů, 
Potřetí Proti obhájCi!
V roce 2011 vyhrála Ligu mistrů Barcelona… A hrála s Plzní!
V roce 2013 vyhrál Ligu mistrů Bayern Mnichov… A hrál s Plzní!
V roce 2018 vyhrál Ligu mistrů Real Madrid… A bude hrát s Plzní!
Na atraktivitu soupeřů si viktoriáni rozhodně stěžovat nemůžou…

Při první účasti v prestižní UEFA Champions League se vikto-
riáni ve skupině potkali s Barcelonou, AC Milán a BATE Bori-
sov. Získaných pět bodů znamenalo postup do jarní vyřazo-
vací fáze Evropské ligy. Proti obhájci titulu z Barcelony padli 
Plzeňští na Nou Campu 0:2 a doma v oslabení podlehli 0:4.

O dva roky později se mezi fotbalovou smetánku podívali 
hráči Viktorie Plzeň znovu, tentokráte ve skupině potkali 
Bayern Mnichov, Manchester City a dnešního soupeře CSKA 
Moskva. Obhájce titulu z Bayernu Mnichov se v Plzni na výhru 
nadřel a odvezl si body za hubený výsledek 1:0, doma ale 
předtím vyhrál s přehledem 5:0. Viktoria také skončila ve 
skupině třetí.

Pět let nato se červenomodří vrátili do společenství fotba-
lových velkoklubů a znovu ve skupině narazí na obhájce – na 
Real Madrid!
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC VIKTORIA PLZEŇ–CSKA MOSKVA 

ukAžMe ViktoriánSkÉ SrdCe. 
odMítněMe rASiSMuS!
Liga mistrů je nejprestižnější a nejsledovanější fotbalová soutěž. Hrají ji 
jen ty nejlepší kluby a největší světové hvězdy. Po pěti letech se do této 
elitní společnosti vrací i naše Viktorka! Pojďme společně vytvořit nádhernou 
fotbalovou kulisu. Fanděme našemu klubu. Ukažme to pravé viktoriánské 
srdce. A odmítněme společně rasismus, který mezi námi nemá místo!

Real Madrid, AS Řím, CSKA Moskva a FC Viktoria Plzeň. Slo-
žení skupiny G UEFA Champions League slibuje nádherné 
podzimní fotbalové zážitky. V Doosan Areně bude vládnout 
sváteční atmosféra, stadion se obleče do nádherných ba-
rev. V hlavní roli budou nejen hráči na hřišti, ale i my všichni 

v hledišti. Pojďme znovu ukázat, že Viktorka má ty nejlepší 
fanoušky. „Podpory našich fanoušků si strašně vážíme. 
Jsou vždy naším pověstným dvanáctým hráčem, na hřišti 
skvělou atmosféru vnímáme a cítíme se s ní silnější,“ říká 
kapitán týmu Roman Hubník.

„Všichni věříme, že incident ze zápasu s Razgradem, kdy 
několik jedinců poškodilo práci celého klubu, hráčů i všech 
slušných fanoušků, je navždy zapomenutý. Jakékoli pro-
jevy rasismu jsme společně odmítli a stále platí, že na 
našem stadionu nemají co dělat,“ dodává obránce s tím, 
že už nikdy nechce zažít zápasy, při nichž je část stadionu 
uzavřena. 

Každý jsme jiný, respektujme to. Viktorka je náš život. 
Máme viktoriánská srdce. Fotbal nás spojuje. A řekněme 
společně NE rasismu.
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UEFA CHAMPIONS LEGAUE
G R O U P  G

1 2 .  1 2 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

FC VIKTORIA PLZEŇ vs. AS ŘÍM

UEFA CHAMPIONS LEGAUE
G R O U P  G
1 9 .  9 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

FC VIKTORIA PLZEŇ vs. CSKA MOSKVA

7 .  1 1 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

FC VIKTORIA PLZEŇ vs. REAL MADRID

1 2 .  1 2 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

FC VIKTORIA PLZEŇ 
1 2 .  1 2 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

FC VIKTORIA PLZEŇ 
1 2 .  1 2 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

vs. AS ŘÍM
1 2 .  1 2 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

 AS ŘÍM
1 2 .  1 2 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

2 7 .  1 1 .  2 0 1 8 ,  1 8 : 5 5

CSKA MOSKVA vs. FC VIKTORIA PLZEŇ

1 9 .  9 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

FC VIKTORIA PLZEŇ 
1 9 .  9 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

FC VIKTORIA PLZEŇ 
1 9 .  9 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

vs. CSKA MOSKVA
2 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

AS ŘÍM vs. FC VIKTORIA PLZEŇ

7 .  1 1 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

FC VIKTORIA PLZEŇ 
7 .  1 1 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

FC VIKTORIA PLZEŇ 
7 .  1 1 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

vs. REAL MADRID

2 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

AS ŘÍM 
2 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

AS ŘÍM 
2 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

vs. FC VIKTORIA PLZEŇ
2 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

 FC VIKTORIA PLZEŇ
2 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

2 3 .  1 0 .  2 0 1 8 ,  2 1 : 0 0

REAL MADRID vs. FC VIKTORIA PLZEŇ
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC VIKTORIA PLZEŇ–CSKA MOSKVA 

Viktoria Plzeň se skupinové fáze účastní potřetí, 
CSKA Moskva pak pošesté v řadě.

Poslední vzájemný zápas v LM vyhrála Plzeň 2:1 
gólem Tomáše Wágnera v závěru zápasu, šlo o po-
slední utkání trenéra Pavla Vrby před odchodem do 
reprezentace.

Viktoria vyhrála všech posledních šest domácích 
zápasů v evropských pohárech.

Dosavadní jedinou domácí výhru ve skupině Ligy 
mistrů si Plzeň připsala právě proti CSKA.

CSKA se účastní skupinové fáze podvanácté, vyrov-
nala tak ruský rekord, který držel Spartak Moskva.

CSKA v minulé sezoně vyhrálo pět z osmi venkovních 
duelů v evropských pohárech, z posledních čtyř ale 
pouze jeden.

27. července porazilo CSKA městského rivala Loko-
motiv 1:0 a vyhrálo Ruský superpohár. 

Na Euru 2012 porazili Rusové Českou republiku 4:1, 
dvě branky dal současný hráč CSKA Alan Dzagojev, 
za český tým nastoupili Roman Hubník a Milan Pe-
tržela.

Trenér Viktor Gončarenko (profil na straně 10) vedl tým 
BATE Borisov v roce 2011, kdy se utkal s Viktorií Plzeň.

Nejlepším střelcem ruské ligy je teprve 20letý Fjodor 
Čalov z CSKA Moskva, více informací na straně 7. 

Plzeňský kapitán Roman Hubník a moskevský obránce 
Kirill Nababkin byli v letech 2007 a 2009 spoluhráči 
v týmu FK Moskva. 

zAjíMAVoSti Před 
záPASeM S CSkA
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V úterý 2. října se červenomodří představí na 
hřišti AS Řím, kde hráli v rámci základní sku-
piny Evropské ligy poměrně nedávno, v listo-
padu 2016. Výkop je naplánován na 21.00 hod.

Následovat bude dvojutkání se španělským 
Realem Madrid. 23. října budou hrát vik-
toriáni od 21.00 hod. na slavném Santiago 
Bernabéu, domácí odveta se uskuteční 7. 
listopadu ve 21.00 hod.

27. listopadu budou Plzeňané bojovat o body 
v Moskvě od 18:55, 12. prosince pak uzavře 
skupinu domácí utkání proti AS Řím (od 
18.55 hod.).

Tenhle podzim bude opět výjimečný a plný 
neopakovatelných fotbalových zážitků, tak 
si jej pojďme společně užít!

do Plzně Míří reAl MAdrid! 
Příště náS Čeká SVátek…
V dalším programu Ligy mistrů čekají viktoriány dva venkovní duely v řadě. 
7. listopadu pak v Doosan Areně vypukne velký fotbalový svátek, přijede totiž 
majitel tří posledních titulů v Lize mistrů – Real Madrid!

Urugayská fotbalová legenda Diego Forlán vylosovala Viktorii Plzeň do skupiny G. 
Foto: UEFA/Harold Cunningham
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