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Vážení Viktoriáni,
dovolte mi, abych Vás přivítal v Doosan Areně při velmi slavnostní příležitosti. 
Ještě před deseti lety si nikdo z nás nedovedl představit, že budeme moci ve 
Štruncových sadech přivítat nejslavnější tým světa – Real Madrid. Sen několika 
generací viktoriánů se dnes stává realitou.

Výjimečný okamžik pro město Plzeň, pro Plzeňský kraj i celou republiku. Je nám 
všem velkou ctí, že se dnes naše červenomodré barvy postaví do cesty králov-
skému klubu z Madridu a naši hráči poměří síly s hvězdami světového formátu.

Zcela jednoznačně lze dnešní zápas označit jako „zápas století“. Hráli jsme 
v Doosan Areně s Bayernem Mnichov, Manchesterem City, ve třicátých letech 
s Juventusem, ale současný Real je opravdu výjimečný, vždyť třikrát za sebou 
vyhrál UEFA Champions League.

Přeji Vám všem příjemný zážitek, užijte si tento krásný fotbalový večer.

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: Martin Skála, Ladislav Nussbauer, Realmadrid.com, 
Daniel Ulrich / Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o. / Tisk: Tisk Horák, a.s. / Uzávěrka čísla: 4. listopadu 2018
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–real madrid CFRoztáčíme 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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Dear Visitors,
let me welcome you at the UEFA Champions League match between FC Viktoria Plzeň and Real Madrid CF. For our 
club it is a very special occasion and we can call it the biggest match of our history. For the whole city and region, 
this is a unique match and I believe we will all enjoy it properly.

I would like to welcome our guests from Madrid and I believe they will enjoy their stay in Pilsen and will carry only 
good memories of our city. Pilsen is known as a city of beer, but we’re all very proud that our club FC Viktoria Pl-
zeň puts Pilsen in lights as well.

I wish you a nice football experience,

Adolf Šádek 
general manager of FC Viktoria Plzeň

FC Viktoria Plzeň

Club established: 1911 
stadium (capacity): Doosan Arena (11,700) 
Club colours: Red and blue 
Championship titles: 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 
other trophies: 2x Czech Cup, 2x Czech Supercup 
UeFa Champions league participations: 2011/2012, 2013/2014, 2018/2019 
Club president: Tomáš Paclík 
General manager: Adolf Šádek 
Head coach: Pavel Vrba 
team captain: Roman Hubník
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–real madrid CF

QUeriDos inVitaDos,
Permitidme que os de la bienvenida al partido de UEFA Champions League entre FC Viktoria Plzeň y Real Mad-
rid Club de Fútbol. Para nuestro club, ciudad y región este partido no es solo un evento muy especial, sino que 
se trata del partido más importante de nuestra historia y espero que todos los disfrutemos como se merece.

Especialmente quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados de Madrid. Pilsen es conocida por todo el mundo 
como la ciudad de la cerveza, pero nosotros estamos orgullosos de que nuestro club, FC Viktoria, haga que 
nuestra ciudad sea todavía más conocida. Estoy seguro de que su estancia en Pilsen será de su agrado y se 
llevarán un buen recuerdo.

Os deseamos que disfrutéis de una muy buena experiencia.

Adolf Šádek 
general manager FC Viktoria Plzeň 

FC Viktoria Plzeň

Fundación: 1.911 
estadio: Doosan Arena (11.700 espectadores) 
Colores: Rojo y azul 
títulos de liga: 5 (2011, 2013, 2015, 2016 y 2018) 
otros títulos: 2x Czech Cup / 2x Czech Supercup 
Participaciones en UeFa Champions league: 3 (2011/2012 - 2013/2014 - 2018/2019) 
Presidente del club: Tomáš Paclík  
General manager: Adolf Šádek 
entrenador: Pavel Vrba 
Capitán: Roman Hubník
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NEJVĚTŠÍ DOMÁCÍ ZÁPASY
F C  V I K T O R I A  P L Z E Ň  V S

R E A L  M A D R I D  C F
MD 4 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE | 7. 11. 2018

S K  V I K T O R I A  P L Z E Ň  V S

J U V E N T U S  T U R Í N
OSMIFINÁLE | STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR | 16. 6. 1935

F C  V I K T O R I A  P L Z E Ň  V S

P F C  C S K A  M O S K V A
MD 6 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE | 10. 12. 2013

První domácí vítězství v Lize mistrů znamenalo také postup do jarní části Evropské ligy.
Svým gólem na 2:1 jej zařídil až v nastaveném čase střídající žolík Tomáš Wágner.

Viktoria se ve Středoevropském poháru poměřila s jedním z nejlepších mužstev světa.
Mistry světa nabitý Juventus ale v Luční dvakrát prohrával a nakonec byl rád za remízu.

3:3

2:1



UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC VIKTORIA PLZEŇ–REAL MADRID CF

T J  Š K O D A  P L Z E Ň  V S

F C  B A Y E R N  M N I C H O V
1. KOLO | POHÁR VÍTĚZŮ POHÁRŮ | 15. 9. 1971

MD 6 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE | 6. 12. 2011

F C  V I K T O R I A  P L Z E Ň  V S

F C  B A Y E R N  M N I C H O V
MD 4 | UEFA CHAMPIONS LEAGUE | 5. 11. 2013

Po 42 letech do Plzně opět přijel slavný Bayern Mnichov, toho času obhájce vítězství v UCL.
Bavoři opět vyhráli jen o jediný gól a proti Viktorce se obávali o výsledek až do konce utkání.

V pražském vyhnanství uhráli viktoriáni jeden z nejlepších výsledků. Proti AC Milán sice brzy
po startu druhé půle prohrávali 0:2, Bystroň s Ďurišem se ale postarali o fantastickou koncovku.

2:2

0:1

F C  V I K T O R I A  P L Z E Ň  V S

A C  M I L Á N

0:1

Škoda už coby druholigový tým přivítala doma díky vítězství v poháru slavný Bayern Mnichov.
Skvělý Plass zastínil i krále Beckenbauera, Plzeň však po Sünholzově brance smolně prohrála.
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ŠPanělŠtí soUPeři Proti 
Viktorii Plzeň

FC BarCelona

0:2 (Iniesta, Villa) a 0:4 (Messi 3, Fa-
bregas)

Křest ohněm. Hned první měření sil 
se španělským týmem stálo za to, 
Viktoria Plzeň ve skupině UEFA Cham-
pions League 2011/2012 potkala to 
nejlepší možné, Barcelonu. Na slavném 
stadionu Camp Nou proti ní nastoupili 
Lionel Messi, David Villa, Xavi, Andrés 
Iniesta a další fotbalové hvězdy. Přesto 
zde Plzeňané uhráli slušný výsledek ve 
formě porážky 0:2. Barcelona v této se-
zoně byla v domácím prostředí neuvěři-
telně silná, jen namátkově zde porazila 
5:0 Villarreal, Atlético Madrid, Mallorcu 
či Levante, s Osasunou si poradila 

Není to poprvé, co v Doosan Areně přivítáme soupeře z Pyrenejského poloostrova. 
Pojďme společně zavzpomínat na vzájemné duely s týmy ze Španělska…
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UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–real madrid CF

dokonce 8:0. Téměř každý soupeř si odvážel příděl, Vitkoria 
Plzeň ovšem ne. Domácí odvetu v pražském Edenu výrazně 
ovlivnila červená karta Mariána Čišovského ze 24. minuty, 
která usnadnila Barceloně cestu k výhře 4:0 a Messimu 
k hattricku. Argentinský záložník zde navíc zaznamenal svou 
200. branku za Barcu.

atlétiCo MaDriD

0:1 (Rodríguez) a 1:0 (V. Procházka)

V roce 2012 ve skupině Evropské ligy narazil plzeňský tým 
opět na obhájce titulu, tentokráte na madridské Atlético. Asi 
málokdo předpokládal, že půjde o dva velice vyrovnané zá-
pasy. V tom prvním, ve španělské metropoli, bránili Plzeňští 
zdárně až do samotného závěru bodový zisk. A to doslova, 
protože jedinou branku inkasovali až v 93. minutě. Hořkost 
porážky si Horváth a spol. napravili v prosinci doma. Hráči 
nadělili svému trenérovi Pavlu Vrbovi ke 49. narozeninám 
ideální dárek v podobě vítězství 1:0 po brance Václava Pro-
cházky. To navíc znamenalo, že tým ze západu Čech se 13 
body a skóre 11:4 ovládl celou skupinu ještě po boku portu-
galské Coimbry a izraelského Hapoelu Tel-Aviv.

Villarreal CF

0:1 (Baptistao) a 3:3 (Kolář, Kovařík, Hořava – Bakambu, Dos 
Santos, Bruno)

V sezoně 2015/2016 se Viktoria utkala ve skupině UEFA 
Europa League kromě Dinama Minsk a Rapidu Vídeň také 
s Villarrealem. Začalo se na půdě soupeře, 24. 9. 2015. Po 
vyrovnaném prvním poločase se domácí ujali vedení v 54. mi-
nutě, což nakonec byla jediná branka duelu. Odveta ve Štrun-

cových sadech přinesla daleko zajímavější podívanou. Už po 
necelých osmi minutách otevřel gólový účet z penalty Daniel 
Kolář, do poločasu ale vyrovnal Bakambu. Po hodině hry 
se zásluhou Dos Santose ujal Villarreal vedení, které však 
následně po hlavičce Jana Kovaříka ztratil. Závěr zápasu si 
plzeňské tribuny náležitě užily, protože v posledních minu-
tách poslal západočeský celek do vedení Tomáš Hořava stře-
lou do šibenice. Bohužel v nejzazším možném čase upravil na 
konečných 3:3 Bruno Soriano.

real MaDriD CF

1:2 (Hrošovský – Benzema, Marcelo) a ?:?

Píše se rok 2018 a Plzeň se utká s Realem Madrid, nejlepším 
fotbalovým týmem na světě. Tohle je realita! První vzájemné 
utkání se již odehrálo na Santiago Bernabéu, kde Plzeňané 
srdnatě bojovali a nakonec je i mrzelo, že alespoň nebodovali. 
Při prohře 1:2 zde jedinou branku červenomodrých vstřelil 
Patrik Hrošovský. Více o tomto vzájemném zápase si můžete 
přečíst na straně 17. Co přinese odveta v Doosan Areně?



10

PřeDstaVUjeMe soUPeře:  

real MaDriD
Už jen, když název tohoto týmu slyší fanoušci po celém světě, tak se snad 
každému musí vybavit jeden z nejúspěšnějších klubů v historii fotbalu. 
A právě „bílý balet“ bude mít Viktoria Plzeň tu čest dnes večer přivítat na 
domácím hřišti v rámci skupinové fáze UEFA Champions League.



UEFA ChAmpions LEAgUE: FC Viktoria Plzeň–real madrid CF
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Real Madrid je pojem sám o sobě. Jen 
si to poslechněte sami. 33 ligových 
titulů, nejvíce ze všech španělských 
týmů. Třináct triumfů v Lize mistrů 
– víckrát nejprestižnější fotbalovou 
soutěž světa nikdo nevyhrál. Devate-
náctkrát vítěz Španělského poháru. 
A dalších několik prestižních trofejí ve 
vitrínách královského velkoklubu.

Gigant z Madridu byl založen 6. března 
1902. Právo nosit královské jméno 
(Real) mu bylo uděleno až o osmnáct 
let později králem Alfonsem XIII. Od 
roku 1929 je součástí nejvyšší fotba-
lové soutěže Španělska. V prosinci 
2000 ho FIFA zvolila dokonce za nej-
lepší fotbalový klub 20. století.

Své domácí zápasy hraje na slavném 
Estadio Santiago Bernabéu, který byl 
otevřen v roce 1947. S kapacitou přesa-
hující 81 000 diváků jde o šestý největší 
stadion v Evropě. Madridský svatostá-
nek je sice podle UEFA oceněn nejvyš-
ším hodnocením (pět hvězdiček z pěti), 
ale slavný klub hodlá v příštích letech 
svoji domovinu ještě víc zmodernizovat.

Fanoušci Realu jsou zvyklí na velké 
úspěchy. Jednoho takového se dočkali 
i v minulé sezoně, kdy se hráčům Los 
Blancos povedlo potřetí v řadě vyhrát 
UEFA Champions League, což se v no-
vodobé historii soutěže ještě nikomu 
jinému nepodařilo. Viktorii tak po Barce-
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loně a Bayernu Mnichov čeká další 
domácí utkání proti obhájci trofeje 
z předchozího ročníku.

Za to s právě probíhající se-
zonou nemůžou být v hlavním 
městě Španělska vůbec spo-
kojeni. Trpělivost došla také 
vedení klubu, které po debaklu 
1:5 s Barcelonou v ostře sledova-
ném El Clásicu vyhodilo trenéra 
Julena Lopeteguiho.

Dvaapadesátiletý kouč byl při-
tom na lavičce Realu teprve od 
léta, když se na novém angažmá 
dohodl ještě jako trenér Španěl-
ska. Kvůli této domluvě nevedl 
reprezentaci na mistrovství 
světa v Rusku, vedení svazu to 
bralo jako podraz a dva dny před 
prvním zápasem ho odvolalo.

Nyní už nefiguruje ani jako kouč 
„bílého baletu“, kde jeho místo převzal Santiago Solari. Ar-
gentinčan byl podle klubového prohlášení jmenován dočasně, 
ve svém novém působišti ale začal výborně. V prvním zápase 
Real pod jeho vedením porazil v rámci Copa del Rey Melillu 
4:0, povedl se mu i vstup do ligy – Los Blancos o víkendu vy-
hráli na domácím hřišti proti Valladolidu 2:0.

Madridští i přes zlepšenou formu budou mít co dělat, aby 
ještě zamíchali s kartami v boji o titul. V součastné chvíli se 
po odehraném 11. kole krčí na šestém místě ligové tabulky 
se ztrátou sedmi bodů na vedoucí Barcelonu, která má tak 
našlápnuto k obhajobě prvenství.

Ani prozatímní rozporuplná sezona nezmění nic na tom, že 
je to v kádru Realu co hráč, to hvězda. Západočeši už mohli 
okusit velkou sílu soupeře před čtrnácti dny, kdy ve špa-
nělské metropoli prohráli 1:2. Červenomodří však překvapili 
aktivní hrou i několika vytvořenými šancemi, spousta z nich 
skončila až u skvěle chytajícího Keylora Navase.

Na západě Čech dnes večer proběhne odveta a už teď je 
jasné, že půjde o jeden z nejvýznamnějších soubojů v historii 
nejen plzeňské kopané, ale i celého regionu. Zápas století 
začíná v devět večer a hráči v červenomodrém budou potře-
bovat slyšet každý váš hlas!
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Hvězdy Realu Mad

Keylor Navas 
Věk: 31 let 
Post: Brankář 
Národnost: Kostarika

Po odchodu legendárního Ikera Casillase se měl stát 
dočasnou jedničkou v bráně, kde se ale rychle zabyd-
lel. Madridskému gigantovi pomohl ke třem titulům 
v Lize mistrů v řadě, což se v novodobé historii sou-
těže předtím ještě nikomu nepodařilo. Proti Viktorii 
předvedl v úvodním zápase několik fantastických 
zákroků.

Sergio Ramos 
Věk: 32 let 
Post: Střední obránce 
Národnost: Španělsko

Dlouholetá stálice zadních řad „bílého baletu“. Ramos 
působí v týmu z hlavního města Španělska už od roku 
2005, dá se o něm říct, že je současnou hrající legen-
dou klubu. Dvaatřicetiletý stoper získal s Realem něko-
lik trofejí včetně čtyř titulů v UEFA Champions League. 
Navíc je světovým šampiónem s národním mužstvem.

Raphaël varane 
Věk: 25 let 
Post: Střední obránce 
Národnost: Francie

Žák Sergia Ramose. Právě po jeho boku Varane nej-
častěji nastupuje ve stoperské dvojici, kde se pěta-
dvacetiletý Francouz vypracoval v jednoho z nejžáda-
nějších obránců světa. Do Realu přestoupil v 18 letech 
a záhy se stal nejmladším cizincem, který kdy skóroval 
v La Lize. V létě 2018 vyhrál mistrovství světa v Rusku.

Marcelo 
Věk: 30 let 
Post: Levý obránce 
Národnost: Brazílie

Jihoamerický bek vyniká především technickou vy-
tříbeností a rychlostí, díky které dokáže ze své pozice 
výrazně podporovat útok. V letošní sezoně má na svém 
kontě už tři góly, trefil se i v prvním utkání proti Viktorii 
Plzeň. Jeho branka na 2:0 pro Real byla vítězná, protože 
Západočeši poté dokázali snížit na konečných 1:2.
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Hvězdy Realu MadRid

luka Modrič 
Věk: 33 let 
Post: Střední záložník 
Národnost: Chorvatsko

Kreativita, milimetrová přihrávka, famózní střela. 
Třiatřicetiletý středopolař je dirigentem hry nejen Los 
Blancos, ale i chorvatské reprezentace, se kterou si 
odvezl z letošního MS z Ruska stříbrné medaile. Modrič 
byl zvolen nejlepším hráčem šampionátu, zároveň je 
nominován i na vítězství prestižní ankety Zlatý míč.

Toni Kroos 
Věk: 28 let 
Post: Střední záložník 
Národnost: Německo

Další režisér hry mužstva v bílém. Ofenzivní středopolař 
s vytříbenou technikou si o angažmá v Realu Madrid 
řekl po šampionátu v roce 2014, který také s Němec-
kem vyhrál. Už předtím Kroos zářil v barvách Bayernu 
Mnichov. V prvním zápase proti Plzni vyprodukoval su-
verénně nejvíce přihrávek, celkem neuvěřitelných 119.

Gareth Bale 
Věk: 29 let 
Post: Křídlo 
Národnost: Wales

Velšská megastar podepsala s Realem v roce 2013, při 
přestupu z Tottenhamu z něj tehdy udělal Madrid his-
toricky nejdražšího hráče vůbec. Univerzální hráč začal 
svou kariéru na kraji obrany, postupně se z něj stal zálož-
ník, občas však nastupuje i na hrotu. V letošním ročníku 
má na svém kontě čtyři góly a stejný počet asistencí.

Karim Benzema 
Věk: 30 let 
Post: Útočník 
Národnost: Francie

Důrazný, fyzicky zdatný kanonýr, umí vystřelit pravou, 
levou i hlavou. V Madridu působí už od roku 2009 
a v současnosti se nachází na sedmém místě historicky 
nejlepších střelců klubu. V právě probíhající sezoně při-
dal šest branek včetně jedné s Plzní, proti které po ne-
proměněné šanci Petržely otevřel v 11. minutě skóre.
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trenér soUPeře: 
santiaGo solari

Jeho celé jméno zní Santiago Hernán Solari Poggio a jedná se o dvaačtyři-
cetiletého Argentince. Ve své hráčské kariéře působil na postu levého zá-
ložníka a prošel týmy jako River Plate, Atlético Madrid, Inter Milán a hlavně 
právě Realem Madrid, kde odehrál celkem 131 utkání. Jedenáctkrát vyběhl 
na trávník také v reprezentačním dresu.

Svou trenérskou kariéru zahájil v roce 2013, když se ujal mládežnických 
týmů slavného královského týmu. V sezoně 2016/2017 už vedl rezervní 
celek Realu Madrid a 29. 10. 2018 byl jmenován dočasnou náhradou za 
Julena Lopeteguiho. Dostal šanci ukázat, že má na to, aby vedl i A-tým. Ví, 
že když to nebude fungovat, vrátí se zpět k rezervě. Ale co když to fungo-
vat bude?

Solariho přezdívka je indiecito (malý indián) a pochází ze sportovní rodiny. 
Fotbal hrál také jeho otec Eduardo, strýc Jorge a sourozenci Esteban s Da-
videm. Jeho sestřenice Natalia se vdala za bývalého hráče Realu Madrid 
Fernanda Redonda. Tomu se říká fotbalová rodina!

V prvním vzájemném utkání vedl královský klub Julen Lopetegui, ten byl 
ovšem po sérii nepříznivých výsledků odvolán a role kouče se zatím ujal 
Santago Solari. Pojďme si ho tedy lehce představit…
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na santiaGo BernaBéU Viktorka 
PřekVaPila PřeDVeDenoU HroU 
i PočteM ŠanCí

Do zápasu poslal Pavel Vrba od úvodních minut 
možná trochu překvapivě Milana Havla, který na-
skočil v letošní sezoně, po pohárovém zápase ve 
Vyškově, teprve podruhé v základní sestavě. Jemu 
i dalším viktoriánům se ale od úvodních minut 
dařilo držet se slavným soupeřem krok.

Už v prvním poločase měli červenomodří hned 
několik gólových šancí, ty ale zůstaly nevyužité, 
a Real si tak do druhé půle nesl jednobrankový 
náskok. Po změně stran nejprve navýšil vedení 
domácích pěknou brankou Marcelo, zakřičet si ale 
mohli i skvělí fanoušci Viktorie, kterých dorazilo 
přes 2 tisíce. V 79. minutě se totiž po narážečce 
s Čermákem trefil Patrik Hrošovský přesně k tyči 
a stanovil konečný výsledek na 2:1 pro domácí.

Utkání v Madridu bylo zajisté jedním z těch nejvýznamnějších v historii 
našeho klubu. Viktoria zavítala v rámci skupinové fáze Ligy mistrů na hřiště 
nejúspěšnějšího týmu této soutěže – fotbalisté ze španělské metropole ji totiž 
dokázali vyhrát už třináctkrát, k tomu navíc v posledních třech letech v řadě.
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CO Je PRO PlzeŇ zÁPaS S RealeM?
MaRTiN zRzaveCKÝ 
(primátor)

„Zápas s Realem je obrovská událost, která se zapíše do historie fotbalového klubu a města. Dodnes 
se hovoří o zápase s Bayernem z roku 1971, za několik let se bude vzpomínat na rok 2018 a utkání 

s Realem Madrid. Pomineme-li obrovský úspěch a oslavu fotbalu jako takového, znamená to i posílení eko-
nomiky. Fanoušci Realu Madrid ví v tento okamžik, kde je Plzeň a co znamená. Kromě toho, že jsou to fanoušci, jsou 
to také turisté a to je ten ekonomický přínos. Jako zarytý fanoušek bych si strašně moc přál, aby Viktorka porazila 
na našem stadionu Real Madrid.“

MaReK zTRaCeNÝ 
(zpěvák)

„Pamatuji si, když se tu ještě 
hrála druhá liga. Zápas s Realem 

je odměna pro nás pro všechny, pro 
hráče, tým, fanoušky… Tohle musí spojit ka-
ždého, kdo fandí fotbalu. Tento večer bude 
Plzeň hlavní město s neskutečnou atmosfé-
rou po celém světě. Klukům přeji, aby hráli 
jako v Madridu a pokusili se o malý zázrak. 
Budou nás mít v zádech, já budu nervózně 
fandit z pódia v Brně!“

MaRTiN STRÁNSKÝ 
(herec)

„Pro mě je, byl a bude nejlepší tým 
na světě naše Viktorka. Pro celý region, 

potažmo pro celou republiku je každé takové 
zviditelnění skvělé. A když má takové město jako Plzeň 
co nabídnout, a Plzeň rozhodně má, tak se sem pak ti 
fanoušci klidně vrátí. Z toho podle mě plyne několika-
násobný profit. Kluci, hlavně se z toho nepo….! Hrajte, 
co umíte a nenechte se zblbnout, nenechte si to otrá-
vit a jděte do toho. Po bitvě je vždycky více generálů, 
než padlých. Tím se vůbec nezabývejte.“
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CO Je PRO PlzeŇ zÁPaS S RealeM?

david liMBeRSKÝ 
(obránce)

„Myslím, že je to pro 
nás pro všechny nej-

větší zážitek a asi i nej-
větší soupeř. Real vyhrál třikrát 

za sebou Ligu mistrů, je to svátek 
a určitě z toho budeme mít všichni 
zážitky na celý život.“

MaRTiN BaXa 
(první náměstek primátora)

„Pro Plzeňany je to jedna z největších sportovních událostí v dějinách, fanoušci ji vnímají jako 
zápas století, hráči utkání označují za jedno z největších v historii. To se promítá i do atmosféry 

v ulicích, je cítit, jak lidé zápasem žijí, hovoří o něm, jak v nich probouzí pozitivní emoce, jak je toto 
téma spojuje. Osobně to vnímám tak, že se menší a ve světě ne příliš známý klub postaví nejlepšímu fot-
balovému týmu planety. Plzeň se na jeden večer stane centrem dění, uvidí nás miliony diváků doma i v za-
hraničí, což je skvělá reklama. Bonusem k nezaplacení je pak podle mého názoru již zmiňovaná atmosféra, 
která stmelí Plzeňany. Viktorii bych popřál minimálně stejný počet šancí, jaký měla proti Realu na jeho hřišti. 
K tomu ale také o něco větší kus štěstí!“

MilaN PeTRŽela 
(záložník)

„Na jednu stranu to vnímám tak, že to 
je největší mužstvo, které tu kdy mohlo 

být. Na druhou stranu tak, že to je soupeř, 
který sem přijede nás obrat o body a my je bu-

deme chtít zkusit porazit.“
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leGenDy realU 
MaDriD
Francisco Gento, Iker Casillas, Emilio Butragueño nebo Roberto Carlos. To je jen 
malý výčet obrovských fotbalových ikon, které se přesto nevešly do seznamu 
těch největších v historii Realu Madrid. Podívejte se na nejlegendárnější hráče 
Los Blancos v následujícím článku.

Pro mnoho fanoušků je vůbec tou největší postavou 
„bílého baletu“ alfredo Di stéfano. Kromě jeho čichu 
na góly ve velkých utkáních (trefil se minimálně jed-
nou v každém z finále evropského poháru) na něm 
lidé obdivovali všestrannost. Byl schopen odehrát 
zápas v útoku, ve středu zálohy i v obraně, prostě 
tam, kde byla potřeba. Je po něm pojmenován sta-
dion pro rezervní tým Realu, kde si náš dorost zahrál 
zápas UEFA Youth League.

Od dalšího hráče příznivci nic neočekávali, ale jak 
moc se spletli. Řeč je o Ferenci Puskásovi. Do Mad-
ridu přišel jako 31letý „stařík s nadváhou“, i přesto 
se stal jednou z nejvýraznějších klubových legend. 
V Realu pětkrát vyhrál španělskou ligu a třikrát ev-
ropský pohár, navíc měl úchvatnou bilanci – za 262 
zápasů vstřelil 242 gólů. 
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Génius nebo kouzelník. To jsou jen některá ze slov, která se 
člověku vybaví, když se řekne zinedine zidane. Nejde vůbec 
o přehnané výrazy, francouzský záložník byl opravdu jedním 
z nejlépe technicky vybavených fotbalistů všech dob. V Realu 
už si stihl udělat velké jméno i jako trenér, ve třech sezonách 
po sobě vyhrál Ligu mistrů. Na konci května tohoto roku 
oznámil nečekanou rezignaci.

Další zmíněný přišel jako záložník, u týmu Los Blancos se 
z něho stal zabijácký útočník. raúl možná neoplýval takovou 
technickou vybaveností jako někteří z jeho kolegů, ale i tak 
Real dovedl k šesti titulům v La Lize a třem v evropských po-
hárech. Donedávna byl navíc s 323 góly nejlepších střelcem 
v celé historii klubu.

První příčka už však patří Cristianu ronaldovi. Portugalská 
superstar podepsala v madridském velkoklubu v roce 2009 
za tehdejších rekordních 80 milionů liber (téměř 2,5 miliardy 
Kč) a rychle se stala ve španělské metropoli fenoménem. 

Se 451 góly je CR7 suverénně nejlepším střelcem v dějinách 
„bílého baletu“, před letošním ročníkem přijal novou výzvu 
a přestoupil do Juventusu.

Jak už bylo zmíněno na začátku, legendárních hráčů prošlo 
madridským celkem opravdu nespočet a logicky nešlo vy-
jmenovat všechny. Stejně tak velké množství hvězd působí 
v týmu Realu i v současnosti, o těch se můžete dočíst na 
stranách 14 a 15.
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FC Viktoria Plzeň

1

Matúš kozáčik
27. 12. 1983
Brankář
Slovensko

aleš Hruška
23. 11. 1985
Brankář
Česká republika

16

lukáš Hejda
9. 3. 1990
Obránce
Česká republika

2

David limberský 
6. 10. 1983
Obránce
Česká republika

8

roman Hubník
6. 6. 1984 
Obránce
Česká republika

4

Dominik sváček
24. 2. 1997
Brankář
Česká republika

29

radim řezník
20. 1. 1989
Obránce
Česká republika

14

Marián čišovský 
2. 11. 1979
Obránce
Slovensko

28

tomáš Hájek
1. 12. 1991
Obránce
Česká republika

21

Milan Havel
7. 8. 1994
Obránce
Česká republika

24

tomáš Hořava
29. 5. 1988
Záložník 
Česká republika

7

Martin zeman
28. 3. 1989
Záložník
Česká republika

9

jan kopic
4. 6. 1990
Záložník
Česká republika

10

Daniel kolář
27. 10. 1985
Záložník
Česká republika

26

aleš čermák
1. 10. 1994
Záložník
Česká republika

25

Milan Petržela
19. 6. 1983
Záložník
Česká republika

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Záložník
Slovensko

17

jan kovařík
19. 6. 1988
Záložník
Česká republika

19

luděk Pernica
16. 6. 1990
Obránce
Česká republika

44

roman Procházka
14. 3. 1989
Záložník
Slovensko

6

Pavel Bucha
11. 3. 1998
Záložník
Česká republika

20
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Michael krmenčík
15. 3. 1993
Útočník
Česká republika

15

Pavel Vrba
6. 12. 1963
Hlavní trenér

Dušan Fitzel
15. 4. 1963
Asistent trenéra

tomáš Chorý
26. 1. 1995
Útočník 
Česká republika

18

Ubong Moses ekpai
17. 10. 1995
Záložník
Nikgérie

90

jakub řezníček
26. 5. 1988
Útočník
Česká republika

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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real MaDriD CF

1

keylor navas
15. 12. 1986
Brankář
Kostarika

kiko Casilla
2. 10. 1986
Brankář
Španělsko

13

luca zidane
13. 5. 1998
Brankář
Francie

30

jesús Vallejo
5. 1. 1997
Obránce
Španělsko

3

Dani Carvajal
11. 1. 1992
Obránce
Španělsko

2

thibaut Courtois
11. 5. 1992
Brankář
Belgie

25

sergio ramos
30. 3. 1986
Obránce
Španělsko

4

Marcelo
12. 5. 1988
Obránce
Brazílie

12

raphaël Varane
25. 4. 1993
Obránce
Francie

5

nacho
18. 1. 1990
Obránce
Španělsko

6

adri
26. 2. 1999
obránce
Španělsko

26

javier sánchez
14. 3. 1997
Obránce
Španělsko

31

sergio lópez
8. 4. 1999
Obránce
Španělsko

32

Marcos llorente
30. 1. 1995
Záložník
Španělsko

18

Federico Valverde
22. 7. 1998
Záložník
Uruguay

15

Francisco García
14. 8. 1999
Obránce
Španělsko

37

toni kroos
4. 1. 1990
Záložník
Německo

8

luka Modrič
9. 9. 1985
Záložník
Chorvatsko

10

álvaro odriozola
14. 12. 1995
Obránce
Španělsko

19

sergio reguilón
16. 12. 1996
Obránce
Španělsko

23

Casemiro
23. 2. 1992
Záložník
Brazílie

14
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isco
21. 4. 1992
Záložník
Španělsko

22

Dani Ceballos
7. 8. 1996
Záložník
Španělsko

24

Marco asensio
21. 1. 1996
Záložník
Španělsko

20

jaime seoane
22. 1. 1997
Záložník
Španělsko

33

Gareth Bale
16. 7. 1989
Útočník
Wales

Mariano Díaz
1. 8. 1993
Útočník
Španělsko

karim Benzema
19. 12. 1987
Útočník
Francie

Vinícius júnior
12. 7. 2000
Útočník
Brazílie

28

lucas Vázquez
1. 7. 1991
Útočník
Španělsko

17

Cristo González
24. 10. 1997
Útočník
Španělsko

27

alberto
9. 7. 1999
Záložník
Španělsko

35

Franchu
12. 5. 1998
Záložník
Argentina

34

álvaro Fidalgo
9. 4. 1997
Záložník
Španělsko

36

9 117
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Real Madrid se do České republiky vrací po 17 letech, 
tehdy vyhrál na hřišti Sparty Praha 3:2

Real Madrid odehrál v České republice celkem pět 
zápasů, výše zmíněná výhra však byla jediná, které 
dosáhl (remízy s Olomoucí a s Duklou a dvě prohry 
se Spartou)

při utkání Olomouce s Realem Madrid v roce 1992 byl 
jedním z gólmanů Sigmy současný sportovní ředitel 
Viktorie Zdeněk Psotka

současný trenér Realu Santiago Solari dal gól 
Spartě v roce 2001 ve skupině Ligy mistrů při domá-
cím vítězství 3:0

po pěti letech se do Doosan Areny vrací německý 
záložník Toni Kroos, tehdy zde hrál v dresu Bayernu

13 z dosavadních 20 gólů dala Viktoria v posledních 
30 minutách zápasů, z toho 7 dokonce v posledních 
15 minutách

pokud v Plzni nastoupí do hry Casemiro, bude to 
jeho 50. start v UEFA Champions League

Marcelo se prosadil ve třech z posledních čtyř zá-
pasů (proti Levante, Viktorii i Barceloně)

Karim Benzema čeká na ligový gól od 1. září, při 
utkání s Plzní na Santiago Bernabéu to byl ale právě 
on, kdo otevíral skóre

v dresu Realu nastupují nejem mistři, ale i indivi-
duální hvězdy posledního ročníku UCL – hráč a zá-
ložník roku Luka Modrič, brankář roku Keylor Navas 
a obránce roku Sergio Ramos

zajíMaVosti PřeD 
záPaseM s realeM 
MaDriD
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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 vrátila 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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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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K O L E K C E

https://eshop.fcviktoria.cz/q-Liga%20mistrů
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Partneři

DOTIKO

malby natery

 

DSD GROUP

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.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/
http://www.balakryl.cz/
http://www.hitradiofmplus.cz/
http://www.fitness-market.cz/
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V konkurenci stejných soupeřů, s nimiž se potýkají i hráči 
A-týmu, dokázali svěřenci trenérů Žiláka a Fořta vybojovat 
kromě remízy doma s Moskvou i cenné vítězství v Římě. 
O body bojovali statečně i v Madridu, kde sice hned dvakrát 
vyrovnali, nakonec ale těsně podlehli 2:3.

Výborný start měl do soutěže útočník Tomáš Kepl, který 
skóroval z penalty v prvním kole a v Římě pak režíroval obrat 
dalšími 2 góly a 1 asistencí. S třemi přesnými zásahy byl před 
dnešními zápasy na třetím místě pořadí střelců celé soutěže.

Utkání čtvrtého kola už má viktoriánská devatenáctka za se-
bou a pokud vás zajímá, jak dnes zvládli plzeňští mladíci od-
vetu proti Realu Madrid v Přešticích, vše podstatné najdete 
na www.fcviktoria.cz či na sociálních sítích klubu.

Plzeň už si UEFA Youth League vyzkoušela před pěti lety, kdy 
byla součástí vůbec první sezony této soutěže. Celkovým 

DorostenCi BojUjí o PostUP 
V UeFa yoUtH leaGUe
V pozadí ostře sledované Ligy mistrů a zápolení viktoriánů s těmi nejlepšími 
evropskými týmy se odehrává opět i další ročník UEFA Youth League, tedy 
obdobné soutěže pro dorostenecké týmy do 19 let. A viktoriáni si v ní nevedou 
vůbec zle.
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vítězem se tehdy stala akademie Barcelony, následovaly dva 
triumfy Chelsea FC, poté slavil Salzburg a na konci minulého 
ročníku opět Barcelona.

Celá soutěž se skládá ze dvou částí, zatímco jednu tvoří aka-
demie týmů účastnících se Ligy mistrů a nastupují v klasických 
čtyřčlenných skupinách, v té druhé se střetávají ve dvojzápa-
sech šampioni dorosteneckých soutěží z 32 zemí s nejvyšším 

koeficientem. Českým zástupcem v této části je letos Sigma 
Olomouc, která si v prvním kole poradila s Mariborem (v součtu 
7:3). V tom druhém aktuálně čelí Maccabi Tel-Aviv.

Pokud by viktoriáni udrželi druhou příčku ve skupině, zahájili 
by playoff soubojem právě s jedním z 8 úspěšných celků 
v tomto druhém kole „mistrovské“ větve. Tím by však kvůli 
pravidlům při losu určitě nebyli olomoučtí fotbalisté.
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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

2:2
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

2:2
FC VIKTORIA PLZEŇ vs. CSKA MOSKVA

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

5:0
AS ŘÍM vs. FC VIKTORIA PLZEŇ

2:1
REAL MADRID vs. FC VIKTORIA PLZEŇ
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE: FC VIKTORIA PLZEŇ–REAL MADRID CF

P tÝM z V r P G+ G- rG B

1 AS Řím 3 2 0 1 8 3 5 6

2 Real Madrid 3 2 0 1 5 2 3 6

3 CSKA Moskva 3 1 1 1 3 5 -2 4

4 Viktoria Plzeň 3 0 1 2 3 9 -6 1

taBUlky skUPin 

P tÝM z V r P G+ G- rG B

1 Real Madrid 3 3 0 0 10 4 6 9

2 Viktoria Plzeň 3 1 1 1 7 7 0 4

3 AS Řím 3 1 0 2 7 8 -1 3

4 CSKA Moskva 3 0 1 2 3 8 -5 1

UeFa CHaMPions leaGUe

UeFa yoUtH leaGUe
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1. Cena: 2 vstupenky CLUB SEATS (exkluzivní místa s občer-
stvením) na vybrané ligové utkání + 2 poslední ročenky FCVP

2. Cena: tričko + šála z kolekce LM + 2 poslední ročenky FCVP

3. Cena: šála z kolekce LM + 2 poslední ročenky FCVP

jaké bylo nejvyšší venkovní vítězství Plzně v lM (předkola 
+ skupiny)?

a) 4:0 
b) 5:0 
c) 4:1

kolik hráčů dalo za Viktorii více než jednu branku ve skupině 
lM (před dnešním utkáním)?

a) jeden 
b) dva 
c) tři

Proti kterému z těchto hráčů Viktoria nikdy nehrála?

a) Clarence Seedorf 
b) David Silva 
c) Mario Mandžukič

kolik hráčů ze současného kádru Viktorie mělo před začát-
kem této sezony na kontě tři a více odehraných duelů ve 
skupině lM?

a) šest 
b) sedm 
c) osm

kolik zemí již Viktoria Plzeň v rámci ligy mistrů (předkola + 
skupiny) navštívila?

a) 14 
b) 15 
c) 16

ViktoriánskÝ kVíz o Ceny

Odpovědi zasílejte na e-mail viktorian@fcviktoria.cz  
nejpozději do konce tohoto týdne (11. 11. 2018 ve 23.59 
hod.). V e-mailu vždy uveďte odpovědi na všechny 
otázky, v případě výhry budete zkontaktováni zpět. 
První cenu získává ten, kdo jako první zodpoví správně 
všechny otázky. Druhou cenu získává ten, kdo jako 
druhý zodpoví správně všechny otázky. Třetí cenu zís-
kává ten, kdo jako třetí zodpoví správně všechny otázky.

O ukončení soutěže budeme informovat prostřednic-
tvím sociálních sítí.
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NTKD zaštiťuje český registr dárců kostní dřeně. Vstup do 
samotného registru je opravdu jednoduchý, o čemž se pře-
svědčili i hráči a zaměstnanci klubu, kteří hromadně vstoupili 

mezi dárce v říjnu letošního roku. Už není třeba odběr krve, 
jde jen o snadný výtěr dutiny ústní a poskytnutí několika 
základních informací.

Najít dostatečnou shodu a tak i vhodného dárce pro 
transplantaci kostní dřeně je mimořádně náročné, je tedy 
třeba vytvořit co největší základnu potenciálních dárců, 
z nichž se dá následně vybírat. Pokud jste ochotní pomoci, 
podívejte se na web www.kostnidren.cz pro další detaily.

Této spolupráci se dostalo široké podpory veřejnosti, za 
což je celý klub velice vděčný. Jedním z podporovatelů je 
také Fakultní nemocnice Plzeň, která se do registru také 
aktivně zapojí a zároveň je i plzeňským vstupním centrem 
pro nové dárce. „Zaměstnanci plzeňské fakultní nemoc-
nice si této spolupráce velice váží a také se do registru 
aktivně zapojí,“ vzkázal ředitel plzeňské nemocnice Václav 
Šimánek. 

V lize Mistrů letos 
BojUjeMe i za ntkD
Nadace pro transplantace kostní dřeně a FC Viktoria Plzeň – tohle spojení už 
nějakou dobu funguje a v letošní sezoně se ještě prohloubilo. Viktoriáni mají 
jako jediní ze všech týmů nastupujících v UeFa Champions league na dresech 
logo podporované nadace, a sice Ntkd.
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Po remíze 2:2 v Doosan Areně by viktoriáni ideáně na stadionu 
Lužniki potřebovali vyhrát, aby mohli výrazně pomýšlet na účast 
v jarních vyřazovacích bojích evropských pohárů. Hrát se bude 27. lis-
topadu od 18.55 hod. na největším sportovním stadionu v Rusku s ka-
pacitou necelých 80 tisíc míst k sezení. Na Lužnikách se hrálo napří-
klad i letošní finále mistrovství světa mezi Francií a Chorvatskem.

Skupinové boje uzavře duel Viktorie Plzeň s AS Řím v západočeské 
Doosan Areně. Utkání je na programu 12. prosince od 18.55 hod. 
a červenomodří jistě budou chtít odčinit nepříznivý výsledek z Itá-
lie. Římané hráli v Plzni naposledy v září 2016 a tehdy se zrodila 
příznivá remíza 1:1.

Držme viktoriánům palce v závěrečných skupinových zápasech 
UEFA Champions League a pojďme si všichni společně užít atmo-
sféru této prestižní soutěže!

Viktorii čeká za tři tÝDny 
náVrat Do rUska Po Pěti 
leteCH
Po dnešním utkání s Realem Madrid budou viktoriánům ve skupině už zbývat 
jen dva zápasy. A hned ten nadcházející může být pro vývoj klíčový, tým trenéra 
Pavla Vrby se totiž po pěti letech vrací do Ruska utkat s moskevským CSKA.
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