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Vážení Viktoriáni,
zahajujeme další sezonu v evropských pohárech. V první řadě bych chtěl říci, že pro 
náš klub je nesmírná čest, že opět můžeme bojovat o skupinovou fázi Ligy mistrů. 
Zároveň je pro nás velkým snem i motivací se počtvrté v klubové historii probojovat 
mezi ty nejlepší evropské kluby.

Jedno však víme jistě – nečeká nás nic jednoduchého. Olympiakos je velice kvalitní 
soupeř, nejúspěšnější řecký tým v historii, který má obrovské zázemí i velice dobré 
hráče. My si však v minulých sezonách již několikrát dokázali, že i velké soupeře 
umíme porážet, když hrajeme jako jeden tým. A věřím, že hráči budou na dnešní 
duel nachystaní v podobném duchu a předvedou vám kvalitní výkon s, doufejme, 
dobrým konečným výsledkem.

Viktoriáni, užijte si další pohárový večer v Doosan Areně. Pro nás všechny v klubu je 
to svátek, nalaďme se na něj tedy společně a podpořme hráče skvělou atmosférou! 
V sobotu se pak sejdeme na ligovém duelu s Karvinou a následně podpoříme naše 
hráče v odvetném zápase v Pireu.

Děkuji, že jste s námi.

Adolf Šádek 
generální manažer klubu

VIKTORIÁN 
Oficiální klubový magazín 
FC Viktoria Plzeň / Vydává: 
FC Viktoria Plzeň, Štruncovy 
sady 3, 301 12 Plzeň / Redakce: 
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Grafické zpracování: ARTEP re-
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Tisk s.r.o. / Uzávěrka čísla: 
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Dear Visitors,
let me welcome you at the 2nd qualifying round UEFA Champions League match between FC Viktoria Plzeň and 
Olympiacos FC. It is a big honour for our club and city to compete again for the spot in UCL group stage. I believe 
we will all enjoy this evening at Doosan Arena together.

I would like to welcome our guests from Piraeus. We believe that you will enjoy your time spent in Pilsen and 
leave with nothing but good memories. We are glad we can host the most successful Greek club.

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
#UEL Round of 32 participations: 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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ΑγΑπητοί κ Α λεσμενοί,

Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League UEFA μεταξύ της FC 
Viktoria Plzeň και του Ολυμπιακού. Για την ομάδα μας και την πόλη μας είναι μεγάλη τιμή ότι έχουμε πάλι την ευκαιρία 
να αγωνιζόμαστε για τη συμμετοχή στο μοναδικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι απόψε θα ζήσουμε 
αξέχαστες στιγμές στην Doosan Arena. 

Είναι η τιμή μου να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας από τον Πειραιά. Πιστεύω ότι για τις στιγμές που θα ζήσετε 
στην πόλη μας Πίλσεν θα έχετε μόνο καλές αναμνήσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε 
την από ιστορική άποψη πιο επιτυχημένη ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα. 

Εύχομαι να περάσετε μια ευχάριστη ποδοσφαιρική βραδιά. 

Adolf Šádek
Γενικός διευθυντής της FC Viktoria Plzeň

FC Viktoria Plzeň

Ομάδα ιδρύθηκε: 1911
Στάδιο (χωρητικότητα): Doosan Arena (11,700)
Χρώματα ομάδας: κόκκινο και μπλε
Πρωταθλήματα: 2011, 2013, 2015, 2016, 2018
Άλλα κύπελα: 2x Český pohár [Κύπελο Τσεχίας], 2x Český superpohár [Σούπερ Κύπελο Τσεχίας]
Συμμετοχή στο Champions League UEFA: 2011/2012, 2013/2014, 2018/2019
Συμμετοχή στον 16ο γύρο #UEL: 2012, 2013, 2014, 2018, 2019
Πρόεδρος της ομάδας: Tomáš Paclík
Γενικός Διευθυντής: Adolf Šádek
Επικεφαλής προπονητής: Pavel Vrba
Αρχηγός της ομάδας: Roman Hubník
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Svou cestu za slávou v evropských po-
hárech započala Viktoria Plzeň v roce 
2011, kdy se poprvé probojovala do 
základní skupiny Ligy mistrů. Tehdy se 
ve druhém předkole utkala s armén-
ským Pjunikem Jerevan.

Již první duel zvládla na jedničku, 
po dvou gólech Bakoše a trefách 
Horvátha s Kolářem uspěla na hřiště 
soupeře 4:0. I v domácí odvetě se 
rozhodla bavit své fanoušky, když 
zvítězila 5:1. O góly se postarali dva-
krát Bakoš s Kolářem a jednou Pilař, 
za hosty skóroval pozdější hráč Plzně 
Edgar Malakjan.

Další účast ve druhém předkole při-
šla dva roky poté, tentokráte byl 

plzeňským soupeřem tým z Bosny 
a Hercegoviny – Željezničar Sarajevo. 
Začínalo se na západě Čech, kde se 
strhla pořádná přestřelka, kterou 
po bezbrankovém prvním poločase 
nikdo nečekal. Skóre se přelévalo ze 
strany na stranu – 0:1, 3:1, 3:2, 4:2 až 
na konečných 4:3. Plzeňské góly měli 
na svědomí dvakrát Kolář a jednou 
Čišovský s Rajtoralem.

Odvetu v Bosně začala Viktoria 
skvěle, v páté minutě ji poslal do 
vedení Wágner. Čtvrt hodiny nato byl 
vyloučen Procházka, nicméně Plzeň-
ští skórovali i v oslabení (Petržela) 
a domácím už dovolili jen snížit. Sla-
vil se tak další postup, který vedl až 
do skupiny Ligy mistrů.

Viktoria tak začínala 
ve 2. předkole UEFA 
Champions League 
ve své historii dva-
krát, v obou přípa-
dech to dotáhla až 
do skupiny. Dnes 
je však ve zcela 
odlišné situaci, 
poprvé se účastní 
nemistrovské části 
kvalifikace, kde je 
nenasazená. Pří-
padný postup přes 
Olympiakos by jí 
však zařídil podzim 
ve skupinové fázi 
evropských pohárů… 
Tak držme palce!

Dnes to není pro viktoriány první účast ve 2. předkole Ligy 
mistrů, nýbrž třetí – pojďme si připomenout ty předchozí dvě.

Viktoria Ve Druhém 
PřeDkole uCl
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Olympiakos je řecký fotbalový tým sídlící 
ve městě Pireus, které se nachází jižně 
od Atén u Saronského zálivu. Jméno 
celku bylo inspirováno starověkými Olym-
pijskými hrami a spolu s logem klubu, kde 
se nachází olympijský atlet s vavřínovým 
věncem okolo hlavy, symbolizuje olympij-
ské ideály antického Řecka.

Fotbalové mužstvo je jednou ze sou-
částí multisportovního komplexu pod 
názvem Olympiakos. Vzniklo 10. března 
1925, což znamená, že je daleko mladší 

než Viktoria Plzeň, která v tu dobu byla 
už dávno na světě. Klub z řeckého ost-
rova vyznává červenou a bílou barvu.

Své domácí zápasy hraje na stadionu 
Karaiskakis s kapacitou 32 115 diváků. 
Jde o největší stánek v Řecku, který 
je vymezen pouze pro fotbalové účely 
a celkově druhým největším stadionem 
v zemi. Pojmenován je po Georgiosu 
Karaiskakisovi, vojenském veliteli Řecké 
války za nezávislost, jenž je považován 
za národního hrdinu.

Plzeňané dnes večer na svém hřišti přivítají v rámci 
2. předkola Ligy mistrů Olympiakos, proti kterému zabojují 
o postup do další fáze. Oba týmy už se v minulosti sice 
potkaly, ale co se týče oficialit, tak Západočeši narazí 
pod záštitou některého z evropských pohárů na řeckého 
protivníka vůbec poprvé.

PřeDstaVujeme souPeře: 
olymPiakos FC
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Červenobílí jsou nejlepším klubem 
v historii řeckého fotbalu, vyhráli hned 
44 ligových titulů, 27 pohárů a 4 super-
poháry. Celkově mají na svém kontě 75 
národních trofejí a v počtu nasbíraných 
mistrovských titulů jsou devátým nejú-
spěšnějším týmem ve světovém fotbalu.

Dominantní úspěch mančaftu potvrzuje 
i skutečnost, že všechny ostatní řecké 
kluby vyhrály dohromady méně titulů 
než samotný Olympiakos (38). Ten po-
slední je z roku 2017. Mužstvo z Pirea 
také drží rekord v počtu sedmi získaných 
titulů v řadě, a to hned dvakrát (1997 

– 2003, 2011 – 2017). Navíc jde o jediný 
celek na světě, který ve své klubové 
historii celkem pětkrát dokázal být šam-
piónem své země minimálně pětkrát za 
sebou. Šestkrát zvládl vyhrát mistrov-
skou trofej bez jediné prohry.

V uplynulém ročníku řecké Superligy 
skončily legendy, jak se týmu také pře-
zdívá, na druhém místě se 75 body z 30 
zápasů. Za neporaženým PAOKem Soluň 
zaostaly o pět bodů. K titulu nepomohlo 
ani vynikající skóre 71:17 s nejlepším úto-
kem v lize. A to ještě vítěz ligy startoval 
ročník se dvěma odečtenými body!

V evropských soutěžích je nejlepší vý-
kon Olympiakosu čtvrtfinále Ligy mistrů 
ze sezony 1998/99, nejprestižnější klu-
bovou soutěž světa si tým z Pirea za-
hrál naposledy v ročníku 2017/18. O nej-
větších zápasech „Thrylosi“ se můžete 
více dočíst na straně 15, představení 
trenéra pak najdete na straně 14.

Červenobílí jsou nejpopulárnějším 
klubem nejen v Aténách, ale jsou 
nejvíce podporováni i v celém Řecku. 
Největším rivalem Olympiakosu je další 
tým z hlavního města, Panathinaikos 
FC. Jejich vzájemný zápas má název 
„Derby věčných nepřátel“ a je mu také 
přezdíváno „Matka všech bitev.“

Mezi hvězdy současného týmu patří 
bezesporu zejména Kostas Fortounis. 
Kapitán mužstva v minulé sezoně 
vstřelil celkem osmnáct branek a dal-
ších sedmnáct jich připravil, jde tak 
o klíčového hráče hostů. Bohužel pro 
Olympiakos do dvojzápasu s Plzní určitě 
nenastoupí, protože zranění kolene ho 
vyřadilo mimo hru na dlouhou dobu.

Na podhrotu by ho mohl nahradit 
Mathieu Valbuena. Čtyřiatřicetiletý 
Francouz přišel před začátkem no-
vého ročníku z Fenerbahçe Istanbul. 
Zkušený univerzál má za sebou 52 
reprezentačních startů, v nichž vstřelil 
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osm branek a hrál také na mistrovství 
světa 2014.

Viktoriáni už se se svým dnešním 
protivníkem v minulosti potkali. Zápa-
dočeši v roce 2007 porazili Olympiakos 
2:1 v rámci rakouského soustředění. 
Zápas se hrál v Kaprunu nedaleko Zel 

am See a fotbalisté v červenomodrém 
si v něm připsali proti účastníkovi Ligy 
mistrů a řeckému mistrovi cenný skalp. 
O vítězství rozhodli góly Martin Müller 
a Vítězslav Brožík.

Od tohoto přátelského utkání ale už 
uběhlo téměř 12 let a dnes večer se 

v plzeňské Doosan Areně odehraje 
zcela jistě úplně jiný zápas. Oba týmy 
se nebudou rozehrávat pouze před 
novou sezonou, ale půjde jim o hodně 
– o postup do 3. předkola Ligy mistrů, 
kde už je při případném vypadnutí 
jistota alespoň základní skupiny Ev-
ropské ligy.
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Jako hráč působil pouze v Portugal-
sku, mj. například tři roky ve Sporti-
ngu CP. Jedno utkání odehrál také za 
portugalskou reprezentaci – v roce 
1997 proti Severnímu Irsku. V kariéře, 
kterou ukončil ve 34 letech, odehrál 
celkem 358 soutěžních duelů.

Na trenéřinu se dal hned poté, nej-
prve působil jako asistent ve třech 
týmech (například v Portu), v roce 
2006 se stal hlavním koučem třeti-
ligového União de Lamas. Nejvyšší 
soutěž začal trénovat v roce 2010, kdy 
byl od Marítimského béčka přeřazen 
k A týmu. Následně jako kouč vedl 
ještě Rio Ave a Guimarães.

Na své první zahraniční angažmá se 
vydal v dubnu 2018 právě k řeckému 
Olympiakosu, kdy nahrazoval španěl-

ského kouče Óscara Garcíu. Kontrakt 
má podepsaný do června 2020.

Trenérem nejúspěšnějšího řeckého týmu je čerstvě 49letý 
Portugalec Pedro Rui da Mota Vieira Martins. Bývalý 
záložník má za sebou bohaté zkušenosti.

trenér olymPiakosu:  
PeDro martins
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Olympiakos má velké jméno i za řec-
kými hranicemi. Největší úspěch čer-
venobílých je čtvrtfinále Ligy mistrů 
ze sezony 1998/99, kdy dokonce mohli 
projít až do semifinále, ale postup 
proti Juventusu ztratili v posledních 
minutách zápasu.

V roce 1963 vyhrál Olympiakos Bal-
kánský pohár, který byl v té době po 
Evropském poháru považován za dru-
hou nejvýznamnější trofej v regionu. 
Aténské mužstvo se díky tomu stalo 
vůbec prvním řeckým týmem, který 
vyhrál nějakou mezinárodní trofej.

Pokud se podíváme více do součas-
nosti, Olympiakos měl skvělé období 
zejména mezi roky 2007-14, kdy se 
podíval třikrát do osmifinále Ligy mi-
strů. V těchto letech se mu podařilo 
například remizovat s Realem Madrid, 

Chelsea, jako první řecký klub v his-
torii porazil Manchester United a bě-
hem šesti let vyhrál hned čtyřikrát 
nad Arsenalem, když jedno vítězství 
zaznamenal dokonce v Londýně na 
Emirates Stadium (3:2).

Viktoriáni dnes večer nastoupí proti týmu, který je těžkými 
zápasy v Evropě prověřen, což dokazují samotné výsledky 
Olympiakosu na mezinárodní úrovni. Sílu řeckého protivníka 
pocítilo nejen v minulém století, ale i v nedávné době hned 
několik světových velkoklubů.

Velké záPasy 
olymPiakosu V eVroPě
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VYTVOŘ SI SVŮJ DRES
NA ESHOP.FCVIKTORIA.CZ

viktoriashop.fcvp
viktoriashop.fcvp
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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

roman hubník
6. 6. 1984
Obránce
Česká republika

4

adam hloušek
20. 12. 1988
Obránce
Česká republika

3

Dominik sváček
24. 2. 1997
Brankář
Česká republika

29

David limberský
6. 10. 1983
Obránce
Česká republika

8

14

radim řezník
20. 1. 1989
Obránce
Česká republika

jakub Brabec
6. 8. 1992
Obránce
Česká republika

22

marián Čišovský
2. 11. 1979
Obránce
Slovensko

28

joel ngandu kayamba
17. 4. 1992
Záložník
DR Kongo

5

luděk Pernica
16. 6. 1990
Obránce
Česká republika

44

milan havel
7. 8. 1994
Obránce
Česká republika

24

roman Procházka
14. 3. 1989
Záložník
Slovensko

6

7

tomáš hořava
29. 5. 1988
Záložník
Česká republika

jan kopic
4. 6. 1990
Záložník
Česká republika

10

jan kovařík
19. 6. 1988
Záložník
Česká republika

19

aleš Čermák
1. 10. 1994
Záložník
Česká republika

25

lukáš kalvach
19. 7. 1995
Záložník
Česká republika

23

Patrik hrošovský
22. 4. 1992
Záložník
Slovensko

17

Christián herc
30. 9. 1998
Záložník
Slovensko

26
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37

ondřej mihálik
2. 4. 1997
Záložník
Česká republika

Dominik janošek
13. 6. 1998
Záložník
Česká republika

39

jean-David Beauguel
21. 3. 1992
Útočník
Francie

9

tomáš Chorý
26. 1. 1995
Útočník
Česká republika

18

michael krmenčík
15. 3. 1993
Útočník
Česká republika

15

ubong moses ekpai
17. 10. 1995
Záložník
Nigérie

90

Pavel Vrba
6. 12. 1963
Hlavní trenér

zdeněk Bečka
20. 6. 1970
Asistent trenéra

marek Bakoš
15. 4. 1983
Asistent trenéra

miroslav jedlička
22. 6. 1986
Vedoucí týmu

David Šádek
18. 10. 1995
Kustod

Václav rada
24. 5. 1968
Kustod

martin ticháček
15. 9. 1981
Trenér brankářů

zdeněk sláma
3. 9. 1948
Masér

Bc. Petr nasler
18. 4. 1986
Fyzioterapeut

Bc. robert Beneš
26. 4. 1978
Fyzioterapeut

muDr. Petr zeman, 
mBa
1. 8. 1977
Lékař

muDr. ondřej havel
26. 5. 1987
Lékař

muDr. jaroslav ze-
man, Ph.D.
23. 12. 1966
Lékař

Bc. Filip Vopěnka
7. 6. 1993
Fyzioterapeut

muDr. Petr Váchal
9. 9. 1972
Lékař
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olymPiaCos FC

1

josé sá
17. 1. 1993
Brankář
Portugalsko

ilias karargyris
29. 6. 2002
Brankář
Řecko

44

marios siampanis
28. 9. 1999
Brankář
Řecko

99

omar elabdellaoui
5. 12. 1991
Obránce
Norsko

14

rúben semedo
4. 4. 1994
Obránce
Portugalsko

3

kostas tzolakis
8. 11. 2002
Brankář
Řecko

81

kostas tsimikas
12. 5. 1996
Obránce
Řecko

21

ousseynou Ba
11. 11. 1995
Obránce
Senegal

24

Vasilis torosidis
10. 6. 1985
Obránce
Řecko

35

avraam Papadopoulos
3. 12. 1984
Obránce
Řecko

3423

leonardo koutris
23. 7. 1995
Obránce
Řecko

apostolos-ilias 
martinis
8. 1. 2001
Obránce
Řecko

88

mohamed Camara
28. 2. 1997
Záložník
Guinea

4 5

andreas Bouchalakis
5. 4. 1993
Záložník
Řecko

Guilherme
5. 4. 1991
Záložník
Itálie

8

Bruno
26. 5. 1994
Záložník
Brazílie

18

mathieu Valbuena
28. 9. 1984
Záložník
Francie

28

Giorgos masouras
1. 1. 1994
Záložník
Řecko

19

Daniel Podence
21. 10. 1995
Záložník
Portugalsko

10

thanasis androutsos
6. 5. 1997
Záložník
Řecko

32

Vasilis sourlis
16. 11. 2002
Záložník
Řecko

90
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lazar ranđelović
5. 8. 1997
Záložník
Srbsko

97

miguel ángel Guerrero
12. 7. 1990
Útočník
Španělsko

9

youssef el arabi
3. 2. 1987
Útočník
Francie

11

Fiorin Durmishaj
14. 11. 1996
Útočník
Řecko

96
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Joel Kayamba. David Limberský. 
Jean-David Beauguel či kapitán Ro-
man Hubník. Hráči Viktorky, kterým 
je jedno, v jaké barvě dresu hrají. 
„Máme červenomodré, bílé, žluté 
a měli jsme i zelené nebo černé 
dresy. Barvu prostě neřešíme, důle-
žitý je znak Viktorky na prsou,“ sho-
dují se hráči. A úplně stejně neřeší 
ani barvu pleti. „My jsme Viktorka, 
jeden tým!“

Všichni viktoriáni podporují kampaň 
#BezRozdílu, která má demonstrovat 
viktoriánskou jednotu v boji proti 

rasismu a všech 
xenofobních 
projevů, které 
nepatří nejen na 
fotbalový stadion, 
ale všeobecně do 
celé společnosti! 
„Chceme vyzvat 
všechny fanoušky, 
aby fandili slušně 
a společně jsme 
jasně ukázali, že žádné takové projevy 
sem nepatří,“ říká za kabinu Roman 
Hubník. „Fanděte bez rozdílu,“ přidává 
se Joel Kayamba, rychlonohý zálož-

ník, který si svými výkony rychle na-
klonil publikum v Doosan Areně.

Viktoriáni, děkujeme, že fandíte slušně!

Na barvě nezaleží. Na barvě dresu nezáleží. Na barvě 
pleti nezáleží. Viktoriáni fandí bez rozdílu! I v nadcházející 
sezoně evropských pohárů chceme v Doosan Areně parádní 
fotbalovou atmosféru, v níž nemají rasismus ani žádné jiné 
xenofobní projevy prostor.

Bez rozDílu! FanDěme 
ViktorCe
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SLEDUJ VIKTORKUSLEDUJ VIKTORKU
fcviktoria.cz
fcviktorkaplzen
fcviktoria_en
fcviktoria_official
fcvpTV
fcvp_tv

fcvp_esport

viktoriashop.fcvp
viktoriashop.fcvp

KlubovkaFCVP
klubovkafcvp
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socialni-site.pdf   1   18.07.19   15:49

http://www.facebook.com/fcviktoria.cz
http://www.twitter.com/fcviktorkaplzen
http://www.twitter.com/fcviktoria_en
http://www.instagram.com/fcviktoria_official
http://www.instagram.com/fcvp_esport
http://www.facebook.com/viktoriashop.fcvp
http://www.instagram.com/viktoriashop.fcvp
http://www.facebook.com/KlubovkaFCVP
http://www.instagram.com/klubovkafcvp
www.youtube.com/fcvpTV
www.youtube.com/fcvpTV
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Partneři

DOTIKO

 

DSD GROUP

www.agrowest.com          

www.agrowest.com          

http://www.euronovagroup.com/
http://www.bvgroup.cz/
https://www.swietelsky.com/cz/swietelsky-cz/swietelsky-stavebni-sro/
http://www.navatisk.cz/
http://www.uklidpresto.cz/
http://www.zat.cz/
https://www.merida.cz/
http://www.oztrading.cz/
http://www.travniky.cz/
http://www.benes-michl.cz/
http://www.niosport.cz/
http://www.suptel.cz/
https://www.hasicskavyzbrojna.cz/
http://www.pbs-plzen.cz/
http://www.pebal.cz/
http://www.cortusa-group.cz/
https://www.geis-group.cz/cs
http://www.merlot.cz/
https://www.skoda.cz/o-spolecnosti/skoda-transportation-a-s/
http://www.dataexpres.cz/
https://www.o2tv.cz/
http://www.bauhaus.cz
https://fcviktoria.cz/partneri.asp
http://www.foxinterier.cz/
http://www.mixreality.eu/
http://www.realityglobal.cz/reality-plzen/
http://www.imaginekoupelny.cz/
http://bkinvestis.cz/
http://www.intertell.cz/
http://www.streicher.cz/cz/home.html
http://www.adaptprint.cz/
http://www.abstrakt.cz/
http://www.agrowest.com/
https://www.secoindustries.cz/
http://jips.cz/
http://www.delex.cz/cz/
https://www.dotiko.cz/
http://www.rkrent.cz/
http://www.sokoflok.cz/www/script/main.php?ac=aktuality
http://klima.kovokasejovice.cz/kovo-kasejovice-klima-s-r-o/
http://www.eurovia.cz/
http://www.pohl.cz/
http://www.bocekmedia.net
http://www.creditone.cz/
https://www.desinsekta.cz/
http://www.flop-dz.cz/
http://www.proceram.cz/
http://www.travelmakers.cz/o-nas/
http://http//www.foiniasteel.cz/
http://www.smp.cz/
http://www.prvni-saz.cz/
http://bit.ly/2NIdizF
http://guehring.de/
http://www.plzenskavstupenka.cz/
https://www.fujikoyo.cz/
http://www.brokerteam.cz/
https://www.wagner-metall-concept.de/
http://www.atelier-point.cz/
http://www.ricoh.cz/cs/
http://www.kvetiny-zahrady.cz/
http://www.sbsiva.cz/
http://ecocitytaxi.cz/
http://www.dybs.cz/
http://www.randalegal.com/%E2%80%8E
http://www.merkurmarkt.cz/
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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

malby natery

meDiální Partneři

Hlavní mediální partner

#reklamkavole!

http://www.spo-plzen.cz/cz/
https://www.barenbrug.cz
http://bit.ly/2EKYmxW
http://www.denik.cz/
http://www.zaktv.cz/
https://www.prom-in.cz/
http://yourpass.eu/
http://www.sezako.cz/
http://www.puz.cz/
http://www.obreta.cz/
http://www.radioblanik.cz/
http://www.vitamix.cz/
https://porr.cz/cs/
http://artep.cz/o-nas/
http://www.emons.cz/
http://www.matpl.cz/
http://www.profesional-plzen.cz/
http://www.cinestar.cz/
https://www.giorgio.cz/
http://www.mirascz.eu/
http://www.segafredo.cz/
https://www.pepsi.cz/
http://tv.plzen.cz/
https://www.rehau.com/cz-cs
http://www.whaat.cz/
http://www.og.cz/
http://www.bohemiasekt.cz/cs/
http://www.rozhlas.cz/plzen
https://fontana.cz
https://www.rosenberg.cz/cs/
http://2pgastro.cz/
http://www.malby-filip.cz
http://www.radiosumava.cz/
https://www.possehlelectronics.de/en/sites/dysina-cz.html
http://www.balakryl.cz/
http://www.fitness-market.cz/
http://www.hitradiofmplus.cz/
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jak se Viktoriáni těŠí 
na Boj o lm?

DOMINIK JANOŠEK

Zápasy evropských pohárů jsem na vlastní kůži ještě nezažil. Vždy 
jsem ale sledoval Viktorku v televizi. Jsem šťastný, že teď mám 
šanci být u toho naživo a strašně se na to těším. Chci pomoci týmu, 
abychom byli úspěšní a porvali se o pohárový podzim.

TOMÁŠ CHORÝ

Pohárové zápasy jsou extrémní motivací pro každého hráče. Jsou 
za odměnu. Celou sezonu makáte, abyste si takové zápasy mohli 
zahrát. Hráč se vždycky chce ukázat. Vloni jsme okusili Ligu mistrů 
a jsou to zážitky na celý život, teď se o ni chceme porvat znovu!

„

„
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ADAM HLOUŠEK

Odehrál jsem již mnoho velkých zápasů, například s Legií proti Re-
alu Madrid… Evropské poháry jsou něco více a člověk to cítí již do-
předu. Jsme velmi motivovaní uspět, všichni v kabině už se těšíme 
i na atmosféru, která bude panovat. Liga mistrů je sen a motivace.

JAN KOPIC

Kdykoli jsme hráli evropské poháry, bylo znát, že jde o velký svátek. 
Každý český hráč sní o tom, že v lize bude se svým týmem bojovat 
o ty nejvyšší příčky, které mu pak zajistí možnost zahrát si o evrop-
ské poháry. Chceme se opět porvat o Ligu mistrů, i když cesta bude 
těžká, tak věříme, že to můžeme zvládnout.

CHRISTIÁN HERC

Poháry jsem si vyzkoušel v Dunajské Stredě, odehrál jsem několik 
předkol. Evropské poháry mají takovou slavnostní atmosféru, vše 
kolem utkání je trochu jiné. Teď s Viktorkou to ale bude o něčem 
jiném, jde nám o hodně a chceme uspět. Těším se na duel s Olympi-
akosem, na skvělou atmosféru a věřím, že zápasů v Evropě odehra-
jeme co nejvíce.

„

„

„



28

Jednotlivá cena vstupenek činí 390 Kč, 
platit na pokladnách lze pouze hotově. 
Ke koupi vstupenek je nutno si přinést 

doklad totožnosti (pas, občanský prů-
kaz), který je následně třeba si s sebou 
vzít i do Řecka. Na stadionu Georgios 

Karaiskakis je totiž dodržován adresný 
ticketing a je nutné se prokázat tím 
dokladem totožnosti, který byl předlo-
žen při koupi vstupenky v Plzni.

Jeden fanoušek může zakoupit vstu-
penky i pro další zájemce o utkání, 
je však nutné vzít s sebou jejich 
doklady totožnosti. Fanoušci hostí 
bývají v Pireu situováni do sektoru 
27. Podpořte viktoriány na horké 
řecké půdě! Odvetné utkání 2. před-
kola UEFA Champions League bude 
nesmírně důležité…

Do pátečních 17:00 se vstupenky pro-
dávají ve fanshopu.

Odvetné utkání sehrají viktoriáni za týden od 20:30 (21:30 
tamního) času v Pireu. Vstupenky do hostujícího sektoru 
Georgios Karaiskakis Stadium jsou v prodeji u nás!

VstuPenky na oDVetu 
V ProDeji
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FC VIKTORIA PLZEŇ – OLYMPIACOS FC
ÚTERÝ 23. ČERVENCE 2019, 19:002. 

P Ř E D K O L O

BOJ O LIGU 
MISTRŮ

FC VIKTORIA PLZEŇ   
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ: 
FC VIKTORIA PLZEŇ – MFK KARVINÁ
SOBOTA 27. ČERVENCE 2019, 19:30

INFORMAČNÍ BULLETIN FC VIKTORIA PLZEŇ / ČERVENEC 2019 / 19 KČ
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