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MANCHESTER CITY FC
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FC VIKTORIA PLZEŇ

Vážení sportovní přátelé,
Rád bych Vás přivítal u příležitosti prvního z trojice mimořádných zápasů základní skupiny
Ligy mistrů, která se bude poprvé v historii hrát ve Štruncových sadech. Rekonstrukci
stadionu, díky které může Liga mistrů zavítat do západočeské metropole, přivítal kromě
fanoušků také celý tým. Je pro nás velkou ctí, že můžeme tuto věhlasnou evropskou soutěž
přivést právě do Plzně.
Pojďme se ale ohlédnout za dvojutkáním, které nás definitivně posunulo do základní skupiny Ligy mistrů. Slovinský mistr NK Maribor je nejúspěšnějším klubem své země. Jedenáctkrát zvítězil ve slovinské nejvyšší soutěži, osmkrát dosáhl na domácí pohár a jako
jediný slovinský klub se probojoval do základní skupiny Ligy mistrů. Se stejnou ambicí
vstupoval Maribor i do dvojzápasu s celkem Viktorie. My jsme ovšem k prvnímu utkání před
vlastními fanoušky přistoupili s odpovědností odpovídající důležitosti duelu a výsledkem
našeho snažení na cestě za společným snem bylo vítězství v poměru 3:1. Maribor nicméně
ukázal svou velkou kvalitu, a ačkoli jsme k odvetě odjížděli ve výhodnější pozici, rozhodně
jsme se necítili jako jistí postupující.
Na sever Slovinska jsme dorazali s vědomím, že jediný zápas rozhodne o naší budoucnosti v letošní sezóně evropských pohárů. V Mariboru
nás díky malé vzdálenosti z České republiky podporovala početná skupina věrných fanoušků, které jsme rozveselili už ve třetí minutě gólem
v síti domácích. Naše vítězství bylo podloženo zodpovědným výkonem od první
minuty až do závěrečného hvizdu. Troufám si tvrdit, že v součtu obou duelů byl
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náš postup zcela zasloužený. Nejen v řadách českých fanoušků v Mariboru, ale
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také po celé Plzni propukla pravá fotbalová radost. Následné losování základ-
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ních skupin splnilo mé přání. Ve společnosti atraktivních týmů, které nabízejí
zajímavou možnost konfrontace, rozhodně chceme hrát důstojnou roli.
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Věřím, že dnešní utkání napíše další úžasnou kapitolu plzeňského fotbalu. Liga
mistrů je konečně tady a my můžeme slíbit, do zápasu dáme vše. O motivaci
máme postaráno, fantastickému publiku v ochozech Doosan Areny chceme
předvést výkon hodný Ligy mistrů.
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Děkujeme, že jste s námi!
Pavel Vrba
Hlavní trenér FC Viktoria Plzeň
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Manchester City vystupuje ze stínu
United
Pokud

jste

fotbalovým

fanouškem

a někdo před vámi vyslovil název
Manchester, naprosté většině vyvstalo
na mysl slůvko United. V současné době
však již tento stav neplatí. Po změně
majitele a investicích se City stalo
minimálně rovnocenným sokem Red
Devils a na jeho soupisce se to slavnými
jmény

jenom

hemží.

Dnes

večer

budou určitě Citizens chtít ukázat svůj
fotbalovým um také v Plzni.

Úspěchy i pády
Psal se rok 1880, Československo ještě neexistovalo a o létání do vesmíru si lidé mohli nechat
pouze zdát. A právě v tomto roce byl založen klub, který bude dnes
večer soupeřem plzeňské Viktorky. Manchester City, který přijal
svůj současný název až čtyřiadvacet let po svém vzniku, je jedním
z mnoha slavných anglických celků. Svou první velkou trofej Citizens získali v roce 1904, kdy ve finále FA Cupu porazili Bolton 1:0.
Tento pohár následně do konce tisíciletí vybojoval klub z Manchesteru, který obléká bleděmodré barvy, ještě třikrát. Za nejúspěšnější období historie City se považuje přelom 60. a 70. let, kdy se
mu podařilo nejprve postoupit z druhé nejvyšší soutěže a dva roky
nato celkově zvítězit v první anglické lize. Stejně tak fotbalisté City
získali v roce 1969 znovu FA Cup i Ligový pohár. Největšího úspěchu
však dosáhli v sezóně 1969/70, kdy zvítězili v Poháru vítězů pohárů.
Citizens se tehdy podařilo vyřadit Bilbao Athletic či Schalke 04 a finále skončilo jejich vítězstvím 2:1 nad polským Górnikem Zabrze.
Na další trofeje si však sok Západočechů v základní skupině Ligy
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mistrů musel od roku 1976, kdy vybojoval Ligový pohár, dlouho počkat. Občas také toto čekání neprobíhalo v nejvyšší soutěži, naposledy Manchester hrál druhou ligu v ročníku 2001/02. O rok později
se Citizens přestěhovali na nový stadion.

Počátek nové éry
Výraznou změnu pro Manchester, který hrával ve středu tabulky
Premier League, znamenal rok 2008. Novým vlastníkem klubu se
totiž stala společnost ze Spojených arabských emirátů. Vzápětí tak
bylo nastartováno období plné velkých přestupů a nahánění hráčů
zvučných jmen. Největší peněžní obnos poslalo City do Realu Madrid, odkud přivedlo brazilského špílmachra Robinha. Na manchesterské soupisce se vzápětí objevil Argentinec Carlos Tévez,
anglický reprezentant Gareth Barry, paraguayský kanonýr Roque
Santa Cruz či Kolo Touré z Pobřeží slonoviny. V roce 2009 také na-

stala změna na trenérském postu. Marka Hughese nahradil italský
stratég Roberto Mancini, jenž dříve působil v milánském Interu či
Laziu. V sezóně 2010/11 se fanoušci klubu s bleděmodrými dresy
dočkali obrovského úspěchu. Klub jejich srdce nejprve vyřadil v semifinále FA Cupu odvěkého rivala Manchester United a následně se
mu podařilo ve finálovém klání porazit Stoke 1:0, když vstřelil v 74.
minutě jediný a nakonec vítězný gól utkání Yaya Touré, které přišel
do City z Barcelony. Zároveň se mu také podařilo obsadit třetí místo
v tabulce, což pro něj znamenalo postup do Ligy mistrů. V té se Citizens nedařilo podle představ. Když však v ligovém klání sestřelíte
United v poměru 6:1, vaši příznivci vám to určitě odpustí. A pokud
se vám poté povede celkově zvítězit v Premier League, neúspěšné
působení v pohárové Evropě je jistojistě zapomenuto. Úspěchy namlsané City se tuto pozici v poslední sezóně obhájit nepodařilo,
v FA Cupu sice dokráčelo až do finále, ale v něm byl nad jeho síly
Wigan. Spekulace o tom, že kouč Mancini v Manchesteru končí, se
vzápětí potvrdily.

Soupiska plná hvězd
Od tohoto ročníku tak vede Citizens nový trenér. Tím se stal Manuel
Pellegrini, jenž v předchozích letech trénoval španělskou Málagu.
Angažování Pellegriniho nebylo jedinou změnou, která se v klubu
v létě udála. City zamávalo několik hráčů, kteří v předchozích le-

tech v jeho barvách pravidelně nastupovali. Výše zmínění Gareth
Barry, Carlos Tévez či Kolo Touré již čest a slávu Citizens nehájí.
Naopak do Manchesteru zamířili ze Sevilly španělský reprezentant
Jesús Navas a z Fiorentiny černohorský střelec Stevan Jovetić. City
také zalovilo na Ukrajině a z Doněcku získalo brazilského záložníka Fernandinha. Zatím nejčerstvější posilou Manchesteru se stal
Martín Demichelis, který dříve pod koučem Pellegrinim hrával.
Tento argentinský stoper však nezačal své anglické angažmá příliš
šťastně, neboť si hned přivodil zranění, které ho na několik týdnů
vyřadí ze hry. A další fotbalisté City? Jedničkou soka Viktorky je
Joe Hart, gólman anglického národního týmu. V útoku určitě nepřehlédnete další fotbalový zázrak z argentinské líhně. Řeč je o Sergiu
Agüerovi. Tento vynikající útočník před odchodem do Manchesteru
působil v Atléticu Madrid. Zapomenout nesmíme na hráče, jenž je
také často spojován s Českou republikou. Právě zde totiž sarajevský rodák Edin Džeko vstoupil do profesionálního fotbalu. Přes Teplice a Wolfsburg se pak dostal až na soupisku bývalého anglického
mistra. Slavnými jmény se to však v City jen a jen hemží. Francouz
Samir Nasri, španělský šikula David Silva, Angličané James Milner
a Joleon Lescott, defenzivně laděný reprezentant Belgie Vincent
Kompany, rychlonohý obránce Gaël Clichy z Francie, Argentinec Pablo Zabaleta… Co jméno, to pojem. A takto bychom mohli
opravdu probrat celý kádr Citizens.
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Cesta do základní skupiny vedla
přes Slovinsko
První zápas play off Ligy mistrů s týmem NK Maribor odehráli
viktoriáni v domácím prostředí před zaplněnými tribunami
Doosan Areny, které měly možnost poprvé vyslechnout slavnou
znělku Ligy mistrů. I ve Slovinsku se aktuálním ligovým
mistrům dostalo podpory ze strany věrných plzeňských
fanoušků, kteří do posledního místa obsadili sektor určený
hostům a mohli tak sledovat historicky druhý postup Viktorie
do základní skupiny Ligy mistrů.

Viktoria si od prvních minut úvodního duelu se slovinským soupeřem vypracovala tlak, který kulminoval po rohovém kopu v osmé minutě. Pavel Horváth přetáhl míč na konec pokutového území, kde ho
z první sklepl před branku Mariboru Vladimír Darida. Přes hradbu
těl se balón dostal až k nikým nehlídanému Mariánu Čišovskému,
který potvrdil svou střeleckou formu z evropských pohárů a poslal
Viktorii do vedení. 1:0 a Plzeňané byli stále při chuti. Jasmina Handanoviče v brance Mariboru zkoušeli překonat postupně Petržela,
Horváth a Darida. Z dalšího rohu byl blízko vstřelení druhého gólu
Marián Čišovský. Hlavička plzeňského stopera však ve 24. minutě
do brány nesměřovala. Maribor zaměstnával obranu Viktorky pouze
po bleskurychlých kontrech. Na konci jednoho z nich zakončoval
mimo Aleš Mejač. Tavaresova hlavička už Matúše Kozáčika zasáhnout přiměla. Slovinský mistr začal v poslední čtvrthodině poločasu Plzeň zlobit a držel míč na svých kopačkách o poznání více než
v první půlhodině. Když v posledních minutách první půle přestřelil
branku hostů Milan Petržela, odcházelo se do kabin za stavu 1:0.
Po návratu na hrací plochu ukázal Jasmin Handanovič své brankářské umění proti střele Vladimíra Daridy, která směřovala do šibenice. Jako blesk z čistého nebe. Přesně takto by se dal popsat úder
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viktoriánů z 58. minuty. Po desetiminutovce, kdy se hrálo spíše ve
středu hřiště, přišel útok Viktorky do otevřené obrany hostů, perfektní Kovaříkův centr z levé strany hřiště a neomylné zakončení
Vladimíra Daridy z malého vápna. 2:0 pro Viktorii! O osm minut
později zakončoval po sérii centrů do plzeňského vápna z necelých
dvaceti metrů Aleš Mejač. Bohužel pro Viktorku zamířil přesně pod
břevno a snížil na 2:1. V 74. Minutě ukázal Matúš Kozáčik učebnicovou robinsonádu proti střele Agima Ibraimiho. V poslední minutě
základní hrací doby viktoriáni ještě jednou udeřili. František Rajtoral odcentroval do šestnáctky soupeře a Michal Ďuriš ve skluzu
nasměroval míč přesně do pravého růžku Handanovičovy svatyně.
3:1! Prakticky vzápětí portugalský sudí Olegário Benquerença
úvodní střetnutí dvojutkání Viktorie s Mariborem ukončil.

FC Viktoria Plzeň–NK Maribor 3:1 (1:0)
Branky: 8. Čišovský, 58. Darida, 90. Ďuriš – 66. Mejač
ŽK: Hořava, Ďuriš – Cvijanovič
Rozhodčí: Olegário Benquerença – Ricardo Santos, João
Santos – Artur Soares, Carlos Xistra (všichni Portugalsko)
Diváci: 11 158
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Procházka,
Limberský – Horváth, Hořava – Petržela (77. Rajtoral),
Darida (86. Tecl), Kovařík – Wágner (62. Ďuriš). Trenér Pavel
Vrba.
NK Maribor: Handanovič – Milec (84. Derviševič), Rajčevič,
Potokar, Viler – Mertelj, Mejač – Ibraimi (88. Mendy),
Cvijanovič, Bohar – Tavares. Trenér Ante Čačić.

Viktoria si do severoslovinského města přivezla výsledek, který ji
opravňoval pomýšlet na postup do základní skupiny věhlasné evropské soutěže. Maribor ovšem několikrát dokázal, že v domácím prostředí dokáže být pro branku soupeře velmi nebezpečným týmem.

jeho pokus kryl. Hra se následně odehrávala mezi velkými pokutovými územími obou soupeřů, kteří si navzájem vyměnili několik nepřesných střeleckých pokusů. Maribor si připravil vyloženou šanci
až v druhé polovině poločasu v podobě rychlého kontru, na jehož
konci stál Jean Philippe Mendy. Francouzský útočník, který předtím
nahradil na hřišti k nelibosti domácích příznivců kapitána slovinského celku Tavarese, střílel na zadní tyč. Míč doputoval těsně vedle. Gólem následně neskončilo ani zakončení Tomáše Hořavy a ani
střela ze 78. minuty, o níž se pokusil Aleš Mertelj. V 80. minutě tento
slovinský středopolař mířil o poznání lépe a s jeho skákavým pokusem měla plzeňská jednička plné ruce práce. O dvě minuty později
se snažil o vyrovnání Agim Ibraimi, ale se svou technickou střelou
neuspěl. V dalších minutách utkání se již nic podstatného nestalo
a všichni plzeňští příznivci začali vyhlížet finální hvizd, který brzy
přišel. Viktorka na půdě Mariboru potvrdila výhru z domácího prostředí a mohla tak slavit postup do základní skupiny Ligy mistrů.

Na střetnutí natěšené ochozy domácích, které přivítaly své hráče
i fotbalisty Viktorky vydařeným choreem, zmrazil po třech minutách
hry Stanislav Tecl. Míč se ve středu hřiště dostal k Pavlu Horváthovi,
jenž ho následně poslal za obranu na rozběhnutého Františka Rajtorala, který ho z první přihrál na penaltu. V těchto místech čekal
na svou šanci již zmíněný Standa Tecl a bleskurychle uložil balón
přesně k pravé tyči. Viktorka se tak ve Slovinsku ujala jednobrankového vedení! Maribor se pokusil odpovědět střelou Agima Ibraimiho,
která doputovala nad branku. V 19. minutě se opřel do balónu z více
než pětadvaceti metrů Aleš Mertelj. Zacílil nadmíru povedeně, ale
to by v brance Viktorie nemohl stát Matúš Kozáčik, který ukázal slovinským příznivcům vynikající zákrok. O poznání větší starosti měli
viktoriáni o několik minut později. Na hrací ploše totiž zůstal ležet
zraněný Radim Řezník, jehož vzápětí na hřišti nahradil Milan Petržela. Na pozici pravého obránce se tak zasunul František Rajtoral.
A právě po Rajtoralově příhře pálil ve 31. minutě mimo tři tyče z hranice vápna Vladimír Darida. Před koncem prvního poločasu několikrát pozlobil defenzívu domácích aktivně hrající Stanislav Tecl, ale
i s jeho průniky si obrana Mariboru dokázala poradit. O poločase tak
viktoriáni drželi postupové skóre 0:1.

NK Maribor–FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 3. Tecl
ŽK: Viler, Rajčevič, Milec
Rozhodčí: Felix Brych – Mark Borsch, Stefan Lupp – Marco
Fritz, Guido Winkmann (všichni Německo)
NK Maribor: Handanovič – Milec, Rajčevič, Arghus (46.
Filipovič), Viler – Ibraimi, Cvijanovič, Mertelj, Bohar (75.
Mejač) – Tavares (65. Mendy) – Fajič. Trenér Ante Čačić.
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník (28. Petržela),
Čišovský, Procházka, Limberský – Hořava, Horváth –
Rajtoral, Darida, Kovařík (85. Kolář) - Tecl (75. Ďuriš).
Trenér Pavel Vrba.

Po návratu z kabin se jako první dostali k zakončení Plzeňané. Ve
48. minutě nebezpečně pálil útočník Tecl, ale Jasmin Handanovič
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Dalším soupeřem v základní skupině Ligy mistrů
je CSKA Moskva. Jedná
se o úřadujícího ruského
mistra, který se z mistrovského titulu radoval
ve své stoleté historii jedenáctkrát, sedmkrát ovšem
ještě v SSSR. Kromě ligových triumfů má tento celek na kontě nesčetně vítězství v domácím poháru.
Největšího mezinárodního
úspěchu dosáhlo mužstvo
z hlavního ruského města
v sezóně 2004/2005, kdy dokázalo vyhrát Pohár UEFA po finálovém
vítězství nad Sportingem Lisabon 2:1

CY

K

Los v Monaku přisoudil
Viktorii za soupeře obhájce
celkového prvenství v soutěži FC Bayern Mnichov.
Tento celek zcela jistě není
nutné dlouze představovat, připomeňme si tedy
pouze nejvýraznější okamžiky minulé sezóny. Bavorský velkoklub opanoval
v uplynulém fotbalovém
ročníku Ligu mistrů, domácí nejvyšší soutěž i německý pohár. Za jeho úspěchem stál nepochybně kouč Jupp Heynckes, kterého před sezónou nahradil Pep Gauardiola. A sezónu začal
stylově. V pražském Eden získal trofej – zvítězil v Superpoháru nad
Chelsea po penaltovém rozstřelu 3:2.

CMY

Představujeme další soupeře
Viktorie

Los Ligy mistrů:
17. září 2013, 20.45 hod.
FC Viktoria Plzeň–Manchester City FC
2. října 2013, 18.00 hod.
CSKA Moskva–FC Viktoria Plzeň
23. října 2013, 20.45 hod.
FC Bayern Mnichov–FC Viktoria Plzeň
5. listopadu 2013, 20.45 hod.
FC Viktoria Plzeň–FC Bayern Mnichov
27. listopadu 2013, 20.45 hod.
Manchester City FC–FC Viktoria Plzeň
10. prosince 2013, 20.45 hod.
FC Viktoria Plzeň–CSKA Moskva

Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan?

HLEDÁME OPERÁTORY NC STROJŮ
na karusel, soustruh a horizontku!
Náplň práce:
- Obsluha NC stroje, řídicí systém Sinumerik 840D.
- Přesná práce v kusové výrobě částí parních turbín
dle výkresové dokumentace.
- Zkušenost se složitějším upínáním obrobků vítána.
- Třísměnný, popř. nepřetržitý provoz.

Požadujeme:
- SPŠ, SOU - obráběč kovů
- praxe v oboru min. 2 roky
- orientace v technických výkresech
- znalost obráběcích strojů
- znalost měření v technické praxi
- zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- zajímavé finanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované firemní stravování
- širokou škálu finančních i nefinančních výhod

V případě zájmu zašlete životopis přes odpovědní
formulář na našich kariérních webových stránkách
http://doosanskoda.jobs.cz/ nebo jej zaneste na recepci
společnosti Doosan Škoda Power s.r.o.
Více informací na www.doosanskoda.com

VIKTORIÁN 4 CHL 2013
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FC VIKTORIA Plzeň

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 105
Prvoligové branky 0

1

Petr Bolek
13. 6. 1984
Post brankář
Prvoligové starty 3
Prvoligové branky 0

13

33

Roman Pavlík
17. 1. 1976
Post brankář
Prvoligové starty 121
Prvoligové branky 0

2

Lukáš Hejda
9. 3. 1990
Post obránce
Prvoligové starty 57
Prvoligové branky 4

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 134
Prvoligové branky 9

4

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 215
Prvoligové branky 15

8

17

14

Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 235
Prvoligové branky 18

11

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 120
Prvoligové branky 14

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 139
Prvoligové branky 3

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 220
Prvoligové branky 26

10

21

František Rajtoral
12. 3. 1986
Post obránce
Prvoligové starty 235
Prvoligové branky 25

19

Mladen Veselinovič
4. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0
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Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 52
Prvoligové branky 11

28

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 139
Prvoligové branky 11

20

Martin Pospíšil
26. 6. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 48
Prvoligové branky 4

7

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 398
Prvoligové branky 77

24

Zdeněk Koukal
14. 3. 1984
Post záložník
Prvoligové starty 136
Prvoligové branky 19

10

25

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 210
Prvoligové branky 49

26

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 35
Prvoligové branky 12

9

12

15

23

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 82
Prvoligové branky 12

Tomáš Wágner
6. 3. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 103
Prvoligové branky 25

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 108
Prvoligové branky 42

Pavel Vrba
6. 12. 1963
hlavní trenér

Karel Krejčí
20. 12. 1968
asistent trenéra

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Pavel Průša
24. 11. 1961
asistent trenéra
trenér brankářů

Bohumil Rodek
25. 5. 1955
kondiční trenér

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Robert Beneš
26. 4. 1978
fyzioterapeut

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

Soupiska hráčů / VIKTORIÁN 4 CHL 2013
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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Viktoria Plzeň představila dvě
nové tváře
Jen několik dnů po návratu Viktorie Plzeň ze
Slovinska ohlásilo vedení klubu novou posilu do
záložní řady. Stal se jí záložník Martin Pospíšil.
Dvaadvacetiletý odchovanec olomouckého fotbalu
se k týmu Pavla Vrby připojil ve středu 4. září po
návratu viktoriánů z dvoudenního volna.

„Jsme velmi rádi, že jsme kádr dokázali zkvalitnit
právě o Martina. Stejně jako v případě Tomáše Hořavy jsme tohoto olomouckého fotbalistu sledovali
delší dobu, přes své mládí vykazuje stabilně vysokou výkonnost, navíc věříme, že se může nadále
zlepšovat,“ řekl k nové hráčské akvizici generální
manažer Viktorie Adolf Šádek. Novou posilu do
záložní řady si pochvaluje také trenér Pavel Vrba.
„Martin je mladým hráčem, nicméně přesto již
nasbíral dostatek zkušeností. Může týmu okamžitě pomoci, věřím, že také jeho adaptace na
evropský fotbal proběhne díky hráčovu potenciálu a herní inteligenci bez jakýchkoliv problémů.“ Mladý fotbalista se na novou zkušenost těší. „Viktoria je
v současné době nejlepším týmem u nás, možnost zahrát si Ligu mistrů je obrovskou motivací. Olomouc se mi nebude opouštět lehce,
ale na novou výzvu v podobě plzeňského působení se těším,“ řekl
k příchodu do západočeské metropole Martin Pospíšil.
Druhá akvizice červeno-modrých barev na sebe nenechala dlouho
čekat. Roční smlouvu s plzeňskou Viktorií podepsal obránce Roman
Hubník. Čtyřiadvacetinásobný reprezentant přišel do týmu účastníka Ligy mistrů na přestup z bundesligové Herthy Berlín. „V tuto
chvíli máme na marodce dva obránce ze základní sestavy, především u Mariána Čišovského je doba rekonvalescence u svalového

zranění neznámá. Vzhledem k nabitému programu následujících
dnů a týdnů jsme se tak rozhodli vyztužit střed obrany zkušeným
obráncem, který se ihned může zapojit do zápasového rytmu,“ řekl
k příchodu devětadvacetiletého obránce Adolf Šádek.
„Německo jsme si i s rodinou zamilovali, nicméně sportovní výzva
v podobě zápasů Ligy mistrů i bojů o český titul byla velmi silná. Je
mi jasné, že v konkurenci tři velmi kvalitních stoperů Viktorie budu
muset o šanci zabojovat, chci však především pomoct klubu. Díky
reprezentační přestávce dostanu o něco delší šanci na aklimatizaci,
věřím, že do týmu zapadnu bleskově. Na návrat do Čech se moc těším,“ zauvažoval na startu nové fotbalové kapitoly Roman Hubník.

Posily Pospíšil + Hubník / VIKTORIÁN 4 CHL 2013
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Partneři
Základní
Logotyp

nejen sportovní výživa

Logotyp
v šedé škále

nejen sportovní výživa

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

Červená
Pantone
CMYK
RGB
WEB

484C
20/100/90/10
183/33/38
#B72126

Černá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

Process Black C
0/0/0/100
0/0/0
#000000

Šedá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

Cool Gray 9C
0/0/0/50
119/119/119
#777777

Bílá
Pantone
CMYK
RGB
WEB

0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

P L Z E Ň

malby
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natery

DYBS

LEŠENÍ

SCAFFOLDING s. r. o.
www. scaffolding. ic. cz

Oficiální dodavatelé

FACILITY

FACILITY

Mediální partneři
Základní barevné pozitivní provedení značky

1.1

Manuál značky České televize

Verze 1.2

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů).
Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory

pro tisk
CT-V1-lg-cmyk.eps

pro tisk
CT-V2-lg-cmyk.eps

Varianta 1

Varianta 2

Partneři / VIKTORIÁN 4 CHL 2013
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Soupiska
HOSTÉ
Manchester City FC

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáří
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Roman Pavlík
Obránci
2 Lukáš Hejda
4 Roman Hubník
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
27 František Rajtoral
28 Marián Čišovský

9. 3. 1990
6. 6. 1984
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
12. 3. 1986
2. 11. 1979

Záložníci
7 Tomáš Hořava
10 Pavel Horváth
11 Milan Petržela
16 Vladimír Darida
19 Jan Kovařík
20 Mladen Veselinovič
24 Martin Pospíšil
25 Zdeněk Koukal
26 Daniel Kolář

29. 5. 1988
22. 4. 1975
19. 6. 1983
8. 8. 1990
19. 6. 1988
4. 1. 1993
26. 6. 1991
14. 3. 1984
27. 10. 1985

Útočníci
9 Stanislav Tecl
12 Michal Ďuriš
15 Tomáš Wágner
23 Marek Bakoš
Hlavní trenér
Pavel Vrba
Asistenti trenéra
Karel Krejčí, Jiří Skála, Pavel Průša

16

27. 12. 1983
13. 6. 1984
17. 1. 1976
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1. 9. 1990
1. 6. 1988
6. 3. 1990
15. 4. 1983

Brankáři
1 Joe Hart
29 Richard Wright
30 Costel Pantilimon

19. 4. 1987
5. 11. 1977
1. 2. 1987

Obránci
2 Micah Richards
4 Vincent Kompany
5 Pablo Zabaleta
6 Joleon Lescott
13 Aleksandar Kolarov
22 Gael Clichy
26 Martin Demichelis
33 Matija Nastasic

24. 6. 1988
10. 4. 1986
16. 1. 1985
16. 8. 1982
10. 11. 1985
26. 7. 1985
20. 12. 1980
28. 3. 1993

Záložníci
7 James Milner
8 Samir Nasri
14 Javi Garcia
15 Jesus Navas
17 Jack Rodwell
21 David Silva
25 Fernadinho
42 Yaya Toure

4. 1. 1986
26. 6. 1987
8. 2. 1987
27. 11. 1985
11. 3. 1991
8. 1. 1986
4. 5. 1985
13. 5. 1983

Útočníci
9 Alvaro Negredo
10 Edin Dzeko
16 Sergio Aguero
35 Stevan Jovetic
60 John Guidetti

20. 8. 1985
17. 3. 1986
2. 6. 1988
2. 11. 1989
15. 4. 1992

Hlavní trenér
Manuel Pellegrini
Asistenti trenéra
Ruben Cousillas Fuse, Jose Cabello, Xabier Mancisidor, Brian
Kidd

NO TO RACISM
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Po vstupenkách na Ligu mistrů se
jen zaprášilo
Prodej vstupenek na základní skupinu Ligy mistrů, která
se poprvé v historii bude hrát na stadionu ve Štruncových
sadech, odstartoval v neděli od 13.00 hodin. Jako již
tradičně dostali výhodu při nákupu vstupenek majitelé
permenetních vstupenek, kteří měli možnost zajistit si
balíček až do úterního večera.

Ve středu v 9:00 hodin odstartoval prodej vstupenek pro širokou
fanouškovskou veřejnost. První zájemci o volný prodej se u pokladen začali shromažďovat již v úterý odpoledne. Vstupenkám tak
obětovali více než šestnáct hodin čekání. Celkem si ve středu dopoledne našlo cestu k pokladnám přibližně 300 příznivců Viktorie.
Půl hodiny po poledni byly na pokladnách vyprodány poslední ba-

18
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líčky a všechny tři domácí
zápasy tak budou beznadějně vyprodané. „Zájemci o vstupenky vykoupili více než tisíc balíčků,
které byly pro středeční
prodej
připraveny.
Jsme rádi, že kapacita Doosan Areny
byla vyčerpána v nejkratším
možném
termínu a špičková
utkání Ligy mistrů
tak uvidí zaplněné
ochozy,“ říká tiskový mluvčí klubu
Pavel Pillár.

