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Vážení sportovní přátelé,
Je mi ctí přivítat Vás na dlouho očekávaném prvním utkání jarní části sezóny, ve kterém se
v rámci naší pohárové cesty Evropou utkáme s ukrajinským mistrem FC Šachtar Doněck.
Dovolte mi ještě před vypuknutím tohoto, doufejme, skvělého fotbalového představení zrekapitulovat průběh posledních týdnů.

Mnoho fanoušků má jistě v živé paměti závěrečné minuty posledního utkání skupinové fáze
Ligy mistrů, které se odehrálo u nás doma v Doosan Areně. V nervy drásajícím závěru vystřelil postup do jarních bojů Evropské ligy Tomáš Wágner. Věřím, že nejen mně se tyto
vzpomínky vybavují ve spojení s čirou radostí a euforií. Viktoria Plzeň si díky tomuto utkání
zajistila jako jediný celek v historii českého fotbalu právo startovat třikrát v řadě v jarní fázi
evropských pohárů.

Leden a únor se nesl ve znamení zimní přípravy, kterou odstartoval první tým Viktorie pod vedením nového trenéra Dušana Uhrina v domácích
podmínkách tréninkového areálu v Luční ulici. Vzhledem k maximální koncentraci na nadcházející soutěžní jaro jsme se rozhodli poskytnout
Dušanu Urinovi dostatečný prostor pro kvalitní přípravu. Soustředění na Kypru i v Turecku jsem se osobně účastnil a dle mého názoru splnila
naše očekávání. I přesto, že náš tým zůstal po celou dobu zimní přípravy neporažen, bude možné hodnotit naši formu až na základě výsledů v soutěžních
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našim věrným příznivcům, další možnost, jak se společně radovat z úspěchu
červenomodrých barev.

Děkujeme, že jste s námi.

Adolf Šádek
Generální manager FC Viktoria Plzeň

Jak to vidím já / VIKTORIÁN 7 EL 2014

3

Šachťar Doněck: hvězdy
v oranžovém
Fotbalový vládce Ukrajiny
Jak Šachťar Doněck, tak plzeňská Viktorka bojovaly na podzim
o setrvání v evropských pohárech i v druhé půlce sezóny.
Západočeši vydřeli postup do Evropské ligy v infarktovém
utkání s CSKA Moskva, naopak v Doněcku se ve stejnou dobu
smutnilo. Šachťar totiž nakonec vypadl ze Champions League
a pro jaro mu zbyla za třetí příčku ve skupině „pouze“ Evropská
liga. V ní si ukrajinský velkoklub dává jen ty nejvyšší cíle.

Od existence samostatné ukrajinské soutěže je prakticky každá sezóna bitvou mezi Dynamem Kyjev a Šachťarem. Soupeři Viktorie,
který obléká od 60. let své typické oranžové barvy, se podařilo triumfovat v ukrajinské lize hned osmkrát, přičemž titul získal i v posledních dvou letech. Desetkrát pak Doněck bral „pouze“ stříbrné
medaile. Devět celkových vítězství si připsal také v tamním poháru
a pětkrát zvedal nad hlavou ukrajinský superpohár. Největší úspěch
v klubové historii však přišel v roce 2009. V posledním ročníku Poháru UEFA, předchůdci dnešní Evropské ligy, se probojoval až do

V sovětské éře
Soupeř Viktorie spatřil pomyslné
světlo světa v květnu 1936. Původně
se jednalo o dělnický klub, který svůj
název odvozoval od Alexeje Grigorjeviče Stachanova, hlavního představitele sovětského dělnického hnutí,
jenž údajně mnohokrát dokázal překračovat pracovní plány. V budoucnu
své původní plány překročil také Šachťar, který je pod tímto názvem znám
od roku 1946. Asi nikdo nečekal, že
celek, který se většinou pohyboval
ve středu nejvyšší sovětské soutěže
a proslul jako specialista na tamní
pohár, v němž slavil celkový triumf
v letech 1961, 1962, 1980 a 1983, bude
sedmdesát let po svém vzniku dobývat
evropské stadiony. To už se SSSR stal
minulostí, vznikla nezávislá Ukrajina
a stachanovské úderníky vystřídali
technici z Brazílie.
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finále. V něm si poradil tým, který vedl Mircea Lucescu, jenž ve
funkci kouč Šachťaru působí již od roku 2004, v poměru 2:1 po prodloužení s Werderem Brémy. V sestavě tehdy kromě stálých opor
klubu Darija Srny, Luize Adriana a Andrije Pjatova nastoupil také
Brazilec Fernandinho, jenž si proti Viktorce v letošním roce zahrál
v dresu Manchesteru City. V této sezóně bude mít Šachťar možnost
svůj pět let starý triumf zopakovat, byť na Ukrajině určitě pomýšleli výše. Jenomže v posledním kole základních skupin Champions
League se rozhodlo, že Šachťar nakonec skončí za Manchesterem
United a Bayerem Leverkusen na třetí příčce v tabulce a Ligu mistrů hrát na jaře nebude. Ani osm bodů k tomu nestačilo... Los Evropské ligy mu tedy před Vánoci přisoudil soupeře z Česka. Nebude
to poprvé, kdy sem Šachťar zavítá. Klub z Doněcku totiž v sezóně
2000/2001 vyřadil v předkole Ligy mistrů Slavii a poté v základní
skupině narazil na pražskou Spartu, s níž byl nakonec úspěšnější
v boji o třetí příčku. Nyní se střetne s Viktorií. Podaří se Plzeňanům
pomstít pražské celky?

Domácí hráči, kapitán Srna, Čech Hübschman a brazilská
ofenzíva
Soupiska Šachťaru je v současnosti plná cizinců. Kromě českého
defenzívního záložníka Tomáše Hübschamana, jenž v Doněcku působí od roku 2004, je výraznou osobností celku Chorvat Darijo Srna.
Tento záložník nastupuje za Šachťar ještě o sezónu déle než Hüb-

schman a v současné době je kapitánem týmu. O jeho popularitě
svědčí také fakt, že byl za rok 2013 zvolen fanoušky ukrajinského
celku za nejlepšího hráče klubu. Srna není jediným chorvatským
fotbalistou na soupisce. Tím druhým je brazilský rodák Eduardo,
jenž reprezentuje již zmíněnou balkánskou zemi. Do povědomí fanoušků se šikovný útočník dostal zejména během svého angažmá
v Arsenalu, které mu však velmi zkomplikovala vážná zlomenina
nohy. V roce 2010 řekl Londýnu své sbohem a odešel na Ukrajinu.
Tam se vydalo také velké množství talentovaných hráčů ze země
fotbalu, pláží a samby. Základní jedenáctku Šachťaru si prakticky
nemůžeme představit bez třiadvacetiletého brazilského záložníka
Douglase Costy či jeho o osm měsíců mladšího krajana Alexe Teixeira, na něhož se údajně v zimě vyptávali představitelé tureckého
Fenerbahçe. Teixeira je v probíhajícím ročníku druhým nejlepším
střelcem klubu. V tomto ukazateli se před ním drží další Brazilec,
šestadvacetiletý Luiz Adriano. Neměli bychom ale opomenout ani
domácí fotbalisty. V základní jedenáctce se s železnou pravidelností objevuje reprezentant Ukrajiny Jaroslav Rakyckyj nebo gólman Andrij Pjatov. Pro zajímavost zmiňme, že Pjatov si v předchozím roce připsal rekord v ukrajinském národním týmu. Za svá záda
totiž během zápasů reprezentace nepustil míč dlouhých 730 minut.
Necelé dva týdny před kláním v Plzni pak postihla Šachťar tragická
událost, neboť jeho útočník Maicon, jenž v této sezóně hostoval
v Luhansku, zemřel při autonehodě.
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Dušan Uhrin: Věřím, že
odehrajeme skvělé zápasy
Trenéra Dušana Uhrina čeká dnes večer představení
na lavičce Viktorie Plzeň v ostrém soutěžním utkání.
Pro nového kouče západočeského klubu se bude jednat
o skutečný křest ohněm, při premiéře před plzeňským
publikem zavítá do Doosan Areny mnohonásobný
ukrajinský mistr Šachtar Doněck. Jak je spokojený se
zimní přípravou a s čím vstupuje, do dnešního zápasu se
dozvíte v obsáhlém rozhovoru.

Jak jste spokojený se zimní přípravou?
Jak soustředění v Turecku, tak zde na Kypru vyšlo podle mých představ. Splnili všechno to, co jsme si naplánovali. Já jsem spokojený
především s tím, že jsme měli možnost strávit dvacet dní na kvalitně připravených hřištích v ideálních tréninkových podmínkách.

Na soustředěních v Turecku a na Kypru jste sehráli
šest utkání. Po kterém z nich jste byl s výkonem hráčů
a převedenou hrou nejvíce spokojen?
Myslím, že spokojen s výkonem budu moct být, až se nám podaří
uspět proti Šachtaru a v jarních bojích Gambrinus ligy. Stále se
snažím s týmem pracovat tak, aby na hřišti předváděl co nejlepší
výkony. Na tom, co jsme dokázali uhrát v přípravných zápasech, nezáleží, pokud nebudeme úspěšní v mistrovských utkáních.

Našel jste společnou řeč s Pavlem Horváthem a dalšími
zkušenými hráči?
Máme zde hodně zkušených hráčů, za všechny můžu jmenovat například Horvátha, Limberského, Čišovského nebo Bakoše. Jestli spolu
najdeme společnou řeč, se ukáže, neboť jsme pohromadě teprve
měsíc. Vycházíme spolu ale dobře, hráči pode mnou absolvovali dost
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tréninků, stihli mě poznat a ví, co ode mě mohou očekávat. Vše se
ale ukáže až v průběhu jarní části sezóny, která startuje právě nyní.

Pavel Horváth znovu v přípravných zápasech dokazoval,
jak je to stále pro mužstvo důležitý hráč. Jak jste viděl
jeho výkony?
Horváth dlouhodobě dokazuje, že stále patří k těm nejplatnějším
členům kádru. Já si ho cením nejen pro jeho výkony, které odvádí
pro tým na hřišti, ale také proto, že v kabině a celkově v hierarchii
našeho mužstva plní nezastupitelnou funkci.

Pracoval jste už někde pod tak velkým tlakem, který
budete zažívat v Plzni?
Pod tlakem jsem byl v podstatě v každém klubu, kde jsem působil. Vždy jsem měl ambice skončit buď na prvním místě, nebo na
pozicích zaručujících pohárová utkání. Když chcete s týmem něco
dokázat, vždycky jste pod tlakem veřejnosti. My chceme dokázat, že
můžeme bojovat o titul a úspěch v Evropské lize. Dali jsme si vysoké
cíle, ale myslím si, že je můžeme splnit.

Pocítil jste už srovnávání s Pavlem Vrbou?
Srovnání s Pavlem Vrbou jsem nepocítil, osobně
jsem se s tím nesetkal. Všichni v klubu pracují
se stejně vysokým nasazením a jdou za tím, co
jsme si vytyčili.

Změnil jste něco v herním systému
mužstva, v čem bude znatelný Váš
trenérský rukopis?
Snažím se náš projev ovlivnit, aby mužstvo
hrálo v některých fázích poněkud odlišně.
Měsíc je ovšem krátká doba na to, aby se
změnilo všechno tak, jak bych si to představoval. Zkoušeli jsme hrát v postavení
4-4-2 a uvidíme, který systém vybereme
do prvních dvou utkání. Nicméně dříve
úspěšný systém 4-2-3-1 nadále zachováváme.

Řekl jste si o nějaké posily?
O posilách jsme se bavili, ale já musím nejdřív stoprocentně poznat
všechny hráče, což myslím, že se mi daří. V tuhle chvíli o žádné
další hráče neusilujeme.

Viktoria válčí na třech frontách, Jak těžké to bude
zvládnout?
Hrajeme český pohár, Gambrinus ligu a Evropsku ligu. Máme těžký
start a nepřemýšlíme o tom, že bychom něco chtěli vypustit. Do
všeho půjdeme se stoprocentním úsilím, a jak těžká naše situace
bude, to teprve uvidíme.

Základní sestava Viktorie byla
na podzim poměrně ustálená,
chystáte nějaké výrazné
změny?
Výrazné změny v základní sestavě nechystám.

Několik let jste byl mimo nejvyšší
českou soutěž. Sbíráte informace
o největších soupeříchViktorie
v boji o titul?
Informace o našich soupeřích samozřejmě sbíráme. Například na Kypru
jsem viděl dvakrát hrát Duklu Praha. Pak
tu mám asistenty, kteří se v českém fotbale pohybují, a informace získám od nich.
V tom si nemyslím, že bude problém.

Komunikoval jste s Pavlem Vrbou
ohledně informací o mužstvu a hráčích
nebo jste vycházel čistě ze svých osobních poznatků?
S Pavlem Vrbou jsem komunikoval, měli jsme schůzku v Plzni.
Známe se dlouhou dobu a zjistil jsem od něj všechny důležité informace, které jsem potřeboval.

Jakou důležitost přikládáte tomu, že soupeř v Evropské
lize Šachtar Doněck vyhrál z výjimkou jedné remízy
všechna přípravná utkání?

Co pro Vás bylo v dosavadní práci v Plzni nejtěžší?

Dalo se předpokládat, že tak kvalitní tým, jako je Šachtar bude
v přípravě sbírat takovéto výsledky. Stejně jako v našem případě,
se jedná i u Šachtaru jen o zápasy v přípravném období. Jak na tom
doopravdy oba týmy jsou, ukážou až soutěžní zápasy.

Nad tím, co v mojí práci bylo nejtěžší, jsem ještě vůbec nepřemýšlel, protože připravuji mužstvo tak, jak jsem zvyklý. Na prostředí
jsem si již zvykl, ale dlouhou dobu jsem nebyl v podmínkách, kde
klesaly teploty po část sezóny pod nulu.

Co říkáte na slova trenéra Šachtaru Lucesca, který
považuje Plzeň za silného soupeře a o případném podcenění
ze strany Šachtaru podle jeho slov nemůže být řeč?

Už ve třetím jarním kole hrajete na Letné. Může být duel
se Spartou klíčem k titulu?
Ten zápas nebude klíčem k titulu, ale něco nám napoví. Všechno, se
ukáže až v posledních třech nebo čtyřech kolech. Liga se bude hrát
až do konce a myslím si, že bude zajímavá.

Myslím si, že jakékoliv podcenění v této fázi soutěže znamená problém. Pevně věřím, že se Šachtarem odehrajeme dva skvělé zápasy.

S jakým výsledkem do odvety v Doněcku budete spokojen?
S takovým, který by nám zaručoval nadějnou výchozí pozici pro odvetu v Doněcku.
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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
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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

Prohlídky Doosan Areny se potkaly
s velkým úspěchem
Přes

patnáct

set

fanoušků

Viktorie

využilo možnost návštěvy Doosan Areny.
Příznivci týmu kolem kapitána Pavla
Horvátha si v rámci komentovaných
prohlídek mohli prohlédnout veškeré
zázemí ve Štruncových sadech, jejich
kroky tak vedly od kabiny hostů, přes
tiskové centrum, hráčský tunel, hřiště,
dopingovou místnost, šatnu rozhodčích
i domácích fotbalistů až do VIP prostor
klubu.

Ve všech místnostech si fanoušci mohli pořizovat
fotografie či video záznamy, na konci trasy dostali
možnost potěžkat si také nejvýznamnější poháry,
které Viktoria v posledních letech získala.
„Veškeré prohlídky byly zaplněny do posledního
místa, v pátek zůstalo volných pouze několik málo
míst v brzkých odpoledních hodinách. Lístky si celkem zakoupilo 1370 fanoušků, v součtu s prohlídkami partnerských škol, DD Domino či generálního
partnera Doosan Škoda Power si tak zrekonstruované zázemí Doosan Areny prohlédlo přes 1500 spokojených příznivců,“ hodnotí akci tiskový mluvčí Viktorie Pavel Pillár. „Těší nás velký zájem, pozitivní
reakce a samozřejmě také fakt, že díky naplněné
kapacitě bude Viktoria moct zaslat Dětskému oddělení chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň
více než 40 tisíc korun.“
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FC VIKTORIA Plzeň

Matúš Kozáčik
27. 12. 1983
Post brankář
Prvoligové starty 113
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 59
Prvoligové branky 4

Ondřej Chocholoušek
13. 11. 1994
Post obránce
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

3

Roman Hubník
6. 6. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 139
Prvoligové branky 9

4

17

10

Matěj Končal
8. 12. 1993
Post obránce
Prvoligové starty 2
Prvoligové branky 0

6

David Limberský
6. 10. 1983
Post obránce
Prvoligové starty 221
Prvoligové branky 15

8

Radim Řezník
20. 1. 1989
Post obránce
Prvoligové starty 142
Prvoligové branky 3

Tomáš Hořava
29. 5. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 147
Prvoligové branky 11

7

Pavel Horváth
22. 4. 1975
Post záložník
Prvoligové starty 406
Prvoligové branky 80

10

Milan Petržela
19. 6. 1983
Post záložník
Prvoligové starty 227
Prvoligové branky 27
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Václav Procházka
8. 5. 1984
Post obránce
Prvoligové starty 243
Prvoligové branky 18

21

Marián Čišovský
2. 11. 1979
Post obránce
Prvoligové starty 57
Prvoligové branky 12

11

Patrik Hrošovský
22. 4. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 14
Prvoligové branky 4

28

Marek Hanousek
6. 8. 1991
Post záložník
Prvoligové starty 49
Prvoligové branky 9

5

17

Jan Kovařík
19. 6. 1988
Post záložník
Prvoligové starty 126
Prvoligové branky 14

19

Mladen Veselinovič
4. 1. 1993
Post záložník
Prvoligové starty 0
Prvoligové branky 0

20

26

Daniel Kolář
27. 10. 1985
Post záložník
Prvoligové starty 218
Prvoligové branky 51

David Štípek
31. 5. 1992
Post záložník
Prvoligové starty 21
Prvoligové branky 2

Dušan Uhrin
11. 10. 1967
hlavní trenér

Jiří Skála
10. 10. 1973
asistent trenéra

Václav Rada
24. 5. 1968
kustod

Zdeněk Sláma
3. 9. 1948
masér

29

Stanislav Tecl
1. 9. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 42
Prvoligové branky 16

9

12

15

23

Michal Ďuriš
1. 6. 1988
Post útočník
Prvoligové starty 89
Prvoligové branky 12

Tomáš Wágner
6. 3. 1990
Post útočník
Prvoligové starty 106
Prvoligové branky 26

Marek Bakoš
15. 4. 1983
Post útočník
Prvoligové starty 115
Prvoligové branky 43

Dragos Picu
29. 9. 1976
asistent trenéra

Zdeňek Bečka
20.6. 1970
asistent trenéra

Michal Rukavička
29. 9. 1985
fyzioterapeut,
kondiční trenér

Miroslav Jedlička
22. 6 1986
vedoucí týmu

MUDr. Petr Nepraš
6. 5. 1971
lékař

Petr Nasler
18. 4.1986
fyzioterapeut

Soupiska hráčů / VIKTORIÁN 7 EL 2014
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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Viktoria je kvalitní a zkušený tým,
říká trenér Šachtaru
nic na kvalitě jejich kádru,“ říká na adresu Viktorie Plzeň Lucescu. „Plzeň je jedním z velmi kvalitních celků
ze střední Evropy. Disponují skvělou organizací a disciplínou ve hře. Vím, že se jedná o ofenzivní tým, který střílí
hodně branek,“ dodává.
Hlavní muž na lavičce Šachtaru se již s Dušanem Uhrinem
potkal dříve. „Znám trenéra Viktorie Plzeň. Už jsem se s ním
setkal, když trénoval v Rumunsku. Působil na mě velice seriózně, je velký profesionál. Pochází z fotbalové rodiny a to mu
určitě pomáhá být skvělým trenérem,“ vzpomíná na Dušana
Uhrina držitel sedmi ukrajinských mistrovských titulů. „Pro
nového trenéra je vždy obtížné nastoupit k týmu v průběhu sezóny. Viktoria předváděla na evropské i domácí scéně skvělé výkony a Dušan Uhrin je natolik inteligentní člověk, aby v podobném
trendu pokračoval. Příští rok tu může být trochu jiná Viktoria Plzeň s odlišnou filozofií a strategií, ale v této se zóně se bude nový
trenér zřejmě snažit navázat na práci svého předchůdce,“ přemýšlí Lucescu.

Trenér Šachtaru Doněck Mircea Lucescu

poskytl před

zápasem rozhovor pro magazín Viktorián. Jeho zkušený
tým přijíždí dle slov svého kouče do Štruncových sadů
s respektem, nicméně jednoznačným cílem postoupit.

Dvojutkání s českým mistrem rodák z rumunské Bukurešti nepodceňuje. „Na této úrovni už nejsou silné a slabé kluby. Všechny
jsou na stejně vysoké úrovni. Pro mě je Viktoria Plzeň velmi dobrým týmem s dobrými výsledky a velkými zkušenostmi. Setkali
jsme se před třemi roky v rámci turnaje Copa del Sol a tam jsme
poznali, jak kvalitní Viktoria je. Nedávná změna trenéra neubírá

Pro fotbalové odborníky není překvapením, že v týmu Viktorie
najdeme hráče, který s jedním s nejúspěšnějších rumunských
trenérů již spolupracoval. „Krátce jsem trénoval Pavla Horvátha
v Galatasarayi, když tam přestoupil ze Sportingu Lisabon. Turecký fotbal mu ale úplně nesedl. Jedná se o skvělého fotbalistu
s mimořádnými fotbalovými schopnostmi. Je to velká osobnost
a mně se jeho hra velmi líbí. Hrát v 38 letech a být jedním z nejdůležitějších článků týmu je obdivuhodné,“ skládá poklonu svému
bývalému svěřenci Lucescu. „Zapojuje se do většiny ofenzivních
akcí Viktorie, protože dobře organizuje hru a navíc rozehrává
přímé i rohové kopy. Musíme být velmi obezřetní, protože pokud
mu dáme prostor a čas, dokáže být velmi nebezpečný především
díky skvělým přihrávkám. Dokáže přesně najít své spoluhráče
dlouhými pasy za obranu a ti pak můžou skórovat. Na to si budeme
muset dát pozor,“ je si vědom Mircea Lucescu.

Rozhovor s trenérem Shakhtaru / VIKTORIÁN 7 EL 2014
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Partneři
Základní
Logotyp

nejen sportovní výživa

Logotyp
v šedé škále

nejen sportovní výživa

Logotyp
inverzní

nejen sportovní výživa

výrobce léčiv

spol.s r.o.

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

www.koran.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 7 EL 2014

15

Soupiska
HOSTÉ
FC Shakhtar Donetsk

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáří
1 Matúš Kozáčik
13 Petr Bolek
33 Roman Pavlík

27. 12. 1983
13. 6. 1984
17. 1. 1976

Obránci
2 Lukáš Hejda
3 Ondřej Chocholoušek
4 Roman Hubník
6 Matěj Končal
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
28 Marián Čišovský

9. 3. 1990
13. 11. 1994
6. 6. 1984
8. 12. 1993
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
2. 11. 1979

Záložníci
5 Marek Hanousek
7 Tomáš Hořava
10 Pavel Horváth
11 Milan Petržela
17 Patrik Hrošovský
19 Jan Kovařík
20 Mladen Veselinovič
26 Daniel Kolář
29 David Štípek
Útočníci
9 Stanislav Tecl
12 Michal Ďuriš
15 Tomáš Wágner
23 Marek Bakoš
Hlavní trenér
Dušan Uhrin
Asistenti trenéra
Jiří Skála, Zdeněk Bečka, Dragoş Picu
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6. 8. 1991
29. 5. 1988
22. 4.1975
19. 6. 1983
22. 4. 1992
19. 6. 1988
4. 1. 1993
27. 10. 1985
31. 5. 1992

1. 9. 1990
1. 6. 1988
6. 3. 1990
15. 4. 1983

11. 10. 1967

Brankáři
30 Andriy Pyatov (Ukraine)
32 Anton Kanibolotskiy (Ukraine)
35 Mykyta Kryukov (Ukraine)

28. 6. 1984
16. 5. 1988
30. 4. 1991

Obránci
5 Oleksandr Kucher (Ukraine)
13 Vyacheslav Shevchuk (Ukraine)
27 Dmytro Chygrynskiy (Ukraine)
31 Ismaili (Brazil)
33 Darijo Srna (Croatia)
38 Sergiy Kryvtsov (Ukraine)
44 Yaroslav Rakytskyy (Ukraine)

22. 10. 1982
13. 5. 1979
7. 11. 1986
11. 1. 1990
1. 5. 1982
15. 3. 1991
3. 8. 1989

Záložníci
3 Tomas Hubschman (Czech Republic)
6 Taras Stepanenko (Ukraine)
7 Wellington (Brazil)
8 Fred (Brazil)
10 Bernard (Brazil)
17 Fernando (Brazil)
20 Douglas Costa (Brazil)
28 Tyson (Brazil)
29 Alex Teixeira (Brazil)
77 Ilsinho (Brazil)
89 Dentinho (Brazil)

4. 9. 1981
8. 8. 1989
6. 2. 1992
5. 3. 1993
8. 9. 1992
3. 3. 1992
14. 9. 1990
13. 1. 1988
6. 1. 1990
12. 10. 1985
19. 1. 1989

Útočníci
9 Luiz Adriano (Brazil)
11 Eduardo (Croatia)
19 Facundo Ferreyra (Argentina)

12. 4. 1987
25. 2. 1983
14. 3. 1991

Hlavní trenér
Mircea Lucescu
Asistentni trenéra:
Alexandru Spiridon, Antonio Carlos Zago, Marian Ionita,
Dmytriy Shootkov

NO TO RACISM
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