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Vážení sportovní přátelé,
Vítám Vás v ochozech Doosan Areny při dalším z historických momentů plzeňské Viktorie. Podruhé za sebou 
se náš klub představuje v základní skupině evropských pohárů, což je úspěch, který je v českém prostředí 
ojedinělou záležitostí. Přesto nebereme samotnou účast v Evropské lize jako splněný cíl. Pevně věřím, že je 
v našich silách poprat se o postup do jarní části. O našich reálných šancích hodně napoví právě dnešní duel. 

Na rozdíl od loňského ročníku Ligy mistrů se tentokráte představujeme v domácím prostředí, plné ochozy 
a atmosféra v Doosan Areně by měly být naší velkou zbraní. V celém dosavadním průběhu aktuální sezony 
jsou naši fanoušci obrovskou oporou všem členům týmu, fotbalová horečka z Plzně se stala tématem mnoha 
článků a pochvalných komentářů. Všem našim příznivcům patří obrovské poděkování – stávající situaci si uží-
váme a každá minuta domácích duelů je oslavou fotbalu. 

Dnes večer narazíme na soupeře z Portugalska. Tradiční fotbalová země dala světovému sportu mnoho skvělých hráčů, také současný klubový 
fotbal ze západního pobřeží Pyrenejského poloostrova slaví četné úspěchy. Atlético de Coimbra nepatří mezi mediálně nejznámější týmy, nic-
méně představuje velkou fotbalovou kvalitu s tradičními jihoevropskými zbraněmi – skvělou ofenzivou a výjimečnými individuálními výkony. 

Pevně věřím, že se s touto výzvou dokážeme společně poprat. Uděláme vše pro to, abyste po utkání odcházeli spokojeni a natěšeni na další zápas 
v podání Viktorie Plzeň. Děkujeme, že jste s námi. 

Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň

Dear sport fans,
welcome to Doosan Arena at the next historical moment of Viktoria Plzeň. For the second time our club appears in the group stage of Europa Le-
ague, which is an extraordinary success in the Czech Republic indeed. We still do not consider this participation as a fulfilled dream. I do believe 
we have strenght to fight for the spring part as well. Today ś match will give us a clue about our real chances.

On the contrary to the last season of Champions League, we will play at our home 
stadium this time so a full house should be a great support for our players. We 
would like to thank all our fans and supporters for being with us and making 
great atmosphere at every match. We all enjoy the current situation and every 
single minute of home matches is a celebration of football.

Today we are going to meet an opponent from Portugal. This traditional football 
country gave the world a lot of excellent players and Atlético Coimbra regularly 
celebrates success as well. Even though they do not belong to the well-known 
teams they represent a strong football quality, excellent offensive and great in-
dividual performances.
I believe we are able to cope with this challenge. We will do our best for you to go 
home happy, satisfied and looking forward to the next match of Viktoria Plzeň.
Thank you for beign with us.

Adolf Šádek
Chief Executive Office of FC Viktorie Plzeň
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Úžasná atmosféra, maximální nasazení na 
obou stranách, fantastičtí fanoušci, tak by 
se dal charakterizovat odvetný duel s  bel-
gickým Lokerenem, který skončil těsnou 
výhrou Viktorie, zásluhou přesné trefy 
kanonýra Marka Bakoše v  sedmatřicáté 
minutě.

Z tváře trenéra Pavla Vrby tak po zásluze 
vyzařovala spokojenost. „V českém fot-
bale tohle není pravidlem. Moc si toho 
vážím, hráčům patří za to, že to doká-
zali, velký dík,“ složil poklonu svému týmu. Jindy klidný trenér pro-
žíval dramatický závěr emotivně. „Ztráceli jsme spoustu balonů, 
pouštěli jsme se do zbytečných kliček. Rozčilovalo mě, že jsme ne-
dokázali udržet míč a uklidnit tak hru.“

Hrdinou utkání stal Marek Bakoš, jehož přesná trefa posunula do 
základní skupiny. „Věřili jsme, že jeden gól dáme a  že dokážeme 
Lokeren přehrát. S tím jsme také do zápasu šli. Podařilo se nám to, 
i když víme, že Plzeň není zvyklá vyhrávat 1:0,“ přiznal po utkání. 
„Byl to pro nás asi nejtěžší zápas z  toho pohledu, že jsme utkání 
venku poprvé prohráli. I kdyby se nám podařilo doma vstřelit druhý 
gól na 2:0, soupeř by stále žil, takže zápas byl těžký hlavně po psy-
chické stránce. Pak nemůžete mít ani lehké nohy. Jsme rádi, že 
jsme utkání zvládli,“ usmíval se. Kromě Lokerenu byl v odvetném 
utkání soupeřem také rozmáčený terén. „Terén byl těžký, ale bylo 
to stejné pro oba dva týmy. Máme v nohách mnoho zápasů, ale sna-

žili jsme si nepřipouštět únavu. Zvláště pak před lidmi, kteří vás 
ženou dopředu.“ 

„Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Subjektivně ale cítím, že 
jsme postoupili zaslouženě. V  prvním utkání jsme nezvládli kon-
covku a nevyužili šance. To nyní platilo opět. V obou zápasech jsme 
ale byli lepší. Jsem hrozně spokojený, protože se nestává, aby český 
regionální tým pravidelně postupoval do evropských soutěží. Toho 
si nesmírně vážím,“ přiznal po vydařeném fotbalovém večeru ka-

pitán Pavel Horváth. Úsměvy po vítěz-
ném klání rozdával také František Raj-
toral, který nastoupil na kraji středové 

formace. „O tom, že budu hrát v záloze, 
jsem se dozvěděl před zápasem. Na-

stoupil jsem tam po dlouhé době,“ uvedl. 
Český reprezentant si nemohl vynachválit 

atmosféru. „Naši fanoušci byli skvělí a  to 
platí také o  belgických příznivcích, kteří 

přijeli z Lokerenu. Myslím si, že pro diváky 
to bylo také dobré utkání.“ 

Stejně jako v  loňské sezoně, i v  té letošní, se svěřenci 

trenéra Pavla Vrby dokázali probojovat do základní 

skupiny v  pohárové Evropě. Letošní postup mohli ale 

společně se svými fanoušky oslavit v  Doosan Areně, do 

které se na zápas s Lokerenem předposlední srpnový den 

natěsnalo 11.711 diváků.

Zaplněná Doosan Arena slavila postup 

/ Skupina B

Club Atlético de Madrid
Za dobu své existence se stal mimo jiné devítinásobným 
vítězem Primera División a  devítinásobným vítězem 
španělského poháru Copa del Rey. Úspěchy slavil také 

na evropské scéně, kde vyhrál v sezóně 1961/62 Pohár vítězů pohárů. 
V sezóně 2009/10 dokázali fotbalisté Atlético ve finále Evropské ligy 
porazit anglický celek Fulham FC. V loňské sezóně 
dokázali tento výjimečný počin zopakovat proti 
dalšímu španělskému týmu, Atletic Club de Bil-
bao, který ve finále porazili jasným rozdílem 3:0. 
V letošní sezóně tak titul v Evropské lize obhajují.
Dres tohoto celku v historii oblékaly hvězdy svě-
tového fotbalu jako například právě Luis Arago-
nés, který je se 172 góly na čele historické tabulky 
střelců tohoto klubu. Dále pak Diego Forlán, 
Sergio Aguero, David de Gea, Diego Simeone, Fer-
nando Torres, Maxi Rodrigues. Výraznou českou 
stopu zanechali v  madridském klubu hned dva 
čeští zástupci – Radek Bejbl, který zde působil 
v letech 1996-2000 a Tomáš Ujfaluši, který v Mad-
ridu působil v letech 2008-2011. V současné době 
je jednou z  největších hvězd madridského klubu 
kolumbijský ostrostřelec Radamel Falcao, který 
jistě prověří obranu Viktorky.

Rok založení: 1903
Největší úspěchy: vítěz interkontinentálního po-
háru (1974), 2x vítěz Evropské ligy (2010 a 2012), 
vítěz superpoháru (2010 a 2012), vítěz Poháru ví-
tězů poháru (1962), 9x vítěz ligy (1940,1941,1950,1
951,1966,1970,1973,1977,1996), 9x vítěz domácího 
poháru, trenér: Diego Simeone

Hapoel Tel Aviv
Oficiálně byl klub založen v  roce 1923, kdy se 
tamní soutěž jmenovala Palestinská liga. V  ob-

dobí po získání samostatnosti v  roce 1948  získal Hapoel izra-
elský titul hned třináctkrát, naposledy v  sezóně 2009/2010. 
Izraelský pohár vyhrál Hapoel celkem šestnáctkrát.
Na evropské úrovni tento tým rozhodně není nováčkem. Od 

roku 2000  hraje poměrně pravidelně evropské poháry. V  sezóně 
2010/2011 se tento celek dokonce probojoval do Ligy mistrů, kde 
ale po soubojích s  Lyonem, Benficou a  Schalke vypadl ze  třetího 
místa. V  Evropské lize došel Hapoel nejdále v  sezóně 2006/2007, 
kdy se probojoval do osmifinále, kde ale vypadl se skotským Glas-
gow Rangers. V  loňské sezóně se stejně jako letos Viktoria doká-
zali probojovat do základní skupiny Evropské ligy společně s  PSV 

Eindhoven, Rapidem Bukurešť a  Legií Varšava.
Pravděpodobně největší hvězdou týmu je ghan-
ský záložník John Paintsil, který do Tel Avivu při-
šel z anglické ligy, kde hrál mimo jiné za West 
Ham United, Fulham FC nebo Leicester.

Největší úspěchy: 13x vítěz izraelské ligy (1934,1
935,1938,1940,1943,1957,1966,1969,1981,1986,198
8,2000,2010), vitěz Asijské ligy mistrů (1967), 16x 
vítěz domácího poháru, trenér: Nican Shirazi

Académica de 
Coimbra
V  českém prostředí poměrně neznámým sou-
peřem z  portugalského města Coimbra je pak 
tamní klub Académica. Jeho historie sahá až do 
předminulého století, konkrétně do roku 1876, 
kdy byl tento klub založen jako amatérský stu-
dentský klub na tamní univerzitě. Dodnes je 
tento klub právě s univerzitním prostředím ve-
lice silně propojen.

V  loňské sezóně dokázali získat portugalský 
pohár, když ve finále porazili 1:0 svého soupeře 
ze  Sportingu Lisabon. V  superpoháru se pak 
utkali s mistrovským Portem, kde však stejným 

poměrem podlehli. Nicméně jim to zajistilo možnost bojovat v před-
kolech Evropské ligy o účast v základní skupině, což se jim podařilo 
a tato sezóna tak bude jejich premiérovou v evropských pohárech za 
celou historii klubu.

Největší úspěchy: 2x vítěz domácího poháru, trenér: Pedro Emanuel

FC Viktoria Plzeň–KSC Lokeren OV 1:0  (1:0)

Branky: 37. Bakoš
Žluté karty: 24. Taravel, 65. Bakoš, 90. Darida
Rozhodčí: Jonas Eriksson – Sjöblom, Flink - Lerjeus
Diváků: 11711
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Limberský, Čišovský, 
Procházka, Řezník – Darida, Horváth, Hanousek (87. Fillo), 
Ďuriš (77. Hora), Rajtoral (90. Malakyan) – Bakoš – trenér 
Pavel Vrba
KSC Lokeren OV: Barry – Taravel, Mijat Marič, Overmeire, 
Persoons, Harbaoui, Leko (74. Miloš Marič), De Ceulaer (78. 
De Pauw), Galitsios, Patosi (78. Mokulu), De Bock – trenér 
Peter Maes

Program skupiny
20. září – 19.00 hod
Viktoria–Coimbra 
Hapoel Tel Aviv–Atlético Madrid

4. října – 21.05 hod.
Atlético Madrid–Viktoria 
Coimbra–Hapoel Tel Aviv

25. října–21.05 hod.
Hapoel Tel Aviv–Viktoria 
Atlético Madrid–Coimbra

8. listopadu – 19.00 hod.
Viktoria–Hapoel Tel Aviv 
Coimbra–Atlético Madrid

22. listopadu – 21.05 hod.
Coimbra–Viktoria 
Atlético Madrid–Hapoel Tel Aviv

6. prosince – 19.00 hod.
Viktoria – Atlético Madrid 
Hapoel Tel Aviv – Coimbra
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V současné době žijí plzeňští fotbaloví fanoušci Evropskou ligou 
a doufají, že ji zahájí Viktoria úspěšně, jako pravý reprezentant České 
republiky. Ve více než stoleté své historii sehrála řadu vydařených 
a nevydařených mezinárodních utkání. V pětatřicátém roce startovala 
ve slavném Středoevropském poháru s Juventusem Turín, v novější 
historii je připomínán hlavně rok 1971, kdy se v Poháru vítězů pohárů 
v Plzni představil Byaern Mnichov a téhož roku si Plzeň zároveň zopa-
kovala i start v uvadajícím Středoevropském poháru. Byly však i další 
kontakty s Evropou, které už málem upadly do zapomnění.

V tomto směru je téměř rekordní rok 1962. Ve dvacátém kole ligové 
sezony se v domácím utkání plzeňského Spartaku s tehdejším Spar-
takem Stalingrad (dnes Bohemians 1905) rozhodovalo o tom, zda pl-
zeňský tým bude hrát Středoevropský nebo Rappanův pohár. Spar-
tak byl v tabulce před Pražany, ale v roli favorita selhal, prohrál 2:4 
a zbyl tak na něj Rappanův pohár. Jen pro vysvětlenou uveďme, že 
to byla nová letní soutěž klubových evropských celků, kterou založil 
rakouský fotbalista, později funkcionář a trenér Karl Rappan. Mimo 
jiné vedl i národní celek Švýcarska. Soutěž vznikla v roce 1961 v zájmu 
západoevropských sázkových kanceláří. Později se soutěž jmenovala 
Intercup a existovala v různých podobách ještě v době nedávné.

Ve dvaašedesátém roce v létě hrálo po celé Evropě dvaatřicet mužstev 
v osmi skupinách a Spartak Plzeň dostal losem do jedné z nich italský 
tým AC Padova, švýcarské mužstvo FC Chaux - de - Fonds a maďar-
ský Banyasz Dorógi. Turnaj se plzeňskému mužstvu příliš nevydařil. 
Byl spíše pokračováním špatného ligového jara, kdy to Spartaku ne-
šlo herně ani výsledkově a po podzimní třetí příčce skončil v nejvyšší 
soutěži na konečném devátém místě.

Start do Rappanova 
turnaje byl v italské 
Padově, kde Spartak 
s pozdějším finalis-
tou soutěže prohrál 
0:5. A zaslouženě, 
protože soupeř byl 
jasně lepší. V dal-
ším utkání přijeli 
do Plzně Maďaři 
a Spartak podal 
úplně jiný výkon. 
Roznesl Banyasz 
vysoko 7:1. Třikrát skóroval střelecky disponovaný Štrunc, po jednom 
gólu přidali Homola, Mudra, Trykar a Lopata. Vypadalo to nadějně, 
protože do Plzně přicestovali Švýcaři a veřejnost očekávala vítězství. 
Utkání však skončilo jen 1:1, když jediný gól vstřelil Lopata.

A odveta ve Švýcarsku skončila ještě hůř. Plzeňští borci prohráli 1:3, 
jediná branka Lopaty byla málo. Mizérie pokračovala i v Maďarsku. 
Tam Plzeň padla 2:4 a oba góly vstřelil Kohout. Domácí překvapivá 
remíza 1:1 s již postupující Padovou (gól Štrunc) už byla jen tečkou za 
mezinárodním turnajem. „Rappanův pohár byl pro Spartak prověr-
kou na mezinárodní scéně. Mužstvo obstálo jen částečně, snad byly 
zápasy alespoň kvalitní přípravou na první ligu,“ doufala plzeňská 
Pravda.

To se však nestalo. Mužstvu chyběla kvalitní letní fyzická příprava, 
místo toho jen cestovalo a zahájilo prvoligovou sezonu 1962 - 1963 do-
mácí prohrou 0:3 s Ostravou, výsledky byly daleko horší, než v před-
chozí sezoně a v létě roku 1963 Spartak po dvou letech z první ligy 
sestoupil. Zda k tomu přispěl i Rappanův pohár, který tenkrát slavně 
vyhrál Slovnaft Bratislava (bývalá ČH), těžko po tolika letech soudit. 
I tentokrát čekají v základní skupině Evropské ligy plzeňskou Viktorii 
tři soupeři. Jsou však podstatně zvučnějších jmen než v roce 1962. 
Stejně jako celá soutěž.

Ve dvaašedesátem hrál plzeňský Spartak 
letní Rappanův pohár

Ve Štruncových sadech se před padesáti roky představilo 

nejen brazilské Flamengo, ale i další známé evropské 

celky v nové klubové soutěži

Listopad 1962: Spartak Plzeň–Spartak Praha Sokolovo 

5:0. Kanonýr Jiří Lopata vstřelil jednu ze svých tří 

branek z penalty. Na snímku překonává brankáře 

Jaroslava Seidla. Za ním v pohotovosti zleva Sparťan 

Andrej Kvašňák, domácí Stanislav Štrunc a František 

Homola.
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři
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Deklaraci o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Viktorií 
Plzeň – fotbal, o. s., podepsali náměstek hejtmana PK 
pro oblasti školství, mládeže, sportu a  ekonomiky Jiří 
Struček, náměstek hejtmana PK Ivo Grüner, obchodně-
-marketingový manažer FC Viktoria Plzeň Jaromír Ha-
mouz   a    předseda občanského sdružení Viktorie Pl-
zeň – fotbal Petr Žitek. Přítomni byli také hráči A týmu 
FC Viktoria Plzeň Matěj Končal a Marek Hanousek.

„Podpis deklarace se stává tradicí, snažíme se podporovat neje-
nom Viktorii Plzeň, ale mládežnický sport v kraji vůbec. Vrcholem 
ledovce je fotbalový klub Viktoria Plzeň, protože zde pracují s mlá-
deží z celého regionu a já myslím, že tak, jak známe slogan Plzeň-
ský kraj - nejlepší místo pro život, tak dnes můžeme říct i Plzeňský 
kraj-nejlepší místo pro fotbal, “ řekl u příležitosti podpisu náměs-
tek Jiří Struček. Plzeňský kraj podpořil Viktoria Plzeň – fotbal, o.s. 
finanční dotací ve výši  3 miliony korun. „Mládežnické týmy Vikto-

rie Plzeň sdružují více než 350 dětí z celého 
Plzeňského kraje, máme čtrnáct týmů mla-
dých juniorů všech věkových kategorií a dva 
celky děvčat. Podpory Plzeňského kraje si 
velmi vážíme, protože podporou mládeže 
částečně zamezíme téměř globálnímu pro-
blému, kdy děti dají přednost počítači před 
aktivním sportem, “ připomenul Petr Žitek.

Plzeňský kraj hlavním partnerem 
mládeže FC Viktoria Plzeň

Naše filosofie je jednoduchá. Úkolem a posláním nás, trenérů pří-
pravek, je snaha o získání srdcí kluků pro fotbal, vzbuzování pozi-
tivních emocí, radosti ze zlepšování se, soutěžení, uvědomování 
si sounáležitosti s kolektivem, smyslu pro fair-play. Ve spolupráci 
s rodiči chceme vychovávat komplexní mladé lidi. Nechceme zkla-
mat důvěru těch, kteří nám svěřují své děti. U malých fotbalistů je 
rozhodující počet naučených dovedností a radost ze hry, NE vítězství 
za každou cenu, umístění. Výkon jednotlivce a celkový obraz hry je 
důležitější než výsledek. Nebojíme se porážek, učíme se je s poko-
rou přijímat, podněcují nás k ještě většímu tréninkovému úsilí.

Kontakty
Starší ročníky a šéftrenér mládeže: Josef Šneberger (608 348 219)

Ročník 2004: Pavel Vacek (722 769 605), http://fcviktoriaplzen2004.webnode.cz

Ročník 2005: Radek Votípka (602 365 269), http://viktoriaplzen2005.uvadi.cz

Ročník 2006 a mladší: Bohumír Bláha (603 305 167), www.viktoriaplzenminizaci.uvadi.cz

Každý má u nás možnost zažít pravou viktoriánskou 

atmosféru. Všichni malí fotbalisté mohou přijít a zatrénovat 

si s námi v tréninkovém areálu, kde se rodí úspěchy našeho 

A týmu. Opravdu ! Přiveďte k nám malého fotbalistu a dejte 

nám šanci posoudit jeho schopnosti.

Viktoria zve malé fotbalisty na nábor

Před podpisem deklarace o spolupráci se odehrál fotbalový 

turnaj starších přípravek o  Pohár hejtmana Plzeňského 

kraje. Na pět desítek hráčů získalo ceny od Plzeňského 

kraje. Absolutním vítězem se stal tým děvčat Viktorie Plzeň. 
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aktivním fotbalistou, převzal v  minulém ročníku Coimbru a stal 
se poprvé ve své kariéře hlavním trenérem. A hned slavil úspě-
chy. Ostatně patent na to, jak být úspěšným, se snažil během své 
aktivní kariéry a posléze také po přechodu na lavičku odkoukat 
od Josého Mourinha či Andrého Villase-Boase, kterému dělal 
v Portu asistenta. Mezi léty 2002 až 2009 sám za Porto nastupoval 
a se slavným portugalským klubem se radoval z vítězství v Lize 
mistrů, Poháru UEFA a několikrát zvedal nad hlavu trofej určenou 
portugalskému mistrovi i vítězi tamního poháru. A trofeje sbírá 
také v Coimbře. Poslední, ze které se tento sedmatřicetiletý kouč 
radoval, vystřelil ve finále Portugalského poháru malý velký muž 
Marinho. 166 centimetrů vysoký rodák z Lisabonu je určitě jednou 

z  hvězd soupeře Plzeňanů. V  základní jedenáctce dále nemůže 
chybět třicetiletý gólman Ricardo. Aby však nedošlo k mýlce, mu-
síme upozornit, že se nejedná o bývalého portugalského repre-
zentačního brankáře. Na kraji obrany určitě nepřehlédneme s ne-
typickým číslem 55 Héldera Cabrala. Pravidelný kolegou v defen-
zívě mu je Brazilec Rodrigo Galo a dalším známějším bekem na 
soupisce Coimbry je alžírský reprezentant Rafik Halliche, jenž 
strávil předchozí dvě sezóny v  londýnském Fulhamu. Z  dalších 
opor týmu jmenujme záložníka Flávia Ferreiru či Brazilce Ma-
keleleho. V  útoku Coimbry bude pak jistojistě zlobit plzeňskou 
obranu střelec Edinho, který má na svém kontě již několik utkání 
v barvách národního týmu Portugalska.

/ Představujeme soupeře

Historie sahající do 19. století
Liverpoolský FC, Real Madrid, Barcelona, Inter Milán či Bay-
ern Mnichov. Tato pětice velkoklubů ještě nespatřila světlo světa 
v době, kdy byl v portugalské Coimbře založen tamní fotbalový klub. 
Podzim roku 1887 se tak stal tím obdobím, kdy došlo k vytvoření 
fotbalového týmu Associação Académica de Coimbra, který náleží 
mezi jedny z nejstarších sportovních organizací v celém Portugal-
sku. Již samotný název napovídá tomu, že od svého vzniku byl tento 
portugalský celek spřízněn s  prostředím tamní univerzity. Klub 
z  Coimbry nejprve působil v  akademických soutěžích, celostátní 
liga byla v Portugalsku vytvořena až na počátku 30. let. V sezóně 
1938/39 Coimbra, pravidelný účastník nejvyšší soutěže, zvítězila 
v Portugalském poháru. Tou dobou nikdo nemohl tušit, že to bylo na 
dlouhou dobu poslední velké vítězství modro-bílých. Fotbalisté Co-
imbry se sice málokdy strachovali o svou prvoligovou příslušnost, 
ale úspěchy nepřicházely. Na počátku 50. let si Coimbra zopako-
val svou účast ve finále tamního poháru, ale radoval se její soupeř. 
Úspěšným ročníkem byla pro její hráče sezóna 1966/67, kdy brali 
stříbrné medaile v poháru i lize. O dva roky později se znovu Coim-
bra probojovala až do finálového duelu pohárové soutěže, ale opět 
na vysněnou trofej nedosáhla. Poté alespoň okusila, jak chutnají 
evropské poháry prostřednictvím Poháru vítězů pohárů. V 80. a 90. 

letech se v Coimbře s nejvyšší portugalskou soutěží na několik se-
zón rozloučili, ale v sezóně 2002/03 se do první ligy znovu vrátili. 
V loňském ročníku také skončilo třiasedmdesát let dlouhé čekání 
na velký triumf. Tím se stalo vítězství v Taça de Portugal, Portugal-
ském poháru. 

Sezóna 2011/12: Konec dlouholetého čekání na trofej
Právě díky zisku Portugalského poháru se stal fotbalový rok 
2011/12, ve kterém obsadil soupeř Viktorie v portugalské nejvyšší 
soutěži třinácté místo, pro všechny příznivce Coimbry nezapome-
nutelným. Svou cestu za velkým vítězstvím odstartovala Coimbra 
vyřazením lisabonského celku Oriental. V dalším kole si poradila se 
soupeřem naprosto odlišného kalibru. Na svém domácím stadionu, 
který byl dějištěm evropského šampionátu v  roce 2004, přehrála 
v poměru 3:0 FC Porto. Následně si Coimbra zajistila také postup 
do dalších pohárových bojů, když v napínavé bitvě přešla po pro-
dloužení přes tým Leixões. Po devadesáti minutách svítil na uka-
zateli skóre výsledek 2:2, ale v prodloužení přidala Coimbra další 
tři branky a mohla se těšit na čtvrtfinále. V něm přešla přes dru-
holigové Deportivo das Aves. Semifinále se hrálo již na dva zápasy. 
V jednom Coimbra zvítězila, ve druhém remízovala, a tak zbyly je-
jímu soupeři, U.D. Oliveirense, jen oči pro pláč. Účast ve finále si 
tak zajistili svěřenci Pedra Emanuela. Finálový duel, ve kterém se 
střetli s  lisabonským Sportingem, nakonec rozhodla jedna jediná 
branka. Postaral se o ni už po čtyřech minutách hry Marinho. Co-
imbra slavila, Lisabon, respektive minimálně ta část, která je na-
kloněna Sportingu, smutnil. Třešničkou na dortu mohl být pro Co-
imbru ještě zisk Portugalského superpoháru. V něm jí však vrátilo 
vyřazení z pohárových bojů i s úroky Porto, které zvítězilo gólem 
v poslední minutě zápasu 1:0. Nicméně vítězství v pohárové soutěži 
pro tento portugalský celek znamená účast v evropských pohárech. 

Tým Pedra Emanuela
K  největšímu úspěchu v  posledních dekádách dovedl Coimbru 
kouč Pedro Emanuel. Emanuel, který byl před třemi roky ještě 

Představujeme soupeře / 

Académica de Coimbra, 
portugalský sok Plzeňanů 

Fotbal v  Portugalsku. Pod tímto spojením si většina 

příznivců kopané představí hvězdu Realu Madrid 

Christiana Ronalda, FC Porto a jeho úspěchy v pohárové 

Evropě, lisabonské velkokluby Sporting a Benfi ku či 

úžasný stadion klubu z Bragy. Nicméně toto již neplatí pro 

plzeňské fotbalové příznivce. Pro ně je nyní ztělesněním 

portugalského fotbalu celek z  Coimbry, úvodní soupeř 

Viktorky v základní skupině Evropské ligy.
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P L Z E Ň

malby natery

Partneři

LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

/ Partneři

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

Partneři / 

DYBS 



14 VIKTORIÁN 4 EL 2012

Soupiska

Brankáři 
1  Matúš Kozáčik  27. 12. 1983
13  Petr Bolek  13. 6. 1984
24  Aleš Mandous  21. 4. 1992

Obránci
2  Lukáš Hejda  9. 3. 1990
8  David Limberský  6. 10. 1983
14  Radim Řezník  20. 1. 1989
15  František Ševinský  31. 3. 1979
21  Václav Procházka  8. 5. 1984
27  František Rajtoral  2. 3. 1986
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci
5  Marek Hanousek  6. 8. 1991
7  Martin Zeman  28. 3. 1989
10  Pavel Horváth  22. 4. 1975
11  Martin Fillo  7. 2. 1986
16  Vladimír Darida  8. 8. 1990
22  Edgar Malakyan  22. 9. 1990
26  Daniel Kolář  27. 10. 1985
29  David Štípek  31. 5. 1992 

Útočníci
6  Matěj Končal  8. 12. 1993
12  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
17  Jakub Hora  23. 2. 1991
23  Marek Bakoš  15. 4. 1983

Hlavní trenér
Pavel Vrba  6. 12. 1963

Asistenti trenéra
Karel Krejčí  20. 12. 1968
Jiří Skála 10. 10. 1973
Pavel Průša  24. 11. 1961

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň

Brankáři
1 Romuald Peiser 3. 8. 1979
12 Ricardo 6. 7. 1982
24 Fábio Santos 14. 11. 1992

Obránci
2 João Dias 23. 12. 1986
3 Junior Lopes 19. 10. 1987
5 Rafik Halliche 2. 9. 1986
13 João Real 13. 5. 1983
22 Rodrigo Galo 19. 9. 1986
26 Alves Nivaldo 7. 10. 1988
35 Reiner Ferreira 17. 11. 1985
55 Hélder Cabral 7. 5. 1984

Záložníci
4 Flávio Ferreira 19. 10. 1991
6  Alphousseyni Keita 13. 11. 1985
8 Makelele 26. 2. 1985
14 Bruno China 5. 8. 1982
20  Cleyton 24. 2. 1990
21 Marcos Paulo 13. 7. 1988
30 John Ogu 20. 4. 1988

Útočníci
7 Marinho 26. 4. 1983
9 Serge N´Gal 13. 1. 1986
10 Magique 21. 1. 1993
28 Wilson Eduardo 8. 7. 1990
36 Edinho 24. 2. 1990
39 Carlos Saleiro 25. 2. 1986
77 Afonso 14. 11. 1991
92  Salim Cissé 24. 12. 1992

Hlavní trenér 
Pedro Emanuel

Asistenti trenéra 
Filipe Gouveia, João Brandão, Virgílio Fernandes, Miguel Fe-
rreiraAsistenti trenéra 

/ soupiska

HOSTÉ
Associação Académica de Coimbra


