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Vážení sportovní přátelé,
je mi velkou ctí přivítat vás na utkání vyřazovací části letošního ročníku Evropské ligy, ve kterém se Viktoria Plzeň 
střetne s  týmem Neapole. Bez ohledu na výsledek úvodního zápasu se jedná o jeden z nejvýznamnějších večerů 
plzeňské fotbalové historie. Výjimečné je již samotné utkání s druhým týmem italské nejvyšší soutěže v  této fázi 
prestižní soutěže, osobně bych však vyzdvihl především to, že jsme se do jarních bojů v pohárové Evropě dokázali 
probojovat podruhé za sebou. Výjimečný plzeňský příběh nekončí a já jsem přesvědčen, že také začínající soutěžní 
jaro připíše do klubových kronik dalších nezapomenutelné kapitoly. 

Samotný zápas v Neapoli se nesmazatelně zapsal do paměti všech příznivců českého fotbalu. Slavného soupeře, 
který přistoupil k zápasu se vší vážností, jsme na jeho půdě dokázali porazit tříbrankovým rozdílem. Mám v tento tým 
obrovskou důvěru, nicméně přiznávám, že v takový výsledek jsem ani nedoufal. Uznání zaslouží všichni hráči, trenér 
a jeho realizační tým, zaměstnanci klubu a v neposlední řadě fanoušci, kteří dokázali Viktorce přes početní převahu domácích příznivců vytvořit 
fantastickou atmosféru. Dnešní domácí zápas pak bude bezesporu dalším důkazem, že ti nejlepší fanoušci mají domov právě v Doosan Areně ve 
Štruncových sadech. 

Tento zápas však bude především fotbalovou bitvou. Přes výborné výchozí postavení jsme teprve v poločase a průběh domácích zápasů s Trond-
heimem nebo Kodaní v  loňském pohárovém tažení je pro nás všechny dostatečným varováním. Stojíme před velkým úspěchem, který však 
musíme potvrdit na hřišti. Mohu slíbit za celý tým i všechny klubové zaměstnance, že jsme se na zápas stoprocentně připravili a jsme nachystáni 
udělat maximum pro sportovní úspěch a váš nezapomenutelný večer. 

Vytvořte prosím našemu týmu podporu, která je požene dopředu. Jsme hrdí na to, kam se klub a jeho fanoušci v posledních letech vypracovali. 
Dnes nás čeká další výjimečný večer. Děkujeme, že jste s námi. 

Adolf Šádek
generální manažer FC Viktoria Plzeň

Dear sport friends,
it is great honour to me to welcome you here to the Round of 32 match of the Eruopa League when Viktoria Plzeň meet Napoli. Regardless to the 
result from Napoli this is one of the most important nights of Plzeň́ s football history. The match itself is extraordinary because our team meet 
the 2nd team of Italian highest league in this phase of the EL. I would personally point out the fact we made it to fight to the Round of 32 for the 
second time in a row. This exceptional Viktoria story does not end and I am convinced this spring will add some more chapters to our club history.
The match in Napoli unforgettably went down to all our fanś  memory. We were able to beat our famous opponent at their place. I have confidence 
in our team, nevertheless, I admit I was not even hopeful of a result like this. All the players deserve appreciation as well as the coach and his 
staff, employees of the club and last but not least the team ś fans who helped to make a great atmosphere there. Today ś match will definitely be 

evidence that the best fans ever are at home here at the Doosan Arena in Štruncovy sady.

This match is going to be a football fight most of all. In spite of an excellent starting posi-
tion now we are only in the half-time and the home matches against Trondheim or Køben-
havn are significant warning for all of us. We are standing in front of a wonderful success, 
which must be confirmed in the pitch now. I can promise for everyone in the club we have 
prepared everything on maximum and we are ready to do our best for you to enjoy a night 
to remember.

Please make a support to Viktoria which will impel them. We are proud of where the club 
and its fans worked their way up last years. Thank you for being with us.

Adolf Šádek 
General manager 
FC Viktoria Plzeň

VIKTORIÁN
Oficiální klubový magazín FC Viktoria Plzeň
Vydává:  FC Viktoria Plzeň, Štruncovy sady 3, 
301 12 Plzeň
Šéfredaktor: Pavel Pillár
Redakce:  Jaromír Pech, Jiří Zákravský, 
Pavel Hochman, Jan Paul
Fotografie:  Jaromír Pech, archiv FC Viktoria 
Plzeň, Pavel Hochman
Grafické zpracování: ARTEP reklama, spol. s r. o. 
Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o. 
Uzávěrka čísla: 18. února 2013 



4 VIKTORIÁN 7 EL 2013VIKTORIÁN 7 EL 2013 5Cesta  obou týmů do vyřazovací části / 

Italští fotbalisté 
se nejprve utkali 
doma s  AIK a na 
samý úvod si při-
psali poměrně 
hladkou výhru 
4:0. Střelcem zá-
pasu byl Eduardo 
Vargas, který se 
do střelecké lis-

tiny zapsal hned třikrát. V dalším zápase ale nebyli svěřenci tre-
néra Mazzarriho úspěšní. Na hřišti Eindhovenu prohráli 0:3. Po-
rážku 1:3 si SSC odvezla také z Dněpropetrovsku, když jedinou trefu 
zaznamenal kanonýr Cavani. Domácí odveta s ukrajinským týmem 
vyzněla pro Neapol, která vyhrála 4:2. V utkání úřadoval Edinson 
Cavani, jenž si připsal všechny čtyři branky. Výhru (2:1) přivezl ital-
ský celek i z  hřiště Stockholmu. Účast ve skupině zakončilo SSC 
domácí porážkou s Eindhovenem. Devět získaných bodů tak stačilo 
„pouze“ na druhé místo.

Zápasy SSC NEAPOL ve skupině F

SSC Neapol–AIK 4:0, Vargas 3, Dzemaili
PSV Eindhoven–SSC Neapol 3:0, Lens, Marcelo, Mertens

Dněpropetrovsk–SSC Neapol 3:1, Fedetskiy, Matheus, Giuliano - 
Cavani 
SSC Neapol–Dněpropetrovsk 4:2, Cavani 4 - Fedetskiy, Zozulya
AIK–SSC Neapol 1:2, Daníelsson - Dzemaili, Cavani
SSC Neapol–PSV 1:3, Cavani - Matavž 3

Zápasy FC Viktoria Plzeň

Předkola
FC Metalurgi Rustavi–FC Viktoria Plzeň 1:3, 
Tatanashvili – Horváth 2, Kolář
FC Viktoria Plzeň–FC Metalurgi Rustavi 2:0, 
Ďuriš, Darida
Ruch Chorzów–FC Viktoria Plzeň 0:2, Štípek, Ďuriš
FC Viktoria Plzeň–Ruch Chorzów 5:0, vlastní, Ďuriš 2, Bakoš, 
Hanousek
KSC Lokeren OV–FC Viktoria Plzeň 2:1, Harbaoui, Marič – Bakoš
FC Viktoria Plzeň–KSC Lokeren OV 1:0, Bakoš

Skupina B
FC Viktoria Plzeň–Académica de Coimbra 3:1, Horváth, Ďuriš, 
Rajtoral – Wilson Eduardo
Club Atlético de Madrid–FC Viktoria Plzeň 1:0, Rodríguez
Hapoel Tel Aviv FC–FC Viktoria Plzeň 1:2, Maman – Horváth, 
Rajtoral
FC Viktoria Plzeň–Hapoel Tel Aviv FC 4:0, Kolář 2, Štípek, Bakoš
Académica de Coimbra–FC Viktoria Plzeň 1:1, Edinho - Horváth
FC Viktoria Plzeň–Club Atlético de Madrid 1:0, Procházka

Příštím soupeřem vítězného týmu souboje mezi Viktorií Plzeň 
a  SSC Neapol bude vítěz utkání BATE Borisov/Fenerbahce Istanbul. 
Zápasy osmifinále jsou na programu 7. a 14. března.

Zatímco plzeňští fotbalisté si cestu do jarní části museli 

vybojovat od druhého předkola a zápasy ve skupině 

s Atletikem Madrid, portugalskou Coimbrou a Hapoel 

Tel-Aviv, SSC Neapol čekaly pouze utkání ve skupině F.

Cesta obou dnešních soupeřů do 
vyřazovací části vedla přes těžké 
skupiny

/ Zimní příprava

Přípravu nejprve odstartovali v domácích podmínkách, kde po-
stupně zvítězili nad Sencem Doubravka (7:1), Jiskrou Domažlice 
(6:0), Ústím nad Labem (5:2), FC Rokycany (7:0) a Baníkem Most 
2:1). Oba nováčci se do týmu dobře zapracovali a v každém utkání 
o sobě dávali vědět. „Kluci v kabině jsou v pohodě, takže dobrý. 
Stejně tak i  tréninky mají velkou kvalitu, takže z  mojí strany 
jen a  jen spokojenost,“ přiznal po necelém týdnu Jan Kovařík, 
který ve svých čtyřiadvaceti letech nasbíral rovnou stovku ligo-
vých startů. Své rozhodnutí přestoupit do Viktorie si pochvalo-
val i  Stanislav Tecl, kterého 
v závěru ledna zastihla v Plzni 
premiérová pozvánka do re-
prezentace.  

Finální formu na Neapol ladili 
plzeňští fotbalisté na přelomu 
ledna a února na Kypru. Tam 
se nejprve utkali s Levski So-
fia, která nakonec jako jediný 
tým během přípravy dokázala 
Viktorii obrat o pomyslné body 
remízou 3:3. Generálkou na Neapol pak bylo utkání s Lokomotivem 
Moskva. Zápas přinesl kromě atraktivní podívané také osm branek 
a výhru Viktorie 5:3. V posledním utkání, ve kterém chyběla plzeň-
ským trenérům hned čtveřice reprezentantů (Limberský, Darida, 

Tecl, Ďuriš), změřila Viktoria síly s  úřadujícím polským šampió-
nem, vedeným v Plzni dobře známým trenérem Stanislavem Le-
vým. I tento zápas skončil výhrou Plzeňanů, když jediný gól zazna-
menal Lukáš Hejda. 

„Hodnotil bych první dva zápasy jako velice nadstandardní se 
spoustou fotbalových okamžiků. V  jednom utkání padlo branek 
šest, ve  druhém osm. Domnívám se, že v  těchto zápasech jsme 
předváděli to, co bychom chtěli hrát,“ komentoval duely s  Levski 
Sofia a Lokomotiv Moskva trenér Pavel Vrba. Bilance na Kypru byla 
velmi slibná, když konto soupeřů Viktoria zatížila dohromady de-
víti brankami. „Vzhledem k tomu, že jsme jich tolik vstřelili ve třech 
zápasech, je to velice slušné. Jsme rádi, že je naše produktivita po 
celou přípravu velká. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom na 
to navázali i v soutěžních utkáních. Víme ale, že v nich budou sou-
peři jiní a těžší než ti, se kterými jsme hráli na začátku přípravy. 
Uvidíme, jak to zvládneme. Věřím, že máme v ofenzívě velkou kva-
litu,“ dodal Vrba.

Viktoria prošla zimní přípravou 
bez porážky

Úspěšnou zimní přípravu mají za sebou svěřenci trenéra 

Pavla Vrby. Kromě toho, že byl tým vhodně doplněn 

o Stanislava Tecla a Jana Kovaříka, během přípravných 

zápasů viktoriáni neokusili ani v jednom z devíti testů 

hořkost porážky
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Úvodní minuty střetnutí byly ve  znamení oťukávání soupeřů. Do 
první výraznější šance se dostala v  osmé minutě Neapol. Make-
donský snajpr Goran Panděv na hranici šestnáctky získal odražený 
míč, kličkou se zbavil protihráče a tvrdě pod břevno vypálil. O je-
denáct minut později musela jednička Viktorky znovu zasahovat. 
Tentokrát se ho pokusil překvapit střelou z  nulového úhlu Juan 
Camilo Zúñiga. V následných minutách se iniciativy chopili vikto-
riáni, kteří svého soupeře přišpendlili na jeho polovině. Do vápna 
domácích létal jeden nebezpečný míč za druhým, ale v pokutovém 
území kralovala neapolská defenzíva. To platilo až do 28. minuty, 
kdy se odraženého balónu chopil na vápně volný Vladimír Darida. 
Český reprezentant se poté opřel do míče levačkou a zacílil neo-
mylně. Tlak Viktorky po vstřelení vedoucího gólu nepolevoval, a tak 
domácí kouč Walter Mazzarri poslal jasný pokyn směrem k Marku 
Hamšíkovi, který zahájil střetnutí pouze na lavičce náhradníků. 
Slovenský záložník se začal rozcvičovat a po návratu z kabin se ob-
jevil na hrací ploše. 

Se vstupem do druhé půle přeřadila Neapol na o  poznání větší 
rychlost. Okamžitě po návratu ze  šaten několikrát zahrozila, ale 
její střelecké pokusy mohly nechat Kozáčika naprosto klidným. 
Růžky vystrčila také Viktorka. Ve 48. minutě po rychlém protiútoku 
zakončoval František Rajtoral. I on pálil vysoko nad branku. Druhý 
pokus už Rajtymu vyšel: Jan Kovařík poslal míč ideálním způso-
bem na zadní tyč, kde se František prosadil přes bránícího nea-
polského hráče a přehodil De Sanctise – 0:2.  Minutu před koncem 
základní hrací doby se ujala spolupráce dvou hráčů Viktorky, kteří 

se na hrací plochu dostali až v průběhu klání. Martin Fillo výbornou 
přihrávkou našel Stanislava Tecla, jenž byl zcela osamocený před 
italským gólmanem a  ukázal, proč o  něj Viktorka tak moc stála. 
Debut v dresu Plzně, debut v evropských pohárech a hned branka. 

Senzace. Viktoria si přivezla do 
odvety vynikající výsledek

Fotbalisté plzeňské Viktorie vstoupili do vyřazovací 

části Evropské ligy na hřišti SSC Neapol tím nejlepším 

možným způsobem, když favorizovaného soupeře 

přehráli a do dnešní odvety si přivezli výhru 3:0.

SSC Neapol–FC Viktoria Plzeň 0:3

Poločas: 0:1
Diváci: 13611
Branky:  28. Darida, 79. Rajtoral, 89. Tecl
ŽK: Rolando, Inler – Hejda
Rozhodčí: Pol van Boekel – Berry Simons, Patrick 
Langkamp - Danny Makkelie, Ed Janssen (všichni 
Nizozemí)
SSC Neapol: De Sanctis – Gamberini (46. Hamšík), Rolando, 
Britos – Maggio, Donadel (72. Inler), Džemaili, El Kaddouri 
(59. Calaio), Zúñiga – Cavani, Panděv. Trenér Walter 
Mazzarri. 
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský, Procházka, 
Limberský – Horváth, Darida – Rajtoral (86. Fillo), Kolář 
(90. Hejda), Kovařík – Bakoš (59. Tecl). Trenér Pavel Vrba.

Vedení Viktorie už bylo tříbran-
kové! Výsledkem 0:3 z  pohledu 
domácí Neapole také nakonec 
utkání skončilo.

„Zatím jsme ale nic nedokázali, 
euforie může přijít až za týden. 
Nyní panuje spokojenost,“ mírnil 
optimismus Pavel Vrba. „Jsme 
teprve v  poločase. Výsledek je 
pro nás velmi povzbudivý a  ur-
čitě jsme ho nečekali.“ Nejen s výsledkem byl viktoriánský kouč 
spokojen. „Všichni hráči odvedli maximum. Někteří možná i více. Je 
vidět, že by naši fotbalisté mohli hrát v nadprůměrných evropských 
klubech. Když vidíte třeba Davida Limberského, jak hraje proti 
nejlepším hráčům italské ligy, najednou zjistíte, že je v některých 
fázích hry převyšuje. Jsem rád, že s takovýmito hráči mohu spolu-
pracovat,“dodal Vrba.

„Já si myslím, že jsme podali dobrý výkon. Čekali jsme na svoje 
šance a dokázali jsme je využít,“ chválil kapitán Pavel Horváth tým 
za vyzrálý výkon. „Působili jsme celkem vyzrálým dojmem, ale 
byla tam také spousta ztrát. Někteří navíc včera psali, že hřiště 
je ve  fantastickém stavu. Já bych je chtěl vyvézt z omylu - už při 
rozcvičce i  včera při tréninku to hřiště bylo velmi špatné a  já si 
myslím, že těch prvních pětačtyřicet minut nám trošku vzalo síly. 

To se projevilo především v mo-
mentě, když nastoupil čerstvý 
Hamšík,“ připomíná úvod dru-
hého poločasu, kdy se za stavu 
0:1 „Těch dvacet minut bylo 
hodně nepříjemných. Neudrželi 
jsme balón a pustili je to tlaku. 
Definitivně jsme však rozhodli 
druhým gólem a od té doby jsme 
hráli takticky výborně.“ 

Před nezdravým optimismem varovala i další opora Viktorie, David 
Limberský. „Nesmíme nic podcenit. První zápas dopadl skvěle, ale 
už jsme se několikrát přesvědčili, že případné podcenění se nám 
může nepěkně vymstít. Ale nemyslím si, že to hrozí. Víme, o co 
se v odvetě bude hrát, trenér nás na to určitě také připraví.“ Třetí 
branku zaznamenal po milimetrové přihrávce Martina Filla nová-
ček v dresu Viktorie, Stanislav Tecl, který po zápase neskrýval svou 
radost z vydařené premiéry. „Naštěstí se mi ta koncovka povedla 
a jsem teď maximálně šťastný, obrovské štěstí,“ rozdával úsměvy 
na všechny strany.

Parádní výkon předvedl i Matúš Kozáčik, který svými zákroky do-
kázal přivádět k šílenství i největší hvězdy evropského fotbalu. „Tak 
upřímně, až v takový výsledek asi nedoufal nikdo, ale povedlo se to 
hezky a samozřejmě máme radost. Do odvety to máme velice dobře 
rozehrané a zbývá to jen doma potvrdit,“ hodnotil jeden z nejvytí-
ženějších hráčů zápasu výsledek. Udržet čisté konto proti ofenzivní 
smršti Neapole, která o sobě dávala vědět zejména v úvodu dru-
hého poločasu, totiž nebylo rozhodně jednoduché. „My jsme věděli, 
že dopředu jsou neskutečně silní, ale na druhou stranu jsme věděli, 
že branka se jim vstřelit nechá a to se i potvrdilo. Oni byli dopředu 
nebezpeční, ale dozadu to trochu otevřeli a my jsme toho využili.“  
Útočná síla Neapole se navíc rapidně zvedla zejména od začátku 
druhého poločasu, kdy trenér Mazzarri poslal na hřiště slovenský 
klenot, Marka Hamšíka. Ten od první minuty svého pobytu na hři-
šti představoval pro svého krajana v barvách Viktorie neustálou 
hrozbu.  „My se osobně neznáme, ale je fantastický. Když nastoupil, 
hodně hru Neapole oživil a individuálně toho na sebe dokázal vzít 
strašně moc. Je rychlý a technicky vybavený - takže pro jakoukoliv 
obranu hodně nepříjemný hráč,“ nešetřil plzeňský brankář slovy 
chvály.

Minulý zápas / 
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Potřetí se stal Trenérem roku 
Pavel Vrba, kterého vyhlášení 
zastihlo společně s týmem na 
soustředění v  kyperské Larnace. 
„Dozvěděl jsem se to od manželky, která mi poslala smsku. Je 
to ocenění celého mužstva. Samozřejmě, že mě to těší, obzvlášť 
od odborníků, kteří v této anketě hlasovali,“ přiznal Vrba. Na své 
cestě za kompletním hattrickem v podobě tří titulů v anketě Tre-
nér roku musel letos překonat dvě velká fotbalová jména. „Jaro-
slav Šilhavý udělal loni titul, což je velký úspěch a  Michal Bílek 
postoupil ze  skupiny na mistrovství Evropy. Pokud jsem v  kon-
frontaci s nimi uspěl, tak o to víc mě to těší,“ složil poklonu svým 
trenérským kolegům Vrba.

V hlavní anketě měla Viktoria v první desítce hned dva zástupce. 
O šesté místo se s Davidem Lafatou dělil David Limberský a o stu-
pínek níže pak skončil Pavel Horváth. Plzeňský kapitán byl záro-
veň zvolen Osobností roku. Mezi elitou skončili i dva nedávní hráči 
Viktorie. Třetí byl Petr Jiráček, devátý Václav Pilař. „Jako první mi 
přišla zpráva od Petra Bolka, který se doma díval na přímý přenos. 
Dorazilo několik smsek, ale já už jsem pomalu usínal,“ popisoval 

chvíle, kdy se dozvěděl o svém triumfu, plzeňský kapitán. „Jak už 
jsem několikrát zmiňoval, tyhle individuální ceny beru jako ohod-
nocení výkonu celého družstva, jehož já jsem součást. Bez mých 
spoluhráčů bych tu anketu určitě nevyhrál.“ Vtípek si vyhlášený 
šprýmař neodpustil ani při přemýšlení o  důvodech udělení této 
ceny. „Pravděpodobně jsem asi víc vidět než ostatní hráči, asi to 
souvisí s  mými rozměry,“ směje se. „Jsem rád, že jsem pro fa-
noušky osobnost a že je fotbal, který předvádíme v Plzni, baví.“ 

Viktoria Plzeň získala i premiérově udělovanou Cenu Lukáše Při-
byla pro klub nejlépe komunikující se svými fanoušky. „Jsem moc 
rád a musím říct, že z  těch tří cen je pro nás tahle nejcennější. 
Myslím si, že to jen podtrhuje vztah fanoušků ke klubu,“ okomen-
toval třetí triumf Viktorie Plzeň její generální manažer Adolf Šá-
dek. „S fanoušky si snažíme vzájemně vyhovět a já si myslím, že 
poslední dva roky to funguje náramně. Věřím, že to tak bude po-
kračovat dál,“ pochvaloval si Šádek spolupráci s plzeňskými fans. 

Viktoria zkompletovala dva hattricky

Na začátku února se 

uskutečnilo tradiční 

vyhlášení ankety Fotbalista 

roku. Plzeňský odchovanec 

Petr Čech dosáhal pošesté na 

první místo, čímž předstihl 

i  legendárního Ivo Viktora. 

Ceny na pražském Žofíně 

sbírala i  plzeňská Viktoria, 

které se podařilo získat hned 

tři prvenství.

/ Anketa Fotbalista roku
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Generální partner mládeže

Hlavní partner mládeže

Partneři mládeže

Významní partneři

/ Partneři VIKTORIÁN 7 EL 2013VIKTORIÁN 7 EL 2013VIKTORIÁN 7 EL 2013 11Vybrali jsme pro vás / 

Vůbec prvním soupeřem 
plzeňské Viktorie v pohá-
rové Evropě byl v roce 1935 
Juventus Turín. Italský ce-
lek, stejně jako současný 
a zatím poslední soupeř 
SSC Neapol. Před tímto 
duelem nezaškodí pohled 
do dávné historie. V roce 
1931 se Viktoria poprvé 
probojovala do první ligy a 
v sezoně 1934 - 1935 skon-
čila pod vedením trenéra 
Jindřicha Protivy na čtvr-
tém místě, což byl tehdy 
zatím největší úspěch. Zís-
kala tak právo startovat ve 
Středoevropském poháru, 
nejvýznamnější klubové 
soutěži, jejíž vítěz byl po-
važován za nejlepší tým na starém kontinentu. Vylosování však 
nebylo pro Viktorii příliš příznivé. Hned v prvním kole narazila na 
Juventus Turín, jedno z nejlepších světových mužstev. 

První utkání se hrálo 16. června 1935 a na stadion v Luční ulici při-
šlo 18 000 diváků, což byla v historii klubu do té doby zdaleka nej-
větší návštěva. O průběhu samotného utkání už bylo od té doby po-
psáno hodně papíru, ale málokdo ví, že utkání bylo vážně ohroženo 
a vůbec se nemuselo v daném termínu odehrát. Den před utkáním 
se totiž nad Plzní přehnala velká bouře, která způsobila mnoho ma-
teriálních škod. Nečekaně prudce řádícími živly utrpěly obrovské 
škody plzeňské sady, u řeky Radbuzy popadaly vysoké topoly do 
vody, na náměstí Republiky byly rozmetány a zničeny stánky při-
pravené na trh, velké škody bouře způsobila na střechách obytných 
domů, na zahradách a lesích okolo Plzně.

Slavné utkání se tak na-
konec odehrálo přesně 
podle plánu a mělo slav-
nostní rámec. Po nástupu 
mužstev, státních hym-
nách a slavnostních pro-
jevech se začalo odehrá-
vat nesmírné fotbalové 
drama. Viktoria ve složení 
Dědič - Wana, Mudra, 
Bešťák, Biro, Vlček, Ho-
rák, Čulík, Červený, Hess 
a Bína zaskočila velkého 
favorita výborným výko-
nem. A v šokujících de-
vadesáti minutách se jí 
dařilo i střelecky. Čulík 
přihrál Horákovi, jehož 
přesný centr poslal Bína 
hlavou do sítě. Za chvíli 

Čulík propásl jasnou šanci a Viktoria byla stále nebezpečnější. 
Borel však nečekanou střelou vyrovnal a Gabetto po rohu přidal 
druhou branku Italů. Viktoriáni se však nevzdali a ještě před pře-
stávkou Biro z trestného kopu vyrovnal na 2:2. Po obrátce se hrálo 
převážně v režii domácích a po přihrávce Vlčka vstřelil Hess ve-
doucí gól Viktorie. Hostující Tiena za pár minut vyrovnal na 3:3, ale 
za tohoto stavu vstřelil Červený regulérní gól, který sudí Ivancsic 
z neznámých důvodů neuznal. Přesto byli diváci nadšeni skvělým 
představením.

Odveta v Itálii už tak slavná nebyla. Na horké půdě v Turíně 23. 
června na svého soupeře Viktoria nestačila a prohrála 1:5, když 
jedinou branku vstřelil Horák. Přestože byla ze soutěže vyřazena, 
nelze její účinkování ve Středoevropském poháru v roce 1935 pova-
žovat za neúspěch.

Juventus byl první pohárový soupeř, 
ale utkání bylo ohroženo

Viktoria Plzeň před domácím utkáním s Juventusem Turín v roce 1935. Sto-
jící zleva: Wanna, Biro, Bína, Červený, Dědič, Hess, Vlček, Horák, sedící zleva: 
Bešťák, Mudra, Čulík. Foto Starý most
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Pod největšími úspěchy je podepsán Maradona 
SSC Neapol, slavný soupeř Viktorie v dnešním utkání Evropské ligy, 
byla založena v roce 1926. Tou dobou se již v tomto italském městě 
nějaký pátek fotbal, kterému neřeknou Italové jinak než calcio, 
hrál. Prakticky vzápětí se Neapolští probojovali do nejvyšší italské 
soutěže. Na počátku 40. let však přišel pád do druhé ligy. O pár let 
později sice následoval návrat na výsluní, ale prakticky vzápětí pu-
tovala Neapol, která se zapletla do úplatkářského skandálu, znovu 
o soutěž níže. V 60. letech už se příznivci celku, který vyznává ble-
děmodré barvy, dočkali velkého úspěchu. V  sezóně 1961/62 totiž 
jejich milovaní fotbalisté zvítězili v  pohárové soutěži poté, co na 
stadionu v Římě porazili Real SPAL. O šest let později pak dělilo 
Neapol devět bodů od toho, aby získala své premiérové vítězství 
v italské lize. To nakonec v ročníku 1967/68 bral AC Milán. Z hráč-
ského kádru, který se o zisk stříbrných medailí zasloužil, jmenujme 
Antonia Juliana, dlouholetou oporu záložní řady Neapole, či legen-
dárního italského reprezentačního gólmana Dina Zoffa. Úspěchy 
zaznamenala Neapol také v nadcházející dekádě. Prala se o čelní 
příčky v Serii A, několikrát obsadila třetí místo a jednou skončila 
druhá, a v roce 1976 zvítězila v Coppa Italia, když v něm sestřelila 
vysoko 4:0 Veronu. O poznání lépe se Neapoli dařilo v 80. letech. 
V roce 1984 koupila z Barcelony fotbalového mága Diega Ma-
radonu a rázem z něj udělala nejdražšího fotbalistu planety. 
Malý velký muž argentinské kopané se stal brzy miláčkem 

celé Neapole, za kterou hrál až do roku 1991. A mohl s ní 
slavit zisky velkých trofejí. V sezónách 1986/87 a 1989/90 
Neapolští celkově zvítězili v Serii A a také si potřetí při-
psali triumf v  italském poháru. A aby toho nebylo málo, 
přidali v ročníku 1988/89 po vítězství v tehdy ještě finálo-
vém dvojutkání nad Stuttgartem triumf v Poháru UEFA. 

Z vrcholu na dno a zase zpátky
Věčná sláva, polní tráva. Toto pořekadlo přesně vysti-
huje situaci, která nastala v 90. letech v Neapoli. Klub 
se postupně dostal do finančních problémů, opustili 
ho jeho nejlepší hráči a výhry se nedostavovaly. Vý-
sledek této rovnice je jasný. V  sezóně 1997/98 na-
brala Neapol směr druhá liga poté, co pouze dvakrát 
v tomto ročníku dokázala zvítězit. Prakticky vzápětí se do první ligy 
vrátila, ale tato prvoligová kapitola trvala pouhopouhý rok. Ná-
sledně se ještě více prohloubily klubové problémy, Neapol vyhlásila 
bankrot a zamířila do nižších soutěží. Ze Serie C, třetí italské ligy, 
se však Neapolští vzápětí probojovali zpět do druhé ligy. A ani v ní 
dlouho nevydrželi. V ročníku 2007/08 už jsou zpátky mezi italskou 

SSC Neapol a její návrat na vrchol

Časy se mění. O tom ví fotbalový klub z  Neapole své. 

V  70. a 80. letech zářil, ale o dekádu později putoval do 

druhé ligy a v  novém tisíciletí musel vyhlásit bankrot. 

Následoval pád do ještě nižší soutěže, ale vzápětí přišel 

odraz ode dna. Nyní v  Neapoli zažívají šťastnější roky, 

které jsou podtrženy vítězstvím v Coppa Italia z loňského 

roku. Časy Maradony jsou zapomenuty, nyní hrají prim 

Cavani s Hamšíkem. 

elitou. Absolutní návrat Neapole na vrchol můžeme datovat do se-
zóny 2011/12, ve které si zahrála Ligu mistrů a předvedla se v ní díky 
svému ofenzívnímu pojetí hry ve skvělém světle. V prvé řadě však 
v tomto ročníku vybojovala další trofej do klubové sbírky. Její kořistí 
se poté, co na Olympijském stadionu v Římě porazila po brankách 
Marka Hamšíka a Edinsona Cavaniho Juventus 2:0, stal Coppa Italia. 

Cavani a Hamšík, 
neapolské hvězdné duo

Maradonova éra je v Neapoli již 
dávno passé. Obdiv Neapolských 

tak prakticky ve všech zápasech 
jejich milovaného celku směřuje 

k  jinému Jihoameričanovi. Tím je 
Edinson Cavani, uruguayský kano-

nýr, jenž hájí čest a slávu Neapole 
od roku 2010. Cavani je nyní nej-

lepším střelcem italské ligy, a tak 
není divu, že v  každém přestupním 

termínu se objeví nespočet zájemců, 
kteří by o tohoto ostrostřelce stáli. 

Zatím však Neapol i samotný čerstvě 

šestadvacetiletý fotbalista těmto nabídkám odolávají. Dalším, 
a v českém prostředí ještě známějším jménem na soupisce Nea-
pole, je Marek Hamšík. Slovenský reprezentant a největší fotba-
lová hvězda našeho východního souseda je hráčem celku, který 
vyznává bleděmodré dresy, od roku 2007, kdy přestoupil z Brescie. 
Na Apeninském poloostrovu po svém přestupu z  bratislavského 
Slovanu působí od svých sedmnácti let. Z dalších známých hráčů 
Neapole zmiňme Paola Cannavara. Tento velezkušený italský st-
oper je stálicí zadních řad soka Viktorky od roku 2006, přičemž 
zde strávil celou mládežnickou kariéru a nakoukl také do muž-
ského fotbalu. Na sedm let si však odskočil do Parmy a Verony, 
aby se poté vrátil. Záložní řadu si pak nemůžeme představit bez 
švýcarského internacionála Valona Behramiho. Tento rodák z Ko-
sova přišel do Neapole v  létě, přičemž za sebou má již angažmá 
v Laziu, West Hamu United či Fiorentině. Opomenout bychom také 
neměli jedničku týmu Waltera Mazzarriho. Tou je italský repre-
zentant Morgan De Sanctis, jenž zkoušel najít své fotbalové štěstí 
také mimo Apeninský poloostrov. Chvíli působil v celku FC Sevi-
lla, rok strávil v Galatasarayi. Barvy SSC dále, kromě jiných, hájí 
makedonský střelec Goran Panděv, švýcarský středopolař Gökhan 
Inler, Juan Zúñiga z  Kolumbie či letní posila defenzívy Alessan-
dro Gamberini. V zimním přestupním termínu pak Neapol získala 
z Porta zkušeného stopera Rolanda.

Představujeme soupeře / 
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www.plzen.eu

Evropské hlavní město kultury 2015

Hrajeme
evropskou ligu 
nejen
ve fotbale

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! 

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  

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 �nanční ohodnocení
- možnost technického i profesionálního růstu
- nadstandardní příplatky za směnnost
- 5 týdnů dovolené
- dotované �remní stravování
- širokou škálu �nančních i ne�nančních výhod
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LEŠENÍ
SCAFFOLDING s. r. o. 

www. scaffolding. ic. cz

Ofi ciální dodavatelé

Mediální partneři

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 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 2.4.
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Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

pro tisk 
CT-V1-lg-cmyk.eps 
CT-V1-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

pro tisk 
CT-V2-lg-cmyk.eps 
CT-V2-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png

DYBS 

 merchandising
 promotion
 sales force
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Soupiska

Brankáři 
1  Matúš Kozáčik  27. 12. 1983
24  Aleš Mandous  21. 4. 1992
33 Roman Pavlík  17. 1. 1976

Obránci
2  Lukáš Hejda  9. 3. 1990
6  Matěj Končal  8. 12. 1993
8  David Limberský  6. 10. 1983
14  Radim Řezník  20. 1. 1989
21  Václav Procházka  8. 5. 1984
28  Marián Čišovský  2. 11. 1979

Záložníci
7  Martin Zeman  28. 3. 1989
10  Pavel Horváth  22. 4. 1975
11 Martin Fillo 7. 2. 1986
12  Michal Ďuriš  1. 6. 1988
16  Vladimír Darida  8. 8. 1990
19 Jan Kovařík 19. 6. 1988
26  Daniel Kolář  27. 10. 1985
27  František Rajtoral  2. 3. 1986
29  David Štípek  31. 5. 1992 

Útočníci
9  Stanislav Tecl 1. 9. 1990
23  Marek Bakoš  15. 4. 1983
30 Roman Adamov 21. 6. 1981

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 Morgan De Sanctis 26. 3. 1977
12 Diamante Crispino 5. 9. 1994
22 Antonio Rosati 26. 6. 1983

Obránci
2 Gianluca Grava 7. 3. 1977
5 Miguel Britos 17. 7. 1985
11 Christian Maggio 11. 2. 1982
14 Huog Campagnaro 27. 6. 1980
25 Rolando Jorge Pires da Fonseca 31. 8. 1985
28 Paolo Cannavaro 26. 6. 1981
40 Emanuele Allegra 6. 5. 1994
41 Daniele Celiento 6. 8. 1994
44 Giuseppe Nicolao 5. 3. 1994
45 Francesco Savarise 21. 4. 1994
55 Alessandro Gamberini 27. 8. 1981

Záložníci
4 Marco Donadel 21. 4. 1983
13 Omar El Kaddouri 21. 8. 1990
16 Giandomenico Mesto 25. 5. 1982
17 Marek Hamšík 27. 7. 1987
18 Juan Zúñiga 14. 12. 1985
20 Blerim Dzemaili 12. 4. 1986
43 Giuseppe Palma 20. 1. 1994
85 Valon Behrami 19. 4. 1985
88 Gökhan Inler 27. 6. 1984
94 Giuseppe Fornito 6. 9. 1994

Útočníci
7 Edinson Cavani 14. 2. 1987
19 Goran Panděv 27. 7. 1983
24 Lorenzo Insigne 4. 6. 1991
33 Emanuele Calaio 8. 1. 1981 
42 Roberto Insigne 11. 5. 1994

Hlavní trenér 
Walter Mazzarri

/ Soupiska

HOSTÉ
SSC Neapol


