Vážení sportovní přátelé,
Dovolte mi přivítat vás na dalším pokračování naší evropské cesty. Po nádherných zážitcích, které nám naši fotbalisté připravili v soubojích s italskou Neapolí, změří Viktoria sílu se slavným tureckým týmem Fenerbahce SK.
Historie i přítomnost našeho soupeře z Istanbulu budí respekt, do souboje však jdeme se vztyčenou hlavou. Mohu
vás ujistit, že nepodléháme chvále, která se na tým snesla po suverénním vyřazení druhého týmu italské Série A.
Jsme si vědomi toho, že právě skromnost a poctivá koncentrace na každé utkání jsou základními předpoklady pro
úspěch. Na druhou stranu cítíme, že jsme schopni se také v tomto měření sil poprat o postup. V dnešním úvodním
dějství se navíc budeme moct opřít o vaši podporu.
Z rozhodnutí Disciplinární komise Evropské fotbalové asociace se odvetný duel v Istanbulu bude hrát před uzavřeným stadionem. Přáli jsme
si zažít vyhlášenou tureckou atmosféru, nicméně bezpečnostní důvody k tomuto kroku vedoucí naprosto respektujeme. Situace nás tak mrzí
především vzhledem k fanouškům, kteří již podnikli kroky k cestě do Turecka. Věříme, že je tento nepříjemný zážitek neodradí v cestách na
možné budoucí výjezdy Viktorie. Podpory našich příznivců na půdě soupeřů si velmi vážíme, také v hráčské kabině se fanoušci těší obrovskému respektu. Nucenou absenci v Istanbulu si můžete vynahradit právě dnes.
Vytvořili jste nám fantastickou kulisu během cesty základní skupinou, pomyslným vrcholem pak bylo únorové utkání s Neapolí. Jsem přesvědčen o tom, že také dnes na svá předchozí představení navážete. Atmosféru v Doosan Areně obdivuje celá republika a pro mě osobně je každý
domácí zápas malým svátkem.
Děkuji vám, že ani dnes v ochozech Štruncových sadů nechybíte.
Adolf Šádek
Generální manažer FC Viktoria Plzeň

Dear sport friends,
Let me welcome you to the next step on the way through the Europa League. After wonderful experiences, which our footballers prepared for
us during the fights with Napoli, Viktoria cross the swords with a Turkish team Fenerbahce SK.
History and present of our opponent from Istanbul command respect, however we will not enter the match with fear. I can ensure you we do not
succumb praise, which we face after the Round of 32. We are aware of the fact that it is humility and dutiful concentration on every single match,
which are a basic prerequisite to succeed. On the contrary, we do feel we are able to fight again. Moreover, we can rely on your support today.
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According to the UEFA the rematch in Istanbul will be played at a closed stadium without
fans. We wished to enjoy the famous hell Turkish atmosphere, nevertheless, we respect
the security reasons leading to this decision. We feel sorry mainly because of the fans
who wanted to go to Turkey. We believe this unpleasant experience will not discourage
the fans during other away matches. We really appreciate your away support and it commands respect among the players, too. That is why we all will have to enjoy it more today.
You created a great atmosphere during the group stage and the matches with Napoli. I am
convinced you will tie to your previous shows. The whole our country admire the atmosphere at Doosan Arena and for me personally every match is a little holiday.
Thank you all for being here in Štruncovy sady today.
Adolf Šádek
General manager FC Viktoria Plzeň
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Mönchengladbach, či Marseille,
i takové skalpy získal Fenerbahce SK
Vizitku

zdatného

a

velmi

nepříjemného

soupeře,

který za sebou nechal tak věhlasné týmy jako jsou
Mönchengladbach, Marseille, AEL Limassol, či Bate
Borisov, má bezesporu dnešní soupeř. I jeho cesta mezi

Mönchengladbach–Fenerbahce 2:4, L. de Jong, De Camargo–Raul
Meireles, Cristian 2, Kuyt
AEL Limassol–Fenerbahce 0:1, Egemen Korkmaz
Fenerbahce–AEL Limassol 2:0, Sow, Kuyt
Marseille–Fenerbahce 0:1, Bekir İrtegün
Fenerbahce–Mönchengladbach 0:3, Cigerci, L. de Jong, Hanke (PK)

šestnáct nejlepších týmů byla hodně trnitá a nelehká.

Cestu skupinou zahájili svěřenci trenéra Kocamana na
domácím stadionu
Sükrüho Saracoglua
remízovým zápasem
s Marseille. Poté si
„žlutí kanárci“ zajeli pro překvapivou
výhru do německého Mönchengladbachu. Ve třetím utkání pak
přivezlo Fenerbahce další vítězství, tentokrát z Limassolu a sice
zásluhou trefy Egemena Korkmaze. Stejně tak i odveta s AEK skončila zaslouženou výhrou jednoho z nejúspěšnějších týmů Turecka.
Perla Istanbulu, jak také bývá klub nazýván, bodoval i na stadionu
Velodrome, kde své domácí zápasy hraje Marseille. Vítězství zařídil
Bekir İrtegün. V posledním utkání skupiny pak Turci doma nestačili na Mönchengladbach, když prohráli 0:3. Porážku nesli fanatičtí
diváci těžce a za nepřístojnosti tak musel hrát Fenerbahce svoji
odvetu s Borisovem, kterého plzeňská Viktoria zná velice dobře,
ze svého tažení v Champions league, před prázdným hledištěm.
Branka z pokutového kopu v nastaveném čase ale rozhodla o postupujícím.

Zápasy Fenerbahce SK
Základní skupina – C
Fenerbahce–Marseille 2:2, Alex, Caner Erkin – Ayew, Valbuena
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Vyřazovací část – round of 32
Bate Borisov–Fenerbahce 0:0
Fenerbahce–Bate Borisov 1:0, Cristian (PK)

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
Vyřazovací část – round of 32
SSC Neapol–FC Viktoria Plzeň 0:3, Darida, Rajtoral, Tecl
FC Viktoria Plzeň–SSC Neapol 2:0, Kovařík, Tecl

V Istanbulu se bude
hrát před prázdnými
tribunami

Česko i díky Viktorii
vyhlíží dvě místa
v Lize mistrů

Uprostřed minulého týdne rozhodla UEFA, že Fenerbahce

V samostatné historii českého fotbalu si ještě tuzemské

bude znovu potrestáno za chování svých fanoušků.

fotbalové kluby nikdy nevylepšily pohárový koeficient tak

Přestože se utkání s BATE Borisov hrálo bez diváku, i tak

jako v tomto ročníku. A to stále ještě není konec, protože

objevily na hrišti světlice. UEFA tak udělila tureckému

Viktoria Plzeň může další body uhrát v osmifinále Evropské

týmu další trest. Odveta s Viktorii se tak odehraje za

ligy či případně v dalších kolech. Z pohledu výsledků v této

uzavřenými dveřmi, tedy bez diváků.

sezoně je Česko dokonce na výborném osmém místě.

„Každý z nás se těšil, že zažije podobnou atmosféru, jako panovala
na Besiktasi. Nakonec sice uvidíme hezký stadion, ale bude bohužel
bez diváků,“ komentoval novinku Pavel Horváth. „Kvůli tomu, aby
chodily plné stadiony, fotbal hrajeme. V Turecku je plno prakticky
na každém utkání a fanoušci tam jsou do fotbalu blázni. Určitě jsme
se na atmosféru těšili,“ přiznal Daniel Kolář. „Víme, že se nás tam
chystali jet povzbudit někteří lidé z Plzně. Jakmile vyjedou na venkovní zápas, cítíme jejich podporu a vážíme si jí. Je to škoda,“ dodal.
„Není to nic příjemného. Diváci vás vybičují k nejlepším výkonům,
kterých jste schopni dosáhnout. Ale když budete hrát před prázdným stadionem, bude to mít atmosféru přípravného zápasu,“ smutnil Marek Bakoš.

Ani takové fotbalové bašty jako Turecko, Belgie, či Nizozemsko, nedokázaly uhrát v aktuální sezoně více bodů než Česko, které těžilo
z vystoupení čtyř zástupců. Zatímco Sparta získala bodů jedenáct,
Liberec s Mladou Boleslaví vybojovaly po dvou bodech. Kapitola
Viktorie Plzeň ještě není uzavřena a prozatím získaných osmnáct
bodů ještě nemusí být definitivním číslem. Svými výkony překonala
i pražskou Slavii, jíž postup do semifinále v roce 1996 vynesl podle
dnešních kritérií 15,5 bodu. Za vítězství v hlavní fázi soutěží se udělují dva body, za remízu bod a v předkolech je to polovina.
Do konečného žebříčku se body sčítají a následně vydělí počtem
zástupců - proto má Česko prozatím za aktuální sezonu 8,25 bodu.
Avšak nejenom současný ročník je směrodatný. Pohárový koeficient, podle kterého se určuje počet týmů dané země v Lize mistrů
a Evropské lize, se totiž skládá z posledních pěti let. Česko má ze
sedmnácté příčky na dohled patnáctou pozici, která zaručuje dva
týmy v kvalifikaci o Ligu mistrů.
Pořadí zemí podle pohárového koeficientu
08/09

09/10

10/11

11/12

11/12

Celkem Ve hře

15. Dánsko

8,200

4,400

6,700

3,100

3,100

25,700

0 týmů

16. Rakousko

2,250

9,375

4,375

7,125

7,125

25,375

0 týmů

17. Česko

2,375

4,100

3,500

5,250

5,250

23,475

1 tým

18. Izrael

1,750

7,250

4,625

6,000

6,000

22,875

0 týmů

19. Rumunsko

2,642

6,083

3,166

4,333

4,333

22,624

1 tým

Zaujalo nás / VIKTORIÁN 8 EL 2013

5

Viktoria „přejela“ Neapol
a po zásluze postoupila
Husarský kousek se povedl plzeňským fotbalistům ve
vzájemné konfrontaci s italským týmem SSC Neapol.
Nejenže oba zápasy vyhráli, ale dokonce ani jedenkrát
neinkasovali a po zásluze postoupili mezi šestnáct
nejlepších týmů Evropské ligy.

Viktoria výtečně rozehrála partii už na hřišti soupeře, odkud si
přivezla náskok 3:0. Další z nádherných okamžiků pro plzeňské
fanoušky připravili svěřenci trenéra Pavla Vrby v odvetě, která
se hrála před zaplněnou Doosan arenou. Viktoriáni už od začátku
dávali soupeři jednoznačně najevo, že nehodlají celý zápas pouze
bránit. Již ve druhé minutě se odvážným průnikem vyznamenal Jan
Kovařík, jehož nebezpečná přihrávka do rozhozené obrany Neapole
však nenašla adresáta. Stejná situace se před brankou De Sanctise
odehrála o minutu později. Tentokrát pod sebe přihrával František
Rajtoral. Ve čtrnácté
minutě přišel od Radima Řezníka centr do
vápna Neapole, kde
se k hlavičce prodral
Marek Bakoš, ale jeho
pokusu pár centimetrů
chybělo. I hráči Neapole však rozhodně
nepřijeli zápas jen tak
odkopat a Matúš Kozáčik měl brzy plné ruce
práce. V osmadvacáté
minutě měl obrovskou šanci Marek Bakoš, ke kterému se dostal
rohový kop Pavla Horvátha, ale tísněný útočník nedokázal míč poslat mezi tři tyče. Do několika slibných příležitostí se ke konci poločasu viktoriáni dostali zejména ze standardních situací, ale žádná
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z nich k brance nevedla a tak první
poločas skončil bez branek 0:0.
Hned v první minutě druhého poločasu se ve výhodné pozici ocitl Marek Bakoš. Jeho pokus však letěl
jen několik centimetrů nad branku.
Z rychlého brejku v padesáté minutě zahrozili viktoriáni, když Jan
Kovařík našel výborně naběhnutého Vladimíra Daridu a De Sanctis
jen s vypětím sil jeho střelu udržel.
Vzápětí však již Doosan aréna vybuchla radostí, když si Jan Kovařík
našel výbornou pozici pro střelu,
kterou tentokrát De Sanctis neudržel a Viktorka šla do vedení 1:0!
V 73. minutě našel Daniel Kolář
Stanislava Tecla, který obhodil De
Sanctise a Viktorka vedla 2:0! Od té chvíle začínal zápas připomínat exhibici. Viktoriáni tlačili svého soupeře před jeho vápnem.
A k tomu přidávali nádhery v podobě přímého kopu Pavla Horvátha
ze sedmdesáté osmé minuty, kterou De Sanctis jen špičkami prstů
vytěsnil nad branku. V osmdesáté druhé minutě si nádherně naběhl
na centr Radim Řezník a zblízka napálil míč pouze do břevna.
„Jsem opravdu maximálně spokojen s výkonem hráčů i s výsledkem a jsem rád, že můžeme konkurovat i takovým mužstvům jako
je Neapol,“ usmíval se spokojeně po utkání plzeňský lodivod Pavel Vrba. Do prvního zápasu viktoriáni vstupovali s tím, že by rádi
překvapili. Do druhého již jako favorité na postup. „Je pravda, že
v druhém zápase náš způsob hry odpovídal výsledku z Neapole.
Mohli jsme si dovolit trochu přepychu. Nechali jsme Neapol více
hrát a sami jsme čekali na příležitosti, ze kterých bychom mohli
skórovat.“ Na konci tak odměnil aktéry zaplněný aplaudující sta-

dion. „Měli jsme i štěstí, ale tentokrát mám
pocit, že to štěstí šlo naproti těm, kteří srdcem chtěli postoupit více,“ dodal trenér.
V obou zápasech se střelecky prosadil novic týmu – Stanislav Tecl. „Je to až neuvěřitelné, ale jsem rád, že se nám to takto
povedlo. Oba dva zápasy jsme hráli dobře
a nebylo to tak, že bychom vyhráli náhodně.“
Plzeňský útočník popsal svoji domácí trefu
následovně. „Chtěl jsem obstřelit gólmana
a naštěstí se mi to povedlo. Jsem hrozně
rád, že se nám podařilo postoupit a ještě
k tomu jsem si dnešní utkání okořenil gólem.“ Po utkání neopomenul vyzdvihnout
týmovou práci. „Neapol hrála určitě lépe
než před týdnem. Zatlačila nás, ale poté,
co Honza Kovařík vstřelil gól, už utkání
pouze dohrávala. Když máte dát soupeři
čtyři branky, je těžké takový zápas otáčet.“
Domácí vítězství nad Neapolí si řádně užily
také zaplněné ochozy Doosan Arény. „Diváci
byli fantastičtí, skvěle fandili celých devadesát minut. Zápas si nesmírně užívali a jsem
rád, že jsme utkání zvládli i kvůli nim.“
Skore utkání otevřel v 51. minutě Jan Kovařík. „Když jsem v Jablonci míval šance, tak jsem pořád mířil a mířil a nikdy jsem gól
nedal. Nyní jsem zavřel oči a ‚plácnul‘ to tam. Když jsem viděl, jak
se balón šourá přes brankovou čáru, pocítil jsem obrovskou euforii a radost,“ popsal šťastný střelec svoji trefu. Vyřazení Neapole
z bojů o evropskou trofej určitě udělalo Západočechům na starém
kontinentu velkou reklamu. „Možná se Plzeň už dostává do povědomí i u širší evropské veřejnosti. Myslím si, že je jedině dobře, že
se takto český fotbal prosazuje. Můžeme si jenom přát, aby to takovým způsobem pokračovalo i nadále.“
„Vyhráli jsme před našimi fanoušky a to nás samozřejmě moc
těší. Udrželi jsme na uzdě mužstvo, které hrálo útočně a má hráče
světové kvality. Nedostali jsme od něj za oba dva zápasy gól, což
je zásluha celého týmu. Od brankáře až po útočníka,“ připomenul Marián Čišovský. Úvodního hvizdu odvety s Neapolí se nemohl

dočkat Daniel Kolář. „Hodně jsem se na zápas těšil. Byl to takový
dlouhý den, hrálo se až od devíti.Byl jsem rád, když už utkání začalo,“ tvrdil po zápase. Radost mu pak samozřejmě udělal výsledek, který Viktorka zaznamenala. On sám se podílel na destrukci
Neapolských gólovou přihrávkou na druhý zásah střetnutí, který si
připsal Stanislav Tecl. „Na hřišti jsem od toho, abych góly připravoval nebo je dával. Jsem tak rád, že jsem tento svůj úkol splnil,“
hlásal spokojeně.

FC Viktoria Plzeň–SSC Neapol 2:0 (0:0)
Diváci: 11 607
Branky: 51. Kovařík, 73. Tecl
ŽK: Limberský, Bakoš, Darida - Behrami, Donadel, Maggio,
Cavani, Gamberini
Rozhodčí: Viktor Kassai – Gabor Eros, György Ring – Robert
Kispal (všichni Maďarsko)
FC Viktoria Plzeň: Kozáčik – Limberský, Procházka,
Čišovský, Řezník – Horváth, Darida, Kovařík, Kolář (89.
Štípek), Rajtoral (83. Fillo) – Bakoš (57. Tecl) – trenér Pavel
Vrba
SSC Neapol: De Sanctis – Zuñiga, Rolando, Gamberini
(66. Cannavaro), Maggio – Donadel (45. Cavani), Dzemaili,
Behrami (45. Inler) – Pandev, Calaio, Insigne – trenér
Walter Mazzarri
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Pavel Horváth s Pavlem Vrbou
potěšili malé pacienty
Jedním z důvodů návštěvy bylo
předání šeku na částku přesahující
150 000 korun, kterou vyprodukovala Viktoria Plzeň, její obchodní
partneři a fanoušci v rámci charitativní akce Viktoriánské srdce – pomáháme fotbalem. Slavnostní chvíle
za přítomnosti ředitelky nemocnice Ing. Jaroslavy Kunové se odehrávala
symbolicky přímo v prostorách dětské chirurgie a naznačila tak, kam budou
vybrané peněžní prostředky směřovat. „Je to velký dárek pro nás všechny,
za který jsme opravdu vděčni. Nejen finanční podpora, ale i návštěva Pavla
Horvátha a pana Vrby, udělala radost nám i dětem,“ děkoval zástupcům Viktorie přednosta chirurgické kliniky Prof. MUDr. Vladislav Třeška DrSc.

V rámci charitativního projektu ´Viktoriánské srdce
– pomáháme fotbalem´navštívili Pavel Vrba společně
s Pavlem Horváthem oddělení Dětské chirurgie
Chirurgické kliniky FN v Plzni. Oba viktoriáni rozdávali
kromě dárků všem malým pacientům především
pozitivní atmosféru a energii. „Sledujete fotbal,
kluci? Já už moc ne, jen se na hřišti snažím občas
popoběhnout,“ rozesmál hned po vstupu na oddělení
malé pacienty Ondru s Davidem Pavel Horváth.

Léto 2013
Levné letenky
nejen do Evropy!
Paříž Nice Řím Neapol Katánie Lamezia Terme Olbie Cagliari Soluň Corfu Zakyntos
Chania Heraklion Rhodos Kos Larnaca Barcelona Valencie Bilbao Palma de Mallorca
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www.smartwings.com
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Generální partner mládeže

S Besiktasem zahájila
Viktoria pouť Evropou
Bylo to jako hodně příjemný sen, který se ztál dlouho

Hlavní partner mládeže

nesplnitelný.

Vzpomínky

na

mnichovský

Bayern

v jedenasedmdesátém roce už dávno vybledly, když
se Viktoria v roce 2010 konečně po dlouhých 39 letech
opět probojovala do pohárové Evropy. Spanilou jízdu
Českým pohárem zakončila finálovým vítězstvím 2:1 nad
Jabloncem a cesta do vyřazovacích bojů o Evropskou
ligu byla otevřená. Los určil plzeňskému týmu turecký
Besiktas Istanbul, který byl v evropských pohárech

Partneři mládeže

Významní partneři

ostříleným celkem.

V Plzni se hrát nemohlo, stadion pro soutěže UEFA nevyhovoval
a volba tak padla na pražskou Letnou, kde Viktoria slavila pohárové
vítězství s Jabloncem. Ve čtvrtek 29. července 2010 poslal trenér
Pavel Vrba do boje mužstvo L. Krbeček - Rajtoral, Bystroň, Navrátil, Limberský - Horváth, Rada - Petržela (90. Hájovský), Kolář
(67. Střihavka), Jiráček (86. Hruška) - Rezek. Viktoria vzala turecké
hradby drtivým útokem. Rychlou kombinací se dostávala do šestnáctky Besiktasu a vytvářela si šance jako na běžícím pásu. Střely
Rezka a Horvátha ještě brankář lapil, ale na ukázkovou akci z 28.
minuty už byl krátký: Horváth přihrával a obránce Limberský bombou napnul síť - 1:0. Fanoušci byli v úžasu, hosté v šoku...
Viktoria ale hrála v euforii a hnala se nadále na zteč turecké branky.
Další gól však už turecký gólman nepustil a naopak udeřilo na druhé
straně. Quaresma fauloval bez trestu Rajtorala, ten se rychle zvedl
z trávníku a Quaresma pohotově upadl přes jeho nohu. Sudí nařídil
naprosto nečekaně penaltu, kterou proměnil Delgado ve vyrovnávací gól. „Škoda, měli jsme tři velké šance. Chtěli jsme soupeře zaskočit, což se povedlo, ale bohužel srovnali z vymyšlené penalty,“
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litoval
střelec
gólu David Limberský.
Zklamaný z výsledku byl i trenér Pavel Vrba: „Trochu jsme doplatili na
to, že jsme hráli poháry opět po dlouhé době. Převedli jsme ale výkon, za který se nemusíme stydět.“
Hráči Viktorie v Istanbulu před návštěvou 31 000 diváků předvedli
statečný výkon. Sestava L. Krbeček - Rajtoral, Bystroň, Navrátil,
Limberský - Horváth (83. Rýdel), Rada - Petržela (75. Hruška), Kolář (75. Hájovský), Jiráček - Rezek přestála úvodní nápor domácích
a v ohlušující atmosféře kontrovala brejky Petržely a Limberského.
Navíc zahrozila Horváthem z trestného kopu. Po třiceti minutách
však přišel osudový moment. Brankář Krbeček rozehrál míč nakrátko na paty stopera Navrátila, balonu se zmocnil Quaresma
a řítil se sám na branku. Navrátil ho fauloval těsně před šestnáctkou a okamžitě viděl červenou kartu. Turci se dostali do tlaku a
Quaresma jim zajistil vedení. Viktoria se ani v oslabení nevzdávala.
Gólem do šatny mohl vyrovnat Jiráček, trefil však jen gólmana.
Pár minut po obrátce přišla další těžká rána pro Viktorii. Limberský inkasoval druhou žlutou kartu a byl vyloučen. O devíti hráčích
už byl plzeňský tým bez šance. Druhý gól vstřelil hlavou Delgado
a skóre na konečných 3:0 završil Slovák Hološko. „Možnost na
zvrat jsme měli ještě minutu před přestávkou při šanci Jiráčka.
Po vyloučení Limberského naše naděje pohasly,“ viděl klíčové okamžiky odvety trenér Pavel Vrba. Celkovým skóre 1:4 byla Viktoria
vyřazena, ale rozhodně výkonem nezklamala. Výsledek ovlivnila
především pohárová nezkušenost a v prvním duelu i sporné rozhodnutí sudího.
Besiktas Istanbul byl v novodobé historii prvním soupeřem Viktorie
v pohárové Evropě, plzeňský tým přes něho nepřešel a právě teď
nastal čas odvety. Do Plzně přijede v osmifinále Evropské ligy další
turecký celek Fenerbahce Istanbul, což je pro Viktorii velká výzva!
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Fenerbahçe SK, žlutí kanárci
z Istanbulu
„Vojna s Turkem musí bejt,“ hlásal v červenci 2010
transparent, pod kterým se ukazoval tribunám na Letné
voják Švejk v dresu Viktorky. Utkáním předkola Evropské
ligy s istanbulským Beşiktaşem tehdy Viktoria vstoupila
po dlouhých sezónách čekání do evropských pohárů.
O dva a půl roku později hrají Západočeši osmifinále té
samé soutěže a jejich sokem je znovu tureckým tým,
tentokrát se střetnou s Fenerbahçe. A opět nás čeká
úchvatná podívána.

Demirel, Topal, Kuyt, Meireles...
Hvězdy na všech postech

Fenerbahçe, které vedl bývalý legendární
brazilský fotbalista Zico, svého největšího
úspěchu v pohárové Evropě. Dokráčelo až
do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde mu vystavila
stopku Chelsea, budoucí finalista soutěže.
Tou dobou nastupovali v dresu Fenerbahçe
takové hvězdy, kterými jsou brazilský bek
Roberto Carlos, ghanský reprezentant
Stephen Appiah či Alex, bývalý kapitán
klubu, jenž v zimě zamířil zpět do své
rodné Brazílie, kde bude oblékat barvy
klubu Coritiba.

Turecké peklo
Více než stoletá historie
Když Fenerbahçe, soupeř Viktorky v osmifinále Evropské ligy,
vznikl, existovala ještě Osmanská říše a Turecko mělo spatřit světlo světa až o jedenáct let později. Psal se tehdy rok 1907
a trojice istanbulských mladíků se rozhodla, že založí sportovní
klub. O tři roky později přijal následně tento celek také své typické
barvy a byl vytvořen jeho znak. Klub si postupně začal získávat
oblibu a jeho velkým příznivcem se stal také zakladatel moderního
Turecka, Mustafa Kemal, zvaný Atatürk. Není se čemu divit,
že mělo Fenerbahçe tak velkou diváckou podporu. Bylo
totiž velmi úspěšné a jeho fotbalisté pravidelně v domácích soutěžích a na tamních turnajích vítězili. Tento stav
trval i poté, co vznikla na sklonku 50. let profesionální
turecká liga. Hned v jejím úvodním ročníku se podařilo
fotbalistům Fenerbahçe získat svůj premiérový titul. A
nebyl to jeho triumf zdaleka poslední. Od té doby „žlutí
kanárci“ kralovali nejvyšší turecké soutěži hned osmnáctkrát, naposledy se stali mistry v sezóně 2010/11.
Několikrát do své sbírky úspěchů přidali také trofej za
vítězství v tureckém poháru. Ten zatím poslední vybojovali v předchozí sezóně. V ročníku 2007/08 dosáhlo
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V souvislosti s jakýmkoliv tureckým
fotbalovým klubem nesmíme nikdy
zapomenout zmínit místní příznivce.
Pekelná atmosféra, která v tamních ochozech panuje, je typickým
jevem prakticky každého klání.
Často se pak stává, že neukázněnost tureckých fanoušků vede

k velkým pokutám pro klub jejich srdce. Příznivci Fenerbahçe, kteří se opravdu nemají rádi s fanoušky zbývajících dvou
slavných istanbulských klubů, tak nemohli sledovat v hledišti
domácí bitvu svého týmu proti běloruskému BATE Borisov.
Důvod? Chování fanoušků během domácího střetnutí s Olympique Marseille. I tak se však na trávníku během duelu, který
určil, kdo bude soupeřem Viktorky, objevily světlice. Příznivci
Fenerbahçe je totiž posílali vzduchem přes tribuny. UEFA se
rozhodla zasáhnout i tentokrát, a tak se i venkovní klání Viktorky
s Fenerbahçe, které je na programu na Şükrü Saracoğlu Stadyumu 14. března, obejde bez diváků.

Soupiska Fenerbahçe je plná velkých
osobností světového fotbalu. V brance
tureckého celku září již několik sezón
Volkan Demirel, který je zároveň členem
reprezentačního výběru Turecka, se kterým získal na evropském šampionátu v roce
2008 bronzové medaile. O to, aby měl Demirel co nejméně práce, se stará společně se
svými spolubojovníky z obrany Joseph Yobo.
Tento nigerijský stoper v letošním roce zvítězil na africkém mistrovství a mezi léty 2002 až
2010 působil v anglické Premier League, kde
nastupoval v dresu Evertonu. Velkou postavou
defenzívy Fenerbahçe je také Gökhan Gönül.
Tento osmadvacetiletý hráč působí v dresu soka
Viktorie od roku 2007. Až o dva roky později přestoupila do tohoto istanbulského celku další stálice obrany Fenerbahçe, Bekir İrtegün. Pozornost
Západočechů bude také poutat Mehmet Topal. Tento
defenzivní středopolař dříve nastupoval za Galatasaray a dvě sezóny strávil také v barvách Valencie.
Ze Španělska pak v létě 2012 přestoupil zpět do Istanbulu, k nelibosti všech fanoušků Galatasaraye si však
vybral jejich úhlavního fotbalového nepřítele. Velkou
posilu do záložní řady přivítalo Fenerbahçe také v zimním přestupním termínu. Emre Belözoğlu však viktoriány strašit nebude, neboť v Evropské lize již nastupoval
za Atlético Madrid. Malý velký Turek tak už ví, jaké to je
s Viktorií prohrát. Pozor si však budou muset Plzeňané
dát na dalšího hráče, který sice není velký vzrůstem, ale o jeho
umu fotbalovém nepochybuje nikdo. O kom je řeč? O slovenském
ofenzívně laděném fotbalistovi Miroslavu Stochovi, který vstřelil dle FIFA v loňském roce nejkrásnější gól sezóny. Z dalších
známých tváří ze záložní řady jmenujme portugalského reprezentanta a někdejšího hráče Chelsea Raula Meirelese či Canera
Erkina. Velkou sílu má Fenerbahçe také v útoku. V létě ulovilo
z Liverpoolu Dirka Kuyta, kanonýra z Nizozemska par excellence.
Vedle bývalé hvězdy Reds nastupuje senegalský reprezentant
Moussa Sow či Pierre Webó, který přestoupil do Fenerbahçe před
pár týdny z Istanbul BB.
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Chcete pracovat v Doosan Škoda Power?
Ve společnosti s tradicí a silným zázemím globálně působícího koncernu Doosan?

Hrajeme

evropskou ligu
nejen
ve fotbale

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

www.plzen.eu
Evropské hlavní město kultury 2015
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Partneři
LEŠENÍ

merchandising
promotion
sales force

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

DYBS

Oficiální dodavatelé

P L Z E Ň

Základní barevné pozitivní provedení značky

Mediální partneři

natery

Varianta 1

Manuál značky České televize

Verze 1.2

malby

1.1

Varianta 2
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Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná

Zdrojové soubory

Zdrojové soubory
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Soupiska
HOSTÉ
Fenerbahçe SK

DOMÁCÍ
FC Viktoria Plzeň
Brankáři
1 Matúš Kozáčik
24 Aleš Mandous
33 Roman Pavlík

Obránci
2 Lukáš Hejda
6 Matěj Končal
8 David Limberský
14 Radim Řezník
21 Václav Procházka
27 František Rajtoral
28 Marián Čišovský

9. 3. 1990
8. 12. 1993
6. 10. 1983
20. 1. 1989
8. 5. 1984
2. 3. 1986
2. 11. 1979

Obránci
2 Egemen Korkmaz
3 Hasan Ali Kaldırım
4 Bekir İrtegün
6 Joseph Yobo
33 Reto Ziegler
53 Serdar Kesimal
77 Gökhan Gönül

27. 10. 1981
1. 3. 1989
15. 2. 1985

3. 11. 1982
9. 12. 1989
20. 4. 1984
6. 9. 1980
16. 1. 1986
24. 1. 1989
4. 1. 1985

3. 3. 1986
19. 10. 1989
17. 3. 1983
25. 6. 1983
31. 1. 1981
1. 11. 1984
7. 9. 1983
6. 1. 1994
4. 10. 1988

1. 9. 1990
21.6.1982
1. 6. 1988
15. 4. 1983

Útočníci
7 Moussa Sow
11 Dirk Kuyt
23 Semih Şentürk
99 Pierre Webó

19. 1. 1986
22. 7. 1980
29. 4. 1983
20. 1. 1982

6. 12. 1963

Hlavní trenér
Aykut Kocaman

28. 3. 1989
22. 4. 1975
7. 2. 1986
8. 8. 1990
19. 6. 1998
27. 10. 1985
31. 5. 1992

Útočníci
9 Stanislav Tecl
20 Roman Adamov
12 Michal Ďuriš
23 Marek Bakoš
Hlavní trenér
Pavel Vrba
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Brankáři
1 Volkan Demirel
34 Mert Günok
85 Serkan Kırıntılı

Záložníci
5 Mehmet Topal
9 Miroslav Stoch
14 Raul Meireles
16 Cristian
21 Selçuk Şahin
27 Miloš Krasić
38 Mehmet Topuz
48 Salih Uçan
88 Caner Erkin

Záložníci
7 Martin Zeman
10 Pavel Horváth
11 Martin Fillo
16 Vladimír Darida
19 Jan Kovařík
26 Daniel Kolář
29 David Štípek

Asistenti trenéra
Karel Krejčí
Jiří Skála
Pavel Průša
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27. 12. 1983
21. 4. 1992
17. 1. 1976

20. 12. 1968
10. 10. 1973
24. 11. 1961

