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Plzeri - Na dnešním utkání fot.
balové LÍgy mistr mezi Vik-
toriÍ PlzeĎ a AC MiIán budou
fandit italskému veIkoklubu.
Pritom jsou to Češi, někteŤí
dokonce z PLzné. JenŽe také
jsou členy oficiá}nÍho fan.
klubu AC Milán .Rossoneri

Cechi e Slovacchi-.
U jeho vzniku v České re.

1lublice stál jednatŤicetilety
l)lzeĎan Jaroslav Novák. ,,od
malička jsem AC Milán fandiI
a v roce 2005 jsem s kamará-
dem zaloŽil webové stránkv
acmilan.cz na podporu tohoto
klubu u nás. o rok později uŽ se

nám podaŤilo stát se oficiál-
ním členem asociace ital-
skÝch fanklubti AIMC, která
sdruŽuje všechny fankluby
AC Milán po celém světě. Pro
velkÝ zájem ze Slovenska jsme
V roce 2007 roŽšiŤili naší pti.
sobnost i k našim soused m, a
tak se zrodil československy
fanklub slavného italského
klubu,..vypráví.

Ve fanklubu je zatím osm-
desát oficiáIních člen a na
prosluly stadion San Siro mo-
hou jezdit na kaŽdé domácí
stŤetnuti.,,Máme pŤednostní
právo na lÍstky na San Siru a
snaŽÍme se jednou aŽ dvakrát
do roka uspoŤádat oficiální

vyjezd'. Mnoho čIen pŤed-
nostního práva vyuŽivá i jin-
dy a jezdi n a zápasy v menších
skupinách. Italská strana nám
dodává i suvenyry, hráčské
karty. A máme také slevu de.
set procent do vŠech oficiál-
nÍch fanshopti v Miláně,.. vy-
počítávávyhody Novák.

Dnes proto v Edenu nemriŽe
chybět. I kdyŽ ještě jako do-
rostenec oblékal dres plzeĎ-
ské Viktorky, postaví se ten-
tokrát po bok italskfch fa.
nouškri. ,,Je to skvěIé, Že Mi-
Ián dostal zrovna PlzeĎ a mri-
Žeme vidět AC doma. Z ltálie
jsme dostali zhruba paďesát
IÍstkti, takŽe náš fanklub bude

v sektoru hostri. UŽ jsme byli v
Miláně a byl to skvělf záži-
tek,.. Ťíká mtsž, kterÝ podniká
vreklamě.

Italové mají postup ze zá-
kladní skupiny Ligy mistrri uŽ
jist , a proti Plzni tak nechají
odpočívat několik hvězd včet.
ně kanonyra Ibrahimoviče.
,,Mrzimě, Že zde nebudouhrát
největší hvězdy, ale vzhledem
k nabitému programu by byla
určitě velká škoda, kdyby se
někdo Z opor zranil. očeká-
vám, Že zápas bude hodně vy.
rovnany, a kdyŽ to bude remí.
za, zlobIt se nebudu,,, pŤizná.
vá Novák, Že pŤece jen pŤeje
uspěch i Viktorce.Jaroslav Novák se šálou fank|ubu AC Milán. Foto: Deník P. Novák


