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Vstup do nové sezóny 2012/2013 se nám podařil. 

Přestože jsme po domácí výhře nad Pardubicemi 

přivezli z Bohemians jen bod, i když jsme vítězství 

ztratili až v nastaveném čase, je možno říci, že                 

se vstup karvinským fotbalistům do nové sezóny 

vydařil.  

Jsem si vědom, že se fotbal hraje především o body. 

Stejně jako výsledek je ale důležitý předvedený způ-

sob hry. Trenér musí naordinovat hráčům atraktivní 

kopanou pro diváky, aby se jí skutečně bavili. Pokud 

se to podaří, můžeme očekávat plné tribuny       

fanoušků, což je pro hráče největší motivace k dal-

ším kvalitním výkonům. A to je to, co bych si přál      

na fotbalovém stadionu v Karviné zažít nejvíce.

A vlastně i proto podporuje společnost OKD fotbal 

v našem městě. Chceme nabídnout lidem po těžké 

práci příležitost, aby se mohli společně radovat 

z vítězství a skvělých výkonů domácího týmu, měli 

dobrý pocit, že svůj volný čas strávili smysluplně       

a zároveň jim přinesl radost.

Tři body z dnešního duelu přeje

 

Ing. Leo Bayer

provozní ředitel OKD, a.s.
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„FANDĚME KARVINSKÉMU FOTBALU
A BUDE NÁM SPOLU DOBŘE“



REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Pavel Malura

Asistenti trenéra: Petr Gibala, Jan Pánik

Kondiční trenér: Michal Hrubý

Trenér brankářů: Jakub Kafka

Vedoucí mužstva: Petr Hort

Lékař: MUDr. Zdeněk Vojkůvka

Masér: Kamil Skopal

Kustod: Václav Posel

BRANKÁŘI

1  Lukáš Paleček  15.12.1980 

18 Matej Rakovan 14.3.1990 

28 Tomáš Hájek  28.9.1986 

OBRÁNCI

2 Josef Hoff mann 19.11.1978 

3 Václav Cverna 17.5.1988 

4 Tomáš Knötig 13.4.1989 

5 René Bolf 25.2.1974 

16 Jakub Hottek 24.6.1983

20 Ondřej Cverna 30.7.1990 

22 Ibrahim Škahič 25.10.1993 

23 David Mikula 30.3.1983

25 Tomáš Hrtánek 7.6.1988 

ZÁLOŽNÍCI

7 Elvist Ciku 16.8.1986 

9 Richard Vaněk 11.6.1991 

10 Admir Vladavič 26.6.1982 

12 David Puškáč 14.5.1993 

17 Petr Wojnar 12.1.1989 

21 Vladimír Mišinský 8.7.1986 

26 Roman Fischer 24.3.1983 

27 Emil Le Giang 26.2.1991 

ÚTOČNÍCI

8 Richard Vaclík 21.5.1991 

11 Antonín Presl 6.8.1988

14 Aleš Besta 10.4.1983 

15 Jakub Legierski 17.1.1994 

19 Václav Juřena 2.2.1991 

24 Pavel Vrána 13.6.1985
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REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Aleš Křeček

Asistenti trenéra: Jaroslav Švach, Marek Kalivoda

Trenér brankářů: Marek Kalivoda

Vedoucí mužstva: Jakub Holcman

Lékař: MUDr. Miroslav Budoš

Maséři: Michal Molek, Jaroslav Del Favero

BRANKÁŘI

17 Stanislav Dostál 20.6.1991

30 Aleš Kořínek 9.1.1983

OBRÁNCI

2 Michal Malý 29.5.1987

5 Zdeněk Kroča 29.9.1980

15 Jakub Jugas 5.5.1992

18 Tomáš Hájek 1.12.1991

23 Pavel Malcharek 16.2.1986

27 Lubomír Kubica 10.3.1979

ZÁLOŽNÍCI

3 Martin Hruška 11.5.1981

4 Lukáš Holík 23.8.1992

6 Pavol Ruskovský 11.2.1985

8 Roman Dobeš 29.7.1978

11 Lukáš Salachna 27.4.1992

12 Pavel Plšík 23.10.1985 

13 Bronislav Červenka 27.9.1975

14 Lukáš Motal 6.3.1990

21 Tomáš Polách 16.1.1977

26 Radim Bublák 21.8.1990

ÚTOČNÍCI

7 Lukáš Železník 18.6.1990

9 Štěpán Červenka 15.5.1990

10 Tomáš Poznar 27.9.1988

16 Martin Bača 30.9.1985

20 Róbert Matejov 5.7.1988

25 Petr Kurtin 29.9.1992



roky na Britských ostrovech. Hrál pátou anglickou soutěž 

za Luton Town a také za skotský Kilmarnock.  Kvůli rodině 

se však vrátil do zadních řad Ševců. Téměř dvoumetrový 

zadák bývá nebezpečný při standardních situacích, zdobí 

jej důraz a výborná hra hlavou.

Druhým hodně známým jménem, jež přišlo do Zlína,       

je záložník Bronislav Červenka. Ten naposledy působil 

v Interu Baku, kde zažil největší úspěchy ve své kariéře. 

Dvakrát se radoval z mistrovského titulu, jednou byl druhý 

i třetí. Ve třech případech se s týmem dostal do fi nále 

ázerbájdžánského poháru a navrch si zkusil kvalifi kaci      

o lukrativní Ligu mistrů i Evropskou ligu. Když přemýšlel 

o návratu do Česka, tak jiný klub než Zlín nepřicházel 

v úvahu. „Byla to jasná priorita. Jedině kdyby o mě vedení 

nemělo zájem, tak bych se rozmýšlel. Ale rychle jsme      

se domluvili, za což jsem rád,“ uvedl pro klubový web.
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Zlín dorazil do Karviné po debaklu 0:4 z předchozího 

utkání na hřišti 1. HFK Olomouc. Takový výsledek se            

u nováčka z Holice opravdu nečekal. Ševci tak navázali 

v negativním slova smyslu na závěrečné utkání minulé 

sezóny, kdy si odvezli také čtyři „kousky“ z Třince. Ale tam 

aspoň jeden gól dokázali vstřelit. „Byl to totální propadák 

a dostali jsme pořádnou facku. Selhali jsme individuálně 

a na hřišti jsme nepůsobili jako jeden tým,“ nehledal 

výmluvy kapitán Zlína Tomáš Polách. Trenér Aleš Křeček 

to viděl podobně. „Podali jsme špatný výkon a hráči by     

si měli sáhnout do svědomí. V obraně jsme udělali takové 

chyby, které se nevidí ani v žácích,“ uvedl na klubovém 

webu čtyřicetiletý kouč, který pro dnešní zápas chystal 

hned několik změn v sestavě.

Před sezónou se po dvou letech do Zlína vrátil odchova-

nec tehdejšího Gottwaldova Zdeněk Kroča. Ten strávil dva 

NA KARVINOU PŘICHYSTÁM ZMĚNY 
V SESTAVĚ, tvrdí trenér Křeček
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Josefe, poprvé po sedmi zápasech jste 

inkasovali. Asi by vám to tolik nevadilo, 

kdybyste výhru 2:1 na hřišti střížkovské 

Bohemky uhájili?

Ano, máte pravdu. Ale každá série jednou končí          

a nemohli jsme počítat s tím, že každý zápas                 

do konce sezóny odehrajeme vzadu na nulu.                    

Je pravdou, že když dáme dva góly venku a nevyhra-

jeme, tak to zamrzí. To by se nám stávat nemělo.

Převládá ve vás ještě zklamání z neu-

hájení vítězství?

Každý gól těsně před závěrečným hvizdem zamrzí. 

Nezvládli jsme to a můžeme si za to sami. Takto 

nakopnutý míč do vápna musíme s přehledem 

poslat pryč. Bohužel nestalo se a byli jsme za to 

potrestáni.

Vy jste univerzál. Můžete nastoupit 

vpravo i vlevo. V přípravě vás trenér 

Malura zkoušel na pozici defenzivního zálož-

níka a vypadá to, že jste se osvědčil…

Mně je jedno, kde hraju. Samozřejmě je to něco   

jiného, ale nevadí mi to. Sice jsem na tomhle postu 

hrál naposledy někdy v žácích, ale člověk si zvykne 

na všechno. Nemám s tím vůbec žádný problém.

Trenér Malura produkuje styl 4-2-3-1. 

Minulou sezónu jste nejčastěji hráli 

v klasickém rozestavení 4-4-2. Je v tom velký 

rozdíl? Co konkrétně vy musíte ve hře změnit?

Je to něco jiného než hrát beka. Musím rozehrávat, 

bránit. Ale opravdu s tím nemám problém.

Jak si rozumíte s Romanem Fischerem, 

který nastupuje vedle vás?

Roman je velmi zkušený fotbalista, který už něco 

odehrál. Má toho spoustu za sebou. Spolupráce 

s ním , ale i s Petrem Wojnarem je v pohodě, navzá-

jem si vyhovíme. Samozřejmě se potřebujeme ještě 

víc sehrát, ale myslím si, že nám to prozatím klape.

Jak jste vůbec reagoval na skutečnost, 

když jste se dozvěděl, že trenér Malura 

má v úmyslu vás zkusit jako defenzivního 

záložníka?

No samozřejmě mě to hodně překvapilo. Ale nijak 

zvlášť jsem to neřešil. Jsem univerzální hráč a snažím 

se na každém postu hrát co nejlépe.

JOSEF HOFFMANN: 
ZTRÁTA NA BOHEMCE NÁS MRZÍ



Značnou část kariéry jste prožil v Baníku Značnou část kariéry jste prožil v Baníku 

Ostrava, se kterým máte i mistrovský Ostrava, se kterým máte i mistrovský 

titul. Vzpomenete si občas na tu báječnou titul. Vzpomenete si občas na tu báječnou 

jízdu celou sezónou nebo už to odvál čas?jízdu celou sezónou nebo už to odvál čas?

Někdy si na to člověk vzpomene, to je jasné.          Někdy si na to člověk vzpomene, to je jasné.          

Vzpomínky mám samozřejmě krásné, ale přeci jen Vzpomínky mám samozřejmě krásné, ale přeci jen 

už je to nějaká doba a žít se z toho nedá věčně.už je to nějaká doba a žít se z toho nedá věčně.

Vaše slova potvrzuje třeba Dukla Praha, 

která se v minulé sezóně, coby nováček 

nejvyšší soutěže, umístila na šestém místě      

a snad do předposledního kola hrála o před-

kolo Evropské ligy.

To jen potvrzuje tu kvalitu, kterou i naše druhá          

liga má. Člověk musí více makat, být důraznější           

a tvrdší. Jednoduše nesmí nic vypouštět.  

Značnou část kariéry jste prožil v Baníku 

Ostrava, se kterým máte i mistrovský 

titul. Vzpomenete si občas na tu báječnou 

jízdu celou sezónou nebo už to odvál čas?

Někdy si na to člověk vzpomene, to je jasné.          Někdy si na to člověk vzpomene, to je jasné.          

Vzpomínky mám samozřejmě krásné, ale přeci jen Vzpomínky mám samozřejmě krásné, ale přeci jen 

už je to nějaká doba a žít se z toho nedá věčně.už je to nějaká doba a žít se z toho nedá věčně.
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Druhou ligu už nějaký ten rok kopete. 

Jak se vám jeví její úroveň?

Podle mě se úroveň zvedá. Nastupuje v ní plno mla-

dých šikovných kluků a není to vůbec špatné. Liga je 

strašně vyrovnaná a opravdu v téhle soutěži může 

každý porazit každého, což dokazuje třeba minulá 

sezóna, kdy rozdíly mezi jednotlivými týmy byly 

opravdu minimální a rozhodoval opravdu každý 

bodík.
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Nejen první tým MFK OKD Karviná má nového    

kouče. Po Tomáši Bernadym, který odešel do Baníku 

Ostrava a sportovním manažerovi Petru Mašlejovi, 

převzal rezervní celek Jindřich Dohnal, který proza-

tím trénoval pouze mládežnické týmy. Vypozoroval 

za půldruhého měsíce, co tým převzal, nějaké rozdí-

ly mezi mužským a mládežnickým fotbalem?    

„Rozdíl je především v taktickém myšlení. 

Kluci z béčka jsou takticky vyspělejší. Přeci 

jen dorostenci se pořád učí,“ řekl kouč. 

Nad nabídkou trénovat rezervní celek dlouho nevá-

hal. „Nebyl čas váhat, protože se to seběhlo 

celkem rychle. Vzal jsem si den na rozmyšle-

nou a nakonec jsem nabídku přijal,“ uvedl 

Dohnal, který se svým týmem, coby divizním  

nováčkem vstoupil do sezóny přesvědčivým vítěz-

stvím 3:0 na půdě béčka SFC Opava. V úvodním 

zápase měl k dispozici větší počet hráčů z áčka. Bude 

v tomhle trendu pokračovat i v dalších utkáních? 

„Zřejmě ne, tohle byla spíše výjimka. Určitě 

takhle početnou skupinu hráčů z prvního 

týmu už mít k dispozici nebudeme. Ale před 

každým zápasem si nějakého hráče od         

trenéra Malury vypůjčíme,“ prohlásil Jindřich 

Dohnal.

Velmi dobrý výkon podal v nedělním utkání Václav 

Juřena, který dva góly dal a další šance ještě          

nevyužil. „Václav hrál velmi dobře, po celý 

KARVINSKÉ BÉČKO PŘEVZAL 
JINDŘICH DOHNAL

foto: František Géla



zápas byl hodně nebezpečný. Výborně se 

pohyboval na ofsajdové hranici, kde si sbíhal 

pro míče. Navíc po faulech na něj jsme zahrá-

vali několik standardních situací, takže       

celkově velmi dobrý výkon,“ chválil tohoto 

jednadvacetiletého útočníka kouč karvinské rezervy.

Karvinská rezerva by se chtěla slovy trenéra držet 

v horní části tabulky a produkovat kvalitní fotbal, 

který se bude líbit divákům. „Kvůli tomu se            

na fotbal chodí. Preferuji moderní styl. 

V útočné fázi přečíslování po stranách, 

spousta pohybu a po ztrátě míče se snažit   

ho získat co nejdříve zpátky,“ nechal nahléd-

nout pod pokličku šéf lavičky. 
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LOS PODZIM 2012 MFK OKD KARVINÁ B
 1. kolo neděle 12.8.  SFC Opava B - Karviná B 0:3

  2. kolo sobota 18.8.  Nový Jičín - Karviná B 16:30

 3. kolo sobota  25.8.  Karviná B - Kravaře 16:30 

 4. kolo neděle  2.9.  Slavičín - Karviná B 10:15

 5. kolo sobota  8.9.  Karviná B - Mikulovice 16:30 

 15. kolo středa  12.9.  Karviná B -  Brumov 17:00 

 6. kolo neděle 16.9. MFK Havířov - Karviná B 16:30 

 7. kolo sobota 22.9. Karviná B - Morkovice 16:00 

 8. kolo sobota 29.9.  Lok. Petrovice - Karviná B 16:00

 9. kolo sobota 6.10.  Karviná B - Přerov 15:30 

 10. kolo sobota 13.10.  Lískovec - Karviná B 15:00 

 11. kolo sobota 20.10. Karviná B - Val. Meziřící 15:00

 12. kolo sobota 27.10. Šumperk - Karviná B 14:30 

 13. kolo sobota 3.11.  Karviná B - Hranice 14:00 

 14. kolo sobota  10.11.  Mohelnice - Karviná B 14:00 

 16. kolo sobota 17.11.  Karviná B -  SFC Opava B 13:30

foto: František Géla
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Čtyřiapadesátiletý někdejší kouč Karviné dorazí na naší půdu s týmem Znojma už příští týden 

v rámci 4. kola druhé nejvyšší soutěže. Kalvoda přišel do jihomoravského klubu před sezónou 

z Přerova, který zachránil v divizi. „První a druhá liga se prostě neodmítá. Mám šanci se opět 

dostat k profesionálnímu fotbalu,“ řekl pro Přerovský deník muž, který si údajně vybíral ze čtyř 

nabídek a nakonec kývl právě Znojmu.

Pro Karvinou je Znojmo příjemným soupeřem. Z dosavadních osmi zápasů posbírali karvinští 15 bodů za čtyři výhry,       

3 remízy a jednu porážku. Skóre rovněž hovoří pro MFK, konkrétně 18:13. To činí 2,25 vstřeleného gólu na zápas               

pro karvinské barvy.Nutno podotknout, že polovina z osmi zápasů je z druhé nejvyšší soutěže a zbylá utkání z MSFL,        

kde se týmy utkaly v sezónách 2006/2007 a 2007/2008. Zajímavostí 

určitě je, že čtyři utkání skončila „hokejovým výsledkem“ (2x 4:3, 1x 

3:3 a 1x 4:1). Právě výsledek 4:1 je z posledního utkání, které se hrálo 

na Městském fotbalovém stadiónu v Karviné – Ráji, což bylo 5. listo-

padu minulého roku. Poslední měření sil není příliš starého data. Oba 

soupeři se střetli ve 28. kole, které se hrálo v polovině května. Branku 

však diváci na jihu Moravy neviděli.

DO KARVINÉ SE VRÁTÍ LEOŠ KALVODA

TABULKA PO 2. KOLE
 1. FK Viktoria Žižkov 2 2 0 0 6:0 6

 2. 1. HFK Olomouc 2 1 1 0 4:0 4

 3. FK Čáslav 2 1 1 0 3:0 4

 4. FK Baník Most 2 1 1 0 3:2 4

 5. MFK OKD Karviná 2 1 1 0 3:2 4

 6. 1. SC Znojmo 2 1 1 0 2:1 4

 7. FK Pardubice 2 1 0 1 2:1 3

 8. FK Baník Sokolov 2 1 0 1 2:2 3

 9. FK Varnsdorf 2 1 0 1 1:1 3

 10. FC Fastav Zlín 2 1 0 1 2:5 3

 11. Bohemians Praha 2 0 2 0 2:2 2

 12. FC MAS Táborsko 2 0 1 1 1:2 1

 13. Bohemians 1905 2 0 1 1 0:2 1

 14. SFC Opava 2 0 1 1 1:6 1

 15. FK Ústí nad Labem 2 0 0 2 1:3 0

16. FC Graffi  n Vlašim 2 0 0 2 0:4 0



Generální partner MFK OKD Karviná a.s. 

Prémium partneři

Ofi ciální partneři

Stavby – Okna - Doležal, spol. s r.o.

Hlavní obchodní partneři

Hlavní mediální partner 



Guns 2 Roses 
Richard Müller
Věra Špinarová   Škwor   Dara Rolins & Rytmus   

Tublatanka   Buty  Tomáš Klus   Miro Žbirka   

Doga & Martina Pártlová   Charlie Straight   

více na www.hornicke-slavnosti.cz

HORNICKÉ
SLAVNOSTI
2012 1. 9. 2012 od 13.00

Karviná
Park Boženy Němcové


