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POLOČASOVÁ SOUT ĚŽ
O HODNOTNÉ CENY

VYLOSOVANÍ VÝHERCI 
BUDOU SOUTĚŽIT O:4

Poukaz v hodnotě 
800 Kč 

do Wellness centra 
Zámečku Petrovice

Smartphone 
Samsung Galaxy J5 20171 2

3 4
Karton plechovek Radegast 

+ 30 balení Bertyček

Poukaz v hodnotě 500 Kč 
do Fanshopu
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Tabulky

Tabulka HET ligy 2017/2018 po 24. kole
1. FC Viktoria Plzeň 24 16 5 3 42:17 53
2. SK Slavia Praha 24 14 6 4 42:16 48
3. SK Sigma Olomouc 24 11 9 4 30:18 42
4. FK Jablonec 24 11 8 5 37:23 41
5. FC Slovan Liberec 24 12 5 7 33:26 41
6. AC Sparta Praha 24 10 10 4 35:21 40
7. Bohemians Praha 1905 24 9 7 8 26:22 34
8. FK Teplice 24 8 8 8 28:28 32
9. FK Mladá Boleslav 24 7 5 12 27:38 26

10. FK Dukla Praha 24 7 5 12 26:43 26
11. MFK Karviná 24 6 7 11 27:32 25
12. FC Fastav Zlín 24 6 7 11 23:39 25
13. 1. FC Slovácko 24 5 9 10 19:28 24
14. FC Vysočina Jihlava 24 7 3 14 26:43 24
15. FC Baník Ostrava 24 5 7 12 30:39 22
16. FC Zbrojovka Brno 24 5 5 14 14:32 20

Uplynulé kolo (24.)
SK Slavia Praha – 

MFK Karviná 3:2

FC Vysočina Jihlava – 
FC Fastav Zlín 1:1

FK Teplice – 
FK Mladá Boleslav 1:1

FK Jablonec – 
SK Sigma Olomouc 0:0

1. FC Slovácko – 
FC Zbrojovka Brno 1:0

FC Baník Ostrava – 
Bohemians Praha 1905 2:0

FK Dukla Praha – 
FC Slovan Liberec 2:0

FC Viktoria Plzeň – 
AC Sparta Praha 2:2

Aktuální kolo (25.)
AC Sparta Praha – 

FK Jablonec
pá 20. 04. 

(20:15)
SK Sigma Olomouc – 

FC Baník Ostrava
so 21. 04. 

(15:00)
1. FC Slovácko – 
FK Dukla Praha

so 21. 04. 
(17:00)

Bohemians Praha 1905 – 
FC Vysočina Jihlava

so 21. 04. 
(17:00)

FK Mladá Boleslav – 
FC Fastav Zlín 

so 21. 04. 
(18:00)

FC Zbrojovka Brno – 
FC Viktoria Plzeň

so 21. 04. 
(20:15)

MFK Karviná – 
FK Teplice

ne 22. 04. 
(16:00)

FC Slovan Liberec – 
SK Slavia Praha

ne 22. 04. 
(18:00)

O HODNOTNÉ CENY
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#22
Představujeme...

Jméno Jan Hošek
Datum  
narození 01. 04. 1989

Bydliště Klatovy

Rodinný stav svobodný, 
jedno dítě

Pozice obránce

Předchozí 
kluby

Nýrsko
Klatovy

Slavia Praha
Teplice
Sokolov
Karviná   

Životní 
motto

„Největším bohat-
stvím je mít zdravou 

rodinu“

OTÁZKY 
        „NA TĚLO“

1) Oblíbené jídlo? 
Vepřo, knedlo, zelo.
2) Oblíbené pití? 
Voda s citrónem, pivo.
3) Oblíbená hudba?
Hip hop.
4) Oblíbený sport mimo fotbal?
Futsal, basketbal.
5) Oblíbené místo v ČR?
Nýrsko.
6) Oblíbená barva?
Modrá.
7) Oblíbené zvíře?
Pes.
8) Oblíbená značka oblečení?
Nemám.
9) Oblíbená značka auta?
Škoda.

Letošním středobodem měsíce 
dubna byly Velikonoce, které 

patří k nejstarším svátkům vůbec.  
V dnešní době se svátek slaví pře-
vážně barvením vajíček. Slaví Veli-
konoce fotbalista MFK Karviná Jan 
Hošek, nebo má radši Vánoce? 
Chodil na pomlázku jako dítě? To 
vše se dozvíte z jeho odpovědí…  

Velikonoční svátky jsou čerstvě za 
námi. Vzpomenete si, jak jste je sla-
vil v dětství? A nyní? Jak na ně vzpo-
mínáte? 
Jsem z malého města, takže tradice 
jsme dodržovali a chodili za holka-
ma s pomlázkou. Ty letošní jsem trávil 
s rodinou, přítelkyní a malou dcerou 
v přírodě na procházkách.

Velikonoce a Vánoce jsou nejvý-
znamnějšími křesťanskými svátky. 
Který z těchto dvou svátků preferu-
jete a proč?
Jednoznačně Vánoce, protože jsme 
s celou rodinou doma pohromadě. 
U mě tedy v tomto ohledu vyhrávají 
vánoční svátky. 
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Rozhovor

„LÍBÍ SE MI TRENÉRSKÝ RUKOPIS 
JÜRGENA KLOPPA“
V zimě posílil realizační tým šestačtyřicetiletý kouč Ivan Kopecký, který je 
asistentem trenéra Josefa Muchy. Jaká je jeho náplň práce? Jaký herní styl 
se mu líbí? Stihl už trochu poznat město a blízké okolí? Sleduje i nadále své 
bývalé trenérské štace?

V klubu jste čtyři měsíce. Jaká ná-
lada a pocity ve vás převládají?

Převládají ve mě pozitivní pocity, 
spolupráce s hlavním trenérem, po-
tažmo celým realizačním týmem 
funguje bez problémů. Co se týče 
nálady, tak věřím, že budeme mít na 
konci sezóny všichni důvod k radosti 
a spokojenosti.

Můžete přiblížit vaši práci na tré-
ninku a případně i v kanceláři? 

Máte s trenérem rozdělené kompe-
tence?
Hlavní zodpovědnost má hlavní tre-
nér Josef Mucha. Společně však ře-
šíme vše okolo A-týmu. Příprava na 
soupeře pro mě znamená vidět dvě 
až tři utkání daného soupeře, aby-
chom měli co nejvíc informací. Pak 
po vzájemné konzultaci připravuje-
me naše mužstvo na utkání.

Jaký herní styl je vám nejbližší?  
A jaký evropský tým se k němu 

blíží nebo ho praktikuje podle vaše-
ho gusta? 
Mám rád, když hra má tempo  
a je dynamická. Když mužstvo do-
káže rychle a přesně kombinovat, 
je pohyblivé, umí ihned přepínat 
po ztrátě míče do obranné fáze.  
A v neposlední řadě má ve svém 
středu individuality, které pracují pro 

tým. Z evropských týmů se mi líbí mj. 
anglický tým FC Liverpool, kde je 
jasně vidět rukopis trenéra Jürgena 
Kloppa, který už odváděl skvělou 
práci v bundesligové Borussii Dort-
mund.

Měl jste už čas trochu poznat Kar-
vinou a okolí?
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Rozhovor
Ne, ještě jsem to nestihl, zatím na to 
není čas. Od rána do odpoledne, 
někdy až do večera, se pohybuji na 
stadionu. Pak mám chvíli pro sebe.

Kdybyste měl porovnat z pohledu 
kvality zázemí vaše tři poslední 

angažmá (Vítkovice, Jihlava, Kar-
viná), které je to tzv. TOP z vašeho 
pohledu a proč?
Vítkovice po zmrtvýchvstání, kdy 
zmizely z fotbalové mapy, se poma-
lu vrací do českého fotbalu a nemají 
to jednoduché. Proto oceňuji práci 
všech lidí, kteří se podílejí na chodu 
vítkovického klubu. Zázemí Jihlavy  
a Karviné jsou na podobná, tedy na 
velmi dobré úrovni odpovídající nej-
vyšší soutěži. Pamatuji časy, kdy jsem 
jezdil do Karviné jako hráč, poté  
i jako trenér, na starý stadion nebo 
na Kovonu. Nyní tady stojí útulný, 
pěkný stadion, kde se hraje nejvyš-
ší soutěž. Zásluhu na tom mají lidé, 
kteří se o fotbal v Karviné jakýmko-
li způsobem starají v čele s panem 

Wolfem. Líbí se mi také podpora ze 
strany fanoušků.

Sledujete Vítkovice i Jihlavu dál? 
Vítkovice jsou aktuálně poslední, 

Jihlava měla na začátku jara bez-
vadnou sérii a porazila Slavii i Plzeň… 
Ano, sleduji. Snažím se mít přehled 
nejen o týmech, kde jsem působil, 
ale zajímám se o celou HET ligu i For-
tuna národní ligu.

Komu nakonec podle vás zůstane 
„černý Petr“ a sestoupí z obou 

profesionálních soutěží?
Sestup nepřeji nikomu. V první lize je 
to od devátého do šestnáctého mís-
ta hodně vyrovnané. Vypadá to, že 
se bude rozhodovat až v posledních 
kolech. Věřím, že se těmto problé-
mům vyhneme a co nejrychleji se 
dostaneme do klidných vod, které 
budou znamenat zajištění prvoligo-
vé příslušnosti i pro další sezónu. Ve 
druhé nejvyšší soutěži je situace po-
dobná, o sestup hraje pět týmů.
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Juniorka

HERNĚ TO NENÍ ŠPATNÉ, 
ALE CHYBÍ GÓLY
Dvěma porážkami a bez vstřeleného gólu vstoupil juniorský tým do poslední 
fáze sezóny. Mezi devítkou nejlepších týmů republiky bojují svěřenci Zbyška 
Gazdy a Marka Bielana o titul.

Doma s Baníkem 0:2, na severu 
Čech v Teplicích 0:3! To nejsou 

zrovna lichotivé výsledky, jenže vý-
sledek není všechno. „Ani v jednom 
utkání jsme nepropadli, právě na-
opak. V Teplicích jsme podali nej-
lepší výkon v celé dosavadní se-
zóně. Byli jsme s trenérem opravdu 
moc spokojení. Bohužel kluci nedá-
vají góly,“ upřesnil jeden z trenérů 
Marek Bielan.

Karvinští v Teplicích zahodili sedm 
vyložených šancí. „Hned čtyřikrát 
jsme šli sami na brankáře,“ kroutil 
hlavou Bielan, který před finální nad-
stavbou vyhlásil, že by celý tým chtěl 
skončit do pátého místa.

Do konce zbývá ještě sedm zá-
pasů, tudíž je v „banku“ jednadva-
cet bodů. Nejbližší zápas odehraje 

LOS NADSTAVBOVÉ SKUPINY A (O TITUL)

1. kolo Karviná – Baník ostrava 0:2

2. kolo teplice – Karviná 3:0

3. kolo Karviná – liBerec 23. 04. 
11:00

4. kolo Zlín – Karviná 30. 04. 
11:00

5. kolo Karviná – Mladá Boleslav 02. 05. 
11:00

6. kolo Příbram – Karviná 06. 05. 
15:00

7. kolo Karviná – slovácko 14. 05. 
12:00

8. kolo Karviná – sparta 21. 05. 
11:00

9. kolo Hradec králové – Karviná 27. 05. 
13:00

*Termíny a časy zápasů se můžou změnit  
v závislosti na utkáních A-týmu

juniorka doma na Kovoně zítra od 11 
hodin proti Liberci.  
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Představení soupeře

FK TEPLICE
Předchozí názvy:

1945 – SK Teplice-Šanov
1948 – Sokol Teplice
1949 – ZSJ Technomat Teplice
1951 – ZSJ Vodotechna Teplice
1952 – ZSJ Ingstav Teplice
1953 – TJ Tatran Teplice
1961 – TJ Slovan Teplice
1966 – TJ Sklo Union Teplice
1990 – FK Sklo Union Teplice
1991 – FK VTJ Teplice
1993 – FK Frydrych Teplice
1995 – FK Teplice

Rok založení: 1945
Klubové barvy: žlutá, modrá, bílá
Značka výstroje: Puma
Stadion: AGC Aréna Na Stínadlech
Kapacita: 18 221 diváků
Rozměr hřiště: 105 x 68 m
Osvětlení: 1 600 luxů

Management klubu:

Předseda představenstva: 
Ing. Pavel Šedlbauer

Ředitel: klubu 
Ing. Petr Hynek

Sportovní ředitel: 
Mgr. Jakub Dovalil
Obchodní ředitel:

Přemysl Hruška
Ekonomická ředitelka:

Lenka Capoušková
Technický ředitel:

Petr Fedorek
Sportovní sekretář:

Mgr. Jakub Šlitr
Manažer marketingu a PR:

Martin Kovařík 

Nejlepší umístěNí v samostatNé české lize:  
2. místo (1998/1999)

Ceny vstupenek: 55 – 130 Kč
E-mail: info@fkteplice.cz
Web: www.fkteplice.cz 



REGISTRUJ SVŮJ TÝM REGISTRUJ SVŮJ TÝM REGISTRUJ SVŮJ TÝM 
DO KOPEME ZA FOTBALDO KOPEME ZA FOTBALDO KOPEME ZA FOTBAL

VYHRAJTE ODMĚNY NA  
KOPEMEZAFOTBAL.CZ

027_KOPEME za fotbal_ruzne formaty.indd   2 13.4.2018   15:55:01





Novinky z MFK

Hlavní obchodní partneři MFK Karviná, a.s.

Mediální partneři

OCENĚNÍ FOTBALISTŮ MFK KARVINÁ
V MěDK byli v první polovině března vyhlášeni nejlepší sportovci za rok 
2017. Oceněno bylo téměř čtyřicet sportovců, týmů, trenérů a organizátorů. 
Početné zastoupení měl tradičně Městský fotbalový klub Karviná. 

Ocenění si převzali Vladimír Neuman, 
Roman Fukala a Jan Holzer mezi  
jednotlivci v kategorii mládež do 
19 let, A-tým mužů obsadil v kate- 

gorii kolektivů druhé místo, Petr  
Bijok mezi trenéry a Ondřej Lingr 
triumfoval v kategorii jednotlivců  
v kolektivních sportech. 



14

Zaostřeno na poslední domácí zápas

SE SLOVÁCKEM OPĚT 
BEZBRANKOVÁ REMÍZA

Další minuty nic převratného ne-
nabídly, až šest minut před koncem 
přežili domácí klinickou smrt! Hosté 
domácí borce vykombinovali, ale 
Kubala odmítl gól, když sám před Le 
Giangem netrefil z pěti metrů bránu. 
Sečteno podtrženo, ani druhý vzá-
jemný duel v sezóně gól nenabídl. 

OHLASY: Josef Mucha
„Jsem zklamaný, zápas 
se mi hodnotí moc těž-
ce a možná bychom se 
měli fanouškům omluvit. 
Vytvořili jsme si minimum 
šancí, vybavuji si pouze břevno. 
Vázla nám kombinace, přechodo-
vá fáze a kazili jsme spoustu míčů. 
Nedokážu si vysvětlit, čím to. Bod 
jsme spíš získali.“ 

Filip Panák
„Z naší strany to bylo jed-
notvárné. Jen jsme na-
kopávali míče, pak jsme 
o něj přišli a pořád doko-
la. Slovácko to hrálo po-

dobně. Možná na nás dolehla tíha 
okamžiku, potřebovali jsme vyhrát. 
Vůbec jsme se nedostali do hry, jen 
nakopávali balóny a prohrávali sou-
boje. Prostě všechno špatně, byl to 
od nás slabý výkon.“

            |23 . kolo|08. 04. 2018
MFK Karviná – 1. FC SlováCKo 

0:0
Sestava Karviné: Le Giang – Čolić, Dreksa,  
Hošek, Eismann – Panák, Šisler – Lingr (66. Vol-
tr), Budínský (85. Weber), Kalabiška – Wágner 
(55. Janečka).

K ideálu to mělo daleko! Karvinští doma před čtyřtisícovou návštěvou  
remizovali bez branek se Slováckem. Nerozhodný stav na konci zápasu svítil  
na straně MFK Karviná už pátý zápas po sobě.

Na první pohled byla z týmů pa-
trná nervozita, hráči kazili jedno-

duché přihrávky. Jako první zahrozili 
hosté bývalým karvinským hráčem 
Vlastimilem Daníčkem, který po rohu 
hlavičkoval sice do protipohybu gól-
mana Le Gianga, ale vedle.

Slovácko si vytvořilo i druhou vel-
kou šanci. Ve 24. minutě nejlepší 
střelec hostů Zajíc hlavičkoval stejně 
jako jeho spoluhráč vedle. Za minutu 
si Karvinští vytvořili svoji největší šanci 
– po rohu Lukáše Budínského hlavič-
koval do břevna Jan Hošek, hosté 
potom míč odpravili na další roh.

V první pětačtyřicetiminutovce 
toho oba týmy příliš nepředvedly, 
bezbrankové skóre tedy nepřekva-
pilo. Druhá půle začala podobně, 
proto poměrně brzy trenér Mucha 
střídal – Tomáše Wágnera nahradil 
Marek Janečka, na hrot se posunul 
ze středu hřiště Filip Panák. 



Reklamní partneři
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Rozhovor

• vysoká bělost 95 % (MgO)

• odolnost vůči otěru za sucha

• vysoká krycí schopnost

• matný vzhled

• vynikající paropropustnost

• vhodná i na sanační omítky

na veškerý sortiment výrobků značky HET
V partnerských prodejnách označených logem HET LIGA Partner můžete po předložení tohoto kuponu uplatnit SLEVU min. 
7 % ze základních cen příslušného maloobchodu na nákup výrobků značky HET - interiérových a fasádních barev, omítkovin, 
penetrací, barev na dřevo a kov atd. Slevy nelze sčítat a nevztahují se na akční nebo jinak zlevněné zboží. O přiznání slevy 
požádejte před zaplacením vašeho nákupu. Přehled prodejen, ve kterých lze slevu uplatnit naleznete na www.het.cz

„FOTBAL I HÁZENÁ SE VZÁJEMNĚ 
PODPORUJÍ, A TAK TO MÁ BÝT“
Prezident HCB Karviná Roman Mucha spolu s hráči navštívil minulé domácí 
utkání fotbalistů MFK Karviná. Radosti si nikdo příliš neužil, ale samotný prezi-
dent je rád, že oba kluby navázaly společnou spolupráci.

Už několik týdnů úspěšně fungu-
je úzká spolupráce mezi dvěma 

nejpopulárnějšími sporty v Karviné. 
Jak to vnímáte z pohledu prezidenta 
házenkářského klubu?
Mám z toho radost. Troufám si říct, 
že jsem byl hlavním iniciátorem už 
před dvěma lety, kdy jsem do klubu 
přišel jako řadový člen výboru. Říkal 
jsem si, že by bylo fajn, abychom 
nějakým způsobem spolupracovali 
a podporovali se, protože ke Karvi-
né patří především fotbal a házená. 
Jeden čas fanoušci přestali cho-
dit na házenou a oblíbili si fotbal.  
V poslední době je to tak, že fan-
dové chodí na oba sporty. Sám to 
vidím, nejsme nikterak velké město. 
To mi dělá radost a doufám, že to 
vydrží. Fanoušci musí vidět, že oba 
kluby táhnou za jeden provaz. A tak 
to má být!

Ovšem podporují se i samotní 
sportovci. Fotbalisté chodí na 

házenou a házenkáři na fotbal…
A to je skvělé! Dokonce máme v plá-
nu ke konci roku uspořádat akci, na 
které si hráči zahrají jak fotbal, tak  
i házenou – samozřejmě také se za-
pojením fanoušků.

Minulý domácí zápas jste společ-
ně s hráči navštívil duel se Slo-

váckem. Toto utkání ovšem fotbalis-

tům moc nevyšlo. I přesto, líbilo se 
vám na fotbale?
Samozřejmě! Navíc chápeme, že ne 
každý zápas se podaří. Blíží se konec 
sezóny a je potřeba sbírat body. Fot-
balisté byli pod tlakem a nezvládli to 
– stane se. Naposledy na Slavii však 
ukázali, že fotbal hrát umí. 

Do play-off jste šli z druhé-
ho místa a minulý víkend jste  

v obou domácích zápasech pora-
zili Jičín. V sobotu máte první meč-
bol (rozhovor vznikal v týdnu – pozn.  
red.). Předpokládám, že byste sérii 
rádi hned ukončili, že?
Máte pravdu. V sobotu bychom to 
rádi ukončili a v neděli zase přišli na 
fotbal (úsměv). Ale nebude to snad-
né, nic není jisté. V nedělním druhém 
utkání to byl doslova boj do posled-
ních vteřin. Ještě nás čeká dřina,  
Jičín určitě neřekl poslední slovo.   

Jaký je cíl pro závěr sezóny?
Před sezónou jsme říkali do čtvr-

tého místa. Teď bychom rádi získali 
jakoukoliv medaili. Čekáme na ni už 
od sezóny 2011/2012. 
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na veškerý sortiment výrobků značky HET
V partnerských prodejnách označených logem HET LIGA Partner můžete po předložení tohoto kuponu uplatnit SLEVU min. 
7 % ze základních cen příslušného maloobchodu na nákup výrobků značky HET - interiérových a fasádních barev, omítkovin, 
penetrací, barev na dřevo a kov atd. Slevy nelze sčítat a nevztahují se na akční nebo jinak zlevněné zboží. O přiznání slevy 
požádejte před zaplacením vašeho nákupu. Přehled prodejen, ve kterých lze slevu uplatnit naleznete na www.het.cz



Věděli jste, že...
Každé kolo HET ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 

venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších 
zajímavých statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

SPA - JAB

… Jablonec v lize naposledy bodoval 
na Spartě v březnu 2013?

MBL - ZLN

… nejlepším střelcem Boleslavi 
v ligových duelech se Zlínem je se 

čtyřmi góly Golgol Mebrahtu?

OLO - OVA

… když v lize naposledy Baník přijel 
do Olomouce, padlo v zápase osm 

branek?

BNO - PLZ

… Zbrojovka nevstřelila Plzni v lize 
branku již tři zápasy v řadě?

SLO - DUK

… v posledních třech ligových zápasech 
Slovácka s Duklou padlo v Uherském 

Hradišti celkem 17 gólů?

KAR - TEP

… ve třech vzájemných ligových 
zápasech s Teplicemi obdrželi 

Karvinští jen jednu žlutou kartu?

BOH - JIH

… Bohemians v devíti vzájemných 
ligových zápasech s Jihlavou ještě 

neprohráli?

LIB - SLA

… Milan Škoda dal v ligových zápasech 
s Libercem už sedm gólů a je v tomto 

ohledu nejlepším slávistou?
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Mládež

NEJLEPŠÍ HRÁČI MĚSÍCE BŘEZNA
David Dawid za 
dorost, Roman 
Fukala za žáky 
a Alex Gríger 
za přípravky –
to jsou nejlepší 
mládežničtí hrá-
či za měsíc bře-
zen. Diplomy 
a věcné ceny 
si kluci převzali  
v poločase utká- 
ní proti Slovácku 
přímo na ploše 
Městského sta-
dionu v Karviné
-Ráji. Gratuluje-
me a makejte 
dál!

Věděli jste, že...
Každé kolo HET ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 

venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších 
zajímavých statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

SPA - JAB

… Jablonec v lize naposledy bodoval 
na Spartě v březnu 2013?

MBL - ZLN

… nejlepším střelcem Boleslavi 
v ligových duelech se Zlínem je se 

čtyřmi góly Golgol Mebrahtu?

OLO - OVA

… když v lize naposledy Baník přijel 
do Olomouce, padlo v zápase osm 

branek?

BNO - PLZ

… Zbrojovka nevstřelila Plzni v lize 
branku již tři zápasy v řadě?

SLO - DUK

… v posledních třech ligových zápasech 
Slovácka s Duklou padlo v Uherském 

Hradišti celkem 17 gólů?

KAR - TEP

… ve třech vzájemných ligových 
zápasech s Teplicemi obdrželi 

Karvinští jen jednu žlutou kartu?

BOH - JIH

… Bohemians v devíti vzájemných 
ligových zápasech s Jihlavou ještě 

neprohráli?

LIB - SLA

… Milan Škoda dal v ligových zápasech 
s Libercem už sedm gólů a je v tomto 

ohledu nejlepším slávistou?

i. CelostátNí liga u19|25. kolo

MFK Karviná U19 – 
FK Mladá BoleSlav U19 0:0, 0:3np

MSDL – St.|21. kolo

SK HanácKá Slavia Kroměříž U19 – 
MFK Karviná U18 2:0 (1:0)

i. CelostátNí liga u17|25. kolo

MFK Karviná U17 – 
FK Mladá BoleSlav U17 0:1 (0:0)

MSDL – Ml.|21. kolo

SK HanácKá Slavia Kroměříž U17 – 
MFK Karviná U16 2:2 (0:1)

Branky Karviné: 25. Volný, 45. Valoch  

msŽl u15|23. kolo

mFK vítKovice U15 – 
mFK Karviná U15 0:0

msŽl u14|23. kolo

mFK vítKovice U14 – 
mFK Karviná U14 1:0 (1:0)

SpSM U13 – Sever|21. kolo

MFK Karviná U13 – 
mFK FrýdeK-míSteK U13 3:8 (0:6)

Branky Karviné: 50. Baumgartner, 57. Ma-
tuška, 64. Pecold

SpSM U12 – Sever|21. kolo

MFK Karviná U12 – 
mFK FrýdeK-míSteK U12 5:2 (3:0)

Branky Karviné: 12. a 25. Michejda, 6. Seriš, 
71. vl. Míček, 73. Schack
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Opravdový elektrospecialista

Pokud je v logotypu přítomný claim „Opravdový elektrospecialista“, podléhá 
jeho podoba pravidlům tohoto manuálu. Jeho vzdálenost od typografické části 
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logotypu, claim je proveden v bílé barvě. Logotyp s claimem používáme 
výhradně na modré ploše, případně na alternativním modrém pozadí.
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Generální partner projektu
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Hlavní technický partnerMediální partner Partner

Ligová fotbalová asociace podepsala smlouvu s FIFA 
a pravidlovou komisí IFAB a od ledna 2017 se zapojila 
do programu testování videorozhodčích. Ten v HET lize 
dospěl do on-line fáze, která byla spuštěna na podzim 
roku 2017.



SLEVA
15% 
na jeden produkt

Speciální nabídka 
pro fanoušky MFK Karviná

OBI Havířov
Před Tratí 1433/4
735 64 Havířov IV – Suchá
tel.: 296 601 111
www.obi.cz

Sleva se vztahuje na disponibilní zásobu 
v prodejně. Slevy nelze sčítat. Sleva se 
nevztahuje na nákup dárkových karet OBI. 
Slevu nelze uplatnit na množstevní slevy, 
paletové ceny, nákup s věrnostní kartou apod.

o 15% zlevnit. Stačí odevzdat tento leták při
placení zvoleného výrobku u pokladny.

170486 A5 LETAK MFK KARVINA STROMKY.indd   1 11/28/2017   11:43:24 AM

Od 22. 4. do 6. 5. 2018 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
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Přehled

HET liga 2017/2018

Následující utkání:
26. kolo FC Viktoria Plzeň – MFK Karviná so 28. 04.|20:15
27. kolo MFK Karviná – FK Dukla Praha sobota 05. 05. 2018
28. kolo FK Jablonec – MFK Karviná sobota 12. 05. 2018
29. kolo MFK Karviná – FC Baník Ostrava sobota 19. 05. 2018
30. kolo FC Vysočina Jihlava – MFK Karviná sobota 26. 05. 2018

Odehraná utkání:
1. kolo MFK Karviná – FC Vysočina Jihlava 2:0
2. kolo Bohemians Praha 1905 – MFK Karviná 2:1
3. kolo MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 1:1
4. kolo FC Fastav Zlín – MFK Karviná 1:0
5. kolo MFK Karviná – FC Slovan Liberec 0:1
6. kolo AC Sparta Praha – MFK Karviná 2:0
7. kolo MFK Karviná – SK Sigma Olomouc 3:5
8. kolo MFK Karviná – FC Zbrojovka Brno 2:1
9. kolo 1. FC Slovácko – MFK Karviná 0:0

10. kolo MFK Karviná – SK Slavia Praha 0:2
11. kolo FK Teplice – MFK Karviná 1:0
12. kolo MFK Karviná – FC Viktoria Plzeň 1:3
13. kolo FK Dukla Praha – MFK Karviná 3:2
14. kolo MFK Karviná – FK Jablonec 2:1
15. kolo FC Baník Ostrava – MFK Karviná 2:1
16. kolo MFK Karviná – Bohemians Praha 1905 1:0
17. kolo FK Mladá Boleslav – MFK Karviná 0:1
18. kolo MFK Karviná – FC Fastav Zlín 4:0
19. kolo FC Slovan Liberec – MFK Karviná 2:2
20. kolo MFK Karviná – AC Sparta Praha 1:1
21. kolo SK Sigma Olomouc – MFK Karviná 1:1
22. kolo FC Zbrojovka Brno – MFK Karviná 0:0
23. kolo MFK Karviná – FK Teplice 0:0
24. kolo SK Slavia Praha – MFK Karviná 3:2



SPORTOVNÍ 
          DEN

• turnaj U7 a U8 
• doprovodný program  • občerstvení

• zábavné úkoly s odměnou pro každého

s Městským fotbalovým 
klubem Karviná

KDY:       13. května 2018 od 9:00 hodin

KDE:         Městský stadion Karviná-Ráj

S SEBOU:     dobrou náladu a sportovní oblečení



Brankáři: 

1 Patrik Le Giang 08. 09. 1992

12 Martin Berkovec 12. 02. 1989

18 Martin Krnáč 30. 01. 1985

28 Jiří Ciupa 07. 05. 1998

Obránci: 

2 Benjamin Čolić 23. 07. 1991

4 Jan Štěrba 08. 07. 1994

5 Pavel Dreksa 17. 09. 1989

17 Pavel Eismann 20. 08. 1984

22 Jan Hošek 01. 04. 1989

26 Bojan Letić 21. 12. 1992

Záložníci:

6 Jan Šisler 24. 04. 1988

8 Vojtěch Smrž 20. 01. 1997

9 Jan Kalabiška 22. 12. 1986

10 Ondřej Lingr 07. 10. 1998

11 Peter Štepanovský 12. 01. 1988

14 Jan Moravec 13. 07. 1987

19 Petr Galuška 08. 07. 1996

20 Peter Šulek 21. 09. 1988

21 Tomáš Weber 26. 05. 1996

23 Lukáš Budínský 27. 03. 1992

25 Patrik Pavelka 16. 04. 1997

66 Marek Janečka 09. 06. 1983

Útočníci:

7 Radek Voltr 28. 11. 1991

15 Tomáš Wágner 06. 03. 1990

24 Eric Ramirez 20. 11. 1998

27 Filip Panák 02. 11. 1995

Brankáři: 

21 Jakub Diviš 27. 09. 1988

30 Tomáš Grigar 01. 02. 1983

Obránci: 

3 Marek Richter 23. 05. 1998

13 Alex Král 19. 05. 1998

15 Pavel Čmovš 29. 06. 1990

17 Tomáš Vondrášek 26. 10. 1987

18 Michal Jeřábek 10. 09. 1993

24 Jan Krob 27. 04. 1987

Záložníci:

5 Admir Ljevaković 07. 04. 1984

6 Vojtěch Gebert 31. 05. 1994

10 Jan Rezek 05. 05. 1982

14 Patrik Žitný 21. 01. 1999

16 Alois Hyčka 22. 07. 1990

19 Soune Daniel Soungole 26. 02. 1995

20 Daniel Trubač 17. 07. 1997

22 Jan Shejbal 20. 04. 1994

23 Jakub Hora 23. 02. 1991

27 Tomáš Kučera 15. 07. 1991

— Petr Kodeš 31. 01. 1996

— Ladislav Kodad 23. 04. 1998

Útočníci:

7 Yhojan Gary Díaz Sequeira 10. 02. 1998

8 Nermin Haljeta 07. 06. 1997

11 Marek Červenka 17. 12. 1992

26 Jan Vošahlík 08. 03. 1989

28 David Vaněček 09. 03. 1991

MFK KARVINÁ FK TEPLICE

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Daniel Šmejkal
Asistent trenéra: Radim Nečas            
Trenér brankářů: Patrik Kolář
Kondiční trenér: Antonín Čepek
Vedoucí mužstva: Pavel Verbíř
Lékaři: MUDr. Jan Štěrba, MUDr. Pavel Neckař
Fyzioterapeut: Bc. Ondřej Klement
Masér: Eduard Poustka
Kustod: Jiří Semerád

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Josef Mucha
Asistent trenéra: Ivan Kopecký
Trenér brankářů: Branislav Rzeszoto
Kondiční trenér: Aleš Buzek
Vedoucí mužstva: Stanislav Hruška
Lékaři: MUDr. Marian Lasota

MUDr. Zdeněk Vojkůvka
Fyzioterapeutka: Iveta Navrátilová
Maséři: Pavel Kocich, Roman Nevrla
Kustod: Eduard Muryc


