


Fanshop na MěstskéM stadionu v karviné-ráji
Otevírací dOba: 75 minut před dOmácím zápasem

Fanshop prodEjna d-sport, oC karviná
Otevírací dOba: PO-Ne 9:00-20:00

Možnost objEdnávat také na:
tel: 596 311 252 

e-mail: fanshop@mfkkarvina.cz

Sprchový gel

59 Kč

Batoh
490 Kč

Polštář

260 Kč

Autoškrabka

75 Kč

Ponožky

89 Kč

 Čepice + podsedák

360 Kč

AKCE!
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Úvodní slovo

Vážení fanoušci, 
připravme se na adrenalinové jaro, 
ve kterém si náš tým nemůže dovo-
lit polevit či zásadně chybovat ani  
v jednom zápase, chceme-li pro  
Karvinou udržet nejvyšší soutěž.  
K tomu budeme potřebovat not-
nou dávku štěstí a samozřejmě hna-
cí motor vás, fanoušků. Štěstí nám 
skutečně přálo na hřišti soupeře, 
kde jsme Mladé Boleslavi vyloupili tři 
body. A že byly vskutku důležité, je 
bez pochyb. Budu rád, když se štěs-
tím v zádech a vaší hlasitou podpo-
rou dnes předvedeme kvalitní duel 
opět s tříbodovým ziskem. Věřím, že 
celé jaro budeme ukazovat zbytku 
národa, jak my Karviňáci se umí-
me bavit fotbalem. Ve spolupráci  
s FAČR a statutárním městem Kar-
viná pro vás v březnu uspořádáme 
mezistátní kvalifikační utkání repre-

zentací do 21 let – Česká republika vs. Chorvatsko. Městský stadion Karviná 
je ideálním stánkem pro tento druh mládežnických reprezentačních utkání. 
Nejenom jako předseda klubu, ale také čerstvý primátor našeho města vní-
mám, že fotbalová utkání, respektive zájem médií o ně, velmi pozitivně mění 
obraz vnímání města Karviné v očích našeho národa.

Užijte si zápas i celé fotbalové jaro.

Váš předseda
Jan Wolf
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#5

Představujeme...

Jméno Pavel Dreksa
Datum  
narození 17. 09. 1989

Bydliště Dub nad Moravou

Rodinný stav ženatý, 
jedno dítě

Pozice obránce

Předchozí 
kluby

Prostějov
Sigma Olomouc
Ústí nad Labem
Baník Ostrava

Znojmo
Karviná 

Něftči Baku

Životní 
motto —

OTÁZKY 
        „NA TĚLO“

1) Oblíbené jídlo? 
Thajská kuchyně.
2) Oblíbené pití? 
Pivo.
3) Oblíbená hudba?
Desmod.
4) Oblíbený sport mimo fotbal?
Tenis.
5) Oblíbené místo v ČR?
Můj dům.
6) Oblíbená barva?
Modrá.
7) Oblíbené zvíře?
Pes.
8) Oblíbená značka oblečení?
Converse.
9) Oblíbená značka auta?
Škoda.

Měsíc únor je zimním měsícem, 
ke kterému neodmyslitelně 

patří sníh. Navrátilce z hostování  
v exotickém ázerbájdžánském Baku 
Pavla Dreksy jsme se proto zeptali, 
zda jej rodiče vedli v mládí k zim-
ním sportům a jestli jim vůbec přišel 
na chuť. Téměř po celý únor probí-
hala olympiáda – sledoval ji Pavel 
Dreksa, komu fandil, jaké sporty sle-
doval nejvíc?  

Jak jste na tom se zimními sporty? 
Vedli vás k nim rodiče v mládí?
Na zimní sporty jsem totálně „levý“, 
ale umím bobovat a troufnu si na 
brusle – jsem začátečník. Každopád-
ně můj syn má tři a půl roku, takže 
začínáme bobovat, koulovat se  
a stavět sněhuláky.

Dnes končí největší událost tohoto 
roku, olympiáda v Pchjongčchan-
gu. Sledoval jste nějaké disciplíny?
Samozřejmě, sport sleduji obecně – 
nejen ty největší akce. Když se řekne 
olympiáda, automaticky mi naskočí 
už od Nagana hokej. Poslední do-
bou se synem sledujeme také biat-
lon, ten nás hodně baví a bavil i bě-
hem této olympiády.
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Tabulky

Tabulka HET ligy 2017/2018 po 17. kole
1. FC Viktoria Plzeň 17 15 2 0 34:5 47
2. SK Sigma Olomouc 17 9 6 2 23:10 33
3. SK Slavia Praha 17 9 5 3 27:8 32
4. AC Sparta Praha 17 9 4 4 23:12 31
5. FC Slovan Liberec 17 9 3 5 24:18 30
6. Bohemians Praha 1905 17 6 7 4 16:14 25
7. FK Jablonec 17 6 6 5 23:21 24
8. FK Teplice 17 6 5 6 21:19 23
9. FC Fastav Zlín 17 5 6 6 19:24 21

10. FK Dukla Praha 17 5 5 7 19:30 20
11. MFK Karviná 17 5 2 10 17:25 17
12. FK Mladá Boleslav 17 5 2 10 19:30 17
13. 1. FC Slovácko 17 3 6 8 15:24 15
14. FC Zbrojovka Brno 17 4 3 10 12:24 15
15. FC Vysočina Jihlava 17 4 1 12 16:32 13
16. FC Baník Ostrava 17 2 5 10 22:34 11

Uplynulé kolo (17.)
FK Mladá Boleslav – 

MFK Karviná 0:1

FC Fastav Zlín – 
FK Dukla Praha 1:1

FK Jablonec – 
FK Teplice 2:1

FC Baník Ostrava – 
1. FC Slovácko 1:2

FC Vysočina Jihlava – 
SK Slavia Praha 1:0

Bohemians Praha 1905 – 
FC Zbrojovka Brno 1:0

SK Sigma Olomouc – 
FC Viktoria Plzeň 0:0

AC Sparta Praha – 
FC Slovan Liberec 2:0

Aktuální kolo (18.)
FK Dukla Praha – 

FK Jablonec
pá 23. 02. 

(18:00)
FC Zbrojovka Brno – 
SK Sigma Olomouc

so 24. 02. 
(15:00)

FC Slovan Liberec – 
FK Mladá Boleslav

so 24. 02. 
(15:00)

1. FC Slovácko – 
AC Sparta Praha

so 24. 02. 
(16:30)

FK Teplice – 
FC Baník Ostrava

so 24. 02. 
(18:30)

MFK Karviná – 
FC Fastav Zlín

ne 25. 02. 
(15:00)

SK Slavia Praha – 
Bohemians Praha 1905

ne 25. 02. 
(18:00)

FC Viktoria Plzeň  – 
FC Vysočina Jihlava

po 26. 02. 
(17:00)
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Rozhovor

„VÉST PRVOLIGOVÝ TÝM  
BYL VŽDY MŮJ SEN“
Během vánočních svátků přijal nabídku vedení klubu, aby se stal hlavním 
trenérem MFK Karviná. Padesátiletý Josef Mucha má za sebou v nové funk-
ci celou zimní přípravu a první duel – a vítězný! 

Když vám vedení klubu předneslo 
nabídku, abyste „povýšil“ do po-

zice hlavního trenéra, váhal jste?
Samozřejmě jsem o tom přemýšlel, 
ale je to pro mě výzva, a následně 
jsem se rozhodl nabídku od vedení 
klubu přijmout. Byl to můj sen tréno-
vat v nejvyšší soutěži a jsem rád, že 
ta šance přišla.

Je velký rozdíl být asistent trenéra 
a hlavní trenér?

Určitě, největší zodpovědnost je na 
hlavním trenérovi. Asistent to má  
v uvozovkách jednodušší, protože 
na jeho bedrech není tolik už zmí-
něné zodpovědnosti. Rozhodovací 
věci jsou vždy na hlavním trenérovi 
a je potřeba k tomu mít i štěstí. Dou-
fám, že i já ho mít budu a jako hlavní 
trenér v Karviné uspěju (úsměv).

Absolvoval jste s týmem pěti-
týdenní zimní přípravu včetně 

sedmi zápasů. Můžete ve zkratce 
zhodnotit její průběh?
Nejdůležitější věcí je fakt, že jsme 
byli s celým realizačním týmem s pří-
pravou na jaro spokojení. První půl-
ka přípravy probíhala v domácích 
podmínkách, kluci nabírali kondici, 
běhalo se v terénu a využívali jsme 
také kvalitní regeneraci a umělou 
trávu. Druhá půlka přípravy už byla 
zaměřená na herní věci.

Na přelomu ledna a února jste  
vycestovali za lepšími podmín-

kami na Kypr. Jaké bylo?
Hodnocení musí být a je velmi po-
zitivní. Jsme maximálně spokojení! 
Počasí nám vyšlo skvěle, hřiště byla 
kvalitní a odehráli jsme dva zápasy. 
Škoda, že jsme nemohli odehrát i tře-
tí naplánovaný duel proti Nitře, ale 
to se nedá nic dělat. Především jsme 
chtěli na maximum využít přípravy 
na přírodní trávě, což se podařilo 
dokonale.
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Rozhovor

Lišilo se toto soustředění nějak vý-
razně od loňského v Turecku?

Na Kypru bylo lepší zázemí, hotel  
a celková regenerace. Navíc kousí-
ček od hotelu bylo hned moře. Na 
podmínky jsme si během celého 
pobytu opravdu nemohli stěžovat.  
Perfektně vyšlo také počasí – nepr-
šelo, nefoukalo.

V největším ohrožení před dru-
hou půlkou sezóny je pět klubů, 

všechny z Moravy a Slezska. Kolik 
bodů bude podle vás letos stačit na 
záchranu?
Vůbec nekalkulujeme. Rádi bychom 
uhráli magických třicet bodů – ten-
to počet bude zřejmě opět stačit. 
Chtěli bychom se k této metě přiblížit 
co nejdřív.

Aktuálně máte sedmnáct bodů, 
protože minulý týden v Mladé 

Boleslavi jste zažil premiéru snů. Vy-
hrálo se 1:0 gólem z poslední minuty. 
Mohlo to na první pokus dopadnout 
lépe?

No nemohlo (úsměv). Věřil jsem, že 
nějaký bod přivezeme. Už před utká-
ním jsem tvrdil, že na Boleslav umíme 
zahrát. Z hráčů byla v týdnu před 
utkáním cítit síla a odhodlání. Také 
se potvrdilo, že v prvních kolech mů-
žou být možná trochu překvapivé 
výsledky. Do této „škatulky“ jsme se 
dostali, za což jsme moc rádi.

Kolik jste měl po zápase na mobilu 
zpráv?

Dost, něco přes dvacet (úsměv). 
Všechny mě samozřejmě moc potě-
šily.

Předpokládám, že bude ohromně 
důležité tříbodový venkovní zisk 

potvrdit dnes proti Zlínu. Mám prav-
du?
Ano, bude to moc důležité. Neradi 
bychom za pár dnů někde konsta-
tovali, že nám ta první výhra ublížila. 
Přestože jsme vyhráli, tak umíme hrát 
lépe a rozhodně je co zlepšovat. 
Předvedená hra v Mladé Boleslavi 
nebyla podle našich představ.



Nové tváře v karvinském dresu
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PATRIK PAVELKA
narOzen: 16. 04. 1997

pOzice: záložník

ČíslO dresu: 25

přišel z: MFk vítkoviCE 
(návrat z hostování)

IVAN KOPECKÝ
narOzen: 10. 06. 1970
pOzice: asistEnt trEnéra

PETR GALUŠKA
narOzen: 08. 07. 1996

pOzice: záložník

ČíslO dresu: 19
přišel z:  

Fk viktoria žižkov 
(návrat z hostování)

MARTIN KRNÁČ
narOzen: 30. 01. 1985

pOzice: brankář 
ČíslO dresu: 18

přišel z: 
volný hráč

PAVEL DREKSA
narOzen: 17. 09. 1989

pOzice: obránCE

ČíslO dresu: 5
přišel z:  

něFtči baku  
(návrat z hostování) 

JAN ŠTĚRBA
narOzen: 08. 07. 1994

pOzice: obránCE 

ČíslO dresu: 4
přišel z: 

sk sigMa oloMouC 
(hostování)

ZIMNÍ ODCHODY
ricardO piňa  

david lischka 

JaN vONdra 

erik puchel 

lukáš duda

martin pastOrnický

pavel kOšťál
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Představení soupeře

FC FASTAV ZLÍN
Předchozí názvy:

1919 – SK Zlín
1924 – SK Baťa Zlín
1948 – ZK Botostroj I. Zlín
            Jiskra Svit Gottwaldov
            ZPS Spartak Gottwaldov           
1958 – TJ Gottwaldov
1989 – SK Zlín
1990 – FC Svit Zlín 
2002 – FC Tescoma Zlín
2012 – FC Fastav Zlín

Rok založení: 1919
Klubové barvy: žlutá, modrá
Značka výstroje: Adidas
Stadion: Letná
Kapacita: 5 898 diváků
Rozměr hřiště: 105 x 68 m
Osvětlení: 1 600 luxů

Management klubu:

Vlastník klubu 
a předseda představenstva: 

Ing. Zdeněk Červenka
Ředitel klubu: 

Leoš Gojš
Sportovní ředitel: 
Zdeněk Grygera

Generální sekretář:
Bc. Lukáš Pantálek

Bezpečnostní manažer:
Robert Bartys  

Tisková mluvčí:
Bc. Zuzana Molková

Ceny vstupenek: 100 – 180 Kč
E-mail: pantalek@fcfastavzlin.cz

Web: www.fcfastavzlin.cz 

Nejlepší umístěNí v samostatNé české lize:  
6. místo (2016/2017)
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Hlavní obchodní partneři MFK Karviná, a.s.

HORNÍ ŘADA ZLEVA: Benjamin Čolić, Eric Ramirez, Filip Panák, Jan Kalabiška, Jan Štěrba, Tomáš Wágner, Vojtěch Smrž, Patrik Pavelka, Bojan Letić, Petr Galuška

PROSTŘEDNÍ ŘADA: Pavel Kocich – masér, MUDr. Marian Lasota – lékař, Stanislav Hruška – vedoucí mužstva, Pavel Dreksa, Tomáš Weber, Martin Krnáč, Patrik 
Le Giang, Jiří Ciupa, Martin Berkovec, Ondřej Lingr, Lukáš Budínský, Eduard Muryc – kustod, Iveta Navrátilová – fyzioterapeutka, Aleš Buzek – kondiční trenér

DOLNÍ ŘADA ZLEVA: Jan Hošek, Jan Šisler, Peter Štepanovský, Ivan Kopecký – asistent trenéra, Josef Mucha – hlavní trenér, Branislav Rzeszoto – trenér brankářů, 
Marek Janečka, Pavel Eismann(c), Jan Moravec



Mediální partneři

HORNÍ ŘADA ZLEVA: Benjamin Čolić, Eric Ramirez, Filip Panák, Jan Kalabiška, Jan Štěrba, Tomáš Wágner, Vojtěch Smrž, Patrik Pavelka, Bojan Letić, Petr Galuška

PROSTŘEDNÍ ŘADA: Pavel Kocich – masér, MUDr. Marian Lasota – lékař, Stanislav Hruška – vedoucí mužstva, Pavel Dreksa, Tomáš Weber, Martin Krnáč, Patrik 
Le Giang, Jiří Ciupa, Martin Berkovec, Ondřej Lingr, Lukáš Budínský, Eduard Muryc – kustod, Iveta Navrátilová – fyzioterapeutka, Aleš Buzek – kondiční trenér

DOLNÍ ŘADA ZLEVA: Jan Hošek, Jan Šisler, Peter Štepanovský, Ivan Kopecký – asistent trenéra, Josef Mucha – hlavní trenér, Branislav Rzeszoto – trenér brankářů, 
Marek Janečka, Pavel Eismann(c), Jan Moravec
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Zaostřeno na přípravu

TAKOVÁ BYLA ZIMNÍ PŘÍPRAVA...
Od 3. ledna do 11. února trvala 

tvrdá zimní dřina. Kromě domá-
cích podmínek trénovali hráči také 
na slunném Kypru, kde dohromady 
strávili osm dnů. Pět týdnů přípravy 
bylo kromě dvoufázových tréninků 
proloženo sedmi zápasy s týmy ze 

MFk karviná – górnik zabrzE 
2:2 (2:2)

Branky: 9. Šisler, 39. Budínský - 12. a 43. Angulo 

Sestava – I. poločas: Le Giang – Čolič, Ko- 
šťál, Janečka, Eismann – Šisler, Mravec – Lingr,  
Budínský, Štepanovský – Wágner. 

II. poločas: Pastornický – Štěrba, Dreksa, Ho- 
šek, Letić – Mravec (64. Smrž), Weber – Moravec,  
Panák, Štepanovský (71. Pavelka) -– Wágner  
(64. Řapek).

MFk karviná – Fk Fotbal třinEC 
1:0 (0:0)

Branky: 67. Weber 

Sestava – I. poločas: Krnáč – Štěrba, Dreksa,  
Hošek, Letić – Štepanovský, Smrž, Šisler, Kalabiška 
– Moravec – Panák. 

II. poločas: Pastornický – Čolić, Košťál, Štěrba, 
Eismann – Weber, Janečka – Lingr, Budínský, Ka-
labiška (70. Sas) – Wágner.

MFk karviná – piast gliwiCE 
1:1 (1:0)

Branky: 20. vl. Rugasević - 88. Krakowczyk

Sestava: Krnáč (60. Le Giang) – Čolić (46. Štěr-
ba), Dreksa (64. Košťál), Hošek, Eismann – Šisler, 
Panák (64. Smrž) – Moravec (46. Lingr), Budínský  
(64. Weber), Kalabiška (46. Štepanovský) – 
Wágner.

MFk karviná – 
rks raków CzEstoChowa 0:1 (0:0)

Branky: 70. Oziębała

Sestava: Pastornický (46. Ciupa) – Čolić, Košťál, 
Štěrba (67. Sorochenko), Letić – Smrž, Weber - 
Štepanovský (46. Lingr), Budínský (67. Egri), Pavel-
ka (73. Putyera) – Panák (46. Wágner).

slask wroClaw – MFk karviná 
2:1 (1:0)

Branky: 19. Bergier, 75. z pen. Piech - 85. Wágner

Sestava: Krnáč – Čolić, Dreksa, Janečka, Eismann 
(58. Letić) – Šisler (75. Smrž), Panák (58. Lingr) – 
Moravec (58. Štěrba), Budínský (75. Weber), Kala-
biška (58. Štepanovský) – Wágner.

Fk čukarički – MFk karviná 
0:0

Sestava: Le Giang – Štěrba (60. Čolić), Dreksa  
(60. Smrž), Hošek, Letić (60. Eismann) – Šisler  
(85. Pavelka), Janečka – Lingr (60. Kalabiška),  
Budínský (75. Weber), Moravec (75. Štepanovský) 
– Wágner (46. Panák).

FC spartak trnava – MFk karviná 
3:1 (0:1)

Branky: 50. a 65. Egho, 70. Lovás - 42. Hošek

Sestava: Le Giang (60. Krnáč) – Čolić, Janeč-
ka (76. Smrž), Hošek, Letić (46. Eismann) – Šisler  
(60. Lingr), Panák – Moravec (46. Štepanovský), 
Budínský (72. Weber), Kalabiška (60. Pavelka) – 
Wágner (60. Štěrba).

čtyř zemí (Česko, Slovensko, Polsko 
a Srbsko). Karvinští jednou vyhrá-
li, třikrát remizovali a třikrát prohráli. 
Skóre? 6:9! O góly se podělila pěti-
ce Šisler, Budínský, Weber, Wágner  
a Hošek. V jednom případě si pak 
soupeř dal vlastní branku.



Reklamní partneři



www.het.cz

barvy | omítky | tmely

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
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SMUTNÁ ZPRÁVA –  
ZEMŘEL PAVEL ŠULÁK
V neděli 18. února zasáhla Regionální fotbalovou akademii Moravsko- 
slezského kraje i klub MFK Karviná zpráva o úmrtí trenéra Pavla Šuláka.

Rodák z Nového Hrozen-
kova se od mládí věno-

val fotbalu. Po skončení 
aktivní kariéry se vrhl na 
trénování. V létě 2015 při-
šel do Karviné, kde začal 
trénovat mladší dorost U16.  
Za rok přesídlil do nově 
vzniklé Regionální fotba-
lové akademie Moravsko-
slezského kraje, která byla 
otevřena v Karviné.

V roce 2016 byl dokon-
ce vyhlášen trenérem roku 
v kategorii Dorostenecký 
fotbal a ocenění mu tehdy 
předal na pražském Žofíně 
trenér Pavel Vrba.

Pavel Šulák zemřel náh-
le ve věku 43 let. Celá RFA, 
učitelský sbor ZŠ Dělnická, trenéři  
i celý klub MFK Karviná a FAČR vyja-
dřuje celé rodině upřímnou soustrast. 
„Pavlův zápal pro práci, upřímná 

a kamarádská povaha i celá jeho 
osobnost nám bude velmi scházet,“ 
konstatoval smutně výkonný ředitel 
RFA Tomáš Bernady.  

Čest jeho památce!



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.

DUK - JAB

… v soubojích Dukly s Jabloncem 
již sedm zápasů v řadě domácí tým 

neprohrál?

TEP - OVA

… historicky nejlepším střelcem 
zápasů Teplic s Baníkem je se sedmi 

góly Štěpán Vachoušek?

BNO - OLO

… ve 43 vzájemných zápasech Brna 
s Olomoucí bylo uděleno 11 červených 

karet?

KAR - ZLN

… v zápasech Karviná - Zlín se gólově 
vždy prosazoval pouze domácí tým?

LIB - MBL

… skóre z posledních dvou zápasů 
Liberce s Mladou Boleslaví je 7:0 

pro Severočechy?

SLA - BOH

… poslední tři zápasy Slavie 
s Bohemians skončily v Edenu 

remízou?

SLO - SPA

… poslední výhra Sparty na Slovácku 
se zrodila v listopadu 2014, kdy zde 

Pražané uspěli 2:0?

PLZ - JIH

… poslední tři zápasy Plzně s Jihlavou 
skončily na hřišti Viktorie výhrou 

domácích 2:0?
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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.
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PR článek

Mohl byste krátce představit vaši  
firmu?

Společnost ZABI CZECH s.r.o. pro-
dává pojezdová kolečka a vyba-
vení pro posuvné brány. Sídlíme 
v Českém Těšíně, fungujeme jako 
velkoobchod i maloobchod a pro-
střednictvím e-shopu www.zabi.cz 
prodáváme zboží po celé České 
republice i na Slovensku. Po osmi 
letech působení na českém trhu se 
řadíme mezi největší prodejce to-
hoto sortimentu. Pro zákazníky z řad 
fotbalových fanoušků bude určitě 
zajímavá naše nabídka italských 
pohonů značky ROGER pro posuv-
né i křídlové brány. Dále pro kutily  
a šikovné muže nabízíme cenově vý-
hodné sady komponent pro stavbu 
posuvné brány. A v neposlední řadě 
v širokém sortimentu pojezdových 
koleček jsou velmi oblíbená náhrad-
ní kolečka pro sekačky, nábytková 
kolečka a různé typy kladek např. 
pro posilovací stroje.  

Proč jste se rozhodli spolupracovat 
právě s naším klubem?

Jako patrioti našeho slezského regi-
onu podporujeme mnoho různých 
sportovních, neziskových a charita-
tivních projektů na Těšínsku. Hledali 
jsme ale také projekt, který má ce-
lorepublikovou působnost a přitom 
je stále lokální značkou. Když jsme 
dostali nabídku spolupracovat s fot-
balovým klubem MFK Karviná, krás-
ně se nám to propojilo a po několika 
schůzkách bylo rozhodnuto. Jsme 
příznivci sportu a téměř rodinné pro-
středí karvinského fotbalového klubu 
je nám velmi sympatické.   

Co byste vzkázal 
našim fanouš-

kům?
Aby drželi palce 
v jarních ligových 
soubojích borcům 
na trávě. A my pro karvinské fotba-
lové fanoušky připravujeme velmi 
zajímavé a exkluzivní nabídky, se 
kterými se budou setkávat v nejbliž-
ších měsících prostřednictvím tohoto 
bulletinu.w w w . z a b i . c z
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Novinky z MFK

#CESKAREPRE U21 
vs. Chorvatsko
23. března 2018 od 16:00
Městský fotbalový stadion v Karviné

Více info na repre.fotbal.cz

KVALIFIKAČNÍ DUEL „LVÍČAT“  
V KARVINÉ
Už potřetí po rekonstrukci Městské-

ho stadionu v Karviné-Ráji si Fot-
balová asociace České republiky 
vybrala stánek prvoligového týmu 
MFK Karviná za dějiště mezistátního 
utkání mládežnické reprezentace. 
Ovšem pozor – poprvé půjde o kva-
lifikační duel. 

Důležité a divácky velmi atrak-
tivní utkání hráčů do 21 let Čes-
ká republika vs. Chorvatsko se 
uskuteční v pátek 23. března 
2018 od 16 hodin a přímým pře-
nosem jej bude vysílat i ČT Sport.  
O cenách a formě prodeje vstupe-
nek budeme včas informovat.
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Přehled

HET liga 2017/2018

Následující utkání:
19. kolo FC Slovan Liberec – MFK Karviná sobota 03. 03. 2018 (15:00)
20. kolo MFK Karviná – AC Sparta Praha neděle 11. 03. 2018
21. kolo SK Sigma Olomouc – MFK Karviná sobota 17. 03. 2018
22. kolo FC Zbrojovka Brno – MFK Karviná sobota 31. 03. 2018
23. kolo MFK Karviná – 1. FC Slovácko neděle 08. 04. 2018
24. kolo SK Slavia Praha – MFK Karviná sobota 14. 04. 2018
25. kolo MFK Karviná – FK Teplice neděle 22. 04. 2018
26. kolo FC Viktoria Plzeň – MFK Karviná sobota 28. 04. 2018
27. kolo MFK Karviná – FK Dukla Praha neděle 06. 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



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.

Od 25. 2. do 11. 3. 2018 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
o 15% zlevnit. Stačí odevzdat tento leták při

placení zvoleného výrobku u pokladny.
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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

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:

15 Tomáš Wágner 06. 03. 1990

24 Eric Ramirez 20. 11. 1998

27 Filip Panák 02. 11. 1995

Brankáři: 

1 Zdeněk Zlámal 05. 11. 1985

17 Stanislav Dostál 20. 06. 1991

44 Jan Šiška 31. 01. 1998

Obránci: 

16 Róbert Matejov 05. 07. 1988

18 Zoran Gajić 18. 05. 1990

20 Jonathan Kabasele Bijimine 09. 07. 1994

22 Lukáš Bartošák 03. 07. 1990

27 Ondřej Bačo 25. 03. 1996

Záložníci:

5 Petr Hronek 04. 07. 1993

8 Petr Jiráček 02. 03. 1986

11 Adnan Džafić 10. 05. 1990

12 Ibrahim Benjamin Traore 16. 09. 1988

13 Tomáš Janíček 07. 09. 1982

14 Daniel Holzer 18. 08. 1995

21 Josef Hnaníček 28. 12. 1986

23 Miloš Kopečný 26. 12. 1993

28 Ubong Moses Ekpai 17. 10. 1995

90 Vukadin Vukadinović 14. 12. 1990

95 Mirzad Mehanović 05. 01. 1993

Útočníci:

7 Lukáš Železník 18. 06. 1990

9 Pavel Vyhnal 25. 05. 1990

10 Jean-David Beauguel 21. 03. 1992

29 Patrik Slaměna 07. 07. 2000

MFK KARVINÁ FC FASTAV ZLÍN

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Bohumil Páník
Asistenti trenéra: Jan Kameník, Jan Somberg   
Trenér brankářů: Otakar Novák
Kondiční trenér a masér: Michal Molek
Vedoucí mužstva: David Hubáček
Lékaři: MUDr. Marcel Guřan 
 MUDr. Miroslav Budoš 
Fyzioterapeutka: Kateřina David
Kustod, masér: Patrik Hučko

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


