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Srdečně vás všechny vítám na prahu nové fotbalové 

sezóny 2012/2013. Jak již jistě víte, do nového      

ročníku vstupujeme s novým trenérem Pavlem 

Malurou a řadou nových hráčů. Jsem přesvědčen,       

že budou  pro náš klub přínosem a představují spolu 

se všemi ostatními členy klubu silný a vítězstvíchtivý 

celek.  

Stejně tak pevně věřím ve vás, věřím ve vaši neutu-

chající podporu a nepřeji si nic jiného, než abyste   

byli za svou oddanost klubu odměněni tím nejlep-

ším možným způsobem, kterým je velké množství 

bodů v tabulce na konci ročníku a fotbal, za kterým                     

se budete celou sezónu rádi na náš stadion znovu             

a znovu vracet.

Hráči na hřišti vaši podporu potřebují, nezapomeňte 

proto, že jste pro ně prakticky jediný povolený 

doping.

Krásné fotbalové zážitky vám přeje

Ing. Jan Wolf

Předseda představenstva 

MFK OKD Karviná, a.s. 3

„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: Martin Svědík

Trenér: Jaroslav Míchal

Asistent: Jiří Pospíšil

Vedoucí týmu: Jan Císař

Masér: Tomáš Vltavský

Lékař: Tomáš Brož

BRANKÁŘI

Luděk Frydrych 3.1.1987

Martin Shejbal 27.9.1973

Martin Žák  2.3.1992

OBRÁNCI

Jan Javůrek  16.5.1989

Pavel Němeček 12.1.1982

David Norek  18.5.1988

Tomáš Prorok 16.1.1980

David Přibyl  11.12.1985

Martin Šejvl  18.2.1992

Martin Tischler 31.5.1988

Ondřej Vencl 9.11.1993

ZÁLOŽNÍCI

Jaroslav Dittrich 8.3.1982

Tomáš Dubský 27.1.1985

Martin Hundák 30.7.1987

Jan Jeřábek  12.2.1984

Vojtěch Kakrda 22.8.1989

Petr Kudrna  21.9.1989

Jan Řezníček 22.11.1992

ÚTOČNÍCI

Martin Brychta 20.9.1990

Josef Janecký 8.3.1991

David Petrus 1.8.1987

Jakub Sklenář 18.11.1990

Václav Sklenář 21.3.1991



Petruse, loňského nejlepšího střelce celé ČFL. Petrus už 

měl několik nabídek z ligového Hradce Králové, nakonec 

z toho vždy sešlo údajně kvůli nabízené krátkodobé 

smlouvě, se kterou nesouhlasil.

Trenérem Pardubic je Martin Svědík, bývalý hráč ostrav-

ského Baníku nebo olomoucké Sigmy. Příprava se jeho 

svěřencům povedla, ale nepřeceňuje ji. „Přeci jen je to 

něco jiného než ostré zápasy o body. Přestože jsme ani 

jednou neprohráli, tak nějaké mezery jsme tam měli          

a museli jsme si to v kabině společně vyříkat. Zapracovat 

musíme na defenzivě. S útočnou fází jsem spokojen,       

ta se nám celkem dařila,“ nechal se slyšet kouč východo-

čechů. S jakými vyhlídkami přijíždí nováček druhé ligy   

do Karviné? „Uvědomujeme si, že nás čeká křest ohněm. 

Karviná je horký aspirant na postup, aspoň tedy já to tak 

vidím. Budeme muset být bezchybní v defenzivě. Ale     

na druhou stranu nebudeme chtít ztratit svou herní tvář. 

Základem bude stoprocentní defenziva. Karvinští přes 

léto hodně posílili a nás na úvod opravdu nečeká nic    

lehkého,“ uvědomuje si Martin Svědík.
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Východočeši skončili v minulé sezóně ČFL na druhém 

místě tabulky za Chrudimí, ale do druhé ligy postoupili 

právě oni. Nutno podotknout, že Pardubice se mohly 

pyšnit nejlepší obranou, útokem i střelcem. Ve čtyřiatři-

ceti zápasech inkasoval tým Martina Svědíka jen dvaatři-

cet branek a vstřelil jich jednaosmdesát. Navíc nejlepším 

střelcem soutěže byl s pětadvaceti přesnými zásahy 

David Petrus, který by měl s největší pravděpodobností 

nastoupit i v dnešním zápase.

Mezi zajímavé hráče východočeského celku se řadí oba 

brankáři, kterými jsou Martin Shejbal a Luděk Frydrych. 

Shejbal je legendou pardubického fotbalu. Tento osmatři-

cetiletý veterán chytal několik sezón i nižší soutěže 

v Německu. Druhým brankářem je Luděk Frydrych, 

účastník MS do 20 let z roku 2007 v Kanadě, na kterém 

Češi vybojovali stříbrné medaile. Dalším zajímavým jmé-

nem je patriot Jan Jeřábek, hráč s potenciálem pro nej-

vyšší soutěž, který však už hezkých pár sezón kope za 

Pardubice. V neposlední řadě si musí dát všechny celky   

ve druhé lize pozor na již zmiňovaného kanonýra Davida 

trenér SVĚDÍK:  „V KARVINÉ NÁS NEČEKÁ 
                                NIC LEHKÉHO“
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Pane trenére, máte za sebou měsíční 

přípravu. Co vám napověděla?

To ukáže až sezóna. Ale všechno proběhlo podle   

plánu a bez problémů. Vyhýbala se nám zranění. 

Byli jsme rovněž na herním soustředění v Rakousku.

Výsledky v přípravě i v ostrém pohárovém utkání 

byly dobré, ale jak na tom jsme, to si můžeme říct, 

někdy po pátém kole.

Na startu přípravy jste přivítal i nové 

posily. Jak jste s nimi spokojený?

Všichni velice dobře zapadli do kolektivu. Většina 

z nich bude v základní sestavě a těch pár dalších 

nám pomůže v průběhu utkání. Se všemi počítám    

a určitě nám všichni v těžkých zápasech pomůžou.

Zmínil jste herní soustředění v Rakousku. 

To se vydařilo. Všechny čtyři zápasy 

jste vyhráli při skóre 11:0, to je velmi        

nadějné, nemyslíte?

V Rakousku to bylo o tom, zahrát si proti zahranič-

ním prvoligovým soupeřům, což se podařilo. Výsled-

ky mě až příjemně zaskočily, ale určitě je nesmíme 

přeceňovat. Ale soustředění splnilo svůj účel a 

můžeme být s jeho průběhem po všech stránkách 

spokojeni.

Můžete se rozpovídat o jednotlivých 

řadách? Máte nějaké výhrady?

Opět opakuji, že to všechno ukáže až soutěž. Obrana 

zatím působí konsolidovaně, nedostáváme branky. 

S tím jsou samozřejmě spojeni i brankáři, kteří nás 

ve všech zápasech podrželi. Máme tři vyrovnané 

gólmany na velmi vysoké úrovni. U středové řady       

a útočníků se mi líbí kreativita a odvážnost chodit 

dopředu. Kluci tomu dávají myšlenku, ale musí to 

přenést i do soutěžních utkání.

Výsledky z přípravy vypadají velice 

dobře.  Na první pohled soupeři nebyli 

nic extra, prověřili vás důkladně?

My jsme chtěli hrát s prvoligovými týmy. Díky tomu, 

že Gambrinus liga začala o týden dřív a týmy už byly 

v jiné fázi než my, tak jsme nemohli počítat 

s nějakým českým klubem. My jsme hráli s prvoli-

govými týmy z Maďarska, Bosny a Ázerbájdžánu. 

V přípravných duelech nepoznáte, zda soupeř 

nastoupil v nejsilnější sestavě.

PŘÍPRAVA PROBĚHLA PO VŠECH SMĚRECH 
HLADCE, ŘÍKÁ PAVEL MALURA
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Po utkání s Hlučínem jste spílal týmu, 

že je příliš lehkovážný a pouští soupeře 

do šancí víc než je zdrávo. Pozoroval jste 

v pohárovém utkání v Otrokovicích, že si to 

hráči uvědomili, když šlo o postup do další 

fáze národního poháru?

Ani v Otrokovicích jsem s tím v prvních dvaceti 

minutách spokojený nebyl. Domácí šli asi dvakrát do 

nebezpečných brejků. Postupem času se to zlepšo-

valo a ve druhé půli to už bylo takřka dokonalé. 

Všichni pracovali podle představ a soupeř si už 

nevypracoval nic.

Postupem přes Otrokovice se region 

dočká zápasu Karviné s Baníkem Ostrava. 

Jaké z toho máte pocity, coby bývalý kouč 

slezského klubu?

Já z toho nemám vůbec radost. Počítám trošku 

s rozpolceností některých fanoušků, protože určitě 

fandí oběma klubům. Navíc vypadne jeden tým 

z regionu. Bral bych jiného ligového soupeře. Klidně 

Spartu nebo Mladou Boleslav. Ale pro diváky to   

určitě bude hodně zajímavé.

Určitě sledujete přenosy ze zahraničních 

soutěží. Jaký herní styl je vám nejbližší 

a zápasy kterého týmu vyhledáváte nejčastěji?

Obecně se mi líbí útočný styl, kdy se hraje hodně 

nahoru a s určitou mírou rizika. To je pro diváky 

atraktivní. Na červnovém Euru se mi hodně líbili 

Němci. Jinak třeba Real Madrid nebo Manchester 

United. V oblibě jsem měl i Barcelonu, ale poslední 

dobou mi přijdou nudní svým herním projevem       

se spoustou přihrávek bez střely.

Kdybyste si mohl vybrat jednoho jakého-

koliv hráče do svého týmu, který by to byl?

Mesut Özil z Realu Madrid. Zřejmě ten.
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René, dnes startujete prvním zápasem 

novou sezónu. Jaká byla příprava?

Byla náročná. Opravdu hodně se běhalo, specializovali 

jsme se i na nějaké koordinační pohyby. Hlavně pro mě   

to bylo hodně prospěšné, protože minulou sezónu jsem 

přišel dva týdny před startem ligy a v zimě jsem měl    

problém se zády.

Šest zápasů v řadě jste neinkasovali.           

To je nejen pro vás osobně jako stopera,       

ale vlastně pro celý tým, dobrá vizitka.

Máte pravdu. Zaměřovali jsme se na to a zatím to klape,   

i když samozřejmě víme, že to není ještě stoprocentní       

a nějaké mezerou tam jsou. A nejdůležitější zápasy při-

jdou na řadu až teď, ty nás dokonale prověří.

Tým opustily opory Vladan Milosavljev        

a Tomáš Jursa. Jak obtížné je bude nahra-

dit a jak se vám, jako nejzkušenějšímu hráči, jeví 

nově příchozí tváře?

Oba byli velmi kvalitní a do další kariéry jim přeju jen to 

nejlepší. Je jen dobře, že přestoupili do nejvyšší soutěže, 

protože klubu udělali dobrou vizitku. Co se týče nových 

kluků, tak jsou v pohodě a velmi kvalitní. Jsem si jistý,     

že jim nebude dělat problém Vladana nebo Tomáše 

nahradit.

Co se týče vás osobně, s kým si ve stoperské 

dvojici nejlépe rozumíte? V přípravě jste 

toho spolu nejvíc odehráli s Davidem Mikulou.

Já si hráče nevybírám. To záleží na trenérovi, který to má 

ve své kompetenci. Mám radost především z Vency Cver-

ny, který za ten rok, co jsem tady, udělal obrovský pokrok 

a je jen otázkou času, kdy dostane šanci se pořádně uká-

zat a bude hrát třeba místo mě. Ale jak říkám, nevybírám 

si. Se všemi, ať už s Jakubem Hottkem, Vencou Cvernou 

nebo Davidem Mikulou se mi hraje dobře. Hlavní je, aby-

chom vyhrávali.

S jakými ambicemi jdete do sezóny? Co vás 

osobně uspokojí?

Máme tady nové hráče, kteří zapadli do kolektivu velice 

dobře. Celý realizační tým je na velmi profesionální úrovni. 

Nebudeme si nic zastírat, s tímto kádrem bychom chtěli 

hrát na špici a bojovat o nejvyšší příčky. Ale bude záležet, 

jak zvládneme začátek sezóny. Od toho se bude vše odvíjet.

Jste čtyřiatřicetinásobným reprezentan-

tem. Na který zápas vzpomínáte nejraději?

Během letošního Eura jsme se známými vzpomínali       

na mou reprezentační kariéru, která byla krásná. Samo-

zřejmě nejvíc vzpomínek mám na EURO v Portugalsku     

a na poslední dva zápasy ve skupině s Nizozemskem          

a Německem. Opravdu jsem šťastný a vděčný za to,          

že jsem v takové skvělé partě a při takovém úspěchu 

mohl být. Bohužel proti Nizozemcům jsem nemohl 

nastoupit, protože den před zápasem jsem dostal             

horečky, tak jsem ani s týmem k zápasu neodcestoval. 

CHCEME HRÁT NA ŠPICI
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V posledním duelu s Německem jsem nastoupil dokonce 

do druhé půle s kapitánskou páskou, vyhráli jsme 3:2, 

fanoušci byli neskuteční. Takže tento zápas řadím taky 

hodně vysoko.

Zmínil jste letošní EURO. Co říkáte na naše 

výkony a konečné umístění?

Po prvním zápase asi týmu už nikdo nevěřil. Pak se však 

kluci semkli a podařilo se jim postoupit. V další fázi       

turnaje to je už i o štěstí, ale musíme si přiznat, že Portu-

galci postoupili zaslouženě. Určitě se náš tým nemusí      

za vystoupení na turnaji stydět.

Souhlasíte s tím, že i z české ligy se dá pro-

sadit na zahraniční scéně, což dokázali 

všichni hráči Plzně, kteří byli na EURU?

Je to přesně tak. A trenéři i majitelé klubů vidí, že šance je 

tady vždycky. 

Komu jste na na turnaji v Polsku a na 

Ukrajině kromě našeho nároďáku fandil?

Já hodně tíhnu k Francii, kde jsem hrával. Byl jsem        

zvědavý, jak si povedou. Ale asi ten kolektiv je hodně 

rozhádaný a něco tam nefunguje. Ribéry s Benzemou 

hrají na sebe a to nedělá dobrotu. Fotbal je kolektivní     

hra a pokud se tohle nezlepší, tak to pro ně nebude dobré.

V září se rozbíhá kvalifi kace na MS, které 

se bude konat v kolébce fotbalu, Brazílii. 

Jak vidíte naše šance v přetěžké kvalifi kační   

skupině?

Tak šance je vždycky. Bude záležet na momentální formě, 

zdraví, ale i štěstí samozřejmě. Předpokládám, že se bude 

bojovat až do posledních zápasů a všechno tak bude  

otevřené a pro fanoušky atraktivní.

Nějaký čas jste působil ve Francii, konkrétně 

v Auxerre. Jste s někým, s kým jste tam 

působil, v kontaktu?

Už ne. Jen s nějakými známými a s paní, která mě učila 

francouzsky si sem tam napíšeme mail.

Francouzi jsou známí  svou zálibou ve víně. 

Jak jste na tom vy s vínem, popřípadě 

máte doma vinotéku?

Kdysi jsem uvažoval, že bych si něco takového pořídil,    

ale ne. Mám doma akorát dvě bedny výborného vína, 

které si šetřím. (úsměv)

Na oslavu postupu do nejvyšší soutěže?

To by bylo krásné, to je fakt. Ale třeba také                

na rozlučku s kariérou. Víno mi chutná, šampaňské mají 

vynikající, ale z toho, co jsem měl možnost zkusit, byl 

nejlepší francouzský koňak.

Denně dojíždíte do Karviné, máte to 

nějakých 70 kilometrů. Při vší úctě k vašemu 

fotbalovému věku a tréninkovému zatížení, 

neuvažoval jste o tom, že byste bydlel tady 

v Karviné?

Já jsem rodinný typ. Doma je pohoda, děti. Navíc máme 

velkou zahradu, psa. To je pro mě relax a už kvůli tomu    

tu hodinu v autě přežiju. Navíc cesta mi nevadí. Mám     

při ní aspoň čas přemýšlet. Přehrávám si zápas v hlavě,    

co jsme jako tým udělali špatně, co jsem já udělal špatně, 

co je třeba do příště vylepšit a tak dále. Určitě neuvažuju 

o tom, že bych se stěhoval někam blíž. Doma je doma.



LOS PODZIM 2012
1. kolo  neděle  5.8.  Karviná – Pardubice 17:00

2. kolo  sobota  11.8. Bohemians – Karviná 10:15

3. kolo neděle  19.8. Karviná – Zlín 17:00

4. kolo neděle  26.8. Karviná – Znojmo 17:00

5. kolo neděle 2.9. Bohemians 1905 – Karviná 17:00

6. kolo neděle 9.9. Karviná – Vlašim 17:00

7. kolo neděle 16.9. Varnsdorf – Karviná 16:30

8. kolo neděle 23.9. Karviná – Táborsko 16:30

9. kolo sobota 29.9.  Opava – Karviná 18:00

10. kolo neděle 7.10. Karviná – Žižkov 16:00

11. kolo sobota  13.10. Ústí n. Labem – Karviná 10:15

12. kolo neděle  21.10. Karviná – Čáslav 15:30

13. kolo sobota 27.10. HFK Olomouc – Karviná 14:30

14. kolo neděle 4.11. Karviná – Most 14:00

15. kolo sobota 10.11. Sokolov – Karviná 10:15

16. kolo neděle 18.11. Karviná – Bohemians 13:30
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Minulou neděli zvládl tým kouče Pavla Malury nástrahu prvního pohárového kola a po 

výhře 3:0 na půdě Otrokovic se může těšit na souboj s ostravským Baníkem.

Karvinští o svém postupu rozhodli už během první půle, když se prosadil kapitán týmu 

René Bolf a deset minut před přestávkou také útočník Aleš Besta. Ten si počkal u přední tyče 

na centr Admira Vladaviče a hlavou navýšil karvinský náskok na rozdíl dvou branek. Domácí 

v prvním poločase zahrozili třikrát z brejků, ale obránci Karviné všechno včas vyřešili.

Ve druhém poločase měla Karviná ještě více brankových příležitostí, ale využila pouze    

jedinou, to když se 77. minutě prosadil Petr Wojnar. V celém utkání hostující celek nastřelil 

tyče dvakrát i břevno. „Do šancí se dostáváme, ale horší to je s jejich proměňováním, 

přestože v tomto utkání to opět byly takřka stoprocentní příležitosti. Také      

je nutno podotknout, že domácí gólman dnes zřejmě odchytal životní zápas, protože některé zákroky 

byly opravdu neskutečné,“ řekl po utkání trenér Pavel Malura, kterého těší, že se střelecky prosazují letní posily.   

„My jsme to od nich očekávali a s tím tady přišli. Aleš Besta měl v utkání šancí více a také ho po zápase 

mrzelo, že nepřidal ještě nějaký gól,“ doplnil Pavel Malura.

Karvinští tedy splnili povinnost a postoupili přes divizního soupeře do 2. kola, ve kterém je čeká souboj na domácím 

stadionu s Baníkem Ostrava. Úřední termín je stanoven na středu 29. srpna.

O POHÁR ČESKÉ POŠTY V PŘÍŠTÍM 
KOLE S BANÍKEM OSTRAVA



ČSAD, a.s.

Generální partner MFK OKD Karviná a.s. 

Prémium partneři

Adidas ČR spol. s r.o.

Ofi ciální partneři

SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.

Karimpex – Strojírny, spol. s r.o.

Autocentrála, spol. s r.o.

Canis, spol. s r.o.

Jan Hořavka-revize plynových zařízení

Stavby – Okna - Doležal, spol. s r.o.

Šumavský pramen, a.s.

LUMO, spol. s r.o.

Hlavní obchodní partneři

Hlavní mediální partner 

EUROGREEN CZ s.r.o. Česká spořitelna, a.s. 

Technické služby Karviná, a.s.

ALUMONT BUILDING, a.s.

Polar televize Ostrava Deník

HZH, spol. s r.o.

Lázně Darkov, a.s.

KUMAN, spol. s r.o. 

Novoferm

STES, a.s. 

X-creditRBP

Kajotbet

Factory

Horník



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


