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MFK OKD KARVINÁ

POHÁR ČESKÉ POŠTY - v Karviné se představí
Baník Ostrava

MATEJ RAKOVAN
Rozhovor

MFK OKD Karviná
1. SC Znojmo
4. kolo 2012/2013
neděle 26. srpna 2012 od 17:00 hodin

Vám nabízí to nejlepší
• 4 druhy denní menu, každé desáté ZDARMA
• víkendové menu
• jídelní lístek plný kulinářských specialit české, moravské,
ale i mezinárodní kuchyně
• kvalitní a rozsáhlá nabídka moravských vín
• VIP salónek
• posezení v klimatizovaném prostředí
• WiFi připojení zdarma
• součástí restaurace je oddělená pivnice
• venkovní grilování o víkendech za příznivého počasí
• letní terasa v provozu, kapacita cca 160 míst, dětské hřiště…
Pořádáme oslavy, svatby, hostiny, srazy, firemní akce, rauty,
večírky, školení, kongresy. Zajištění cateringových služeb na klíč,
ať už u vás doma anebo ve firmě, vše zařídíme od A do Z.
Provozní doba
neděle – čtvrtek: 11.00 – 22.00 hodin
pátek – sobota: 11.00 – 23.00 hodin
Restaurace Ovečka, Polská 117, 734 01 Karviná – Ráj
www.restauraceovecka.cz, e-mail: ovecka@restauraceovecka.cz
Tel.: 723 933 108

„FANDĚME KARVINSKÉMU FOTBALU
A BUDE NÁM SPOLU DOBŘE“

Jménem společnosti Canis Safety a.s. zdravím
všechny sportovce a příznivce fotbalu v Karviné.
Jsme rádi, že se stáváme tradičním sponzorem
karvinské kopané. Klubu, který má potenciál se
neustále zlepšovat. Kdybych chtěl parafrázovat
píseň Jarka Nohavici, tak chci vidět, jak Karviná
poráží Barcelonu. Mé přání je skromnější, chci vidět,
jak spolu hrají Karviná a Baník, ale oba v první lize.
Věřím, že časem se to podaří. K tomu přeji hráčům
zdraví, trenérům radost z práce s týmem a funkcionářům pochopení a dobrou spolupráci se všemi.
Pokud to vše bude klapat, tak bude každý fanoušek
spokojený a o to jde především.
Za všechny spokojené fanoušky

Ing. Antonín Smrkta
Generální ředitel
Canis Safety a.s.
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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
18
Matej Rakovan
28
Tomáš Hájek
OBRÁNCI
2
Josef Hoffmann
3
Václav Cverna
4
Tomáš Knötig
5
René Bolf
16
Jakub Hottek
20
Ondřej Cverna
22
Ibrahim Škahič
23
David Mikula
25
Tomáš Hrtánek
ZÁLOŽNÍCI
7
Elvist Ciku
9
Richard Vaněk
10
Admir Vladavič
12
David Puškáč
17
Petr Wojnar
21
Vladimír Mišinský
26
Roman Fischer
27
Emil Le Giang
ÚTOČNÍCI
8
Richard Vaclík
11
Antonín Presl
14
Aleš Besta
15
Jakub Legierski
19
Václav Juřena
24
Pavel Vrána
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REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Leoš Kalvoda
Asistent trenéra: Michal Sobota
Trenér brankářů: Josef Hanzálek
Vedoucí mužstva: Jiří Podzemský
Masér a kustod: Libor Palička ml.

15.12.1980
14.3.1990
28.9.1986
19.11.1978
17.5.1988
13.4.1989
25.2.1974
24.6.1983
30.7.1990
25.10.1993
30.3.1983
7.6.1988
16.8.1986
11.6.1991
26.6.1982
14.5.1993
12.1.1989
8.7.1986
24.3.1983
26.2.1991
21.5.1991
6.8.1988
10.4.1983
17.1.1994
2.2.1991
13.6.1985

BRANKÁŘI
1
Vlastimil Hrubý
22
Jiří Doleček
OBRÁNCI
2
Muamer Vadič
3
Todor Yonov
6
Tomáš Cihlář
7
Jiří Zifčák
8
Ondřej Sukup
11
Radek Buchta
12
Daniel Odehnal
18
Roman Hříbek
ZÁLOŽNÍCI
9
Radek Nepožitek
10
Tomáš Okleštěk
14
David Helísek
15
Matúš Lacko
17
Jan Mudra
19
Tomáš Lukáš
20
Josef Hnaníček
ÚTOČNÍCI
5
Dominik Mandula
16
Václav Vašíček

17.4.1985
17.4.1992
7.1.1993
11.5.1976
24.6.1987
7.1.1989
8.12.1988
22.4.1989
3.9.1992
1.11.1988
26.6.1988
21.2.1987
4.9.1982
13.4.1987
22.1.1990
23.9.1989
28.12.1986
24.7.1993
10.2.1991

LEOŠ KALVODA SE VRACÍ DO KARVINÉ
V ROLI ZNOJEMSKÉHO KOUČE
Před sezónou přijal nabídku trénovat znojemský klub
bývalý trenér Karviné Leoš Kalvoda. Ten přišel do jihomoravského klubu 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.
Kalvoda vedl Karvinou od sezóny 2008/2009 a na lavičce
vydržel 21 měsíců než ho v dubnu 2010 vystřídal Jiří
Balcárek.
Znojemský tým v minulém kole porazil na vlastním
hřišti nováčka z Pardubic, se kterým jsme hráli v úvodním
zápase sezóny také my. Leoš Kalvoda se síly pardubického
týmu před zápasem obával. „Viděl jsem Pardubice
v Karviné a velmi dlouho favorita trápili. V dalším
kole zcela zaslouženě porazili Bohemians 1905.
Všichni jsme rádi za důležitou výhru,“ prohlásil pro
Znojemský deník Kalvoda, který zřejmě našel ve svém
týmu střelce. Hattrickem se proti Pardubicím blýskl Václav
Vašíček. „Dík patří spoluhráčům za výborné
přihrávky. Já jsem pak situace řešil s chladnou
hlavou a budu muset přihodit něco do klubové

kasy, takže všichni budou spokojení,“ vyprávěl
pro Znojemský deník šťastný střelec, který je ve Znojmě
na hostování ze Sigmy Olomouc.
Také kouč Kalvoda byl s jeho výkonem spokojený.
„Vašek se své role ujal bravurně. Dlouho se trápil
a před zápasem jsem měl obavy, zda najde ten
správný impuls. Naštěstí ho našel,“ chválil čtyřiapadesátiletý Leoš Kalvoda svého svěřence.
Před sezónou ukončilo vedení klubu spolupráci s někdejším
velkým talentem českého fotbalu Milanem Pacandou.
Ten nyní hraje krajský přebor za tým z Vysočiny ČáslaviceSádek na Třebíčsku. Pacandu bohužel v minulosti pronásledovala zranění a především problémy se životosprávou. „Nějaké tři měsíce po jeho příchodu k nám
bylo vše v pořádku, ale následně přestal bez
omluvení chodit na tréninky. Snažili jsme se mu
ve všem pomoci, aby se mohl soustředit jen na
fotbal, ale Milan si naší snahy nevážil, a proto
nebudeme v naší spolupráci pokračovat,“ uvedl
pro server idnes.cz prezident znojemského klubu Ota
Kohoutek.
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MATEJ RAKOVAN:
„ZAJÍMÁM SE O POLITIKU, BAVÍ MĚ“
Netradičního koníčka má nový karvinský gólman.
Rád totiž sleduje politiku, která ho baví a zajímá.
Nejen o tom však promluvil do zápasového zpravodaje před utkáním se Znojmem.
Poslední zápas minulý týden proti
Zlínu jste prohráli 0:1. Jediné brance
utkání předcházela jedovatá střela hostujícího Železníka. Z tribuny se zdálo, že se střela
dala chytit do rukavic. Vy jste ji však vyrazil
na roh. Míč vám zaplaval nebo co se stalo?
Z tribuny to možná vypadalo na obyčejnou střelu,
která by se běžně měla chytat. Bohužel mi míč
zaplaval a hlavně jsem ho viděl až na poslední
chvíli, takže jsem to v tu chvíli řešil jednodušším
způsobem. Následně jsme bohužel z rohu inkasovali.
Nepohlídali jsme si přední tyč, přestože jsme se
přesně na tohle připravovali. Je to velká škoda, ale
i takový je fotbal.
Máte za sebou tři zápasy v karvinské bráně. Jak byste je popsal ze svého pohledu?
Zmínil bych především duel v Praze proti Bohemians. Převládalo ve mně velké zklamání, protože
jsme tam inkasovali asi patnáct vteřin před koncem
zápasu vyrovnávací gól. To hodně mrzí. Ale zápasy
následují rychlým tempem. Teď se musíme soustředit na Znojmo.
Po třech zápasech máte čtyři body.
Dvakrát jste se však představili domácím divákům. Asi tedy s bodovým kontem
spokojeni nebudete, že?
6

Fanoušci i my jsme očekávali, že především z domácích utkání budeme mít šest bodů. Bohužel jsme
se Zlínem neproměnili vyložené šance, a proto
máme po třech zápasech jen čtyři body.
Pro karvinské příznivce jste takřka
neznámý. Ale na Slovensku je to jiné.
Dokonce jste mládežnický reprezentant.
V jakých reprezentačních kategoriích jste
působil?
Od patnácti let jsem se začal objevovat v reprezentaci. Ale následně jsem se do repre vrátil až v týmu
do 19 let. Naposledy jsem byl členem slovenské
reprezentace do 21 let. Teď už jsem mimo, protože
skončil dvouletý cyklus a trenér bude vybírat z kluků
o dva roky mladších. V jednadvacítce jsem začal jako
jednička, ale poté jsem se zranil a po návratu jsem
plnil roli dvojky.

S kým si tady v Karviné nejvíce rozumíte?
Logicky s Emilem LeGiangem. Jsme Slováci,
bydlíme tady blízko sebe. Ale není to tak, že bych se
stranil ostatních kluků, to vůbec. Musíme a držíme
pospolu, fotbal je kolektivní sport.

Měl jste už čas poznat město? Jak se
vám tady líbí?
Ano. Chodím především na náměstí, kde je pěkná
kašna, sympatičtí lidé. Je tu spousta památek. Řekl
bych, že Karviná je takové rodinné město.

Máte vůbec čas v tom fotbalovém
kolotoči na nějaké záliby? Co děláte,
ve volném čase, co vás baví?
Čerstvě jsem dostudoval a můžu se pochlubit bakalářským diplomem v oboru podnikání a ekonomie.
Plánuji pokračovat dále v dálkovém studiu a pokusit
se o to stát se inženýrem. Toho si hodně cením,
že jsem to při fotbale dokázal. Jinak si rád přečtu knížku
a taky se zajímám o politiku, ta mě velmi zajímá.

Zmínil jste náměstí, kde je plno restaurací. Sportovci rádi zajdou na kafe.
Máte v Karviné oblíbenou restauraci?
Já to střídám. Chodím do Darkova k lázním, nebo
na to náměstí. Prostě kde se dá.
Když se vrátíme k fotbalové tématice,
tak jak funguje spolupráce mezi vámi
a Jakubem Kafkou, coby trenérem brankářů?
Okamžitě jsme si padli do noty a jedeme na stejné
vlně. Tréninky s ním mi dávají hodně a doufám,
že naše spolupráce bude i nadále vynikající a budu
se nadále zlepšovat.
Máte brankářský vzor?
Když jsem byl mladší, tak možná. Ale postupem času si říkám, že chci být sám sebou. Od každého brankáře se mi líbí něco a může vás přímo
i nepřímo ovlivnit. Konkrétní vzor nemám.
A v mládí jste měl?
V těch telecích letech, v pubertě, se mi hodně
líbil jeden takový celkem neznámý brankář –
Stéphane Ruffier. Momentálně chytá za francouzský
klub Saint-Étienne. Předtím působil v Monaku.
Hodně jsem ho obdivoval, ale teď už ne. Zaměřuji
se na sebe.
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UŽ VE STŘEDU PŘIVÍTÁME
BANÍK OSTRAVA
Do Karviné dorazí Baník
Ostrava, pro tento kraj
nejvěhlasnější soupeř,
který má fanoušky
i v řadách karvinského
obyvatelstva. To bude
nyní na vážkách, komu
ve vzájemném a
důležitém zápase fandit.
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Oba týmy se spolu utkají v rámci 2. kola Poháru
České pošty už ve středu 29. srpna od 17 hodin na
Městském stadionu v Karviné-Ráji. Nechybělo však
mnoho a tyto dva celky se mohly potkávat i v rámci
druhé nejvyšší soutěže. Baník se totiž minulou
sezónu zachránil v Gambrinus lize až za pět minut
dvanáct. Díky ekonomickým problémům také
bojoval sám se sebou. V půlce února se po devíti
letech změnil na Bazalech majitel. Tomáše Peteru

vystřídala společnost SMK Reality Invest, kterou
spoluvlastní podnikatel Libor Adámek a společnost
PAM market.
Pro domácí celek to už bude druhý zápas letošního
ročníku Poháru České pošty. V prvním kole vyhráli
na půdě divizních Otrokovic 3:0. Naopak pro Baník
představuje souboj s Karvinou premiérový duel
v tomto pohárovém ročníku. V minulé sezóně
skončila pouť ostravského klubu ve čtvrtfinále, kde
mu stopku vystavil pozdější vítěz, Sigma Olomouc.
Zajímavostí je, že v tu dobu vedl Baník trenér Pavel
Malura, který nyní velí lavičce našeho klubu. Sám
přiznává, že ho vůbec netěší střet s bývalým zaměstnavatelem. „Pro fanoušky je to určitě atraktivní, ale já z toho radost vůbec nemám. Ale
nedá se nic dělat. Los je los,“ řekl.
Také pro řadu hráčů z karvinského kádru bude zápas
velmi prestižní. Namátkou René Bolf, Josef Hoffman
nebo Petr Wojnar v Baníku působili v minulosti.
Mnohem živější vzpomínky mají na Baník Richard
Vaněk, Ondřej Cverna,Václav Juřena nebo Martin
Limanovský, který nastupuje za karvinský B tým.

První dva jmenovaní přišli ze slezského klubu
v červnu, Juřena v únoru. „Bude to velmi pikantní
souboj a hlavně zpestření pro fanoušky, kteří
fandí určitě oběma týmům ve svých soutěžích,“ tvrdí například Cverna. Podobného názoru
je rovněž Richard Vaněk. „Na zápas se samozřejmě
těším. Motivace je to velká,“ doplnil.
Oba soupeři se za poslední dva roky střetli jen v přípravných zápasech. V lednu 2011 vyhrála Karviná
v rámci soustředění v lázeňských Luhačovicích 2:1,
když jednu z branek dával Antonín Presl. Tuto
porážku oplatili baníkovci o rok později. Letos v lednu v nepřízni počasí a sněhové chumelenici zvítězili
na umělé trávě na Kovoně, ještě pod vedením dosavadního karvinského kouče Pavla Malury, 4:2.
Během zápasu byla kolem hřiště vynikající atmosféra, kterou vytvořili příznivci obou táborů. Kdyby
se něco podobného opakovalo i ve středu, tak by
se určitě nikdo nezlobil. Na středeční duel byla
přijata zvýšená bezpečnostní opatření v návaznosti
na požadavek ostravského vedení na 1000 ks
vstupenek pro baníkovské fandy, které začalo v předprodeji prodávat od úterního poledne.

VYBRANÉ ZÁPASY 2. KOLA POHÁRU ČESKÉ POŠTY
Uničov – SFC Opava
Frýdek-Místek – Zlín
Prostějov – Sigma Olomouc
Brumov – Slovácko
Třebíč – Znojmo
Zábřeh – HFK Olomouc
Svitavy – Jihlava
Karlovy Vary – Viktoria Žižkov
Kutná Hora – Slavia Praha
Hlučín – Třinec
Rosice – Zbrojovka Brno

29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
29.8.2012
5.9.2012
5.9.2012

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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STARŠÍ DOROSTENCI MAJÍ NAPILNO
Starší dorost U19 zahájil sezónu s bilancí jedné výhry a jedné porážky s hokejovým skóre 4:6. Oba zápasy odehrál tým
Jana Pánika na soupeřových hřištích. Krutou porážku 0:6 schytal proti olomoucké Sigmě. „Vzhledem k průběhu
zápasu a počtu brankových příležitostí je výsledek více než krutý,“ posteskl si Jan Pánik. V prvním poločase
měli jeho svěřenci čtyři dobré příležitosti. Navíc Lukáš Kurušta trefil břevno.
Ve druhém utkání zajížděl karvinský dorost do Holice k 1. HFK Olomouc. Tam to byla jasná záležitost. Po brankách
Jakubů Fulneka a Legierskeho, jedné branky Lukáše Kurušty a Damiana Gabrysiaka se mohli dorostenci radovat z výhry
4:0. „Utkání jsme měli po většinu času pod kontrolou. Defenziva pracovala spolehlivě a i přes několik
nepříjemných situací jsme nakonec dokázali udržet čisté konto,“ pochvaloval si Jan Pánik.
Další zápasy sehrál dorost U19 na domácím trávníku ve středu 22. srpna
po uzávěrce tohoto vydání s Třebíčí a včera proti Frýdku-Místku. V obou
utkáních se trenér Jan Pánik musel vypořádat s absencí Lukáše Kurušty,
který reprezentuje Karvinou a potažmo i Českou republiku na Memoriálu
Václava Ježka, což je mezinárodní turnaj hráčů do 18 let. Jeho 19. ročník
se tento rok koná na Ostravsku.

TABULKA PO 3. KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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FK Viktoria Žižkov
1. SC Znojmo
FK Varnsdorf
FC Fastav Zlín
1. HFK Olomouc
FK Čáslav
FC MAS Táborsko
Bohemians 1905
MFK OKD Karviná
FK Baník Most
FK Pardubice
Bohemians Praha
FC Graffin Vlašim
FK Baník Sokolov
SFC Opava
FK Ústí nad Labem

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0
2
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
2
1
3

7:0
5:3
5:1
3:5
7:5
3:1
4:3
3:2
3:3
3:6
4:4
3:3
5:7
2:5
2:7
2:6

9
7
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
0

Generální partner MFK OKD Karviná a.s.

Hlavní obchodní partneři

Oficiální partneři

Prémium partneři

Stavby – Okna - Doležal, spol. s r.o.

Hlavní mediální partner

HORNICKÉ
SLAVNOSTI
2012
1. 9. 2012 od 13.00

Karviná

Park Boženy Němcové

Guns 2 Roses
Richard Müller
Věra Špinarová
Tublatanka

Škwor

Dara Rolins & Rytmus

Buty Tomáš Klus

Doga & Martina Pártlová

Miro Žbirka

Charlie Straight

více na www.hornicke-slavnosti.cz

