


Název: Klubový bulletin MFK KARVINÁ
Vydává: MFK Karviná a.s.,  IČ: 27795454
Místo vydání: Městský stadion v Karviné-Ráji
Četnost vydání: 15x za sezónu
Adresa vydavatele: MFK Karviná, a.s.,  
U hřiště 1700/2, Karviná – Ráj 734 01

Evidenční číslo: MK ČR E22970 
Šéfredaktor: Adam Januszek 

Grafik: Štěpán Januszek
Kontakt: redakce@mfkkarvina.cz  

marketing@mfkkarvina.cz
Tisk: Tiskárna Schenk s. r. o. 

2. cena - Poukaz v hodnotě 
500 Kč do Fanshopu

3. cena - 24 ks plechovek Radegast + 30 balení Bertyček

1. cena - Poukaz v hodnotě 800 Kč 
           do Wellness centra Zámečku Petrovice

*Nárok na výhru lze uplatnit pouze dnes 02. 12. 2017 do 18:30 hodin.
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Tabulky

Tabulka HET ligy 2017/2018 po 15. kole
1. FC Viktoria Plzeň 15 14 1 0 32:5 43
2. SK Sigma Olomouc 15 9 5 1 23:9 32
3. SK Slavia Praha 15 8 5 2 25:6 29
4. FC Slovan Liberec 15 8 3 4 23:16 27
5. AC Sparta Praha 15 7 4 4 18:12 25
6. Bohemians Praha 1905 15 5 7 3 15:13 22
7. FK Jablonec 15 5 6 4 21:18 21
8. FK Teplice 15 5 5 5 18:17 20
9. FC Fastav Zlín 15 5 4 6 17:22 19

10. FK Dukla Praha 15 5 4 6 18:27 19
11. FK Mladá Boleslav 15 5 2 8 19:26 17
12. FC Zbrojovka Brno 15 4 2 9 11:22 14
13. FC Baník Ostrava 15 2 5 8 20:30 11
14. MFK Karviná 15 3 2 10 15:25 11
15. FC Vysočina Jihlava 15 3 1 11 14:30 10
16. 1. FC Slovácko 15 1 6 8 11:22 9

Uplynulé kolo (15.)
FK Dukla Praha – 

FK Mladá Boleslav 4:1

FC Vysočina Jihlava – 
FC Zbrojovka Brno 0:2

Bohemians Praha 1905 – 
FC Slovan Liberec 0:0

FC Baník Ostrava – 
MFK Karviná 2:1

FK Teplice – 
FC Viktoria Plzeň 0:0

SK Sigma Olomouc – 
AC Sparta Praha 1:0

FC Fastav Zlín – 
1. FC Slovácko 2:1

FK Jablonec – 
SK Slavia Praha 1:1

Aktuální kolo (16.)
SK Slavia Praha – 
FC Baník Ostrava

pá 01. 12. 
(19:30)

MFK Karviná – 
Bohemians Praha 1905

so 02. 12. 
(15:00)

FC Zbrojovka Brno – 
FC Fastav Zlín

so 02. 12. 
(15:00)

FC Slovan Liberec – 
SK Sigma Olomouc

so 02. 12. 
(15:00)

1. FC Slovácko – 
FC Vysočina Jihlava

so 02. 12. 
(15:00)

FK Dukla Praha – 
FK Teplice

so 02. 12. 
(15:00)

FC Viktoria Plzeň – 
FK Jablonec

so 02. 12. 
(19:00)

AC Sparta Praha – 
FK Mladá Boleslav

ne 03. 12. 
(18:00)
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#14

Představujeme...

Jméno Jan Moravec
Datum  
narození 13. 07. 1987

Bydliště Rohozná,  
okres Svitavy

Rodinný stav svobodný,  
jedno dítě

Pozice obránce, záložník

Předchozí 
kluby

Rohozná
Svitavy

Bohemians 1905
Kladno

Životní 
motto

„Přej a bude  
ti přáno“

OTÁZKY „NA TĚLO“
1) Oblíbené jídlo? 
Řízek s bramborovým salátem.
2) Oblíbené pití? 
Pivo, voda, džusy.
3) Oblíbená hudba?
Česká hudba,  

  třeba Michal David.
4) Oblíbený sport mimo fotbal?
Hokej, badminton, tenis.
5) Oblíbené místo v ČR?
Praha.
6) Oblíbená barva?
Zelená a modrá.
7) Oblíbené zvíře?
Oblíbené zvíře nemám.
8) Oblíbená značka oblečení?
Převážně sportovní, takže Nike.
9) Oblíbená značka auta?
Ta, kterou mám - Audi.

Když se řekne prosinec, tak většině 
lidí se jako první vybaví Vánoce. 

Jeden z nejvýznamnějších křesťan-
ských svátků má rád téměř každý.  
S Vánoci také souvisí doma advent-
ní, která jim předchází. Mají naši 
fotbalisté rádi Vánoce, jak je tráví? 
Jaký dárek si v dětství nejvíc přáli? 
A dostali ho od Ježíška? V dnešním 
vydání se vše podstatné k tomuto 
tématu dozvíte od Jana Moravce.  

Blíží se Vánoce. Jak tyto svátky vní-
máte? Máte je rád?
Vánoce mám moc rád, navíc ty 
letošní oslavíme poprvé s naší ma-
lou dcerkou, která se narodila v říj-
nu. Bude to něco nového a moc se 
na to s přítelkyní těšíme. Tímto bych 
chtěl všem fanouškům popřát klid-
né a pohodové vánoční svátky. Do 
nového roku pak hodně štěstí, zdraví  
a pohody.

Vzpomenete si, jaký dárek jste si  
v dětství nejvíc přál? Dostal jste ho?
Když jsem byl úplně malý, tak jsem 
měl moc rád auta a vždycky si přál 
různé autodráhy. Z toho jsem měl po-
každé obrovskou radost. Postupem 
času mě potěšila jakákoliv sportovní 
věc – kopačky, hokejka nebo brusle.
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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 
logotypu jsou tři (x) a jeho šířka se rovná 70 % šířky typografické části logotypu 
včetně šipek. Barevnost logotypu s claimem se neliší od barevnosti základního 
logotypu, claim je proveden v bílé barvě. Logotyp s claimem používáme 
výhradně na modré ploše, případně na alternativním modrém pozadí.

100 %
70 %

Logotyp s claimem
Základní varianta
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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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Rozhovor

„ZPĚTNÁ VAZBA OD FANOUŠKŮ 
JE PRO MĚ DŮLEŽITÁ“
Skromný a věčně dobře naladěný člověk se zajímavými názory na život.  
To je pětadvacetiletý brankář Patrik Le Giang.

Patriku, v létě jste přicházel do Kar-
viné z druholigové Vlašimi, které 

jste vlastně stále její hráč, jako gó-
lman číslo dva – měl jste krýt hlav-
ně záda Martinu Berkovcovi a sbírat 
zkušenosti.  Mám ten pocit, že „je-
dete“ nad plán. Odchytal jste čtyři 
prvoligové zápasy, navíc proti Slavii 
nebo Plzni. Čekal jste to?
Začnu do začátku. Z Žiliny jsem ode-
šel, protože jsem nebyl vnitřně napl-
něný. Kývl jsem na nabídku Vlašimi 
s tím, že bych se rád do roka vrátil 
chytat někde nejvyšší soutěž. Jenže 
Vlašim se chytila, udělali jsme pod 
koučem Haškem super šňůru, z kte-
ré nakonec rezonovalo neskutečné 
čtvrté místo ve FNL, ale já odchytal 
dohromady pouze tři zápasy. Proto 
vyhlídky na posun do první ligy ne-
byly nejlepší. Když se však naskytla 
možnost jít do Karviné, moc jsem ne-
váhal.

Jenže sem jste také přicházel jako 
dvojka.

Máte pravdu, ale šel jsem do nejvyšší 
soutěže. To byla moje motivace, po-
sunout se výš po sportovní stránce. 
Na náhody nevěřím, asi to tak mělo 
být. Karviná pro mě byla velká výzva, 
navíc mě neznal trenér Weber, ale 
dostal reference od trenéra branká-
řů Braňa Rzeszota, s kterým se znám z 
Žiliny. Sice mě tam nikdy netrénoval, 
míjeli jsme se. Jenže když jsem byl 

loni v létě bez angažmá, tak to byl 
právě on, s kým jsem se individuálně 
připravoval. Sedli jsme si po všech 
stránkách a byl to on, kdo mi tehdy 
řekl, abych se šel do Čech ukázat. 
Jsem mu za všechno vděčný.

Proti mistrovské Slavii jste si v 10. 
kole připsal svůj vůbec první li-

gový start v české lize. Navíc vás 
fanoušci zvolili hráčem zápasu. Ne-
bylo to pro vás jako sen?
Bral jsem to jako velkou výzvu a chtěl 
jsem všem dokázat, že mám na to 
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Rozhovor
být v kádru A-mužstva a postavit se 
do brány. Nejvíc jsem to ale chtěl 
dokázat sám sobě. Tušil jsem, že 
Martin Berkovec zřejmě bude mít ve 
smlouvě klauzuli, že nebude moct 
proti Slavii chytat. Beru to jako asi 
zatím jeden z nejlepších zápasů do-
savadní kariéry. Jen škoda, že jsme 
prohráli. Ale po zápase jsem měl 
pozitivní emoce i ohlasy. To vlastně 
dokumentuje i ta cena hráč utkání 
– to byla nejkrásnější zpětná vazba 
(úsměv).

Obecně na lidi působíte velmi 
mile, kamarádsky, neodmítnete 

žádost o fotku či podpis. Dá se z toho 
usuzovat, že právě proto máte vel-
kou základnu fanoušků a příznivců?
Vnímám to, zpětná vazba od lidí je 
pro mě hodně důležitá. Nikdy ne-
odmítnu žádost o podpis nebo fot-
ku. Proč bych měl? Pro někoho to 
hodně znamená a mě to stojí pár 
sekund. Ten zájem o mě a moje ná-
zory je nyní větší. Jsem aktivní na so-
ciálních sítích, píší mi hlavně lidé ze 
Slovenska, ale i tady z Čech a samo-
zřejmě i přímo z Karviné.

V jednom rozhovoru jste zmínil,  
a to mě hodně zaujalo, že ne-

máte televizi. Proč?
To je pravda, respektive ji tady v kar-
vinském bytě mám, ale není zapo-
jená. Doma na Slovensku ji nemám 
vůbec. Hodně čtu a dospěl jsem  
k tomu, že úspěšní lidé nesledují te-
levizi, ale čtou knihy. Vyzkoušel jsem 
to a musím říct, že za ty tři roky, co se 
nedívám na televizi, jsem o nic nepři-
šel (úsměv). Když se něco potřebuji 
dozvědět, tak si to zjistím jinak – tře-

ba na internetu. Když se chci po-
dívat na nějaký dobrý film – jdu do 
kina anebo se podívám na počítači. 
Mám sociální sítě, kde, jak už jsem 
řekl na začátku, jsem dost aktivní. 
Televizi opravdu k životu nepotřebuji. 

Kdo vás sleduje na instagramu, tak 
ví, že rád vaříte. Ovšem ne oby-

čejná jídla. Můžete to trochu roz-
vést?
Jako profesionální sportovec jsem 
vyzkoušel řadu stravovacích návyků. 
Vyhovuje mi styl Paleo, tedy strava, 
kterou konzumovali lidi v době ka-
menné – maso, ryby, zelenina, zdra-
vé tuky. Jenže v dnešní době po-
travinářského průmyslu se všechno 
změnilo, narůstá obezita, civilizační 
choroby apod. Strava každého člo-
věka hodně ovlivňuje. 

Pokračování rozhovoru na str. 8
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Rozhovor

Co pro vás znamená vaření? 
Relax, odpočinu si u toho. Jasně, 

zajít si do restaurace je pohodlnější, 
ale když si k vaření najdete cestu, tak 
vlastně zjistíte, že vás to baví. Navíc 
víte, co jíte, jaké suroviny používáte. 
Můžete si u toho rozvíjet kreativitu,  
to mě moc baví. 

Zhřešíte někdy? Narážím na to, 
jestli si někdy dáte třeba smažený 

sýr, omáčky, knedlíky atd.?
Ale samozřejmě, jsem taky jenom 
člověk, nepřeháním to. Znám svoje 
tělo a vím, co mu vyhovuje. Zastá-
vám názor, že je důležité být pánem 
svého těla a zároveň nebýt otrokem 
jídla.

Zpátky k fotbalu. Dnes nás čeká 
duel s Bohemkou, kterou vede 

vámi oblíbený trenér Martin Hašek. 
Těšíte se na setkání?
Musím říct, že s trenérem Haškem 
máme i mimo hřiště fantastický 
vztah. Velmi jsem si ho ve Vlašimi ob-
líbil a řekl jsem mu, že to je nejlepší 
trenér, kterého jsem v kariéře měl. 
Dneska však budeme na devadesát 
minut soupeři a těším se na ten zá-
pas.

Na závěr se musím zeptat – v Kar-
viné vám končí hostování. Chtěl 

byste zůstat i na jarní část?
Za sebe říkám ano. Ten půlrok tady 
byl fantastický, Karviná mi dala šan-
ci chytat ligu, poznal jsem plno vý-
borných lidí i fanoušků. Bude ovšem 
záležet na dohodě mezi kluby. Ale 
rád bych zůstal, pravidelně chytal  
a posouval se sportovně dále.



Bulletin_Vanocni nabidka permanentky_148x105.indd   1 22.11.17   16:30VÁNOČNÍ PRODEJ PERMANENTEK 
ZA EXTRA ZVÝHODNĚNÉ CENY PRO NOVÉ DRŽITELE
Permanentky zakoupíte v tyto termíny přímo ve Fanshopu Městského stadi- 
onu v Karviné:

14. & 15. 12.   
18. 12.                  

vždy od 14 do 17 hodin 
od 9 do 17 hodin

Ceník:
Jarní část sezóny 2017/2018 Sektory D2 - D6, B3 Ostatní sektory
Dospělí nad 15 let 550 Kč 500 Kč
Studenti, ZTP, nad 60 let 500 Kč 380 Kč

Dětská permanentka 7 – 15 let
0 Kč při zakoupení dvou permanentek (nad 15 let)

100 Kč při zakoupení jedné permanentky (nad 15 let)
Dětské permanentky vydané v rámci vánoční edice budou barevně odlišeny od ostatních.  
Při vstupu na stadion můžete být vyzváni k předložení dokladu pro kontrolu data narození 
(průkaz ZP).
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Představení soupeře

BOHEMIANS PRAHA 1905
Předchozí názvy:

1905 - AFK Vršovice
1927 - AFK Bohemians
1940 - AFK Bohemia
1945 - AFK Bohemians 
1948 - Železničáři Praha 
1953 - Spartak Praha Stalingrad 
1961 - ČKD Praha
1965 - Bohemians ČKD Praha
1993 - FC Bohemians Praha
1999 - CU Bohemians Praha 
2002 - FC Bohemians Praha
2005 - Bohemians 1905
2013 - Bohemians Praha 1905

Rok založení: 1905
Klubové barvy: zelená, bílá
Značka výstroje: Adidas
Stadion: Ďolíček
Kapacita: 5 000 diváků
Rozměr hřiště: 105 x 68 m
Osvětlení: 1 200 luxů

Management klubu:

Prezident klubu: 
Antonín Panenka

Předseda představenstva: 
Ing. Dariusz Jakubowicz

Místopředseda 
představenstva: 

Mgr. Petr Svoboda
Ředitel klubu: 

Darek Jakubowicz, MA
Sportovní ředitel: 
Miroslav Držmíšek
Technický ředitel:

Milan Boubín
Sportovní sekretář:

Ing. Libor Koubek 
Tiskový mluvčí:

Bc. Tomáš Mutinský

Ceny vstupenek: 75 – 230 Kč
E-mail: info@bohemians1905.cz

Web: www.bohemians.cz 

Nejlepší umístěNí v samostatNé české lize:  
4. místo (2001/2002)
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Hlavní obchodní partneři MFK Karviná, a.s.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍPRAVEK 

ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ MFK
&



Mediální partneři

PŘEDSTAVENÍ PŘÍPRAVEK 

ŽÁKOVSKÝCH TÝMŮ MFK
&
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Zaostřeno na minulý domácí zápas

SKVĚLÁ OTOČKA  
VE DRUHÉ PŮLI ZAJISTILA VÝHRU
Po sedmi týdnech zase okusili pocit vítězství. Karvinští otočili duel s Jablon-
cem díky parádním trefám Panáka s Kalabiškou ve druhém poločase.

Hráči domácích byli po obdrže-
ném gólu jako opaření a do konce 
půle se z šoku neprobrali. Z druhého 
poločasu ale uběhlo jen sedm minut 
a bylo vyrovnáno. Gólová akce za-
čala u brankáře Le Gianga a byla 
vyšperkována krásným obloučkem 
Šislera na zakončujícího Filipa Paná-
ka, který propálil Valeše střelou na 
vzdálenější tyč.

Po hodině hry vyrazil Jovovićovu 
střelu na bližší tyč výborný Patrik Le 
Giang. O minutu později pak znovu 
skvělým zákrokem vyrazil střelu Mihá-
lika nad břevno. Karvinští stupňovali 
svou aktivitu a dočkali se vedoucí-
ho gólu, když se na hranici vápna  
s míčem krásně obtočil Jan Kalabiš-
ka a bombou do šibenice rozradost-
nil celý stadion! V závěru mohl třetím 
gólem vítězství potvrdit Budínský po 
přihrávce od Ramireze, jenže nejlep-
ší karvinský střelec brankáře Valeše 
nepřekonal. 

OHLASY: Lubomír Vlk
„Obrovsky důležité vítězství, 
které se nerodilo vůbec 
snadno. Po dlouhé době 
jsme otočili nepříznivý stav utkání 
i díky velké morální síle a nasazení 
všech hráčů. Jablonec nehrál vů-
bec špatně, v obranné fázi to ne-
bylo ono, ale směrem dopředu jsme 
byli silní. Vyválčili jsme tři body.“

V úvodu byli nebezpečnější domá-
cí, z čehož rezultovala hlavička 

Jana Hoška – bohužel pouze do-
prostřed brány. Na druhé straně pak 
utekl Jovović, mířil na bližší tyč, ale 
Le Giang s odkopávajícím Štepa-
novským zabránili změně skóre.

Opticky měli více ze hry domácí 
a velká šance přišla ve 22. minutě. 
Lukáš Budínský rozehrál z pravé stra-
ny standardní situaci, Kalabiška pro-
dloužil na Hoška a ten efektně má-
lem přeloboval Valeše. V dalších 
minutách zkoušel hrozit dvakrát levý 
záložník Kalabiška, ale ani v jednom 
případě nemířil do černého.

Po půlhodině přišla velká výstra-
ha z kopaček hostů. Po trestném 
kopu mířil do protipohybu domácího 
brankáře znovu Jovović, ale z čáry 
míč vykopl stoper Janečka. Bohužel 
v 36. minutě přišel trest – brejk Jab-
lonce v podání Masopusta a Tecla 
vyřešil do gólové podoby druhý jme-
novaný!

Het liga|14. kolo|19. 11. 2017
MFK Karviná – FK Jablonec 

2:1 (0:1)
Branky: 53. Panák, 77. Kalabiška – 36. Tecl

Sestava Karviné: Le Giang – Štepanovský  
(71. Letić), Janečka, Hošek, Eismann – Budín-
ský (90. Lingr), Šisler – Moravec, Panák, Kala-
biška – Wágner (63. Ramirez).



Reklamní partneři
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PR článek

Mohl byste nám vaši firmu trochu 
přiblížit?

Naše firma má hlavní výrobní část 
na provozovně v Karviné-Loukách  
v areálu bývalého statku. Zde máme 
jednak kanceláře, ale také prostory 
pro veškeré strojní vybavení. Odtud 
vyjíždíme na zakázky v oboru les-
nictví a zemědělství, což předsta-
vuje těžbu dřeva, pěstební činnost, 
údržbu pozemků, výsadbu stromů, 
havarijní a rizikové kácení. V rám-
ci naší činnosti vykonáváme funkci 
odborného lesního hospodáře pro 
soukromé vlastníky lesa a poradce 
pro republikové a evropské dotace 
v oboru lesnictví. Důležitou součástí 
našeho portfolia je výroba a prodej 
palivového dříví, které dodáváme 
našim zákazníkům naštípané až do 
domu. Nosným programem je pak 
výroba štípaného bukového dříví.

K tomu všemu musíte mít i nějaké 
stroje. Je to tak?

Bez investic do strojů a zařízení se 

žádná firma neobejde a je to ne-
končící a trvalý proces. Kdysi jsem se 
domníval, že když si pořídíme nějaký 
velký stroj, máme vyhráno. Záhy jsem 
zjistil, že nám to jen otevřelo cestu  
k další investici. Proto dnes firma dis-
ponuje traktory pro zemědělskou 
a lesnickou činnost, traktorbagrem 
pro údržbu ploch, mulčovači na se-
čení travnatých ploch, traktorovými 
sekačkami se sběrem pro údržbu 
trávníku, štěpkovači na likvidaci po-
těžebních dřevních zbytků a stroji na 
přepravu materiálu. A další nákupy 
nás čekají.

Jaký je váš výhled do budoucna?
Mým přáním je vytvořit v areálu 

provozovny malý zemědělský ZOO 
koutek, ve kterém bychom chovali 
zvířata v minulosti na vesnici běžná. 
Na to by pak měla navazovat lesní 
škola pro poznávání přírody a míst-
ních lesů. Líbilo by se mi, kdyby se 
statek v Loukách stal místem pozná-
vání a setkávání pro malé i velké.

w w w . a g r o s - c t . c z
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Juniorka

DO NADSTAVBY Z PRVNÍHO 
MÍSTA
Do druhé z tří fází sezóny vstoupil minulý týden juniorský tým. K přezimování 
na prvním místě nesmí zítra prohrát doma se Slováckem.

s posledním Třincem 1:2. Šanci na 
reparát mají už zítra (tj. neděle  
3. prosince), kdy znovu v domácím 
prostředí na Kovoně hostí Slovácko. 
Zbylá utkání jsou v plánu až na jaře.

„Zápas s Třincem nám moc ne-
vyšel, nefungoval nám střed hřiště. 
Hosté vyhráli zaslouženě,“ podotkl 
trenér Marek Bielan. S dosavad-
ním účinkováním je jinak společně 
s kolegou Zbyškem Gazdou spoko-
jený. „Předváděná hra je vesměs  
v pořádku, výkony jsou dobré. Jsme 
rádi, jak kluci k zápasům i tréninkům 
přistupují. Jdeme 
postupnými krůčky.  
Nyní bychom se 
rádi probojovali do 
zápasů s první čtyř-
kou z Čech. Máme 
k tomu dobře na-
šlápnuto,“ řekl Bie-
lan.

S šestadvaceti body za sedm vý-
her, pět remíz a dvě porážky za-

končila juniorka MFK Karviná základ-
ní část moravské části soutěže. Nyní 
se podle regulí bude hrát sedmikolo-
vá nadstavba, z které vzejde čtveři-
ce nejlepších, a ta postoupí do bojů  
s českým kvartetem.

Karvinští moravskou skupinu vy-
hráli, takže mají tu výhodu, že v nad-
stavbě se hned čtyřikrát představí 
doma. První duel už mají svěřenci 
trenérů Zbyška Gazdy a Marka Bie-
lana za sebou – bohužel neúspěš-
ně! Minulou neděli prohráli doma  

Z Á K L A D N Í  Č Á S T
Třinec – Karviná 0:5
Karviná – Sigma OlOmOuc 2:0
Jihlava – Karviná 1:2
Karviná – SlOváckO 1:1
Zlín – Karviná 4:4
Karviná – ZbrOJOvka brnO 0:1
Sigma OlOmOuc – Karviná 2:4
Karviná – Jihlava 2:2
baník OSTrava – Karviná 1:1
SlOváckO – Karviná 0:2
Karviná – Zlín 0:0
Karviná – baník OSTrava 0:1
ZbrOJOvka brnO – Karviná 0:1
Karviná – Třinec 3:1

N A D S T A V B A
Karviná – Třinec 1:2

Karviná – SlOváckO 03. 12.
(11:00)

Zlín – Karviná 18. 02.
Karviná – Jihlava 25. 02. 
Sigma OlOmOuc – Karviná 04. 03. 
Karviná – baník OSTrava 11. 03. 
ZbrOJOvka brnO – Karviná 18. 03. 



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 
statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

SLA - OVA

... jedničkou Slavie je brankář 
Jan Laštůvka, který v roce 2004 
vychytal Baníku mistrovský titul? 

KAR - BOH

... Karvinou ještě nedávno vedl kouč 
Jozef Weber, který v lize poprvé 

trénoval právě Bohemians? 

DUK - TEP
... nejlepším střelcem vzájemných 
zápasů mezi Duklou a Teplicemi je 

se čtyřmi góly záložník Středočechů 
Admir Ljevakovič? 

LIB - OLO

… v pěti posledních ligových zápasech mezi 
Libercem a Olomoucí se pokaždé prosadily 

oba týmy? 

SLO - JIH
... poslední tři ligové souboje mezi Slovác-

kem a Jihlavou skončily remízou? 
V minulé sezoně spolu hrály dvakrát bez 

branek. 

PLZ - JAB

… ve 2. kole této sezony vyhrála Plzeň 
v Jablonci 1:0, byť herně i statisticky 

ovládli zápas domácí?

BNO - ZLN
... Zlín v Brně už pětkrát za sebou 

vůbec neskóroval? Naposledy se mu 
to v lize povedlo v dubnu 2006, kdy 

tam remizoval 1:1.

SPA - MLB
… když hrála Boleslav na Spartě naposledy, 

vůbec poprvé po loňském návratu se 
v dresu domácích představili Václav 

Kadlec s Tomášem Rosickým? 

VYZKOUŠEJ SI 

CORNER CHALLENGE

A SDÍLEJ VIDEO SVÉHO POKUSU 
na sociálních sítích s hashtagy #cornerchallenge 

a #prvniliga!

�      �      �
Více informací na www.hetliga.cz/corner-challenge
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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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Vážení fanoušci, fanynky a Partneři klubu, 

tyto řádky bych rád využil k poděkování  
a podpoře, kterou jste nám věnovali během 
celého roku 2017. Jsem velmi rád, že nám  
zachováváte přízeň a zažíváme spolu při  
fandění radostné i méně radostné chvíle. 
Dnes je před námi poslední prvoligový zápas 
tohoto roku a pevně věřím, že ho naši hráči 
zvládnou tak, abychom všichni odcházeli  
z našeho krásného stadionu po závěrečném 
hvizdu spokojení. Dovolte mi popřát Vám 
takto s předstihem příjemné a klidné Váno-
ce a samozřejmě úspěšný vstup do nového 
roku 2018. Doufám, že se spolu všichni po-
tkáme nejpozději poslední únorový víkend 
při domácím utkání proti Zlínu.

S úctou
Ing. Jan Wolf
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Přehled

HET liga 2017/2018

Následující utkání:
17. kolo FK Mladá Boleslav – MFK Karviná sobota 17. 02. 2018
18. kolo MFK Karviná – FC Fastav Zlín neděle 25. 02. 2018
19. kolo FC Slovan Liberec – MFK Karviná sobota 03. 03. 2018
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 neděle 20. 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



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

Dárková sada FOOTBALL
165 Kč

Batoh
490 Kč

Polštář

260 Kč

Pivní půllitr

140 Kč

Autoškrabka

75 Kč
Magnetky

45 Kč



Brankáři: 

1 Patrik Le Giang 08. 09. 1992

12 Martin Berkovec 12. 02. 1989

18 Martin Pastornický 18. 03. 1996

28 Jiří Ciupa 07. 05. 1998

Obránci: 

2 Benjamin Čolić 23. 07. 1991

3 Pavel Košťál 17. 09. 1980

5 David Lischka 15. 08. 1997

11 Peter Štepanovský 12. 01. 1988

17 Pavel Eismann 20. 08. 1984

19 Jan Vondra 13. 09. 1995

22 Jan Hošek 01. 04. 1989

26 Bojan Letić 21. 12. 1992

Záložníci:

6 Jan Šisler 24. 04. 1988

7 Erik Puchel 15. 05. 1996

8 Vojtěch Smrž 20. 01. 1997

9 Jan Kalabiška 22. 12. 1986

10 Ondřej Lingr 07. 10. 1998

14 Jan Moravec 13. 07. 1987

20 Ricardo Piňa 18. 01. 1996

21 Tomáš Weber 26. 05. 1996

23 Lukáš Budínský 27. 03. 1992

25 Lukáš Duda 09. 08. 1996

66 Marek Janečka 09. 06. 1983

Útočníci:

4 Daniel Řapek 16. 07. 1997

15 Tomáš Wágner 06. 03. 1990

24 Eric Ramirez 20. 11. 1998

27 Filip Panák 02. 11. 1995

Brankáři: 

1 Viktor Budinský 09. 05. 1993

26 Marek Kouba 01. 11. 1998

30 Tomáš Fryšták 18. 08. 1987

Obránci: 

2 Michal Švec 19. 03. 1987

3 Petr Buchta 15. 07. 1992

14 Michal Šmíd 20. 10. 1986

15 Daniel Krch 20. 03. 1992

16 Martin Dostál 23. 09. 1989

18 Jani Urdinov 28. 03. 1991

23 Milan Kocič 16. 02. 1990

28 Lukáš Hůlka 31. 03. 1995

Záložníci:

4 Josef Jindřišek 14. 02. 1981

5 David Bartek 13. 02. 1988

7 Rudolf Reiter 28. 09. 1994

8 Milan Jirásek 14. 05. 1992

10 Jakub Nečas 26. 01. 1995

17 Siim Luts 12. 03. 1989

21 Martin Hašek 03. 10. 1995

22 Antonín Vaníček 22. 04. 1998

33 Dominik Mašek 10. 07. 1995

Útočníci:

9 Lucas Dias 06. 03. 1997

11 Jan Kuchta 08. 01. 1997

19 Benjamin Tetteh 10. 07. 1997

99 Jevgenij Kabajev 28. 02. 1988

MFK KARVINÁ BOHEMIANS PRAHA 1905

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Martin Hašek
Asistenti trenéra: Dalibor Slezák, Pavel Rada   
Trenér brankářů: Miroslav Miller
Vedoucí mužstva: Libor Koubek
Lékaři: MUDr. David Erhart
 MUDr. Marek Burian 
Fyzioterapeut: Matěj Šendera
Maséři: Jakub Plíšek, Martin Vávra
Kustod: Radek Balog

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

MUDr. Zdeněk Vojkůvka
Masér: Pavel Kocich
Kustod: Eduard Muryc


