Fanshop na Městském stadionu v Karviné-Ráji
Otevírací doba: 75 minut před domácím zápasem
Ponožky

89 Kč

Pivní půllitr

140 Kč

Autoškrabka

75 Kč

Batoh

490 Kč

Podsedák

Polštář

260 Kč

260 Kč

Sprchový gel

59 Kč

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
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
Grafické zpracování: Štěpán Januszek
Gabriela Matulová
Kontakt: marketing@mfkkarvina.cz
Tisk: Tiskárna Schenk s. r. o.

Tabulky
Tabulka HET ligy 2017/2018 po 22. kole
1.

FC Viktoria Plzeň

21

16

3

2

38:10

51

2.

SK Slavia Praha

22

12

6

4

38:14

42

3.

FC Slovan Liberec

22

12

5

5

32:22

41

4.

SK Sigma Olomouc

22

11

7

4

29:17

40

5.

FK Jablonec

22

11

6

5

36:22

39

6.

AC Sparta Praha

22

9

9

4

30:19

36

7.

Bohemians Praha 1905

22

8

7

7

21:18

31

8.

FK Teplice

22

7

7

8

25:26

28

9.

MFK Karviná

22

6

6

10

25:29

24

10. FK Mladá Boleslav

22

7

3

12

25:36

24

11. FC Fastav Zlín

22

6

6

10

22:36

24

12. FK Dukla Praha

22

6

5

11

24:40

23

13. FC Vysočina Jihlava

22

7

1

14

24:41

22

14. 1. FC Slovácko

22

4

8

10

18:28

20

15. FC Zbrojovka Brno

22

5

5

12

14:30

20

16. FC Baník Ostrava

21

3

6

12

26:39

15

Uplynulé kolo (22.)

Aktuální kolo (23.)

FK Dukla Praha –
SK Sigma Olomouc

2:3

FC Zbrojovka Brno –
SK Slavia Praha

so 07. 04.
(13:00)

FC Baník Ostrava –
FC Vysočina Jihlava

3:1

AC Sparta Praha –
FK Dukla Praha

so 07. 04.
(15:00)

FC Zbrojovka Brno –
MFK Karviná

0:0

FK Mladá Boleslav –
FK Jablonec

so 07. 04.
(17:00)

FK Jablonec –
Bohemians Praha 1905

2:1

SK Sigma Olomouc –
FC Vysočina Jihlava

so 07. 04.
(17:00)

1. FC Slovácko –
FC Slovan Liberec

0:1

FC Fastav Zlín –
FC Baník Ostrava

so 07. 04.
(17:00)

FK Teplice –
AC Sparta Praha

1:1

FC Slovan Liberec –
FK Teplice

so 07. 04.
(18:00)

FC Viktoria Plzeň –
FK Mladá Boleslav

1:2

MFK Karviná –
1. FC Slovácko

ne 08. 04.
(16:00)

SK Slavia Praha – FC
Fastav Zlín

1:2

Bohemians Praha 1905 –
FC Viktoria Plzeň

ne 08. 04.
(18:00)
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Představujeme...
Jméno
Datum
narození
Bydliště
Rodinný stav
Pozice
Předchozí
kluby
Životní
motto

Filip Panák

Příbor
svobodný,
bezdětný
záložník, útočník
Příbor
Bílovec
Baník Ostrava
Frýdek-Místek
Karviná
„Všechno je tak,
jak má být“

OTÁZKY
„NA TĚLO“
1) Oblíbené jídlo?
Kuřecí řízek.
2) Oblíbené pití?
Sprite.
3) Oblíbená hudba?
Poslouchám všechno.
4) Oblíbený sport mimo fotbal?
Vesměs všechny, ze zimních
nejvíc hokej a biatlon.
5) Oblíbené místo v ČR?
Příbor.
6) Oblíbená barva?
Modrá.
7) Oblíbené zvíře?
Pes.
8) Oblíbená značka oblečení?
Nemám vyloženě jednu
oblíbenou značku.
9) Oblíbená značka auta?
Škoda.
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#27

02. 11. 1995

L

etošním středobodem měsíce
dubna jsou Velikonoce, které patří
k nejstarším svátkům vůbec. V dnešní době se svátek slaví převážně
barvením vajíček. Slaví Velikonoce
fotbalista MFK Karviná Filip Panák,
nebo má radši Vánoce? Chodil na
pomlázku jako dítě? A s kým? To vše
se dozvíte z jeho odpovědí…
Velikonoční svátky jsou čerstvě za
námi. Vzpomenete si, jak jste je slavil v dětství? A nyní? Jak na ně vzpomínáte?
Když jsem byl menší, tak jsme s taťkou a jeho známými, kteří měli také
děti, pravidelně obcházeli všechny
jejich rodinné příslušníky a známé.
Šlo se v sedm ráno a vraceli jsme se
až odpoledne. Teď je to jiné, navštívím pouze nejbližší rodinu.
Velikonoce a Vánoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky.
Který z těchto dvou svátků preferujete a proč?
Určitě Vánoce, celkově je beru slavnostněji. Sejde se celá rodina, je volno. Přeci jen Velikonoce jsou o třech
dnech, Vánoce jsou delší a příjemnější.

Speciální nabídka
pro fanoušky MFK Karviná

SLEVA

15%

na jeden produkt
Od 7. 4. do 21. 4. 2018 si v OBI Havířov
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete
o 15% zlevnit. Stačí odevzdat tento leták při
placení zvoleného výrobku u pokladny.
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.

Rozhovor/Zaujalo nás

„O VRCHOLOVÝ FOTBAL
V KARVINÉ MÁ SMYSL BOJOVAT“

Primátor Karviné Jan Wolf stojí za vzkříšením karvinského fotbalu. Za jeho éry
Karviná postavila nový stadion a postoupila v novodobé historii do nejvyšší
fotbalové soutěže. Zajímavý rozhovor přinesl Magazín PATRIOT...

H

rával jste fotbal už jako malý
kluk?
Do roku 1998 jsem hrával za karvinské kluby na postu stopera. Nikdy
jsem nehrál profesionální fotbal, na
to jsem neměl. Můj strop byla divize.
Po problémech s koleny jsem musel
kariéru jako hráč ukončit.

K

de jste trénoval?
Pět roků jsem trénoval krajský přebor – muže – v Karviné. Protože jsem
v té době byl už v určitém postavení v rámci České spořitelny, tak jsem
i v rámci fotbalového týmu dělal jakéhosi manažera, sháněl jsem peníze na dresy, balóny. V letech 2002,
2003, kdy v Karviné byla velká fotbalová krize a FC Karviná zkrachovala,
jsem dělal trenéra v Jäklu Karviná.
Starší funkcionáři mě tehdy přemluvili
k tomu, abych zkusil karvinský fotbal
zachránit a ještě s tím něco udělat.

D

nes se dá říci, že se vám s tím
něco udělat docela povedlo …
Mě samotného by nikdy nenapadlo, že teď budu dělat to, co dělám,
že budu šestnáct let předseda klubu. Já jsem měl za to, že udělám
restrukturalizaci fotbalu, někomu to
předám a budu si zase vesele v teplácích někde přes týden trénovat
a odpočinu si, protože pro mě to byl
hlavně relax – odpoledne si jít s klu-

6

kama zatrénovat, v sobotu si občas
zakřičet na rozhodčího, a to je vše.
Myslel jsem si, že to bude krátkodobá záležitost.

J

aké byly začátky?
Začínali jsme, když jsme klub převzali, v 1. A třídě. S dluhy, bez stadionu, dokonce v roce 2003 šel FC Karviná do konkurzu a stadion Kovona,
který byl v dezolátním stavu, šel do
dražby. Město Karviná o něj tenkrát
nemělo zájem a my nechtěli, aby
zanikl a aby se fotbal přestal hrát.
Tak jsme se tenkrát s dvěma kamarády poskládali, šli jsme do dražby
a stadion koupili. Manželka se se
mnou skoro půl roku nebavila, protože koupit starý stadion je v uvozovkách hodně lukrativní záležitost.

Rozhovor/Zaujalo nás

T

o tehdy musela být hodně nejistá
investice …
V tomhle jsme byli docela šílenci.
Začínali jsme vše budovat úplně
od píky. Já jsem do práce ve spořitelně chodil na osm ráno, vstával
jsem o půl šesté, o půl sedmé jsem
byl na stadionu zkontrolovat správce, zadat úkoly a zkontrolovat úkoly
z předcházejícího dne. Odpoledne jsem ve čtyři, v pět skončil a jel
zase na stadion a řešili jsme (hlavně
s Petrem Hortem a Petrem Mašlejem) administrativu, přestupy a veškeré záležitosti, neměli jsme žádné
sekretářky ani nikoho, všechno jsme
řešili sami.

S

nili jste v té době o první lize?
Ne, to vůbec. Já jsem říkal, že
bude dobře, pokud se dostaneme
někde na úroveň třetí ligy, která byla
kdysi v Karviné, protože v Karviné
není fotbalové historie až na tak profesionální úrovni. Když jsme přišli, tak
na stadionu Kovona byla jedna rozbitá travnatá plocha, jedna zarostlá
škvárová plocha a rozbitá hala bez
povrchu, bez ničeho. Na druhém
stadionu, který tenkrát patřil Jäklu
Karviná, byla jedna travnatá plocha
a dvě škvárové, které byly spíše blátivé. Za těch 15 let jsem celou dobu
hledal možnosti, příležitosti, aby se ta
infrastruktura zlepšila. Nejdříve jsme
opravovali Kovonu, dneska je tam
sportovní centrum, myslím si, na velice dobré úrovni. Vedle toho máme
areál Bažantnice, kde jsou dnes také
dvě travnaté plochy, tam hrají žáci.

J

ak se vám podařilo přesvědčit
partnery a město, aby pomohli?

Protože fotbal v Karviné příliš velkou
tradici neměl, vždycky se spíše říkalo Karviná – město házené …
Samozřejmě mělo to spoustu komplikací. Musel jsem všechny přesvědčit o tom, že to není špatná věc.
Já jsem rád, že všichni, kteří mě podpořili a věřili projektu, tak dnes vidí, že
to mělo smysl, že hrajeme první ligu,
všechny mládežnické celky hrají nejvyšší soutěže, máme tady Sportovní
centrum mládeže, sportovní třídy,
akademii, máme zde reprezentanty České republiky, kteří reprezentují
naše město.

J

ak těžké bylo prosadit stavbu stadionu?
Od začátku jsem věděl, že pokud
ve sportu budeme chtít růst dál
a posouvat se, potřebujeme nový
stadion. Protože stadion, na kterém
jsme tenkrát hráli, byl z roku 1968, rozpadával se, tribuna neměla statiku,
bylo to před zavřením. Museli jsme
začít pracovat na projektu nového
stadionu. Na druhou stranu partneři
a ostatní lidé, kteří mi věřili, tak dnes
vidí, že to mělo smysl, že se Karviná
tím stadionem třeba může chlubit
a že je to jedna z věcí, která Karviné
může marketingově pomoct. Ještě bych dodal, že jsem se vždycky
snažil a dbal na to, aby se házená
v Karviné nestala utlačovanou, stále ji podporuji, dbám na to, aby se
měli dobře, aby byli schopní fungovat. My jsme mimo jiné opravovali
i házenkářskou halu. Také si myslím,
že z hlediska dotací, které jdou do
házené, je situace na velmi dobré
úrovni.
Pokračování na straně 8
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Rozhovor/Zaujalo nás
Pokračování ze strany 7

K

dyž jste stavěl stadion, neměl jste
strach, že se mančaftu nebude
dařit a skončí v nižších soutěžích? Že
vám lidé tu investici vyčtou?
Bylo to samozřejmě riziko. Všichni ví,
že generálním partnerem klubu bylo
OKD a měli jsme nějaké dlouhodobé
garance, které kvůli krizi OKD padly.

J

ak moc krizové to pro vás bylo,
když jste se dozvěděli, že podpora OKD pro vás skončí?
Když vám vypadne generální sponzor, tak to není nic jednoduchého.
Myslím si, že dnes jsou dva modely
financování profesionálního sportu
(minimálně u fotbalu a hokeje, co
já vím). Buď ten klub vlastní nějaký
miliardář, továrník, někdo, kdo má
za sebou obrovskou firmu, je schopný do toho dávat vlastní peníze
a shánět nějaké peníze zvenku. Což
já tedy nejsem a bohužel za těch 15
let jsem v Karviné na žádného takového nenatrefil. Anebo na druhé
straně vede klub člověk, který má
určité postavení a peníze může
shánět na základě dobrých vztahů,
vazeb, a partneři ví, že ty peníze neskončí v černé díře. Jiný princip není.

K

dyž tedy OKD řeklo, že končí
a peníze od nich také, hrozilo, že
vrcholový fotbal v Karviné skončí?
Musel jsem spočítat spoustu věcí,
udělat spoustu ekonomických opatření v rámci toho, abychom ligu byli
schopni hrát. Nás to potkalo v situaci, kdy jsme hráli o postup do ligy,
já jsem nechtěl zklamat fanoušky
a říct, že to balíme. Bylo to o skřípění
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zubů, možná to spoustu lidí bolelo.
Na druhou stranu jsem rád, že někteří partneři se s námi dohodli, že nám
vypomůžou a příspěvek zvednou.

N

a začátku rozhovoru jste říkal, že
jste fotbal v Karviné zlepšovali
po určitých krocích, které se vám
všechny podařilo splnit. Máte nějaké další cíle?
Když mám být upřímný, tak jsem
z toho po všech těch letech vyždímaný jako citrón. Když tým vyhrává
– nejlepší jsou hráči, když prohrává –
nejhorší je vedení a ten Wolf, protože
něco je špatně. Na to jsem si samozřejmě už zvyknul.

K

am tedy míříte do budoucna?
Já bych
byl rád,
abychom se
Jaroslav
Baďura
ukotvili v profesionálním fotbale,
734 517 117
info@patriotmagazin.cz
aby+420
námi
postavený
stadion byl
využíván, aby se lidé, kteří tam přijdou jednou
za 14 dní, dobře bavili.
www.patriotmagazin.cz
Jsem překvapený z atmosféry, která
v Karviné je. Protože když jsme hráli druhou ligu na Kovoně, většinou
tam byla klidná atmosféra, pár kluků v kotli si zafandilo, ale zbytek spíše byli fotbaloví kritici. Dneska jsem
nadšený, když na stadionu vidím ty
mexické vlny, jak se chlapi na hlavní
tribuně odreagují, zafandí si, vykřičí
se. Emoce tam jsou obrovské. To je
pro mě největší radost. Když se pak
ještě uhraje nějaký bod se Spartou
nebo jiným silným klubem, o to je to
příjemnější.

(MgO)
ělost 95 %
• vysoká b i otěru za sucha
vůč
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c
ry
k
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d
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h
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ý
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a
p
í roprop
• vynikajíc sanační omítky
na
• vhodná i

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

Představení soupeře

1. FC SLOVÁCKO
Předchozí názvy:

Management klubu:

2000 – 1. FC Synot

Předseda představenstva:

2004 – 1. FC Slovácko

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Výkonný ředitel:

Rok založení: 2000
Klubové barvy: bílá, modrá
Značka výstroje: Nike

Mgr. Petr Pojezný
Sportovní ředitel:
Stanislav Levý

Stadion: Městský fotbalový stadion
Miroslava Valenty

Generální sekretář:
Ing. Josef Kolář
Technický manažer:

Kapacita: 8 000 diváků

Martin Knot

Rozměr hřiště: 105 x 68 m

Tiskový mluvčí:

Osvětlení: 1 400 luxů

Marek Jurák
Ceny vstupenek: 75 – 300 Kč
E-mail: info@fcslovacko.cz
Web: www.fcslovacko.cz

Nejlepší umístění v samostatné české lize:
5. místo (2003/2004)
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JE JEDNO DO ČEHO KOPEŠ,
KDYŽ KOPEŠ SRDCEM
VÍCE NA KOPEMEZAFOTBAL.CZ

JUNIOR ACADEMY
TRÉNUJ VÍC
NEŽ OSTATNÍ
A ZLEPŠUJ SE!
Exkluzivní tréninkový program
pro hráče ve věku 6-11 let
• Pravidelné tréninky
jednou týdně
• Individualizovaný přístup
a hodnocení hráče
• Rozvoj dovedností,
sebevědomí a kreativity

PRO VÍCE INFORMACÍ

www.coer ver.cz

DEVATENÁCTKA PORAZILA LÍDRA SOUTĚŽE

Díky své bojovnosti a houževnatosti vybojoval ligový dorost U19 cennou
výhru po penaltovém rozstřelu nad Zbrojovkou Brno. Po devadesáti minutách gól nepadl.
MFK Karviná U19 –
FC Zbrojovka Brno U19 0:0, 4:3np
Branky: rozh. penalta Wala
Sestava Karviné: Tichý – Mrózek, Macko, Paholík,
Kaczmarczyk – Hejda, Vlachovský, Mader, Seriš
(90. Navrátil) – Fokaidis (88. Bielan), Ratica (71. Wala).

Hlavní obchodní partneři MFK Karviná, a.s.

Mediální partneři

Zaostřeno na poslední domácí zápas

REMÍZA SE SPARTOU SE POČÍTÁ

Vyprodaný stadion viděl dva rozdílné poločasy a dva góly, každý na
jedné straně. Karvinští se rozešli s pražskou Spartou stejným výsledkem jako
v květnu v rámci minulé sezóny.
obou stran se začalo opatrně, ani
Kouči Muchovi vyšla všechna stříjeden tým nechtěl udělat chybu. dání, Lingr, Šisler i Weber hru výrazně
První větší vzrušení přinesly „nůžky“ rozpohybovali a zkvalitnili. Letenští
v podání Voltra. Na druhé straně se za celý zápas nedostali do jasné
se protáhl proti umístěné střele Ka- šance, když už se do ní dral střídajídlece gólman Le Giang. Hosté měli cí Juliš, tak ho perfektně obral o míč
územní převahu, ale do šancí se ne- stoper Hošek. V závěru se domácí
dostávali.
dočkali vyrovnání, když Lingr poslal
míč za stopery na Tomáše Wágnera.
Inkasovaný gól z 24. minuty proto Ten udělal kličku Nitovi a do prázdpůsobil jako „blesk z čistého nebe“. né brány skóroval, čímž rozpoutal na
Kulhánek zachytil odkop Kalabišky, stadionu velké oslavy.
míč se odrazil ke Kangovi – po dvou
krocích gabonský záložník napřáhl OHLASY: Josef Mucha
a z dvaadvaceti metrů trefil přesně „S bodem jsme spokojení.
k tyči. Domácí neměli k vyrovnání První poločas nebyl ideáldaleko. Centr Lukáše Budínského se ní, kluci byli bojácní. Přesto
snesl krásně na hlavu Jana Kalabiš- jsme si vytvořili dvě dobré
ky, jenže jeho pokus skončil po odra- šance. Uprostřed hřiště nás Sparta
zu o zem nad břevnem.
přehrávala a vyplynul z toho jediný
gól. Ve druhém poločase jsme se
Po půlhodině hry znovu Kalabiš- zlepšili. Věděli jsme, že Sparta měla
ka - halfvolejem přestřelil. Do druhé v několika zápasech s poslední dvapůle domácí vletěli a působili lepším cetiminutovkou problémy. V závěru
dojmem. Sparťané postupem času z toho bylo zasloužené vyrovnání.“
rezignovali na prvky své hry z první
půle. Sedm minut po pauze poslal Pavel Dreksa
pozdrav Nitovi záložník Budínský, na
„Remízu musíme brát jako
druhé straně minul Ben Chaim.
zisk, po nezvládnutém prvním poločase je konečný
HET Liga|20 . kolo|10. 03. 2018
stav 1:1 dobrý. Myslím si,
že směrem dozadu to bylo
MFK Karviná – AC Sparta Praha
dobré,
Sparta
si toho moc nevytvo1:1 (0:1)
řila.
Jen
škoda
gólu, Kanga dostal
Branky: 87. Wágner – 24. Kanga
moc
prostoru
a
uklidil to za tyčku.
Sestava Karviné: Le Giang – Čolić, Dreksa, HoNám
jsem
věřil
až
do úplného konce
šek, Eismann – Janečka (71. Weber), Panák –
Voltr (65. Šisler), Budínský, Kalabiška (54. Lingr)
a říkal jsem si, že čím později dáme
– Wágner.
gól, tím lépe.“

Z
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Reklamní partneři

-

s claimem
typ
claimem
s claimem
svarianta
claimem
typ
claimem
s claimem
arianta
ní
nta

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.

arianta
ní
nta
varianta

s claimem
typ
claimem
s claimem

arianta
ní
nta
varianta

Generální
partner
Generální
partnerGenerální
projektuprojektu
partner projektu

Mediální partner

Hlavní technický partner

Partner

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.

BNO - SLA

OLO - JIH

… v 47 vzájemných ligových zápasech Brna se Slavií byly uděleny
pouze dvě červené karty?

… Jihlava naposledy bodovala
v Olomouci v listopadu 2005?

SPA - DUK

LIB - TEP

… Dukla nevstřelila Spartě v lize gól již
tři zápasy v řadě?

… v posledních třech ligových
zápasech Slovanu s Teplicemi, padly
v Liberci vždy právě dva góly?

MBL - JAB

KAR - SLO

… Mladá Boleslav naposledy v lize doma
podlehla Jablonci v květnu 2011?

… v ligových duelech Karviné se
Slováckem nikdy nepadly více než
dvě branky?

ZLN - OVA

BOH - PLZ

… za posledních 10 let přijíždí Baník
k ligovému utkání do Zlína teprve
potřetí?

… Bohemians v posledních dvou
domácích ligových utkáních s Plzní
nevstřelila gól?

Reprezentace U21

LVÍČATŮM SE V KARVINÉ DAŘÍ

Karvinský stadion opět přinesl české reprezentaci do 21 let štěstí. V kvalifikační bitvě totiž svěřenci Vítězslava Lavičky porazili velmi silné Chorvatsko
2:1. První gól zápasu vstřelil David Lischka, který v Karviné ještě na podzim
působil.

C

horvati vyrukovali proti českému
týmu s tím úplně nejlepším, co
mají k dispozici – přesto to nestačilo. Český tým měl výborný vstup do
utkání, když po třinácti minutách šel
po rohovém kopu Knejzlíka a gólové
hlavičce Davida Lischky na vzdálenější tyč do vedení. Chorvaty inkasovaná branka trochu vykolejila, přesto mohli do poločasu srovnat.
Největší šanci měl v 37. minutě
jejich kapitán Halilovič, který běžel
sám na bránu, ale minul. Na české
straně chyběl krůček Pulkrabovi. Minutu před pauzou vypálil Wiesner
a znovu Pulkrab, jenž byl hodně tísněný, neusměrnil míč do sítě.
Po změně stran začali Češi
aktivně, jenže Chorvaté vyrovnali.
Po rohovém kopu se prosadila největší hvězda soupeře – stoper Salcburku Ćaleta-Car a bylo srovnáno.
Jenže Češi za osm minut kontrovali.
Trubač se v brejku neunáhlil, předloUEFA EURO 2019 U21|
Kvalifikace|23. 03. 2018
ČR U21 – Chorvatsko U21
2:1 (1:0)
Branky: 13. Lischka, 71. Hašek - 63. Ćaleta-Car
Sestava Karviné: Staněk – Wiesner, Král,
Lischka, Knejzlík – Trubač (78. Ladra), Hašek,
Kulhánek, Sáček, Macek (90. Bačo) – Pulkrab
(70. Zajíc).
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žil na pravou stranu ve vápně Filipu
Haškovi a ten propálil brankáře Posavce.
Posledních dvacet minut hosté
český výběr přitlačili, ale vyrovnat
už nedokázali. Lvíčata tak porazila
Chorvatsko zaslouženě 2:1, a připravila tak favoritovi vůbec první porážku v probíhající kvalifikaci.
Trenér Vítězslav Lavička:
„Z výhry máme ohromnou radost. Hru jsme chtěli
postavit na týmové práci a velkém odhodlání.
To nám vyšlo dokonale. Náš velký dík patří také fanouškům, byli
skvělí. Celý zápas neúnavně fandili
a povzbuzovali nás. V Karviné jsme
opět po roce našli perfektní zázemí
a všem bych chtěl za nás všechny
moc poděkovat.“

Juniorka

JUNIORKA SI ZAHRAJE O TITUL

Předsezónní cíl splněn! Juniorský tým zvládl jednadvacet kol základní plus
nadstavbové části moravské části JL a bude hrát i s týmy z české části
o mistrovský titul.

T

řiatřicet získaných bodů z 21 zápasů a skóre 42:31. Karvinská juniorka o skóre před Zlínem opanovala
moravskou část soutěže a společně
s Fastavem, Slováckem a Baníkem
se může těšit na finálovou nadstavbu, které se zúčastní ještě šestice
nejlepších týmů z Čech. Nejlepšími
střelci týmu se stali Ostap Sas s Ondřejem Lingrem, kteří shodně zaznamenali 6 přesných tref.
Postup mezi 10 nejlepších korunovaný prvenstvím na Moravě je
výborný výsledek, přesto mají trenéři
Zbyšek Gazda s Markem Bielanem
výhrady především k posledním
výkonům. „Poslední tři utkání byla
špatná a trochu kalí to první místo.
Kluci asi pod dojmem postupu tomu
už nedali to, co měli. A to se samozřejmě odrazilo na výkonech i vý-

sledcích. Takhle v další fázi hrát nemůžeme,“ prohlásil s rozporuplnými
pocity Marek Bielan.
Společná nadstavba o titul odstartuje 8. a 9. dubna, rozlosování
nebylo do uzávěrky tohoto vydání
bulletinu známé. Je ale pravděpodobné, že díky prvnímu místu začnou Karvinští na domácím trávníku
hned zítra (tj. 9. dubna). Pro aktuální informace sledujte klubový web
www.mfkkarvina.cz
Z české skupiny si postup zajistily
týmy FK Teplice, FK Mladá Boleslav,
AC Sparta Praha, FC Hradec Králové, FC Slovan Liberec a 1. FK Příbram. „Rádi bychom v další fázi soutěže odehráli kvalitní zápasy, které
by kluky nějakým způsobem posunuly zase dál,“ přeje si Bielan.
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Přehled

HET liga 2017/2018
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

Následující utkání:
24. kolo

SK Slavia Praha – MFK Karviná

pátek 13. 04. 2018|18:00

25. kolo

MFK Karviná – FK Teplice

neděle 22. 04. 2018|16:00

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
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SPORTOVNÍ
DEN
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

• turnaj U7 a U8
• doprovodný program • občerstvení

• zábavné úkoly s odměnou pro každého

Brankáři:

MFK KARVINÁ

1. FC SLOVÁCKO

Brankáři:
25

Michal Daněk

06. 07. 1983

12. 02. 1989

29

Milan Heča

21. 03. 1991

30. 01. 1985

Obránci:
6

Stanislav Hoffmann

17. 06. 1990

14

Josef Divíšek

24. 09. 1990

16

Patrik Šimko

08. 07. 1991

08. 07. 1994

23

Petr Reinberk

23. 05. 1989

17. 09. 1989

26

Jiří Krejčí

22. 03. 1986

27

Tomáš Břečka

12. 05. 1994

2

Dominik Janošek

13. 06. 1998

5

Veliče Šumulikoski

24. 04. 1981

7

Tomáš Vasiljev

11. 07. 1994

20. 01. 1997

8

David Machalík

21. 06. 1996

22. 12. 1986

9

Jakub Rezek

29. 05. 1998

Ondřej Lingr

07. 10. 1998

10

Jan Navrátil

13. 04. 1990

Peter Štepanovský

12. 01. 1988

13

Patrik Hellebrand

16. 05. 1999

14

Jan Moravec

13. 07. 1987

18

Lukáš Sadílek

23. 05. 1996

19

Petr Galuška

08. 07. 1996

20

Marek Havlík

08. 07. 1995

20

Peter Šulek

21. 09. 1988

22

Jakub Petr

10. 04. 1990

21

Tomáš Weber

26. 05. 1996

24

Jan Juroška

02. 03. 1993

23

Lukáš Budínský

27. 03. 1992

28

Vlastimil Daníček

15. 07. 1991

25

Patrik Pavelka

16. 04. 1997

Útočníci:

66

Marek Janečka

09. 06. 1983

11

Irakli Sikharulidze

18. 06. 1990

17

Tomáš Zajíc

12. 08. 1996

21

Filip Kubala

02. 09. 1999

1

Patrik Le Giang

08. 09. 1992

12

Martin Berkovec

18

Martin Krnáč

28

Jiří Ciupa

07. 05. 1998

2

Benjamin Čolić

23. 07. 1991

4

Jan Štěrba

5

Pavel Dreksa

17

Pavel Eismann

20. 08. 1984

22

Jan Hošek

01. 04. 1989

26

Bojan Letić

21. 12. 1992

6

Jan Šisler

24. 04. 1988

8

Vojtěch Smrž

9

Jan Kalabiška

10
11

Obránci:

Záložníci:

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

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

Záložníci:

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Michal Kordula
Asistent trenéra: Tomáš Stýskal
Trenér brankářů: Martin Juřička
Vedoucí mužstva: Jan Palinek
Masér: Radek Smolčák

