




V Y L O S O V A N Í  P E R M A N E N T K Á Ř I

B U D O U  S O U T Ě Ž I T  O :
Poukaz pro dvě osoby 

do wellness 
centra Zámečku 

Petrovice

Chytrý telefon 
Huawei Y5 2018 BLUE

30 balení Bertyček 
+ karton plechovek 

piva Radegast

SEKTOR D4 E3 D4 D5

ŘADA 7 6 6 7

SEDADLO 41 6 17 34

o hodnotné ceny

Poukaz na útratu  
v hodnotě 500 Kč  

v restauraci  
Ovečka v Karviné-Ráji

+

POLOČASOVÁ SOUTĚŽ



MFK KARVINÁ4 TABULKY

# KLUB Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY

1. SK Slavia Praha 5 4 1 0 8:1 7 13

2. FK Jablonec 5 3 1 1 11:4 7 10

3. FC Viktoria Plzeň 5 3 1 1 8:6 2 10

4. FC Baník Ostrava 5 3 0 2 9:6 3 9

5. FK Mladá Boleslav 4 3 0 1 9:7 2 9

6. 1. FC Slovácko 5 3 0 2 5:8 -3 9

7. AC Sparta Praha 5 2 1 2 10:8 2 7

8. 1. FK Příbram 5 2 1 2 6:7 -1 7

9. SK Sigma Olomouc 5 2 1 2 4:5 -1 7

10. FC Fastav Zlín 5 2 0 3 3:4 -1 6

11. SFC Opava 5 2 0 3 4:8 -4 6

12. SK Dynamo České Budějovice 5 1 2 2 5:6 -1 5

13. Bohemians Praha 1905 5 1 1 3 7:9 -2 4

14. FK Teplice 4 1 1 2 3:7 -4 4

15. FC Slovan Liberec 5 1 0 4 4:7 -3 3

16. MFK Karviná 5 0 2 3 4:7 -3 2

UPLYNULÉ KOLO (5.)

FC Fastav Zlín – 
FK Teplice

1:0

FC Baník Ostrava – 
Bohemians Praha 1905

4:2

SK Sigma Olomouc – 
MFK Karviná 

1:1

1. FK Příbram – 
SK Dynamo České Budějovice

2:0

SK Slavia Praha – 
FC Slovan Liberec

1:0

FC Viktoria Plzeň – 
1. FC Slovácko

0:2

FK Jablonec – 
SFC Opava

2:1

FK Mladá Boleslav – 
AC Sparta Praha

4:3

AKTUÁLNÍ KOLO (6.)

SK Dynamo České Budějovice – 
SK Slavia Praha

pá 16. 8. 
(18:00)

SFC Opava – 
FC Fastav Zlín

so 17. 8. 
(17:00)

1. FC Slovácko – 
1. FK Příbram

so 17. 8. 
(17:00)

Bohemians Praha 1905 – 
SK Sigma Olomouc

so 17. 8. 
(19:30)

AC Sparta Praha – 
FC Baník Ostrava

ne 18. 8. 
(15:00)

MFK Karviná – 
FC Slovan Liberec

ne 18. 8.
(17:00)

FK Jablonec – 
FK Mladá Boleslav

ne 18. 8. 
(17:00)

FK Teplice – 
FC Viktoria Plzeň

ne 18. 8. 
(19:00)



Nadační fond

Nadační projekt Ligové fotbalové asociace ZELENÝ ŽIVOT 

podporuje mladé fotbalistky a fotbalisty ve věku 5-15 let, 

kteří vyrůstají ve ztížených sociálních a ekonomických 

podmínkách. Sportování má být pro všechny bez rozdílů 

rodinných poměrů a fi nančního zázemí. Cílem nadačního 

fondu je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání 

nedostatek prostředků jejich rodičů.

Příspěvky slouží vždy pouze na konkrétní účelové náklady 

jednotlivců jako třeba sportovní vybavení, členské 

příspěvky nebo poplatky za soustředění. Příspěvky naopak 

nelze čerpat na náklady celých týmů nebo klubů jako 

nájmy, náklady na energii nebo mzdové náklady.

Více o možnostech čerpání příspěvků i další podrobnosti 

k nadačnímu fondu ZELENÝ ŽIVOT najdete na

www.zelenyzivot.org

Více o možnostech čerpání příspěvků i další podrobnosti 
k nadačnímu fondu ZELENÝ ŽIVOT najdete 

na www.zelenyzivot.net.

...když fotbal pomáhá

Více o možnostech čerpání příspěvků i další podrobnosti 
k nadačnímu fondu ZELENÝ ŽIVOT najdete 

na www.zelenyzivot.net.



MFK KARVINÁ6 ÚTOČNÍK MICHAL PETRÁŇ:

„DO KAŽDÉHO UTKÁNÍ JDU 
NAPLNO A CHCI POMÁHAT 
TÝMU“
Útočník Michal Petráň je v Karviné na hostování z vý-
chodočeských Pardubic. V pěti dosavadních zápasech 
zaznamenal už dva góly. To jsou fakta fanouškům 
dobře známá. V zajímavém rozhovoru však na 
sebe sympatický útočník prozrazuje něco víc – 
jako správný Východočech sympatizuje s hoke- 
jem, sleduje Arsenal a bez diskuzí obdivuje  
Cristiana Ronalda… 

Michale, vzpomínáte na květen 2016, 
kdy jste hrál s Pardubicemi v Karviné na-
posledy?
Mám to v paměti. Hrálo se na Kovoně a po 
zápase, který Karviná vyhrála 2:0, slavila po-
stup. Věděli jsme, že pokud domácí vyhrají, tak  
půjdou do ligy. Teď musím říct – zaplaťpánbůh 
(smích).

Vybaví se vám vůbec vzájemná druholi-
gová utkání? Karviná do Pardubic nejez-
dila moc ráda…
Je pravdou, že v domácím prostředí jsme  
určitě měli s Pardubicemi lepší bilanci. Čím to? 
Nevím, možná specifičtějším prostředím – útul-
ným stadionem a rodinným prostředím. Bavil 
jsem se o tom s někým tady v Karviné a kluci  
říkali, že tam fakt nikdy nevyhráli. Pardubice 
umí doma fakt na všechny. Kupříkladu minulou 
sezónu jsme před vlastními fanoušky ani jed-
nou neprohráli, to se nikomu jinému nepoda- 
řilo. 

Nyní už vaši bývalí spoluhráči začali nový 
ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY výborně. 

S osmi body jsou třetí a momentálně se 
pohybují na barážových příčkách. Jste  
s nimi v kontaktu?
Jasně, všechno sleduju, občas si napíšeme. 
Jsem příjemně překvapený, že se jim takhle 
daří – dvě výhry a dvě remízy po čtyřech kolech, 
paráda. Vstup do sezóny jim vyšel.

Pojďme ke Karviné. Je odehráno pět  
zápasů, vy jste do všech zasáhl a máte na 
svém kontě dva góly. Spokojenost?
Měli jsme těžký los, tři utkání jsme hráli proti 
pohárovým zástupcům, ve druhém kole bylo 
na programu slezské derby a naposledy jsme 
hráli v Olomouci. Všichni chceme vyhrávat, to 
je jasné. Zatím jsme sice nevyhráli, ale všem 
týmům jsme byli konkurenceschopní, což oce-
nili i fanoušci. Já jsem šťastný, že hraju nejvyšší 
soutěž a do každého utkání jdu naplno a užít 
si ho. 



MFK KARVINÁ 7ROZHOVOR

Na první ligový gól jste čekal pouze do 
třetího kola, trefil jste se v Plzni, ale  
k bodům to nevedlo. Mrzí to i s krátkým 
odstupem?
Mám pochopitelně velkou radost, že se mi po-
dařilo skórovat zrovna v Plzni. Dal jsem si za 
cíl rychle na ten gól navázat dalším a to se mi 
podařilo před týdnem v Olomouci, navíc moje 
trefa znamenala zisk bodu. To je důležité, musí 
se dařit celému týmu a já mu chci co nejvíc  
pomoct. V Plzni to bylo super, dal jsem první 
gól, ale na body to nestačilo.

Před pár měsíci hrály v Plzni v rámci 
Ligy mistrů velkokluby jako Real Madrid 
nebo AS Řím. Uvědomil jste si, co se vám 
tím gólem povedlo?
Jo, za to jsem neskutečně rád. Bavil jsem se  
o tom s Markem Hanouskem, který mi říkal, že 
svůj první ligový gól dal také v Plzni (úsměv). 

Máte vůbec nějaký oblíbený tým a hrá-
če?
Rád se koukám na londýnský Arsenal. Líbí se 
mi jejich kombinační styl. A z hráčů? Žádná  
diskuze – jednoznačně Cristiano Ronaldo!

Když už jste zmínil Marka Hanouska, tak 
ten naopak nedá dopustit na Messiho. 
Víte o tom?
(přikyvuje) Vím, vím. Trochu se na tohle téma 
škádlíme.

V dresu MFK nastupujete s číslem 37. 
Proč?
Jsem fanouškem hokejových Pardubic a toto 
číslo tam nosil Petr Sýkora, který teď v létě 
ukončil svoji bohatou kariéru.

Byla to vaše první volba?
Chtěl jsem osmnáctku, ale ta je obsazená  

Martinem Pastornickým, proto jsem zvolil  
sedmatřicítku (úsměv).

Když už jsme u hokeje – jste jeho velkým 
fanouškem? Chodíte přímo na zápasy 
nebo spíš koukáte u televize?
V Pardubicích jsem samozřejmě chodil přímo 
na stadion. Hokej mám rád, je to rychlý sport 
nahoru dolů a to se mi líbí. Dívám se pochopi-
telně i v televizi.

Pár hráčů z kabiny jezdí pravidelně na 
zápasy Vítkovic a Třince. Víte o tom a při-
dáte se k nim od září?
Bavili jsme o tom a určitě se na nějaký zápas 
vydáme. To je jasné! Jakmile začne sezóna,  
tak pojedeme.

Už jste si zjišťoval, kdy budou hrát  
v Ostravě nebo Třinci právě Pardubice?
Právě ještě ne. Musím to napravit! 



MFK KARVINÁ8 NOVINKY Z MFK

VUKADIN VUKADINOVIĆ
národnost: srbská

narozen: 14. 12. 1990
výška/váha: 182/76

číslo dresu/post: 29/záložník
poslední působiště: AC Sparta Praha

Po téměř půl roce se opět urodil transfer mezi 
pražskou Spartou a Karvinou – nyní ovšem 
opačným směrem. Z Prahy do Karviné se pře-
stěhoval osmadvacetiletý srbský ofenzivní  
záložník Vukadin Vukadinović. 

„O Vukadina jsme měli dlouhodobý zájem. 
Už před pěti lety, kdy jsme hráli druhou 
ligu, u nás byl, ale nakonec dal přednost 
nabídce Slavie. Jsme rádi, že tentokrát se 
už všechno podařilo dotáhnout. Rychlého 
a dynamického fotbalistu na kraj hřiště po-
třebujeme,“ uvedl k transferu sportovní ředi-
tel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Rodák z Bělehradu toužil opět hrát nejvyšší 
soutěž, proto se rozhodl pro Karvinou. „Moc se 
těším. Chci hrát ligu, po návratu z Turecka 
jsem byl v béčku Sparty a hrál převážně pří-
pravné zápasy. Bavil jsem se s Filipem Paná-
kem, kterého znám právě odsud a říkal, že 
se to tady za ty roky hodně změnilo, krásný 
stadion a zázemí – chválil to,“ řekl po krátce 
po podepsání smlouvy Vukadin Vukadinović.

Vukadinović má s českou ligou výrazné zku-
šenosti. Vždyť v ní má odehráno 118 zápasů  
a vstřeleno 11 gólů. Karviná je jeho čtvrtým 
prvoligovým angažmá v Česku – působil v Jab-
lonci, Slavii, Zlíně a Spartě.



SLEVA
15% 

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.

o 15% zlevnit. Stačí odevzdat tento leták při
placení zvoleného výrobku u pokladny.

170486 A5 LETAK MFK KARVINA STROMKY.indd   1 11/28/2017   11:43:24 AM

na jeden produkt
při nákupu nad 500Kč

Od 19. 08. do 07. 09. 2019 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 



MFK KARVINÁ10

FORTUNA MSD-F | 2. KOLO | 11. 8. 2019

 SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm – MFK Karviná B 1:5 (0 :1)

50. Baran - 16. Weber, 55. Smrž, 61. Mrózek, 65. Puchel, 90. Seriš 

Pastornický – Krivák (70. Seriš), Mrózek, Hujo, Bielan – Smrž, Weber (78. Paholík) – Galuška (54. Greguš), 
Vlachovský (86. Ceniga), Puchel – Hladík (62. Kaczmarczyk)

ASISTENT TRENÉRA 
MAREK BIELAN:

„Poklona soupeři za to, že chtěl hrát fotbal. Dokud měli domácí síly, tak se drželi. Výsledek 
vypadá jednoznačně, ale tak snadné to rozhodně nebylo. Zlomilo se to až po čtvrtém gólu. Další 
čtyři tutovky jsme ještě nedali. Celkově jsme spokojení.“

B-TÝM

PĚT GÓLŮ NA ÚVOD SEZÓNY
Rezervní tým MFK vstoupil do sezóny vysokým vítězstvím na půdě Frenštátu pod 
Radhoštěm 5:1. Dnes dopoledne se svěřenci Čestmíra Kročila představili v domácím 
prostředí proti Polance.

Na skvěle připravený trávník vyběhlo hned 
sedm hráčů A-týmu, kteří nebyli v nominaci  
k ligovému duelu v Olomouci. Karvinští šli po-
měrně brzy do vedení – nadvakrát se prosadil 
Tomáš Weber po hezké akci Erika Puchla z levé 
strany. 

Jednogólový náskok si favorizovaní hosté hlí-
dali až do konce poločasu. Domácí se snažili 
hrát atraktivní kombinační fotbal, dvakrát šli 
sami na Martina Pastornického, ale neuspěli. 
V úvodu druhé půle domácí vyrovnali, to jim 
však paradoxně ublížilo. Hosté totiž vzápětí 
třemi góly po kombinačních akcích a zakonče-
ních uvnitř vápna během deseti minut utkání 
rozhodli – postupně se trefili Smrž, Mrózek  
a Puchel.

Po čtvrté trefě domácím evidentně došly síly  
a nezmohli se ani na korigování výsledku. Hos-
té z Karviné své další šance neproměnili, až  
v poslední minutě upravil na konečný stav  
David Seriš.



FORTUNA:LIGA @fortunaligacz

POUŽÍVEJ GIFY
S LIGOVÝMI HRÁČI!

Ukaž, komu fandíš a obohať své sociální sítě ligovými hráči svého oblíbeného 
klubu! Gify najdeš pod názvem svého týmu a používat je můžeš nejen 

na instagramu, ale také na facebooku a twitteru.

fortunaligacz



MFK KARVINÁ12 MLÁDEŽ

LIGOVÍ DOROSTENCI JSOU 
NACHYSTANÍ NA NOVOU SEZÓNU
Trenéři dorosteneckých ligových týmů U19 a U17 Eduard Gábriš s Marcelem Frajtem 
hovořili před startem soutěže o letní přípravě a nadcházející sezóně.

U19
Ligový dorost U19 se na nadcházející sezónu 
připravoval společně s osmnáctkou. Hráče roč-
níku 2001 doplní o rok mladší. „Skládali jsme 
vlastně úplně nový kádr. Do sezóny jdeme 
s velkou pokorou, maximální skromností  
a trpělivostí. Kluci potřebují čas, který 
dostanou. Většinu tréninku absolvujeme 
společně s U18 jako jedna kategorie starší-
ho dorostu. Naším cílem je společně se po-
souvat, vytvářet zdravou konkurenci. Jak to 
kluci vezmou, zda to využijí, je jen na nich,“ 
prohlásil trenér Eduard Gábriš. 

V letní přípravě absolvoval se svými svěřenci 
osm přípravných duelů, včetně turnaje v Ban-
ské Bystrici a soustředění v Makově. „Tam jsme 
chtěli utužit partu a vzájemně se poznat.  
Na výborný kolektiv a soudržnost ostatně 
budeme sázet i v těžkých chvílích, které 

určitě během sezóny přijdou. Hráči chtějí 
trénovat a zlepšovat se, to je ohromně po-
zitivní,“ doplnil trenér Gábriš.

U17
Měsíc dlouhou přípravu hodnotí hlavní trenér 
Marcel Frajt pozitivně – kromě standardních 
tréninkových jednotek odehráli jeho svěřenci 
pět utkání a vycestovali na teambuildingové 
soustředění na Slovensko. „Všichni se už ale  
těšíme na ten ligový kolotoč. Věřím, že jsme 
dobře nachystaní,“ usmál se trenér Frajt.

Zároveň přiznal, že by se rád s týmem pre-
zentoval dobrým fotbalem, což se dařilo už  
v jarní části loňské sezóny. „Nejsme za každou 
cenu tlačeni do výsledků, naším prvořadým  
cílem je připravit kluky do devatenáctky. 
Ale každý chce vyhrávat, to je jasné. Rádi 
bychom hráli uprostřed tabulky, nechceme 
se potácet úplně dole,“ řekl trenér.

Letošní tým U17 (ročník narození 2003) je  
téměř celý nově poskládaný a namixovaný 
z ročníku 2003 a 2004. Z tahounů loňské-
ho týmu zůstali reprezentanti Oliver Jurčák  
s Matyášem Molitoriszem. „Naopak Romana 
Fukalu jsme přesunuli do devatenáctky. 
Kluci chtějí pracovat, posouvat se fotbalově 
nahoru. Tréninková morálka je na vysoké 
úrovni. S kolegou Mirkem Štěpánkem jsme 
prozatím s kluky spokojení,“ dodal s tím, že 
kádr trenéři doplnili i o několik nových tváří. 



MFK KARVINÁ 13MLÁDEŽ – FOTOGALERIE Z PŘÍPRAVY

PODZIMNÍ LOS MFK KARVINÁ U19 & U17

17. 8. Olomouc – Karviná 11:00 & 13:15 hod.

21. 8. Karviná – České Budějovice 14:00 & 16:15 hod.

24. 8. Karviná – Slovácko 11:00 & 13:15 hod.

31. 9. Mladá Boleslav – Karviná 14:00 & 16:15 hod.

7. 9. Karviná – Plzeň 10:15 & 12:30 hod.

14. 9. Brno – Karviná 11:00 & 13:15 hod.

21. 9. Karviná – Slavia Praha 12:30 & 14:45 hod.

28. 9. Pardubice – Karviná 13:00 & 15:15 hod.

5. 10. Karviná – Meteor Praha 12:00 & 14:15 hod.

12. 10. Příbram – Karviná 14:00 & 16:15 hod.

18. 10. Karviná – Zlín 13:00 & 15:15 hod.

26. 10. Hradec Králové – Karviná 13:15 & 15:30 hod.

1. 11. Karviná – Baník Ostrava 10:30 & 12:45 hod.

8. 11. Opava – Karviná 10:30 & 12:45 hod.

16. 11. Karviná – Sparta Praha 13:00 & 15:15 hod.
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FANSHOP NA MĚSTSKÉM STADIONU V KARVINÉ-RÁJI
Otevírací doba: 75 minut před domácím zápasem. 

Objednávat zboží lze také na webu http://fanshop.mfkkarvina.cz, 
telefonicky na 596 311 252 nebo na e-mailu fanshop@mfkkarvina.cz.

ZVEME VÁS DO NAŠEHO FANSHOPU!

KŠILTOVKA 250 Kč

PENĚŽENKA 210 Kč

SADA KARTIČEK 

200 Kč

TAŠKA NATURAL

210 Kč

HR
NE

K 
16

0 K
č

VAK NA ZÁDA 140 Kč

TAŠKA ZEL/ČER 140 Kč
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KARVINŠTÍ TRENÉŘI ČERPALI  
ZKUŠENOSTI NA JUVENTUS KEMPU
Ostře a mediálně sledovaný Juventus kemp spadající pod program 
Juventus Academy se konal na přelomu července a srpna. Mezi  
trenéry nechyběli ani dva zástupci MFK Karviná.

proces byl co nejkvalitnější a nejefektivněj-
ší,“ prohlásil Tomáš Červenka.

Kemp byl určen pro fotbalisty ve věku 7–14 let. 
Dohromady se kempu zúčastnilo 72 dětí, které 
absolvovaly čtyři tréninky denně. „Jsme rádi 
za takovou zkušenost. Je super, že trenéři  
z velkoklubů zavítají přímo k nám do Česka. 
Technické i taktické prvky v trénincích byly 
podobné těm, které učíme my. Zajímavý byl 
řád tréninků, který hodně dbal na výchovu 
hráče jako lidskou osobnost,“ dodal René 
Vicher.

Mládežničtí trenéři MFK Karviná Tomáš  
Červenka (U14) a René Vicher (U11) vycestova-
li uprostřed prázdnin do Líbeznic u Prahy, kde  
se konal pětidenní fotbalový kemp vedený ital-
skými trenéry z akademie Juventusu Turín. 

Nejvíce oba zaujal samotný „koučink“ trenérů 
Juventusu. „Zajímavý byl také přístup k dě-
tem a ke cvičením. Byla to pro nás skvělá 
zkušenost vidět trenéry z takové velkoklu-
bu v akci. Získané zkušenosti okamžitě pře-
dáme ostatním našim trenérům v klubu.  
Je pro nás podstatné, aby náš tréninkový 

„Získané zkušenosti okamžitě předáme ostatním našim trenérům v klubu.  
Je pro nás podstatné, aby náš tréninkový proces byl co nejkvalitnější a nej- 
efektivnější,“ prohlásil Tomáš Červenka.
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Hlavní technický partnerMediální partner Partner

Generální partner projektu videorozhodčí

Děkujeme!

Ligová fotbalová asociace podepsala smlouvu s FIFA 
a pravidlovou komisí IFAB a od ledna 2017 se zapojila 
do programu testování videorozhodčích. Ten ve FORTUNA:LIZE 
dospěl do on-line fáze, která byla spuštěna na podzim roku 
2017.
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Čtyři utkání z každého kola 
pod dohledem videorozhodčího
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SUFI DRAMÉ DO PŘÍBRAMI
Třiadvacetiletý francouzský fotbalista se 
přesunul do středních Čech – nově bude 
hájit barvy hornické Příbrami. „Kvůli vět-
ší herní vytíženosti jsme se domluvili 
na hostování v Příbrami do konce této 
sezóny,“ uvedl sportovní ředitel MFK Kar-
viná Lubomír Vlk.

Vysoký střední záložník či stoper přišel do 
Karviné během loňského léta. Trvaleji se 
do základní sestavy ovšem neprosadil.  
V Příbrami se potkal s koučem Romanem 
Nádvorníkem a kondičním trenérem 
Markem Chrobákem. Dramé má na svém 
kontě 14 prvoligových startů, jeden další 
přidal v červnové odvetě baráže na půdě 
Jihlavy. Na gól zatím stále čeká.

D-SPORT UZAVŘEN,  
KLUB HLEDÁ NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ
Od 1. července 2019 je uzavřena prodejna 
D-Sport v Korso Karviná, kde byla možnost 
zakoupení upomínkových předmětů s motivy 
MFK Karviná. „Mrzí nás to, protože fanoušci 

si cestu do D-Sportu v komplexu obchodní-
ho centra Korso Karviná pravidelně nachá-
zeli,“ prohlásila Pavla Žebroková z oddělení 
ticketingu a merchandisingu.

Aktuálně je tedy nabídka fanshopu do-
stupná během domácích utkání v hlavním 
klubovém Fanshopu na Městském stadio-
nu v Karviné-Ráji či na e-shopu fanshop.
mfkkarvina.cz. „Během několika týdnů 
odtajníme nové prostory na území 
města, kde bude aktuální nabídka zbo-
ží s klubovou tematikou k dostání,“  
zakončila Pavla Žebroková.  



MFK KARVINÁ18 MLÁDEŽ

HODNOCENÍ SEZÓNY 2018/2019 
TRENÉRŮ PŘÍPRAVEK

U11
Trenér Ondřej Hanzel: „Sezóna byla poda-
řená především proto, že na některých hráčích 
byl vidět velký pokrok a o to nám jde, aby se 
děti zlepšovaly. Během sezóny jsme absolvova-
li dohromady 25 různých turnajů a 26 zápasů, 
při kterých jsme upřednostňovali individuální 
herní výkon, ale mysleli jsme také na rozvoj 
spolupráce, která je k přechodu do mladších 
žáků potřeba.“
Nejlepší soupeři v sezóně: AS Monaco,  
AC Milán, ŠK Slovan Bratislava

U10
Trenér René Vicher: „Hráči ročníku 2009 za 
uplynulý rok pracovali zejména na zdokonalení 
technických dovedností, rychlé a přesné práci 
s míčem, u které nejvíce zaostávali. V tréninku 
převládaly hry malých forem, kde hráči museli 
samostatně i mezi sebou řešit spoustu herních 
situací na malém prostoru. Hráči byli vedeni ke 
kreativnímu a konstruktivnímu řešení situací 
a učili se z chyb. Bez rozdílu zápasu nebo tré-
ninku jsme vždy vyžadovali maximální nasa-
zení. Poděkování patří zejména rodičům, kteří 
nám vycházeli vstříc především tím, že hráče 
nekoučovali, ale pozitivně povzbuzovali a po-
chválili za vybojovaný míč, zpracování, kličky 
nebo další dovednosti.“
Nejlepší soupeři v sezóně: Fenerbahçe  
Instanbul, PAOK Soluň, AC Sparta Praha

U9
Trenér Dávid Král: „Pro U9 byla tato sezóna 
pokračováním té předešlé. Chtěli jsme zau-
jmout děti fotbalem, ukázat jim, že mohou mít 
rády pohyb a mohou se bavit každým trénin-
kem i utkáním. Svůj fotbal jsme předváděli na 
turnajích po celé republice, vyjeli jsme také na 
turnaje do Rakouska, Maďarska a na Sloven-
sko. Úspěšnou sezónu jsme završili turnajem 
Euro Championship Final, kde jsme narazili 
také na evropské velkokluby.“
Nejlepší soupeři v sezóně: Juventus Turín, 
Club Brugge, SK Slavia Praha

U8
Trenér Ondřej Hánl: „V kategorii U8 došlo 
v uplynulé sezóně k nárůstu hráčů, kteří mají 
zájem hrát fotbal. V tréninku jsme dělali takřka 
všechna cvičení s míčem. Chtěli jsme, aby se  
s ním každé dítě potkávalo co nejčastěji – nej-
více jsme se tak zaměřili na ovládání a vedení 
míče, kličkování a zpracování. V zápase pro nás 
měla přednost klička před přihrávkou. Chtěli 
jsme, ať si každé dítě v tréninku i utkání hraje  
a rodiče si užívali to, že se děti baví fotbalem. 
Chválíme si spolupráci s rodiči, kteří jsou po 
většinu sezóny vlastně takoví taxikáři pro děti. 
Děkujeme, že děti vozíte na každý trénink  
i zápas a těšíme se na další spolupráci.“
Nejlepší soupeři v sezóně: AC Sparta Praha, 
FC Viktoria Plzeň, FC Zbrojovka Brno

Čtyři hlavní trenéři přípravek U8–U11 zhodnotili uplynulou sezónu. Vypíchli hlavní 
přednosti i nedostatky a vybrali tři nejlepší soupeře, proti kterým jejich malí svěřen-
ci nastoupili...



Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+ Více na ifortuna.cz

FANDI NA 200 %
ZAŽIJ OPRAVDOVÉ EMOCE 

SE VSAZENÝM TIKETEM



FORTUNA:LIGA www.fortunaliga.cz/hracutkani @fortunaligacz

Ofi ciální aplikaci 
FORTUNA:LIGY stahujte z

ZVOLTE SI KLUB1. VYBERTE 
ZÁPAS2. HLASUJTE3.

LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?

Zvolte svůj oblíbený klub
a v 70. min. každého zápasu 
oblíbeného klubu vám přijde 
notifi kace o začátku hlasování.

Pokud vám notifi kace nepřijde, 
v menu vyberte položku hráč 

utkání a zvolte zápas, ve kterém 
chcete hlasovat.

Zvolte zápas,
ve kterém chcete 

hlasovat o hráči utkání.

Vyberte hráče, 
pro které chcete hlasovat 

a stiskněte odeslat hlas.

HRÁČ:UTKÁNÍ

Chcete ocenit nejlepšího hráče svého mužstva? Pak využijte možnost zvolit 
hráče utkání, a to ve všech duelech FORTUNA:LIGY!

POZNAR 

KUZMANOVIČ

ŠKODA

JEMELKA

MASOPUST

SÝKORA

KAYAMBA

MEŠANOVIČ

ZLN

OVA

PRI 

OLO

SLA

JAB

PLZ

MBL

TEP

BOH

CEB

KAR

LIB

OPA

SLO

SPA 

37 %

52 %

36 %

40 %

54 %

40 %

31 %

78 %

61 %

25 %

74 %

20 %

77 %

79 %

54 %

43 %

GRIGAR

VACEK

HAVEL

LINGR

NGUYEN

ZAVADIL

ZAJÍC

HANCKO

1:0
4:2
2:0
1:1
1:0
2:1
0:2
4:3

HRÁČI UTKÁNÍ 5. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu
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14. ČVC
1. KOLO

NA HŘIŠTI

24. SRP
V 17:00

NA HŘIŠTI

22. ČVC
2. KOLO

VS

30. SRP–
2. ZÁŘ

27. ČVC
3. KOLO

NA HŘIŠTI

13.–16. 
ZÁŘ

19. ŘÍJ
V 17:00

VS

VSNA HŘIŠTI

07. PRO
V 17:00

VS

04. SRP
4. KOLO

VS

21. ZÁŘ
V 17:00

NA HŘIŠTI

26. ŘÍJ
V 17:00

NA HŘIŠTI

14. PRO
V 17:00

NA HŘIŠTI

10. SRP
5. KOLO

NA HŘIŠTI

28. ZÁŘ
V 17:00

VS

02. LIS
V 17:00

VS

23. LIS
V 17:00

VS

18. SRP
V 17:00

VS

05. ŘÍJ
V 17:00

NA HŘIŠTI

09. LIS
V 17:00

NA HŘIŠTI

30. LIS
V 17:00

NA HŘIŠTI

0:1

7. KOLO

1:2

8. KOLO

2:3

9. KOLO

13. KOLO

19. KOLO

0:0

10. KOLO

14. KOLO

20. KOLO

1:1

11. KOLO 15. KOLO

17. KOLO

6. KOLO

12. KOLO

16. KOLO 18. KOLO



MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI

HLAVNÍ  PARTNEŘI

REKLAMN Í  PARTNEŘ I

GENERÁLNÍ  PARTNER MFK KARVINÁ,  A .S .





NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

12 B Libor Hrdlička 2. 1. 1986

18 B Martin Pastornický 18. 3. 1996

2 O Gigli Ndefe 2. 3. 1994

3 O Milan Rundić 29. 3. 1992

4 O Martin Kouřil 24. 2. 1991

5 O Pavel Dreksa 17. 9. 1989

11 O Oliver Putyera 21. 8. 1997

13 O Ján Krivák 10. 11. 1993

20 O Matúš Čonka 15. 10. 1990

23 O Daniel Stropek 3. 3. 1998

7 Z Erik Puchel 15. 5. 1996

8 Z Vojtěch Smrž 20. 1. 1997

10 Z Ondřej Lingr 7. 10. 1998

14 Z Jan Moravec 13. 7. 1987

15 Z Marek Hanousek 6. 8. 1991

17 Z Dávid Guba 29. 6. 1991

19 Z Petr Galuška 8. 7. 1996

21 Z Tomáš Weber 26. 5. 1996

27 Z Martin Bukata 2. 10. 1993

29 Z Vukadin Vukadinović 14. 12. 1990

66 Z Marek Janečka 9. 6. 1983

77 Z Adriel D´Avila Ba Loua 25. 7. 1996

6 Ú Martin Vlachovský 28. 11. 2000

25 Ú Jakub Šašinka 2. 10. 1995

37 Ú Michal Petráň 26. 6. 1992

NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B Filip Nguyen 14. 9. 1992

19 B Lukáš Hasalík 20. 6. 2001

21 B Oliver Vliegen 7. 2. 1999

34 B Milan Knobloch 23. 8. 1992

3 O Jan Mikula 5. 1. 1992

4 O Ondřej Karafiát 1. 2. 1994

11 O Matěj Hybš 3. 1. 1993

24 O Michal Fukala 22. 10. 2000

25 O Ondřej Lehoczki 10. 2. 1998

30 O Taras Kačaraba 7. 1. 1995

37 O Matěj Chaluš 2. 2. 1998

2 Z Radim Breite 10. 8. 1989

6 Z Tomáš Malinský 25. 8. 1991

10 Z Jakub Pešek 24. 6. 1993

13 Z Roman Potočný 25. 4. 1991

15 Z Achmed Alibekov 29. 5. 1998

18 Z Martin Koscelník 2. 3. 1995

22 Z Michal Beran 22. 8. 2000

23 Z Kamso Mara 24. 12. 1994

26 Z Bojan Dordić 26. 5. 1994

27 Z Aleš Nešický 1. 6. 1992

28 Z Oscar Murphy Dorley 19. 7. 1998

7 Ú Jan Kuchta 8. 1. 1997

8 Ú Jan Pázler 10. 1. 1991

16 Ú Kanghyun Yu 27. 4. 1996

20 Ú Petar Musa 4. 3. 1998

Hlavní trenér: František Straka
Asistent trenéra:   Marek Bielan
Trenér brankářů:  Branislav Rzeszoto
Kondiční trenér:   Petr Horák
Vedoucí mužstva:   Stanislav Hruška
Lékaři:  MUDr. Marian Lasota & MUDr. Zdeněk Vojkůvka
Fyzioterapeutka:   Iveta Navrátilová
Maséři:   Pavel Kocich & Roman Nevrla
Kustod:   Eduard Muryc

Hlavní trenér: Pavel Hoftych 
Asistenti trenéra:  Pavel Medynský, Miroslav Holeňák
Trenér brankářů:  Marek Čech 
Kondiční trenéři:  Petr Hejný & Tomáš Pupkay 
Vedoucí mužstva:   Jiří Neuman  
Lékaři:  MUDr. Pavel Buchvald & MUDr. Ladislav Dzan 
Fyzioterapeuti:  Romana Vlčková & Jan Čížek 
Masér:   Václav Brendl    
Kustod: Petr Ulihrach 

MFK KARV INÁ FC  SLOVAN L IBEREC


