




3MFK KARVINÁ ÚVODNÍ SLOVO

blíží se konec zvláštního roku 2020, 
který bohužel celosvětově ovliv-
nila pandemie koronaviru – nové 
onemocnění COVID-19 zasáhlo do  
životů nás všech. Přesto mi dovolte 
před blížícími se vánočními svátky 
vám popřát, pokud možno, klid-
né a pohodové Vánoce. Všem přeji 
především pevné zdraví a zároveň 

doufám, že se brzy vrátíme do nor-
málního života a potkáme se třeba 
na našem útulném stadionu v Ráji, 
kde si společně užijeme zábavu, 
vzrušení a radost z výher našeho 
týmu.

S úctou
Ing. Jan Wolf

předseda klubu MFK Karviná  

Vážení Karviňáci,
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# KLUB Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY

1.  SK SLAVIA PRAHA 11 9 2 0 33:3 30 29

2. AC SPARTA PRAHA 11 8 0 3 26:17 9 24

3. FK JABLONEC 11 7 1 3 19:11 8 22

4. SK SIGMA OLOMOUC 11 5 5 1 17:10 7 20

5. FK PARDUBICE 11 5 3 3 13:13 0 18

6. FC VIKTORIA PLZEŇ 11 5 2 4 21:16 5 17

7. MFK KARVINÁ 11 4 4 3 11:14 -3 16

8. 1. FC SLOVÁCKO 10 4 3 3 15:11 4 15

9. FC FASTAV ZLÍN 11 5 0 6 13:14 -1 15

10. FC BANÍK OSTRAVA 9 4 2 3 13:8 5 14

11. FC SLOVAN LIBEREC 10 4 2 4 14:14 0 14

12. SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 11 3 5 3 15:19 -4 14

13. BOHEMIANS PRAHA 1905 11 3 2 6 13:15 -2 11

14. FK TEPLICE 11 3 1 7 12:19 -7 10

15. FK MLADÁ BOLESLAV 11 2 3 6 13:19 -6 9

16. 1. FK PŘÍBRAM 11 2 3 6 9:25 -16 9

17. FC ZBROJOVKA BRNO 11 1 3 7 10:24 -14 6

18. SFC OPAVA 11 1 3 7 10:25 -15 6

UPLYNULÉ KOLO (11.)

SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE –  
MFK KARVINÁ

STŘELECKÝ OSTROV, ČESKÉ BUDĚJOVICE

1:1

FC BANÍK OSTRAVA – BOHEMIANS PRAHA 1905 1:0

1. FK PŘÍBRAM – FC FASTAV ZLÍN 1:0

SFC OPAVA – FK MLADÁ BOLESLAV 2:2

FK PARDUBICE – FC ZBROJOVKA BRNO 2:1

FK TEPLICE – SK SIGMA OLOMOUC 1:1

FK JABLONEC – FC VIKTORIA PLZEŇ 3:2

1. FC SLOVÁCKO – AC SPARTA PRAHA 1:2

SK SLAVIA PRAHA – FC SLOVAN LIBEREC 3:0

AKTUÁLNÍ KOLO (12.)

MFK KARVINÁ –  
FK JABLONEC

MĚSTSKÝ STADION KARVINÁ-RÁJ

15. 12.
14.00

FK MLADÁ BOLESLAV – FC BANÍK OSTRAVA 15. 12./14.00

SK SIGMA OLOMOUC – SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 15. 12./16.00

BOHEMIANS PRAHA 1905 – 1. FK PŘÍBRAM 15. 12./16.00

FC VIKTORIA PLZEŇ – FK TEPLICE 15. 12./18.00

FC ZBROJOVKA BRNO – 1. FC SLOVÁCKO 16. 12./14.00

FC SLOVAN LIBEREC – SFC OPAVA 16. 12./14.00

AC SPARTA PRAHA – FK PARDUBICE 16. 12./16.00

FC FASTAV ZLÍN – SK SLAVIA PRAHA 16. 12./18.00



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 15. 12. do 30. 12. 2020 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 



MFK KARVINÁ6 CHRISTIÁN HERC:

„NABÍDCE Z AMERICKÉ MLS BYCH NEODOLAL“
V šestnácti odešel bez jazykového vybavení  
do Anglie a o šest let později stále patří anglické-
mu týmu Wolverhampton Wanderers. Zároveň 
byl Christián Herc kapitánem slovenské „21“.  
Po nevydařené štaci v Plzni si užívá fotbal  
v Karviné, kde je na hostování právě z klubu 
Premier League.

Christiáne, v létě jste do Karviné 
přišel z Plzně, kde vaše zápaso-
vá vytíženost byla hodně skromná 
– připsal jste si pouze jeden ligo-
vý start. Tady patříte ke stabilním 
článkům základní sestavy. Takže 
spokojenost?
Jsem moc rád, že každý týden 
můžu pravidelně hrát na nejvyšší 
úrovni. Navíc je to umocněné tím, že 
se nám celkem daří a jen doufám,  
že to tak bude pokračovat.

Jak s odstupem času hodnotíte 
hostování v Plzni?
Byli tam hodně kvalitní hráči, zažil 
jsem ještě trenéra Vrbu. Po podzi-
mu převzal tým trenér Guľa a myslel 
jsem si, že mi to pomůže. Čekal jsem 
větší vytíženost. Na druhou stra-
nu se klukům začalo dařit, a trenér  
neměl moc důvodů sahat do úspěš-
né sestavy.   

Před deseti dny jste se do plzeňské 
Doosan Areny vrátil jako soupeř  
a odjížděl jste s celým týmem jako 
vítěz. Stačil jste se aspoň s někým 
pozdravit?
Jasně že ano – s trenérem, jeho  

asistenty i s některými hráči. Ale 
po zápase jim nebylo moc do řeči 
(úsměv). Po dvou nezdarech venku 
očekávali výhru, ale já jsem moc 
rád, jakým způsobem jsme ten zá-
pas jako tým zvládli. Skvělý výsle-
dek!

Nedávno cesta do Plzně, v sobo-
tu v noci jste se vrátili z Českých  
Budějovic a v pátek se znovu vydá-
te daleko – do Příbrami. Jak snáší-
te daleké cestování, kterého jste si 
včetně reprezentačních srazů užil 
během podzimu dosyta?
Zatím mi to nedělá problém. Když 
budeme sbírat body, tím lépe.  
I ta cesta bude ubíhat. S reprezen-
tací jsme létali, tam to bylo úplně  
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v pohodě. Z letadla obavu nemám  
a celkově jsme měli vždy super servis.

Když už jste nakousl reprezentaci, 
tak co bude dál? Posune se kapi-
tán slovenského národního týmu 
do 21 let výš do reprezentačního 
áčka?
Uvidíme (smích). V každé reprezen-
taci jsou jen ti nejlepší. Budu dál 
makat, abych se v áčkové dospělé 
reprezentaci objevil. 

Vybavíte si nejsilnější reprezentač-
ní zážitek, na který nikdy nezapo-
menete?
Asi dva roky zpátky jsem ještě s teh-
dejší jednadvacítkou (ročníky 1996  
a 1997, Herc je 1998 – pozn. redakce) 
hrál na Islandu v Reykjavíku – tam 
to pro mě bylo nejemotivnější. 

Proč?
V závěru utkání to bylo 1:1, v první 
půli jsme nedali penaltu. V nastave-
ném čase jsme vstřelili vedoucí gól, 
vzápětí domácí srovnali z penalty, 
ale hned po rozehrání jsme měli ro-
hový kop a náš brankář dal vítězný 
gól na 3:2. Euforie neskutečná, šlo 
o předposlední kvalifikační duel na 
EURO 2019 do Itálie a my stále měli 
naději (smích). Potom bych ještě 
zmínil ve stejné kvalifikaci zápas se 
Španělskem, anebo v právě skon-
čené kvalifikaci proti Francouzům. 

Jste hráčem anglického Wolver-
hamptonu Wanderers. Byl anglický 
fotbal vždy váš sen?

To ani ne. Můj sen je zahrát si jed-
nou MLS v Americe. Kdyby taková 
nabídka přišla, asi bych dvakrát 
neváhal a neodolal. Ale jasně, an-
glická, francouzská, německá nebo 
španělská liga – kdo by si v těchto 
nejlepších ligách nechtěl zahrát? 
Byl jsem rád za tu příležitost, kte-
rou mi Wolves dal a pořád jsem rád,  
že jsem jejich hráčem – dobrá zku-
šenost a uvidíme, co bude dál. 

V kolika letech jste vlastně odešel?  
Jak probíhaly námluvy s tímto  
klubem?
V šestnácti jsem odešel, bylo to cel-
kem rychlé. Po pár dnech jsem za-
ujal a dostal smlouvu. Působil jsem 
v jejich akademii. V devatenác-
ti se řešilo co dál, kde udělám ten 
krok do mužského fotbalu. Nako-
nec jsem se vrátil domů na Sloven-
sko, formou hostování jsem zakotvil  
v Dunajské Stredě – můj nejlep-
ší krok. Potom jsem se přesunul do 
Plzně a následně do Karviné. 

Máte svůj oblíbený tým, kterému 
fandíte?
Jsem fanouškem Manchesteru  
United, mám ten klub rád. Ale  
v televizi se rád podívám na jaký- 
koliv zajímavý zápas.  

Jak vůbec trávíte volný čas?
Mám malou dcerku, takže se vě-
nuji hlavně jí. Jinak asi nic zvláštní-
ho, koukáme s přítelkyní na Netflix  
anebo, jak už jsem zmínil, mrknu  
na fotbal…



Více informací o Králi asistencí naleznete 
na www.fortunaliga.cz/statistiky

FORTUNA:LIGA @fortunaligaczfortunaligacz

Lukáš BARTOŠÁK 6.–10. kolo

152
6

10
2Počet asistencí

Počet přihrávek do gólové šance 

Celkový počet přihrávek

Počet přihrávek do pokutového území

152

10
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TRENÉR PAVEL MAZUREK ZÍSKAL  
UEFA A LICENCI
Na začátku listopadu trenér dorostenecké osmnáctky úspěšně završil studium 
UEFA A Licence složením závěrečné zkoušky.

Bylo studium náročné?
Pokud ho berete vážně, chcete se 
posunout dál a hlavně se něco na-
učit, tak je náročné každé studium. 
Časově mi klub vycházel vstříc, takže 
jsem mohl absolvovat všechny bloky 
bez problémů. Ze všech absolventů 
nás tam bylo opravdu jen pár, kte-
ří máme trénování jako hlavní práci  
a nemuseli jsme učení tlačit mezi ci-
vilní zaměstnání a fotbalové tréninky. 
V tomto směru jsem měl obrovskou 
výhodu. Hodně jsem čerpal z praxe, 
kterou nyní zažívám v klubu. Jsem  
v kolektivu trenérů, od kterých můžu 
opravdu hodně pochytit, a také mi 
hodně pomohli všichni hráči dorostu. 
Každý trénink neposouvá jen hráče, 
ale i mě jako trenéra. 

V čem například? 
Třeba jsem úplně změnil přípravu 
před utkáním. Měl jsem nějaké ná-
vyky, které jsem kompletně překo-
pal - hodina a půl před zápasem 
teď vypadá zcela odlišně a chci 
věřit tomu, že to je ku prospěchu 
družstva a tím pádem se to odráží 
na výkonu a výsledku.  

Předpokládám, že máte velkou  
radost z úspěšného složení závě-
rečné zkoušky. Je to tak?

Jsem normální člověk, takže pocit 
radosti a úlevy, že jsem to zvlád-
nul, tady je (úsměv). Ale přiznám se, 
že nějaká přehnaná euforie neby-
la, beru to jako další posun. Je to 
sice kus papíru, ale má svou váhu.  
Ke své práci jsem vyšší trenérské 
vzdělání potřeboval, protože na 
této úrovni je to nutnost. 

Jaká byla náplň studia a ovlivnil ho 
nějakým způsobem koronavirus?
Studium proběhlo v pěti blocích, 
vždy po čtyřech dnech od pondělí 
do čtvrtku a bylo zaměřeno hlav-
ně na velký „jedenáctkový“ fot-
bal –vše se zaměřením na kondiční  
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parametry tréninkové procesu. 
Takže to bylo o kondici, nechyběla 
anatomie, sportovní psychologie, 
pedagogika nebo management. 
Samozřejmě vše bylo narušeno 
aktuální COVID situací, takže tam 
byly určité změny - proběhly online 
meetingy a hlavně se vše posunu-
lo. Původně jsme měli mít závěreč-
né zkoušky začátkem září, nakonec 
proběhly až 3. listopadu a online. 
Takže obrovské specifikum, zkoušky 
jsem dělal pohodlně z domova.

Plánujete už další krok? Mám na  
mysli studium licence PROFi mládež.  
Určitě to aktuálně není téma.  

Teď hlavně musím trénovat a nové 
informace přenášet v tréninkovém 
procesu na své svěřence. Vzhledem 
k tomu, že ale sám sebe už znám 
hodně dlouho a hodně dobře, tak 
určitě mě láká i nejvyšší vzdělání. 
Jen si musím ještě sám v sobě srov-
nat, co mě naplňuje více. Zda tré-
novat mládež nebo dospělé…

Fanshop_otevreno_bulletin_148x105 mm.indd   1 03.12.20   9:33
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Poznar
Tomáš

FC Fastav
Zlín

Horejš
David

SK Dynamo 
České Budějovice

FORTUNA:LIGA www.fortunaliga.cz/hrac-a-trener-mesice @fortunaligacz



Bezplatná klientská linka
Klientský portál a mobilní aplikace

Heim
s důvěrou

Péče o zákazníky a respekt k jejich přáním 

a potřebám jsou pro nás ve Skandinávii na prvním 

místě. Vždyť domov je skutečným středem jejich 

světa.

I v Česku se postaráme o to, aby naši nájemníci 

mohli prožívat své velké i malé radosti a starosti 

s bydlením nechali na nás. Proto je nyní naše 

bezplatná klientská linka dostupná nepřetržitě 

a díky webovému portálu a mobilní aplikaci mají 

nájemníci všechny služby kdykoli pod kontrolou.

Právě tak má vypadat domov.

heimstaden_linka_inz_mfk-karvina_148x210_01_vystup.indd   1 22/05/2020   09:16
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Počet minut (max. 900)

900 – Vlachovský, 810 – Zhelizko, 
690 – Kaczmarczyk, 657 – Kobza, 
630 – Holiš, 627 – Putyera, 616 –  
Buzek, 540 – Stropek, 483 – Hrdlič-
ka, 456 – Věčorek, 389 - Mrózek, 
360 – Hejda, 336 – Haša, 295 -  
Wenglorz, 284 – Bielan, 270 –  
Neuman, 225 – Jursa, 180 – Kouřil, 
175 – Petrík, 135 – Jean Manga- 
beira, 113 – Streit, 101 – Hanousek,  
90 – Herc, Pastornický, 89 – Dramé,  
69 – Tavares, 64 – Guba, 57 – Foltýn, 
51 – Janečka, 44 – Wybranczyk,  
36 – Zych, 31 – Hujo, 16 – Molitorisz.

B-TÝM

BÉČKO V ČÍSLECH…
Statistikám neúplného divizního podzimu kralují Ivan Zhelizko a Martin 
Vlachovský - první jmenovaný se stal králem střelců s osmi trefami, odchovanec 
MFK Vlachovský nechyběl na hřišti ani minutu! Celkem v dresu béčka zasáhlo 
do deseti duelů 29 hráčů a 4 brankáři!

Devět zápasů a celkově 810 mi-
nut stačilo ukrajinskému záložníko-
vi k podzimní korunce krále střelců. 
Úctyhodný výkon okořeněný hned 
čtyřmi góly si Zhelizko připsal na 
začátku října na půdě béčka Třin-
ce. Karvinští vstřelili v deseti duelech  
37 gólů, což je suverénně nejvíc. 
Pouze ve dvou zápasech nevstřelili 
minimálně dva góly. O sedmatřicet 
přesných zásahů se podělilo hned 
15 hráčů. Sedm gólů nastřílel Roman 
Haša, kterému na to stačily pouhé 
čtyři zápasy…

Ani minutu nechyběl jediný hráč 
– Martin Vlachovský, který tak má  
v nohách přesně 900 minut.  
Na druhém místě je Ivan Zhelizko  
a třetím nejvytíženějším fotbalistou 
byl Kristián Kaczmarczyk. 

Karvinští inkasovali dohromady 
pouhých deset gólů, v průměru tedy 
jeden v každém zápase. V bráně 
se prostřídali hned čtyři brankáři –  
Libor Hrdlička, Vladimír Neuman, 
Ondřej Foltýn a Martin Pastornický. 
Nejtrestanějšími hráči byli s dvěma 
žlutými kartami Kristián Kaczmarc-
zyk s Markem Bielanem.

Počet zápasů (max. 10)

10 Vlachovský, Kaczmarczyk, Kobza

9 Zhelizko, Putyera, Buzek 

8 Věčorek, Wenglorz

7 Holiš

6 Mrózek, Hrdlička, Stropek   

5 Bielan, Petrík

4 Hejda, Wybranczyk, Streit, Haša  

3 Neuman, Jursa 

2 Foltýn, Jean Mangabeira, Hanousek, Kouřil 

1 Hujo, Dramé, Guba, Herc, Janečka,  
Tavares, Molitorisz, Zych, Pastornický 

Góly (celkově 37)

8 Zhelizko

7 Haša

6 Vlachovský

4 Putyera

2 Herc

1

Hejda,  
Mrózek,  

Kaczmaczyk, 
Holiš,  

Kobza,  
Tavares,  
Guba, 

Wenglorz,  
Jean Mangabeira, 

Hanousek
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Generální partner projektu
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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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PartnerHlavní technický partnerMediální partner

Více než polovina utkání z každého kola 
pod dohledem videorozhodčího
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ČEŠI PROTI ŠPANĚLSKU, ITÁLII A SLOVINSKU
Lvíčata znají jména soupeřů pro 
EURO, které se bude hrát v březnu 
a červnu ve Slovinsku a Maďarsku – 
kromě dvou fotbalových velmocí jim 
los přisoudil i jednu z hostitelských 
reprezentací. Češi se na evropský 
šampionát probojovali znovu po 
čtyřech letech. Slušnou naději po-
dívat se na závěrečný turnaj má  
i karvinský šikovný záložník Tomáš 
Ostrák.

Češi byli vylosovaní z třetího koše 
jako druzí a byli zařazeni do skupi-
ny B, kde již čekalo Slovinsko. Jako 
třetí tým této skupiny přibyla Itálie  
a z prvního koše obhájce trofeje 
Španělsko. „Myslím, že to je cel-
kem těžký los, ale určitě se budeme  

chtít poprat o postup. Šance tam je. 
Rád bych se na šampionát podíval. 
Proto budu v Karviné dělat všechno 
pro to, abych v konečné nominaci 
byl,“ prohlásil po losu Ostrák.

Jak hodnotil pro svazový web los 
ve švýcarském Nyonu trenér Karel  
Krejčí? „Především si přeji, aby 
hráči byli zdraví a nestalo se nic 
mimořádného. Pokud budeme  
v optimálním složení, tak budeme 
konkurenceschopní i proti těmto 
silným soupeřům,“ podotkl repre-
zentační kouč. Základní skupinu 
odehrají Češi od od 24. do 31. břez-
na v Mariboru a Celje. Do červno-
vého play-off postoupí dva nejlepší 
týmy. 

Glanz optik_inzerce_148x105 mm.indd   1 17.09.20   22:10
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Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.

DRESY KARVINÉ 

PRO NOVÉ HRÁČE!

FORTUNA SLAVÍ 30 LET, SLAV I TY

Více informací
najdeš na ifortuna.cz
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KONKRÉTNÍ TERMÍNY SE BUDOU POSTUPNĚ UPŘESŇOVAT •  

NAVŠTIVTE WWW.MFKKARVINA.CZ  PRO AKTUÁLNÍ ROZPIS •  

LEGENDA: DOMÁCÍ UTKÁNÍ • VENKOVNÍ UTKÁNÍ • ODEHRANÉ UTKÁNÍ

PODZIM 2020
23. SRP

1. kolo

3. ŘÍJ
6. kolo

12. PRO
11. kolo

13. ZÁŘ
3. kolo

26. ZÁŘ
5. kolo

29. SRP
2. kolo

8. LIS
7. kolo

15. pro
14:00

VS

28. LIS
9. kolo

23. pro
15:00

VS

20. ZÁŘ
4. kolo

21. LIS
8. kolo

19. PRO
14:00

VS

5. PRO
10. kolo

0:0

2:0

1:1

2:5 0:02:1

2:1

12. kolo

0:2

14. kolo

1:1

0:3

13. kolo

1:0



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER MFK KARVINÁ, A.S.

REKLAMNÍ PARTNEŘI





HLAVNÍ TRENÉR: JURAJ JARÁBEK
ASISTENTI TRENÉRA:  PETR MAŠLEJ & MAREK BIELAN
TRENÉR BRANKÁŘŮ:  BRANISLAV RZESZOTO
KONDIČNÍ TRENÉR:   JURAJ KUBIŠTA
VEDOUCÍ MUŽSTVA:   STANISLAV HRUŠKA
LÉKAŘI:  MUDR. MARIAN LASOTA & MUDR. ZDENĚK VOJKŮVKA
FYZIOTERAPEUTI:  MARTIN KRÁSNÝ & IVETA NAVRÁTILOVÁ
MASÉŘI:   MAREK POŠTULKA & ROMAN NEVRLA
KUSTOD:   EDUARD MURYC

HLAVNÍ TRENÉR: PETR RADA     
ASISTENTI TRENÉRA:  ZDENĚK KLUCKÝ & JIŘÍ VÁGNER
TRENÉR BRANKÁŘŮ:  LIBOR MACHÁČEK    
KONDIČNÍ TRENÉR:  DAVID SKUHRAVÝ
VEDOUCÍ MUŽSTVA:  PETR MAJER   
LÉKAŘI: MUDR. RADEK FEJGL, MUDR. PETR NOVÁK  

& MUDR. DAG TICHÝ  
FYZIOTERAPEUTI: ZDENĚK NOVOSAD, JIŘÍ GVUŠČ & VIKTOR SHEJBAL  
KUSTOD:   ALEŠ ČEŠEK  

FK JABLONECMFK KARVINÁ

NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B VLADIMÍR NEUMAN 10. 2. 2000

12 B LIBOR HRDLIČKA 2. 1. 1986

26 B PETR BOLEK 13. 6. 1984

2 O GIGLI NDEFE 2. 3. 1994

13 O MARTIN ŠINDELÁŘ 22. 1. 1991

14 O FILIP TWARDZIK 10. 2. 1993

22 O SOUFIANE DRAMÉ 27. 2. 1996

23 O DANIEL STROPEK 3. 3. 1998

28 O ROMAN HOLIŠ 21. 5. 1998

44 O EDUARDO SANTOS 28. 11. 1997

5 Z MAREK HANOUSEK 6. 8. 1991

6 Z KRISTI QOSE 10. 6. 1995

7 Z TOMÁŠ OSTRÁK 5. 2. 2000

8 Z VOJTĚCH SMRŽ 20. 1. 1997

15 Z TOMÁŠ JURSA 9. 3. 1989

16 Z IVAN ZHELIZKO 12. 2. 2001

17 Z DÁVID GUBA 29. 6. 1991

21 Z JEAN MANGABEIRA DA SILVA 10. 3. 1997

24 Z CHRISTIÁN HERC 30. 9. 1998

29 Z RAJMUND MIKUŠ 29. 11. 1995

31 Z LUKÁŠ BARTOŠÁK 3. 7. 1990

66 Z MAREK JANEČKA 9. 6. 1983

9 Ú ROMAN HAŠA 15. 2. 1993

10 Ú LUKÁŠ ČMELÍK 13. 5. 1996

27 Ú MICHAL PAPADOPULOS 14. 4. 1985

33 Ú RAFAEL TAVARES 26. 6. 2000

NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B JAN HANUŠ 28. 4. 1988

30 B VLASTIMIL HRUBÝ 21. 2. 1985

35 B TOMÁŠ VAJNER 13. 5. 2000

5 O DAVID ŠTĚPÁNEK 30. 3. 1997

9 O MICHAL JEŘÁBEK 10. 9. 1993

12 O JAROSLAV ZELENÝ 20. 8. 1992

16 O JAN KROB 27. 4. 1987

20 O LIBOR HOLÍK 12. 5. 1998

22 O JAKUB MARTINEC 13. 3. 1998

28 O PATRIK HAITL 1. 3. 1998

39 O JAKUB PODANÝ 15. 6. 1987

3 Z TOMÁŠ HÜBSCHMAN 4. 9. 1981

7 Z JAKUB POVAŽANEC 31. 1. 1991

8 Z ROBERT HRUBÝ 27. 4. 1994

10 Z MILOŠ KRATOCHVÍL 26. 4. 1996

11 Z VÁCLAV PILAŘ 13. 10. 1998

17 Z DAVID MACHÁČEK 14. 6. 2000

21 Z TOMÁŠ LADRA 24. 4. 1997

24 Z DOMINIK PLEŠTIL 9. 8. 1999

25 Z VLADIMÍR JOVOVIĆ 26. 10. 1994

27 Z VOJTĚCH KUBISTA 19. 3. 1993

95 Z MICHAL ČERNÁK 1. 9. 2003

15 Ú MICHAL DOLEŽAL 3. 5. 1990

19 Ú JAN CHRAMOSTA 12. 10. 1990

23 Ú TOMÁŠ ČVANČARA 13. 8. 2000

26 Ú IVAN SCHRANZ 13. 9. 1993

32 Ú OLIVER VELICH 12. 6. 2001


