




FANSHOP

SEKTOR D3 D6 E3

ŘADA 6 6 8

SEDADLO 4 5 27

VYLOSOVALI JSME TŘI 
PERMANENTKÁŘE! 

ODMĚŇUJEME ZA VĚRNOST

Situace nám stále nepovoluje diváky na stadionu, rozhodli jsme se tedy 
zpříjemnit vám chvíle s fotbalem u TV drobnými dárky.

Odměny si vyzvedněte na Městském stadionu v Karviné-Ráji do středy 27. 1. 2021 
vždy od 8:00 do 16:00. Odměny budou předány vylosovaným pouze na základě 
předložení platné permanentky.  Pro předání zvoňte prosím na sekretariát – vchod 

do administrativní části budovy.

DÁRKOVÝ BALÍČEK
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MFK KARVINÁ4 TABULKY

# KLUB Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY

1.  SK SLAVIA PRAHA 14 12 2 0 39:5 34 38

2. FK JABLONEC 15 10 2 3 31:15 16 32

3. AC SPARTA PRAHA 15 10 2 3 32:18 14 32

4. 1. FC SLOVÁCKO 15 8 3 4 27:16 11 27

5. FC BANÍK OSTRAVA 14 6 4 4 19:12 7 22

6. FC SLOVAN LIBEREC 14 6 4 4 21:16 5 22

7. SK SIGMA OLOMOUC 15 5 7 3 21:18 3 22

8. FK PARDUBICE 15 6 4 5 15:17 2 22

9. FC VIKTORIA PLZEŇ 15 6 3 6 28:21 7 21

10. SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 15 5 6 4 21:23 -2 21

11. MFK KARVINÁ 15 5 5 5 14:20 -6 20

12. FC FASTAV ZLÍN 14 5 2 7 15:17 -2 17

13. FK TEPLICE 15 5 1 9 16:33 -17 16

14. BOHEMIANS PRAHA 1905 14 4 3 7 17:19 -2 15

15. FK MLADÁ BOLESLAV 15 2 4 9 17:29 -12 10

16. FC ZBROJOVKA BRNO 15 2 4 9 13:28 -15 10

17. 1. FK PŘÍBRAM 15 2 4 9 11:30 -19 10

18. SFC OPAVA 14 1 4 9 10:30 -20 7

UPLYNULÉ KOLO (15)

1. FC SLOVÁCKO –  
MFK KARVINÁ

MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION  
MIROSLAVA VALENTY, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2:0

FK TEPLICE – FK JABLONEC 0:5

SFC OPAVA – FC FASTAV ZLÍN 0:0

FK MLADÁ BOLESLAV – FC ZBROJOVKA BRNO 1:1

FC SLOVAN LIBEREC – BOHEMIANS PRAHA 1905 1:1

SK SLAVIA PRAHA – SK SIGMA OLOMOUC 3:1

FK PARDUBICE – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE 0:2

1. FK PŘÍBRAM – FC VIKTORIA PLZEŇ 0:0

FC BANÍK OSTRAVA – AC SPARTA PRAHA 0:0

AKTUÁLNÍ KOLO (16)

MFK KARVINÁ –  
SK SLAVIA PRAHA

MĚSTSKÝ STADION KARVINÁ-RÁJ

23. 1.
18.30

FC ZBROJOVKA BRNO – FC SLOVAN LIBEREC 22. 1. / 18.00

SK SIGMA OLOMOUC – SFC OPAVA 23. 1. / 14.00

BOHEMIANS PRAHA 1905 – 1. FC SLOVÁCKO 23. 1. / 16.00

FC FASTAV ZLÍN – FC BANÍK OSTRAVA 23. 1. / 16.00

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE – FK TEPLICE 24. 1. / 14.00

FK JABLONEC – 1. FK PŘÍBRAM 24. 1. / 14.00

FC VIKTORIA PLZEŇ – FK PARDUBICE 24. 1. / 16.00

AC SPARTA PRAHA – FK MLADÁ BOLESLAV 24. 1. / 18.30



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 24. 01. do 05. 02. 2021 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
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Romane, dva roky jste vládl střel-
cům ve druhé slovenské lize. Lidé 
si můžou myslet o druhé slovenské 
lize, co chtějí, ale jen tak se to kaž-
dému nepodaří.
Jasně, je to jen druhá nejvyšší sou-
těž, ale potěší to. Vždycky jsem 
chtěl střílet góly a baví mě střílet 
góly (úsměv). Za tři sezóny ve Skalici 
jsem dal téměř padesát gólů. Da-
řilo se mi tam a byl jsem ve Skalici 
spokojený. 

Když ovšem v létě přišla nabídka  
z Karviné, tak váhal jste?
K 30. červnu 2020 mi tam skonči-
la smlouva. Měl jsem více nabídek, 
ale samozřejmě ta z Karviné byla 
na vrcholu, takže ani jsem moc ne-
váhal. Musím se přiznat, že jsem  
s angažmá v naší nejvyšší soutěži už 
moc nepočítal (úsměv). Ale pocho-
pitelně i zpětně mám radost, že mě 
trenér v létě oslovil.   

Vybavujete si přesně, kdy jste před 
příchodem do Karviné naposledy 
nastoupil v české lize?
Bylo to šest let dozadu – za Slo-

vácko, jehož jsem odchovancem,  
v Hradci Králové. 

Minulý týden se vstoupilo do jara 
porážkou 0:2 právě v Uherském 
Hradišti se Slováckem. Kvůli drobné 
nemoci jste nenastoupil. Mrzí vás to 
zpětně?
Neskutečně mě to mrzí, vždyť jsem 
v Hradišti vyrůstal. Už v létě po pří-
chodu jsem hned hledal v termí-
nové listině, kdy budeme hrát na 
Slovácku. Těšil jsem se hrozně moc, 
ale všechno se nějak špatně sešlo  
a zápas jsem nakonec sledoval 
pouze v televizi. Myslím si, že mini-
málně bod jsme uhrát měli.

V podzimní části jste převážně 
střídal, v základní sestavě jste se  

ROMAN HAŠA:

„S ANGAŽMÁ V NAŠÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI 
JSEM UŽ MOC NEPOČÍTAL“
Věčně usměvavý a dobře naladěný útočník Roman 
Haša přiznává, že si gólové předsezónní cíle od 
jistého času už nedává. Na rovinu také přiznává, 
že s angažmá v prvoligovém českém klubu už moc 
nepočítal a strašně ho mrzí, že nemohl nastoupit 
minulý týden na Slovácku.
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objevil pouze v zápasech v Příbra-
mi a doma s Pardubicemi…
…beru to tak, že Michal Papado-
pulos je útočník číslo jedna. Já če-
kám na svoji šanci a poctivě trénuji. 
Všichni chceme hrát a ani já nej-
sem výjimkou. Ale chápu, že tady je 
mnohem větší konkurence, než jaká 
byla třeba na Slovensku. 

Blýskl jste se dvěma góly do sítě 
Jablonce a tím zachránil remízu  
v domácím prostředí. Co tomu 
zpětně říkáte?
Velice cenný bod, protože Jablonec 
patří k nejlepším mužstvům v české 
lize. Myslím si, že v té chvíli to byl pro 
nás zlatý bod. Když se na to dívám 
z osobního hlediska, tak šlo o moje 
typické góly – byl jsem ve správný 
čas na správném místě.  

Něco jako kanonýr David Lafata?
Přesně tak (úsměv). Nejvíc gólů jsem 

střílel a pořád střílím uvnitř šest-
náctky. Nic moc hezkého, ale každý 
gól se počítá!  

Dáváte si předsezónní cíle, kolik gólů 
byste chtěl vstřelit?
Ne, už ne. V minulosti ano, ale od 
krátkého angažmá v Třinci to už ne-
dělám. Tam jsem si vytyčil, že bych 
rád nastřílel sedm gólů, ale trefil 
jsem se jen jednou. Takže čím víc, 
tím líp samozřejmě.

Bydlíte ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště. Jste hrdý Jihomoravák?
Nám se přímo říká Bálešáci. Ano, na 
svůj domov nedám dopustit a nedo-
kážu si představit, že bych žil jinde. 
Celý život bydlím ve Starém Městě.

Na závěr se přímo nabízí otázka – 
víno nebo pivo?
Jsem pivař, takže pivo. Ale občas si 
dám i víno (smích). 





9MFK KARVINÁ (STARO)NOVÉ TVÁŘE

Devatenáctiletý mladík Stylianos 
Kokovas se stal první zimní posilou 
MFK Karviná. Nyní už bývalý hráč 
německého klubu VfL Bochum po-
depsal v Karviné tříletou smlou-
vu. Kokovas je rodák z řecké Larisy 
a reprezentant své země do 19 let.  
Vedení MFK mělo tohoto velice na-
dějného levonohého hráče v hle-
dáčku už nějakou dobu a nyní se 
podařilo transfer uskutečnit. „Stelios 
je využitelný na kraji, ale může hrát  
i stopera. My s ním však počítáme 
na kraj hřiště. Je to levák s velkou 
perspektivou a myslím si, že má na 
to se v české lize prosadit,“ prohlá-
sil k transferu z Německa sportovní  
ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk. 

Nováček v karvinské kabině je výbor-
ně jazykově vybavený – kromě řečti-

ny ovládá angličtinu a němčinu. Rád 
by se naučil i česky. „Pro první dny  
a týdny v novém působišti je pro mě 
velké plus, že se bez problémů do-
rozumím - hráči v kabině umí řecky, 
anglicky i německy. To samé i trené-
ři,“ pochvaloval si Kokovas. „Celko-
vě se mi při jednání líbil přístup lidí 
z klubu. Je důležité, zvlášť v mém 
věku, cítit důvěru. Také od prvního 
setkání s novými spoluhráči a tre-
néry vnímám, že mě přijali v pohodě  
a od začátku se tady cítím příjem-
ně,“ řekl na úvod Stelios Kokovas.

Staronovou tváří v kabině je od-
chovanec MFK – gólman Jiří Ciupa.  
Ten se po hostování ve Frýdku-
-Místku a Třinci vrátil zpátky domů  
a doplnil brankářský tým ve složení 
Petr Bolek a Vladimír Neuman.

STYLIANOS KOKOVAS 
národnost: řecká
narozen: 6. 7. 2001

výška (cm)/váha (kg): 180/78
číslo dresu/post: 3/obránce

JIŘÍ CIUPA 
národnost: česká
narozen: 7. 5. 1998

výška (cm)/váha (kg): 189/86
číslo dresu/post: 12/brankářN
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Na předčasném ukončení smlouvy 
se vedení klubu domluvilo s dvě-
ma hráči – už na konci starého roku  
s gólmanem Liborem Hrdličkou, kte-
rý bude nové oblékat dres FK Po-
hronie, a se záložníkem Dávidem 
Gubou. Ten strávil v Karviné dvě  
a půl sezóny. „Zápasové vytížení ne-
bylo v posledním roce oboustranně 
podle představ. V další kariéře přeji  
Dávidovi za celý klub hlavně zdraví, 
protože si se zraněním užil už dost. 
A pochopitelně mu děkuji za vše, co 
pro Karvinou odvedl,“ podotkl spor-
tovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk. 
Guba se dohodl na nové smlouvě  
v Senici. 

Po konci podzimní části skonči-
lo hostování mladému stoperovi 
Romanu Holišovi a zatím poslední 
změnou je odchod Gigli Ndefeho do 
ostravského Baníku. „Od léta jsme 
s Giglim jednali o nové smlouvě  
s nadstandardními podmínkami  

NOVINKY Z MFK

Glanz optik_inzerce_148x40 mm.indd   1 15.01.21   20:08

INZERCE

ZATÍM ČTYŘI ZMĚNY V KABINĚ
Kabina MFK se během krátké pauzy zatím rozloučila se čtyřmi jejími členy 
– Liborem Hrdličkou, Dávidem Gubou, Gigli Ndefem a Romanem Holišem. 
Přestupní okno končí v pondělí 8. února.

na Karvinou, on ovšem odmítl.  
Naopak projevil zájem odejít,  
proto jsme ho půl roku před kon-
cem smlouvy uvolnili. Věřím, že ho  
v brzké době plnohodnotně nahra-
díme,“ dodal Lubomír Vlk.

„Vzpomínky budou příjemné, i když 
druhá polovina angažmá byla hodně 
ovlivněna zraněním. Postupně jsem se 
do toho dostával, ale mužstvo šlapalo  
a nebyl moc důvod, aby trenéři sahali 
do sestavy. Potřebuji hrát, proto jsme se 
s vedením klubu takto domluvili. Děkuji 
celému klubu, spoluhráčům a hlavně 
fanouškům za podporu.“



Vsaď si a sleduj všechny zápasy 
na Fortuna TV. Více na ifortuna.cz.

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.

VSAĎ SI NA 

ZÁPAS KARVINÉ
ZÍSKEJ 1 300 Kč NA PRVNÍ SÁZKY
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O DVACETI PODZIMNÍCH BODECH
„V kontextu všech možných okolností 
jako byla krátká letní příprava, hod-
ně změn v hráčském kádru a celko-
vě nejasná situace ohledně koro-
naviru, i co se týče minulých sezón, 
je dvacet bodů opravdu výborných. 
Malou kaňkou je závěrečná porážka 
s Pardubicemi. Kdybychom získali 
aspoň bod, tak ten půlrok hodno-
tím jako fantastický. Bodový polštář 
je příjemný a důležitý! Bude se pra-
covat úplně jinak, než kdybychom 
měli například deset nebo dvanáct 
bodů. Před sezónou jsme vyslovili 
přání, že bychom už opravdu ko-
nečně chtěli zažít soutěžní ročník, 
kdy nebudeme do posledního zá-
pasu bojovat o ligový život.“

O ZISKU 14 BODŮ NA HŘIŠTÍCH 
SOUPEŘŮ A ŠPATNÉ DOMÁCÍ  
BILANCI
„Je to nevídané, protože MFK Kar-
viná vždy získávala body hlavně 
na domácím stadionu. Bohužel už 
druhou sezónu se v domácím pro-
středí trápíme. Je fantastické sbí-
rat body venku, kdyby mi to někdo 
řekl před sezónou, tak bych mu ur-
čitě nevěřil. Ale pro mě a celý náš 
klub je alfou a omegou vyhrávat  
v domácím prostředí. Příčin, proč 
se to poslední dobou nedaří, je ně-
kolik. V domácích utkáních tomu 
něco chybí a určitě to není jen  
o proměňování šancí. Přál bych si, 
aby si tady k nám do Karviné sou-
peři nejezdili jen zahrát fotbal, ale 
ať se náš stadion opět stane ne-
dobytnou tvrzí. Aby tomu tak bylo, 
musí se změnit některé věci, které 
jsme si už vyříkali. Věřím, že se to  
v předvedené hře a výsledcích  
v jarní části promítne.“

O VYROVNANOSTI FORTUNA:LIGY
„Kromě Slavie, která je o parník 
úplně někde jinde, je liga oprav-
du vyrovnaná. Myslím si, že kaž-
dý může porazit každého. Je to 
sice otřepané klišé, ale je to tak. 
Kdybychom na podzim získa-
li o tři body více, tak jsme čtvr-

NOVINKY Z MFK

LUBOMÍR VLK BILANCUJE PODZIMNÍ ČÁST
Sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk v obsáhlém rozhovoru pro  
klubový web hodnotil podzimní část FORTUNA:LIGY. Vybrali jsme nej- 
zajímavější pasáže – o čem všem mluvil?
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tí. Takhle jsme na dvaceti bodech  
desátí. Drobné rozdíly se smazávají  
i tím, že na stadiony nesmí fanoušci. 
My jsme toho využili, protože máme 
třetí nejlepší venkovní bilanci.“

O REKORDNĚ KRÁTKÉ ZIMNÍ  
PŘÍPRAVĚ
„Já bych to ani zimní přípravou ne-
nazýval. Musím ale říct, že já jsem 
pro, aby to takhle bylo nastavené  
i do budoucna. Nikdo z nás neví,  
co to s hráči udělá, ale za sebe ří-
kám, že je lepší, když se kolotoč zá-
pasů rozjede hned v polovině ledna, 
než aby byla dvouměsíční příprava 
– ta nikoho nebaví. Z hráčské kari-
éry si vybavuji, že v Portugalsku to 
bylo podobné.“

O ZDRAVOTNÍM STAVU HRÁČŮ
„Ve větší míře se nám na podzim  
vyhýbala zranění i onemocnění  
COVID-19, z čehož mám jednoznač-
ně upřímnou radost a doufám, že 
to bude i nadále pokračovat. Jaro 
bude náročnější, do konce května 
nás čeká dvacet kol.“

Kabina rozhodla – třetí nejstarší a nejzkušenější fotbalista aktuálního kádru, 
který byl zároveň v podzimní části nejproduktivnějším hráčem celého týmu  

(3 góly + 2 asistence), dostal v hlasování od svých 
spoluhráčů nejvíc hlasů. „Pro mě ale pořád zůstá-
vá kapitánem Marek Janečka. Samozřejmě mě 
ale těší, že kabina ukázala na mě. Mladším klukům 
budu dál pomáhat, na tom se vůbec nic nezmě-
ní ani s tím, že budu navlékat pásku,“ ujistil Michal 
Papadopulos.

Zkušený útočník přiznal, že bude vůbec poprvé bě-
hem své bohaté kariéry kapitánem týmu. „Když si 
mě kluci vybrali, tak jsem souhlasil, ale vždycky 
jsem se tomu spíš vyhýbal a do ničeho se netla-
čil,“ rozesmál se. Zástupci nového kapitána budou  
Martin Šindelář a Marek Janečka.

NOVINKY Z MFK

KAPITÁNEM V JARNÍ ČÁSTI F:L BUDE  
MICHAL PAPADOPULOS
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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





Pečujeme o světové zdroje.

Nabízíme nejmodernější technologie
pro vaše rodinné i bytové domy, komerční 
areály, průmyslové závody, městské i krajské 
objekty. Pomůžeme vám šetřit energie, využívat 
alternativní zdroje a snižovat náklady. Přinášíme 
vám digitalizaci, automatizaci a elektromobilitu. 
Ručíme za špičkovou kvalitu produktů i služeb  
s ohledem na životní prostředí.

MODERNÍ MÍSTNÍ ZDROJE ENERGIE:  
FOTOVOLTAIKA, KOGENERACE

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ  
A MANAGEMENT

ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ,  
ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ DO ŠKOL,  
NEMOCNIC A JINÝCH ZAŘÍZENÍ 

Chytrá řešení 
šetří energie  
i přírodu

→ www.smartsystems.veolia.cz

www.veolia.cz  |  obchod@veolia.com

Zeptejte se nás na další chytrá řešení a služby  
v oblasti energetiky i vodárenství.

STAVBA A PROVOZ  
LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 

ŘEŠENÍ PRO  
CHYTRÉ BUDOVY

VZDUCHOTECHNIKA  
A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ ÚSPORY  
SE ZÁRUKOU

SLEDOVÁNÍ A ŘEŠENÍ  
KVALITY VZDUCHU V BUDOVÁCH

DOBÍJECÍ STANICE  
PRO ELEKTROMOBILY



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

FORTUNA:LIGA @fortunaligaczfortunaligacz

Lukáš SADÍLEK 11.–15. kolo

182
13
6
4Počet asistencí

Počet přihrávek do gólové šance 

Celkový počet přihrávek

Počet přihrávek do pokutového území

182
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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.
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7.

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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PartnerHlavní technický partnerMediální partner

Více než polovina utkání z každého kola 
pod dohledem videorozhodčího
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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:  MARIAN LASOTA & ZDENĚK VOJKŮVKA
FYZIOTERAPEUTI:  MARTIN KRÁSNÝ & IVETA NAVRÁTILOVÁ
MASÉŘI:   MAREK POŠTULKA & ROMAN NEVRLA
KUSTOD:   EDUARD MURYC

HLAVNÍ TRENÉR: JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ 
AS. TRENÉRA:  JAROSLAV KÖSTL, ZDENĚK HOUŠTECKÝ & PAVEL ŘEHÁK      
TRENÉŘI BRANKÁŘŮ:  ŠTĚPÁN KOLÁŘ & RADEK ČERNÝ  
KONDIČNÍ TRENÉŘI:  MARTIN TŘASÁK & ALEŠ PÍTA  
VEDOUCÍ MUŽSTVA:  STANISLAV VLČEK 
LÉKAŘI: PETR KREJČÍ ML., MICHAL ŘÍHA,  MARTIN DVOŘÁK & JAN ALT  
FYZIOTERAPEUTI: LUDVÍK MAIER, DANIEL BERGER & ČESTMÍR NOVÁK   
MASÉŘI:   JAN ČERNÝ & JAKUB ČERNÝ
KUSTODI:   JIŘÍ ŠVENĚK & MILAN ČESKÝ        

SK SLAVIA PRAHAMFK KARVINÁ

NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B VLADIMÍR NEUMAN 10. 2. 2000

12 B JIŘÍ CIUPA 7. 5. 1998

26 B PETR BOLEK 13. 6. 1984

3 O STYLIANOS KOKOVAS 6. 7. 2001

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

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

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

11 Ú MARTIN VLACHOVSKÝ 28. 11. 2000

27 Ú MICHAL PAPADOPULOS 14. 4. 1985

33 Ú RAFAEL TAVARES 26. 6. 2000

NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B ONDŘEJ KOLÁŘ 17. 10. 1994

13 B JAN STEJSKAL 14. 2. 1997

30 B JAKUB MARKOVIČ 13. 7. 2001

31 B PŘEMYSL KOVÁŘ 14. 10. 1985

34 B MATYÁŠ VÁGNER 5. 2. 2003

2 O DAVID HOVORKA 7. 8. 1993

3 O TOMÁŠ HOLEŠ 31. 3. 1993

5 O ALEXANDER BAH 9. 12. 1997

6 O DAVID ZIMA 8. 11. 2000

15 O ONDŘEJ KÚDELA 26. 3. 1987

18 O JAN BOŘIL 11. 1. 1991

30 O TARAS KAČARABA 7. 1. 1995

7 Z NICOLAE STANCIU 7. 5. 1993

9 Z PETER OLAYINKA 16. 11. 1995

17 Z LUKÁŠ PROVOD 23. 10. 1996

19 Z OSCAR DORLEY 19. 7. 1998

20 Z MICHAL BERAN 22. 8. 2000

23 Z PETR ŠEVČÍK 4. 5. 1994

25 Z JAKUB HROMADA 25. 5. 1996

27 Z IBRAHIM BENJAMIN TRAORÉ 16. 9. 1988

28 Z LUKÁŠ MASOPUST 12. 2. 1993

32 Z ONDŘEJ LINGR 7. 10. 1998

11 Ú STANISLAV TECL 1. 9. 1990

12 Ú ABDALLAH SIMA 17. 6. 2001

14 Ú MICK VAN BUREN 24. 8. 1992

16 Ú JAN KUCHTA 8. 1. 1997

29 Ú JÚSUF HILÁL 12. 6. 1993

33 Ú PETAR MUSA 4. 3. 1998


