




V Y L O S O VA N Í  P E R M A N E N T K Á Ř I
M A J Í  C E N Y  P Ř I P R AV E N É  V E  S L I V K A F É

SEKTOR D4 D4 d3

ŘADA 8 5 5

SEDADLO 11 37 29

O HODNOTNÉ CENY POKRAČUJE
POLOČASOVÁ SOUTĚŽ

Poukaz 
v hodnotě  
500 Kč do  

Glanc Optik

30 balení Bertyček  
+ karton plechovek  

Radegast

+

Poukaz v hodnotě  
500 Kč na konzumaci 

v Restauraci  
Ovečka 



MFK KARVINÁ4 TABULKY

# KLUB Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY

1.  SK SLAVIA PRAHA 8 7 1 0 26:2 24 22

2. AC SPARTA PRAHA 8 6 0 2 23:13 10 18

3. SK SIGMA OLOMOUC 8 5 2 1 14:7 7 17

4. FC VIKTORIA PLZEŇ 8 5 1 2 19:12 7 16

5. FK JABLONEC 8 4 1 3 12:8 4 13

6. FC SLOVAN LIBEREC 8 4 1 3 13:10 3 13

7. FK PARDUBICE 8 4 1 3 9:10 -1 13

8. FC FASTAV ZLÍN 8 4 0 4 11:11 0 12

9. MFK KARVINÁ 8 3 3 2 9:11 -2 12

10. 1. FC SLOVÁCKO 7 3 2 2 10:7 3 11

11. BOHEMIANS PRAHA 1905 8 3 1 4 11:11 0 10

12. SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 8 2 3 3 11:17 -6 9

13. FC BANÍK OSTRAVA 7 2 2 3 10:7 3 8

14. FK MLADÁ BOLESLAV 8 2 2 4 10:13 -3 8

15. FK TEPLICE 8 2 0 6 9:17 -8 6

16. FC ZBROJOVKA BRNO 8 1 2 5 7:18 -11 5

17. SFC OPAVA 8 1 2 5 6:18 -12 5

18. 1. FK PŘÍBRAM 8 0 2 6 5:23 -18 2

UPLYNULÉ KOLO (8.)

SK SIGMA OLOMOUC –  
MFK KARVINÁ

ANDRŮV STADION, OLOMOUC

3:0

FC SLOVAN LIBEREC – FK JABLONEC 1:3

FK MLADÁ BOLESLAV – FK PARDUBICE 4:1

BOHEMIANS PRAHA 1905 – FK TEPLICE 2:0

SFC OPAVA – SK SLAVIA PRAHA 0:6

FC BANÍK OSTRAVA – 1. FC SLOVÁCKO ODLOŽENO

FC ZBROJOVKA BRNO – 1. FK PŘÍBRAM 1:1

FC FASTAV ZLÍN – FC VIKTORIA PLZEŇ 1:0

AC SPARTA PRAHA – SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 2:4

AKTUÁLNÍ KOLO (9.)

MFK KARVINÁ –  
FC FASTAV ZLÍN

MĚSTSKÝ STADION KARVINÁ-RÁJ

28. 11.
16.00

FK PARDUBICE – SK SIGMA OLOMOUC 27. 11./18.00

1. FK PŘÍBRAM – FK MLADÁ BOLESLAV 28. 11./14.00

1. FC SLOVÁCKO – SFC OPAVA 28. 11./16.00

SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE – FC VIKTORIA PLZEŇ 28. 11./18.30

FC BANÍK OSTRAVA – FC SLOVAN LIBEREC ODLOŽENO

FK JABLONEC – BOHEMIANS PRAHA 1905 29. 11./14.00

FK TEPLICE – AC SPARTA PRAHA 29. 11./16.00

SK SLAVIA PRAHA – FC ZBROJOVKA BRNO 29. 11./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 30. 11. do 13. 12. 2020 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 



MFK KARVINÁ6 LUKÁŠ BARTOŠÁK:

„EVROPSKÁ LIGA JE OBROVSKÝ ZÁŽITEK“
Letní posila Lukáš Bartošák patří stabilně mezi 
jedenáct vyvolených kouče Jarábka. Po osmi 
letech, které strávil v jiných klubech v České  
republice, se vrátil do Karviné a snaží se zúro-
čit zkušenosti právě třeba z Evropské ligy.  
Druhou nejprestižnější evropskou klubovou sou-
těž si zahrál v dresu dvou klubů s řadou skvělých  
fotbalistů… 

Lukáši, váš dnešní soupeř si v minu-
lém kole vyšlápl na Plzeň. Překva-
pila vás výhra Zlína 1:0?
Trošku ano, Plzeň určitě byla favori-
tem a před zápasem by Ševci bod 
jistě brali. Zlín dobře bránil a Viktor-
ka, zdálo se mi, hrála docela po-
malu. Jeden brejk domácím vyšel, 
ve druhé půli mohli přidat druhý gól. 
Podle mě zaslouženě vyhráli. 

Je na týmu vidět rukopis zkušené-
ho trenéra Boba Páníka?
Určitě. Trenér Páník je pořád stejný, 
sestavu příliš netočí. Pouze v krajním 
případě. Myslím si, že do dnešního 
zápasu, pokud nebude vynucená, 
neudělá žádnou změnu. Maximálně 
třeba jednu.  

Trenéra Páníka jste ve Zlíně zažil,  
zahrál jste si pod ním i Evropskou 
ligu. Jaký je ve vašich očích?
Dobrý taktik s dobrými tréninky  
a propracovanými videi. Někdy 
jsme u rozborů seděli trochu déle 
(smích). Když to shrnu, tak dokáže 
svůj tým na následujícího soupeře 
velice dobře připravit.

Po odchodu z Karviné v roce 2012 
jste se usídlil v Praze, oblékal jste 
dres Viktorie Žižkov. Nebral jste to  
v tu chvíli jako krok zpět z důvodu 
nekvalitního zázemí a třeba i zná-
mých finančních problémů tohoto 
tradičního klubu?
Bral jsem to z pohledu, že v Praze 
jste mnohem víc na očích. Kolem 
fotbalu se tam točí víc lidí i fanouš-
ků. Věřil jsem, že to pro mě bude 
dobrý krok. Nakonec se to potvrdi-
lo.

V té době už tým Viktorie Žižkov  
trénoval Jindřich Trpišovský?
Ne, přišel jsem tam za trenéra 
Nádvorníka. V té době měl Žižkov 
Horní Měcholupy jako farmu, kde 
působil právě trenér Trpišovský i se 
svými asistenty Köstlem a Houštec-
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kým. Když jsme nehráli za Žižkov, tak 
abychom nevypadli z rytmu, šli jsme 
hrát za farmu. 

Vašimi spoluhráči byli i současní hrá-
či West Ham United FC hrající ang-
lickou Premier League Tomáš Souček  
s Vladimírem Coufalem, že?
Jo, to je pravda. Suk s Cufem udě-
lali od té doby neskutečný kus prá-
ce, klobouk dolů. Před odchodem 
do Anglie jsme spolu byli v kontak-
tu, teď už moc ne. 

Jak velkou roli ve vašem fotbalovém 
životě hrál trenér Trpišovský?
Docela zásadní. Když odcházel do 
Liberce, tak Žižkov v té sezóně spa-
dl z druhé ligy do třetí. Následně 
jsem se s několika hráči stěhoval na 
sever Čech. Bylo to super angaž-
má, zahráli jsme si třeba skupino-
vou fázi Evropské ligy proti portu-
galské Braze, francouzské Marseille  
a holandskému Groningenu.  
Do posledního zápasu jsme do-
konce hráli o postup – nakonec to 
nevyšlo. Ale bylo to skvělé. Celkově 
na angažmá v Liberci vzpomínám 
nejradši.

Vzpomenete si na nejzajímavější 
okamžik nebo zážitek, na který nikdy  
nezapomenete?
Určitě zápas v Marseille, šokovali 
jsme Evropu vítězstvím na stadionu 
tak slavného týmu. Celá Evropská 
liga je velkým zážitkem – začíná to 
třeba už cestováním k zápasu dva 
dny předem atd. 

Když vás tak poslouchám, tak se mi 
zdá, že byste to chtěl ještě zažít.
Rád bych (smích). 

Porovnejte, prosím, Evropskou ligu  
v dresu Liberce a Zlína.
V Liberci jsme měli určitě kvalitněj-
ší tým – David Pavelka, Pepa Šural, 
Marek Bakoš, David Hovorka nebo 
Vladimír Coufal. Tým byl skvělý  
a zkušený. Ve Zlíně to bylo o sbírání 
zkušeností. Ale pro celý klub i měs-
to to byla výborná vizitka zahrát  
si Evropskou ligu.  

Samostatnou kapitolou je reprezen-
tační tým. Vy jste měl tu čest a máte 
jeden reprezentační start…
…trenér Vrba mi dal šanci v příprav-
ném duelu proti Polsku. Pro každé-
ho sportovce je sen reprezentovat. 
Mně se to podařilo a nikdo mi to už 
nevezme. Krásný pocit.
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NÁŠ DRES BUDE OBLÉKAT LUKÁŠ ČMELÍK
Čtyřiadvacetiletý slovenský fotbalista, účastník MS do 17 let a někdejší 
velký talent slovenského fotbalu, podepsal v Karviné smlouvu jako volný 
hráč do konce této sezóny s následnou roční opcí.

Odchovanec Žiliny nakoukl do nej-
vyšší slovenské soutěže už ve svých 
šestnácti letech v dresu svého ma-
teřského klubu. Čmelík platil za 
jednoho z největších slovenských 
talentů. Působil rovněž ve švýcar-
ském Sionu a polských Gliwicích. 
Naposledy byl hráčem Dunajské 
Stredy. „Lukáš je útočný typ, který 
může hrát z kraje i ve středu. Právě 
kraj hřiště jsme ještě chtěli posílit  
a věřím, že Lukáš bude tou správ-
nou volbou. Je to dynamický a vý-
bušný hráč, který s námi už delší 
dobu trénuje. Dohodli jsme se na 
smlouvě do konce sezóny s násled-
nou opcí,“ prohlásil sportovní ředitel 
MFK Karviná Lubomír Vlk. 

Trenér Juraj Jarábek vnímá Čme-
líka jako fotbalistu s velkým talen-
tem, kterému dá šanci na restart. 
Zároveň si myslí, že by česká soutěž 
mohla rodákovi z Žiliny sedět. „Před-
poklady na to má. Bude to jen na 
něm. Pokud bude dobře pracovat, 
tak nám Lukáš může na pozici kří-
delního útočníka hodně pomoct,“ 
je přesvědčený hlavní trenér MFK. 
Hlavní přednosti nové posily, která 
si vybrala dres s číslem 10? Rychlost, 
průbojnost, dobrá finální přihrávka  
i střela.

Lukáši, jaké jsou vaše pocity  
z nového angažmá?
Působí to tady na mě příjemně. 
Zázemí i prostředí vnímám tak, 
že se tady hráči můžou oprav-
du soustředit jen a jen na fotbal 
– je o ně bezvadně postaráno. 
Dovolím si rovněž tvrdit, že Karvi-
ná patří mezi lepší kluby. Sledo-
val jsem českou ligu i ze Sloven-
ska a musím říct, že Karviná patří 
výš, než kde hrála v minulých se-
zónách. Jsem rád, že se to nyní 
pomalu potvrzuje. Snad k tomu  
i já pomůžu, abychom se pohybo-
vali na podobných příčkách i na-
dále. 

Pokračování rozhovoru na str. 10
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Je pro vás adaptace v novém půso-
bišti hladší i v tom, že se týmu daří?
Z kabiny je cítit dobrá nálada.  
Každému hráči se lépe trénuje, když 
je tým na vítězné vlně. Určitě mi to  
v adaptaci mezi nové spoluhráče 
pomohlo. 

Několik jste jich znal z minulých  
angažmá, je to výhoda?
To stoprocentně! S Dávidem Gu-
bou se známe z Žiliny, s Michalem 
Papadopulosem jsme hráli v Gliwi-
cích a Christián Herc byl se mnou  
v Dunajské Stredě před odchodem 
do Plzně. Určitě to v mém příchodu 
do Karviné hrálo nějakou roli…

Jak velkou? S kým jste byl v kontak-
tu?
Bavil jsem se na toto téma s Chris-
tiánem Hercem – řešil jsem s ním  
i mimofotbalové věci. To mě defini-
tivně přesvědčilo. Karvinou beru, že 
je pro mladého hráče, a já se mezi 
mladé stále řadím, jako ideální klub.

Je pro vás momentálně plus pouhá 
hodinka cesty domů do Žiliny?
Ano, jedním z těch mimofotbalových 
bodů byla právě i vzdálenost od do-
mova. Mám malého, téměř půlroč-
ního syna, a nechtěl jsem jít někam 
daleko – například do Rumunska, 
odkud jsem měl nabídku. 

Máte natrénováno?
S vedením klubu a trenérem Jaráb-
kem jsem byl delší dobu v kontaktu 

a obdržel jsem individuální plán. Ten 
mi dost pomohl. Věřím, že budu brzy 
nachystaný pomoct. Razím heslo, 
že fotbal se nezapomíná, je to spíš 
o kondici. Jasně, jeden dva trénin-
ky jsem si na míč postupně zvykal,  
ale teď je to už fajn. 

Česká liga je podle odborníků i sa-
motných hráčů kvalitnější než sloven-
ská. Vnímáte tento názor podobně?
Ano. A hlavně úplně jinak jsou v Čes-
ku vnímáni starší zkušenější hráči.  
Na Slovensku je to hodně o mla-
dých, ale každý tým potřebuje i zku-
šené hráče. Na zkušené hráče se 
přece nabalují ti mladí – právě tohle  
v každém českém klubu funguje.



www.fortunaliga.cz

FORTUNA:LIGA

LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?

HRÁČ:UTKÁNÍ

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

@fortunaligacz

Hlasujte na webu

BERAN

TÚLIO

SCHUMACHER

MANDOUS

FENDRICH

HLADÍK

POZNAR

KARLSSON

LIB

MBL

BOH

OLO

OPA

BRN

JAB

PCE

TEP

KAR

SLA

PRI

27 %

23 %

30 %

58 %

27 %

38 %

39 %

49 %

42 %

32 %

23 %

25 %

59 %

50 %

KROB

VÍT

KUČERA

ŠINDELÁŘ

SIMA

ZORVAN

1:3
4:1
2:0
3:0
0:6
1:1

HRÁČI UTKÁNÍ 8. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

fortunaligafortunaliga.cz

@fortunaligacz

Hlasujte na webu

SPA

PLZ

CEB49 %

43 %

23 %

ZLN39 % BA LOUA

VAN BUREN

1:0
2:4
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DĚTI SI ZASPORTOVALY A POSBÍRALY 
AUTOGRAMY OD FOTBALISTŮ
Rok se s rokem sešel a Městský fotbalový klub Karviná ve čtvrtek 17. září 
opět zorganizoval velké zábavné odpoledne pro všechny holky a kluky  
z širokého okolí. Akce opět organizačně klapla na jedničku a přálo i počasí...

Padesátka dětí se začala shroma-
žďovat spolu s rodiči krátce před 
akcí. Každé dítko mělo na tváři 
označený ročník narození a dosta-
lo slíbenou odměnu. Krátce po páté 
hodině odpolední už děti poslou-
chaly hlavního organizátora a koor-
dinátora akce Michaela Klose.

Následně byly děti rozděleny do 
několika skupin a na jednotlivá sta-
noviště už šly v doprovodu licenco-
vaných trenérů MFK Karviná. Stano-
viště byla tradiční – sprint, slalom, 
střelba na přesnost, hra na dvě 
brány a nášlapy. Malí sportovci se 
postupně prostřídali na všech sta-
novištích…  

Závěrečnou tečku obstarali fotba- 
listé A-týmu, kteří se přišli malým 

sportovcům podepsat na připra-
vené plakáty a kartičky. Marek Ja-
nečka, Vladimír Neuman, Rajmund 
Mikuš a Martin Vlachovský strávili  
v obležení dětí poctivých dvacet 
minut. Sladkou tečkou pak bylo  
občerstvení z vyhlášené cukrárny 
Slivkafé.
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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



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



17MFK KARVINÁ REPREZENTACE U21

LVÍČATŮM POMOHL NA EURO I OSTRÁK
Reprezentační výběr do 21 let, který v úterý 17. listopadu oslavil postup  
na mistrovství Evropy v příštím roce, bude před losovacím aktem ve třetím koši 
– los čtyř čtyřčlenných skupin proběhne 10. prosince. O nominaci na vrcholnou 
akci se porve i záložník MFK Karviná Tomáš Ostrák.

EURO jednadvacítek se původ-
ně mělo konat příští rok v červnu 
ve standardním formátu, ale UEFA  
vinou pandemie koronaviru byla  
nucena přistoupit ke změně for-
mátu. Nově tak bude šampionát 
rozdělen na dvě části. Od 24. do 
31. března se utkají týmy ve čtyřech 
skupinách po čtyřech týmech a dva 
nejlepší z každé skupiny postoupí 
do závěrečného play-off. V něm se 
osm týmů již ve vyřazovacím systé-
mu utká od 31. května do 6. června. 

Šampionát hostí společně Maďar-
sko se Slovinskem. „Jsem přesvěd-
čen, že když na šampionát poje-
deme v plné síle, dokážeme obstát 
a měřit se s každým soupeřem. 
Chceme bojovat o postup do červ-
nové fáze turnaje,“ prohlásil repre-
zentační trenér Karel Krejčí pro sva-
zový web.

Moc rád by na turnaj s týmem 
odjel i Tomáš Ostrák, který vlétl  
do české ligy skvělým způsobem. 
Trenéra Krejčího oslovil natolik, že 
mu před posledním utkáním dal 
šanci a premiérově ho pozval do 
národního týmu do 21 let. Ostrák 
příležitost chytil za pačesy, protože 
v Řecku nastoupil do druhého po-

ločasu a byl u pojišťujícího gólu na 
2:0. „Jsem rád, že se postoupilo. 
Hned po zápase ještě nebylo jas-
né, jestli postoupíme, čekali jsme 
několik dnů na výsledek Skotska. 
Nakonec to dobře dopadlo a já 
budu v dresu Karviné dělat všechno 
pro to, abych v konečné nominaci 
na EURO nechyběl. Je to můj cíl.  
Porvu se o to,“ slíbil nadšeně Tomáš 
Ostrák, jež hostuje v Karviné z bun-
desligového Kolína nad Rýnem. 

O nominaci na turnaj zabojuje rov-
něž odchovanec MFK Ondřej Lingr, 
který v létě přestoupil do pražské 
Slavie. 

Složení košů před losováním v Nyonu,  
které proběhne 10. prosince:
1) Španělsko, Francie, Německo, Anglie
2) Itálie, Dánsko, Portugalsko, Nizozemsko
3) Rumunsko, Chorvatsko, ČR, Rusko
4) Švýcarsko, Island, Slovinsko, Maďarsko



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



19MFK KARVINÁ REPREZENTACE U15

DVA HRÁČI NA KEMPU REPRE U15
Ondřej Drobek s Matějem Miche-
jdou se na začátku října zúčastni-
li dvoudenního kempu reprezen-
tační patnáctky, který se konal  
v nedalekém Třinci. Oba fotbalisté,  
Ondřej Drobek s Matějem Miche-
jdou, jsou zároveň členy „karvin-
ské“ Regionální fotbalové akade-
mie Moravskoslezského kraje. Na 
kempu byli rovněž přítomni trenér  
Michal Hlavňovský (hlavní trenér 
RFA 15 a zároveň trenér MFK Karviná 
U15) a fyzioterapeut Martin Kiedroň. 

Ondřej Drobek (dres č. 5):
„Kemp se mi strašně líbil. Dozvěděl 
jsem se hodně nových věcí, hlavně 
po taktické stránce. Zároveň jsem 
měl možnost vidět, na čem po-

třebuji dál makat. Za ty dva dny,  
co jsem na kempu byl, se mi poda-
řilo nabrat hodně užitečných infor-
mací, které mě určitě posunou dál.“ 

Matěj Michejda (dres č. 9):
„Na reprezentačním srazu se mi líbi-
lo – poznal jsem tam hodně nových 
lidí a získal mnoho zkušeností a vě-
domostí. Kvalita byla vysoká a užili 
jsme si i plno zábavy.“

Glanz optik_inzerce_148x105 mm.indd   1 17.09.20   22:10
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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
14:00

VS

13. ZÁŘ
3. kolo

26. ZÁŘ
5. kolo

29. SRP
2. kolo

8. LIS
7. kolo

15. pro
14:00

VS

28. lis
16:00

VS

23. pro

VS

20. ZÁŘ
4. kolo

21. LIS
8. kolo

19. PRO

VS

5. PRO
18:30

VS

16. LED

VS

0:0

2:0

11. kolo

2:5 0:02:1

2:1

12. kolo

9. kolo

14. kolo

1:1

0:3

13. kolo

10. kolo

15. kolo



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: BOHUMIL PÁNÍK    
ASISTENTI TRENÉRA:  JAN SOMBERG & DAVID HUBÁČEK  
TRENÉR BRANKÁŘŮ:  OTAKAR NOVÁK   
KONDIČNÍ TRENÉR & MASÉR:  MICHAL MOLEK  
LÉKAŘI:  MUDR. MARCEL GUŘAN  

& MUDR. ROMAN ÜBERALL  
FYZIOTERAPEUTKA:  KATEŘINA DAVID 
MASÉR & KUSTOD:   PATRIK HUČKO 

FC FASTAV ZLÍNMFK 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

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 MATEJ RAKOVAN 14. 3. 1990

17 B STANISLAV DOSTÁL 20. 6. 1991

44 B JAN ŠIŠKA 31. 1. 1998

2 O DOMINIK SIMERSKÝ 29. 9. 1992

3 O PETR BUCHTA 15. 7. 1992

14 O MARTIN CEDIDLA 22. 11. 2001

16 O RÓBERT MATEJOV 5. 7. 1988

19 O LUKÁŠ VRAŠTIL 10. 3. 1994

22 O LUKÁŠ BARTOŠÁK 3. 7. 1990

26 O VÁCLAV PROCHÁZKA 5. 8. 1984

28 O JAKUB KOLÁŘ 16. 1. 2000

7 Z CHEICK OUMAR CONDE 26. 7. 2000

8 Z PETR JIRÁČEK 2. 3. 1986

11 Z YOUBA DRAMÉ 16. 1. 1998

21 Z PEDRO GARCÍA MARTÍNEZ 9. 2. 1996

23 Z JAN HELLEBRAND 2. 3. 2002

29 Z PATRIK SLAMĚNA 7. 7. 2000

33 Z MAREK HLINKA 4. 10. 1990

68 Z JAKUB JANETZKÝ 12. 6. 1997

77 Z VAKHTANG TCHANTURISHVILI 5. 8. 1993

9 Ú PAVEL VYHNAL 25. 5. 1990

10 Ú LAMIN JAWO 15. 3. 1995

13 Ú MARTINS MPONDO 13. 3. 1996

15 Ú ANTONÍN FANTIŠ 15. 4. 1992

30 Ú ŠIMON CHWASZCZ 28. 5. 1996

88 Ú TOMÁŠ POZNAR 27. 9. 1988


