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SEKTOR D2 B3 E3

ŘADA 8 2 8

SEDADLO 28 7 16

Odměny (ilustrační foto) si vyzvedněte po utkání ve Fanshopu na Městském 
stadionu v Karviné-Ráji nebo do středy 10. 11. 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. 



4 TABULKY

# KLUB Z V R P S R B

1.
 

13 11 0 2 23:10 13 33

2. 13 10 2 1 32:11 21 32

3. 13 10 1 2 25:12 13 31

4. 13 9 3 1 32:13 19 30

5.  12 7 2 3 24:25 -1 23

6. 13 5 4 4 18:19 -1 19

7. 13 5 2 6 23:21 2 17

8. 13 4 4 5 22:21 1 16

9. 13 4 3 6 17:19 -2 15

10. 13 4 2 7 11:19 -8 14

11. 13 4 1 8 17:28 -11 13

12. 12 3 3 6 17:26 -9 12

13. 13 2 6 5 11:23 -12 12

14. 13 1 8 7 16:24 -8 8

15. 13 1 2 10 10:26 -16 5

16. 11 0 4 7 10:21 -11 4

UPLYNULÉ KOLO (13)

BOHEMIANS PRAHA 1905 – 

MFK KARVINÁ

STADION ĎOLÍČEK, PRAHA 10

N/A

FK TEPLICE – FC SLOVAN LIBEREC 1:2

FC FASTAV ZLÍN – SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE 2:0

SK SIGMA OLOMOUC – 1. FC SLOVÁCKO 0:3

FC BANÍK OSTRAVA – AC SPARTA PRAHA 2:2

FK JABLONEC – FK PARDUBICE 1:1

FK MLADÁ BOLESLAV – FC HRADEC KRÁLOVÉ 3:2

SK SLAVIA PRAHA – FC VIKTORIA PLZEŇ 2:0

AKTUÁLNÍ KOLO (14)

MFK KARVINÁ – 

1. FC SLOVÁCKO

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

7. 11.

15:00

FC SLOVAN LIBEREC – BOHEMIANS PRAHA 1905 6. 11.  15:00

SK DYNAMO Č. BUDĚJOVICE – FK MLADÁ BOLESLAV 6. 11.  15:00

FC HRADEC KRÁLOVÉ – FC BANÍK OSTRAVA 6. 11.  15:00

FC VIKTORIA PLZEŇ – SK SIGMA OLOMOUC 6. 11.  18:00

FC FASTAV ZLÍN – FK JABLONEC 7. 11.  15:00

FK PARDUBICE – SK SLAVIA PRAHA 7. 11.  15:00

AC SPARTA PRAHA – FK TEPLICE 7. 11.  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 08. 11. do 19. 11. 2021 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
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Kacpere, v této sezóně dostáváš pravi-
delně šance, i když v menší minutáži. 
Jsi rád za postupné krůčky? 
Vnímám, že patřím do týmu. V zápa-
sech dostávám zatím šanci na pár 
minut a musím říct, že jsem doufal ve 
větší vytíženost. Na druhou stranu 
jsem měl menší zranění, což mě na 
začátku sezóny trochu přibrzdilo a na 
tréninku to někdy také nebylo úplně 
ideální. Takže to je objektivní příčina, 
proč mě trenér Weber posílal na hřiště 
v posledních minutách. 

I přesto máš na svém kontě jeden gól, 
který jsi vstřelil v nastaveném čase Sla-
vii, a byla z toho velice cenná remíza 3:3. 
Skvělé, výborný zážitek! Kromě toho 
gólu si vzpomínám i na to, jak mě po 
zápase hrozně bolela hlava. Byl to dů-
sledek srážky s brankářem Kolářem. 
On měl, jak se následně ukázalo, pro-
blémy s žebry a já otřes mozku.   

Právě otřes mozku byl příčinou, že jsi 
musel předčasně opustit sraz polského 
národního týmu do 20 let. To je velká 
smůla, ne?

To mě neskutečně mrzelo, spíš nasr… 
Poprvé jsem byl v nominaci za náro-
ďák, stihl jsem jeden trénink. Bohu-
žel mi bylo špatně, bolela mě hlava  
a po vyšetření v nemocnici jsem mu-
sel odcestovat domů a zápasy s Itálií 
a Portugalskem musel oželet. Během 
pár dnů, kdy jsem měl naordinovaný 
klid, už ale bylo vše v pořádku a mohl 
jsem se připojit do tréninku tady v Kar-
viné. 

Nicméně reprezentační pozvánka  
ti dorazila o měsíc později k zápasům  
s Německem a Norskem. Takže zadosti-
učinění?
Určitě jo! Reprezentoval jsem náš stát, 
fantastický pocit. Zápas s Německem 

„LEWANDOWSKI BY MĚL VYHRÁT 
ZLATÝ MÍČ“
Devatenáctiletý polský útočník a odchovanec MFK Karviná 
se na začátku této sezóny dočkal svého premiérového gólu 
v nejvyšší soutěži. S odstupem dvou měsíců vzpomíná na 
duel se Slavií, ve kterém skóroval, přivodil si otřes mozku 
a následně musel ze zdravotních důvodů opustit polský 
národní tým, kam byl premiérově pozván. V rozhovoru 
však prozradil mnohem víc…   
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pro mě byl neskutečným zážitkem, 
hráli jsme před patnácti tisíci fanoušky 
– to jsem zažil vůbec poprvé! Odehrál 
jsem v základní sestavě první poločas, 
během kterého jsme moc šancí smě-
rem dopředu neměli. Spíš jsem pomá-
hal obraně. Ve druhé půli se to trochu 
otevřelo, ale to už jsem byl na lavičce. 
Zápas nakonec skončil zaslouženou 
bezbrankovou remízou. 
 
Během tvých reprezentačních povin-
ností se v klubu změnili trenéři. Trenéra 
Webera nahradil Bohumil Páník. Pomů-
že taková změna podle tebe? 
Musí to pomoct, vždyť máme jen čtyři 
body. Je potřeba se zvednout!  

Dnes hostíme třetí Slovácko. Zvládnete 
po čtrnácti dnech v izolaci a karanténě 
tak náročný zápas po týdenním mikro-
cyklu? 
Věřím, že ano. Samozřejmě každý člo-
věk a jeho tělo reaguje na tu nemoc ji-
nak. Já jsem třeba nějaké problémy po 

covidu, který jsem prodělal už dříve, 
měl. Ale co vím od kluků, tak měli lehký 
průběh, tak snad to zvládneme.      

S kým z kabiny si nejvíc rozumíš? 
Nejvíc se bavím s Matějem Juráskem  
a Jurajem Teplanem.      

Vybavíš si, kdy poprvé jsi přišel v Karvi-
né na trénink?
To vím přesně. V jedenácti letech  
a trenérem byl Zbyšek Gazda spolu  
s Petrem Bijokem. Byly to dobré mládež-
nické časy. Vzpomínám na ně rád. Do té 
doby jsem hrál u nás v obci Kończyce 
Male. Je to kousek nad stadionem, ale 
to asi všichni Karviňáci vědí (úsměv).  

Působí v klubu ještě nějací tvoji spolu-
hráči z té doby? 
Ano, v béčku je Lukáš Dadak, Jirka 
Hrušovský nebo Patrik Goj. 

A poslední věc, i když tuším tvoji odpo-
věď – jakému klubu fandíš a kdo je tvůj 
oblíbený fotbalista? 
Fandím Bayernu Mnichov a oblíbe-
ným fotbalistou je samozřejmě Robert  
Lewandowski (úsměv). Podle mě je 
hrozně moc nedoceněný na to, ko-
lik toho dokázal. Pořád střílí góly, má  
i hodně asistencí a pro tým je nesku-
tečně důležitý. 

Polský snajpr a tvůj krajan figuruje  
v užší nominaci na zisk Zlatého míče pro 
nejlepšího hráče světa. Věříš, že tuto 
anketu na konci listopadu ovládne? 
Myslím si, že bohužel nevyhraje,  
ale vyhrát by měl!   



Hrdý partner MFK Karviná.

Tvoříme domov nejen pro ty, 
kdo milují fotbal.

800 111 050
heimstaden.cz

Fotbal_image_inz.indd   1 01/02/21   17:51
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ZMĚNA NA LAVIČCE – PÁNÍK ZA WEBERA
Během říjnové reprezentační přestávky se vedení klubu odhodlalo ke změně na 
trenérském postu. Po odvolání Jozefa Webera padla volba na Bohumila Páníka. 
Čtyřiašedesátiletý zkušený kouč okusí angažmá ve čtvrtém prvoligovém českém 
klubu. Jeho asistentem bude dlouholetý kolega Jan Somberg.

Bohumil Páník má v nejvyšší soutěži odkoučováno 203 utkání. Tolik jich sti-
hl ve třech různých klubech – zajímavostí je, že jde výhradně o kluby z Moravy  
či Slezska (Sigma Olomouc, Fastav Zlín, Baník Ostrava a znovu Fastav Zlín). Bez 
angažmá byl od letošního května, kdy skončil na lavičce právě ševců.

Nyní je tedy „Bob“, jak se novému trenérovi familiérně říká, zpět v prvoligovém 
kolotoči. „Trenér Páník zná zdejší prostředí, umí pracovat s cizinci a věříme, že to 
bude ten správný impulz, který teď mužstvo potřebuje. Doufáme, že co nejdříve 
vytáhne tým z posledního místa, zkušenosti s krizovými situacemi má. Za celý klub 
mu přeji hodně štěstí a úspěchů v novém angažmá, ať se mu v Karviné líbí,“ uvedl 
k novému trenérovi sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Rodák z obce Přílepy (Zlínský kraj) je 
velice zkušený trenér, který kromě 
Česka působil i v Polsku nebo Brazílii.  
U nás je spjat především se Zlínem a os-
travským Baníkem, kde působil u áčka 
i mládeže. Velkého úspěchu dosáhl se 
Zlínem – v roce 2017 dovedl Fastav k ví-
tězství v domácím poháru (MOL Cup) 
a následně s týmem postoupil rovnou 
do základní skupiny Evropské ligy. Tam 
se ševci střetli s Kodaní, Lokomoti-
vem Moskva a Sheriffem Tiraspol. Ve 
skupině uhrál Páník se svým týmem 
dva body. Poté zažil i úspěšné období  
v Baníku, odkud byl odejit den před svý-
mi narozeninami 30. prosince 2019. Bez 
práce byl ale jen chvíli, protože v břez-
nu 2020 se podruhé vrátil do Zlína. Tam  
vydržel až do května tohoto roku…

BOHUMIL PÁNÍK (31. 12. 1956)
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Trenére, od května jste byl bez angaž-
má. Chyběl vám už fotbalový kolotoč? 
Člověk má zase jiné podněty a není 
špatné čas od času od fotbalu odejít. 
Prakticky jsem z fotbalového kolotoče 
vypadl po šesti letech bez nějaké větší 
pauzy. Vše jsem si zanalyzoval, byl na 
to čas. Ale ano, chyběl mi takový ten 
správný zápasový náboj a adrenalin.

Hrála roli ve vašem rozhodování i sku-
tečnost, že poměrně dokonale znáte 
zdejší region?
Ano, mentalita lidí i hráčů v Karviné  
a Ostravě je podobná. Ale Karviná je 
přeci jen ještě trošku odskočená, pro-
tože tady je spousta zahraničních hrá-
čů. To je to, co mě tady táhlo a nebojím 
se s nimi pracovat. Po zkušenostech  
z Polska nebo Brazílie je to pro mě vý-
zva.  

V kádru je několik Brazilců. Vy jste  
v Brazílii působil, takže bude snaz-
ší komunikace, přestože oni anglicky  
rozumí?
Nějaké základy mám – pokyny na hři-
šti či objednání si v restauraci zvlád-
nu. Abych je ale pochopil, tak jsem měl 
vždy překladatele. Proč? Protože bra-
zilská mentalita je úplně jiná. Dva roky 
jsem tam žil, proto se dovedu vcítit do 
jejich pocitů. Je výborné, že kluci tady 
mají partnerky a zázemí. To je nesku-
tečně důležité! Mají se o koho opřít  
a mnohdy je to důležitější než se doko-

nale domluvit. Vím, o čem mluvím. Pět 
měsíců jsem tam byl sám… Když se jim 
člověk věnuje, tak oni vám to na hřišti 
vrátí.   

V kabině figuruje řada českých hráčů, 
které jste vedl v Ostravě a ve Zlíně.  
Že ano? 
Těšil jsem se na ně. Ve Zlíně jsem měl 
Lukáše Bartošáka a Petra Buchtu,  
v Baníku Martina Šindeláře a kdysi 
dávno i v mládeži Michala Papadopu-
lose s Danem Bartlem. To jsou takové 
moje děti, které už odrostly (smích). 
Všechno to jsou správní kluci a já jsem 
moc rád, že tady jsou. Vztahy jsou 
dobré po sportovní i lidské stránce. Na 
spolupráci se těším. 

Bavil jste se s vedením klubu o cílech?
Do konce podzimu chceme odskočit  
z červených zón. V zimě pak pochopi-
telně pracovat tak, abychom na to na-
vázali.

„CHYBĚL MI ZÁPASOVÝ NÁBOJ  
A ADRENALIN“
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Ovšem začátek angažmá se vám a celé-
mu týmu trochu zkomplikoval nařízenou 
izolací a karanténou. To jste asi nečekal 
ani ve zlém snu, ne?
To je život! Ten přináší těžké situace. 
Stalo se, postihlo nás to a teď se s tím 
musíme vypořádat.

Jak jste vy osobně strávil dva týdny 
doma?
Měl jsem čas se ve všem důkladně 
„prohrabat“ (úsměv). Ovšem v prv-
ních dnech po onemocnění to nešlo. 
Ale ano, dělal jsem si týmové i indi-
viduální analýzy hráčů. Samozřejmě 
jsem sledoval i ostatní ligové zápasy 
– viděl jsem opravdu spoustu zápasů.  
A nenechal jsem si ujít ani nejlepší ligy 
světa. Ovšem hřiště, to je úplně něco 
jiného než televize.  

Kvůli nemoci jste musel vynechat zá-
pas v Olomouci. Jak se vám koučovalo 
od televize?
Bylo to úplně něco jiného, specifické-
ho. Vždycky je lepší, když zápas vidíte 
naživo. Přeci jen televize vám nezabírá 
všechny hráče a nejde vidět ta součin-
nost a různé detaily, kterých si všímá-
me na lavičce nebo v hledišti.  

Jak vnímáte náročný program, který je 
před vámi? S velkou pravděpodobností 
bude LFA chtít, aby se oba odložené zá-
pasy odehrály ještě do konce podzimní 
části…
…a ještě tam máme odložený osmifiná-
lový zápas MOL Cupu. Bude to náročné, 
to bezpochyby. Věřím ale, že čas bude 
hrát pro nás. Je potřeba, aby se muž-
stvo dostalo do kondice a herní pohody. 

Spolu s hlavním trenérem si na nové karvinské angažmá zvyká 
i jeho stálý kolega Jan Somberg, který od roku 2014 s Páníkem 
úzce spolupracuje. Po konci Martina Pulpita ve Zlíně si jej Páník 
vybral ke spolupráci, která trvá dodnes. „V té době jsem trénoval 
zlínskou juniorku. Známe se už ale opravdu dlouho. Bylo to dávno 

předtím, než jsem se stal jeho asistentem při prvním společném  
angažmá ve Zlíně,“ usmál se pětačtyřicetiletý Jan Somberg.

Jak mají oba spolupracovníci rozdělené kompetence? „Se vším respektem a bez  
jakýchkoliv pochybností je Bob hlavním trenérem. Ale stavbu tréninkových jednotek  
i přípravu na zápas dělám do značné míry já. O všem se ale bavíme, diskutujeme. Není 
to o tom, že si sám něco vymyslím a neprodiskutujeme to spolu. I proto nám to asi spolu 
ladí a vždy najdeme finální řešení pro realizaci,“ podotkl Jan Somberg.

BOB PÁNÍK O JANU SOMBERGOVI
„Oba jsme na sebe zvyklí, víme, co a jak. Kdybych sem přišel sám, než se všich-
ni pochopíme, je půl roku pryč. Je to mezi námi tak, že já řeším hlavní část  
a Honza všechno okolo. Ovšem je důležité kolem sebe mít i další členy realizač-
ního týmu.“  

NOVÝ TRENÉR



PŘIHLÁŠKA A INFORMACE: Jakub Cisovský 
 732 139 653    jakub.cisovsky@mfkkarvina.cz

KDY:

CENA:

27.– 29. 12. 2021

1.590 Kč
V ceně oběd,   
svačinka  
 a pitný režim. 

Zimni fotbalovy kemp_bulletin_148x210.indd   1 30.10.21   11:15
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… kdyz fotbal pomáhá… kdyzkdyzkdyz fotbal pomáháfotbal pomáháfotbal pomáhákdyz fotbal pomáháfotbal pomáháf

Antonín Fantiš
patron NFZŽ

hráč FC FASTAV Zlín

David Lafata
patron NFZŽ
nejlepší střelec v historii FORTUNA:LIGY

více info najdete na
www.zelenyzivot.org
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INZERCE

V OSMIFINÁLE NA SLOVÁCKU

RAFA JE PO OPERACI

Karvinští se o postup do čtvrtfinále domácího poháru střetnou se Slováckem 
na jeho půdě v Uherském Hradišti. Kvůli nařízené izolaci a karanténě v druhé po-
lovině října se termín utkání posunul na pátek 12. listopadu s výkopem v 17 hodin.  

Poprvé od sezóny 2018/2019 se Kar-
vinští znovu představí mezi posledními  
šestnácti nejlepšími. Tehdy pohárová 
pouť trvala ještě o jedno kolo dál – až ve 
čtvrtfinále tehdejší tým trenéra Františka 
Straky nestačil na pražskou Slavii.

Aktuální osmifinálový los přiřkl Karviné tým 1. FC Slovácko. „Chtěli jsme hrát 
doma. To nevyšlo, ale na druhou stranu je fajn, že necestujeme nikam daleko 
do Čech, ale zůstaneme na Moravě. Věřím, že to bude dobrý zápas, na který si 
najdou cestu i fanoušci,“ prohlásil po losu nový trenér MFK Karviná Bohumil  
Páník.

Nepříjemná prognóza se naplnila! Rafael Tavares 
musel před pár dny na operaci se zraněným kole-
nem. Zákroku se podrobil doma v Brazílii, kde bude 
nyní i nějaký čas rehabilitovat. 

Rafo, přejeme brzké uzdravení!





SPOLECNE2030.CZ

Kosmická loď?
Kdepak.  
Moderní odsiřovací stanice.

Naše nejmodernější provozy zaručují ekologickou  
výrobu tepla a chladu. Podívejte se, jaké další  
technologie se starají o váš komfort.

Veolia. Energie budoucnosti.
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Jak dostat z 
Microsoft 365 
to nejlepší

Přihlaste se na webinář se zkušenými odborníky,  
a zeptejte se, jak využít Microsoft 365 i ve vaší firmě.
Více info v QR nebo na www.ricoh.cz

Přihlaste se na webinář se zkušenými odborníky,  
a zeptejte se, jak využít Microsoft 365 i ve vaší firmě.

NOVINY
Časy se mění a pokrok opět klepe na dveře

UNIKÁTNÍ VYDÁNÍ O CESTĚ DO BUDOUCNOSTI IT

Pokud bychom tvrdě netrvali na transformaci, už bychom tady nebyli

Pojďme to zrychlit! Vyměnit  chůzi za jízdu na koni. Zapřáhnout za koně kočár. Postavit koleje a  nechat koně tahat kočáry se zbožím a  lidmi. A nakonec ty koně vyměnit za parní lokomotivy a  zase to vše zrychlit.
Co má tohle dovádění v  19. století společného s budoucností v IT? Všechno. Od počáteční nedůvěry, přes problémy prvních pokusů, až po vyladění nejlepšího řešení.

Díky našim zkušenostem v oblasti dynamického světa IT, v  prostředí podniků a  firem různých velikostí, přinášíme formou těchto 

unikátních novin pohled na současné možnosti efektivní týmové spolupráce, včetně bezpečí veškerých dat a procesů. A přitom vlastně nezáleží na tom, zda je vaše kancelář  na obyvklém místě, v autě, na hotelu nebo ve frontě na cokoliv.

Michal Furdík, Marketing & OS Business Director společ-nosti RICOH Czech Repub-lic and Slovakia, nám poskytl exkluzivní rozhovor o  aktu-ální situaci v  kancelářském prostředí a  transformaci snad všech oborů podnikání v oblasti práce s dokumenty, informacemi a  týmové spo-lupráci.
Kterým výzvám podle vás čelí současná komunikace?Z  pohledu očekávání zákaz-níků a spotřebitelů je to jed-noznačně rychlost, srozumi-telnost, kterou reprezentuje kvalita, interaktivita a profe-sionalita. Jakkoliv jsme národ “chytrých”, kteří obvykle vše-mu rozumí a  všude byli, od každé služby nebo produktu očekáváme, že za nás bude 

myslet na to důležité, auto-maticky se přizpůsobí našim potřebám a to vše samozřej-mě za základní cenu a bez ja-kýchkoli nákladů na provoz.Teď známe ideální stav, jaká je ale realita?Ideál je samozřejmě iluze, ale dnešní doba nám dává nástroje, které nám dosaže-ní toho ideálu dost ulehčují. Má to ale háček. Uvedu pří-klad: Snad nikdy jsme ne-měli k  dispozici tak vyspělé technologie pro komunikaci, rychlý internet, plně funkční systémy pro přenos dat, obra-zu i zvuku, přesto je jejich vy-užití ve firmách minimální. A proč?

IT
2021

Na obrázku je model krytého vozu Hanibal na koněspřežné dráze z roku 1828, která zefektivnila dopravu zboží a osob z Lince přes Šumavu do Českých Budějovic. Zdroj: encyklopedie.ckrumlov.cz

Varování: Čtením těchto novin se můžete dozvědět užitečné informace, které mohou pozitivně ovlivnit fungování uvnitř vaší organizace. Za obecné ohrožení, které může vést 

ke zlepšení vaší interní komunikace, lepšímu zabezpečení vašich citlivých dat nebo dokonce zvýšení technologické úrovně vašeho podnikání, neseme plnou zodpovědnost. 

Ricoh Czech Republic s.r.o. ve spolupráci s Mainstream Technologies, s.r.o.

Až 48% pracovníků v  průběhu pandemie 
pracovalo na své vlastní technologii, například 
notebooku.

Téměř 24% nemohlo pořádně pracovat 
s  ostatními členy týmu kvůli technologickým 
nedostatkům nebo limitacím infrastruktury.

Dobrou zprávou je, že u 61% z dotázaných vítězí 
optimismus a  věří v  příležitosti, které mohou 
technologie do jejich kariéry přinéstData z průzkumu společnosti Ricoh Europe mezi 1300 zaměstnanci firem napříč celou evropou

Pokračování na straně 4

Minimalizace narušení a rozvoj infrastruktury
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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

www.fortunaliga.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 
nebo na webu

@fortunaligacz

.cz

Hlasujte v mobilní aplikaci 

TEP

ZLN

OLO

MBL

OVA

JAB

SLA

LIB

CEB

SLO

HKR

SPA

PCE

PLZ

27 %

63 %

47 %

39 %

77 %

60 %

54 %

60 %

60 %

67 %

57 %

31 %

50 %

32 %

MATOUŠEK

HELLEBRAND

REINBERK

RADA

HANCKO

TISCHLER

STANĚK

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

HRÁČI UTKÁNÍ 13. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

FORTELNÝ

HRUBÝ

MACÍK

EWERTON

BUDINSKÝ

ČVANČARA

LINGR
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Konkrétní termíny zápasů budou doplněny dle upřesnění LFA, pro aktuální rozpis navštivte 
www.mfkkarvina.cz

PODZIM 2021

KOLO TERMÍN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK

1. so 24. 7. 16:00 2:2 (0:1)

2. SO 31. 7. 16:00 1:1 (1:1)

3. SO 7. 8. 16:00  2:0 (1:0)

4. SO 14. 8. 16:00 2:3 (1:0)

5. NE 22. 8. 16:00 2:0 (1:0)

6. NE 29. 8. 19:00 3:3 (1:2)

7. NE 12. 9. 16:00 1:0 (1:0)

8. NE 19. 9. 16:00 1:1 (0:0)

9. SO 25. 9. 16:00 3:1 (2:1)

10. NE 3. 10. 16:00 0:1 (0:0)

11. NE 17. 10. 16:00 2:0 (1:0)

12. SO 23. 10. ODLOŽENO

13. SO 30. 10. ODLOŽENO

14. NE 7. 11. 15:00

15. NE 21. 11. 15:00

16. NE 28. 11. 15:00

17. SO 4. 12.  

18. SO 11. 12. 

19. SO 18. 12.



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER MFK KARVINÁ, A.S.

REKLAMNÍ PARTNEŘI





HLAVNÍ TRENÉR BOHUMIL PÁNÍK

ASISTENT TRENÉRA  JAN SOMBERG

TRENÉR BRANKÁŘŮ  BRANISLAV RZESZOTO

KONDIČNÍ TRENÉR   JURAJ KUBIŠTA

VEDOUCÍ MUŽSTVA   STANISLAV HRUŠKA

LÉKAŘI   ZDENĚK VOJKŮVKA & LUMÍR TOMALA 

FYZIOTERAPEUTI  MARTIN KRÁSNÝ & IVETA NAVRÁTILOVÁ

MASÉŘI   MAREK POŠTULKA & ROMAN NEVRLA

KUSTOD   EDUARD MURYC

HLAVNÍ TRENÉR MARTIN SVĚDÍK        

ASISTENTI TRENÉRA   JOSEF MUCHA & JAN PALINEK      

TRENÉR BRANKÁŘŮ LUBOŠ PŘIBYL       

KONDIČNÍ TRENÉR MIROSLAV MIKŠÍČEK     

VEDOUCÍ MUŽSTVA   JAN PALINEK  

FYZIOTERAPEUTI ROSTISLAV MIKEL & ZDENĚK NOVOTNÝ    

MASÉŘI PAVEL STAŠEK, ADAM SKŘIVAN  

& JAROSLAV MARX     

1. FC SLOVÁCKOMFK KARVINÁ

1 B VLADIMÍR NEUMAN 10. 2. 2000

12 B JIŘÍ CIUPA 7. 5. 1998

26 B PETR BOLEK 13. 6. 1984

2 O LEONARDO PEREIRA 20. 1. 1998

5 O DANIEL STROPEK 3. 3. 1998

11 O ELDAR ŠEHIĆ 28. 4. 2000

13 O MARTIN ŠINDELÁŘ 22. 1. 1991

22 O SOUFIANE DRAMÉ 27. 2 . 1996

30 O PETR BUCHTA 15. 7. 1992

34 O ANTONÍN KŘAPKA 22. 1. 1994

44 O EDUARDO SANTOS 28. 11. 1997

6 Z KRISTI QOSE 10. 6. 1995

7 Z ALEŠ NEŠICKÝ 1. 6. 1992

8 O MARCO TÚLIO 31. 5. 1998

10 Z LUKÁŠ ČMELÍK 13. 4. 1996

15 Z TOMÁŠ JURSA 9. 3. 1989

17 Z JURAJ TEPLAN 7. 7. 2002

20 Z DANIEL BARTL 5. 7. 1989

21 Z JEAN MANGABEIRA 10. 3. 1997

29 Z RAJMUND MIKUŠ 29. 11. 1995

31 Z LUKÁŠ BARTOŠÁK 3. 7. 1990

37 Z MATĚJ JURÁSEK 30. 8. 2003

99 Z VLASIY SINYAVSKIY 27. 11. 1996

19 Ú ANTONÍN SVOBODA 14. 3. 2002

27 Ú MICHAL PAPADOPULOS 14. 4. 1985

28 Ú KACPER ZYCH 12. 5. 2002

33 Ú RAFAEL TAVARES 26. 6. 2000

1 B FILIP NGUYEN 14. 9. 1992

25 B VÍT NEMRAVA 9. 1. 1996

91 B PAVOL BAJZA 4. 9. 1991

3 O MICHAL KADLEC 13. 12. 1984

6 O STANISLAV HOFMANN 17. 6. 1990

14 O JOSEF DIVÍŠEK 24. 9. 1990

16 O PATRIK ŠIMKO 8. 7. 1991

19 O JAN KALABIŠKA 22. 12. 1986

23 O PETR REINBERK 23. 5. 1989

27 O MICHAL TOMIČ 30. 3. 1999

29 O MARKO MERDOVIČ 17. 11. 1998

7 Z DANIEL HOLZER 18. 8. 1995

8 Z DANIEL MAREČEK 11. 7. 1994

10 Z JAN NAVRÁTIL 13. 4. 1990

11 Z MILAN PETRŽELA 19. 6. 1983

13 Z MICHAL KOHÚT 4. 6. 2000

18 Z LUKÁŠ SADÍLEK 23. 5. 1996

20 Z MAREK HAVLÍK 8. 7. 1995

28 Z VLASTIMIL DANÍČEK 15. 7. 1991

9 Ú FILIP VECHETA 15. 2. 2003

15 Ú VÁCLAV JUREČKA 26. 7. 1994

22 Ú RIGINO CICILIA 23. 9. 1994

31 Ú ONDŘEJ ŠAŠINKA 21. 3. 1998


