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Horní řada zleva: Dominik Soukeník, Juraj Teplan, Rafiu Durosinmi, Lukáš Budínský, Stylianos Kokovas, Vladimír Neuman,  
Dávid Krčík, Martin Rolinek, Amar Memić, Kacper Zych, Clement Malachy.

Prostřední řada zleva: Lukáš Cienciala, Dominik Žák, Zdeněk Vojkůvka – lékař, David Ledvina – masér, Eduard Muryc – kustod,  
David Hampel – trenér brankářů, Stanislav Hruška – vedoucí mužstva, Juraj Kubišta – kondiční trenér, Roman Nevrla – masér,  

Iveta Navrátilová – fyzioterapeutka, Martin Krásný – fyzioterapeut, Jakub Rezek, Adam Krčík.

Spodní řada zleva: Adam Fabisz, Sebastian Boháč, Rajmund Mikuš, Aleš Nešický, Martin Šindelář, Radomír Korytář – asistent trenéra,  
Tomáš Hejdušek – hlavní trenér, Marek Bielan – asistent trenéra, Jan Žídek, Daniel Bartl, Jaroslav Málek, Martin Zedníček, Jiří Ciupa.  
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30 balení

SEKTOR D1 D3 B3

ŘADA 2 8 4

SEDADLO 11 1 12

Vylosovaní permanentkáři si mohou výhru zvolit dle libosti – buď karton piv nebo 
klubové triko. Odměnu si lze vyzvednout po utkání ve Fanshopu na Městském 
stadionu v Karviné-Ráji nebo do středy 9. 11. 2022 vždy od 8:00 do 16:00. Odměna 
bude předána vylosovaným pouze na základě předložení platné permanentky. 
Pro předání zvoňte, prosím, na sekretariát – vchod do administrativní části budovy. 
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# KLUB Z V R P S RG B

1.  14 7 6 1 25:11 14 27

2. 14 8 3 3 23:9 14 27

3. 14 7 3 4 23:17 6 24

4. 14 6 5 3 23:16 7 23

5. 14 6 4 4 19:14 5 22

6. 14 7 1 6 26:22 4 22

7. 14 5 5 4 17:23 -6 20

8.
JIHLAVA

14 5 3 6 16:20 -4 18

9. 14 5 2 7 13:13 0 17

10. 14 5 2 7 18:20 -2 17

11. 14 5 2 7 14:18 -4 17

12. 14 4 5 5 21:27 -6 17

13. 14 4 4 6 16:22 -6 16

14. 14 4 4 6 11:20 -9 16

15. 14 4 2 8 20:30 -10 14

16. 14 3 3 8 23:26 -3 12

AKTUÁLNÍ KOLO (15)

MFK KARVINÁ – 

FK VARNSDORF

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

4. 11.

17:00

SFC OPAVA – FK TŘINEC 4. 11.  18:00

FC VYSOČINA JIHLAVA – MFK VYŠKOV 4. 11.  18:00

MFK CHRUDIM – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
5. 11.  10:15

1. SK PROSTĚJOV – FK DUKLA PRAHA 5. 11.  14:00

SK LÍŠEŇ – SK SLAVIA PRAHA B 5. 11.  14:00

AC SPARTA PRAHA B – FK VIAGEM PŘÍBRAM 6. 11.  10:30

FC SILON TÁBORSKO – SK SIGMA OLOMOUC B 6. 11.  14:00

UPLYNULÉ KOLO (14)

SK SLAVIA PRAHA B – 

MFK KARVINÁ

SC XAVEROV, PRAHA – HORNÍ POČERNICE

4:2 

(2:1)

SK SIGMA OLOMOUC B – MFK VYŠKOV 2:2

FK TŘINEC – SK LÍŠEŇ 0:4

1. SK PROSTĚJOV – SFC OPAVA 2:2

FK VIAGEM PŘÍBRAM – FC VYSOČINA JIHLAVA 3:0

FK DUKLA PRAHA – AC SPARTA PRAHA B 1:2

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM – 

FC SILON TÁBORSKO
2:2

FK VARNSDORF – MFK CHRUDIM 2:2
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dominik žák:

Dominiku, kvůli čtyřem žlutým kartám ne-
můžete dnes proti Varnsdorfu nastoupit. 
Štve vás to?
Na vzájemný zápas jsem se těšil, mrzí mě 
hodně, že nemůžu nastoupit. Zápas tak 
budu sledovat pouze z tribuny…

Budete figurovat aspoň v roli poradce?
To ano. Trenéři si mě už zavolali a ptali se 
mě na pár věcí ke hře Varnsdorfu.  

Vašemu kmenovému klubu patří třetí místo 
v tabulce. Překvapuje vás tak vysoké posta-
vení soupeře?
Upřímně, vůbec ne. Kluci jsou spolu delší 
dobu, fungují, vědí o sobě. V létě pak byl 
tým vhodně doplněn o nové hráče. 

Má klub ze Šluknovského výběžku postupo-
vé ambice?
V minulé sezóně jsme to řešili, protože jsme 
se pohybovali nahoře. Myslím si, že kdyby 
byl Varnsdorf na barážové pozici či vybo-
joval F:L, tak by do toho vedení klubu šlo  
a zkusili by to. Kvalita v tom týmu je.  

Nemůžu se nezeptat na aktuální vážnou 
kauzu, která hýbe českým fotbalem. Jak jsi 
reagoval na zprávu o konfliktu mezi Boja-
nem Dordićem a trenérem brankářů Radkem  
Porcalem, kterého Balkánec ohrožoval no-
žem?
Dozvěděl jsem se to nejprve z internetu! 
Potom jsem se bavil i přímo s klukama. 
Hodně mě to šokovalo a tohle by se rozhod-
ně nemělo dít. Je to špatně. 

Do konce podzimu zbývají tři soutěžní zá-
pasy – dva druholigové a jeden pohárový. 
Uběhlo to, že?
Uběhlo (úsměv). Potřebujeme šest bodů  
a potom už přijde zápas se Slavií. Rozdá-
me si to s favoritem na férovku, doma před 
vlastními fanoušky. Budeme chtít pochopi-
telně postoupit. Sám jsem ještě proti Sla-
vii nehrál, těším se na to. Slavia je jedním 
z nejlepších klubu Česka, takže o motivaci 
budeme mít všichni postaráno. I já (smích).

V kolika letech jsi začal s fotbalem?
Asi ve čtyřech letech jsem začal kopat  

„FOTBAL JE NEJLEPŠÍ SPORT 

NA SVĚTĚ“

Kmenový hráč našeho dnešního soupeře ne-
může do utkání zasáhnout ne kvůli dohodě 
klubů, ale proto, že pyká za karty. Stabilního 
člena základní sestavy tak fanoušci uvidí pou-
ze na tribuně, odkud bude svým spoluhráčům 
držet palce. V rozhovoru se točila řeč okolo  
Varnsdorfu, ale i jeho začátcích či blížícímu se 
fotbalovému MS.
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do balónu. V Baníku jsem prošel všemi ka-
tegoriemi až na A-tým. Zkusil jsem štěstí 
ve Frýdku-Místku, jenže tam se to celé 
zabrzdilo kvůli koronavirové pandemii. 
Tak jsem se vrátil do béčka Baníku, odkud 
jsem přestoupil do Varnsdorfu.  

Bavily tě i jiné sporty?
V dětství jsem hrával vždy v létě, když byla 
pauza ve fotbale, tenis. Ale opravdu jen 
chvilku. Hrál jsem fakt pouze fotbal, je to 
nejlepší sport na světě.   

Máš oblíbený tým a hráče?
Vždycky jsem fandil Chelsea a moc se mi 
líbí Kevin De Bruyne. To je absolutní špička!  

Podzim končí dříve než obvykle kvůli MS  
v Kataru. Komu budeš fandit?
Strašně se na šampionát těším, je to spe-
ciální událost. Budu se dívat na co nejvíce 
zápasů. Úplného favorita nemám. Prostě 
to budu sledovat.  

Kdo se podle tebe stane mistrem světa?
Těžká otázka (zamyslí se). Italové to asi  
nebudou, takže by Anglie mohla uhrát dob-
rý výsledek a konečně zase něco vyhrát. 
Jejich fanoušci na to čekají už hodně dlou-
ho. 



TŘICÁTÁ SEZONA

1993/94 - 2022/23
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Po konci základní části F:NL dojde na 
souboj s SK Slavia Praha, za kterou hrají  
Ondřej Lingr, Eduardo Santos či Matěj  
Jurásek. „Na konec podzimu to pro nás 
bude třešnička na dortu. Těšíme se my  
a jistě i fanoušci. Upřímně ale říkám, že  
aktuálně jsou pro nás důležitější zbývající 
dva druholigové zápasy,“ prohlásil bezpro-
středně po losu trenér Tomáš Hejdušek.

Karvinští na Slavii umí! V minulé sezóně ji 
s trochou nadsázky připravili o titul, pro-
tože získali ve dvou zápasech čtyři body. 
Domácí utkání skončilo divokou remízou 
3:3 a v Praze Karvinští slavně zvítězili 1:0. 
„Hlavně jsme rádi, že budeme hrát doma  
a nebudeme muset nikam cestovat. Věřím, 
že nás také přijdou povzbudit fanoušci. 
My se budeme snažit aspoň trochu odčinit 
minulý týden, kdy jsme s jejich B-týmem 
prohráli mistrovské utkání,“ uvedl nejlepší 
střelec týmu ve F:NL Rajmund Mikuš.

Na pohárové osmifinále se moc těší bran-
kář Jiří Ciupa, který by mohl nastoupit proti 
svému velkému kamarádovi Ondřeji Lingro-

vi. „Hned jsme si psali a už proběhla i první 
hecovačka,“ zasmál se Ciupa. Vážnějším 
hlasem už dodal, že los byl z jeho pohledu 
výborný. „Lepšího a atraktivnějšího soupe-
ře jsme dostat nemohli. Doma před našimi 
fanoušky, a proti Slavii? Super,“ neskrýval 
spokojenost Jiří Ciupa.

Osmifinálový duel se po dohodě obou klu-
bů odehraje v pátek 18. listopadu od 17 ho-
din na Městském stadionu v Karviné-Ráji. 
Předprodej vstupenek bude zahájen první 
listopadové pondělí, avšak majitelé perma-
nentek budou mít vstup zdarma.

Po třech venkovních duelech se fotbalisté MFK Karviná představí konečně  
v domácím prostředí a ihned proti nejzvučnějšímu soupeři z osudí.

ATRAKTIVNÍ POHÁROVÝ LOS –  
DOMA SE SLAVIÍ PRAHA

MOL CUP

TŘICÁTÁ SEZONA

1993/94 - 2022/23

Glanz optik_inzerce_148x40 mm.indd   1 15.01.21   20:08

INZERCE



10 MFK KARVINÁ WWW.MFKKARVINA.CZ

Svěřenci trenéra Marka Bielana mohli po-
mýšlet před závěrečnými dvěma zápasy  
i na první místo, jenže získali v nich pouze 
jeden bod. Nejprve doma podlehli vysoko 
0:3 Novému Jičínu a v podzimní derniéře  
v Bohumíně sice dvakrát vedli, z toho jed-
nou i o dva góly, ale body se po remíze 3:3 
dělily. „Ale spravedlivá remíza. Oba týmy 
měly šance a bod si zasloužily,“ glosoval 
před tradičně dlouhou zimní pauzou duel  
s domácím Bosporem trenér Karviné B  
Marek Bielan.

Ve třinácti duelech zaznamenal jeho tým 
sedm výher, tři remízy a tři porážky. Čtyři-
advacet bodů značí druhé místo, Opava B 
má bodů šestadvacet. „Asi bychom to před  

začátkem sezóny brali, nyní jsme trochu 
zklamaní. Některé zápasy jsme měli dobře 
rozehrané – zbytečné ztráty jsme zazna-
menávali doma. To by se stávat nemělo. 
Měli jsme na třicet bodů,“ mrzelo Marka  
Bielana. 

Narážel na domácí ztráty s Polankou,  
Havířovem (remízy) a Novým Jičínem  
(prohra). V tabulce domácích duelů jsou 
Karvinští až osmí, ve venkovní tabulce na-
opak druzí. Nejlepším podzimním střelcem 
týmu se stal brazilský dorostenec Vinicius 
s třemi zásahy. Dva góly ovšem vstřelilo 
hned osm fotbalistů (Věčorek, Brzóska, 
Zych, Clement, Motyčka, Goj, Marciňa,  
Cienciala). 

Rezervy druholigových klubů vládnou divizi! Karvinští vstoupí do jarní části z druhé 
pozice s dvoubodovým mankem na B-tým Opavy.

BÉČKO PŘEZIMUJE DRUHÉ
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FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM – 

MFK KARVINÁ B
2:0

MFK KARVINÁ B –  

POLANKA NAD ODROU 
2:2

RÝMAŘOV – 

MFK KARVINÁ B
1:2

MFK KARVINÁ B –  

UNIE HLUBINA 
1:0

BÍLOVEC – 

MFK KARVINÁ B
2:3

MFK KARVINÁ B –  

HAVÍŘOV 
1:1

KRNOV – 

MFK KARVINÁ B
1:0

MFK KARVINÁ B –  

BRUNTÁL 
6:1

OPAVA B – 

MFK KARVINÁ B
1:2

MFK KARVINÁ B –  

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
4:1

BŘIDLIČNÁ – 

MFK KARVINÁ B
0:2

MFK KARVINÁ B –  

NOVÝ JIČÍN  
0:3

BOHUMÍN – 

MFK KARVINÁ B
3:3

Jarní část soutěže rozehraje rezerva v neděli  
19. března 2023 doma proti Frenštátu pod Radhoštěm. 

MFK KARVINÁ B – PODZIM 2022



×

Fotbal × hokej v televizi?  fotbal

Ronaldo × Messi?  RONALDO

Útok × obrana?  OBRANA

Televize × internet?  internet

Facebook × instagram?  instagram

Filmy × seriály?  filmy

Léto × zima?  léto

Tenisky × pantofle?  tenisky

Karta × hotovost?  karta

Blondýny × brunety?  brunety

12 MFK KARVINÁ

martin  

šindelář

 #13 obránce

křížový  

výslech
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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

Od  do  si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 

07. 11. 18. 11. 2022
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TITULEK

Perex

Text

TÝMOVÉ FOTOGRAFIE

Juniorky_tymova fotka_297x210.indd   1 18.10.2022   16:33

Zakyne_tymova fotka_297x210.indd   1 11.10.2022   16:36
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Otevírací doba: 60 minut před domácím zápasem.

Objednávat zboží lze také na webu:
http://fanshop.mfkkarvina.cz 
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Mezi sedm brankářů a dvě brankářky do-
razili gólmani A-týmu Vladimír Neuman  
s Jiřím Ciupou. Ti sledovali, jak si hlavní 
organizátor celé akce (a zároveň trenér 
brankářů MFK Karviná David Hampel) spo-
lu se svými kolegy z mládeže Miroslavem  
Tomanem a Danielem Novákem vzali (mož-
ná) budoucí gólmany „pod svá křídla“. 

Kromě rozcvičky a zahřátí se samozřej-
mě pilovaly brankářské věci. „Chtěli jsme 
poznat malé brankáře a brankářky z okolí. 
Je fajn, že se zapojily také holky, protože 
ženský fotbal se dostává čím dál víc do 
popředí. Je to jenom dobře, že tady v klubu 
děvčata máme,“ podotkl David Hampel.

Ve čtvrtek 20. října proběhla akce pro mladé gólmany a gólmanky – kromě zástupců 
z MFK dorazili i ti z jiných klubů z širokého okolí (i Polska).

BRANKÁŘSKÉ ODPOLEDNE 
PŘILÁKALO KLUKY I HOLKY

NOVINKY Z MFK
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19MLÁDEŽ

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

KDY:
27.– 29. 12. 2022

KDE:
Sportovní centrum  
Kovona, ZŠ Dělnická

CENA:
1.990 Kč
V ceně oběd,  svačina  
 a pitný režim. 

Platba: po odeslání přihlášky na výše uvedený e-mail Vám přijde zpětně na 
e-mail potvrzení o přijetí, informace ohledně platby a další organizační detaily.

Zimni fotbalovy kemp_bulletin_148x210.indd   1 14.10.2022   9:59



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

TRADEMARK
E. CORPORATIVE COLOR RANGE
3. Variation of Generic Colors

REKLAMNÍ PARTNEŘI



21HARMONOGRAM

Termíny a časy zápasů se mohou změnit v závislosti na TV přenosech.  
Pro aktuální rozpis navštivte www.mfkkarvina.cz

PODZIM 2022

KOLO TERMÍN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSLEDEK

1. so 30. 7. 10:15 0:3 (0:1)

2. PÁ 5. 8. 17:00 3:2 (1:2)

3. PÁ 12. 8. 17:00 1:1 (0:1)

4. SO 20. 8. 17:00
JIHLAVA

2:1 (1:0)

5. NE 28. 8. 10:15 3:2 (1:2)

6. ST 31. 8. 17:30 0:1 (0:0)

7. SO 3. 9. 10:15 2:1 (2:0)

8. PÁ 9. 9. 17:00 2:0 (1:0)

9. SO 17. 9. 10:15 5:1 (1:1)

10. SO 1. 10. 16:00 1:2 (0:1)

11. SO 8. 10. 16:00 1:0 (0:0)

12. SO 15. 10. 15:30 2:1 (0:0)

13. SO 22. 10. 15:00 5:0 (3:0)

14. NE 30. 10. 10:15 4:2 (2:1)

15. PÁ 4. 11. 17:00

16. NE 13. 11. 14:00



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU
§ 1 Obecná ustanovení
1.  Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem a platí pro ohraničený areál a zařízení 

Městského stadionu v Karviné-Ráji, kterým je statutární město Karviná (dále stadion). Na 
základě smluv uzavřených se statutárním městem Karviná je správcem stadionu a zároveň 
pořadatelem fotbalových utkání Městský fotbalový klub Karviná, se sídlem na ul. Sportovní 
898/4 Karviná–Nové Město (dále MFK).

2.  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na 
stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu fotbalových utkání 
MFK KARVINÁ, která se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu 
je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na utkání 
vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Stadion
1.  Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání.
2.  Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem MFK, pouze v čase 

stanoveném tímto návštěvním řádem, nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím MFK 
a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3.  Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které navštíví fotbalové utkání MFK Karviná.
4.  K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je oprávněn MFK, 

pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci policie.

§ 3 Pobyt na stadionu
1.  Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný 

opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. 
Každá osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, 
jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím 
průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu 
vyveden.

2.  Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením utkání do 
uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno z organizačních důvodů 
jinak.

3.  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. 
Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro 
příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo 
bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.

4.  Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn 
pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na 
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po 
zahájení dané akce.

5.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, stejně tak 
jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí 
oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též 
příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola
1.  Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke 

kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2.  Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při 

použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace 
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných 
nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou 
představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla 
a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3.  Na stadion je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost 
a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu. O zákazu vnášet takové 
předměty na stadion je oprávněn rozhodovat správce, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, 
případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4.  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo 
osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude 
umožněn vstup na stadion. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán 
vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté 
osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5.  Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje 
takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na stadionu
1.  Uvnitř stadionu je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval 

bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak, jako zařízení stadionu a dále svým chováním 
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu 
akce, která právě probíhá.

2.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby 
jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3.  Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla 
slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet 
se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě 
porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně 
zakázaného jednání, z areálu stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4.  Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.
5.  Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez předchozího upozornění s bezplatným 

pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součástí jakéhokoliv obrazového 
záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční, propagační a jiné účely.

§ 6 Zákazy
1.  Návštěvníkům je zakázáno vnášet do areálu stadionu zejména následující předměty nebo jiné 

předměty obdobné povahy či účelu:
a)   rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
b)  zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové 

či bodací zbraně
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d)  láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají  

z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr

f)  ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících 
odpalovacích zařízení

g) tyče pro vlajky či transparenty
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko
l) kufry, velké tašky, batohy apod.
m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či 

obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Městského stadionu
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a)  vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům 

odporující slogany či zobrazení
b)  lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, 

zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy 
jakéhokoli druhu a střechy

c)  vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, 
místností funkcionářů)

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f) ničit zařízení a vybavení stadionu
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku MFK Karviná
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
i)  konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou zejména 

odhazováním věcí
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové
či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu, tak z průběhu akce
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
3.  Každý návštěvník, který poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz (§6 odst.1 a 2 řádu), a to včetně 

pokusu o porušení některého ze zákazu uvedených v bodě 1. a 2. tohoto § 6, je povinen, 
za každé takové jednotlivé porušení povinnosti zaplatit MFK Karviná smluvní pokutu ve výši 
25.000 Kč; smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu MFK Karviná, a to do pěti (5) dnů, od 
doručení výzvy k jejímu zaplacení; výše smluvní pokuty je přiměřená okolnostem a významu 
zajišťovaných povinností. MFK Karviná je vedle výše uvedené smluvní pokuty oprávněna 
požadovat po každém návštěvníkovi, který poruší výše uvedené zákazy a omezení, také 
náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to do skutečné výše 
způsobené škody /v celém rozsahu/ (ustanovení §2050 občanského zákoníku se vylučuje 
z aplikace) a dále k vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav 
vyvolán. MFK je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo 
výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též 
na dobu neurčitou vstup na stadion.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů 
jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem 
MFK Karviná.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MFK Karviná a při akcích také 
pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody
1.  Vstup a užívání stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MFK Karviná 

odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě 
nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2.  Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit MFK Karviná.

§ 10 Jednání proti předpisům
1.  Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze 

stadionu a postihnuty zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného 
přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2.  Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti MFK Karviná, nebo 
pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů
1.    Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt Městského stadionu v Karviné - Ráji je monitorován 

průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v něm mohou být pořizovány jejich 
fotografie, obrazové a zvukové záznamy.

2.  Návštěvníci berou na vědomí, že MFK, a dále i Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) 
a Ligová fotbalová asociace („LFA“), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého 
návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv  
a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování 
osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu 
na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či 
protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným 
osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům.

3.  Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa 
bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které 
je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých 
opatřeních a udělených trestech.

4.  Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 
údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost
Tento Návštěvní řád fotbalových utkání MFK Karviná na Městském stadionu v Karviné-Ráji je 
účinný od soutěžního ročníku 2016/2017.
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU
§ 1 Obecná ustanovení
1.  Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem a platí pro ohraničený areál a zařízení 

Městského stadionu v Karviné-Ráji, kterým je statutární město Karviná (dále stadion). Na 
základě smluv uzavřených se statutárním městem Karviná je správcem stadionu a zároveň 
pořadatelem fotbalových utkání Městský fotbalový klub Karviná, se sídlem na ul. Sportovní 
898/4 Karviná–Nové Město (dále MFK).

2.  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na 
stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu fotbalových utkání 
MFK KARVINÁ, která se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu 
je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na utkání 
vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Stadion
1.  Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání.
2.  Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem MFK, pouze v čase 

stanoveném tímto návštěvním řádem, nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím MFK 
a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3.  Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které navštíví fotbalové utkání MFK Karviná.
4.  K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je oprávněn MFK, 

pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci policie.

§ 3 Pobyt na stadionu
1.  Na stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný 

opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. 
Každá osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, 
jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím 
průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu 
vyveden.

2.  Stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením utkání do 
uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno z organizačních důvodů 
jinak.

3.  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. 
Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném pro 
příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo 
bezpečnostní služby, případně příslušníků policie.

4.  Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn 
pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na 
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po 
zahájení dané akce.

5.  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek, stejně tak 
jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se na stadionu, ztrácejí 
oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též 
příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola
1.  Každý návštěvník je při vstupu na stadion povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke 

kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2.  Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při 

použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace 
alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných 
nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou 
představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla 
a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3.  Na stadion je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost 
a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu. O zákazu vnášet takové 
předměty na stadion je oprávněn rozhodovat správce, pořadatelská nebo bezpečnostní služba, 
případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4.  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu na stadion, nebo 
osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude 
umožněn vstup na stadion. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán 
vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté 
osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5.  Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje 
takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na stadionu
1.  Uvnitř stadionu je každý návštěvník povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval 

bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak, jako zařízení stadionu a dále svým chováním 
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu 
akce, která právě probíhá.

2.  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby 
jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3.  Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla 
slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet 
se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě 
porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně 
zakázaného jednání, z areálu stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4.  Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty jsou návštěvníci povinni udržovat volné.
5.  Každá osoba vstupující na stadion souhlasí bez předchozího upozornění s bezplatným 

pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součástí jakéhokoliv obrazového 
záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční, propagační a jiné účely.

§ 6 Zákazy
1.  Návštěvníkům je zakázáno vnášet do areálu stadionu zejména následující předměty nebo jiné 

předměty obdobné povahy či účelu:
a)   rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
b)  zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové 

či bodací zbraně
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d)  láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají  

z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr

f)  ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících 
odpalovacích zařízení

g) tyče pro vlajky či transparenty
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko
l) kufry, velké tašky, batohy apod.
m)  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či 

obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Městského stadionu
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a)  vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům 

odporující slogany či zobrazení
b)  lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, 

zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy 
jakéhokoli druhu a střechy

c)  vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, 
místností funkcionářů)

d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f) ničit zařízení a vybavení stadionu
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku MFK Karviná
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
i)  konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat stadion jinou cestou zejména 

odhazováním věcí
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové
či obrazové záznamy jak v prostoru stadionu, tak z průběhu akce
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
3.  Každý návštěvník, který poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz (§6 odst.1 a 2 řádu), a to včetně 

pokusu o porušení některého ze zákazu uvedených v bodě 1. a 2. tohoto § 6, je povinen, 
za každé takové jednotlivé porušení povinnosti zaplatit MFK Karviná smluvní pokutu ve výši 
25.000 Kč; smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu MFK Karviná, a to do pěti (5) dnů, od 
doručení výzvy k jejímu zaplacení; výše smluvní pokuty je přiměřená okolnostem a významu 
zajišťovaných povinností. MFK Karviná je vedle výše uvedené smluvní pokuty oprávněna 
požadovat po každém návštěvníkovi, který poruší výše uvedené zákazy a omezení, také 
náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to do skutečné výše 
způsobené škody /v celém rozsahu/ (ustanovení §2050 občanského zákoníku se vylučuje 
z aplikace) a dále k vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav 
vyvolán. MFK je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo 
výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též 
na dobu neurčitou vstup na stadion.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů 
jakož i skladování předmětů uvnitř stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem 
MFK Karviná.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MFK Karviná a při akcích také 
pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody
1.  Vstup a užívání stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MFK Karviná 

odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě 
nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2.  Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit MFK Karviná.

§ 10 Jednání proti předpisům
1.  Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze 

stadionu a postihnuty zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného 
přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2.  Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti MFK Karviná, nebo 
pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů
1.    Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt Městského stadionu v Karviné - Ráji je monitorován 

průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v něm mohou být pořizovány jejich 
fotografie, obrazové a zvukové záznamy.

2.  Návštěvníci berou na vědomí, že MFK, a dále i Fotbalová asociace České republiky („FAČR“) 
a Ligová fotbalová asociace („LFA“), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého 
návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv  
a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování 
osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu 
na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či 
protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným 
osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům.

3.  Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa 
bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které 
je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých 
opatřeních a udělených trestech.

4.  Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 
údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo 
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat 
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost
Tento Návštěvní řád fotbalových utkání MFK Karviná na Městském stadionu v Karviné-Ráji je 
účinný od soutěžního ročníku 2016/2017.
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Horní řada zleva: Dominik Soukeník, Juraj Teplan, Rafiu Durosinmi, Lukáš Budínský, Stylianos Kokovas, Vladimír Neuman,  
Dávid Krčík, Martin Rolinek, Amar Memić, Kacper Zych, Clement Malachy.

Prostřední řada zleva: Lukáš Cienciala, Dominik Žák, Zdeněk Vojkůvka – lékař, David Ledvina – masér, Eduard Muryc – kustod,  
David Hampel – trenér brankářů, Stanislav Hruška – vedoucí mužstva, Juraj Kubišta – kondiční trenér, Roman Nevrla – masér,  

Iveta Navrátilová – fyzioterapeutka, Martin Krásný – fyzioterapeut, Jakub Rezek, Adam Krčík.

Spodní řada zleva: Adam Fabisz, Sebastian Boháč, Rajmund Mikuš, Aleš Nešický, Martin Šindelář, Radomír Korytář – asistent trenéra,  
Tomáš Hejdušek – hlavní trenér, Marek Bielan – asistent trenéra, Jan Žídek, Daniel Bartl, Jaroslav Málek, Martin Zedníček, Jiří Ciupa.  
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F1 B VLADIMÍR NEUMAN 10. 2. 2000

25 B ADAM FABISZ 25. 1. 2003

31 B JIŘÍ CIUPA 7. 5. 1998

3 O STYLIANOS KOKOVAS 6. 7. 2001

9 O DAVID MOTYČKA 10. 9. 2003

13 O MARTIN ŠINDELÁŘ 22. 1. 1991

16 O LUKÁŠ CIENCIALA 4. 2. 2001

18 O MARTIN ROLINEK 30. 6. 2000

21 O JAN ŽÍDEK 4. 7. 1985

23 O ADAM KRČÍK 16. 3. 1996

37 O DÁVID KRČÍK 28. 6. 1999

4 Z
CHUKWUDOZIE MALACHY 

CLEMENT
18. 1. 2003

6 Z SEBASTIAN BOHÁČ 27. 7. 2002

7 Z ALEŠ NEŠICKÝ 1. 6. 1992

8 Z DOMINIK SOUKENÍK 13. 7. 1999

11 Z JAKUB REZEK 29. 5. 1998

12 Z DOMINIK ŽÁK 30. 4. 2000

14 Z JAROSLAV MÁLEK 9. 7. 1991

17 Z MARTIN ZEDNÍČEK 16. 1. 2001

20 Z DANIEL BARTL 5. 7. 1989

22 Z JURAJ TEPLAN 7. 7. 2002

29 Z RAJMUND MIKUŠ 29. 11. 1995

32 Z LUKÁŠ BUDÍNSKÝ 27. 3. 1992

99 Z AMAR MEMIĆ 20. 1. 2001

24 Ú RAFIU ADEKUNLE DUROSINMI 1. 1. 2003

27 Ú MICHAL PAPADOPULOS 14. 4. 1985

28 Ú KACPER ZYCH 12. 5. 2002

1 B JÁCHYM ŠERÁK 14. 2. 2001

30 B FILIP KOTYZA 15. 5. 2003

33 B MARTIN VAŇÁK 18. 4. 2000

2 O VÁCLAV PENC 17. 3. 1999

3 O DAVID LUDVÍČEK 24. 8. 2001

5 O MAREK RICHTER 23. 5. 1998

17 O KRISTIÁN ZBROŽEK 2. 1. 1990

21 O MATĚJ KUBISTA 5. 1. 1996

22 O MARTIN KOUŘIL 24. 2. 1991

6 Z DENNY SAMKO 23. 7. 2000

7 Z DENNIS PAJKRT 28. 5. 2002

8 Z ONDŘEJ BLÁHA 22. 8. 1996

9 Z DOMINIK KŘÍŽ 25. 9. 1999

10 Z PATRIK SCHÖN 12. 3. 1998

11 Z MATĚJ RADOSTA 10. 5. 2001

14 Z ADAM ONDRÁČEK 30. 1. 1995

15 Z KRISTIAN MICHAL 26. 11. 2000

16 Z MATYÁŠ VACHOUŠEK 10. 7. 2002

23 Z BOJAN DORDIĆ 26. 5. 1994

19 Ú PAVLO RUDNYTSKYY 13. 7. 1988

20 Ú ABDULLAHI TANKO 12. 5. 1998

SOUPISKY

HLAVNÍ TRENÉR TOMÁŠ HEJDUŠEK

ASISTENTI TRENÉRA
RADOMÍR KORYTÁŘ, 

MAREK BIELAN

TRENÉR BRANKÁŘŮ DAVID HAMPEL

KONDIČNÍ TRENÉR JURAJ KUBIŠTA

VEDOUCÍ MUŽSTVA STANISLAV HRUŠKA

LÉKAŘI
ZDENĚK VOJKŮVKA,

LUMÍR TOMALA

FYZIOTERAPEUTI
MARTIN KRÁSNÝ,

IVETA NAVRÁTILOVÁ

MASÉŘI
DAVID LEDVINA, 

ROMAN NEVRLA

KUSTOD EDUARD MURYC

HLAVNÍ TRENÉR MIROSLAV HOLEŇÁK 

ASISTENT TRENÉRA PETR PAPOUŠEK 

TRENÉR BRANKÁŘŮ RADEK PORCAL 

LÉKAŘ MARTIN NÁCOVSKÝ 

MASÉR MILAN TAJNERT 


