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Po dlouhých letech měníme značku vybavení – německý Adidas střídá na příští 
roky španělská JOMA. Pro tento soutěžní ročník budeme mít tři sady – bílou, 
zelenou a žlutou.

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



30 balení

SEKTOR D4 B3 D3

ŘADA 3 3 8

SEDADLO 22 20 3

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 26. 10. 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. 

NEBO



4 MFK KARVINÁ WWW.MFKKARVINA.CZ TABULKY

# KLUB Z V R P S RG B

1.  12 7 3 2 17:6 11 24

2. 12 7 1 4 20:14 6 22

3. 12 5 6 1 21:11 10 21

4. 12 6 3 3 20:13 7 21

5. 12 6 2 4 17:12 5 20

6. 12 6 1 5 19:18 1 19

7. 12 5 3 4 15:21 -6 18

8. 12 5 2 5 17:13 4 17

9. 12 5 1 6 11:10 1 16

10.
JIHLAVA

12 4 3 5 15:17 -2 15

11. 12 4 2 6 12:16 -4 14

12. 12 4 2 6 8:17 -9 14

13. 12 3 4 5 15:18 -3 13

14. 12 3 4 5 16:23 -7 13

15. 12 3 2 7 16:27 -11 11

16. 12 3 1 8 20:23 -3 10

AKTUÁLNÍ KOLO (13)

MFK KARVINÁ – 

FK DUKLA PRAHA

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

22. 10.

15:00

FC VYSOČINA JIHLAVA – SK SLAVIA PRAHA B 21. 10.  17:00

SFC OPAVA – FK VIAGEM PŘÍBRAM 21. 10.  18:00

MFK VYŠKOV – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
22. 10.  10:15

MFK CHRUDIM – SK SIGMA OLOMOUC B 22. 10.  10:15

SK LÍŠEŇ – 1. SK PROSTĚJOV 22. 10.  15:30

AC SPARTA PRAHA B – FK TŘINEC 23. 10.  10:30

FC SILON TÁBORSKO – FK VARNSDORF 23. 10.  15:30

UPLYNULÉ KOLO (12)

1.SK PROSTĚJOV – 

MFK KARVINÁ

STADION ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM, PROSTĚJOV

2:1 

(0:0)

SFC OPAVA – SK LÍŠEŇ 1:2

FK TŘINEC – FC VYSOČINA JIHLAVA 1:1

FK DUKLA PRAHA – FC SILON TÁBORSKO 1:0

FK VIAGEM PŘÍBRAM – MFK VYŠKOV 1:1

SK SLAVIA PRAHA B – MFK CHRUDIM 0:1

SK SIGMA OLOMOUC B – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
0:5

FK VARNSDORF – AC SPARTA PRAHA B 2:0
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lukáš 

budínský:

Bůďo, tvoje druhé karvinské angažmá ne-
začalo nejlépe. Hned v prvním zápase ve 
Vyškově tě zradilo lýtko. Trochu smůla,  
ne?
Zranění k fotbalu patří, s tím se nedá nic 
dělat. Teď už jsem ale nějaký čas v pořád-
ku. 

Vrátil ses do známého prostředí, ale kádr 
je pochopitelně úplně jiný. S kým se nejvíc 
bavíš?
Je tady dobrá parta a kluci mě rychle mezi 
sebe přijali. Většinu jsem znal jako soupe-
ře – tam problém nebyl. Nejvíc se bavím  
s Dominikem Žákem, jezdíme spolu pravi-
delně z Ostravy a po tréninku zase zpát-
ky. A navíc rodiče mojí přítelkyně se znají  
s jeho rodiči. Rozumíme si. 

Vedle sebe i nastupujete. Jaká s ním je spo-
lupráce přímo na hřišti?
Myslím, že to je v pohodě (úsměv). Je to 
hodně o komunikaci. Dominik hraje víc za 
mnou, sedlo si to. Aspoň takový z toho 
mám pocit.

Po sezóně 2018/2019 jsi zamířil po konci 
smlouvy do Mladé Boleslavi. Jak se zpětně 
díváš na tento krok?
Stoprocentně dobrá volba! Hned jsem tam 
zažil asi nejlepší sezónu v kariéře. I když 
jsem začal nastupovat až po nějakém čase 
i na jiné pozici, tak to bylo v Boleslavi super. 
Zahrál jsem si i evropské poháry. Měli jsme 
fakt kvalitní tým.  

Pozici ti trenér Weber musel upravit kvůli  
nestárnoucímu Markovi Matějovskému, že?
Jo. Hrálo se na dva útočníky a uprostřed 
operovali Mára s Michalem Hubínkem –  
a hráli fakt dobře. Tak mě trenér zkoušel na 
pravé záloze. Šlapali jsme, vyhrávali jsme  
a dařilo se nám střílet spoustu gólů. 

Výkony v dresu Mladé Boleslavi ti pomohly  
i do reprezentace. V době „covidové“ jsi na-
stoupil v Lize národů v Olomouci proti Skot-
sku v základní sestavě. Vnímáš to tak?
Asi jo. Ale byla to souhra náhod. Každopád-
ně mám z toho radost a reprezentační start 
mi už nikdo nikdy nevezme. 

„REPREZENTAČNÍ START  

MI UŽ NIKDO NEVEZME“

S Lukášem Budínským jsme probrali nejen ak-
tuální stav, ale kreativní záložník zavzpomínal  
i na angažmá v Mladé Boleslavi, kam odešel prá-
vě z Karviné po sezóně 2018/2019. Zahrál si za 
reprezentaci a minulé léto přestoupil do Os-
travy. Řeč se v rozhovoru stočila samozřej-
mě i k trenérovi Pavlu Vrbovi, který však na 
lavičce slezského klubu dlouho nevydržel…
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Ovšem v klubu z města automobilů jsi do 
konce smlouvy nevydržel. Spolu s Jiřím Klí-
mou tě koupil ostravský Baník…
…pod trenérem, který tam po konci Jozefa 
Webera přišel (Karel Jarolím – pozn. aut.), 
jsem tam nechtěl zůstat. Nabídka Baníku 
mi dávala smysl. Mluvil jsem s vedením  
i trenérem. Měl jsem i jiné nabídky, ale 
lákalo mě poznat jeden z největších čes-
kých klubů a pravidelně nastupovat před 
skvělými fanoušky.  

Jenže v Baníku jsi toho dohromady příliš 
neodehrál. Neříkal sis, že to bylo špatné 
rozhodnutí?
Přišel jsem a začalo se dařit. Trenér neměl 
důvod sahat do sestavy. Navíc i hráči na 
mojí pozici byli produktivní. Musel jsem zů-
stat trpělivý, ale bylo to samozřejmě pro 
mě těžké. Chuť jsem pořád měl – někdo 
dostane víc šancí, někdo méně. S tím se 
musí počítat.   

V létě získal Baník kouče Pavla Vrbu. Byla  
to i pro tebe nová šance?
V přípravě se to rotovalo, pak přišla něja-
ká zranění. Dostal jsem necelou půlhodinu  
v prvním zápase proti Olomouci, potom  
už nic. Mě mrzí, že se mnou nikdo moc ne-
mluvil! 

Na začátku minulého týdne ale Pavel Vrba 
skončil. Překvapilo tě, že vydržel pouhých 
jedenáct kol?
Vůbec jsem to nečekal, bylo to pro mě pře-
kvapení. Nevím, co se v Ostravě dělo po 
mém odchodu do Karviné, ale výsledky 
nebyly ideální. A hra se asi také nikomu 
nezamlouvala. Takže asi musel skončit.  

Těšil ses v létě na spolupráci s takovým  
trenérem ověnčeným úspěchy z Plzně?
Ano, těšil jsem se na něho. Každý trenéra 
Vrbu zná, ví o těch úspěších. Byl jsem fakt 
v očekávání, jak trénuje, jak se chová atd.

Zpátky do současnosti – je druhá liga jiná 
než před lety, kdy jsi pomohl k postupu?
Přijde mi aktuálně vyrovnanější. Když jsme 
postupovali tenkrát v sezóně 2015/2016, 
tak nahoře byly tři nebo čtyři týmy. Teď? 
Při pohledu na tabulku jedna výhra nebo 
prohra vlastně skoro nic neřeší. Mezi prv-
ním a sedmým týmem je rozdíl pouhých 
šesti bodů. 

Do konce podzimu zbývají čtyři kola, dnes 
hostíme Duklu. Deset bodů by to asi chtělo 
získat, že?
Doufám, že se nám to povede. Body po-
třebujeme, ale soupeři to nebudou vůbec 
jednoduší. Dnes s Duklou očekávám lepší 
terén než minulý týden v Prostějově a sou-
peř asi bude chtít hrát fotbal. Musíme to 
ubojovat a urvat tři body. Oba týmy jsou po 
poháru, ale určitě Dukla měla těžšího sou-
peře než my. Musíme to zvládnout!
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Od samotného úvodu se druholigový fa-
vorit usadil na polovině domácích. V šesté 
minutě byl ve vápně evidentně podražen 
Zych, ovšem penaltu sudí Vokoun nenaří-
dil. Soběslav vsadila vše na obranu – bráni-
la poctivě ve velkém počtu a spoléhala na 
brejky. Po čtvrthodině se Karvinští pokusili 
soupeře překvapit rychle vhozeným autem. 
Rezek si míč navedl na střelu, ale netrefil 
branku. Potom našel Soukeník dlouhým 
pasem Memiće, ten vrátil míč před bránu, 
avšak po špatném zákroku brankáře se  
k míči Zych ani Cienciala nedostali.

Gólman domácích Červenec své zaváhání 
napravil ve 34. minutě, kdy hezky zlikvi-
doval projektil Ciencialy z dálky. Pět minut 
před pauzou se opět připomněl Kacper 
Zych, když se otáčel kolem svého strážce, 
ale z osmi metrů nezakončil.

O přestávce se karvinští trenéři rozhod-
li pro tři změny – v šatně zůstali Souke-
ník, Zych a Rezek. Místo nich šli na hřiště  

Kokovas, Durosinmi a Málek. Na stopera 
se ve vedle Dávida Krčíka stáhl ze středu 
zálohy Juraj Teplan. A právě Málek oživil 
ofenzivu, což dokumentoval jeho slušný  
a nebezpečný pokus z dálky.

O chvíli později se už hosté radovali. 
Na výborně zahranou standardní situ-
aci Kokovase si počkal důrazný Rafiu  
Durosinmi. U míče byl nigerijský útočník 
hlavou dřív než gólman domácích a míč 
nakonec uklidil nohou do sítě. Domácím  
v průběhu druhé půle došly síly a brankáře 
Ciupu přímou střelou vůbec neohrozili. 

Jediným jejich světlým okamžikem byl vol-
ný přímý kop – Mazuch to myslel chytře, 
chtěl překvapit Ciupu, ale míč se jen těs-
ně mezi tři tyče nevešel. Nakonec však 
pojišťující gól přišel – v poslední minutě 
řádné hrací doby se podruhé v utkání  
a počtvrté v letošní „pohárové sezóně“ 
trefil Rafiu Durosinmi po přízemním centru  
Memiće.

Znovu po roce si fotbalisté MFK vybojovali účast mezi nejlepší šestnáctkou.  
Ve třetím kole MOL Cupu totiž zvládli hned dvě nástrahy – dalekou cestu a divizního 
domácího soka. Svěřenci Tomáše Hejduška zvítězili na jihu Čech v Soběslavi bez 
problémů 2:0 po trefách Rafia Durosinmiho.

PŘES SOBĚSLAV DO OSMIFINÁLE

MOL CUP

FK SPARTAK SOBĚSLAV – MFK KARVINÁ 0:2 (0:0)

BRANKY 55. a 90. Durosinmi

SESTAVA Ciupa - A. Krčík, Soukeník (46. Kokovas), D. Krčík, Rolinek - Boháč (70. Motyčka), 
Teplan - Rezek (46. Málek), Memić, Cienciala - Zych (46. Durosinmi).

TRENÉR  
TOMÁŠ 

HEJDUŠEK

„Zápas jsme měli jednoznačně pod kontrolou, ale chybělo tomu víc gólů.  
Už v prvním poločase jsme měli jít do vedení, ale zlobí nás předfinální fáze. Kromě 
postupu je pozitivní i čisté konto vzadu. Kluci hráli zodpovědně a soupeři nedovo-
lili vlastně žádnou pořádnou střelu. Vyšla nám také střídání, a to je vždycky fajn.“

RAFIU  
DUROSINMI

„Z postupu do dalšího kola mám samozřejmě velkou radost – i z gólů, kterými 
jsem pomohl. Soběslav nebyla příliš těžkým soupeřem, bylo to o nás.“



TŘICÁTÁ SEZONA

1993/94 - 2022/23
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Valmez se před 
dvěma týdny  
v Karviné prezen-
toval skvěle a vý-
sledek 4:1 může 
působit krutě. Do-
mácí tým využil 
pomoci několika 
hráčů A-týmu, 
a přestože úvod 
zápasu nebyl dle 
představ, tři body 

zůstaly doma na Kovoně. „Lepší soupeř 
tady ještě nebyl. Mysleli jsme si, že Valmez 
stejně jako ostatní soupeři zaleze a bude 
čekat. Jenže ono ne – napadali nás, hráli vy-
soko a v prvním poločase hráli moc dobře. 
Pomohl nám v úvodu neuznaný gól soupeře, 
naopak my jsme vlastně z první šance skó-
rovali. Soupeř sice asi zaslouženě srovnal, 
ale pak už jsme měli zápas pod kontrolou 
a ve druhé půli byli naši kluci jasně lepší,“ 
prohlásil trenér Marek Bielan.

Naposledy v Břidličné, kde mladý rezerv-
ní tým vyhrál 2:0, bylo utkání otevřené až 
do konce. Karvinští šli sice do vedení už ve 
druhé minutě díky trefě Jurčáka, ale pak 

neproměnili několik šancí, a přestože šli 
domácí na začátku druhé půle do deseti, 
hostům z Karviné to ublížilo. V dalších mi-
nutách „přežili“ několik šancí a v nasta-
veném čase rozhodl Zych. „Pochvala pro 
kluky za přístup k utkání. Nasazením a bo-
jovností jsme uhráli povinné tři body,“ řekl 
spokojený trenér.

Karvinou B čekají v podzimní části už jen 
dva duely. Zítra doma na Kovoně proti  
Novému Jičínu a za týden v Bohumíně. 
„Cíl pro zbývající dvě kola je jasný. Uhrát to-
lik bodů, abychom zůstali na špici. Chceme 
přezimovat první nebo druzí,“ dodal odhod-
laně Marek Bielan.

Po čtvrtém vítězství v řadě vystřídala karvinská rezerva na prvním místě tu opavskou. 
Kromě domácí výhry s Valašským Meziříčím zvítězili svěřenci Marka Bielana  
i v Břidličné – tam teprve podruhé od začátku sezóny udrželi čisté konto.

BÉČKO JE V ČELE DIVIZE!

B-TÝM

Glanz optik_inzerce_148x40 mm.indd   1 15.01.21   20:08
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×

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?  pantofle

Karta × hotovost?  karta

Blondýny × brunety?  brunety

12 MFK KARVINÁ

Vladimír 

Neuman  #1 brankář

křížový  

výslech

WWW.MFKKARVINA.CZ



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 

24. 10. 03. 11. 2022
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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



fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28
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V pěti zápasech dokázal tým pod vede-
ním trenéra Tomáše Červenky svým sou-
peřům nasázet čtyřiadvacet gólů. V pří-
jemném „babím létě“ se hrálo na dvou 
hřištích současně (přírodní a umělá tráva 
v areálu Městského stadionu v Karviné-Rá-
ji). Všechny týmy si vyzkoušely hru na vel-
ké hřiště. „Dá se říct, že jde o přípravu na 
přechod do starších žáků,“ podotkl Tomáš  
Červenka.

A především úspěšný mládežnický trenér 
kvituje republikovou konfrontaci. „Proto jsme 
rádi, že se nám zápasy v domácím prostředí 
výsledkově vydařily. Všichni kluci si vyzkou-
šeli hru na velkém hřišti v ideálním počasí,“  
dodal spokojený Červenka. V úterý 8. listo-
padu se série pod názvem Minirepublika pře-
souvá do Brna.

Tým U13 nezaváhal a v domácím prostředí potvrdil roli favorita – mezi dalšími pěti 
týmy ovládl druhý díl minirepublikového mistrovství mladších žáků, který se konal 
12. října. Další turnaj z této série je na programu druhé listopadové úterý v Brně.

VÍTĚZNÁ MINIREPUBLIKA

MLÁDEŽ

fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28

Výsledky:

Karviná – Svratka Brno 
Karviná – Polanka
Karviná – SFC Opava
Karviná – FK Orlicko
Karviná – SKP České Budějovice

1:0
8:0
5:0
4:1
6:1
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U13
Vedoucí celek nejvyšší soutěže této věko-
vé kategorie potvrdil bez okolků ve Frýd-
ku-Místku roli favorita a kvalifikační turnaj 
opanoval. Svěřenci trenéra Tomáše Čer-
venky ze sedmi zápasů pět vyhráli a ve 
zbylých dvou remizovali. Zajímavostí je, že 
ani jednou obrana v čele s brankářem Voj-
těchem Chmelinou neinkasovala. „Potvrdi-
lo se, na čem jsme se shodli se všemi trené-
ry zúčastněných družstev – že to bude boj! 
Jsme samozřejmě rádi za postup a před se-
bou máme další cíl. Každopádně chceme vy-
lepšit loňské 8. místo z finálového turnaje,“ 
prohlásil spokojený kouč Tomáš Červenka.

Ve Frýdku-Místku se z postupu na finálový 
turnaj kromě MFK Karviná radovaly ještě 
týmy FC Hlučín a Baník Ostrava.

U12
Mladší žáci U12 se do kvalifikačního tur-
naje probojovali skrz úspěšně zvládnutý 

turnaj v rámci II. předkola. Bohužel dobře 
rozehranou kvalifikaci nedotáhli ve vy-
sněný postup. Svěřenci trenéra Jakuba  
Cisovského v extrémně vyrovnaném tur-
naji živili naději na postup na finálový 
turnaj neoficiálního mistrovství republi-
ky až do posledního zápasu. V něm však 
podlehli Hlučínu, a právě soupeř se tak na-
konec radoval z postupu spolu s Baníkem  
a Opavou. 

Porážka s Hlučínem nakonec přisoudila 
domácím konečnou šestou příčku. „I když 
se nám nepodařilo ve vyrovnané domá-
cí kvalifikaci postoupit, chválím kluky za 
předvedené výkony a nasazení od prvního 
až do posledního zápasu. Turnaj nám uká-
zal, na čem musíme dále v tréninku praco-
vat,“ uvedl kouč Cisovský.

U8
Malí fotbalisté MFK zvládli předkolo a o nece-
lý měsíc později i kvalifikaci a můžou se těšit 

Z tří kvalifikačních turnajů proměnily týmy MFK dva v radost a postup na finálové 
měření sil – povedlo se to mladší přípravce U8 a mladším žákům U13! V kvalifikaci 
neuspěli pouze žáci U12. Další kategorie (U9, U10 a U11) se do kvalifikace neprobojovaly 
vůbec.

FINÁLE PLANEO CUPU  
SI ZAHRAJÍ TÝMY U8 A U13

Výsledky:

Karviná – Frýdek-Místek
Karviná – Opava
Karviná – Baník Ostrava
Karviná – Val. Meziříčí
Karviná – Hlučín
Karviná – Hranice
Karviná – Poruba

Výsledky:

Karviná – Vítkovice 
Karviná – Val. Meziříčí
Karviná – Opava 
Karviná – Zlín 
Karviná – Baník Ostrava 
Karviná – Poruba 
Karviná – Hlučín

1:0
1:0
0:0
4:0
1:0
0:0
2:0

1:0
2:1
0:2
1:2
0:3
2:0
0:3
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na velký finálový turnaj, který se uskuteční 
na jaře 2023. Z kvalifikačního turnaje, který 
se konal ve Sportovním centru Kovona, po-
stoupil spolu s domácím týmem pod vede-
ním trenérů Cisovského a Kačinského ještě  
Hlučín a Kobeřice.

Domácí vyhráli všechny své zápasy, v sedmi 
duelech nastříleli 42 gólů! „Pochvalu zaslou-
ží všichni kluci, kteří i za deště a nepříznivého 
počasí nechali na hřišti vše a předvedli krás-
né individuální akce, těší nás hlavně hra 1 na 
1. Odměnou za pondělní výkon je pro kluky 

postup do finálové části,“ uvedl evidentně 
spokojený trenér U8 Jakub Cisovský.

Výsledky:

Karviná – Hlučín
Karviná – Přerov 
Karviná – Kobeřice 
Karviná – HFK Olomouc 
Karviná – Havířov 
Karviná – Baník Ostrava 
Karviná – Poruba

7:2
8:1
2:0
7:1
10:1
4:2
4:0



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

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

REKLAMNÍ PARTNEŘI
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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

14. NE 30. 10. 10:15

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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Záběr ze sci-fi filmu?
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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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1 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 FILIP RADA 5. 9. 1984

29 B JAN ŠTOVÍČEK 13. 8. 1999

30 B JAN ČTVRTEČKA 14. 8. 1998

5 O JIŘÍ PIROH 31. 8. 1995

6 O ROMAN HOLIŠ 21. 5. 1998

16 O FILIP MATOUŠEK 12. 7. 2001

26 O JAKUB BARAC 4. 8. 1996

27 O ARNAUD KONAN 15. 5. 2000

38 O VÁCLAV SVOBODA 12. 1. 1990

3 Z JAKUB UHLÍŘ 16. 3. 2002

7 Z JAN PETERKA 22. 4. 1990

8 Z FILIP HAVELKA 21. 1. 1998

10 Z PAVEL MOULIS 7. 4. 1991

11 Z MARTIN DOUDĚRA 1. 2. 2002

15 Z ŠTĚPÁN ŠEBRLE 4. 9. 2002

17 Z KIM SEUNG BIN 28. 12. 2000

18 Z DANIEL SOUČEK 18. 7. 1998

19 Z ONDŘEJ ULLMAN 2. 4. 2000

20 Z JIŘÍ HRUBEŠ 3. 2. 2001

23 Z DAVID KOZEL 28. 11. 2001

28 Z LUKÁŠ BUCHVALDEK 30. 1. 1996

39 Z DANIEL KOZMA 26. 8. 1995

9 Ú MAREK ČERVENKA 17. 12. 1992

14 Ú QUADRI ADEBAYO ADEDIRAN 10. 10. 2000

21 Ú DAVID HUF 23. 1. 1999

22 Ú LUKÁŠ MATĚJKA 19. 12. 1997

25 Ú JAKUB HODEK 4. 9. 2001

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 PETR RADA  

ASISTENT TRENÉRA JIŘÍ VÁGNER  

TRENÉR BRANKÁŘŮ FILIP RADA 

KONDIČNÍ TRENÉR MICHAL DRAGIJSKÝ 

VEDOUCÍ MUŽSTVA TOMÁŠ MEJZR 

FYZIOTERAPEUTKA KAISA BRABCOVÁ 

MASÉR JAROSLAV ŠEFL 

KUSTOD JAN ŠVESTKA


