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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



SEKTOR D3 D6 D5

ŘADA 3 5 6

SEDADLO 25 1 32

Odměnu si lze vyzvednout po utkání ve Fanshopu na Městském stadionu 
v Karviné-Ráji nebo do středy 24. 8. 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.  3 3 0 0 6:1 5 9

2. 3 2 1 0 7:2 5 7

3. 3 2 1 0 7:3 4 7

4.
JIHLAVA

3 2 1 0 5:2 3 7

5.
 

3 2 1 0 3:1 2 7

6. 3 2 0 1 5:4 1 6

7. 3 1 1 1 5:4 1 4

8. 3 1 1 1 3:4 -1 4

9. 3 1 1 1 2:3 -1 4

10. 3 1 0 2 4:4 0 3

11. 3 1 0 2 4:5 -1 3

12. 3 0 2 1 3:5 -2 2

13. 3 0 2 1 2:5 -3 2

14. 3 0 1 2 3:6 -3 1

15. 3 0 0 3 3:7 -4 0

16. 3 0 0 3 0:6 -6 0

AKTUÁLNÍ KOLO (4)

MFK KARVINÁ – 

FC VYSOČINA JIHLAVA

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

20. 8.

17:00

SFC OPAVA – MFK VYŠKOV 19. 8.  18:00

FK TŘINEC – SK SLAVIA PRAHA B 20. 8.  10:15

FK DUKLA PRAHA – FK VARNSDORF 20. 8.  16:30

1. SK PROSTĚJOV – SK SIGMA OLOMOUC B 20. 8.  17:00

SK LÍŠEŇ – FK VIAGEM PŘÍBRAM 20. 8.  17:00

AC SPARTA PRAHA B – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
21. 8.  10:30

FC SILON TÁBORSKO – MFK CHRUDIM 21. 8.  17:00

UPLYNULÉ KOLO (3)

FK VIAGEM PŘÍBRAM –  

MFK KARVINÁ

STADION NA LITAVCE, PŘÍBRAM

1:1 

(0:1)

MFK CHRUDIM – FC VYSOČINA JIHLAVA 1:2

FK TŘINEC – FK DUKLA PRAHA 2:0

SK SLAVIA PRAHA B – AC SPARTA PRAHA B 4:2

MFK VYŠKOV – FC SILON TÁBORSKO 3:1

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM – 

SK LÍŠEŇ
1:2

SK SIGMA OLOMOUC B – SFC OPAVA 1:0

FK VARNSDORF – 1. SK PROSTĚJOV 2:0
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ADAM A DÁVID

KRČÍKOVI:

„SPOLEČNÉ ANGAŽMÁ  

SI UŽÍVÁME“

Bratři v A-týmu MFK Karviná? To tady ještě 
nebylo – tedy až do druhé poloviny července. 
Adam a o pár týdnů později i jeho mladší bratr 
Dávid podepsali smlouvu v Karviné. Od té doby 
spolu bydlí a zvykají si na nové prostředí. Tím, 
že Dávid na jaře působil v Jihlavě, se nabízelo, 
že právě před domácím utkáním proti Vysočině 
vznikne společný rozhovor…

Pánové, jak si užíváte společné angažmá  
v Karviné?
Dávid Krčík: Velice! Už jsme spolu hrávali  
v Liptovském Mikuláši a je to fajn. Navíc  
nastupujeme vedle sebe, jsme na sebe 
zvyklí, jsou mezi námi i automatismy. 
Adam Krčík: To můžu potvrdit. Nemysleli 
jsme si, že si ještě někdy spolu zahrajeme 
v jednom týmu (úsměv). Je to fajn, užíváme 
si to a hlavně chceme být oba prospěšní 
pro celý tým.

Adam podepsal smlouvu dřív. V plánu tedy 
nebylo, že budete hrát oba za Karvinou,  
že?
DK: Ne, to vůbec ne. Mně se Karviná ozva-
la vlastně až na poslední chvíli. A rád jsem 
nabídku přijal. 

Bydlíte spolu, nebo každý máte svůj byt?
DK: Zatím bydlíme spolu, ale brzy se to 
změní. Adamovi přijede přítelkyně, která 
studuje v Olomouci, takže bude na čase se 
rozdělit, aby také měli soukromí (úsměv). 

Kdo se stará o domácnost?
DK: O to se dělíme. Ale já dělám tu podřad-
nou práci, třeba umývám nádobí (smích). 
Adam vaří a musím říct, že dobře.

Jako Masterchef? 
AK: To zase ne. Spíš klasiku – kuřecí maso, 
rýži, brambory, nějaké těstoviny. Prostě nic 
komplikovaného.

Rodina se už za vámi byla v Karviné podívat?
AK: Ano, rodiče byli na prvním domácím 
zápase s Vlašimí a budou jezdit i na další 
utkání. Podporují nás a fandí celý život. 
DK: Líbilo se jim tady. Byli překvapení  
z atmosféry a celkově ze stadionu. Fandi-
lo se po celý zápas, líbili se jim naši skalní  
fanoušci, ultras byli skvělí. Chválili si to!

S českým fotbalem už máte zkušenosti. 
Ty, Adame, jsi hrával za Znojmo, Dávid na 
jaře za Jihlavu. Pozorujete rozdíl mezi Čes-
kem a Slovenskem, a teď nemyslím po fot-
balové stránce, ale spíš životní.



7
JIHLAVA

BRATŘI KRČÍKOVI

DK: To jsou minimální rozdíly.
AK: V obchodě pořád přepočítávám ceny 
(smích). Vidím koruny, tak v hlavě už po-
čítám kolik je to eur. Ceny jsou v obou stá-
tech podobné, ale pamatuji si, že čtyři pět 
let nazpátek ve Znojmě bylo u vás levněji. 
Aktuálně se mi zdá, že cenové rozdíly jsou 
zanedbatelné.
DK: Já teda nepřepočítávám, už jsem si za 
ten půlrok v Jihlavě zvykl (smích).
AK: Eurem platíme na Slovensku už třinác-
tým rokem, takže v hlavě to máme nasta-
vené tak, že jakoukoliv měnu hned přepo-
čítáváme. Myslím, že Češi to dělají taktéž, 
když přijedou kamkoliv do zahraničí.

Pojďme k dnešnímu zápasu. Dávide, jak  
se těšíš na duel s Vysočinou?
DK: Hodně se těším. Po podpisu smlou-
vy mi v hlavě hned naskočilo, že budeme 
hrát brzy proti Jihlavě. A pozor – nebude to 

snadné. Je to jedno z mála mužstev, které 
chce hrát fotbal. Jejich dosavadních sedm 
bodů mě proto ani nepřekvapuje a mají je 
zaslouženě.

Takže dvě venkovní výhry nebudou náhoda?
DK: Myslím, že ne. Ale my jim to dnes pře-
kazíme. Několik hráčů sice odešlo, ale kos-
tra týmu zůstala, což je vždy důležité. Lídři 
jsou jasní, Lukáš Zoubele a Matúš Lacko. 
A kolem nich jsou mladí, šikovní a běhaví 
kluci.  

Asi se shodneme, že oproti zápasu v Příbra-
mi se musíme zlepšit, že ano?
AK: Stoprocentně. Výkon nebyl dobrý a ani 
sám se sebou jsem nebyl spokojený. Musí-
me zabrat, aby i předváděná hra byla lepší.  

Váš bývalý klub Liptovský Mikuláš má za 
sebou pět zápasů a stále čeká na výhru. 
Sledujete výsledky Tatranu?
AK: Jasně, že ano – s hráči jsem i v kon-
taktu. Měli těžší los, naposledy prohráli 1:5 
se Slovanem Bratislava. Na druhou stranu 
je tam nový trenér, který po hráčích vyža-
duje něco jiného, takže se s tím hráči tepr-
ve sžívají. Ale myslím si, že je škoda těch 
utkání, ve kterých pouze remizovali. Klidně 
mohli mít o čtyři body víc. 

Má klub na první šestku?
AK: Asi ne. V minulé sezóně jsme měli sil-
nější kádr a byli jsme na hraně. Ale fandím 
jim, ať jsou co nejvýše. Ti hráči si to zaslou-
ží. 
DK: Adam to řekl přesně. Víc k tomu není 
co dodat. 

V kolika letech jste začali s fotbalem?
AK: Já začal v pěti nebo šesti letech  
s o rok staršími. A Dávid začal hrát fotbal 
díky mně. Chodil se dívat na tréninky.
DK: Je pravdou, že u mě to bylo trochu 
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specifické. Se svojí věkovou kategorií jsem 
začal trénovat asi až v deseti letech. Před-
tím jsem hrával tady s bráchou, s klukama 
o čtyři roky staršími. Pouze jsem s nimi tré-
noval, zápasy jsem nehrával. Maximálně 
nějaké zimní nebo letní turnaje.

Vždycky jste byli obránci?
DK: Né, byl jsem střední záložník. Tři a půl 
roku jsem stoper.
AK: Já hrával většinou kraje, někdy i střed.

Komu fandíte, jaký tým sledujete?
DK: Nemám vyloženě oblíbené mužstvo, 
ale fandím Manchesteru City. Líbí se mi, 
jak se prezentují. Rukopis trenéra Guardio-
ly tam je jasný. 
AK: Také nemám konkrétně žádný klub ex-
tra oblíbený. V Německu se rád podívám 
na Borussii Dortmund, v Itálii zase na Inter 
Milán. A samozřejmě se dobře dívá i na již 
zmiňovaný Manchester City, ale třeba i na 
Liverpool.
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Historie firmy JOMA začala v roce 1965  
a v současnosti patří k předním světovým 
výrobcům sportovního vybavení pro fot-
bal, futsal, volejbal, basketbal, atletiku, 
tenis a mnoha dalších sportů. Toto vy-
bavení používají špičkové týmy po celém 
světě. „Jsme velice rádi, že jsme dospěli  
k spolupráci s MFK Karviná. Jde o klub  
s historií, který rozvíjí fotbal péčí o mlá-
dežnické týmy. Je také významným klubem 
pro celý široký region a klubem, který má 
řadu podporovatelů a fanouškovské zázemí. 
Těšíme se na spolupráci a věříme, že bude 
úspěšná,“ prohlásil ředitel společnosti 
Joma pro Českou republiku Milan Prokš.

Pouhým vybavením, do kterého se po-
stupně převléknou další týmy MFK, to však 
ještě nekončí. Pro fanoušky se chystá pro 
blízkou budoucnost i jedna atraktivní no-

vinka. „Věříme, že brzy v prostorách stadio-
nu otevřeme pro fanoušky modernizovaný 
fanshop,“ doplnil Milan Prokš. 

Nově navázanou spolupráci s tradiční 
značkou pochopitelně kvituje i samot-
ný klub. „Rozhodli jsme se pro změnu a již 
nyní mohu konstatovat, že to byla správ-
ná volba. Společnost Joma s námi aktiv-
ně spolupracuje a v mnohém nám vychází 
vstříc. Za vzájemnou spolupráci jsme rádi. 
Věřím, že společně budeme vítězit,“ prohlá-
sil člen představenstva MFK Karviná Petr 
Hort. Doplnil ještě, že v prvních zápasech 
bude tým hrávat ve žlutých a zelených 
dresech s černými trenýrkami. Důvod je 
prostý - bílá kombinace, která bude pri-
márně určená pro domácí zápasy, zatím  
nedorazila.

Po dlouhých letech mění slezský klub značku vybavení – německý Adidas střídá 
na příští roky španělská Joma. Pro tento soutěžní ročník budou mít tři sady – bílou, 
zelenou a žlutou.

MFK KARVINÁ NOVĚ POUŽÍVÁ 
VYBAVENÍ ŠPANĚLSKÉ ZNAČKY JOMA   
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×

Fotbal × hokej v televizi?  HOKEJ

Ronaldo × Messi?  MESSI

Útok × obrana?  ÚTOK

Televize × internet?  INTERNET

Facebook × instagram?  INSTAGRAM

Filmy × seriály?  filmy

Léto × zima?  LÉTO

Tenisky × pantofle?  tenisky

Karta × hotovost?  KARTA

Blondýny × brunety?  BLONDÝNY

12 MFK KARVINÁ

rajmund

mikuš  #29 záložník

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 

22. 08. 08. 09. 2022
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Druholigový favorit se v Hranicích herně 
trápil od první do poslední minuty. Domácí 
zahrozili v úvodu, když po zbrklé rozehráv-
ce slezského celku střílel hranický hráč 
nad bránu – tu hájil Vladimír Neuman.

V jednadvacáté minutě trefil David Mo-
tyčka z hranice vápna tyč. O šest minut 
později se už měnilo skóre. Hosté si ne-
chali vzít balon díky zdravé agresivitě 
domácího celku, míče se zmocnil Jakub  
Rolinc a tvrdou střelou těsně nad hlavou 
brankáře Neumana jej překonal.   

Hranice hrozily celý zápas ze standard-
ních situací, ve vzduchu měli hosté problé-
my. Na obou stranách se ještě do konce 
první půle našlo několik šancí a chvíli před 
pauzou bylo srovnáno. Tentokrát už David  
Motyčka zamířil z podobného místa jako 
pár minut nazpět přesně a domácí gólman 
byl bezmocný! „Chtěl jsem hlavně trefit 
bránu a to se povedlo. Z naší strany nebyl 
výkon nic moc. Jsem aspoň rád, že se mi 

podařilo vstřelit gól, který pomohl týmu,“ 
řekl kapitán ligového dorostu z minulé se-
zóny.

Do druhé půle udělali trenéři tři změny, 
ovšem herní projev se moc nezměnil. Kar-
vinští už sice byli aktivnější než domácí, 
ale stále to nebylo ono. Hned v úvodu tre-
fily Hranice tyč a vzápětí udeřilo na druhé 
straně – hezký centr Ciencialy si našel 
střídající Durosinmi a hlavou se zblízka, 
stejně jako v ligovém zápase s Vlašimí, ne-
mýlil. 

Kdo si myslel, že hráči v zeleno-bílé kombi-
naci přidají další góly a rychle duel rozhod-
nou, byl na omylu. Domácí stále cítili šan-
ci, Slezané však nedokázali nic vymyslet. 
Šest minut před koncem normální hrací 
doby byl druholigový tým za svou pasivi-
tu potrestán! Nejprve Neumanovi pomohla 
tyč, ale míč se odrazil přímo k domácímu 
Hapalovi, který neměl těžkou práci uklidit 
míč do prázdné brány. 

Karvinští na hřišti třetiligového nováčka nepodali vůbec dobrý výkon  
a postup do 2. kola MOL Cupu si zajistili až po penaltovém rozstřelu,  
ve kterém se nemýlili bratři Krčíkové, Lukáš Cienciala a Rafiu Durosinmi. 
Naopak domácí hned dvakrát neuspěli.

POSTUP! ALE S PROBLÉMY...

SK HRANICE – MFK KARVINÁ 2:2 (1:1) 1:4 NP

BRANKY 27. Rolinc, 84. Hapal – 41. Motyčka, 51. Durosinmi

SESTAVA
Neuman – Zedníček (46. A. Krčík), D. Krčík, Šindelář, Rolinek – Nešický  
(46. Soukeník), Motyčka (64. Boháč) – Rezek (85. Clement), Málek (95. Teplan), 
Cienciala – Svoboda (46. Durosinmi).

TRENÉR 
TOMÁŠ 

HEJDUŠEK

„Naší lehkovážností a přístupem některých hráčů jsme dovedli utkání až  
do prodloužení a následného penaltového rozstřelu. Zaplaťpánbůh, že jsme pe-
nalty zvládli, ale někteří hráči si musí uvědomit, že takhle se nehraje v základní 
sestavě a už vůbec ne v Karviné!“



15
JIHLAVA

MOL CUP

Domácí cítili obrovskou šanci projít překvapivě do dalšího 
kola. Třicetiminutové prodloužení toho moc nenabídlo a pe-
naltovou loterii hráči MFK zvládli. Domácí nedali dvě penalty, 
když jednu skvěle lapil Neuman a druhou namířil domácí hráč 
vysoko nad bránu. 

Fotbalisté Karviné tak s velkým štěstím prošli do dalšího kola 
MOL Cupu, jehož úředním hracím dnem je středa 14. září. Soupeř je zatím neznámý.



fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28
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Alarmující byl především výkon v úvod-
ním kole ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
kde nebýt brankáře Vladimíra Neumana, 
mohli domácí vyhrát výraznějším rozdílem. 
„Prohrát se pochopitelně může, ale ne po 
takovém výkonu. Jsem strašně zklamaný 
z přístupu hráčů k utkání. Asi si mysleli, 
že to půjde samo a domácí se porazí sami.  
Ale opak byl pravdou,“ nechápal trenér 
B-týmu Marek Bielan po ještě lichotivé 
prohře 0:2.

O osm dnů později v domácí premiéře proti 
Polance už byl výkon jeho svěřenců lepší. 
Přestože dvakrát v utkání prohrávali, po-
každé stačili vyrovnat. A v závěru mohli 
vstřelit i vítěznou branku. „Anebo inka-
sovat a neměli bychom nic. Remíza je po 
průběhu utkání zasloužená pro oba týmy,“ 
uznal Bielan po zápase, který byl poměr-
ně „ostrý“. Rozhodčí rozdal hned jedenáct 
žlutých karet.

Nejbližší program béčka? Už dnes hraje 
v Rýmařově a příští týden v neděli hostí 
doma nováčka – Unii Hlubina. Ostravský 
klub vstoupil do sezóny skvěle. Po dvou 
kolech má na svém kontě plný počet šesti 
bodů za výhry v Břidličné (3:2) a doma se 
silným Bohumínem (3:0).

Vstup do sezóny nevyšel rezervnímu diviznímu týmu podle představ. Z duelů ve 
Frenštátě a doma s Polankou bral pouze jediný bod.

PO DVOU KOLECH POUZE BOD

B-TÝM

fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28

FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM – 

MFK KARVINÁ B
2:0

MFK KARVINÁ B –  

POLANKA NAD ODROU 
2:2

RÝMAŘOV – 

MFK KARVINÁ B
20. 8. | 16:30

MFK KARVINÁ B –  

UNIE HLUBINA 
28. 8. | 10:15

BÍLOVEC – 

MFK KARVINÁ B
4. 9. | 16:30

MFK KARVINÁ B –  

HAVÍŘOV 
11. 9. | 10:15

KRNOV – 

MFK KARVINÁ B
18. 9. | 15:00

MFK KARVINÁ B –  

BRUNTÁL 
25. 9. | 10:15

OPAVA B – 

MFK KARVINÁ B
1. 10. | 10:15

MFK KARVINÁ B –  

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
9. 10. | 10:15

BŘIDLIČNÁ – 

MFK KARVINÁ B
15. 10. | 14:30

MFK KARVINÁ B –  

NOVÝ JIČÍN  
23. 10. | 10:15

BOHUMÍN – 

MFK KARVINÁ B
30. 10. | 14:30

Termíny a časy zápasů se mohou změnit.  
Pro aktuální rozpis navštivte www.mfkkarvina.cz

MFK KARVINÁ B – PODZIM 2022
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RADOST DĚTÍ Z COERVER KEMPU!
V posledním červencovém týdnu probíhal ve Sportovním centru Kovona Coerver 
kemp, na kterém se malí fotbalisté a fotbalistky zdokonalovali ve svých 
dovednostech pod vedením zkušených a licencovaných trenérů. Hned první den je 
přišli pozdravit a zapojit se do procesu i hráči A-týmu.

Každý den děti absolvovaly čtyři trénin-
kové jednotky. První tři byly zaměřené na 
zdokonalování herních činností (hravou  
a zábavnou formou) a závěrečný trénink 
byl o hře samotné. „Celý týden proběhl bez 
problémů, děti si to užily. Nejvíc pak hned 
první den návštěvu hráčů a realizačního 
týmu MFK Karviná. Z toho měli kluci i hol-
ky velkou radost, nečekali to. A především  
i samotní hráči, když byli malí, tak se urči-
tě podobných kempů zúčastňovali. Myslím, 
že pro děti, když viděli dospělé fotbalisty  
a mohli si s nimi zatrénovat nebo se vyfotit, 
to byla a je velká motivace do budoucna,“ 
podotkl s úsměvem organizátor kempu  
Tomáš Červenka s tím, že kempu se zú-
častnilo celkem čtyřiačtyřicet malých fot-
balistů a fotbalistek.

Na konci týdne obdrželi malí účastníci 
Coerver kempu odměny za splněné úkoly 
během celého týdne. „Na to se také těšili,“ 
zasmál se Červenka.

Tomáše Červenku rovněž potěšilo, že ne-
musel řešit žádný úraz a již nyní se připra-
vuje další ročník. V zimě pak proběhne mezi 
vánočními svátky i třídenní kemp v hale  
SC Kovona. „Aktuálně vše ladíme a brzy 
zveřejníme první informace,“ dodal. Záro-
veň poděkoval svým trenérským kolegům 
za spolupráci během celého týdne, proto-
že mnohdy je těžké vše skloubit i s pracov-
ními povinnostmi. Poslední červencový 
týden však všechno klaplo na podtrženou 
jedničku.



19
JIHLAVA

MLÁDEŽ



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

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

GENERÁLNÍ PARTNER MFK KARVINÁ, A.S.

REKLAMNÍ PARTNEŘI
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HARMONOGRAM

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

5. NE 28. 8. 10:15

6. ST 31. 8. 17:30

7. SO 3. 9. 10:15

8. SO 10. 9. 16:00

9. SO 17. 9. 10:15

10. SO 1. 10. 16:00

11. SO 8. 10. 16:00

12. SO 15. 10. 15:30

13. SO 22. 10. 15:00

14. NE 30. 10. 10:15

15. SO 5. 11. 15:00

16. NE 13. 11. 14:00



22 MFK KARVINÁ WWW.MFKKARVINA.CZ

Do finálového utkání se spolu s domácím 
týmem (na podzim vyřadil Lokomotivu Pe-
trovice, na jaře se odhlásilo Těrlicko) pro-
bojoval tým SK Horní Suchá. Oba týmy se 
dokonale znají, neboť spolu hrají stejnou 
soutěž – krajský přebor.

Vyrovnané utkání rozhodl jediný gól, kte-
rý vstřelil na začátku druhé půle Jakub 
Kratochvíl. Soupeř hrozil z rychlých pro-
tiútoků, které dobře řešil brankář Berger 
s pomocí obránců. Karvinští v ideálním 
fotbalovém počasí a na výborně připrave-
ném trávníku, za což je potřeba pochválit 
správce Sportovního centra Kovona, lépe 
zvládali fotbalové řešení rozehrávky a po-
stupného útoku. 

Soupeř využíval svých předností, což je 
síla nákopu a rychlost. „Pochvalu zaslou-
ží všichni hráči, vyzvednu výkon Bergera, 
Kratochvíla a Kříže na naší straně a hráče 
Horní Suché Bílého, který by určitě neza-

ostával za našimi hráči U15. Vlastně bych 
chtěl pochválit celý soupeřův tým za velmi 
dobrý finálový výkon,“ dodal spokojený 
trenér Gazda.

Po závěrečném hvizdu následoval slav-
nostní ceremoniál, během kterého předse-
da VV výboru OFS Karviná Jiří Lincer oba 
týmy pochválil a poděkoval jim za účast 
v této sezóně. To samé učinil i náměstek 
primátora statutárního města Karviné  
Andrzej Bizoń, který spolu s Lincerem pře-
dali oběma týmům medaile a vítězům i pu-
tovní pohár a vítěznou plaketu do kabiny.

Ve středu 1. června proběhlo pohárové finále pod hlavičkou Okresního fotbalového 
svazu Karviná. Celkovým vítězem se v kategorii žáků stal tým MFK Karviná B! Finálový 
zápas se konal na Kovoně – vítězům i poraženým gratuloval sám předseda VV OFS 
Karviná Jiří Lincer či náměstek primátora Andrzej Bizoń.

ŽÁCI OVLÁDLI POHÁR OFS KARVINÁ

MLÁDEŽ

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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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

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

19 Ú ANTONÍN SVOBODA 14. 3. 2002

24 Ú RAFIU ADEKUNLE DUROSINMI 1. 1. 2003

27 Ú MICHAL PAPADOPULOS 14. 4. 1985

28 Ú KACPER ZYCH 12. 5. 2002

33 Ú RAFAEL TAVARES DOS SANTOS 26. 6. 2000

1 B ADAM JÁGRIK 12. 4. 2000

13 B PAVEL SOUKUP 14. 4. 1995

— B PETR JANOTA 11. 6. 2004

2 O VOJTĚCH KŘIŠŤÁL 10. 7. 1999

5 O IRODOTOS CHRISTODOULOU 1. 5. 2002

6 O FILIP VEDRAL 26. 4. 1997

7 O ŠIMON GABRIEL 28. 5. 2001

11 O JAROSLAV PEŘINA 19. 1. 2000

14 O TOMÁŠ SVOBODA 20. 1. 2000

17 O MILAN PIŠKO 6. 3. 1996

26 O DANIEL JIŘÍK 21. 10. 2003

10 Z JAKUB SELNAR 13. 4. 2000

12 Z MIROSLAV TUREČEK 23. 10. 1998

15 Z LUKÁŠ ZOUBELE 20. 12. 1985

18 Z TOMÁŠ FRANĚK 17. 7. 2002

21 Z RADEK KŘIVÁNEK 21. 1. 2000

22 Z MATÚŠ LACKO 13. 4. 1987

23 Z JAN VÍTEK 14. 8. 2003

24 Z MIROSLAV KŘEHLÍK 11. 5. 2003

25 Z FARES SHUDEIWA 11. 5. 2002

27 Z LUKÁŠ FILA 7. 1. 2004

3 Ú MICHAL ZAHRADNÍK 20. 11. 2004

16 Ú MARVIS AMADIN OGIOMADE 1. 10. 2000

19 Ú JUSTIN ARAUJO-WILSON 26. 8. 2002

28 Ú MAME ALASSANE TALL 18. 9. 1999

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 JAN KAMENÍK 

ASISTENTI TRENÉRA
JOZEF PAVLÍK, 

MICHAL VESELÝ 

TRENÉR BRANKÁŘŮ TOMÁŠ POKORNÝ 

KONDIČNÍ TRENÉR TOMÁŠ JOSL 

VEDOUCÍ MUŽSTVA PETR ŠILHÁN 

FYZIOTERAPEUT RADIM KASAL 

LÉKAŘ JAKUB RÖHRICH

MASÉR ANTONÍN BURDA

JIHLAVA


