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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 D6 D4 D5

ŘADA 4 8 6

SEDADLO 1 4 31

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 14. 9. 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
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# KLUB Z V R P S RG B

1.  7 5 2 0 12:2 10 17

2. 7 4 2 1 9:8 1 14

3.
JIHLAVA

7 4 1 2 12:6 6 13

4. 7 4 1 2 11:7 4 13

5. 7 3 2 2 11:9 2 11

6. 7 3 1 3 12:10 2 10

7. 7 3 1 3 7:6 1 10

8. 7 2 4 1 7:8 -1 10

9. 6 3 0 3 11:9 2 9

10. 7 2 2 3 7:8 -1 8

11. 7 2 2 3 12:14 -2 8

12. 7 2 2 3 5:9 -4 8

13. 7 2 1 4 9:12 -3 7

14. 6 2 0 4 5:8 -3 6

15. 7 1 3 3 7:15 -8 6

16. 7 1 0 6 10:16 -6 3

AKTUÁLNÍ KOLO (8)

MFK KARVINÁ – 

AC SPARTA PRAHA B

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

9. 9.

17:00

SFC OPAVA – MFK CHRUDIM 9. 9.  18:00

FK TŘINEC – MFK VYŠKOV 10. 9.  10:15

1. SK PROSTĚJOV – FC SILON TÁBORSKO 10. 9.  17:00

SK LÍŠEŇ – FC VYSOČINA JIHLAVA 10. 9.  17:00

SK SLAVIA PRAHA B – FK VIAGEM PŘÍBRAM 11. 9.  10:15

FK DUKLA PRAHA – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
11. 9.  17:00

FK VARNSDORF – SK SIGMA OLOMOUC B 11. 9.  17:00

UPLYNULÉ KOLO (7)

MFK VYŠKOV – 

MFK KARVINÁ

SPORTOVNÍ AREÁL DRNOVICE

2:1 

(2:0)

MFK CHRUDIM – SK LÍŠEŇ 0:0

FK VIAGEM PŘÍBRAM – FK DUKLA PRAHA 1:0

SK SIGMA OLOMOUC B – FK TŘINEC 0:0

SK SLAVIA PRAHA B – FK VARNSDORF 3:2

FC SILON TÁBORSKO – AC SPARTA PRAHA B 1:0

FC VYSOČINA JIHLAVA – SFC OPAVA 0:1

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM –  

1. SK PROSTĚJOV
6:1
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Dominik 

Soukeník:

S novou letní tváří Dominikem Soukeníkem 
jsme probrali aktuální situaci, euforii  
v jeho mateřském Hradci Králové, volný 
čas a prozradil také svůj oblíbený klub, 
kterému fandí…

Dominiku, aktuálně se celý tým nenachází 
v dobrém rozpoložení po třech porážkách  
v řadě. Máš pro ně nějaké vysvětlení?
Naše hra je od začátku soutěže podobná. 
V úvodních duelech jsme měli potřebné 
štěstí, které nás teď v posledních zápa-
sech opustilo. Musíme se zvednout, potom 
přijde zlepšení. V tom je fotbal spravedlivý.   

Co pro to musí celý tým udělat, aby se prolo-
mila aktuální nepříznivá série?
Eliminovat individuální chyby a sehrát se. 
Stále ještě o sobě nevíme, potřebujeme vy-
hrávat víc osobních soubojů a sbírat odra-
žené míče. 

Shodneme se, že tým s ambicemi na postup 
by třikrát za sebou prohrát neměl, že?
Tři prohry jsou fakt dost. Je to ale jen o nás. 
Musíme se z toho dostat, vždyť sezóna je 
dlouhá. Na tréninku musíme makat ještě 
víc než doteď.

Druhá nejvyšší soutěž je nesmírně vyrov-
naná, bodové rozestupy jsou minimální. 

Vnímáš to ze hřiště stejně, že týmy jsou  
na podobné úrovni? 
Jo, je to tak. Náhoda to rozhodně není, pro-
tože všechny týmy mají kvalitu a opravdu 
může kdokoliv porazit kohokoliv. Myslím si, 
že F:NL bude vyrovnaná až do posledního 
kola. Nejde podcenit vůbec nikoho a je těž-
ké si před každým kolem jen tipnout, kdo 
zrovna vyhraje.  

Tipnul bys, že dnes porazíme rezervu Sparty? 
Jo, to bych si tipnul (úsměv).

Jak vůbec vnímáš B-týmy ve druhé nejvyš-
ší soutěži? Jsou víc nečitelné než ostatní  
celky?
To asi jo. Ale tím, že hrajeme už v pátek, tak 
si nemyslím, že by tady k nám přijeli s ně-
jakými áčkovými posilami. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že někdy to může být i na škodu, 
když jde hrát za rezervu víc kluků z A-týmu. 
Někdy je to fakt horší, než když nastoupí 
sehraní kluci z béčka, kteří trénují spolu 
celý týden. Přesto má Sparta obrovskou 
kvalitu, a to ve všech kategoriích. 

„SOUTĚŽ BUDE VYROVNANÁ 

AŽ DO POSLEDNÍHO KOLA“
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Momentálně má velkou kvalitu i Hradec  
Králové. Váš mateřský klub je ve FORTUNA: 
LIZE na skvělém třetím místě. Co na to  
říkáš?
Zápasy sleduju a musím říct, že z toho nej-
sem až tak překvapený. Tým má velkou 
mentální sílu a je strašně těžké proti němu 
hrát. To ostatně zažila Slavia hned na úvod 
sezóny.  

Jsi s bývalými spoluhráči v kontaktu? Jak 
vnímají aktuální pohled na tabulku?
Ve spojení s nimi jsem. Po minulé úspěšné 
sezóně už si z toho dělají srandu a říkají, že 
chtějí do Evropy (smích). Ale ne – berou to 
s pokorou.  

Pokud forma vydrží, tak dokážeš si předsta-
vit, co se bude ve městě dít, až se otevře 
nový stadion?
Hlad po fotbale v Hradci je a návštěvnost 
po dostavbě nového stadionu bude určitě 
dobrá. Aktuální návštěvnost trochu samo-
zřejmě snižuje fakt, že Votroci hrají „domá-
cí“ zápasy v Mladé Boleslavi. Chápu ale, 

že někdy je pro fanoušky problém dojet 
devadesát kilometrů na čtvrtou nebo pá-
tou odpolední třeba v neděli. Každopádně 
v Hradci Králové se na fotbal vždy chodilo. 
Až v posledních letech byla návštěvnost 
nižší kvůli zastaralému stadionu. 

Jak tráví Východočech volný čas v Karviné? 
Co tě baví?
S přítelkyní, která si tady už našla práci, 
trávíme společný čas se psem v příro-
dě. Snažíme se také poznávat místa, kde 
jsme ještě nebyli. Minulý víkend jsme třeba 
navštívili wellness v Zámečku Petrovice – 
tam se nám moc líbilo!  

Máš oblíbený klub, komu fandíš ve fot- 
bale?
Od dob, kdy do Chelsea přišel Petr Čech, 
fandím právě tomuto londýnskému klubu 
(úsměv). Ale celkově sleduji fotbal a jed-
notlivé hráče. V televizi preferuji Premier 
League.  
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Rodák z Prahy přišel do Karviné v průběhu 
sezóny 2014/15 ještě ve druhé lize, a to na 
hostování z pražských Bohemians, které 
se následně změnilo v přestup. S Karvinou 
vybojoval historický postup do nejvyšší 
soutěže a v dalších sezónách vždy po-
mohl uhájit prvoligovou příslušnost. Nyní  
je zpátky, aby po sestupu znovu pomohl 
k postupu mezi elitu. „Lukáš to tady velice 
dobře zná a já pevně doufám, že naváže na 
své první, pět let dlouhé, angažmá. Budeme 
na něj spoléhat, protože všichni víme, co 
umí,“ pochvaloval si sportovní ředitel MFK 
Karviná Lubomír Vlk.

Lukáš Budínský se s Karvinou rozloučil po 
sezóně 2018/2019. Po konci smlouvy zamí-
řil spolu s Tomášem Wágnerem do Mladé 
Boleslavi. Minulý rok ho koupil ostravský 
Baník, ve kterém se však výrazněji do zá-
kladní sestavy neprosadil. „Těšil jsem se 
tady a doufám, že se nám opět podaří po-

stoupit. Musíme pro to udělat všechno. Vy-
bavuji si, že v postupové sezóně jsme také 
prohráli s béčkem Sigmy a nakonec postou-
pili,“ usmál se zkušený fotbalista, který po 
návratu poznal v kabině pouze brankáře 
Jiřího Ciupu a kustoda Eduarda Muryce.

Spolu také hned vyřešili i číslo na dre-
su. Třiadvacítka, s kterou dělal radost  
fanouškům MFK, je obsazena, proto Lukáš 
Budínský zvolil dvaatřicítku, kterou měl  
i v Ostravě. „Pomalinku se rozkoukávám, 
ale vypadá to na dobrou partu včetně tre-
nérů. Trenéra navíc znám z Baníku, když 
jsem občas chodíval pomoct třetiligové ju-
niorce,“ dodal Budínský krátce po admini-
strativním dotažení transferu.

V první a druhé nejvyšší soutěži nastoupil 
Lukáš Budínský v dresu MFK Karviná do 
139 mistrovských utkání a vstřelil 43 gólů! 
Další se od něj čekají…

Na tři roky se vzájemné cesty rozešly, nyní se zase protnuly! Lukáš Budínský se týden 
před koncem přestupního období vrátil do klubu, kde prožil výborné časy – dohromady 
pět let. V MFK bude nyní třicetiletý záložník působit formou hostování do konce této 
sezóny.

LUKÁŠ BUDÍNSKÝ SE PO TŘECH 
LETECH VRÁTIL!

NOVINKY Z MFK





Obydlí na Měsíci?
Kdepak.  
Ekologický zdroj chladu.

Naše inovativní provozy umí i bezpečně a ekologicky  
vyrábět chlad. Podívejte se, jaké další technologie  
se starají o váš komfort.

Veolia. Energie budoucnosti.
SPOLECNE2030.CZ

Veolia_CLV_1195x1750_II.indd   1 23.09.2021   12:21



×

Fotbal × hokej v televizi?  hokej

Ronaldo × Messi?  messi

Útok × obrana?  ÚTOK

Televize × internet?  televize

Facebook × instagram?  facebook

Filmy × seriály?  filmy

Léto × zima?  léto

Tenisky × pantofle?  pantofle

Karta × hotovost?  hotovost

Blondýny × brunety?  BLONDÝNY

12 MFK KARVINÁ

Jaroslav 

Málek  #14 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 

12. 09. 23. 09. 2022
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fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28
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Balíčky s drobnými dárky (samolepky, notýsek, silikonový náramek, tužka a rozvrh 
hodin) byly v průběhu pondělí doručeny na všechny základní školy v Karviné. Osobní 
návštěvy se dočkaly děti na ZŠ a MŠ Dělnická, s kterou klub dlouhodobě a úspěšně 
spolupracuje. 

Tam zamířil v pondělí 5. září brankář A-týmu Jiří Ciupa. Právě Dělnickou v minulosti 
čtyřiadvacetiletý gólman navštěvoval. „Rád jsem děti navštívil a předal jim klubové 
dárky. Všem prvňáčkům zároveň přeji, ať se jim ve škole líbí,“ řekl s úsměvem. Děti byly  
s dárečky spokojené, nechybělo ani společné focení. V největší karvinské základní škole 
byly otevřeny hned tři první třídy.

Pohárový zápas na trávníku divizního cel-
ku TJ Slovan Bzenec se bude s konečnou 
platností a po dohodě obou celků hrát ve 
středu 21. září a nikoliv v oficiálním úřed-
ním termínu o týden dříve. Výkop utkání na 
jižní Moravě byl stanoven na 16:30 hodin. 
Tímto utkáním tak Karvinští vyplní repre-
zentační přestávku.

Městský fotbalový klub Karviná obdaroval během prvního pondělí nového školního 
roku prvňáčky všech základních škol ve městě. Osobně pak gólman Jiří Ciupa 
zavítal na partnerskou ZŠ a MŠ Dělnická.

DÁREČKY PRO PRVŇÁČKY

NA POHÁR DO BZENCE AŽ 21. ZÁŘÍ

NOVINKY Z MFK

fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28



Hrdý partner MFK Karviná.

Tvoříme domov nejen pro ty, 
kdo milují fotbal.

800 111 050
heimstaden.cz

Fotbal_image_inz.indd   1 01/02/21   17:51
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Po třetí výhře v řadě okupuje tým čtvrtou 
příčku s deseti body, vedoucí béčko Opa-
vy má pouze o bod víc. „Šťastné vítězství  
v remízovém zápase. První půle měla para-
metry, byl jsem opravdu spokojený. Jenže po 
přestávce, kdy Bílovec prostřídal, jsme byli 
zalezlí, zakřiknutí a už nás nezdobilo to, co 
v úvodním dějství – vyhrané osobní souboje, 
hlavičky, silnější na míči atd. Hráli jsme bo-
jácně a z toho pramenily šance i pološance 
pro domácí, kteří nás zamkli. My jsme hrozili 
pouze z nedotažených brejků. Po hodině hry 
přišel trest v podobě vyrovnání. Bílovec ještě 
trefil břevno a Neuman chytil samostatný ná-
jezd,“ popisoval průběh utkání trenér Bielan. 

V závěru se však na jeho tým usmálo štěs-
tí, v devadesáté minutě se z úhlu prosadil  
David Motyčka. Ihned po rozehrání však 

mohli domácí vyrov-
nat po nedorozumění 
gólmana Neumana 
a pravého beka Ma-
rycha. Naštěstí pro 
hosty trefil jeden  
z hráčů Bílovce pouze 
tyč opuštěné brány. 
„Potom už rozhodčí 
zápas ukončil,“ od-
foukl si Marek Bielan.

V neděli čeká na jeho tým derby s Havířo-
vem. Povinnost velí doma vyhrát. Navíc  
Havířov v sobotu slaví 100 let fotbalu ve 
městě a z pohledu domácích by bylo fajn 
pokazit Indiánům tyto oslavy. Havířov je po 
pěti kolech se sedmi body na osmém místě 
tabulky.

Rezervní tým stoupá tabulkou a můžou za to zlepšené výkony i výsledky. Naposledy 
svěřenci Marka Bielana vyhráli na horké půdě Bílovce, když o tříbodovém exportu 
rozhodl v poslední minutě utkání David Motyčka.

TŘETÍ VÝHRA V ŘADĚ A POSUN  
NA ČTVRTOU POZICI

B-TÝM

Hrdý partner MFK Karviná.

Tvoříme domov nejen pro ty, 
kdo milují fotbal.

800 111 050
heimstaden.cz

Fotbal_image_inz.indd   1 01/02/21   17:51

FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM – 

MFK KARVINÁ B
2:0

MFK KARVINÁ B –  

POLANKA NAD ODROU 
2:2

RÝMAŘOV – 

MFK KARVINÁ B
1:2

MFK KARVINÁ B –  

UNIE HLUBINA 
1:0

BÍLOVEC – 

MFK KARVINÁ B
2:3

MFK KARVINÁ B –  

HAVÍŘOV 
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



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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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

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



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

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

33 Ú RAFAEL TAVARES DOS SANTOS 26. 6. 2000

22 B JAKUB TŮMA 17. 5. 2002

44 B FILIP NALEZINEK 4. 7. 2003

3 O PETR HODOUŠ 19. 12. 2003

13 O ADAM ŠEVINSKÝ 19. 6. 2004

18 O LUKÁŠ VÁŇA 15. 5. 2003

24 O DALIBOR VEČERKA 12. 3. 2003

35 O ONDŘEJ KUKUČKA 23. 3. 2004

6 Z LUKÁŠ VÁCHA 13. 5. 1989

7 Z PETR PUDHOROCKÝ 13. 6. 2001

8 Z TOMÁŠ JONÁŠ 28. 4. 2003

9 Z ADAM GOLJAN 15. 4. 2001

10 Z FILIP GEDEON 1. 8. 2002

14 Z DANIEL HORÁK 10. 5. 2000

15 Z DANIEL KAŠTÁNEK 12. 3. 2003

16 Z TOMÁŠ KUCHAŘ 5. 12. 2000

21 Z MARTIN AMBLER 8. 7. 2000

23 Z NELSON OKEKE 25. 3. 2002

30 Z DAVID HOLOUBEK 19. 6. 2002

34 Z FILIP ŠILHART 17. 3. 2002

11 Ú ONDŘEJ NOVOTNÝ 5. 2. 1998

17 Ú TOMÁŠ SCHÁNĚLEC 20. 6. 2002

20 Ú DANIEL TURYNA 26. 2. 1998

SOUPISKY

HLAVNÍ TRENÉR TOMÁŠ HEJDUŠEK

ASISTENTI TRENÉRA
RADOMÍR KORYTÁŘ, 

MAREK BIELAN

TRENÉR BRANKÁŘŮ DAVID HAMPEL

KONDIČNÍ TRENÉR JURAJ KUBIŠTA

VEDOUCÍ MUŽSTVA STANISLAV HRUŠKA

LÉKAŘI
ZDENĚK VOJKŮVKA,

LUMÍR TOMALA

FYZIOTERAPEUTI
MARTIN KRÁSNÝ,

IVETA NAVRÁTILOVÁ

MASÉŘI
DAVID LEDVINA, 

ROMAN NEVRLA

KUSTOD EDUARD MURYC

HLAVNÍ TRENÉR MICHAL HORŇÁK   

ASISTENT TRENÉRA PETR JANOUŠEK   

TRENÉŘI BRANKÁŘŮ
DAVID BIČÍK, 

VOJTĚCH MAREČEK 

KONDIČNÍ TRENÉR RADEK ŘÍHA 

VEDOUCÍ MUŽSTVA LUDĚK STRACENÝ 

FYZIOTERAPEUT ONDŘEJ ČECH 

MASÉR MILOŠ TYL 

KUSTOD DAVID MATĚKA


