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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 d3 e3

ŘADA 4 4 7

SEDADLO 14 5 1

Vylosovaní permanentkáři si mohou výhru zvolit dle libosti – buď karton piv nebo 
30 balení tyčinek. Odměnu si lze vyzvednout po utkání ve Fanshopu na Městském 
stadionu v Karviné-Ráji nebo do středy 7. 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. 
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# KLUB Z V R P S RG B

1.  5 4 1 0 8:2 6 13

2. 5 4 1 0 9:4 5 13

3.
JIHLAVA

5 3 1 1 9:4 5 10

4. 5 3 1 1 9:4 5 10

5.  5 3 1 1 11:7 4 10

6. 4 3 0 1 8:4 4 9

7. 5 2 1 2 8:8 0 7

8. 5 2 1 2 7:9 -2 7

9. 5 2 0 3 5:5 0 6

10. 5 2 0 3 6:7 -1 6

11. 5 1 1 3 8:11 -3 4

12. 4 1 1 2 3:6 -3 4

13. 4 0 3 1 2:5 -3 3

14. 4 1 0 3 3:7 -4 3

15. 5 0 2 3 3:9 -6 2

16. 5 0 0 5 4:11 -7 0

AKTUÁLNÍ KOLO (6)

MFK KARVINÁ – 

FC SILON TÁBORSKO

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

31. 8.

17:30

FK TŘINEC – FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM 31. 8.  16:30

AC SPARTA PRAHA B – FC VYSOČINA JIHLAVA 31. 8.  16:30

1. SK PROSTĚJOV – MFK CHRUDIM 31. 8.  17:30

SK LÍŠEŇ – SK SIGMA OLOMOUC B 31. 8.  17:30

FK DUKLA PRAHA – MFK VYŠKOV 31. 8.  17:30

FK VARNSDORF – FK VIAGEM PŘÍBRAM 31. 8.  17:30

SFC OPAVA – SK SLAVIA PRAHA B 31. 8.  17:30

UPLYNULÉ KOLO (5)

SK SIGMA OLOMOUC B –  

MFK KARVINÁ

ANDRŮV STADIÓN, OLOMOUC

3:2 

(1:2)

FK VIAGEM PŘÍBRAM – 1. SK PROSTĚJOV ODLOŽENO

FC VYSOČINA JIHLAVA – FC SILON TÁBORSKO 3:0

MFK VYŠKOV – SK LÍŠEŇ 1:2

MFK CHRUDIM – AC SPARTA PRAHA B 1:2

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM – SFC OPAVA 0:1

SK SLAVIA PRAHA B – FK DUKLA PRAHA 1:3

FK VARNSDORF – FK TŘINEC 3:0
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Lukáš

cienciala:

„PRAHA MĚ ZOCELILA,  

ALE JSEM RÁD DOMA“

Povídání s Lukášem Ciencialou jsme si mohli ne-
chat až na duel s pražskou Duklou, ale nakonec 
rozhovor vznikl už před dnešním zápasem proti 
Táborsku. „Host“ z ostravského Baníku vykládal  
o Karviné, Třinci a Dukle, kde působil celou minulou 
sezónu. V hlavním městě se o sebe mladý fotbalista 
musel postarat sám. Zmínil také radost z návratu 
na hřiště do Jablunkova…

Lukáši, jak jsi prozatím spokojený se svým 
angažmá v novém klubu?
Moc! Tréninky jsou fajn, parta je super. Tre-
néři jsou pozitivní. Je tady takový svěží vítr. 
Před nedělním zápasem v Olomouci bych 
řekl, že jsme sezónu zahájili bodově skvěle. 
Ale po herní stránce bojujeme s nedostat-
ky. Víme o nich.  

Hned v prvním zápase v Třinci, který velice 
dobře znáš, jsi nastoupil v základní sestavě 
a připravil jsi Rajmundu Mikušovi gól. Pove-
dený start, ne?
Naprosto ideální, možná až snový (úsměv). 
Celkově nám to vyšlo, vstřelili jsme tři góly 
a žádný neinkasovali. 

Užil sis zápas proti svému mateřskému klubu?
Tam je to vždycky těžké, potvrdilo se mi to  
i v minulé sezóně, kdy jsem tam přijel v dre-
su pražské Dukly. Byl to pro mě vůbec první 
zápas proti klubu, kde jsem strávil sedm 
let. Bylo to specifické minulý rok i nedávno 
v dresu Karviné.

K Třinci máš určitě vztah, to je jasné.  
Musím se proto zeptat, jak jsi prožíval minu-
lou sezónu, ve které hrál Třinec vlastně až 
do posledního kola o záchranu? 
Kluky jsem sledoval – každý zápas. Moc jsem 
jim přál, ať se zachrání. Pro všechny v klubu, 
fanoušky i město je důležité, aby tam byla 
profesionální soutěž. Naštěstí se to podařilo. 

Bydlíš v Jablunkově. Předpokládám správ-
ně, že každý den dojíždíš? 
Jo, je to tak. Mám to do Karviné pětatřicet 
minut autem, všechno stíhám. Hlavně jsem 
ale doma, což je pro mě důležité.

Už jsi zmínil pražskou Duklu, kde jsi v mi-
nulé sezóně hostoval už jako kmenový hráč  
Baníku Ostrava. Jak se žilo klukovi z menší-
ho města rok v Praze?
S odstupem času musím říct, že to pro mě 
byla fakt cenná zkušenost po fotbalové 
i životní stránce. Bydlel jsem v hotelu, ale 
všechno jsem si obstarával sám, musel 
jsem (úsměv).
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Včetně jídla?
Ano, vařil jsem si. Bydlel jsem na klasickém 
hotelovém pokoji a koupil jsem si plotýn-
kový vařič. Ono každý den chodit někam 
po Praze na snídani, oběd a večeři není 
úplně sranda. Myslím si, že mě to celkově 
i zocelilo, prostě jsem se musel o sebe sta-
rat sám. Ale přiznávám, že první měsíc byl 
fakt hodně náročný, ale postupem času 
jsem se s tím vším novým srovnal. 

Na městský typ bych tě úplně netipoval.
Je to tak, nejsem. Nejradši přijedu z tré-
ninku, vezmu si kolo a jedu do lesa nebo 
na hory. To v Praze moc nejde. Poblíž jsem 
sice měl Stromovku, kde jsem trávil dost 
času, ale přeci jen je to oblíbený cíl mnoha 
Pražanů.  

Jaká byla ta fotbalová stránka v tradičním 
českém klubu se slavnou minulostí?
Start jsme měli úžasný. Z prvních šesti du-
elů jsme pět vyhráli a v jednom remizovali. 
Opravdu jsme hráli dobře. Jenže následo-

vala špatná série… Na jaře už jsem hrával 
míň a s blížícím se koncem to už byla křeč 
a modlil jsem se, ať už je konec. 

Měl jsi kromě Dukly i jiné nabídky?
Přípravu na minulou sezónu jsem začal 
v Pardubicích. Po deseti dnech došlo ke 
kontaktu mezi vedením pardubického 
klubu a agentem a z nějakého důvodu to 
nedopadlo. Proto jsme sháněli jiný klub. 
Nabízel se ještě Vyškov, ale nakonec jsem 
skončil v Dukle.  

Překvapuje tě nepovedený start armádního 
klubu do letošní sezóny, před kterou vyhlá-
sili za cíl postup?
To mě hodně překvapilo. Duklu jsem sledo-
val i v přípravě a tam to nebylo zlé. Výbor-
ně zvládli generálku, ve které porazili Tep-
lice 4:1. Říkal jsem si, že pan trenér Rada 
to nastartuje a ono ne. Přišlo první kolo 
s Líšní, nedali plno šancí a sami v závěru 
inkasovali jediný gól – klasická druhá liga.  

Pokračování rozhovoru na straně 8
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Během letní přípravy bylo naplánováno kra-
tičké minisoustředění v Horní Lomné s tím, 
že tréninkové jednotky se odehrály na hřišti 
v Jablunkově. Dostavilo se trochu nostal-
gie?
Ale jo. Vždyť jsem se na tom hřišti, přímo 
na trávníku, objevil snad poprvé od doby, 
co jsem odcházel. To bylo někdy ve dva-
nácti letech. Oživil jsem si vzpomínky, bylo 
to super a jsem za to rád.

Dnes hostíme Táborsko, které není v kom-
fortní situaci, má pouhé dva body za dvě 
remízy. Jak důležitý bude dnešní zápas  
s podporou domácích fanoušků?

Kotel je slyšet na každém zápase. Je 
to paráda. Moc mě fanoušci překvapi-
li hlavně v Třinci, kam dorazili v hojném 
počtu, i přes nepříjemný déšť mohutně 
povzbuzovali celý zápas. Všichni jsme 
za jejich podporu hrozně rádi, a i dneska 
je budeme potřebovat. Po nepovedeném 
nedělním zápase v Olomouci, kam mimo 
jiné také dorazili, se jim musíme omluvit 
ziskem tří bodů. Nikdo nechce hrát před 
prázdným nebo ztichlým stadionem. Zaži-
li jsme to v covidu a není to ono. Absen-
ce fanoušků pak maže výhodu domácího  
prostředí. 





10 MFK KARVINÁ WWW.MFKKARVINA.CZ NOVINKY Z MFK

Jednadvacetiletý Bosňan naposledy pů-
sobil ve Slovinsku, kde oblékal dres týmu 
NK Bravo, což je klub z hlavního města 
Lublaně. V minulé sezóně odehrál 31 due-
lů, ve kterých zaznamenal jeden gól a tři 
asistence. Bravo skončilo v desetičlenné 
slovinské nejvyšší soutěži na pátém místě. 
„Amar je rychlostní typ, umí jeden na jedno-
ho a může hrát na křídle i ve středu. Tímto 
ho tady vítám a doufám, že nám pomůže,“ 
uvedl sportovní ředitel MFK Karviná Lubo-
mír Vlk.

Amar Memić se velmi dobře zná se svým 
krajanem Eldarem Šehićem, kterého Karvi-
ná zapůjčila pro tuto sezónu ostravskému 

Baníku. „S Eldarem jsem mluvil, informoval 
mě. I proto bylo moje rozhodování přestou-
pit do Karviné lehčí. Z klubu jsem nadšený, 
určitě vnímám toto angažmá jako krok do-
předu a věřím, že naplníme ambice v po-
době návratu do nejvyšší soutěže. Hned na 
prvním tréninku jsem se zapojil mezi kluky 
a už se těším na svou premiéru v novém 
dresu,“ řekl Amar Memić, který si vybral 
dres s číslem 99.

A premiéru prožil vlastně hned. V duelu  
s Jihlavou naskočil na hřiště na závěreč-
nou čtvrthodinu a  rozhodně nezklamal. 
Reprezentant Bosny do 18, 19 a 21 let do-
stal od trenérů příležitost i v Olomouci – 
proti rezervě Sigmy nastoupil v základní 
sestavě a odvděčil se hned ve třetí minutě 
gólem, na který mu přihrál Lukáš Cienciala. 
Povedený začátek angažmá…

Přestupní okno je otevřené až do 8. září, proto vedení klubu neustále pracuje  
na zkvalitnění kádru. Před minulým domácím utkáním s Jihlavou se zrodil přestup 
Amara Memiće. Naopak do Vlašimi odešel na roční hostování útočník Antonín 
Svoboda s tím, že v případě potřeby si jej může MFK v zimě stáhnout. 

NOVÁ TVÁŘ Z BALKÁNU: AMAR MEMIĆ

Glanz optik_inzerce_148x40 mm.indd   1 15.01.21   20:08
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Na jižní Moravu, konkrétně do města se čtyřmi tisícovkami 
obyvatel, kde místní TJ Slovan sídlí, dorazí druholigová Karviná. 
Pražský los se s favoritem nepáral a určil mu 180 kilometrů 
dlouhou štreku.

Přestože v prvním kole Karvinští vyřadili třetiligový tým  
SK Hranice, v dalším kole je čeká soupeř ještě z nižší soutěže 
– TJ Slovan Bzenec totiž hraje čtvrtou nejvyšší soutěž, Divizi E. 
Bzenec už absolvoval dvě utkání v tomto pohárovém ročníku. 
Nejprve v předkole vyřadil po prodloužení Tatran Bohunice  
a v prvním kole vyhrál v Rousínově. 

Dál už to nešlo! Na konci minulého týdne bylo vylosováno druhé kolo MOL Cupu. 
Karvinští se představí na trávníku divizního Bzence. Úředním termínem je středa  
14. září, ovšem je možné, že se termín změní.

VE DRUHÉM KOLE DO BZENCE

MOL CUP

Glanz optik_inzerce_148x40 mm.indd   1 15.01.21   20:08

INZERCE



×

Fotbal × hokej v televizi?  fotbal

Ronaldo × Messi?  ronaldo

Útok × obrana?  ÚTOK

Televize × internet?  INTERNET

Facebook × instagram?  INSTAGRAM

Filmy × seriály?  filmy

Léto × zima?  zima

Tenisky × pantofle?  tenisky

Karta × hotovost?  KARTA

Blondýny × brunety?  BLONDÝNY

12 MFK KARVINÁ

jiří ciupa
 #31 brankářkřížový  

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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fanshop.mfkkarvina.cz
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Na půdě nepříjemného Rýmařova svěřen-
ci trenéra Marka Bielana potvrdili, že na 
soupeře umí! V první půli šli do dvoubran-
kového trháku a i přes snížení ve druhém 
poločase si výhru nenechali vzít. „Do Rý-
mařova jsme odjížděli s respektem, ale mu-
sím říct, že kluci si za výkon vítězství 2:1 
zasloužili. Všem patří pochvala. Výsledek 
rozhodně mohl být divočejší, oba týmy měly 
dostatek šancí,“ chválil Marek Bielan.

Tříbodový zisk z trávníku soupeře pak Kar-
vinští potvrdili doma proti nováčkovi z Os-
travy – Unii Hlubina. Nervózní duel skončil 
1:0 díky trefě Kacpera Zycha z úvodu druhé 
půle. „Zápasu by možná slušela remíza, ale 
za naši enormní snahu a nasazení máme 
všechny body. První půle byla herně určitě 
lepší, po změně stran už to byla jen kopa-
ná. Kluky chválím za obětavost, dravost  
a snahu podstupovat souboje. Pomalu se 
sžívají s mužským fotbalem, za což jsem 
rád,“ uvedl spokojený kouč Bielan.

Nyní béčko zajíždí do Bílovce a příští neděli 
přivítá na Kovoně v derby MFK Havířov.

Divizní B-tým v posledních dvou duelech vyhrál a rázem má na svém kontě z úvodních 
čtyř zápasů sedm bodů.

BÉČKO NAJELO NA VÍTĚZNOU VLNU

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
1:2

MFK KARVINÁ B –  

UNIE HLUBINA 
1:0

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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DEVATENÁCTKA MÁ ZA SEBOU  
PRAŽSKÁ „S“ A VÝHRU S PŘÍBRAMÍ
Pět bodů ve čtyřech zápasech získali ligoví starší dorostenci – po úvodní remíze  
se Slavií nestačili na Spartu, potom rozstříleli Příbram a mezitím v jediném 
venkovním utkání ztratili dvougólový náskok v hlavním městě proti Dukle.

Velmi slušná ofenziva především díky dvě-
ma nadstandardním zahraničním hráčům  
a slabší defenziva, na které musí celé 
družstvo neustále pracovat. Tak by se dal  
v krátkosti shrnout začátek sezóny.  
V úvodních čtyřech utkáních svěřenci tre-
nérů Pavla Mazurka a Ľubomíra Luhového 
jednou zvítězili, dvakrát remizovali a jednou 
prohráli. Zatím poslední duel s Pardubicemi 
odehráli včera po uzávěrce tohoto vydání.

Velice zajímavý byl z pohledu fanouška 
hlavně úvodní duel celé sezóny proti Sla-
vii. Během třiceti minut Karvinští prohrá-
vali o dva góly, následně skóre otočili, ale 
nakonec se body dělily. „Síla soupeře byla 
obrovská a pocity bezprostředně po utkání 
smíšené. Prohrávat 0:2, otočit na 3:2 a na-
konec nevyhrát? I přesto to byl pro nás plu-
sový bod,“ hodnotil trenér Pavel Mazurek.  

Podobný počin se týmu málem povedl  
o čtrnáct dnů později, se Spartou de-

vatenáctka prohrávala už 0:3, nakonec 
dvěma góly zápas zdramatizovala. Víc 
už ale nestihla. „Zápas jsme si prohráli  
v prvním poločase. S tak kvalitním soupe-
řem se tříbranková ztráta těžko dotahuje. 
Neměli jsme na to a druhý poločas jsme 
odehráli až za hranou rizika,“ uznal trenér  
U19.

Mezi těmito dvěma zápasy proti pražským 
„S“ byl na programu duel s nováčkem 
soutěže – Duklou Praha. V Praze hos-
té prohospodařili dvoubrankové vedení  
a body se dělily. Roli jasného favorita spl-
nil celý tým až v duelu s Příbramí, kterou 
porazil přesvědčivě 5:1 i díky hattricku 
Nigerijce Lucky Ezeha. „Těší nás, že jsme 
nezaváhali a nastříleli poměrně dost gólů. 
Byla to povinná výhra. Příbram to bude mít  
v soutěži hodně těžké,“ dodal Pavel  
Mazurek s tím, že nejbližší domácí zápas  
je na programu v sobotu 10. září proti Hrad-
ci Králové.
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MFK KARVINÁ –  

SLAVIA PRAHA  
3:3

DUKLA PRAHA – 

MFK KARVINÁ
2:2

MFK KARVINÁ –  

SPARTA PRAHA  
2:3

MFK KARVINÁ –  

PŘÍBRAM   
5:1

MFK KARVINÁ –  

PARDUBICE 
30. 8. | 13:00

ZLÍN – 

MFK KARVINÁ
3. 9. | 11:00

MFK KARVINÁ –  

HRADEC KRÁLOVÉ  
10. 9. | 13:00

JIHLAVA – 

MFK KARVINÁ
17. 9. | 13:00

BANÍK OSTRAVA – 

MFK KARVINÁ
1. 10. | 10:00

MFK KARVINÁ –  

ČESKÉ BUDĚJOVICE   
8. 10. | 10:30

SIGMA OLOMOUC – 

MFK KARVINÁ
14. 10. | 13:15

MFK KARVINÁ –  

NOVÝ JIČÍN  
22. 10. | 11:00

MLADÁ BOLESLAV – 

MFK KARVINÁ
28. 10. | 13:30

MFK KARVINÁ –  

VIKTORIA PLZEŇ  
5. 11. | 10:00

ZBROJOVKA BRNO – 

MFK KARVINÁ
12. 11. | 11:00

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

7. SO 3. 9. 10:15

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

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

1 B ADAM ZADRAŽIL 6. 8. 2000

31 B FRANTIŠEK KOTEK 3. 1. 1999

— B VÁCLAV CÍZLER 19. 2. 2002

3 O JAKUB NAVRÁTIL 1. 2. 1984

5 O ABDULRASHEED MUSA ITOPA 2. 11. 2001

6 O LUBOŠ TUSJAK 15. 2. 1992

8 O MICHAL BEZPALEC 19. 8. 1996

18 O JIŘÍ MEZERA 21. 7. 2000

19 O DANIEL KOSEK 19. 5. 2001

21 O ADAM ALEXANDR 3. 5. 2000

27 O JIŘÍ BEDERKA 18. 2. 1995

— O MAMADOU KONE 22. 8. 1997

10 Z PETR PLACHÝ 28. 1. 1998

11 Z PETR JAVOREK 9. 2. 1986

12 Z KRISTAPS LIEPA 14. 3. 1998

14 Z JIŘÍ ŠPLÍCHAL 23. 8. 2005

20 Z JAKUB KOPŘIVA 30. 4. 1998

23 Z MARTIN ŠPLÍCHAL 11. 7. 2000

4 Ú PAVEL SVATEK 26. 6. 2004

7 Ú ADAM PROVAZNÍK 16. 8. 2000

9 Ú JAN MACH 1. 10. 2000

15 Ú MATOUŠ VARAČKA 1. 1. 2001

16 Ú MARTIN NEŠPOR 5. 6. 1990

17 Ú EMMANUEL TOLNO 8. 7. 2000

22 Ú SY BABACAR 4. 10. 2000

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 RADOSLAV KOVÁČ  

ASISTENT TRENÉRA DAVID MIKULA  

TRENÉR BRANKÁŘŮ RADIM GARČÁR 

KONDIČNÍ TRENÉR MICHAL HAMPEL 

VEDOUCÍ MUŽSTVA PETR KOLÁŘ 

FYZIOTERAPEUTKA KAROLÍNA NOVOTNÁ 

LÉKAŘ JOSEF BALÍK 

MASÉR ROSTISLAV MRZENA 


