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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 b10 D4 D3

ŘADA 7 8 3

SEDADLO 4 32 3

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 10. 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.  1 1 0 0 3:0 3 3

2. 1 1 0 0 3:0 3 3

3. 1 1 0 0 3:1 2 3

4.
JIHLAVA

1 1 0 0 2:0 2 3

5.
 

1 1 0 0 1:0 1 3

6. 1 1 0 0 1:0 1 3

7. 1 1 0 0 1:0 1 3

8. 1 0 1 0 1:1 0 1

9. 1 0 1 0 1:1 0 1

10. 1 0 0 1 0:1 -1 0

11. 1 0 0 1 0:1 -1 0

12. 1 0 0 1 0:1 -1 0

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

14. 1 0 0 1 0:2 -2 0

15. 1 0 0 1 0:3 -3 0

16. 1 0 0 1 0:3 -3 0

AKTUÁLNÍ KOLO (2)

MFK KARVINÁ – 

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM

MĚSTSKÝ STADION, KARVINÁ-RÁJ

5. 8.

17:00

FC VYSOČINA JIHLAVA – 

SK SIGMA OLOMOUC B
5. 8.  18:00

SFC OPAVA – FK DUKLA PRAHA 5. 8.  18:00

MFK CHRUDIM – FK VIAGEM PŘÍBRAM 6. 8.  10:15

SK LÍŠEŇ – FK VARNSDORF 6. 8.  17:00

FC SILON TÁBORSKO – 

SK SLAVIA PRAHA B
6. 8.  17:00

1. SK PROSTĚJOV – FK TŘINEC 6. 8.  17:00

AC SPARTA PRAHA B – MFK VYŠKOV 7. 8.  10:15

UPLYNULÉ KOLO (1)

FK FOTBAL TŘINEC –  

MFK KARVINÁ

STADION RUDOLFA LABAJE, TŘINEC

0:3 

(0:1)

FK DUKLA PRAHA – SK LÍŠEŇ 0:1

MFK VYŠKOV – MFK CHRUDIM 3:0

FK VIAGEM PŘÍBRAM – FK SILON TÁBORSKO 1:1

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM – 

FC VYSOČINA JIHLAVA
0:2

SK SIGMA OLOMOUC B – 

AC SPARTA PRAHA B
1:0

SK SLAVIA PRAHA B – 1. SK PROSTĚJOV 0:1

FK VARNSDORF – SFC OPAVA 3:1
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tomáš

hejdušek:
“V LOTYŠSKU TO PRO MĚ BYLA 

OBROVSKÁ ZKUŠENOST”

Ve velkém rozhovoru prozradil nový trenér MFK 
Karviná Tomáš Hejdušek mnoho zajímavého. 
Řeč přišla na nově se budující tým, na jeho  
aktivní kariéru, kterou si okořenil třeba angaž-
má v Lotyšsku, i na jeho aktivitu na sociálních 
sítích či kšiltovku, v které ho fanoušci mohou 
vídat během tréninků i zápasů.

Měsíc a půl jste trenérem MFK Karviná. Jaké 
ve vás převládají pocity?
Super pocity. Od vedení klubu, přes skvě-
lý realizační tým až po kabinu mám jen ty 
nejlepší dojmy. Karviná je zdravý a fungu-
jící klub.

Vybavíte si něco, co vás tady překvapilo  
během každodenního fungování?
Určitě klubové zázemí. Když se pouze cho-
díte dívat na zápasy a nemáte možnost jít 
dovnitř, tak to pochopitelně nemůžete vě-
dět. Proto i nově příchozí kluci i z ligových 
týmů na celý stadion zvenku i zevnitř kou-
kají s otevřenou pusou. Proto mi je záha-
dou, že tady hráči z ligy nechtěli v době, 
kdy Karviná hrála nejvyšší soutěž, chodit. 
Zázemí je na absolutně špičkové úrovni. 
Věřím, že kdyby věděli, jak to uvnitř vypadá 
a viděli ty možnosti, které u nás jsou, tak 
by se na to s odstupem času dívali jinak.

Vstup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se vám  
povedl. Vnímáte tři body z derby jako ideální 
start?

Je to tak. Ale samozřejmě si uvědomujeme, 
že v naší hře nebylo všechno perfektní. 
Jsem rád za naši produktivitu v Třinci, pro-
tože v přípravě to nebylo ideální a trochu 
jsme se trápili. 

Může výsledek 3:0 z Třince působit na sou-
peře trochu i psychicky? Přeci jen venkovní 
výhra 1:0 zní jinak než 3:0. Mohou mít z toho 
soupeři respekt?
Máte pravdu, myslím si, že respekt u sou-
peřů máme a budeme mít. Přeci jen Karvi-
ná byla dlouhou dobu prvoligová, spadlo 
se po šesti letech a máme jasné ambice 
– hned se vrátit. A ti soupeři to určitě vědí. 
Viděli jste to i v Třinci, domácí prvních dva-
cet minut zalezli, hráli s respektem a začali 
hrát až po inkasovaném gólu. Myslím si,  
že i k nám budou soupeři jezdit s velkým 
respektem a pokorou.

Jak důležité bude dnes vyhrát a potvrdit  
tři body z prvního duelu? 
Od pondělí hráčům říkáme, že doma musí-
me vyhrávat, udělat z toho opravdu nedo-
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bytnou tvrz. Zkrátka odsud si nikdo nesmí 
odvážet žádné body! Když se nám bude 
dařit, fanoušci nás budou hnát dopředu  
a budou spokojení a rádi se na stadion 
zase vrátí. Takže porazit Vlašim bude ex-
trémně důležité.

S podporou namlsaných fanoušků, že?
Ano, v Třinci to z jejich strany bylo něco 
neuvěřitelného – klobouk dolů. Po pádu do 
druhé ligy jsem takovou podporu opravdu 
nečekal. Každý byl v očekávání a předvedli 
se ve výborném světle! Doufám, že dnes 
také dorazí. Je to o nás, pokud budeme 
hrát dobrý fotbal a mít výsledky, tak budou 
chodit, protože lidé mají fotbal v Karviné 
rádi. To všichni víme.

Kapitán Michal Papadopulos se rozhodl  
pokračovat. Jak důležitá je jeho přítomnost 
na hřišti i v kabině? Prozradíte, zda jste  
z něj cítil chuť pokračovat při vašem červ-
novém sezení?
Hlavně jsem věřil (úsměv). Rozhodnutý ne-
byl, proto jsme mu všichni nechávali čas  
a prostor. Papa je pro tým nesmírně důle-
žitý a všichni jsme rádi, že tady je. V Třinci 
odehrál celý zápas, je výborně kondičně 
připravený. Pokud bude zdravý, tak bude 
nejdůležitější článek týmu.

Jste mladý trenér. V kolika letech jste ukon-
čil aktivní hráčskou kariéru?
S profi fotbalem asi v jednatřiceti po ná-
vratu z Lotyšska. Pak už jsem hrával divizi 
za Nový Jičín.

Proč tak brzy?
Kvůli výkonnosti. Měl jsem pocit, že mladí 
byli v té době už lepší. Nemělo smysl to  
pokoušet někde ve druhé lize. 

Máte nějaký trenérský vzor?
Asi ani ne. Spíš chodím na různé semináře 
a vzdělávám se. Měl jsem štěstí, že něja-

kou dobu jsem dělal asistenta a učil jsem 
se od zkušenějších kolegů – jeden se spe-
cializoval na kondici, další na presink, dal-
ší na rychlý přechod atd. Nebylo to tak, že 
jsem okamžitě po skončení aktivní kariéry 
naskočil na pozici hlavního trenéra. To ne! 

Řekl vám někdo, že během koučování v kšil-
tovce vypadáte trochu jako trenér Slavie 
Jindřich Trpišovský?
Ne (smích). Kšiltovku nosím kvůli horku, 
které mi není úplně příjemné a pak i kvů-
li tomu, že mi řídnou vlasy. Vybavuji si,  
že v minulosti jsem stál u kamery a ná-
sledně pak ze záznamu viděl své vlasy, tak 
jsem si řekl, že to fakt ne. Od té doby nosím 
čepici (opět smích). Beru ji jako doplněk.

Zaujala mě jedna věc – jste možná první 
trenér MFK, který je aktivní na sociálních 
sítích. Berete to jako relax nebo nezbytnost 
dnešní doby?
V dnešní době je to běžná věc. Čtu to a ně-
kdy najdu i inspirující názory. Samozřejmě 
má to své výhody i nevýhody. Těší mě tře-
ba, když nás lidé pochválí za výkon nebo 
výsledek. Z toho mám fakt radost. Ale mu-
síme umět přijmout i kritiku.

Využíváte sociální sítě pouze soukromě, 
nebo sledujete i dění třeba v ostatních klu-
bech a sportech?
Využívám je všeobecně. Vždyť od toho  
přece jsou (úsměv).

Zmínil jste vaše působení v Lotyšsku.  
To není zrovna destinace, kde by hrálo hod-
ně českých fotbalistů. Jak jste se do pobal-
tské země dostal?
V té době mi ve Vítkovicích končila smlou-
va a můj agent se mě zeptal, jestli bych 
to společně s dalšími čtyřmi hráči ne-
chtěl zkusit právě tam. Bylo to nejprve na 
zkoušku a nakonec jsem je zaujal a zůstal 
tam sám. Na jednu stranu jsem byl rád,  
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ale pochopitelně jsem byl také nesvůj 
– přeci jen tam byl samý cizinec. Hrá-
val jsem s Rusy, Gruzínci, Moldava-
ny a samozřejmě s Lotyši. Ale zpětně 
toho nelituji, naopak! Byla to během tří 
let, kdy jsem v Lotyšsku hrál, obrovská  
zkušenost.

Máte titul titul s FK Ventspils?
Bohužel ne. A strašně mě to mrzí. Byli 
jsme dvakrát druzí. Až po mém odchodu 
se kluci stali třikrát za sebou mistry. Div-
né, že? (smích). Bohužel, nebylo mi sou-
zeno. Vyhrál jsem aspoň národní pohár. 
Ve finálovém zápase proti Skonto Riga, 
když v té době tenhle tým tvořil asi půlku 
reprezentace, jsem v nastaveném čase 
uviděl červenou kartu – tehdy jsem ne-
dovoleně zastavil Marise Verpakovskise.  
Fanoušci jej určitě znají z reprezentace. 
Na EURO 2004 nám v základní skupině dal 
gól, ale zápas Češi v posledních dvaceti 
minutách otočili. 

Zahrál jste si nějaký evropský pohár v dresu 
lotyšského klubu?
Ano, předkola Poháru UEFA. Dostali jsme 
se přes Wislu Plock a Bröndby Kodaň až  
k zápasu s Rosenborgem Trondheim. Chy-
běl kousíček k postupu do základní skupi-
ny. Zkušenost obrovská a hlavně z těchto 
zemí je asi trochu jednodušší se dostat do 
pohárů než z České republiky. 

Jaká byla úroveň tamní ligy?
Bylo to o třech týmech a čekalo se, kdo 
mezi sebou ztratí body. Skonto Riga, Vent-
spils a Metalurg Liepaja.

Na severu Evropy je běžné, že se mistrovská 
utkání hrají na umělé trávě. Jak to bylo za vás?
Vše jsme hráli na přírodní trávě, žád-
ná umělka tam nebyla. Ale musím říct,  
že v těchto zemích se hře na umělé trávě 
nedivím. Jsou tam jiné klimatické podmínky  
a ono je ve finále lepší hrát na stálém povr-
chu než na bahně nebo sněhu. 
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lukáš cienciala

adam krčík

dávid krčík

jan žídek

Sebastian Boháč

Jaroslav Málek

obránce

21 let

178 cm

70 kg

cz

 

 

obránce

26 let

180 cm

75 kg

sk

 

obránce

23 let

191 cm

86 kg

sk

 

obránce

37 let

186 cm

79 kg

cz

 

záložník

19 let

178 cm

80 kg

cz

 

záložník

30 let

170 cm

63 kg

cz

 

NOVÉ 

TVÁŘE

#16

pro sezónu 2022/23

#21

#6

#14

#23

#37
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Martin Zedníček

Dominik Soukeník

Martin Rolinek

Jakub Rezek

obránce/záložník

21 let

182 cm

75 kg

cz

 

záložník

22 let

182 cm

78 kg

cz

 

 

Eduardo Santos  (přestup Slavia Praha) 

Petr Buchta  (přestup GKS Tychy)

Martin Vlachovský  (přestup Prostějov)

Kristi Qose  (konec smlouvy) 

Marco Túlio  (konec smlouvy)

Vlasiy Sinyavskiy  (konec smlouvy)

Lukáš Bartošák  (konec smlouvy)

Jean Mangabeira  (konec smlouvy)

Filip Zorvan  (konec smlouvy)

Soufiane Dramé  (konec smlouvy)

Davit Kobouri  (konec smlouvy)

Lukáš Holík  (konec smlouvy)

Tomáš Jursa  (konec smlouvy)

Ondřej Chvěja  (konec hostování)

Adam Jánoš  (konec hostování)

Pavol Bajza  (konec hostování)

Radek Látal  (konec hostování)

Modou Ndiaye  (konec hostování) 

Eldar Šehić  (hostování Baník Ostrava) 

Daniel Stropek  (hostování Příbram)

Lukáš Čmelík  (hostování České Budějovice)

obránce

22 let

188 cm

77 kg

cz

 

záložník

24 let

175 cm

69 kg

cz

odchody

#8

#17 #18

#11



×

Fotbal × hokej v televizi?  HOKEJ

Ronaldo × Messi?  MESSI

Útok × obrana?  ÚTOK

Televize × internet?  INTERNET

Facebook × instagram?  INSTAGRAM

Filmy × seriály?  SERIÁLY

Léto × zima?  LÉTO

Tenisky × pantofle?  PANTOFLE

Karta × hotovost?  KARTA

Blondýny × brunety?  BLONDÝNY
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MICHAL

PAPADOPULOS

 #27 ÚTOČNÍK

křížový  

výslech



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
při nákupu nad 500Kč

Od 06. 08. do 18. 08. 2022 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
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S bilancí 1-1-4 a skóre 4:13 byla ukončena 
letní příprava před nadcházející druho-
ligovou sezónou. O čtyři vstřelené góly 
se podělili čtyři hráči – Rafael Tavares,  
Michal Papadopulos, Daniel Bartl a Jaro-
slav Málek. Je potřeba zdůraznit, že od 
půlky června se tvořil téměř nový tým. 
„Nevidím handicap v tom, že jsme proměnili 
kádr. Mužstvo má tvář, nechceme jen bránit 
a odkopávat. Chceme být silní,“ zdůraz-
nil po závěrečném duelu přípravy trenér  
Tomáš Hejdušek.

Změn v hráčském kádru, ať už směrem 
dovnitř nebo ven, bylo opravdu hodně a je 
pravděpodobné, že ještě nějaké přijdou – 
přestupní termín v Česku končí až na za-
čátku září.

Mančaft se pod vedením nového trenér-
ského týmu poprvé sešel v kabině v pon-
dělí 13. června. Během čtyř týdnů se dbalo 
na nabírání kondice, ale samozřejmě se 

hráči v tréninkovém procesu věnovali i fot-
balovým věcem. „Kondiční blok byl oprav-
du náročný z celkového pohledu. Ale řekl 
bych, že asi intervalové běhy nebo tzv. py-
ramidy byly tím nejnáročnějším. Kluky bych 
ale chtěl pochválit za to, jak to odmakali. 
Celá dřina nám především ukázala morální 
vlastnosti hráčů. Pro zkušené starší hráče 
to bylo obzvlášť těžké období. Někteří mi 
dokonce říkali, že to byla jejich vůbec nej-
těžší a nejnáročnější příprava, jakou zažili 
v kariéře,“ podotkl kondiční trenér Juraj 
Kubišta.

Kromě téměř výhradně dvoufázových tré-
ninků byly na programu již zmíněné pří-
pravné duely, ale také minisoustředení  
v Horní Lomné. „To splnilo účel. Kromě fot-
balových věcí si kluci zahráli i tenis, ping 
pong nebo byli v bazénu. Tím že se buduje 
nové mužstvo, tak teambuilding je nesmír-
ně důležitý,“ prohlásil spokojený trenér 
Hejdušek.

Fotbalisté MFK mají za sebou letní přípravné období. Jaké bylo?

POHLED NA LETNÍ PŘÍPRAVU
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MŠK ŽILINA – 

MFK KARVINÁ 

3:0

(1:0)

BRANKY 62. a 87. Galčík, 32. Ďuriš

BB TERMALICA NIECIECZA – 

MFK KARVINÁ 

5:1

(3:0)

BRANKY 7. a 28. Poznar, 42. Mešanović, 75. Karasek, 
84. Ambrosiewicz – 64. Tavares

MFK KARVINÁ – 

FC TRINITY ZLÍN 

0:2

(0:0)

BRANKY 60. Procházka, 78. Simerský

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

– MFK KARVINÁ 
0:0

MFK KARVINÁ – 

SK SIGMA OLOMOUC B 

2:1

(0:0)

BRANKY 64. Papadopulos, 71. Bartl – 65. Slaměna

FC BANÍK OSTRAVA – 

MFK KARVINÁ 

2:1

(2:1)

BRANKY 9. Jaroň, 16. Tetour – 4. Málek



fanshop.mfkkarvina.cz
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Porvat se o nejvyšší příčky – to je cíl re-
zervního týmu před novou sezónou.  
Za největší konkurenty považuje trenér 
Marek Bielan Bohumín a Polanku. „Záro-
veň neznám nováčky Břidličnou, Krnov ani 
Valašské Meziříčí. Doufejme, že nahoře bu-
deme hrát i my. Kádr máme slušný, konku-
rence v týmu je a v žádném případě si hrá-
či nemůžou myslet, že v sobotu přijdou na 
trénink a v neděli budou hrát,“ pousmál se 
trenér B-týmu. A má pravdu, jelikož pravi-
delně budou v divizi pomáhat méně vytě-
žovaní hráči z druholigového áčka.

Během čtyřtýdenní přípravy se trénovalo 
převážně dvoufázově – běhání, síla a herní 
věci. Tréninky byly proloženy přípravnými 
duely. Hned čtyři utkání skončila remízou  

(S Bohumínem 1:1, Baníkem B 2:2, Unií  
Hlubina 2:2 a Bánovou 1:1), výhra přišla až 
v generálce proti rezervě Opavy (5:2). Nej-
lepším střelcem letní přípravy se stal s pěti 
přesnými zásahy Pawel Brzóska. „Příprava 
klukům ukázala, že mužský fotbal je úplně 
někde jinde než ten dorostenecký – přede-
vším v síle a osobních soubojích. Kluci se 
tomu pomalinku přizpůsobují, takže věřím, 
že to bude dobré,“ doplnil Marek Bielan.

Jeho tým vstoupí do sezóny v neděli zá-
pasem ve Frenštátě pod Radhoštěm, první 
domácí zápas je na programu příští ne-
děli 14. srpna – na Kovonu dorazí Polanka.  
Béčko bude hrávat svá domácí utkání opět 
v nedělních dopoledních termínech od 
čtvrt na jedenáct ve Sportovním centru 
Kovona.

Měsíční letní příprava, během které nabíral tým fyzickou kondici a odehrál celkem 
pět utkání s bilancí jedné výhry a čtyř remíz, je u konce. Již v neděli vstupuje rezervní 
celek do nového soutěžního ročníku v Divizi F.

BÉČKO ZAHAJUJE VE FRENŠTÁTĚ

B-TÝM

fanshop.mfkkarvina.cz

Bulletin_fanshop_148x210mm.indd   1 27.07.2022   18:28
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TĚŽKÝ ZAČÁTEK SEZÓNY LIGOVÝCH  
DOROSTENCŮ
První srpnovou sobotu vstoupí do nové sezóny kategorie U19 a U17. Devatenáctka má 
za sebou necelý měsíc přípravy, ve kterém stihla soustředění i neobyčejně kvalitně 
obsazený turnaj Zlatý kahan. Nyní se už soustředí na ostrý start, který bude opravdu 
přísný – doma Slavia, venku Dukla a doma Sparta.

Dobře naladění a odpočinutí nastoupili  
7. července do letní přípravy starší doros-
tenci pod vedením trenéra Pavla Mazurka, 
který „povýšil“ – z role asistenta do pozice 
hlavního trenéra. Jeho asistentem bude 
Ľubomír Luhový, trenérem brankářů zůstá-
vá Miroslav Toman.

Přestože v minulé sezóně obsadila deva-
tenáctka skvělé čtvrté místo, tak před no-
vou sezónou se budoval téměř nový kádr. 
Cíl pro sezónu 2022/2023? Ten je každým 
rokem stejný – záchrana. „Jubilejní de-
sátou prvoligovou sezónu v řadě chceme 
zvládnout a samozřejmě zachovat nejvyšší 
soutěž i pro další ročníky,“ usmál se Pavel 
Mazurek.  

Skvělým testem byl mezinárodní turnaj 
Zlatý kahan pořádaný klubem FC Baník Os-
trava. V konkurenci anglických, polských 
a českých týmů včetně jednoho rumun-
ského a ukrajinského obsadili Karvinští 
osmou příčku, vítězem se stal Fastav Zlín, 
který ve finále zdolal West Ham United.

Utkání v základní skupině byla výsledko-
vě i herně špatná, skóre 0:13 hovoří jas-
ně. Karvinští narazili v Markvartovicích 
(Lubin 0:9) a doma na Kovoně (Ruh Lvov 
0:4) na opravdu kvalitní družstva a bez 
správné organizace hry a zodpovědnosti 
každého jednotlivce se taková utkání ne-
dají zvládnout, což se potvrdilo. „Až zápa-
sy o umístění proti Kluži a Górniku Zabrze 

už částečně ukázaly, jak bychom se chtěli 
prezentovat v soutěži,“ prohlásil trenér  
U19 Pavel Mazurek.

Kromě utkání proti rumunské Kluži in-
kasovali první gól jeho svěřenci vždy do 
páté minuty. „Tohoto se musíme do mi-
strovských utkání vyvarovat. Celkové  
8. místo a skóre 4:14 je hodně nelichotivé. 
Bereme ovšem v potaz kvalitu soupeřů a to,  
že jsme ve fázi, kdy družstvo teprve sklá-
dáme. Hlavně složení obrany a organizace 
celé defenzivy jsou věci, na kterých pracu-
jeme a pracovat budeme,“ podotkl Pavel  
Mazurek.

V rámci mezinárodního turnaje absolvo-
val celý tým soustředění v Oldřichovicích. 
„Celé proběhlo dle plánu, tréninky byly za-
měřeny na organizaci hry, součinnost jed-
notlivých řad a standardní situace,“ dodal 
závěrem kouč Mazurek s tím, že na gene-
rálku si jeho tým pozval Třinec a zvítězil 5:1. 
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MFK KARVINÁ – 

SLAVIA PRAHA 
6. 8. | 13:00

DUKLA PRAHA – 

MFK KARVINÁ
13. 8. | 13:15

MFK KARVINÁ – 

SPARTA PRAHA 
19. 8. | 13:30

MFK KARVINÁ – 

PŘÍBRAM 
26. 8. | 10:30

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 –  

SLOVÁCKO 
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

MFK KARVINÁ U19 – 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 vysílání.  
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. PÁ 12. 8. 17:00

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
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Využili příležitost, vycestovali a pozna-
li, jaký se hraje fotbal v Evropě! Žáci U12 
pod vedením trenéra Tomáše Červenky 
se představili v Nizozemsku proti tamní 
špičce a špičce belgického, německého, 
dánského, řeckého a kyperského fotbalu! 
„Hráli jsme už na velké hřiště na umělé trá-
vě. Bylo to trochu něco jiného než obvykle. 
Každopádně zkušenosti k nezaplacení,“  
liboval si trenér Červenka.

Z šesti zápasů vyhráli hráči MFK jediný,  
s kyperskou Omonií remizovali a padli až 
na penalty. Celkové umístění zní: 14. příč-
ka! Vítězem turnaje se stal PSV Eindhoven.

Jedna ze zajímavostí? Hráči byli ubytovaní 
v holandských rodinách, tudíž se muse-
li dorozumět anglicky, což není nikdy na 
škodu procvičovat si cizí jazyk. „Celkově 
jsme za takovou zkušenost a konfrontaci 
moc rádi, jelikož by mělo být snem každé-
ho kluka se v této kategorii poměřit s nej-
kvalitnějšími týmy. Také nám to otevřelo oči  
v tom, kde všude máme rezervy. Myslím tím 
hráče i trenéry, a proto by podobné turnaje 
měly být povinné pro všechny mládežnické 
trenéry. Potom by možná přestaly diskuze, 

zda hrát nebo nehrát v takové věkové kate-
gorii na výsledky,“ uvedl Tomáš Červenka.

Nezapomněl poděkovat svému kolegovi  
Ondřeji Gazdošovi, rodičům s organizací 
přímo na místě a v neposlední řadě i lidem,  
kteří týmu přispěli k absolvování daleké, 
ovšem přínosné cesty za kvalitními soupeři.

Výborný mezinárodní turnaj ve městě Soest se konal během prvního červnového  
víkendu. Karvinští mladší žáci U12 se střetli s vysoce kvalitními týmy jako PSV  
Eindhoven, Bayer Leverkusen a dalšími. Konečné umístění? 14. příčka!

KONFRONTACE S EVROPSKOU ELITOU

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 MATYÁŠ VÁGNER 5. 2. 2003

24 B MAREK KOLÁŘ 3. 11. 1996

30 B STANISLAV TICHÝ 30. 10. 2004

2 O RADEK LEHOVEC 5. 12. 2001

4 O PETR HEPPNER 11. 5. 1997

17 O PETR BREDA 1. 8. 1993

19 O ONDŘEJ LEHOCZKI 10. 2. 1998

20 O DENIS HALINSKÝ 13. 7. 1993

21 O MICHAL HOŠEK 22. 4. 2001

6 Z JOHN SOLOMON 8. 8. 2001

8 Z FILIP ŠIMEČEK 23. 1. 2003

10 Z ZDENĚK FOLPRECHT 7. 1. 1991

12 Z FILIP HORSKÝ 9. 5. 2003

14 Z CHISOM ONIJE 30. 8. 2000

15 Z NEDŽAD ZINHASOVIČ 14. 5. 2000

18 Z LADISLAV JANDA 26. 7. 1989

22 Z DANIEL LANGHAMER 19. 3. 2003

23 Z JAN SUCHAN 10. 1. 1996

7 Ú TOMÁŠ RIGO 3. 7. 2002

11 Ú ADAM TOULA 11. 2. 2002

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 MARTIN HYSKÝ 

ASISTENTI TRENÉRA
MATĚJ LAŽA, 

MIROSLAV PODRAZKÝ 

TRENÉŘI BRANKÁŘŮ
VLADIMÍR KOUT, 

BOGDAN STEFANOVIČ  

KONDIČNÍ TRENÉR PETR HEJNÝ 

VEDOUCÍ MUŽSTVA JOSEF ŠANDA 

MASÉR PETR VOSÁHLO 


