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Zdravím  fotbalové příznivce a hráče,

sezóna 2012/2013 je v plném proudu a já pevně 

věřím, že se našemu týmu povede co nejlépe.             

Po dvou úspěšných duelech v úvodu nám bohužel 

štěstěna nakloněna nebyla a po 5. kole se pohybuje-

me na 14. místě tabulky druhé nejvyšší fotbalové 

soutěže.

Propadat skepsi ale není namístě! Sezóna je dlouhá 

a my máme za sebou jen její malou část. Důležité     

je neztrácet naději a věřit, že po pomalejším startu 

se náš tým nadechne k mocnému tažení ligou. Vždyť 

ani fenomenální Usain Bolt nevyhrává své závody 

systémem start-cíl.

Stejně jako prvoligové týmy i MFK OKD Karviná má 

své fanoušky. A to nejen proto, abychom se společně 

radovali z úspěchu, ale také proto, abychom náš klub 

podpořili v okamžicích, kdy se neveze na vítězné vlně. 

Proto děkuji vám všem, kteří jste se přišli podívat      

na dnešní zápas, a přál bych si, abychom vytvořili 

báječnou diváckou kulisu, která naše kluky požene 

dopředu vstříc třem ligovým bodům.

Příjemně strávené vítězné odpoledne přeje

Milan Chromík, MSc.

náměstek generálního ředitele

Dalkia Česká republika, a.s.
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„FANDĚME KARVINSKÉMU FOTBALU
A BUDE NÁM SPOLU DOBŘE“



REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Pavel Malura

Asistenti trenéra: Petr Gibala, Jan Pánik

Kondiční trenér: Michal Hrubý

Trenér brankářů: Jakub Kafka

Vedoucí mužstva: Petr Hort

Lékař: MUDr. Zdeněk Vojkůvka

Masér: Kamil Skopal

Kustod: Václav Posel

BRANKÁŘI

1  Lukáš Paleček  15.12.1980 

18 Matej Rakovan 14.3.1990 

28 Tomáš Hájek  28.9.1986 

OBRÁNCI

2 Josef Hoff mann 19.11.1978 

3 Václav Cverna 17.5.1988 

4 Tomáš Knötig 13.4.1989 

5 René Bolf 25.2.1974 

16 Jakub Hottek 24.6.1983

20 Ondřej Cverna 30.7.1990 

22 Ibrahim Škahič 25.10.1993 

23 David Mikula 30.3.1983

25 Tomáš Hrtánek 7.6.1988 

ZÁLOŽNÍCI

7 Elvist Ciku 16.8.1986 

9 Richard Vaněk 11.6.1991 

10 Admir Vladavič 26.6.1982 

12 David Puškáč 14.5.1993 

17 Petr Wojnar 12.1.1989 

21 Vladimír Mišinský 8.7.1986 

26 Roman Fischer 24.3.1983 

27 Emil Le Giang 26.2.1991 

ÚTOČNÍCI

8 Richard Vaclík 21.5.1991 

11 Antonín Presl 6.8.1988

14 Aleš Besta 10.4.1983 

15 Jakub Legierski 17.1.1994 

19 Václav Juřena 2.2.1991 

24 Pavel Vrána 13.6.1985
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REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Martin Frýdek

Asistent trenéra: Miloslav Brožek

Trenér brankářů: Vladimír Kout

Vedoucí mužstva: Josef Šanda

Lékař: MUDr. Pavel Seidl

Masér: Petr Vosáhlo

BRANKÁŘI

1 Ondřej Pávek 17.4.1987

24 Michal Toma 17.7.1988

OBRÁNCI

2 Jiří Petrů 17.2.1985

3 Martin Macháček 1.5.1989

4 Martin Sus 15.3.1990

5 Lukáš Vebr 13.2.1983 

7 Jiří Mošna 4.6.1991

8 Panajotis Kucalas 13.1.1992

12 Jaroslav Starý 9.2.1988

ZÁLOŽNÍCI

6 Tomáš Matějka 10.10.1987

9 Ondřej Průcha 10.7.1983 

14 Jan Jeřábek 1.9.1992

17 Martin Matoušek 2.5.1995

18 Ladislav Janda 26.7.1989

19 Vladimír Pokorný 30.10.1980

20 Milan Zachariáš 1.10.1983

23 Martin Kraus 30.5.1992

ÚTOČNÍCI

10 Petr Putz 9.1.1991

11 Jan Jícha 17.6.1985 

13 Václav Klán 7.9.1993 



minutě však po chybě u postranní čáry Sokolov vyrovnal. 

Ve druhé půli byl Sokolov lepší, ale paradoxně se z výhry 

mohla radovat Vlašim. Roli hrdiny však odmítl útočník 

Petr Putz, který v nastaveném čase postupoval sám         

na sokolovského brankáře. „Zápas jsme mohli vyhrát, 

ale nebylo by to spravedlivé. Remíza je vzhle-

dem k průběhu asi zasloužená,“ řekl pro klubový 

web trenér Frýdek. 

Ten při svém nástupu do pozice hlavního trenéra avizo-

val, že by rád týmu vštěpil systém hry 4-4-2 nebo 4-3-3 

s tím, aby se divákům fotbal líbil. Nicméně podle dostup-

ných informací se Vlašim v posledních třech utkání pre-

zentovala rozestavením 4-1-4-1 s hrotovým útočníkem 

Janem Jíchou, který se také v těchto utkáních zapsal 

mezi úspěšné střelce. Sedmadvacetiletý rodák z Kutné 

Hory se tak trefi l v každém zápase, ve kterém Vlašim   

skórovala. V úvodních dvou kolech totiž Vlašim vyšla 

střelecky naprázdno. V premiéře podlehla Žižkovu 0:1       

a z Čáslavi odjela s třígólovým přídělem.
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Před začátkem letní přípravy sáhlo vedení klubu k výměně 

trenéra. Kouče Luboše Urbana, který byl u týmu půl roku, 

nahradil Martin Frýdek. Bývalá ikona pražské Sparty         

a vicemistr Evropy z roku 1996 se po šesti letech stráve-

ných prací s mládeží tohoto klubu vydal do Vlašimi na 

svou první trenérskou seniorskou štaci. „Vlašim beru 

jako krok k dospělému fotbalu a taky jako velkou 

výzvu. Nad nabídkou jsem příliš neváhal,“ uvedl 

pro server idnes.cz Martin Frýdek. Vlašimský fotbalový 

oddíl byl založen v roce 1922 a první název klubu byl      

SK Vlašim. V roce 2006 se sloučily týmy Kácova a Vlašimi, 

z čehož vznikl FC Graffi  n Vlašim. O rok později tým 

postoupil do ČFL, kde se ohřál tři sezóny. V roce 2009 totiž 

třetí nejvyšší soutěž Vlašim ovládla a postoupila do druhé 

ligy. Dva roky po sobě skončila na sedmém místě, minu-

lou sezónu byla se ziskem 36 bodů celkově jedenáctá.

Středočeský klub v posledním kole remizoval v domácím 

prostředí se Sokolovem 1:1. První poločas byli domácí 

lepším celkem a dostali se po zásluze do vedení. Ve 37. 

LEGENDA PRAŽSKÉ SPARTY NYNÍ TRÉNUJE 
VLAŠIM



DOROVNÁME VZÁJEMNOU 
BILANCI?
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S Vlašimí, která druhou ligu hraje od sezóny 

2009/2010, se náš tým MFK OKD Karviná utkal 

v šesti zápasech. Bilance je však negativní - tři 

porážky, jedna remíza a dvě výhry. Dočkáme se dnes 

společně vyrovnání bilance vítězných zápasů?  Také 

skóre vyznívá pro našeho dnešního soupeře, kon-

krétně 9:7. Na domácím hřišti si ve vzájemných  

duelech zatím držíme neporazitelnost, stejně jako 

Vlašimští. Zatímco Středočeši doma neztratili ani 

bod, protože své tři domácí duely zvládli, my jsme 

jednou zaváhali. V sezóně 2010/2011 jsme na 

domácím stadionu uhráli bezbrankovou remízu. 

Poslední duel dnešních soupeřů není starý ani půl 

roku. V půlce března jsme ve Vlašimi prohráli 0:2. 

Domácí se dostali do vedení v nastaveném čase prv-

ního poločasu a výhru defi nitivně stvrdili až deset 

minut před koncem druhou brankou. Náš celek, 

konkrétně Antonín Presl, si dvakrát ve stoprocentní 

šanci vylámal zuby na výborném brankáři Hanušovi. 

Podle tehdejšího trenéra Karla Kuly bylo utkání         

ve Vlašimi smolné. „Herně jsme byli lepší než 

domácí. Dařila se nám kombinace a působili 

jsme fotbalověji. Bohužel jsme nevyužili dvě 

velké šance a domácí, kteří spoléhali na 

standardní situace, se po jedné z nich těsně 

před přestávkou prosadili,“ uvedl Kula. Věřme, 

že dnes všechno dobře dopadne a tři body zůstanou 

doma. Třetí domácí bodovou ztrátu v řadě si 

nemůžeme dovolit. 
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První zářijový den patřil v Karviné tradičním Hornic-

kým slavnostem OKD. Kromě rekordního počtu    

návštěvníků, kteří dorazili přestože pršelo, tak se této 

akce zúčastnili rovněž tři hráči našeho klubu. Admir 

Vladavič, David Mikula a Richard Vaněk se během 

hodinové autogramiády podepisovali především 

fanouškům z řad dětí. Kromě podpisových kartiček 

se v našem stanu rozdávaly balónky a odznaky. 

V prodeji bylo rovněž zboží z fanshopu. „Přestože 

stánek nestál na zrovna atraktivním místě, 

tak si k nám lidé cestu našli. Fanoušci naku-

povali hlavně dresy, kšiltovky a šály“ uvedl 

tiskový manažer MFK OKD Karviná Adam Januszek.

AUTOGRAMIÁDA V RÁMCI 
HORNICKÝCH SLAVNOSTÍ 



Před sezónou vystřídal Petra Gibalu na lavičce mladšího 

dorostu U16 Roman West. Ten si nemůže vynachválit 

podmínky, které jsou v Karviné k dispozici. „Máme to 

tady nadstandardní. Areály Bažantnice a Kovona 

čítají čtyři travnatá hřiště, umělou trávu, halu 

s novým povrchem, sál pro gymnastiku, úplně 

novou posilovnu, malou posilovnu. Navíc máme 

k dispozici kondičního trenéra i trenéra brankářů 

od áčka. To jsou skvělé podmínky, které většina 

klubů nemá. Snad jediná Sigma Olomouc,“ chválí 

zázemí Roman West.

 Start do mistrovských utkání byl z poloviny vydařený. 

Nejprve přišla remíza se silnou Sigmou Olomouc, ale 

vzápětí domácí prohra s Frýdkem-Místkem. Poté se však 

hráči nadechli a už jen vítězí. Jejich formu odnesli 

postupně Břeclav, Zbrojovka Brno a naposledy také      

Vyškov. „V Brně jsme nedokázali vyhrát ani s Baní-

kem, kde jsem měl v týmu plno reprezentantů. 

Tohle je velký úspěch pro náš tým,“ těšilo Romana 

Westa. Prozatímní formu však nepřeceňuje. „Družstvo 
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CÍL? SE SILNOU ČTYŘKOU HRÁT 
STÁLE VYROVNANĚ

potřebuje půl roku čas, aby si zvyklo na doroste-

necký fotbal, který je úplně odlišný od toho 

žákovského. Je rychlejší, silovější a někteří kluci, 

kteří v žácích dominovali a tým na nich stál, mají 

najednou velké problémy. Kluci potřebují postu-

pem času nabrat kondici, vytrvalost a sílu. Takže 

tohle je běh na dlouhou trať a opravdu je to            

o tom neustále pracovat a hrát a hrát a hrát,“ 

vysvětluje Roman West, jak náročný je přechod do doros-

teneckého fotbalu. 

Jakou vizi a cíl má celý tým, který Roman West koučuje? 

„Se silnými soupeři, jakými jsou Baník, Sigma, 

Jihlava nebo Slovácko, hrát pravidelně vyrovna-

né zápasy. Není to o tom, že teď jsme vyhráli na 

Zbrojovce a řekneme si, že je všechno v pořádku. 

My tyto týmy chceme porážet pravidelně a ne jen 

občas. Určitě tenhle tým na to má a věřím mu,“   

je přesvědčený o kvalitě kádru trenér, který má v kolektivu 

opravdu zajímavé fotbalisty. Dawid Blanik, Patrik Pavelka, 

Oliver Putyera, Richard Kubiena a další. To jsou hráči,         

o kterých v budoucnu karvinský fanoušek určitě uslyší. 

„Blanik je defenzivní záložník, který v pěti mis-

trovských utkáních dal už deset branek plus 

sedm přidal v přípravě. To je neskutečná bilance. 

V každém zápase dává góly a dřímá v něm velký 

potenciál. Směrem dopředu je vynikající, jen 

musí vylepšit také hru dozadu. Velmi dobře hraje 

poslední dobou Patrik Pavelka. Na Zbrojovce dva 

góly nachystal, třetí sám dal a proti Vyškovu vsítil 

dokonce hattrick. Vynikající hráč, který opravdu 

umí přejít jeden na jednoho nebo proti dvěma.   

A když to svede proti hráčům Zbrojovky, tak to   

už něco znamená. Techniku má opravdu výbornou,“ 

vyjmenovával přednosti svých dvou předních svěřenců 

Roman West. Snad i nadále bude celý tým pokračovat 

v takových výkonech, jakými se momentálně prezentuje.
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Mladší dorost do 17 let pod vedením nového trenéra 

Miroslava Štěpánka zatím v odehraných pěti          

mistrovských utkáních ztratil pouze dva body za 

venkovní remízu v jihomoravské metropoli s místní 

Zbrojovkou Brno. Jinak výsledkově šlapě na výbor-

nou. Zásluhu na tom jistě má právě kouč Štěpánek, 

který se po pěti letech do Karviné vrátil. „Působil 

jsem ve Stonavě. Vedení Karviné mi nabídlo 

trénovat dorost a neváhal jsem. V Karviné 

jsem doma a je to pro mě nový impuls v této 

práci,“ řekl Štěpánek.

Práce s mladými a nadějnými fotbalisty ho baví.   

„Je to přeci jen něco jiného než trénovat 

dospělé. Taktické a fotbalové myšlení mají 

kluci logicky jiné,“ prozrazuje Štěpánek, pro    

DOROST U17 ZATÍM ŠLAPE 
NA VÝBORNOU

kterého je prvořadým úkolem připravit hráče na 

vstup do vyšší kategorie U19. „Kluci na to mají. 

Musí však mít chuť se neustále zlepšovat        

a zdokonalovat. Jsme teprve na začátku  

soutěže, ale předpoklady tady jsou,“ uzavřel 

Miroslav Štěpánek. Když se podíváme na dosavadní 

výsledky a tabulku jejich soutěže, ve které jsou na 

třetím místě s dvoubodovým mankem na vedoucí 

Jihlavu, tak to jen dokazuje, že nemluví do prázdna.

Prozatímní výsledky:

U17 - Sigma Olomouc  3:1

U17 - FM  2:1

Břeclav - U17  1:3

Zbrojovka Brno - U17  2:2

U17 - Vyškov  2:1
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Dvě výhry a dvě prohry. To je dosavadní bilance nováčka Divize sk. E. Vstup do soutěže na hřišti béčka Opavy se týmu 

Jindřicha Dohnala vydařil. Výhra 3:0 se příliš nečekala. „Od začátku do konce jsme měli utkání plně ve své moci. 

S výsledkem i předvedenou hrou jsme spokojení,“ nechal se slyšet kouč Dohnal. Poté však přišla první porážka. 

Nový Jičín byl nad síly karvinského béčka. O týden později v domácí premiéře však byla prohra zapomenuta. Na Kovonu 

přijely Kravaře a i přes řadu neproměněných šancí se domácí radovali z výhry 2:1. Trenér Dohnal poukázal na slabší 

fi nální fázi. „V zakončení nám chybí větší klid. Měli jsme opravdu dost příležitostí. Máme však tři plusové 

body, což se počítá.“

Minulý týden přišel na řadu těžký debakl 0:5 ve Slavičíně. „Domácí měli převahu jak ve vzduchu, tak v osobních 

soubojích. Nevyrovnali jsme se jim. Navíc jsme inkasovali  hned na začátku utkání a pak těsně před 

přestávkou. To je pak vždycky těžké,“ řekl Jindřich Dohnal. Ten se musel ve Slavičíně obejít bez posil z áčka. 

„Nemůžeme a nechceme se na toto vymlouvat. Kluci, kteří tady jsou se musí umět v divizi porvat,“ 

nehledal výmluvy karvinský trenér. B tým má nyní před sebou tzv. „anglický“ týden. Včera na Kovoně hrál proti Mikulo-

vicím a už ve středu je na programu vložené kolo opět na domácím hřišti proti Brumovu. Anglický týden zakončí dalším 

utkáním na půdě Havířova.

REZERVNÍ CELEK JE PO ČTYŘECH 
KOLECH OSMÝ

TABULKA PO 4. KOLE
 1. 1. FC Viktorie Přerov 4 3 1 0 9:4 10

 2. FC ELSEREMO Brumov 4 2 2 0 7:1 8

 3. Lok. Petrovice 4 2 1 1 6:2 7

 4. Nový Jičín 4 2 1 1 7:5 7

 5. FC TVD Slavičín 4 2 1 1 7:5 7

 6. SK Hranice 4 2 1 1 6:7 7

 7. FK Mikulovice 4 2 0 2 7:8 6

 8. MFK OKD Karviná B 4 2 0 2 6:8 6

 9. Valašské Meziříčí 4 1 2 1 8:7 5

 10. Sokol Lískovec 4 1 2 1 4:4 5

 11. FK SAN-JV Šumperk 4 1 2 1 4:6 5

 12. SFC Opava B 4 1 1 2 8:9 4

 13. MFK Havířov 4 1 1 2 6:7 4

 14. FC Morkovice 4 0 3 1 3:6 3

 15. FK Mohelnice 4 0 1 3 5:8 1

 16. Sk Kravaře 4 1 0 3 5:11 1



POHÁROVÉ UTKÁNÍ S BANÍKEM



Čeká na Vás:

Mistrovské
Veřejné

pro děti

Golf Resort Lipiny, Ostravská 2066/31, 733 01 Karviná - Fryštát

Telefon +420 596 311 455, www.golflipiny.cz

golfový


