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eMeFKa

MFK KARVINÁ

FC FASTAV ZLÍN
VS.



MFK Karviná najdete také na webu 
i sociálních sítích. 

www.mfkkarvina.cz          @mfkkarvina           MFK Karviná    @mfkkarvina

1. cena - 
2 ks permanentek 

na jarní část

2. cena - poukaz v hodnotě 
800 Kč do Wellness centra  
Zámečku Petrovice

3. cena - karton piva  
      Radegast (24 ks)



FC FASTAV ZLÍNMFK KARVINÁ
 
 Rok založení: 2003
 Stadion: Městský stadion  
                Karviná-Ráj, 4 833 diváků

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jozef Weber
Asistent trenéra: Josef Mucha
Trenér brankářů: Peter Holec
Kondiční trenér: Aleš Buzek
Vedoucí mužstva: Stanislav Hruška
Lékaři: MUDr. Marian Lasota, 

MUDr. Zdeněk Vojkůvka
Masér: Pavel Kocich
Kustod: Eduard Muryc
Brankáři: 

1 Branislav Pindroch 30. 10. 1991

16 Jan Laštůvka 7. 7. 1982

18 Martin Pastornický 18. 3. 1996

Obránci: 

2 Radim Plesník 11. 10. 1996

3 Pavel Košťál 17. 9. 1980

4 Libor Holík 12. 5. 1998

5 Mihailo Jovanović 15. 2. 1989

17 Pavel Eismann 20. 8. 1984

19 Jan Vondra 13. 9. 1995

22 Jan Hošek 1. 4. 1989

24 Patrik Dressler 30. 10. 1990

Záložníci:

6 Jan Šisler 24. 4. 1988

7 Erik Puchel 15. 5. 1996

8 Vojtěch Smrž 20. 1. 1997

9 Jan Kalabiška 22. 12. 1986

11 Petr Galuška 8. 7. 1996

14 Jan Moravec 13. 7. 1987

21 Tomáš Weber 26. 5. 1996

23 Lukáš Budínský 27. 3. 1992

25 Lukáš Duda 9. 8. 1996

66 Marek Janečka 9. 6. 1983

Útočníci:

12 Sylvanus Nimely 4. 9. 1998

15 Tomáš Wágner 6. 3. 1990

27 Filip Panák 2. 11. 1995

87 Pavol Jurčo 12. 2. 1986

    
    Rok založení: 1919
    Stadion: Stadion Letná, Zlín, 
   5 783 diváků

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Bohumil Páník    
Asistenti trenéra: Jan Somberg, 
               Bronislav Červenka 
Trenér brankářů: Otakar Novák
Kondiční trenér/masér: Michal Molek       
Lékař: MUDr. Miroslav Budoš               
Fyzioterapeut: Kateřina David              

Brankáři: 

17 Stanislav Dostál 20. 6. 1991

44 Milan Švenger 6. 7. 1986

Obránci: 

4 David Hubáček 23. 2. 1977

16 Róbert Matejov 5. 7. 1988

18 Zoran Gajič 18. 5. 1990

20 Lukáš Pazdera 17. 12. 1985

24 Jakub Jugas 5. 5. 1992

27 Ondřej Bačo 25. 3. 1996

Záložníci:

6 David Štípek 31. 5. 1992

9 Lukáš Holík 23. 8. 1992

11 Vukadin Vukadinovič 14. 12. 1990

12 Ibrahim Benjamin Traore 16. 9. 1988

13 Tomáš Janíček 7. 9. 1982

21 Josef Hnaníček 28. 12. 1986

22 Diego Živulič 23. 3. 1992

23 Miloš Kopečný 26. 12. 1993

25 Robert Bartolomeu 3. 12. 1993

36 Tomáš Masař 22. 10. 1996

Útočníci:

7 Dame Diop 15. 2. 1993

10 Jean-David Beauguel 21. 3. 1992

15 Antonín Fantiš 15. 4. 1992
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O soupeři

TOP 3 hRÁČI SOuČASNÉhO ZLÍNA  
POdLE JOZEFA WEBERA

Klubová historie se začala psát  
v roce 1919 pod názvem SK Zlín. 

O sedm let později díky spolupráci  
s firmou Baťa logicky došlo „k propo-
jení“ a klub změnil název na SK Baťa 
Zlín. Mezi největší úspěchy klubu pa-
tří zisk Československého a Českého 
poháru – oba triumfy se shodně da-
tují k roku 1970, kdy ševci hráli pod 
názvem TJ Gottwaldov. V součas-
nosti figurují Valaši mezi elitou druhou 
sezónu. 

Ševci jsou překvapením letošní 
sezóny – drží čtvrtou příčku hned za 
největšími kandidáty na titul. V zimě 
navíc na sebe Zlín strhával pozornost 
celé fotbalové veřejnosti. Doslova 
několik týdnů se řešil přestup největší 

hvězdy klubu Vukadina Vukadinovi-
če do pražské Slavie. Ač sám hráč 
chtěl odejít, nakonec pro majitele 
Zlína rozhodla sportovní stránka před 
finanční a z transferu sešlo. Ševci tak 
neoslabili, ale naopak, na východ 
Moravy totiž zamířil například útočník 
Jean-David Beauguel z Dukly.

Tým zkušeného kouče Páníka zís-
kal z úvodních dvou kol dva bodí-
ky za remízy v Liberci a především 
doma s mistrovskou Plzní. V tom zá-
pase byli zlínští hráči lepší, ale gólo-
vě se neprosadili. To samé i v Liberci,  
a tak překvapení soutěže stále čeká 
na první jarní gól. Pokud by se jejich 
čekání prodloužilo o další zápas, jistě 
by se nikdo v Karviné nezlobil! 

Vukadin Vukadinovič  
a dame diop: 

„Jde o ofenzivní a rychlostně vybavené  
fotbalisty, kteří jsou pro Zlín hodně důležití.“ 

Jakub Jugas: „Zlínský odchovanec, kapitán muž-
stva. Jde o velice rychlého a dynamického stopera.“
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Přehled

Tabulka ePojisteni.cz ligy 2016/2017 po 18. kole
1. SK Slavia Praha 18 12 5 1 40:13 41
2. FC Viktoria Plzeň 17 12 4 1 27:9 40
3. AC Sparta Praha 18 10 5 3 32:16 35
4. FC Fastav Zlín 18 9 6 3 27:18 33
5. FK Mladá Boleslav 18 8 6 4 30:20 30
6. FK Teplice 18 6 6 6 20:17 24
7. MFK KARVINÁ 18 6 5 7 23:27 23
8. FK Jablonec 17 5 6 6 26:26 21
9. FK Dukla Praha 18 5 5 8 23:22 20
10. 1. FC Slovácko 18 4 8 6 20:25 20
11. FC Zbrojovka Brno 18 3 10 5 21:29 19
12. Bohemians Praha 1905 17 5 4 8 15:23 19
13. FC Slovan Liberec 18 3 7 8 11:18 16
14. FC Vysočina Jihlava 18 3 7 8 14:26 16
15. FC Hradec Králové 17 5 1 11 18:31 16
16. 1. FK Příbram 18 2 3 13 13:40 9

uplynulé kolo (18.)
FC Vysočina Jihlava – 

FC Hradec Králové 3:1

FK dukla Praha – 
MFK Karviná 0:0

FC Zbrojovka Brno – 
FC Slovan Liberec 1:0

Bohemians Praha 1905 – 
1. FC Slovácko 0:0

FC Fastav Zlín – 
FC Viktoria Plzeň 0:0

1. FK Příbram – 
SK Slavia Praha 1:8

FK Jablonec – 
AC Sparta Praha 3:1

FK Mladá Boleslav – 
FK Teplice 1:1

Aktuální kolo (19.)
FK Teplice – 

FC Vysočina Jihlava
so 4. 3. 
(15:00)

1. FC Slovácko – 
FK Zbrojovka Brno

so 4. 3. 
(15:00)

FK Jablonec – 
Bohemians Praha 1905

so 4. 3. 
(15:00)

FC Hradec Králové – 
FK Mladá Boleslav

so 4. 3. 
(16:00)

AC Sparta Praha – 
FK Dukla Praha

so 4. 3. 
(18:00)

FC Slovan Liberec – 
1. FK Příbram

ne 5. 3. 
(15:00)

SK Slavia Praha – 
FC Viktoria Plzeň

ne 5. 3. 
(16:00)

MFK Karviná – 
FC Fastav Zlín

ne 5. 3. 
(18:00)
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Rozhovor

„JSEM VELKÝM FANdOu LEChu  
POZNAŇ A NĚMECKÉhO FOTBALu“
Slovenský univerzál a v současnosti jeden z nejdůležitějších hráčů týmu  
Marek Janečka v obsáhlém rozhovoru prozradil plno zajímavostí, které určitě 
nejen karvinský fanoušek nevěděl – zahrál si v mnichovské Allianz Areně, kde 
oslavil dokonce výhru, nebo několikrát bojoval s Trnavou o hlavní fázi Evrop-
ské ligy. Třešnička na závěr? Aktuálně je prezidentem klubu FK O5 Levoča.

Marku, svými výkony potvrzujete 
takřka nepostradatelnost v zá-

kladní sestavě. Jak si vůbec užíváte 
českou nejvyšší soutěž?
Už mám něco odehrané a vím, že 
jednou se fotbalistovi daří, podruhé 
zase ne. Určitě se tedy nechci sta-
vět do role postradatelného nebo 
nepostradatelného. Jsme výborný 
kolektiv a vítězíme i prohráváme spo-
lečně. Ale k české lize – nikdy jsem 
žádnou ligu, kde jsem hrál, nepo-
rovnával. Každá totiž má svá speci-
fika. Každopádně si to tady užívám, 
což souvisí s dosavadními výsledky,  
a hlavně jsem v Karviné spokojený.

Nejčastěji nastupujete vedle sebe 
s Janem Šislerem. Sedli jste si po 

fotbalové i lidské stránce?
Je to o tom kolektivu. Vím z vlastní 
zkušenosti, že pokud je v kabině tý-
mový duch, který vítězí nad nějakými 
individualitami, tak se toho dá v cel-
kovém kontextu dosáhnout víc. Já si 
vyhovím s každým hráčem a neroz-
lišuji, jestli jde o mladého nebo star-
šího. S každým včetně Šisky vychá-
zím v pohodě a myslím, že to platí  
i opačně.

Kariéru jste převážně strávil na Slo-
vensku s výjimkou půlroční ana-

báze v německém Rostocku. Jak 
vzpomínáte na toto angažmá?
Od malička jsem byl fanouškem 
německého fotbalu a jen ve snech 
jsem si představoval, že bych si tako-
vou ligu, jakou je Bundesliga, mohl 
zahrát. Jasně, byla to v uvozovkách 
pouze druhá liga, ale všichni víme, že 
ta soutěž má obrovskou kvalitu. Jsem 
šťastný, že jsem si takovou soutěž za-
hrál. Byla to ohromná zkušenost. 
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Rozhovor

Kolik na vás v Německu chodilo 
fanoušků?

Na domácí zápasy chodilo od čtr-
nácti do osmnácti tisíc fandů. Sta-
dion má kapacitu přes dvacet tisíc, 
ale nikdy nebylo úplně plno. Atmo-
sféra byla naprosto úžasná a to mám 
na mysli i zápasy na hřištích soupeřů. 
Je to obrovský rozdíl oproti zápasům 
na Slovensku, ale také v Česku, i když 
tady je to pořád lepší než u nás.

Takže jste poloprázdný stadion  
v Německu nezažil?

Ale jo, paradoxně to bylo v Allianz 
Areně, kde hrává své zápasy i Mni-
chov 1860, jinak je to především do-
movský stánek bavorského giganta 
Bayernu Mnichov. Přišlo na nás ko-
lem šestadvaceti tisíc lidí, ale když 
ten stadion má kapacitu pětasedm-
desát tisíc, tak se tam ti lidé ztratili 
(úsměv). 

Co by za to dali jiní hráči, zahrát 
si na takovém stadionu. Jak se 

vám tam líbilo a měnila Allianz Are-
na barvy?
Ne, neměnila. Hráli jsme totiž po 
obědě, ale vyhráli jsme 1:0, takže su-
per a jsem na to pyšný! Jinak stadion 
je to pěkný, spoluhráči si tam všech-
no fotili, natáčeli. Já na to ale moc 
nejsem.

Sledujete stále německý fotbal?
Jasně, ale ještě víc se zajímám  

o polskou Ekstraklasu. Možná to 
může znít pro někoho zvláštně a pře-
kvapivě, ale je to tak. Jsem velkým 
příznivcem Lechu Poznaň, mám je-
jich pár mikin i triček.

Proč zrovna Lech Poznaň?
Sám nevím. Prostě jsem tento klub 

začal asi před sedmi lety sledovat 
(smích). Dovolím si tvrdit, že právě 
o polské lize mám velký přehled. To 
samé platí i o německé, slovenské  
a teď samozřejmě i české lize. Fotbal 
je celý můj život!

Ovšem asi největší pouto je mezi 
vámi a Trnavou, kde jste byl  

i kapitánem, že?
Určitě. K Trnavě mám velmi silné 
pouto a vztah. Zažil jsem tam mnoho 
dobrého, kromě první sezóny jsme 
pokaždé hráli kvalifikaci o Evropskou 
ligu. Jednou jsme byli opravdu blízko 
postupu do hlavní fáze, ale v play off 
jsme padli se švýcarským Curychem. 
Trnava je ovšem jeden z největších 
klubů na Slovensku, i když poslední 
titul je starý už přes třicet let. Je tam 
krásný nový stadion, ale zároveň je 
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Rozhovor

to tam složité a některé věci se musí 
změnit. Doufám, že se to podaří, pro-
tože Spartak Trnava je mému srdci 
nejblíž.

už jste zmínil vaši první sezónu  
v Trnavě. Prý jste málem sestoupi-

li. Je to tak?
To je pravda. Před posledním kolem 
jsme museli vyhrát v Prešově. Jim sta-
čil na záchranu bod. Naštěstí jsme 
zvítězili 1:0 a touto výhrou jsme se 
zachránili. Bylo to strašně psychicky 
náročné, ale zvládli jsme to. Potom 
už následovaly lepší sezóny, kde jsme 
si užili hlavně radost.

V červnu vám bude 34 let. Jak 
dlouho ještě plánujete hrát na 

profesionální úrovni?
Na to se mi špatně odpovídá, bude 
záležet hlavně na zdraví. Vím, že 
nejsem žádný excelentní technik  
a moje hra je založena hlavně na fy-
zické stránce. Prozatím se cítím velmi 
dobře, i když roky cítím a tělo rege-
neruje delší dobu. Čím déle budu 
moci hrát, tím lépe. Nevím, co bych 
jiného kromě fotbalu dělal.

Ale určitě jste už nad tím přemýš-
lel, ne?

Samozřejmě. Chci určitě u fotbalu 
nějakým způsobem zůstat, myslím si, 
že mám dost zkušeností. Nedokážu si 
představit, že bych ráno na šest cho-
dil do práce. Ale stát se může všech-
no (úsměv). 

Brankář Jan Laštůvka má čerstvě 
trenérskou A-licenci. Jak jste na 

tom vy?

Já mám B licenci a určitě se chys-
tám si minimálně to „áčko“ do-
dělat. Takže i trenérská práce je  
v budoucnu možná, ale nevylučuji 
ani post sportovního ředitele, pokud  
o mě bude mít někdo zájem (smích). 
Ale to je opravdu předčasné, nyní se 
soustředím pouze na aktivní kariéru. 
Rozhodně ještě nechci končit.

Takže i nějaké funkci ve struktuře 
klubu se případně nebráníte?

Určitě ne, vždyť už téměř rok řídím 
klub na Slovensku v Levoči, šéfuji mu. 
Bydlím tam, hrajeme pátou nejvyšší 
soutěž.

Jak těžké je to skloubit s profesio-
nální kariérou takhle na dálku?

Zatím to stíhám, ale je to náročné. 
Někdy něco bohužel není podle 
představ, takže to řeším převážně po 
telefonu, i když osobně by to bylo 
lepší. Ale postupně se do toho do-
stávám. Naučil jsem se problemati-
ku přestupových pravidel a dalších 
mnoha bodů, které jsem předtím ne-
musel řešit ani jsem se jimi nezabýval. 
Zatím tomu ale z důvodu angažmá 
tady v Karviné nedávám 100%, pro-
tože prioritou je jednoznačně fotba-
lová kariéra!
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205
kód pojišťovny

zdravivmobilu.cz

S mobilní aplikací 
ZDRAVÍ V MOBILU
je péče o vaše zdraví jednodušší!

  Staňte se pojištěncem ČPZP 
do 31. 3. 2017 a čerpejte 
naplno všechny výhody

✆ 810 800 000      www.cpzp.cz

17642 inzerce Bulletin Karvina ZvM akvizicni 148x105_zdravi v mobilu_pojistenci,verejnost_v04.indd   1 20.12.16   15:44

MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLuB KARVINÁ  
dĚKuJE NAdACI OKd ZA POdPORu  

SPORTOVNÍ VÝChOVY dĚTÍ A MLÁdEŽE
V Městském fotbalovém klubu Karvi-
ná, z.s. pravidelně sportuje cca 400 
dětí a dorostenců ve věku od 5 do 
21 let. Jednotlivé týmy dle věkové 
kategorie absolvují tři až pět tréninko-
vých jednotek a jeden zápas týdně. 
Projekt je zaměřen na zajištění pitné-
ho režimu a kvalitní stravy  
u talentovaných dorosten-
ců, jejichž rodinné zázemí 
z finančních důvodů nevy-
tváří dostatečnou podporu 
pro zdravý rozvoj vrcholo-
vého sportovce. Velkým 
přínosem projektu je také 
jeho společenský význam, 
děti a mládež se v týmech 

učí sociálním dovednostem, týmové 
spolupráci, disciplíně, odpovědnosti 
či zdravému životnímu stylu. Děti jsou 
na zápasy doprovázeny rodiči, spo-
lečné zážitky stmelují rodiny. Děti jsou 
vedeny k hrdosti reprezentovat klub 
a region, ve kterém vyrůstají.
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Mládežnická repre v Karviné

Fotbalová reprezentace do 21 let si vybrala Karvinou, aby zde sehrála  
v pátek 24. března od 17 hodin přípravné utkání se Slovenskem. Oba celky 
se připravují na červnové mistrovství Evropy, které pořádá Polsko. 

FOTBALOVÁ LVÍČATA SE dO  
KARVINÉ TĚŠÍ

Karvinou si česká lvíčata vybrala 
záměrně, nabízí nový kvalitní sta-

dion i zájem fanoušků o zápasy no-
váčka ligy, který si vede velmi dobře 
a je v první polovině tabulky. Zároveň 
jde o oblast, z které je to do města 
Tychy, kde bude Česko hrát všech-
ny tři zápasy ve skupině (s Němec-
kem 18. 6., s Itálií 21. 6. a s Dánskem  
24. 6.), velmi blízko. Mladí čeští fot-
balisté věří, že je právě z moravsko-
slezského regionu přijede povzbudit 
hodně fanoušků.

O tom hovoří i trenér české jedna-
dvacítky Vítězslav Lavička:  „Obec-
ně je o šampionát velký zájem. už 
21. února začal předprodej a máme 
signály, že nabízené vstupenky bě-
hem tří dnů už z jedné třetiny zmizely. 
Proto bych chtěl i touto cestou naše 
fanoušky jménem celého týmu po-
žádat, aby neváhali a pokud o cestě 
do Polska uvažují, aby si vstupenky 
zajistili včas. Vzhledem k tomu, že 
Tychy jsou necelých sto kilometrů 
od hranic, tak věříme, že se najde 
hodně fanoušků ochotných nás po-
vzbudit,“ řekl.

A jak nalákat fandy na příprav-
ný zápas, potažmo přímo na EURO? 
„Neponecháváme nic náhodě  
a už před naším březnovým zápasem 

v Karviné se Slovenskem chystáme 
pro fanoušky z regionu akci, na kte-
rou bychom je chtěli pozvat a naladit 
na šampionát,“ doplnil Lavička. Více 
o slibované atraktivní akci se zájemci 
dozvědí nejen v příštím čísle zápaso-
vého bulletinu na utkání s Plzní, ale  
i z dalších informačních kanálů, na-
příklad klubového webu MFK Karvi-
ná nebo z regionálních médií.

Fanoušci, přijďte se podívat na 
zápas se Slováky, přijeďte nás po- 
vzbudit v červnu na ME do Polska!
Vstupenky na zápasy ve skupině  
v Polsku jsou v cenách 100 a 160 
Kč, od 21. února prodávány sys-
témem „kdo dřív přijde“ na této 

adrese:
http://u21poland.kupbilet.pl/ 

u21poland/CityTychy



FANShOP NA MĚSTSKÉM STAdIONu  
V KARVINÉ-RÁJI 
Otevírací doba: 90 minut před domácím 
zápasem

FANShOP PROdEJNA d-SPORT, OC KARVINÁ
Otevírací doba: Po-Ne 9:00-20:00

MOŽNOST OBJEdNÁVAT TAKÉ NA:
Tel: 596 311 252 

E-mail: fanshop@mfkkarvina.cz
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Novinky z MFK

Klub přes zimu nezahálel a připravil 
si pro fanoušky několik novinek. Tou 
nejzásadnější je možnost zakoupit si 
vstupenku na daný zápas z pohod-
lí domova na www.ticketportal.cz, 
či osobně na pobočce smluvního 
partnera Ticketportalu, což zahr-
nuje pobočky Tipsportu, Fortuny  
a celou řadu dalších institucí, jejichž 
seznam naleznete na výše uvede-
ných webových stránkách. 

Prvoligový klub MFK Karviná se 
tak přidal k  fotbalovým klubům, kte-
ré tímto způsobem významně roz-
šiřují možnost zakoupení vstupenky  
v předprodeji až 7 dní před utkáním 
v provozní době smluvních partne-
rů. Vstupenky na domácí zápasy si 
karvinští fanoušci už také mohou za-
koupit v karvinském kině Centrum a 
MěDK. Aktuality na klubovém webu 
v sekci vstupenky a facebooku. 

důležité informace v bodech:
 » zakoupenou vstupenku nelze vrátit ani vyměnit
 » v síti Ticketportal a u jeho smluvních partnerů lze zakoupit vstupenky  

 POUZE za plnou cenu  
 » slevy (nad 60 let, ZTP, student, dítě) pouze na pokladnách stadionu  

 a od zápasu se Zlínem také v MěDK a Kině Centrum
 » vstupenka zakoupená přes internet musí být vytištěná a odstřižená.  

 Není možné, aby ji fanoušci měli pouze ve svém chytrém telefonu  
 (turniket nedokáže přečíst čárový kód)
 » rezervace lze provádět pouze přes internet, vstupenky jsou k vyzved- 

 nutí pouze v prodejní síti Ticketportal
 » rezervace ani nákup vstupenek telefonicky není možný
 » při vstupu na stadion se návštěvník musí řídit platným návštěvním  

 řádem
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Mádež

Svěřenci Petra Gibaly mají před sebou náročnou, ale určitě ne nesplnitelnou 
misi – záchranu v „našlapané“ I. dorostenecké lize. Začátek jim vyšel skvěle, 
v derby porazili doma ostravský Baník 1:0 gólem Alexandra Holce, který je 
v týmu na hostování právě z Baníku. 

dEVATENÁCTKA ZAČALA  
NA JAŘE SLAdKOu VÝhROu

Ligoví dorostenci by se dramatu 
do posledního kola rádi vyhnuli. 

„Chceme hrát někde okolo desá-
tého místa. Bude to však extrémně 
těžké, ale pokusíme se o to. Oprav-
du nechceme jít do baráže,“ zmínil 
důrazně trenér Gibala. Ovšem už 
první kolo napovědělo, že tým na to 
má. „Z celkového pohledu jsme byli 
lepším týmem, a všechny body tak 
máme zaslouženě. Věřím, že tento 
první úspěšný krok hráče neuspoko-
jí. Při pohledu na ostatní výsledky je 
vítězství moc důležité, ale náš spo-
lečný cíl je ještě daleko,“ řekl.

Před prvním mistrovským utká-
ním měl hlavní kouč ligové devate-
náctky trochu obavy, jelikož v přípra-
vě tým neodehrál ani jeden zápas 
v kompletní sestavě. „Odehráli jsme 
dost zápasů, samozřejmě ty vítězné 
se hodnotí lépe. Vysoké parametry 
splňoval duel s Trnavou. dobrá byla 
i generálka s polským Górnikem  
Zabrze. Jenže zatím nejsme úplně 
sehraní, přes zimu jsme trochu do-
plnili kádr, ale opustili nás někte-
ří kluci z Baníku. Nebylo to lehké. 
Navíc kádr není nijak extra široký,“ 
prohlásil Petr Gibala a kvituje návrat 
reprezentanta Ondřeje Lingra, který 
podzim strávil v ostravském Baníku. 
Tým bude rovněž spoléhat na kvalit-

ní výkony dalšího mládežnického re-
prezentanta, gólmana Jiřího Ciupy. 
Rozhodovat ovšem bude kolektivní 
výkon a týmový duch!

První jarní krok se vydařil – tak ať 
se daří i nadále. Včera po uzávěrce 
tohoto bulletinu hrála devatenáctka 
v Plzni, příští sobotu (11.3.) se před-
staví doma na Kovoně proti Českým 
Budějovicím. Utkání by mělo začít ve 
14:30 hodin.

Výsledky přípravných duelů:

Karviná - Opava 0:0, Górnik Zabr-
ze U21 - Karviná 2:1, Ruch Chorzów 
- Karviná 2:1, Ružomberok - Karviná 
1:1, Senica - Karviná 1:7, Puskás Aka-
demy - Karviná 10:1, Trnava - Karviná 
1:2, Karviná - Górnik Zabrze 2:1.



hlavní obchodní partneři MFK Karviná, a.s.

Reklamní partneři

Mediální partneři

PHARMA
QUALITY 
SPORTS 
NUTRITION

MADE
IN 
GERMANY

Karviná
MĚSTO, KTERÉ ŽIJE



ROZDÁVÁME BONUS 400 KČ 
NA FOTBALOVÉ ZÁŽITKY

NYNÍ KE KAŽDÉMU POVINNÉMU RUČENÍ

ePojisteni.cz/fotbal

GA_fotbal_6000x1000_1ku2_v4.indd   1 02.07.15   16:59

PARTNEŘI:



17 

Juniorka

Dva zápasy za sebou, dvanáct před sebou. Svěřenci Petra Samce bojují 
statečně v Juniorské lize.

JARNÍ JÍZdNÍ ŘÁd JuNIORSKÉhO 
TÝMu

Los týmu u21 – jaro 2017
19. 2. Mladá Boleslav – Karviná 3:3
27. 2.  Karviná – Dukla Praha  2:1
5. 3. České Budějovice – Karviná 11:00

13. 3. Karviná – Jihlava 13:00 
19. 3. Plzeň – Karviná 11:00
3. 4. Karviná – Liberec 13:00  
9. 4. Slavia – Karviná 14:00

16. 4.  Karviná – Příbram 13:00
24. 4. Karviná – Teplice 11:00
30. 4. Hradec Králové – Karviná 12:00
7. 5. Karviná – Třinec 11:00

15. 5. Sparta – Karviná 13:00
22. 5. Karviná – Bohemians Praha 1905 13:00
29. 5. Jablonec – Karviná 14:00

Výhru a remízu mají na svém kontě 
po dvou jarních utkáních karvin-

ští junioři. Nejprve remizovali u lídra  
z Mladé Boleslavi, následně v domá-
cím prostředí zdolali pražskou Duklu. 

Trenér Petr Samec i na jaře využí-
vá posil z ligového A-týmu, které střílí 
góly. Důkazem toho jsou branky Ples-
níka a Lingra (ten si ovšem plní povin-
nosti i v kategorii U19) v Mladé Bole-
slavi, proti Dukle se trefil Petr Galuška. 
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Mládež

Tři utkání s týmy z hlavního města (Slavia, Bohemians 1905 a Dukla), k tomu 
návštěva hokejové extraligy, tréninky či návštěva památek. Pět dnů v půlce 
února strávili hráči týmů U17 a U16 v Praze na herním soustředění.

MLAdŠÍ dOROSTENCI LAdILI 
FORMu V PRAZE

u17
O soustředění

„Ve všech směrech převládají 
pouze pozitivní věci. Kromě zápa-
sů se zajímavými soupeři jsme byli  
z trenérského hlediska zvědaví, jak 
budou kluci reagovat na neznámé 
prostředí a jak se vyrovnají s tím, že 
proti nim stojí týmy zvučnějšího jména. 
Je potřeba říct, že parta je výborná,  
v týmu je zdravé jádro a celé sou-
středění se vydařilo.“ 

O zápasech

„V samotných zápasech se uká-
zalo, že se není čeho bát. Škoda jen, 
že tady u nás máme omezený výběr 
hráčů, Praha je na tom jednoznač-
ně  lépe. Každopádně jsme odehrá-
li tři duely – se Slavií není konečná 
prohra o čtyři góly úplným ukazate-
lem toho, co se dělo na hřišti. Škoda 
neproměněné penalty, ta by nám 
určitě pomohla. Ovšem finální fáze 
nás trápí dlouhodobě, na zakončení 
stále musíme pracovat. Druhý zápas  

s Bohemkou byl rozhodně nejne-
povedenějším. Věděli jsme o jejich 
důrazu, rychlém přechodu a výbor-
ných standardních situacích. Prohrá-
li jsme zaslouženě. Naopak utkání  
s Duklou nám sedlo. Fotbalově 
to z obou stran bylo velmi dobré.  
V první půli nás podržel brankář 
Skocz, po změně stran jsme udeřili 
po kvalitních akcích.“

SK Slavia Praha U17 – MFK Karviná u17 4:0 (2:0)
Bohemians Praha 1905 U17 – MFK Karviná u17 3:0 (2:0)
FK Dukla Praha U17 – MFK Karviná u17 0:3 (0:0)
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Mládež

u16
O soustředění

„Kemp splnil účel. Do Prahy jsme 
jeli kvůli konfrontačním utkáním se 
soupeři, na které běžně nenarážíme. 
Přeci jen hrajeme v této kategorii nej-
vyšší soutěž a je potřeba i takových 
těžkých zápasů. Pro kluky bylo celé 
soustředění i zápasy s těmito týmy 
zážitkem. Všichni byli spokojení.“ 

O zápasech

„V poločase utkání se Slavií jsem 
klukům řekl, ať se přestanou dívat 
na dresy soupeře a nebojí se. Zlep-
šilo se to, snížili jsme a málem jsme  
i vyrovnali. Kluci nám opět dokázali, 

že se nesloží a nezabalí utkání ani za 
nepříznivého stavu. Vůle a morálka 
v tomto týmu je. Ve druhém utkání 
jsme na Bohemku vletěli a zaslou-
ženě zvítězili. V posledním zápase 
už na klucích byla znát únava z ná-
ročného programu, navíc jsme dva 
hráče půjčili sedmnáctce. První po-
ločas byl slušný, ve druhém už kluci 
nestačili. Ve všech utkáních se trefil 
Bob Lalik, který ukázal, že to je náš 
rozdílový hráč.“  

SK Slavia Praha U16 – MFK Karviná u16 6:1 (2:0)
Bohemians Praha 1905 U16 – MFK Karviná u16 1:3 (0:2)
FK Dukla Praha U16 – MFK Karviná u16 3:1 (1:1)

        Oba týmy mladších do-
rostenců mohly vycestovat za 
finanční podpory klubu, statu-
tárního města Karviná a drob-
ných sponzorů, mezi které se 
řadí také Pavel Sukop.  

„

“



Každé kolo ePojisteni.cz ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se 
nedaří venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zají-

mavých statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

Věděli jste, že...

… Příbram pod Ještědem nevy-
hrála od listopadu 2000?

LIB - PRI

… Karviná vstřelila Ševcům víc než 
jednu branku pouze jednou za 

předchozích devět zápasů?

KAR - ZLN

… v duelech Jablonce s Bohemians 
padlo za předchozích pět střetnutí 

patnáct branek?

JAB - BOH

… osm z předchozích deseti vzá-
jemných klání mělo vítěze a jen 
dvakrát se týmy rozešly smírně?

TEP - JIH

… Sparta si s Duklou poradila v kaž-
dém z minulých čtyř duelů a inkaso-

vala pouze jednu branku?

SPA - DUK

… Zbrojovka v Uherském Hradišti 
naposledy naplno bodovala 

v 1. kole sezony 2012/13?

SLO - BNO

… Boleslav srpnovou výhrou 
utnula šňůru tří po sobě jdou-

cích remíz s Hradcem?

HKR - MBL

… Slavia doma naposledy nadělila 
Plzni pět gólů?

SLA - PLZ



LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?
Chcete ocenit nejlepšího hráče svého 
mužstva? Pak využijte možnost zvolit 
hráče utkání, a to ve všech duelech 
ePojisteni.cz ligy!

Zvolte svůj oblíbený klub 
a v 70. minutě každého 

zápasu vašeho oblíbeného 
klubu vám přijde notifi kace 

o začátku hlasování.

Pokud vám notifi kace 
nepřijde, v menu vyberte 

položku hráč utkání 
a zvolte zápas, ve kterém 

chcete hlasovat.

Zvolte zápas, ve 
kterém chcete 

hlasovat o hráči 
utkání.

Vyberte hráče, 
pro které chcete 

hlasovat a stiskněte 
odeslat hlas.

ZVOLTE SI KLUB VYBERTE 
ZÁPAS HLASUJTE

Ofi ciální aplikaci 
ePojisteni.cz ligy stahujte z

HRÁČI UTKÁNÍ 18. KOLA
IKAUNIEKS

OLAYINKA

BERKOVEC

ŘEZNÍČEK

VUKADINOVIČ

PILÍK

MEHANOVIČ

JIH

DUK

BOH

BNO

ZLN

PRI

JAB

HKR

KAR

SLO

LIB

PLZ

SLA

SPA

63%

36%

50%

29%

29%

38%

65%

3:1
0:0
0:0
1:0
0:0
1:8
3:1

29%

54%

43%

32%

37%

76%

33%

OTTMAR

LAŠTŮVKA

HEČA

LATKA

KOZÁČIK

SÝKORA

ALBIACH

Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu

1. fotbalova liga @fotbalovaligaCZwww.epojisteniliga.cz/hracutkani

1. 2. 3.
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Přehled zápasů

ePojisteni.cz liga 2016/2017

Následující utkání:
20. kolo FC Vysočina Jihlava – MFK Karviná so 11. 3. 2017 (15:00)
21. kolo MFK Karviná – FC Viktoria Plzeň ne 19. 3. 2017 (16:30), O2 TV

22. kolo FC Slovan Liberec - MFK Karviná so 1. 4. 2017
23. kolo MFK Karviná – SK Slavia Praha ne 9. 4. 2017
24. kolo 1. FK Příbram – MFK Karviná so 15. 4. 2017
25. kolo FK Teplice - MFK Karviná so 22. 4. 2017
26. kolo MFK Karviná – FC Hradec Králové ne 30. 4. 2017
27. kolo 1. FC Slovácko – MFK Karviná so 6. 5. 2017
28. kolo MFK Karviná – AC Sparta Praha ne 14. 5. 2017
29. kolo Bohemians Praha 1905 – MFK Karviná so 20. 5. 2017
30. kolo MFK Karviná – FK Jablonec ne 28. 5. 2017

Odehraná utkání:
1. kolo FK Jablonec – MFK Karviná 5:3
2. kolo MFK Karviná – FC Zbrojovka Brno 1:1
3. kolo FK Mladá Boleslav – MFK Karviná 1:2
4. kolo MFK Karviná – FK Dukla Praha 2:1
5. kolo FC Fastav Zlín – MFK Karviná 3:0
6. kolo MFK Karviná – FC Vysočina Jihlava 3:0
7. kolo FC Viktoria Plzeň – MFK Karviná 2:0
8. kolo MFK Karviná – FC Slovan Liberec 0:0
9. kolo SK Slavia Praha – MFK Karviná 1:0

10. kolo MFK Karviná – 1.FK Příbram 2:0
11. kolo MFK Karviná – FK Teplice 1:4
12. kolo FC Hradec Králové – MFK Karviná 3:4
13. kolo MFK Karviná – 1. FC Slovácko 0:1
14. kolo AC Sparta Praha – MFK Karviná 3:0
15. kolo MFK Karviná – Bohemians Praha 1905 3:0
16. kolo FC Zbrojovka Brno – MFK Karviná 1:1
17. kolo MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 1:1
18. kolo FK Dukla Praha – MFK Karviná 0:0
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