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O HODNOTNÉ CENY

VYLOSOVANÝCH VÝHERCŮ 
BUDE SOUTĚŽIT O:5

Poukaz v hodnotě 800 Kč 
do Wellness centra 
Zámečku Petrovice

Smartphone 
Samsung Galaxy J3 20171 2Badmintonová raketa 

FZ Forza

3 4
Karton plechovek Radegast 

+ 30 balení Bertyček5 Poukázka  
v hodnotě 
500 Kč 
do Fanshopu
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Tabulky

Tabulka HET ligy 2017/2018 po 19. kole
1. FC Viktoria Plzeň 18 15 2 1 34:6 47
2. SK Slavia Praha 19 11 5 3 31:8 38
3. SK Sigma Olomouc 19 10 6 3 24:11 36
4. FC Slovan Liberec 19 10 4 5 27:20 34
5. AC Sparta Praha 19 9 6 4 25:14 33
6. FK Jablonec 19 8 6 5 28:21 30
7. Bohemians Praha 1905 19 7 7 5 18:15 28
8. FK Teplice 19 6 6 7 22:22 24
9. MFK Karviná 19 6 3 10 23:27 21
10. FC Fastav Zlín 19 5 6 8 19:32 21
11. FK Dukla Praha 19 5 5 9 19:33 20
12. FC Zbrojovka Brno 19 5 4 10 14:25 19
13. FC Vysočina Jihlava 19 6 1 12 20:33 19
14. FK Mladá Boleslav 19 5 2 12 19:34 17
15. 1. FC Slovácko 19 3 7 9 16:26 16
16. FC Baník Ostrava 18 2 6 10 22:34 12

Uplynulé kolo (19.)
Bohemians Praha 1905 – 

FK Dukla Praha 2:0

FC Slovan Liberec – 
MFK Karviná 2:2

FC Vysočina Jihlava – 
FK Teplice 3:1

SK Sigma Olomouc – 
1. FC Slovácko 1:0

FC Baník Ostrava – 
FC Viktoria Plzeň

ODLOŽENO

FC Fastav Zlín – 
FK Jablonec 0:4

FK Mladá Boleslav – 
SK Slavia Praha 0:3

AC Sparta Praha – 
FC Zbrojovka Brno 1:1

Aktuální kolo (20.)
FK Dukla Praha – 

FC Vysočina Jihlava
pá 09. 03. 

(18:00)
MFK Karviná – 

AC Sparta Praha
so 10. 03. 

(15:00)
FC Zbrojovka Brno – 
FK Mladá Boleslav

so 10. 03. 
(15:00)

1. FC Slovácko – 
Bohemians Praha 1905

so 10. 03. 
(15:00)

FK Teplice – 
FC Fastav Zlín

so 10. 03. 
(19:00)

FK Jablonec – 
FC Baník Ostrava

ne 11. 03. 
(15:00)

SK Slavia Praha – 
SK Sigma Olomouc

ne 11. 03. 
(15:00)

FC Viktoria Plzeň – 
FC Slovan Liberec

ne 11. 03. 
(17:15)

O HODNOTNÉ CENY



4

#1

Představujeme...

Jméno Patrik Le Giang
Datum  
narození 08. 09. 1992

Bydliště Žilina

Rodinný stav svobodný, 
bezdětný

Pozice brankář

Předchozí 
kluby

Filakovo
Žilina

Michalovce
Žilina

Vlašim 

Životní 
motto „Štěstí je volba.“

OTÁZKY 
        „NA TĚLO“

1) Oblíbené jídlo? 
Pečená žebra.
2) Oblíbené pití? 
Power Coffee.
3) Oblíbená hudba?
John Legend.
4) Oblíbený sport mimo fotbal?
Tenis, basketbal.
5) Oblíbené místo na Slovensku?
Kdekoliv v přírodě.
6) Oblíbená barva?
Černá a žlutá.
7) Oblíbené zvíře?
Pes.
8) Oblíbená značka oblečení?
Nemám.
9) Oblíbená značka auta?
Volvo, Range Rover.

Od roku 2009 je v České repu- 
blice spojen měsíc březen s čet- 

bou. Ne nadarmo se březnu říká 
„měsíc čtenářů“. Sympaťáka Patri-
ka Le Gianga četba baví a naplňu-
je. Jak často sahá po knížce? Jaký 
žánr má nejradši? Bavila ho četba 
už od mala? To vše se dozvíte v jeho 
odpovědích…  

Máte rád knihy? Jste pravidelným 
čtenářem nebo jen příležitostným?
Jsem vášnivý čtenář, kniha je můj  
každodenní společník. Mám rád mo-
tivační literaturu a životopisy slav-
ných osobností nebo lidí, co v živo-
tě něco dokázali. Knihy jsou pro mě  
inspirací do života.

Vedli vás ke čtení rodiče? Jakou 
první knížku jste přečetl?
To už si nevybavím. Když jsem byl 
malý, tak mě čtení nebavilo a neměl 
jsem k tomu vztah. Něco se ve mně 
zlomilo až kolem sedmnácti let.



SLEVA
15% 
na jeden produkt

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.

Od 10. 3. do 25. 3. 2018 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
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
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Rozhovor

„CHTĚL JSEM SE VRÁTIT  
DO ZNÁMÉHO PROSTŘEDÍ“
Šestadvacetiletý záložník či útočník Radek Voltr v rozhovoru pro klubový 
bulletin MFK Karviná přiznává, že se zpátky do Karviné těšil. Vedení klubu 
dotáhlo jeho půlroční hostování až v poslední možný den.

Radku, sice patříte Liberci, ale do 
konce června budete hostovat 

ve známém prostředí. Preferoval jste 
návrat do klubu, který znáte?
Po jednání v Liberci s novým trené-
rem Davidem Holoubkem krátce 
před koncem přestupního období 
jsme se domluvili, abych kvůli větší 
herní vytíženosti zkusil půlroční hosto-
vání. Ano, preferoval jsem Karvinou 
právě z důvodu, že to tady znám  
a hlavně jsem tady byl během pod-
zimní části loňské sezóny moc spoko-
jený.  

Mohl jste zamířit i jinam?
Ano, ve hře bylo několik mož-

ností. Ale po pár telefonátech s pa- 
nem Vlkem a trenérem Muchou 
jsem zvolil návrat do dobře známé-
ho prostředí. Jak už jsem řekl v před-
chozí odpovědi, preferoval jsem ná-
vrat zpátky.

Změnilo se něco v klubu nebo  
v kabině?

V kabině je pár nových kluků, ale 
většina zůstala. Jádro týmu je dlou-
hou dobu pohromadě, trenér Mu-
cha také. Co se týče zázemí, tak 
se to tady posunulo o další krok do-
předu – nové přístroje, vybavení do 
posilovny a další věci. Je vidět, že 
vedení klubu dělá všechno pro to, 
aby se v Karviné pořád hrál fotbal 

na nejvyšší úrovni. Věřím, že k tomu 
přispěju i já svými výkony. 

Sledoval jste výkony a výsledky 
Karviné ze severu Čech?

Jasně, výsledky jsem dlouhodobě 
sledoval. Na internetu jsem viděl 
třeba zápas na Dukle a v Ostravě 
s Baníkem. Na Julisce to bylo hroz-
ně smolné, kluci tam hráli výborně.  
O zápase s Baníkem ve Vítkovicích 
asi netřeba mluvit, všichni viděli, jak 
to tam probíhalo. 
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Rozhovor

Během podzimu jste proti Karviné 
dvakrát nastoupil v základní se-

stavě. Poprvé v HET lize na konci srp-
na a potom v MOL Cupu na začátku 
prosince. Jak jste vnímal předvádě-
nou hru?
Celkově na podzim nebyla hra špat-
ná, jen chyběly body – a to je hrozná 
škoda. Ne nadarmo se říká, že dru-
há sezóna po postupu bývá nejtěž-
ší. Oba zápasy, které jsem proti MFK  
v libereckém dresu odehrál, byly těž-
ké a vyrovnané. A upřímně říkám, že 
jsem to čekal. Mám v živé paměti 
hlavně ten pohárový duel, kdy se šlo 
až do prodloužení.

Zůstal jste po vašem odchodu  
s někým z kabiny v kontaktu?

S Pavlem Eismannem. Spolu jsme tře-
ba i rozebírali jednotlivé zápasy. 

V minulém utkání se povedlo urvat 
bodík v Liberci. Co na to říkali 

liberečtí hráči, s kterými jste určitě  
v kontaktu?
Bavil jsem se s nimi jen před zápa-
sem. Chtěli vyhrát, ale to my také. 
Pro Liberec je jakákoliv domácí ztrá-
ta nepříjemná. Já jsem ale momen-
tálně rád, že jsme U Nisy ten bodík 
získali. Škoda, že jsem nemohl na-

stoupit, ale taková byla dohoda.  
Každopádně jsem se byl v Liberci 
podívat a ten bod je super, i když 
jsme nebyli daleko od vítězství.

Jak vůbec hodnotíte vstup do jarní 
části?

Sedm bodů je fantastických! Ale 
zvedly se i ostatní týmy - určitě nikdo 
nečekal, že Jihlava zvládne duely se 
Slavií a Plzní s plným počtem bodů 
a bez inkasovaného gólu. Tyto výhry 
potvrdila i doma proti Teplicím, což 
určitě svědčí o kvalitní práci v zim-
ní přípravě. Překvapivých výsledků 
však najdeme víc. Liga bude až do 
konce zajímavá, což je pro samotný 
fotbal dobré. My se musíme dívat 
hlavně sami na sebe, zatím se nám 
daří a bude dál důležité sbírat body.

Dnes vás čeká duel proti pražské 
Spartě, která nejen v tomto týd-

nu řešila dost svých problémů. Co se 
dá od utkání očekávat?
Sparta je pořád Sparta! Hrát proti ní 
je vždycky svátek a je to jiné než pro-
ti ostatním týmům v lize. Počítám, že 
utkání bude vyhrocené a sám jsem 
zvědavý, v jakém rozpoložení dorazí. 
Můžu slíbit, že uděláme vše pro co 
nejlepší výsledek.



8

#CESKAREPRE U21 
vs. Chorvatsko
23. března 2018 od 16:00
Městský fotbalový stadion v Karviné

Více info na repre.fotbal.cz
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#CESKAREPRE U21 
vs. Chorvatsko
23. března 2018 od 16:00
Městský fotbalový stadion v Karviné

Více info na repre.fotbal.cz

Jak už jsme informovali, do Karviné se vrací reprezentační jednadvacítka. 
Ovšem tentokrát nepůjde o žádný přátelák, nýbrž o důležitý kvalifikační 
duel proti Chorvatsku. Utkání se uskuteční v pátek 23. března od 16 hodin.

Už potřetí po rekonstrukci Městské-
ho stadionu v Karviné-Ráji si Fot-

balová asociace České republiky 
vybrala karvinský prvoligový stánek 
za dějiště mezistátního utkání. 

Ovšem pozor – poprvé půjde  
o kvalifikační duel. „S tamním záze-
mím, moderním stadionem a uby-
továním máme jen ty nejlepší zku-
šenosti. Přesně před rokem jsme 
na stejném místě porazili v přípravě 
Slovensko 4:1. Kulisa byla výborná  
a my věříme, že i na tento kvalifi-
kační zápas to bude podobné. Jsme 
přesvědčeni, že fanoušci přijdou  
v hojném počtu,“ prohlásil mluvčí  
reprezentace do 21 let Jaroslav Ko-
lář.

Distribuce vstupenek na toto dů-
ležité utkání bude probíhat výhrad-

ně v Karviné, vstupenky si fanoušci 
přes internet nezakoupí. Cena byla 
stanovena na 100 Kč/ks. „Jelikož ne-
jsme pořadatelem utkání, tak jsme  
o distribuci vstupenek nerozhodo-
vali a klubové permanentky nepla-
tí. Každopádně jsme zatím obdrželi 
962 vstupenek do sektorů C4, D3, D4 
a D5. Vstupenky nejsou na konkrétní 
místo, pouze do sektoru. Až se tato 
kvóta vyčerpá, dotisknou se další,“ 
informovala Pavla Žebroková z od-
dělení ticketingu, která ve spoluprá-
ci s fotbalovou asociací má distribu-
ci vstupenek na starosti. 

Předprodej bude zahájen před 
sobotním utkáním se Spartou. Další 
dny předprodeje zatím nejsou plá-
novány. „Čekáme, že hlavní nápor 
bude před samotným utkáním,“ do-
dala Pavla Žebroková.

V S T U P E N K Y  N A  L V Í Č A T A 
D N E S  N A  P O K L A D N Á C H 
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Představení soupeře

AC SPARTA PRAHA
Předchozí názvy:

1893 – AC Královské Vinohrady 
1894 – AC Sparta
1949 – AC Sparta Bubeneč
1949 – Sokol Bratrství Sparta           
1951 – Sparta ČKD Sokolovo
1953 – TJ Spartak Praha Sokolovo
1965 – TJ Sparta ČKD Praha
1990 – TJ Sparta Praha
1991 – AC Sparta Praha
1993 – AC Sparta Praha fotbal, a. s.

Rok založení: 1893
Klubové barvy: modrá, žlutá, červená
Značka výstroje: Nike
Stadion: GENERALI Arena
Kapacita: 18 887 diváků
Rozměr hřiště: 105 x 68 m
Osvětlení: 1 600 luxů

Management klubu:

Předseda představenstva: 
JUDr. Daniel Křetínský

Generální ředitel: 
Adam Kotalík

Sportovní ředitel: 
Zdeněk Ščasný

Finanční ředitelka:
Ing. Jana Cejpková, Ph.D.

Marketingová ředitelka:
Mgr. Martina Králová 

Sportovní sekretář:
Josef Krula

PR a komunikace:
Mgr. Ondřej Kasík

Ceny vstupenek: 100 – 390 Kč
E-mail: football@sparta.cz

Web: www.sparta.cz 

NejúspěšNější tým v samostatNé české lize, 12x mistr ligy
 (1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 
2000/01, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2009/10, 2013/14).
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TRÉNUJ VÍC 
NEŽ OSTATNÍ 
A ZLEPŠUJ SE!

•  Pravidelné tréninky  
jednou týdně 

•  Individualizovaný přístup  
a hodnocení hráče 

•  Rozvoj dovedností,  
sebevědomí a kreativity

JUNIOR ACADEMY

www.coerver.cz
PRO VÍCE INFORMACÍ

Exkluzivní tréninkový program 
pro hráče ve věku 6-11 let



Nové tváře v karvinském dresu|Inzerce

Hlavní obchodní partneři MFK Karviná, a.s.

Mediální partneři

PETER ŠULEK
NarozeN: 21. 09. 1988

Pozice: záložník

Číslo dresu: 20
Přišel z:  

Mezőkövesd-zsóry se  
(hostování)

RADEK VOLTR
NarozeN: 28. 11. 1991
Pozice: útočník 
Číslo dresu: 7
Přišel z: 
FC slovan libereC 
(hostování)
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Zaostřeno na poslední domácí zápas

JEDNOZNAČNÁ VÝHRA NAD ŠEVCI

mocného Dostála už potřetí. Zlín za-
hrozil v 56. minutě, jenže s hlavičkou 
Hronka si promrzlý Le Giang poradil. 
Poslední ránu do pošramoceného 
sebevědomí Zlína dal čtvrthodinu 
před koncem svým druhým gólem 
Tomáš Wágner, když jemně tečoval 
trestný kop kapitána Eismanna. 

Největší šanci Zlína zahodil sedm 
minut před koncem střídající Meha-
nović. Karvinští tak dovedli zápas do 
vítězství 4:0 a vyhráli i druhý ligový 
duel v novém kalendářním roce.

OHLASY: 
Josef Mucha
„Utkání jsme zvládli a za-
slouženě vyhráli. Postup-
ně jsme přebírali iniciativu  
a první gól nás uklidnil. Po výborném 
vstupu do druhé půle jsme získali ješ-
tě víc sebevědomí, hráči se uklidnili  
a i přes desetiminutový výpadek 
jsme zápas dotáhli do vítězného 
konce.“

Tomáš Wágner
„Jsme šťastní a za výkon se 
určitě můžeme pochválit 
– na hřišti jsme dominova-
li. Jsem rád, že mi to tam 

konečně padá, asi zvětšili branky 
(smích). O přestávce jsme si vtlouka-
li do hlav, že nic není rozhodnutého  
a musíme na hřišti nechat ještě víc 
než v úvodní pětačtyřicetiminutov-
ce. To se povedlo.“

Het liga|17. kolo|25. 02. 2018
MFk karviná – FC Fastav zlín 

4:0 (2:0)
Branky: 39. a 75 Wágner, 32. z pen. Budínský, 
49. Janečka 

Sestava Karviné: Le Giang – Čolić, Dreksa,  
Hošek, Eismann – Janečka (84. Weber), Panák 
– Štepanovský (80. Letić), Budínský, Kalabiška 
(63. Voltr) – Wágner.

Dva zápasy = 6 bodů! Karvinští v domácím prostředí doslova přejeli účastní-
ka Evropské ligy a zvítězili s přehledem 4:0. Dvakrát se trefil Tomáš Wágner, 
jednu trefu shodně zaznamenali Lukáš Budínský a Marek Janečka.

Přes dvě tisícovky promrzlých fa-
noušků sledovalo opatrný začá-

tek duelu. Postupem času však Kar-
vinští přebírali iniciativu a byli lepším 
týmem, což dokázali potvrdit i gólo-
vě. V 31. minutě pronikal do vápna 
Janečka, stoper Gajić ho fauloval  
a byla z toho penalta.

K té se postavil tradiční exekutor 
Lukáš Budínský a tvrdou střelou do-
prostřed otevřel skóre. Za dalších pět 
minut se mohl Budínský radovat zno-
vu, když mu míč krásně přistrčil Ka-
labiška, ale nejlepšího střelce domá-
cích skvěle vychytal brankář Dostál. 
Z následného  rohu nic nebylo, jenže 
o pár sekund později Panák skvě-
le vybídl v běhu Tomáše Wágnera  
a ten chladnokrevně zakončil. Do 
kabin se tedy šlo za stavu 2:0 pro 
MFK.

Vstup do druhého poločasu vy-
šel domácím na výbornou, protože 
se jim podařila standardní situace.  
Budínský naservíroval míč na hlavu  
Janečky a ten usměrnil míč za bez-



Reklamní partneři
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Rozhovor

HELENA BOGOCZOVÁ: „REKONSTRUKCE 
STADIONU? TO BYLA VÝZVA!“
Vedoucí odboru majetkového z Magistrátu města Karviné Helena Bogoczo-
vá má spolu se svým týmem velkou zásluhu na tom, jakou stavbou se pyšní  
městská část Ráj. V rozhovoru pro klubový bulletin MFK Karviná se snažila 
všem fanouškům nastínit, že „postavit“ stadion není žádná sranda. 

Vysvětlete, prosím, fanouškům,  
o co konkrétně se odbor majet-

kový staral při rekonstrukci Městské-
ho stadionu v Karviné-Ráji?
Hlavní náplní bylo připravit stavbu po 
projektové stránce, vysoutěžit doda-
vatele stavby a v daném termínu 
stavbu zrealizovat.  Nebylo to vůbec 
snadné i z důvodu, že v roce pří-
pravy vyšel nový zákon o veřejných 
zakázkách. Museli jsme dodělat do-
kumentaci pro provedení stavby, 
kterou jsme potřebovali pro zadání 
veřejné zakázky, a to nám ubralo 
hodně času, který byl dán poskyto-
vatelem dotace. Celou stavbu jsme 
také finančně optimalizovali tak, 
abychom na ni získali finanční do-
tace. Bez dotací, troufám si říct, by 
nově zrekonstruovaný stadion nebyl. 

Byla celková práce těžší v tom, 
že jste museli vycházet z budovy 

hlavní tribuny, která zůstala na svém 
místě?
Nepochybně. Kdybychom měli za-
čít stavět tzv. z ničeho, tak to bude 
snazší. Starší stavby mají své nedo-
statky, specifika a hodně věcí je ji-
nak, než by mělo být. 

Šlo o největší akci tohoto druhu, 
kterou jste ve své funkci zažila? 

Ať už z pohledu kolegů nebo pro vás 
samotnou?

Jednoznačně. Byla to obrovská vý-
zva! Žádná stavba se neobejde bez 
různých překážek a tento stadion 
nebyl výjimkou. Všichni jsme byli na-
konec šťastní, když jsme všechno po-
třebné dokončili, objekt zkolaudova-
li a získali potřebné dotační finance. 
Ale tím to samozřejmě neskončilo. 
Stále je na čem pracovat kvůli složi-
tým technologiím a celkově užívání 
stadionu dolaďujeme. 

Máte zpětnou vazbu? Líbí se li-
dem nový stadion?
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Rozhovor|Juniorka
Ano, ohlasy jsou veskrze pozitivní. 
Zpočátku tomu tak nebylo, protože 
se jednalo o velkou investici, ale lidé 
zjistili, že fotbal k našemu městu patří 
– navíc se hraje na té nejvyšší úrov-
ni. Na stadion se chodí bavit, odre-
agovat od pracovních povinností  
a hlavně podpořit svůj klub. Osob-
ně mě velmi potěšilo, když v jednom  
z prvních přímých přenosů komentá-
tor celé republice skrz vysílání sdělil, 
že máme krásný stadion, jeden z nej-
lepších v republice.

Chodíte pravidelně fandit a pod-
porovat naše hráče na stadion  

v těžkých prvoligových duelech?
Ne vždy, ale chodím a užívám si to. 
Líbí se mi náš kotel, jak umí neúnav- 
ně povzbuzovat a hnát hráče do  
útoku. Musím také zmínit, že moji 
kolegové i kolegyně chodí na fot-
bal, dokonce mají permanentky. 
Na dnešní zápas se Spartou se moc 
těším a doufám, že si ho společně 
se všemi fanoušky i kolegy z magis-
trátu užijeme. Nejen za sebe přeji 
fotbalistům mnoho úspěchů, a po 
úspěšném vstupu do druhé poloviny 
soutěže věřím, že i v příští sezóně bu-
deme chodit na nejkvalitnější fotbal 
právě u nás v Karviné.

JUNIORKA MÁ JISTÝ POSTUP
Tři kola před koncem první nadstavbové části si svěřenci trenérů Zbyška 
Gazdy a Marka Bielana zajistili účast v nadstavbě proti týmům z české sku-
piny Juniorské ligy. 

Před posledními dvěma zápasy je 
juniorka i přes porážku v Olomou-

ci na vedoucí příčce s jistým postu-
pem. „Za to jsme moc rádi, byl to 
náš předsezónní cíl. Ve většině zá-
pasů jsme byli spokojení s přístupem 
i výkony hráčů,“ poznamenal trenér 
Marek Bielan. 

PROZATÍMNÍ JARNÍ PROGRAM TÝMU U21
FC Fastav zlín u21 – 

MFk karviná U21 4:2

MFk karviná U21 – 
FC vysoČina Jihlava u21 6:2

sK sigma olomouC u21 – 
MFk karviná U21 3:2

MFk karviná U21 – 
FC BaníK ostrava u21 

12. 03. 
11:00

FC zBroJovKa Brno u21 – 
MFk karviná U21

18. 03. 
13:00

Přes zimu se kádr výrazně nezmě-
nil, pouze se z hostování vrátili Pavel 
Moskál a David Bernatík, ze Sloven-
ska se ještě podařilo získat Róberta 
Comu. 



Věděli jste, že...
Každé kolo HET ligy přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 

venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších 
zajímavých statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

JIH - DUK

… v posledních dvou ligových soubo-
jích Dukly s Jihlavou padlo pokaždé 

pět branek?

TEP - ZLN

… Teplice již čtyřikrát v řadě vstřelily 
doma v lize Zlínu shodně dvě branky?

SLO - BOH

… pražští Bohemians nevstřelili 
na Slovácku v lize gól již 184 minut?

JAB - OVA

… Jablonec v lize s ostravským 
Baníkem doma naposledy prohrál 

v dubnu 2006?

KAR - SPA

… jediným hráčem Karviné, kterému 
se podařilo dát Spartě gól byl v květnu 

2017 Libor Holík?

SLA - OLO

… Sigma z posledních třech 
ligových utkání na Slavii vytěžila 

sedm bodů za remízu a dvě výhry?

BNO - MBL

… historicky nejlepším brněnským 
ligovým střelcem v duelech s Boleslaví 

je s 3 brankami Luděk Zelenka?

PLZ - LIB

… Liberec v lize naposledy bodoval 
na západě Čech v květnu 2013?
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Ligová fotbalová asociace podepsala smlouvu s FIFA 
a pravidlovou komisí IFAB a od ledna 2017 se zapojila 
do programu testování videorozhodčích. Ten v HET lize 
dospěl do on-line fáze, která byla spuštěna na podzim 
roku 2017.
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www.het.cz

barvy | omítky | tmely

na veškerý sortiment výrobků značky HET
V partnerských prodejnách označených logem HET LIGA Partner můžete po předložení tohoto kuponu uplatnit SLEVU min. 
7 % ze základních cen příslušného maloobchodu na nákup výrobků značky HET - interiérových a fasádních barev, omítkovin, 
penetrací, barev na dřevo a kov atd. Slevy nelze sčítat a nevztahují se na akční nebo jinak zlevněné zboží. O přiznání slevy 
požádejte před zaplacením vašeho nákupu. Přehled prodejen, ve kterých lze slevu uplatnit naleznete na www.het.cz
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Přehled

HET liga 2017/2018

Následující utkání:
21. kolo SK Sigma Olomouc – MFK Karviná so 17. 03.|20:00
22. kolo FC Zbrojovka Brno – MFK Karviná sobota 31. 03. 2018
23. kolo MFK Karviná – 1. FC Slovácko neděle 08. 04. 2018
24. kolo SK Slavia Praha – MFK Karviná sobota 14. 04. 2018
25. kolo MFK Karviná – FK Teplice neděle 22. 04. 2018
26. kolo FC Viktoria Plzeň – MFK Karviná sobota 28. 04. 2018
27. kolo MFK Karviná – FK Dukla Praha neděle 06. 05. 2018
28. kolo FK Jablonec – MFK Karviná sobota 12. 05. 2018
29. kolo MFK Karviná – FC Baník Ostrava sobota 19. 05. 2018
30. kolo FC Vysočina Jihlava – MFK Karviná sobota 26. 05. 2018

Odehraná utkání:
1. kolo MFK Karviná – FC Vysočina Jihlava 2:0
2. kolo Bohemians Praha 1905 – MFK Karviná 2:1
3. kolo MFK Karviná – FK Mladá Boleslav 1:1
4. kolo FC Fastav Zlín – MFK Karviná 1:0
5. kolo MFK Karviná – FC Slovan Liberec 0:1
6. kolo AC Sparta Praha – MFK Karviná 2:0
7. kolo MFK Karviná – SK Sigma Olomouc 3:5
8. kolo MFK Karviná – FC Zbrojovka Brno 2:1
9. kolo 1. FC Slovácko – MFK Karviná 0:0

10. kolo MFK Karviná – SK Slavia Praha 0:2
11. kolo FK Teplice – MFK Karviná 1:0
12. kolo MFK Karviná – FC Viktoria Plzeň 1:3
13. kolo FK Dukla Praha – MFK Karviná 3:2
14. kolo MFK Karviná – FK Jablonec 2:1
15. kolo FC Baník Ostrava – MFK Karviná 2:1
16. kolo MFK Karviná – Bohemians Praha 1905 1:0
17. kolo FK Mladá Boleslav – MFK Karviná 0:1
18. kolo MFK Karviná – FC Fastav Zlín 4:0
19. kolo FC Slovan Liberec – MFK Karviná 2:2





Brankáři: 

1 Patrik Le Giang 08. 09. 1992

12 Martin Berkovec 12. 02. 1989

18 Martin Krnáč 30. 01. 1985

28 Jiří Ciupa 07. 05. 1998

Obránci: 

2 Benjamin Čolić 23. 07. 1991

4 Jan Štěrba 08. 07. 1994

5 Pavel Dreksa 17. 09. 1989

17 Pavel Eismann 20. 08. 1984

22 Jan Hošek 01. 04. 1989

26 Bojan Letić 21. 12. 1992

Záložníci:

6 Jan Šisler 24. 04. 1988

8 Vojtěch Smrž 20. 01. 1997

9 Jan Kalabiška 22. 12. 1986

10 Ondřej Lingr 07. 10. 1998

11 Peter Štepanovský 12. 01. 1988

14 Jan Moravec 13. 07. 1987

19 Petr Galuška 08. 07. 1996

20 Peter Šulek 21. 09. 1988

21 Tomáš Weber 26. 05. 1996

23 Lukáš Budínský 27. 03. 1992

25 Patrik Pavelka 16. 04. 1997

66 Marek Janečka 09. 06. 1983

Útočníci:

7 Radek Voltr 28. 11. 1991

15 Tomáš Wágner 06. 03. 1990

24 Eric Ramirez 20. 11. 1998

27 Filip Panák 02. 11. 1995

Brankáři: 

1 Florin Nita 03. 07. 1987

31 Vojtěch Vorel 18. 06. 1996

35 David Bičík 06. 04. 1981

Obránci: 

2 Semih Kaya 24. 02. 1991

3 Michal Kadlec 13. 12. 1984

7 Mihailo Ristić 31. 10. 1995

8 David Hovorka 07. 08. 1993

19 Lukáš Štetina 28. 07. 1991

26 Costa Nhamoinesu 06. 01. 1986

28 Ondřej Zahustel 18. 06. 1991

Záložníci:

9 Guélor Kanga 01. 09. 1990

10 Nicolae Stanciu 07. 05. 1993

11 Tal Ben Chaim 05. 08. 1989

16 Michal Sáček 19. 09. 1996

17 Martin Frýdek 24. 03. 1992

22 Srdjan Plavšić 03. 12. 1995

24 Rio Mavuba 08. 03. 1984

25 Jiří Kulhánek 08. 03. 1996

32 Zinedin Mustedanagič 01. 08. 1998

88 Bogdan Vatajelu 24. 04. 1993

Útočníci:

14 Václav Kadlec 20. 05. 1992

20 Václav Drchal 25. 07. 1999

21 David Lafata 18. 09. 1981

23 Josef Šural 30. 05. 1990

30 Lukáš Juliš 02. 12. 1994

MFK KARVINÁ AC SPARTA PRAHA

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Pavel Hapal
Asistent trenéra: Radoslav Kováč           
Trenéři brankářů: Daniel Zítka, Mario Galinović
Kondiční trenér: Tomáš Malý
Vedoucí mužstva: Miroslav Baranek
Lékaři: MUDr. Miroslav Sinkule 
 MUDr. Marek Žižka
 MUDr. Štefan Dojcsan 
Fyzioterapeuti: Lukáš Marešovský
            Jitka Kamarýtová
Kustodi: Miroslav Kaftan, Tomáš Majer

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Josef Mucha
Asistent trenéra: Ivan Kopecký
Trenér brankářů: Branislav Rzeszoto
Kondiční trenér: Aleš Buzek
Vedoucí mužstva: Stanislav Hruška
Lékaři: MUDr. Marian Lasota

MUDr. Zdeněk Vojkůvka
Fyzioterapeutka: Iveta Navrátilová
Maséři: Pavel Kocich, Roman Nevrla
Kustod: Eduard Muryc


