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# KLUB Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY

1. SK Slavia Praha 27 21 4 2 55:8 47 67

2. FC Viktoria Plzeň 27 18 5 4 56:22 34 59

3. FC Slovan Liberec 27 14 3 10 47:34 13 45

4. FK Jablonec 27 12 7 8 43:37 6 43

5. AC Sparta Praha 27 11 8 8 50:35 15 41

6. 1. FC Slovácko 27 11 8 8 33:30 3 41

7. FC Baník Ostrava 27 11 7 9 37:30 7 40

8. SK Dynamo České Budějovice 27 12 3 12 43:42 1 39

9. FK Mladá Boleslav 27 11 5 11 44:46 -2 38

10. Bohemians Praha 1905 27 10 6 11 33:39 -6 36

11. SK Sigma Olomouc 27 7 12 8 32:33 -1 33

12. FK Teplice 27 6 10 11 23:44 -21 28

13. MFK Karviná 27 5 9 13 21:36 -15 24

14. FC Fastav Zlín 27 6 6 15 24:43 -19 24

15. SFC Opava 27 4 7 16 13:44 -31 19

16. 1. FK Příbram 27 4 6 17 17:48 -31 18

TABULKY

UPLYNULÉ KOLO (27.)

FK Jablonec – 
FC Slovan Liberec

0:1

FK Mladá Boleslav – 
FC Fastav Zlín

1:1

1. FK Příbram – 
SK Slavia Praha

0:1

1. FC Slovácko – 
MFK Karviná

2:0

SK Dynamo České Budějovice – 
SK Sigma Olomouc

2:0

SFC Opava – 
Bohemians Praha 1905

0:1

FC Baník Ostrava – 
FC Viktoria Plzeň

0:2

AC Sparta Praha – 
FK Teplice

3:0

AKTUÁLNÍ KOLO (28.)

FC Fastav Zlín – 
1. FK Příbram

so 6. 6. 
(16:00)

FC Slovan Liberec – 
FK Mladá Boleslav

so 6. 6. 
(18:00)

Bohemians Praha 1905 – 
AC Sparta Praha

so 6. 6. 
(20:00)

MFK Karviná – 
SK Dynamo České Budějovice

ne 7. 6. 
(15:00)

SFC Opava – 
1. FC Slovácko

ne 7. 6. 
(15:00)

SK Sigma Olomouc – 
FC Baník Ostrava

ne 7. 6. 
(17:00)

FK Teplice – 
FK Jablonec

ne 7. 6. 
(17:00)

SK Slavia Praha – 
FC Viktoria Plzeň

ne 7. 6. 
(19:00)





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 01. 06. do 20. 06. 2020 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 
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„S CHULIGÁNY TO BYLA PRAVÁ VÁLKA“
Jednou z nejzajímavějších postav sportovního dění 
v Karviné je čtyřiapadesátiletý Roman Nevrla, býva-
lý boxer, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu  
Univerzity Karlovy a aktuálně jeden z masérů karvin-
ských fotbalistů.

Sport jej bavil odjakživa. „Bavily mě tvrdší, kon-
taktní sporty, ty jsem měl vždy rád. Odmala 
jsem dělal souběžně vždy dva sporty. Nejprve 
házenou a box, posléze box a ragby. Ten kon-
takt tam musel být,“ vypráví Roman Nevrla.

Sportovat chodil do tělovýchovné jednoty  
Baník 1. máj Karviná, která patřila v rámci teh-
dejšího zřízení mezi severomoravskou špičku, 
a ano, měla i oddíl ragby. „Házenou jsem 
hrál za Baník až do kategorie dorostu,“ vy-
bavuje si Nevrla. Pak dal pěstí ostravskému 
Václavu Lančovi, pozdějšímu výbornému hráči 
karvinského Baníku, a jeho házenkářská karié-
ra skončila. „Pokaždé, když jsem ho bránil, 
dal mi Lanča pěstí, tak jsem si řekl, že mu 
to vrátím. Václav si ustlal na zemi a já byl 
vyloučen. Byl to můj poslední házenkářský 
zápas. U boxu jsem ale zůstal,“ přibližoval 
boxerskou vložku Nevrla. Po letech se oba se-
tkali a příhodě se jen zasmáli.

U boxu vydržel Nevrla závodně do pětadvaceti 
let. Na kontě má několik vítězství a pódiových 
umístění z regionálních podniků, nejcennější 
je ale stříbrná medaile z československého 
mistrovství juniorů v roce 1983. „Dostal jsem 
se i do juniorské reprezentace, paradoxně 
nyní jsem u juniorského národního týmu 
asistentem,“ přibližuje Nevrla.

Když v Baníku končil trenér Jaroslav Pešát,  

převzal jeho roli. „Odstěhoval se a spadlo to 
na mě. Ale nestěžuji si, baví mě to. Nejvíc mě 
těší ten přerod puberťáka v dospělého chla-
pa, jestli mi rozumíte. Na to člověk nepo-
třebuje sadu mistrovských titulů, někdo se  
z chlapce ve chlapa změní v patnácti, někdo 
až ve dvaceti. A mě baví být u toho,“ vykládá.

Za bezmála třicet let (od roku 1991) mu pro-
šlo pod rukama 89 boxerů, kteří získali titul či 
stříbro z republikových mistrovství v různých 
věkových kategoriích. „Zrovna nedávno jsem 
si kvůli koronaviru tuhle bilanci dodělal. 
Člověk nemá co dělat, tak se doma nudí. 
Bronzové medailisty jsem ani nepočítal, 
protože bych se nedopočítal, ale tohle číslo 
mě překvapilo,“ uznává Nevrla.
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Jako elektrikář na šachtě, či vedoucí technic-
kých provozů v Lázních Darkov zažil v životě 
zajímavé příhody, ty ale přebíjejí jeho historky, 
které zažil na fotbalových stadionech, protože 
při své postavě asi nikoho nepřekvapí, že dělal 
i vyhazovače a člena ochranky.

„Jednou jsme jeli do Ostravy na Baník, 
zrovna hrál proti Spartě. Vzal jsem s sebou 
k pořádkové síle asi patnáct kluků z Karvi-
né, boxery a podobně. Tvrdí chlapi. Skončili 
jsme ve sparťanském kotli, nás bylo asi 
třicet, sparťanů snad pět stovek. Konflikt 
vyústil ve vřavu a začalo se to mlít. Byl to 
skutečně záhul, žádná sranda,“ zvážněl.

Sparťanští chuligáni zatlačili sekuriťáky do 
kouta, mlelo se to pořádně. „To byla skutečná 
válka. Každý toho dost schytal, na poslední 
chvíli jsem na kluky zařval, aby si vytáhli 
slzáky, jenže sparťané měli svoje pepřáky, 
pronášeli to ve spodním prádle i na dal-
ších místech, o kterých se snad člověk ani 
nemůže zmiňovat,“ popisoval Nevrla souboje 
pepřových sprejů.

„Spousta kluků toho měla dost. Pro jedno-
ho jsem musel do ostravské nemocnice, 
protože ho chuligáni úplně vypnuli. Vešel 
jsem tam a proti mě asi dvacet zkrvavených 
sparťanů. Hele, on si to šel s námi vyřídit 
až sem, vykřikl jeden z nich. Naštěstí jsem 
zachoval chladnou hlavu, měl jsem na sobě 
pořád bundu s nápisem Security, tak jsem 
řekl, ať neblbnou, že dělám ochranku tady 
v nemocnici a že s nimi nemám nic společ-
ného. Pustili mě,“ vzpomíná Nevrla.

Na rvačky už skutečně může jen vzpomínat. 
Volný čas teď tráví procházkami s vnučkou  
a rybařením. „To je moje vášeň. Předloni 
jsem chytil sumce, 126 čísel. Nevím, ko-
lik vážil, protože jsem ho zase vypustil na  
jiném místě, ale byl to zážitek,“ může se  
pochlubit životním úlovkem.

Aktuálně dělá maséra karvinským fotbalistům. 
„Kamarád mě přemluvil, abych se k maséři-
ně zase vrátil. Tak jsem to zkusil u fotbalistů 
a pomáhám teď Pavlu Kocichovi,“ přiblížil 
svou současnou náplň práce.
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OTÁZKY & ODPOVĚDI: INFORMACE 
PRO PERMANENTKÁŘE A FANOUŠKY
Přestože jsme se konečně ocitli ve fázi života bez stavu nouze, fotbalový svět musí 
dále respektovat celou řadu omezení. Z tohoto důvodu bychom vás, fanoušky, rádi in-
formovovali formou odpovědí na nejčastější otázky týkající se organizace nejbližších 
mistrovských utkání a návrhu řešení směrem k majitelům permanentních vstupenek. 

1) Jak budete postupovat v případě, že vám platná omezení dovolí účast například 300, 500 a více osob 
(fanoušků) na stadionu?
Důležité je zmínit, že ke standardní organizaci zápasu je zapotřebí cca 150 osob. Do této kvóty se započítávají hráči, rea-
lizační týmy obou mužstev, rozhodčí, delegáti, komentátor, podavači míčů, obsluha LED obrazovek, zdravotníci, delegáti, 
zástupci médií, pracovníci televizních společností, techničtí pracovníci. Určitě počítáme s tím, že pokud se budou opatření 
rozvolňovat, tak bychom moc rádi fanoušky na Městském stadionu v Karviné-Ráji znovu přivítali. Fotbal se hraje hlavně 
pro ně! Musíme však samozřejmě myslet také na naše partnery, kteří klub finančně podporují. Kvótu 300 osob na zápas 
vyčerpáme dodržením smluvních závazků vůči našim hlavním obchodním partnerům a části kotelníků. U kvóty 500 osob 
již umožníme vstup držitelům permanentek. Nyní musí fanoušci vzít zavděk televizními přenosy na O2 TV Sport. Mimocho-
dem, ve spolupráci právě s O2 TV si klub připravil akci pro majitele permanentek – tříměsíční balíček O2 TV Sport Pack za 
299 Kč. Za tuto cenu fanoušci uvidí všechny zápasy FORTUNA:LIGY, ale například také anglickou Premier League, která by 
se měla znovu rozběhnout v polovině června. 

2) Permanentkářů je přes tisíc. Jak je budete případně vybírat, podle jakého klíče se dostanou na domácí 
utkání?
Nad tím si lámeme hlavu už nějaký ten týden. Výběr permanentkářů bude hodně složitý a bohužel asi nebude možné se 
zavděčit všem. Stoprocentně spravedlivý systém v tomto případě asi nastavit nepůjde. Je nám jasné, že by fanoušci chtěli 
přijít na fotbal stejně jako před koronavirovou dobu, ale to bohužel (zatím) není možné. Zatím se jeví jako nejpravděpodob-
nější varianta, že budeme permanentkáře střídat po sektorech tak, aby se částečně dostalo na každého z nich. Určitá místa 
samozřejmě vyčleníme také pro naše věrné kotelníky. 

3) Budete nějakým způsobem kompenzovat letošní permanentky. Jakým?
Toto je relevantní dotaz. Do hlediště stadionu nemohli fanoušci z důvodu vyšší moci, což klub nemohl jakkoliv ovlivnit.  
Navrhujeme jako kompenzaci voucher do klubového Fanshopu v hodnotě 300 Kč. Při prodeji permanentek na novou 
sezónu obdrží voucher každý fanoušek a ten, který voucher nebude chtít využít, jej může vhodit do speciálně připraveného 
boxu – v hodnotě vhozených voucherů následně nakoupíme sportovní vybavení pro mládež. Ovšem z řad věrných fanouš-
ků jsme dokonce zaregistrovali, že někteří nebudou žádat žádnou kompenzaci a tím podpoří svůj klub. Upřímně? Toto nás 
velmi těší a vážíme si toho!

4) Kdy začnete s prodejem permanentek na novou sezónu 2020/2021?
Termín ještě nemáme stanovený. Navíc zatím ani nemáme dostatek informací od LFA o přesném termínu zahájení nové 
sezóny. V těchto dnech proto ladíme cenu. Jisté je, že současní majitelé budou opět finančně zvýhodněni, jako tomu bylo 
v předchozích sezónách.

Snad jsme vám těmito odpověďmi aspoň trochu pomohli. Věřme, že bude lépe a brzy se zase spolu setkáme v Ráji.

S úctou
MFK Karviná
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LETNÍ COERVER KEMP PRO KLUKY  
A NOVĚ I PRO HOLKY

My football camp – přesně tak se jmenuje 
letošní nový formát příměstského COERVER 
kempu, který bude jediným v širokém okolí  
a nezabrání mu ani složitá situace ohledně 
koronaviru. Na hráče a hráčky čeká 25 hodin 
tréninků pod vedením proškolených a licenco-
vaných trenérů Coerver Coaching.

Co od kempu očekávat? „Jsme moc rádi,  
že každoročně se kempu účastní mnoho 
dětí, pro které je motivací a hnacím moto-
rem nabitý tréninkový program inspiro-
vaný individuálními dovednostmi hvězd 
světového fotbalu – všichni si užijí a pro-
jdou trénink Brazilce Neymara, Portugalce  
Cristiana Ronalda či držitele šesti Zlatých 

míčů Argentice Messiho,“ prohlásil Coerver 
trenér Ondřej Hanzel.

Nebudou chybět každodenní soutěže a sou-
částí tréninkového dne je i turnaj inspirovaný 
MS či LM. A protože se do popředí dere ženský 
fotbal, nabízí Coerver svůj tréninkový kemp 
i výhradně pro dívky, které se mohou hlásit, 
a vytvoří tak ryze dívčí tréninkovou skupinu  
s vlastní trenérkou. „Pro oba kempy platí ter-
mín od 20. do 24. července a všichni zájem-
ci se mohou hlásit na webových stránkách 
coerver.cz,“ dodal druhý do party Coerver tre-
nérů Tomáš Červenka s tím, že samozřejmostí 
bude dodržování hygienických opatření spoje-
ných se sportováním.

Nabitý tréninkový program je už stabilní částí letních prázdnin! Letos je na  
programu od 20. do 24. července a je určen pro kluky i holky od 6 do 12 let!
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ZVEME VÁS DO NAŠEHO FANSHOPU!

fanshop.mfkkarvina.cz

NOVÁ ŠÁLA 200 Kč

PENĚŽENKA 
210 Kč

VO
ŇK

A D
O A

UT
A 

49
 Kč

VAK NA ZÁDA 140 Kč

OSUŠKA550 Kč

TRIKO DÁMSKÉ/PÁNSKÉ 

320 Kč

FANSHOP NA MĚSTSKÉM STADIONU V KARVINÉ-RÁJI
Otevírací doba: 75 minut před domácím zápasem. 

Objednávat zboží lze také na webu http://fanshop.mfkkarvina.cz 
nebo telefonicky na 596 311 252.
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7.

Generální partner projektu videorozhodčí

Děkujeme!

Ligová fotbalová asociace podepsala smlouvu s FIFA 
a pravidlovou komisí IFAB a od ledna 2017 se zapojila 
do programu testování videorozhodčích. Ten ve FORTUNA:LIZE 
dospěl do on-line fáze, která byla spuštěna na podzim roku 
2017.
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7.

Čtyři utkání z každého kola 
pod dohledem videorozhodčího

PartnerHlavní technický partnerMediální partner



#ZASVUJTYM
ZAŘVI SI A POMOZ KLUBU

Veškeré informace na oficiálních 
stránkách klubu.
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INZERCE

PETRÁŇ JE PO OPERACI HALA NA KOVONĚ SE 
OTEVŘELA VEŘEJNOSTIÚtočník Michal Petráň, který je v Karviné na 

hostování z týmu aktuálně druholigového lídra 
FK Pardubice, se ve čtvrtek 28. května podrobil 
v NsP Karviná-Ráj operaci ramene. Zranění si 
sedmadvacetiletý fotbalista přivodil v příprav-
ném utkání za rezervní tým. Celý klub přeje 
Michalovi brzké uzdravení.

Dobrá zpráva pro všechny sportovce, kteří  
využívají halu na Kovoně! Provoz haly je od  
11. května už opět možný za dodržování všech 
nařízených podmínek Ministerstva zdravotnic-
tví ČR. Při vstupu do haly musí sportovci použít 
dezinfekci, dodržovat předepsané rozestupy, 
před vstupem na hrací plochu použít předepsa-
nou obuv a od 1. června smí používat i zázemí 
(šatny a sprchy).



Bezplatná klientská linka
Klientský portál a mobilní aplikace

Heim
s důvěrou

Péče o zákazníky a respekt k jejich přáním 

a potřebám jsou pro nás ve Skandinávii na prvním 

místě. Vždyť domov je skutečným středem jejich 

světa.

I v Česku se postaráme o to, aby naši nájemníci 

mohli prožívat své velké i malé radosti a starosti 

s bydlením nechali na nás. Proto je nyní naše 

bezplatná klientská linka dostupná nepřetržitě 

a díky webovému portálu a mobilní aplikaci mají 

nájemníci všechny služby kdykoli pod kontrolou.

Právě tak má vypadat domov.

heimstaden_linka_inz_mfk-karvina_148x210_01_vystup.indd   1 22/05/2020   09:16



FORTUNA:LIGA JE ZPĚT!

FANDI KARVINÉ A ZÍSKEJ NAVÝŠENÝ BONUS 1 300 Kč

VSAĎ SI A SLEDUJ ZÁPASY NA FORTUNA TV

Nejširší nabídku sázkových 
příležitostí najdeš na ifortuna.cz

Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 
může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mlad-
ších 18 let na hazardní hře.



FORTUNA:LIGA @fortunaligaczfortunaligacz

SLEDUJ
AKTUÁLNÍ INFORMACE, VIDEA, SOUTĚŽE 
A ZÁBAVU KOLEM FORTUNA:LIGY 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

SLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJSLEDUJ

GIFYPOUŽÍVEJ
S LIGOVÝMI HRÁČI!

Ukaž, komu fandíš a obohať své sociální sítě ligovými hráči svého oblíbeného 
klubu! Gify najdeš pod názvem svého týmu a používat je můžeš nejen 

na instagramu, ale také na facebooku a twitteru.
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NAVŠTIVTE MFKKARVINA.CZ PRO AKTUÁLNÍ ROZPIS • DOMÁCÍ UTKÁNÍ • VENKOVNÍ UTKÁNÍ • ODEHRANÉ UTKÁNÍ
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28. KOLO 30. KOLO

0:0

29. KOLO

NADSTAVBOVÉ SKUPINY (20. 6–19. 7. 2020)
Skupina o titul: Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Kluby umístěné  
v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, klu-
by umístěné v tabulce základní části na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím 
stadionu. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části.
Skupina o Evropu: Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání – klub umístěný 
v tabulce základní části na 7. místě proti klubu umístěnému v tabulce základní 
části na 10. místě a klub umístěný v tabulce základní části na 8. místě proti klubu 
umístěnému v tabulce základní části na 9. místě (semifinále). První utkání se hrají 
na stadionu klubu, který se v tabulce základní části umístil níže. Vítězná družstva ze 
semifinálových „dvojutkání“ postupují do finále soutěže. Vítězné družstvo „finálo-
vého dvojutkání“ postupuje do kvalifikačního utkání o účast v Evropské lize UEFA.
Skupina o záchranu: Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Kluby 
umístěné v tabulce základní části na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím 
stadionu, kluby umístěné v tabulce základní části na 14. – 16. místě hrají dvě 
utkání na domácím stadionu. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů  
v základní části.



MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI

HLAVNÍ  PARTNEŘI

REKLAMN Í  PARTNEŘ I

GENERÁLNÍ  PARTNER MFK KARVINÁ,  A .S .





NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B Vladimír Neuman 10. 2. 2000

18 B Martin Pastornický 18. 3. 1996

26 B Petr Bolek 13. 6. 1984

2 O Gigli Ndefe 2. 3. 1994

3 O Milan Rundić 29. 3. 1992

13 O Martin Šindelář 22. 1. 1991

20 O Matúš Čonka 15. 10. 1990

23 O Daniel Stropek 3. 3. 1998

44 O Eduardo Gonzaga Mendes Santos 28. 11. 1997

5 Z Marek Hanousek 6. 8. 1991

6 Z Kristi Qose 10. 6. 1995

7 Z Vukadin Vukadinović 14. 12. 1990

8 Z Vojtěch Smrž 20. 1. 1997

10 Z Ondřej Lingr 7. 10. 1998

14 Z Jan Moravec 13. 7. 1987

16 Z Ivan Zhelizko 12. 2. 2001

17 Z Dávid Guba 29. 6. 1991

21 Z Jean Mangabeira da Silva 10. 3. 1997

27 Z Martin Bukata 2. 10. 1993

28 Z Filip Kubala 2. 9. 1999

66 Z Marek Janečka 9. 6. 1983

77 Z Adriel D´Avila Ba Loua 25. 7. 1996

9 Ú Steven Petkov 7. 5. 1995

12 Ú Muhamed Tijani 26. 7. 2000

25 Ú Abdulrahman Taiwo 5. 8. 1998

37 Ú Michal Petráň 26. 6. 1992

70 Ú Matko Babić 28. 7. 1998

NÁR. # POST JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAROZEN

1 B Ivan Sušak 6. 10. 1997

30 B Zdeněk Křížek 16. 1. 1983

33 B Jaroslav Drobný 18. 10. 1979

2 O Lukáš Havel 6. 6. 1996

4 O Maksym Talovierov 28. 6. 2000

5 O Pavel Novák 30. 11. 1989

6 O Tomáš Sivok 15. 9. 1983

7 O Miloš Kopečný 26. 12. 1993

12 O Benjamin Čolić 23. 7. 1991

14 O Denis Granečný 7. 9. 1998

17 O Jiří Kladrubský 19. 11. 1985

18 O Roman Polom 11. 1. 1992 

9 Z Pavel Šulc 29. 12. 2000

11 Z Patrik Čavoš 7. 1. 1995

19 Z Patrik Brandner 4. 1. 1994

20 Z Petr Javorek 9. 2. 1986

22 Z Karol Meszáros 25. 7. 1993

23 Z Filip Havelka 21. 1. 1998

25 Z Jiří Kulhánek 8. 3. 1996

27 Z Matej Mršić 13. 1. 1994

10 Ú Ivo Táborský 10. 5. 1985

15 Ú David Ledecký 24. 7. 1993

26 Ú Ivan Schranz 13. 9. 1993

36 Ú Michael Rabušic 17. 9. 1989

Hlavní trenér: Juraj Jarábek
Asistenti trenéra:  Petr Mašlej & Marek Bielan
Trenér brankářů:  Branislav Rzeszoto
Kondiční trenér:   Juraj Kubišta
Vedoucí mužstva:   Stanislav Hruška
Lékaři:  MUDr. Marian Lasota & MUDr. Zdeněk Vojkůvka
Fyzioterapeuti:  Martin Krásný & Iveta Navrátilová
Maséři:   Pavel Kocich & Roman Nevrla
Kustod:   Eduard Muryc

Hlavní trenér: David Horejš 
Asistenti trenéra:  Jiří Kohout & Jiří Lerch   
Vedoucí mužstva:  Jiří Lerch 
Lékaři:  MUDr. Martin Held & MUDr. Martin Scheichl
Fyzioterapeutka: Yvona Kyselová   
Masér:   Jakub Vogl    
Kustod:   Radomil Procházka ml.  

SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICEMFK KARV INÁ


