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ZPRAVODAJ 

ČPP I.A třída – skupina A 

soutěžní ročník 2020/21 

 

MFK Kravaře 

 TJ Tatran Jakubčovice 
 

  
 

 

 

9. kolo  -  neděle 4.10.2020  -  15:30 

(městský fotbalový stadión v Kravařích) 

 

Rozhodčí: 

Martin Kret – Peter Vrťo, Lukáš Fryč 

 

Minulé kolo #  Dnešní kolo # 
Bolatice – Kravaře odlož.  Kravaře – Jakubčovice  ne 
Darkovičky – Mokré Lazce 2:2  Ludgeřovice – Bolatice so 
Jakubčovice – Malé Hoštice 3:0  Slovan Ostrava – Hradec n. Mor. so 
Chlebičov – Stará Bělá 0:3  Stará Bělá – Vřesina so 
Hradec n. Mor. – Slavkov 4:4  Malé Hoštice – Štěpánkovice ne 
Štěpánkovice – Slovan Ostrava 4:1  Mokré Lazce – Chlebičov ne 
Vřesina – Ludgeřovice 2:2  Slavkov – Darkovičky  ne 
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Vážení fanoušci, 

vítáme Vás u příležitosti dnešního fotbalového zápasu mezi celky MFK 

Kravaře a TJ Tatran Jakubčovice. Máme na programu osmé mistrovské klání 

v rámci 9. kola letošní sezóny, které připravilo pro fanoušky opravdovou 

fotbalovou lahůdku, protože proti sobě nastoupí dva adepti na postup do vyšší 

soutěže. Máme-li brát v potaz naše největší konkurenty v boji za vítězstvím 

v soutěži, tak mužstvo z Jakubčovic se jeví asi jako největší překážka. Jedná 

se totiž o soupeře, který dlouhodobě patří k favoritům I.A třídy.  

Náš celek MFK Kravaře získal v dosavadních šesti utkáních 13 bodů při celkovém skóre 15:5, 

za což mu nyní patří průběžná 4. příčka v tabulce. Jeden zápas máme navíc k dobru a musíme ho 

dodatečně sehrát. Náš dnešní soupeř je zatím suverénem soutěže. Z dosavadních sedmi zápasů 

neztratily Jakubčovice ani jeden bod a po zásluze vedou tabulku s maximálním počtem 21 bodů 

při dosaženém skóre 27:6.  

Jakubčovice v minulém kole hostily na domácím hřišti celek z Malých Hoštic. A nebylo to 

zrovna jednoduché utkání, byť konečný výsledek 3:0 o lecčem vypovídá. Dlouho se jakubčovické 

esa nemohly střelecky prosadit, než gólové prokletí prolomil Murin, pojistky pak přidali Vavroš 

a Konrád. Rozhodla lepší střelecká efektivita, Hoštice byly v tomhle ohledu jalové. Zápas našeho 

kravařského mužstva v Bolaticích byl pro nezpůsobilou hrací plochu odložen na 28.10.2020. 

 

 

   # 1   Marcel MAŇÁK  28 let  # 1      Zdeněk BUČEK  33 let  

   # 2      Vojta TĚŽKÝ  25 let  # 2      Zdeněk SOMMER  28 let 

   # 3      Lukáš BENNA  19 let  # 3      David STAFF  30 let 

   # 4      Jonáš TESAŘÍK  23 let  # 4      Jakub PETR  26 let 

   # 5      Ondřej BITOMSKÝ 19 let  # 5      Ondřej MALINA  „K“ 32 let 

   # 6      Filip KOTZUR  20 let  # 6      David MOLNÁR     37 let 

   # 7      Michal PAVELEK  23 let  # 7      Daniel VAVROŠ    26 let  

   # 8      Denis KAHLER  21 let  # 8      Petr ŠŤASTNÝ  41 let 

   # 9    Kryštof NESTROJ  21 let  # 9      Tomáš MURIN  23 let 

  # 10    Patrik KUPKA  19 let  # 10    Kamil MOLNÁR  32 let 

  # 11    Vojtěch KRYŠTOF  17 let  # 11    Jiří KONRÁD  31 let 

  # 12    Michal SCHREIER  38 let  # 12    Rudolf ŠARAN  24 let 

  # 13    Jan HEGER   29 let  # 13    Aleš PAVELKA  36 let 

  # 14    Pavel  FERENZ  36 let  # 15    Vít NÁHLÍK   27 let 

  # 15    Lukáš  KUPKA  20 let  # 18    Jan SCHREIER  37 let 

  # 16    Emil  PETEREK  33 let  # 19    Lukáš CHALUPA  22 let 

  # 17    Jan OHŘÁL   32 let    

  # 18    Jiří  BARCAL  „K“  37 let  Trenéři:   David Molnár (hrající trenér) 

  # 19    Vojtěch TOMÍČEK  19 let             

  # 20    Robin SUKENÍK  17 let    

  # 28    Radim BARANEK  32 let  

 #         Daniel KURKA  21 let  

  

Trenéři:   Petr Hladký, Karel Štěpán    

SOUPISKA MFK KRAVAŘE SOUPISKA TJ TATRAN JAKUBČOVICE 
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Předminulý zápas A-mužstva:      MFK Kravaře - Vřesina  0:0 

Domácí Kravaře diktovaly tempo utkání od úvodních minut, ovšem nedokázaly se 

střelecky prosadit. V úvodní patnáctiminutovce dal o sobě dvakrát vědět záložník Těžký. Jeho 

první nebezpečný projektil mířil ještě vedle. Za to druhá rána už mířila podstatně lépe, ovšem k 

jeho radosti a vedení skóre zabránilo břevno. Celá akce vznikla po drzém úniku Nestroje skrz 

vřesinskou obranu a následném odrazu balónu ze skrumáže. Neuběhlo ani pět minut a vřesinská 

branková konstrukce se opět rozezvučela. Peterek se ocitl v úniku po luxusní kolmici Baranka, 

ovšem jeho přízemní střelu zastavila tyč. Hostující Vřesina tentokrát své útočné kvality neukázala 

a prakticky za celý zápas se nedostala na dostřel brány. Po půlhodině hry rozehráli domácí další 

útočnou akci. Ta začala u Baranka a pokračovala přes drzou kličku Nestroje, jenž vybídl Tomíčka 

z pravé strany k zakončení, ovšem jeho střele scházela přesnost. Těsně před pauzou kopaly 

Kravaře přímý kop po faulu na Těžkého, ale kapitán Barcal protentokrát svou dobrou kopací 

techniku neukázal.  

I druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako ten první. Domácí i nadále dobývali tvrz hostující 

obrany, ale ta s vypětím všech sil odolávala. Po hodině hry se Vřesina konečně dopracovala i k 

první střele na bránu, jmenovitě Strohalm, ale brankář Maňák  zůstal v pozoru. Nedlouho poté se 

v další střelecké pozici ocitl Peterek, ale domácímu útočníkovi to tam zatím příliš nepadá. 

Nedlouho po něm vyhořel na hostujícím brankáři i Baranek, který se snažil pálil do protipohybu. 

Tentýž hráč pak nedokázal zužitkovat centr Schreiera, nutno však poznamenat, že se mu balón 

svezl na paty a zakončení už bylo pro něj obtížné. V samém závěru přežila Vřesina doslova 

klinickou smrt. Dvě stoprocentní tutovky nedokázaly Kravaře přetavit v tížený gól a tím si připsat 

potřebné vítězství. Nejprve trestuhodně zahodil ideální centr Tesaříka hlavičkující Tomíček, aby 

následně zazdil svou příležitost stát se hrdinou zápasu Nestroj, který ve vyložené šanci pohořel. 

Pro domácí tým to byl prostě den blbec. Mizérie v koncovce, ale i smůla zapříčinily, že doma 

Kravaře ztratily dva body, zatímco hosté z ničeho vytěžili nezasloužený bod. Ale i tak vypadá 

někdy fotbalová logika. 

Rozhodčí:  René Seidler.  Poločas:   0:0.   Diváků:  325.  

Sestava Kravař:   Maňák – Kupka L., Barcal, Ferenz, Tesařík – Tomíček, Schreier (81. Bitomský), 

Baranek, Těžký, Nestroj – Peterek (62. Ohřál).   

Ohlas trenéra Kravař:  (převzato z webu www.fotbalunas.cz) 

„Úplně zbytečně jsme ztratili dva body. Vřesina se skoro nedostala za půlku, když po 

celý zápas bránila v jedenácti lidech. Hlavně po přestávce hosté pořád zdržovali a 

úplně rezignovali na útočení. Ale kdyby se hrálo až do noci, tak my stejně gól nedáme. 

Označil bych to za festival neproměněných šancí.“ 

 

Náš zápas posledního kola v Bolaticích se nehrál z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. 

Náhradní termín byl stanoven na 28.10.2020. 

http://www.fotbalunas.cz/
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Tabulka A-mužstva po 7 odehraných zápasech 

Výsledky naší mládeže: 

V uplynulých dvou týdnech pokračovaly mistrovské soutěže našich mládežnických 

kategorií. Dorostencům se příliš nedařilo. Žákovským kategoriím se podařilo 

posbírat body a díky tomu vylepšit své postavení v tabulce, kde se nyní pohybují 

mezi prvními třemi celky. Z přípravek musíme zmínit obrovský úspěch naší mladší 

kategorie, která dokázala přehrát své vrstevníky prvního týmu Baníku Ostrava. 

Starší dorost:      Mladší dorost: 
6.zápas:    Rýmařov – Kravaře  6:1  6.zápas: Rýmařov – Kravaře    4:0 

7.zápas:    Kravaře – Horní Suchá  odloženo 7.zápas: Kravaře – Frenštát        odloženo 

 

Starší žáci:       Mladší žáci: 
5.zápas:    Kravaře – Vítkov  9:0  5.zápas: Kravaře – Vítkov    2:2 

6.zápas:    Velká Polom – Kravaře 7:4  6.zápas: Velká Polom – Kravaře   3:2 

7.zápas: Kravaře – D. Benešov 4:0  7.zápas: Kravaře – D. Benešov   3:1 

 

Starší přípravka:      Mladší přípravka: 
4.zápas:    Chlebičov – Kravaře ???   4.zápas: Kravaře – Baník O. „A“   12:6 

         5.zápas: Kobeřice – Kravaře        9:13 

 

     Starší dorost     Mladší dorost       Starší žáci     Mladší žáci 

  1.    Jakubčovice    7   27:6      21 bodů  8.   Vřesina       7   15:15     9 bodů 

  2.    Ludgeřovice    7    18:5      17 bodů  9.   Malé Hoštice      7    12:18     7 bodů 

  3.    Mokré Lazce    7    21:9      14 bodů            10.   Štěpánkovice      7      8:14     6 bodů 

  4.    KRAVAŘE    6   15:5      13 bodů            11.   Hradec n. Mor.     7      8:20     5 bodů 

  5.    Stará Bělá    7    18:9      13 bodů            12.   Slavkov       7    12:31     5 bodů 

  6.    Darkovičky    7   15:17    11 bodů            13.   Chlebičov      7    11:18     3 body 

  7.    Bolatice    6   17:11      9 bodů            14.   Slovan Ostrava     7      3:22     1 bod 

 

Tabulka po 7. kole 

1.  MFK Vítkovice    21 

2.  Bílovec       15 

3.  Těrlicko       15 

----------------------------- 

10.  KRAVAŘE        6 

----------------------------- 

13. Horní Suchá        2 

14. Frenštát        1 

Tabulka po 7. kole 

1.  Bílovec        19 

2.  MFK Vítkovice    18 

3.  Krnov       15 

----------------------------- 

5.  KRAVAŘE       12 

----------------------------- 

13. Frenštát       3 

14. Raduň       0 

1.  

  Tabulka po 6. kole 

1.  Velká Polom      15 

2.  Kylešovice      12 

3.  KRAVAŘE      10 

----------------------------- 

4.  Kobeřice        9 

----------------------------- 

10. Vítkov       0 

11. Břidličná       0 

 

  Tabulka po 6. kole 

1.  M. Albrechtice  18 

2.  Velká Polom      15 

3.  KRAVAŘE           10 

----------------------------- 

4.  Bruntál         9 

----------------------------- 

10. Vítkov         1 

11. Břidličná        0 
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ROZHOVOR S HRÁČEM MFK KRAVAŘE. 

Jméno:   EMIL PETEREK 

Věk:     33 let 

Pozice:    útočník   

Číslo dresu:   16  

Přezdívka:   Emča, Emilio 

Dřívější působiště: SFC Opava, Štítina, Malé Hoštice,  

      Chlebičov, Chuchelná 

Emile, řekni nám něco o svých fotbalových začátcích. Kdy a kde jsi s ním začal? 

Mé začátky proběhly u nás v Kravařích. Tehdy jsem se já a další kluci ze třídy přihlásili do 

přípravky a zkusili pár tréninků. Chytlo nás to a už jsme u fotbalu zůstali.   

Tvůj otec kdysi také hrával za Kravaře, z čehož vyplývá, že asi budete fotbalová 

rodina. Byl i z tohoto důvodu pro tebe fotbal jasná volba? 

Můj táta hrál za Kravaře až na samém sklonku své kariéry a to už měl to nejlepší za sebou 

(smích). Nicméně byl to on, kdo mě naučil první fotbalové triky. A proto se dá říci, že fotbal 

byl pro mě jasná volba. 

Celkově o tobě dobře víme, že jsi sportovec tělem i duší. Kterým dalším sportům se 

rád věnuješ? Provozovals někdy či chtěl bys provozovat i jiný sport závodně?  

Jsem rád, že mě sport naplňuje, protože bez pohybu si můj život nedokážu vůbec představit. 

Mimo fotbal také rád jezdím na kole a chodím do fitka, přes zimu je to pak hokej nebo lyže. Na 

další sport závodně už není moc času, což je škoda, určitě bych si rád něco chtěl vyzkoušet. 

Vraťme se k fotbalu, ve kterém jsi už toho poměrně dost zažil. Co je tvůj největší 

fotbalový úspěch dosavadní aktivní kariéry? 

Za svůj asi největší úspěch považuji celostátní dorosteneckou ligu, kterou jsem si mohl zahrát 

v dresu Opavy. To byl můj vrcholný zážitek v mládeži. V mužské kategorii to jsou jednoznačně 

sezóny v divizi, které jsem zažil již v našem kravařském dresu. Tehdy jsem si mohl zahrát po 

boku takových zkušených borců jako např. Staněk, Buchvaldek, Harazim či Černín.   

 

A je naopak nějaký okamžik, na který nerad vzpomínáš?  

Mrzí mě, že jsme s Kravařemi dvakrát spadli a to až do I.A třídy, ale holt takový je sport. 

Jednou jsi nahoře, podruhé zase dole. Přál bych si, aby se další generace, a třeba ještě i ta naše, 

dočkala zase účasti ve vyšších soutěžích. 

Vybavíš si nějaký zápas či zážitek v kravařském dresu, který ti navždy zůstane 

utkvěn v paměti? 
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Asi nejvíc si budu pamatovat zápasy z dob divize, kdy k nám do Kravař přijelo Béčko Baníku 

nebo Dolní Benešov. Tehdy na náš stadión dorazilo snad 1000 lidí a s Baníkem i chuligáni a 

světlice, petardy, super atmosféra atd. To bylo něco.  

Troufáš si říci, jak dlouho budeš ještě hrát aktivně fotbal? Že by navěky věků? S 

tvým přístupem ke sportu bych se ani nedivil (smích). 

Zatím mi zdraví slouží, tak uvidíme, jak to bude dál. Díky pravidelným tréninkům se člověk 

pořád udržuje v kondici, což se pak odráží i do dalších oblastí v životě. A mezi mladými kluky 

v kabině omládne snad úplně každý. Je těžké se toho vzdát. (smích). 

Zajisté sleduješ fotbalové dění i v TV nebo přes internet. Které soutěže a který tým 

máš patří mezi tvé oblíbené? Naše Kravaře nebudeme počítat, to je samozřejmost.  

Mám rád zápasy Ligy mistrů, kde se střetávají ty nejlepší týmy z Evropy. V mých očích má 

nejlepší úroveň asi anglická liga. V naší lize jsem rád za každý vyhraný zápas Opavy i Ostravy. 

Jinak, že bych měl vyloženě oblíbený tým, to říct nemohu.  

Tak jako každý tvůj spoluhráč máš zajisté i ty někoho za svůj fotbalový vzor. 

Prozradíš, kdo by jím mohl být? 

Fandím Cristianu Ronaldovi a žasnu nad jeho výkony. Libí se mi na něm, že i když už toho 

hodně dokázal, tak se chce neustále posouvat dopředu a že pořád na sobě pracuje. 

Nyní přejdeme k našemu A-mužstvu. Dnes nás čeká nesmírně těžký zápas proti 

lídrovi z Jakubčovic. Jak si myslíš, že se bude zápas vyvíjet a jakým skóre skončí? 

Jakubčovice jsou velmi nepříjemným soupeřem, zejména když hrajeme u nich, tak se dost 

trápíme. Nevyhovuje nám jejich malé hřiště. Zatímco doma na velkém hřišti bychom si měli 

s nimi poradit. Věřím, že to zvládneme a 3 body zůstanou doma. Tipuji, že vyhrajeme 3:1. 

Myslíš, že máme na to, abychom se i letos porvali o postup do kraje? V čem je naše 

největší síla a kde máme mezery? 

Myslím, že na to určitě máme a také věřím, že i postoupíme. Naši největší výhodu vidím 

v domácím prostředí, kde máme velkou diváckou podporu, která nás žene kupředu. Naše velké 

hřiště vyhovuje našemu stylu hry. Přednosti shledávám hlavně v dobré fyzické kondici, která je 

na vysoké úrovni. Naopak mezery máme ve zbytečné nervozitě a v neschopnosti střílet góly. 

Hodně to ovlivňuje naši psychiku a my pak děláme zbytečné chyby. 

Na závěr nám prozraď, co děláš ve svém profesním životě a jaké aktivity rád 

provozuješ ve volném čase. Snad se najde i něco mimo sport. 

V současnosti pracuji jako správce budov v jedné nejmenované kravařské firmě. Jinak, když se 

zrovna nevěnuji sportovním aktivitám, tak mám rád sledování filmů a poslech hudby. Také se 

rád věnuji cestování. Nepohrdnu ani dobrým jídlem a taktéž dobrou zábavou se svými přáteli.  
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Náš dnešní soupeř:                  TJ Tatran Jakubčovice 

      Rok založení:      1952   

    Klubové barvy:          žlutá, černá      

    Počet oddílů v klubu:     2  (jeden dospělý, jeden žákovský)     

    Největší úspěch:          2.liga – 11.místo  (sezóna 2006/07) 

    Web klubu:                www.jakubcovicefotbal.cz 

                          

Ačkoliv se fotbalová historie klubu z malé vesničky Jakubčovice, ve které žije ani ne 700 

obyvatel, začala psát až v roce 1952, jen málokterý fanoušek klubu v naší I.A třídě se může 

pochlubit tím, že viděl v minulosti hrát svůj tým z vesnice profesionální soutěž v Česku. O 

Jakubčovicích to platilo ještě nedávno. Ale pojďme nejprve hezky od začátku. Tamější kopaná 

se nejprve hrávala pouze na okresní úrovni, Jakubčovice nastupovaly pouze v nejnižší soutěži. 

Prvního postupu do okresního přeboru Novojičínska se dočkaly teprve až v sezóně 1965/66. Celé 

následující období až do 90.let se neslo ve znamení účastí v okresních soutěžích, na krajskou 

úroveň se zatím nedostalo. Zlom nastal až na konci 90.let, kdy se do tamějších struktur oddílu 

dostal nový předseda a majitel, p. Josef Hájek. Právě za jeho éry zažil jakubčovický fotbal svou 

největší slávu. Pan Hájek byl nejen úspěšným podnikatelem v oblasti obchodu s kamenivem, ale 

také vášnivým fanouškem fotbalu, který od plic miloval. V naších končinách navíc provozoval i 

chov koní v nedalekém Albertovci. Jeho sny a plány dostat fotbal v Opavě na nejvyšší úroveň se 

nepodařilo realizovat, a tak odešel do Jakubčovic, kde začal budovat nové mužstvo. Díky 

finančním možnostem dokázal tamější klub vytáhnout doslova z pralesa až na vrchol. Během 

sedmi sezón zažily Jakubčovice sedm postupů, kdy to z okresní trojky dotáhly až do druhé ligy. 

Vše začalo na konci mistrovské sezóny 1999/2000, kdy Jakubčovice vyhrály nejnižší ligu - 

Okresní soutěž Novojičínska. Hned po roce ovládli i okresní přebor a postoupili do krajských 

soutěží. Ani tam nedokázal jejich mašinu nikdo zastavit a postupovalo se dále a dále. V sezóně 

2004/05 se propracovaly do divize E, ve které se střetly i s Kravařemi. Pro oba celky to byla 

velmi úspěšná sezóna. Vítězem divize se staly opět Jakubčovice, na 2. místě skončily naše 

Kravaře. Jakubčovická pohádka i nadále běžela a v sezóně 2006/07 si dokonce celek z vesnice 

zahrál i profesionální 2. Gambrinus ligu. Své zápasy musel odehrát v nedalekém Fulneku, kde na 

tamější trávě proháněl takové soupeře jako např. Hradec Králové, Boheminas Praha, SFC Opava, 

Blšany anebo Hlučín. V dresu Jakubčovic nastupovali ligoví hráči jako Jan Baranek, Ivo 

Krajčovič, Michal Doležal, Jiří Krohmer nebo Martin Prohászka, to vše pod taktovkou trenéra 

Günthera Bittengela. Konečné 11. místo se zapíše asi navěky jako nejvyšší kóta v historii klubu. 

Po sezóně usoudil majitel Hájek, že se profesionální fotbal na vesnické úrovni nedá dál 

provozovat a prodal licenci na pražskou Julisku - Dukle Praha. Pro Jakubčovice to znamenalo 

pád do regionálních soutěží. Avšak hned vzápětí opět krajské soutěže opanovaly a slavily po 

dvou letech návrat do Divize E. Tam se opět utkaly i proti Kravařím a skončily na konci sezóny 

druhé. Nicméně následovalo odhlášení se ze soutěže a návrat do regionálních krajských soutěží, 

kde se drží dodnes a kde pravidelně patří mezi nejúspěšnější celky. V loňské půlsezóně skončily 

Jakubčovice na 5. místě s nevelkou ztrátou na lídra z Kravař.  



 

www.kravare-fotbal.cz 
 

Kam příště za fotbalem? 

I v příštím kole se naše A-mužstvo představí na svém domácím stadiónu. Do 

Kravař přijede další nepříjemný a kvalitní soupeř, a sice fotbalisté z Ludgeřovic. 

Zápas se odehraje v neděli 11. října od 15.00 na hlavním hřišti. Bohužel v tuto 

dobu už budou naplno platit nová vládní opatření, díky kterým se fotbalové zápasy 

musejí odehrát bez přítomnosti diváků. Situace se samozřejmě mění každým dnem, nikdo 

nemůže určit, co bude a co se stane. Nicméně musíme tento tvrdý verdikt ministra zdravotnictví 

přijmout a nařízení respektovat. Proto předem děkujeme za pochopení a dodržování pravidel. 

 

Příští týden:       

A-mužstvo   neděle 11.10. –  15:00   -  MFK Kravaře vs. Ludgeřovice  

starší dorost   sobota 10.10.   –  10:00   -  Krnov vs. MFK Kravaře      

mladší dorost  sobota 10.10.   –  12:15   -  Krnov vs. MFK Kravaře     

starší žáci   sobota 11.10.   –  10:00   -  MFK Kravaře vs. Břidličná      

mladší žáci   sobota 11.10.   –  11:45   -  MFK Kravaře vs. Břidličná      

starší přípravka  pondělí 5.10.   –  16:00   -  MFK Kravaře vs. Kobeřice 

mladší přípravka  středa   7.10.   –  16:00   -  MFK Kravaře vs. Dolní Benešov 

mladší přípravka  čtvrtek  8.10.   –  15:30   -  Bolatice vs. MFK Kravaře 

Následující víkend: 

A-mužstvo   neděle 18.10.   –  15:30   -  MFK Kravaře vs. Jakubčovice 

starší dorost   sobota 17.10.   –  10:00   -  MFK Kravaře vs. MFK Vítkovice 

mladší dorost  sobota 17.10.   –  12:15   -  MFK Kravaře vs. MFK Vítkovice 

starší žáci   neděle 18.10.  –  09:00   -  Město Albrechtice vs. MFK Kravaře 

mladší žáci    neděle 18.10.   –  10:45   -  Město Albrechtice vs. MFK Kravaře 

starší přípravka   středa  14.10    –  15:30   -  Velké Hoštice vs MFK Kravaře 

mladší přípravka  -- volno --   

 

Sponzoři MFK Kravaře 

Fotbalový oddíl MFK Kravaře si nesmírně váží všech svých sponzorů, kteří se 

jakoukoliv částkou aktivně podílejí na financování a bezproblémovém chodu 

našeho fotbalového klubu. DĚKUJEME!!! Zároveň vyzýváme Vás, podnikatelé, 

živnostníky, fanoušky i ostatní občany, abyste se k tomuto bezproblémovému chodu připojili. 

Budeme Vám samozřejmě vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek či jinou pomoc. 
 

MĚSTO Kravaře  -  GENERALI Distribuce a.s.  -  Česká unie sportu MS kraj  -  Jindřich Švančar  -   

KSR Industrial s.r.o.  -  SCHWARZ OOPP s.r.o.  -  RMK s.r.o.  -  Miboro s.r.o.  -  Gabriela Válková 

DAMIKA  -  DAME CarGroup s.r.o.  -  Petr Vilášek  -  Miroslav Hájek  -  FABISZ doprava s.r.o.  -  

Zbyněk Kunz Heart Reality  -  Leo Stoklasa  -  Sillet Group a.s.  -  Petr Lysek Spedition s.r.o.  -  

Ferenz stolářství  -  Bečica pokrývačství  -  Norbert Harazim 


