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Úvodník předsedy sk Brušperk

Jaké je z Vašeho pohledu ohlédnutí za 
podzimní částí sezony 2019/20?
Máme za sebou polovinu soutěže, takže na 
nějaké velké hodnocení je ještě čas. Muži 
okupují klidný střed tabulky, dorostenci 
hrají na špici krajské soutěže. Trápí se nám 
žáci, a to z důvodu, že nám chybí kluci ze 
staršího ročníku a mladší nejsou fyzicky 
ještě na soutěž krajského přeboru připra-
vení, ale věřím, že v jarní části se to zlepší 
a soutěž dohrajeme v poklidu. Přípravky 
maximálním způsobem splňují očekávání 
umístěním ve svých soutěžích, kde neustá-
le hrají na špici. Za mužskými týmy neza-
ostávají ani naše ženské a dívčí týmy.
V Brušperku máte kromě řady mládež-
nických týmů i fotbalový tým žen, doros-
tenek a dokonce i žaček. To svědčí o tom, 
že klub má zájem o co nejširší hráčskou 
základnu a také o tom (když to trochu 
přeženeme), že ve městě není skoro rodi-

na, ve které by někdo neměl vztah k SK 
Brušperk…
Nevím, jestli skoro každá rodina, ale mám 
z toho ohromnou radost. Jsme suverénně 
největší nezisková organizace, která působí 
ve městě Brušperk, máme přes 300 členů 
a 160 dětí.
Hodně nám pomohla stavba hřiště s umě-
lým povrchem, protože jsme získali tímto 
hřištěm další prostor pro tréninky, turnaje, 
a zvlášť pro děti je tento povrch s umělou 
trávou vynikající.
SK Brušperk, to je samozřejmě také mlá-
dež a dorost. Jak vidíte situaci u mládež-
nických družstev?
Jsme ve výboru velice rádi, že se nám daří, 
na rozdíl od okolních obcí, dobře pracovat 
s mládeží. A to je a bude i nadále priorita 
našeho klubu. Protože mládež je budouc-
nost každého, nejen fotbalového klubu, a 
kdo se ji patřičně nevěnuje, tak za pár let 
zjistí, že se fotbal již ve městě či obci ne-
hraje. Takže, jak už jsem řekl, mládež je 
prioritou našeho klubu.
Před rokem a půl se Brušperku podařilo 
s pomocí dotace od ministerstva školství 
a města Brušperk postavit „umělku“, hři-
ště s umělým povrchem, které výrazně 
rozšířilo tréninkové možnosti i za nepří-
znivého počasí. Jak se osvědčila?
Jak už jsem uvedl v předchozí odpovědi, 
hřiště s umělým povrchem nám strašně 
moc pomáhá, protože jak jste se již zmí-
nil, výrazně nám to rozšířilo tréninkové 
možnosti a zvlášť po děti je to vynikající 
tréninkové prostředí. Je to dáno také tím, 
že pod umělou trávou je položen pružný 

Přání předsedy SK Brušperk Ing. Pavla Prejdy do roku 2020?
„Našim hráčům přeji, aby neztratili lásku k fotbalu a vyhýbala se 

jim zranění a fanouškům, sponzorům pak hodně zdraví a pohody.“ 

koberec, který jednak propouští povrcho-
vou vodu, a hlavně je měkký a vhodný pro 
sportování dětí. Zároveň nám to umožnuje 
odehrát zápasy a turnaje za nepříznivého 
počasí, a nemusíme tak ničit trávu na hlav-
ním hřišti.
A co říkáte na mužstvo mužů, které je 
výkladní skříní každého fotbalového klu-
bu?
Začátek sezony se mužům nevydařil. Za 
první tři kola měli pouhý bod, ale potom 
nastalo zlepšení a jen kvůli špatnému závě-
ru podzimní části jsme neskončili na prv-
ních místech tabulky, ale držíme osmé mís-
to krajského přeboru. Máme před sebou 
dlouhou zimní přestávku, takže se muž-
stvo bude pečlivě připravovat na jarní část 
soutěž. A dalším hlavním úkolem trenérů 
je připravit mužstvo mužů na příští sezonu 
tak, abychom zapracovali končící doros-
tence a vybudovali stabilní a perspektivní 
kádr pro nadcházející sezony s cílem hrát o 
nejvyšší příčky v soutěži, nebo zabojovat o 
případný postup.
Jaké je Vaše přání pro rok 2020?
Nejvíce mě trápí naprosto nevyhovující zá-
zemí, a to konkrétně šatny. Jsou v havarij-
ním stavu, a navíc se jedná o šatny staré de-
sítky let. Jsou naprosto nevyhovující jak po 
stránce sportovního využití, tak po stránce 

hygienické. Připravili jsme projektovou 
dokumentaci pro výstavbu nových šaten 
za finanční pomocí Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje a města Brušperk. Je 
vydáno stavební povolení a já věřím, že na 
rozdíl od minulého hlasování zastupitel-
stva, kdy byla zamítnuta spoluúčast měs-
ta a tím pádem odmítnuta dotace ve výši  
7 000 000 Kč z Ministerstva školství ČR na 
„Rekonstrukci fotbalového hřiště s ven-
kovním tréninkovým zázemím“, si zastu-
pitelé uvědomí, že výstavba nových šaten 
by měla být jednou z priorit města. Jednak 
proto, že se dostaví sportovní centrum jako 
celek, který tvoří hřiště, umělka, hala a ba-
zén. Tedy areál, který nám závidí všechna 
města a obce nejen v našem v blízkém, ale 
i dalekém okolí. Zároveň se domnívám, že 
si fotbal, jako největší nezisková organizace 
ve městě, zaslouží mít zázemí odpovídající 
dnešní době.
Co brušperským fotbalistům popřejete 
do roku 2020?
Hlavně, aby neztratili lásku k fotbalu, ob-
zvlášť ti malí, aby dosáhli v příštím roce co 
nejlepších výsledků, vyhýbali se jim zra-
nění a měli radost z fotbalu. Taktéž našim 
fanouškům, sponzorům a sportovním přá-
telům bych chtěl v roce 2020 popřát hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů.
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MuŽI

V  podzimní části soutěže A  tým získal 
z  patnácti utkání dvacet bodů při skóre 
30:34. To znamená osmé místo. Bodová 
ztráta na čelo tabulky je příliš velká, aby 
se dalo mluvit o  reálné šanci na  postup, 
platí to i o náskoku na poslední týmy ta-
bulky.
Jak hodnotíte podzimní část?
Spokojený určitě nejsem. Letošní letní 
příprava vypadala totiž velmi dobře, tré-
novali jsme ve dvaceti lidech, kádr byl do-
statečně široký. Pak ale přišla první zraně-
ní, což se následně odrazilo i na naší hře 
a také ve výsledcích. Vzhledem k tomu, že 
po třech kolech soutěže jsme měli v tabul-
ce jeden bod za remízu, měli jsme hodně 
hráčů zraněných, tak to osmé místo v ta-
bulce ale nakonec odpovídá situaci a na-
šim výkonům.
Už jste zmínil, že výkony ovlivnila zraně-
ní hráčů. Jak jste byl spokojen s herním 
projevem týmu?

V  létě náš kádr doplnil Jirka Maluš. Byl 
to náš nejlepší střelec. Ve svých 33 letech 
i těm mladším ukázal, jak se hraje s důra-
zem, nebál se vlítnout do každého souboje 
a naše hra často spočívala v dlouhých ná-
kopech právě na něj a kluci věřili, že ten 
gól dá. Po odchodu Petra Cigánka a Lisic-
kého nám ale trochu chyběla fotbalovost. 
Takže se zdá, že SK Brušperk zažije po-
klidnou jarní sezonu. Z  pohledu laika 
by se skoro dalo říci, že to je ideální si-
tuace k zapracování nových hráčů do ká-
dru, jeho případné posílení a  přípravě 
na nový ročník soutěže. 
Musíme hlavně zapracovat na  tom, aby 
hráči začali chodit na  tréninky v  co nej-
větším počtu. V poslední době bylo patr-
né, že někteří hráči jsou si svým místem 
až příliš jistí. Jsem přesvědčen, že v kádru 
musíme udělat řez a  ti, jejichž nasazení 
v  tréninku a  účast odpovídat nebudou, 
budou muset odejít. Rozumím tomu, že 

Trenér A týmu mužů SK Brušperk Ondřej Hančin: 
Cíle pro jarní část? Stabilizovat kádr a zapracovat do něj nové hráče
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někdo tréninky nestíhá třeba kvůli pra-
covním povinnostem či jiným důvodům, 
ale pro tým to je bohužel špatné. 
Když mluvíte o  radikálním řezu, tak 
v  případě odchodu některých hráčů to 
asi bude znamenat i příchod nových…
Potřebujeme posílit a pracujeme na tom. 
Potřeba stabilizovat kádr je naší priori-
tou a  i  když chceme v  tabulce krajského 
přeboru skončit co nejvýše, bude mou 
snahou zapracovat na naší hře a připravit 
tým do dalších let. A to i za cenu toho, že 
nějaký ten zápas prohrajeme. Na  posíle-
ní pracujeme, věříme, že se po  angažmá 
ve Švýcarsku vrátí Petr Lisický, ten u nás 
už hrál a takové hráče potřebujeme. Chy-
bí i  jeho pozitivní vliv na kabinu. V pří-
pravě budou minimálně i dva dorostenci. 
O  dalších posilách zatím jednáme, takže 
to je otevřené.
Jak bude vypadat příprava na  jarní část 
soutěže. Na co se chcete případně zamě-
řit nejvíce? 
Základem je, aby na  tréninky chodilo co 
nejvíce hráčů. Zastávám názor, že výsled-
ky v přípravě mě vůbec nezajímají. Často 
se kádr doplní kluky z dorostu a ten zápas 
se odehraje. Kluky z dorostu však chceme 

určitě vyzkoušet a  pomalu je zapracová-
vat do mužského fotbalu. Přípravná utká-
ní jsou hlavně o  tom, abychom si zkusili 
co nejvíce věcí. Stejně důležité je i to, aby 
ty zápasy kluci odmakali a splnilo to kon-
diční stránku. S už zmíněným příchodem 
Jirky Maluše se naše hra hodně zjednodu-
šila, často jsme míče jen nakopávali do-
předu. Takže zapracovat budeme muset 
i na držení míče a nácviku různých her-
ních kombinací.
Se zimní přípravou mají některé týmy 
potíže i kvůli klimatickým podmínkám, 
nevyhovujícím hřištím a  podobně. Jaké 
jsou podmínky v Brušperku?
Vynikající. Až na  šatny, které jsou ne-
vyhovující, ale jinak je zázemí na  vyso-
ké úrovni. Máme tady umělku, což nám 
umožňuje trénink prakticky v  každém 
počasí. K regeneraci máme bazén i páru. 
Kdy začínáte přípravu na jarní sezonu?
Po ukončení podzimní sezony jsme měli 
tréninky až do  konce listopadu. Pak 
po  zimní přestávce začneme trénovat 
od půlky ledna. A bude to příprava nároč-
ná, není žádné tajemství, že z toho, co se 
v tomto období natrénuje, pak hráči čer-
pají po celou sezonu.

Výborná parta, která celý podzim doká-
zala táhnout za  jeden provaz. A  v  někte-
rých zápasech i  perfektní atmosféra, kte-
rou vytvořili domácí fanoušci. Tak by se 
dalo shrnout hodnocení první poloviny 
mužstva dorostu SK Brušperk z  úst toho 
nejpovolanějšího, trenéra Marka Stivara. 
V tabulce to znamená druhé místo o dva 
body za lídrem tabulky krajského přeboru.
Takže spokojenost? Nebo i trochu rozla-
dění, protože k  prvnímu místu po  pod-
zimní části měli vaši svěřenci opravdu 
blízko?
Ten domácí zápas s Českým Těšínem byl 
smolný, prohráli jsme jedinou chybou. 
Když se podíváte do statistik zápasu, střely 
na branku to bylo 17:6, střely mimo branku 
13:3, na rohy jsme vyhráli 11:1. Takže hod-
ně smolný zápas, ale takový už je fotbal. Je 
ale pravda, že v  tomto zápase bychom asi 

gól nedali, i kdyby se hrálo až do setmění. 
Neděláme z toho žádnou tragédii. Stalo se, 
kluci se určitě poučí. 
Jaký kádr máte v letošní sezoně k dispo-
zici? 
V létě jsem šel k týmu v situaci, kdy se mlu-
vilo, že v  kádru bude pětadvacet hráčů. 
Realita je odlišná, kluků chodí na tréninky 
osmnáct až devatenáct. Není to až tak širo-
ký kádr, ale kluci chodí na tréninky a snaží 
se. S druhým místem s tak těsnou ztrátou 
na  prvního a  bilancí desíti vítězství, jed-
né remízy a  dvou proher, při skóre 46:17 
jsem vcelku spokojen. I když samozřejmě 
těch věcí, na kterých bude třeba zapracovat 
v zimní přípravě, je dost. 
Jak často trénujete?
Trénujeme třikrát v  týdnu. V  úterý, 
ve  čtvrtek a  v  pátek, k  tomu samozřejmě 
soutěžní zápasy. Česká nás i  soustředění 

dorosT
Trenér dorostu Marek Stivar: 

Kluci táhnou za jeden provaz, dobře se s nimi pracuje 
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i zimní turnaj v Brušperku. Když se zhorší 
ovzduší počasí a  jsou vyhlášeny smogové 
situace, volíme variantu tréninků v  hale. 
Účastí kluků na trénincích jsem mile pře-
kvapen a  doufám, že to našim dorosten-
cům vydrží. Vytvořilo se zdravé jádro, 
které chodí na  každý trénink, další kluci 
se k  nim přidávají. Tréninky se snažíme 
dělat zábavnou formou. I když je na řadě 
nabírání kondice, většinou to je trénink 
s  míčem. Páteční trénink je už přípravou 
na soutěžní zápas, snažíme se kluky nala-
dit na  správnou notu. Některým hráčům 
se zdá, že trénujeme málo, tak si přidáva-
jí ještě jen trénink individuálně. To také 
vypovídá o  tom, že brušperský dorost je 
na  tom, co se týče nastavení jeho hráčů, 
velmi slušně.
Dorost je už kategorie, ze které by se měli 
hráči „tlačit“ do týmu mužů. Máte hráče, 
kteří by se postupně do týmu dospělých 
mohli probojovat?

V  létě byl v  přípravě s  A  týmem mužů 
kapitán našeho dorostu, střední záložník 
Samuel Vosol, nadějně se ukazuje i Matěj 
Legorský, ten může hrát v záloze i v útoku. 
Do budoucna by mohl příslibem i Alex Fi-
ala. Třeba se ale ukáže a nakonec se prosa-
dí někdo z dalších hráčů našeho dorostu. 
Hodně záleží na  klucích samotných, jak 
moc budou chtít a co všechno pro to budou 
ochotni obětovat. 
Sezónu zpátky měl brušperský dorost 
velkou podporu fanoušků, hlavně z  řad 
rodičů. Je tomu tak i letos?
Na naše zápasy lidé chodí, někteří i stabil-
ně. Je to ale podobné jako u dalších týmů, 
které hrají v  dorosteneckých soutěžích. 
Byli jsme mile překvapeni, že hodně rodi-
čů přišlo na rozloučení sezony na takzva-
nou závěrečnou, to bylo fajn. 

sTArší ŽÁCI

Trenér starších žáků SK Brušperk Jaroslav 
Andrejko říká, že už před začátkem sezony 
bylo zřejmé, že jeho svěřenci budou pohybo-
vat na sestupových příčkách. „Nebo by se to 
dalo říci možná tak, že by bylo velké překva-
pení, kdyby tomu bylo jinak,“ upřesňuje tre-
nér, který však není zvyklý předčasně ustupo-
vat z boje.

Jste v tabulce poslední, a protože padají tři 
týmy, dělí vás od záchrany šest bodů. Je to 
moc, nebo by naopak záchrana by nemusela 
být až tak nereálná? 
Už na začátku sezony před zahájením soutěže 
bylo jasné, že kvalita našeho kádru je taková, 
jaká je. O tom, že starší žáci jsou v našem klu-
bu kategorií, kde je málo starších hráčů a kva-
lita není, se mluví už dlouho. Snažili jsme se 
posílit, zatím neúspěšně. Je to situace, která se 
nedá vyřešit rychle a mávnutím kouzelného 
proutky. Ti kluci sami vnímají, že jsou v tabul-
ce dole a cesta k záchraně bude hodně složitá. 
Hráčská základna v této kategorii je opravdu 
na hraně. Na druhé straně nás od místa, které 
by nám stačilo k záchraně, dělí šest bodů. To 
není až tak nepřekonatelný rozdíl.
Takže zimní příprava bude náročná. Už 
máte plán, jak kluky nabudit a zlepšit jejich 
výkonnost tak, aby se záchrana podařila?

Bude to náročné, ale zkusíme to. Kluci musejí 
dostat do hlav, že šance udržet soutěž je a začít 
si více věřit. Musíme zapracovat i na posílení 
kádru. Z  Pustkovce a  Kateřinic k  nám míří 
čtyři hráči, zatím hrávali malý fotbal 7+1, 
na velký fotbal si budou muset zvyknout. I to 
bude důležitý faktor, na který se v zimní pří-
pravě zaměříme. Nic jiného nám nezbývá.
Jak často tým starších žáků trénuje? 
Máme tři tréninky týdne plus soutěžní zápas. 
Na druhé straně jsou to pořád hodně mladí 
kluci, je to kategorie starších žáků. Ty musí 
fotbal bavit a  tréninky musejí být tomu při-
způsobeny. Kdybychom do  nich jen hustili, 
že potřebujeme body a tomu podřídíme vše, 
to by nebylo dobře. Trochu problémem je i to, 
že ani mladší žáci, odkud bychom si mohli 
šikovným hráčem případně pomoci, na tom 
moc dobře fotbalově nejsou. Budeme se snažit 
kluky naučit ovládat míč, a tak naprostá vět-
šina cvičení bude s balonem. Nahánět fyzičku 
mohou později, i když dobře připravený tré-
nink s míčem rozhodně žádná ulejvárna není. 
Poslední místo v tabulce je určitě v hlavách 
vašich svěřenců. Jak je chcete namotivovat, 
aby si začali i více věřit?
Máme podporu vedení klubu a  určitě je ře-
šením sehrát v přípravě co nejvíce zápasů. Je 
dobře, že kluci chodí ve velkém počtu na tré-
ninky a  sami mají snahu se z  těžké situace 
dostat. Potřebovali bychom docela akutně 
sehnat dobrého útočníka. Zatím v kádru vy-
čnívá Jan Švesták, ten zahraje nadstandardně 
na každém postu. U dalších hráčů je přeci jen 
patrná nevyrovnanost výkonů. I to se bude-
me snažit zlepšit. Jakékoliv předpovědi by 
byly v tuto chvíli zbytečné, kluci ale o záchra-
nu určitě zabojují. 

Trenér starších žáků Jaroslav Andrejko: „O záchranu ještě zabojujeme“.
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Je co zlepšovat 

Jak vypadala podzimní část sezony 
mladších žáků U13 z  pohledu trenérů 
Zdeňka Buksy a Pavla Šrámka?
„Tréninková příprava probíhala včetně 
zápasů na venkovním hřišti a nové umělé 
trávě v  areálu SK Brušperk. V  červnu se 
hráči zúčastnili předsezonního 5denního 
soustředění v  Horní Bečvě, říká trenér 
Zdeněk Buksa.
Podle něj byl už od  samotného počátku 
podzimní sezóny problém s  docházkou 
na  tréninky. „Na  tréninky chodilo málo 
hráčů. Takže jsme v průběhu sezony do-
plňovali kádr novými hráči, hráči ze starší 
přípravky a  také dívkami,“ poznamenává 
trenér Zdeněk Buksa.
Podle něj i podle jeho trenérského kolegy 
Pavla Šrámka, je vzhledem ke skutečnosti, 

že podzimní část sezóny 2019/2020 byla 
zaměřena především na  přípravu a  za-
pojení nových hráčů do  kádru, lze přes 
už zmíněné problémy pozitivně vnímat 
dosažené výsledky a  také počty nových 
hráčů, kteří se do klubu v průběhu letošní 
sezony přihlásili. 
„Věříme, že se časem situace v této katego-
rii bude zlepšovat a z některých hráčů se 
stanou dobří fotbalisté,“ dodávají shodně 
oba trenéři Zdeněk Buksa a Pavel Šrámek.
„Pořád platí, že mladší žáci musejí být 
vedeni tak, aby je sport bavil, byl pro ně 
zábavou a na tréninky se těšili. Proto vy-
užíváme k získání kondice a pro relaxaci 
i plavání. V bazénu pro to máme ideální 
podmínky,“ dodává Zdeněk Buksa. 

MLAdší ŽÁCI

Trenér přípravky Jiří Dlouhý: 
„Kluky musí fotbal bavit, trénink s míčem jim dá dobré základy.“  

příprAvkA

Starší přípravku tvoří v  této sezoně hráči 
narození v  letech 2009 a 2010. Celkem je 
nás dohromady asi čtyřicet. Jedno mužstvo 
hrálo na podzim městskou soutěž v Ostra-
vě, další dvě pak okresní přebor Frýdku-
-Místku.
V  tabulce městského přeboru v  Ostravě 
jste na  prvním místě se skórem 106:63. 
Také tým v okresním přeboru ve Frýdku-
-Místku se drží v horní polovině tabulky. 
Takže spokojenost?
Těch čtyřicet kluků, co trénujeme, tvoří 
v  podstatě jeden tým. Zúčastnili jsme se 
i  Ondrášovka Cupu, jak ročník 2009, tak 
kluci z  ročníku 2010 prošli prvním před-
kolem, ve druhé už na své soupeře nesta-
čili. Utkali jsme se v něm s týmy Hlučína 
a Frýdku-Místku a ty už byly nad naše síly. 

Těch utkání ale mají vaši svěřenci za sebou 
daleko více…
Hrajeme i  krajskou zimní ligu, což je ha-
lová soutěž. Jak se někde naskytne soutěž, 
tak na ni vyrazíme. Na podzim jsme třeba 
odehráli zápasy ve  slovenském Martině. 
Žáci z Martina nám pak návštěvu oplatili 
a utkali jsme se s nimi u nás v Brušperku.
Jak bude vypadat zimní příprava?
My jsme odehráli poslední soutěžní utkání 
počátkem listopadu. Od té doby se trénuje 
v hale. V ní pak budou probíhat další tré-
ninky zhruba až do poloviny března. Ob-
rovským přínosem je nejen pro naše týmy, 
ale i pro ostatní brušperské fotbalisty hři-
ště s  umělou trávou. Hodně zápasů jsme 
mohli odehrát jen díky tomu, že umělku 
máme. Na  travnatém hřišti by to možné 
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Ženský tým SK Brušperk 
pronásledovala na podzim zranění, cíle ale zůstávají ambiciózní

Ženy

Ženy SK Brušperk ukončily podzimní 
část Moravskoslezské ligy žen na předpo-
sledním místě se čtyřmi body. Ty získaly 
za jednu výhru a jednu remízu, dalších pět 
utkání skončilo prohrou.
Jak tyto výsledky hodnotí trenér ženské-
ho týmu Zdeněk Morys?
V kádru jsme měli osmnáct žen, ale hned 
zkraje sezony se nám čtyři opory zranily. 
Takže jsme odehráli podzimní část se čtyř-
mi dorostenkami. Na  druhou stranu byla 
hodně výsledků dost těsných, byly i zápasy, 
kdy se od  nás odklonilo štěstí. Kromě už 
čtyř zmíněných opor se nám navíc zranila 
i naše brankářská jednička. Jsme na před-
posledním místě a je zřejmé, že přes zim-
ní přestávku potřebujeme tým posílit. 
Z dlouhodobého hlediska jsou ale naše cíle 

poměrně ambiciózní a věřím, že naše ženy 
budou hrát důstojnou roli i  ve  vyšší sou-
těži. 
Jak často trénujete? Hřiště s  umělým 
povrchem (umělka) umožňuje brušper-
ským týmům tréninky i v době, kdy kvůli 
klimatickým podmínkám není mož-
ný na  travnatém hřišti? Je rozdíl, jak se 
na umělku adaptují muži, a ženy?
Trénujeme dvakrát týdně, ve středu a v pá-
tek v Brušperku na trávě nebo na už zmí-
něném umělém hřišti. Zápasy hrajeme 
v  neděli. K  umělce je třeba říci, že je pro 
nás obrovskou výhodou. Mezi klasickou 
trávou a  umělým povrchem je opravdu 
rozdíl. Je třeba přizpůsobit pohyb, hraje 
se na  ni úplně odlišný fotbal. Takže pro 
nás je výhodou, že na ni můžeme i tréno-

nebylo. V rámci přípravy chodíme co dru-
hé úterý na bazén. Jezdíme i do trampolí-
nového centra. To proto, abychom našim 
klukům trochu zpestřili přípravu. Je to baví 
a navíc jim to pomáhá při nácviku obrat-
nosti. V zimě budeme hrát krajskou zimní 
ligu, koncem března nás pak čeká turnaj 
o  pohár starosty Brušperka. Duben, kvě-
ten a  část června už budeme hrát zápasy 
v dlouhodobých soutěžích. Na konci sezo-
ny nás pak čeká kemp, na kterém se schází 
nejen hráči našeho týmu, ale i zástupci dal-
ších brušperských mančaftů.
Občas se říká, že dostat mladé k  pravi-
delnému sportování v  době počítačů, 
mobilů a dalších „lákadel“ lze jen obtíž-
ně. Daří se vám to?
Myslím, že daří. Účast na trénincích je vel-
mi slušná, vytvořilo se zdravé jádro hráčů, 
kteří praktiky nevynechají trénink a  jsou 

taháky pro ty ostatní. Ty problémy s neú-
častí na trénincích se projevují spíše v těch 
starších kategoriích. Samozřejmě se snaží-
me tréninky připravovat tak, aby kluky ba-
vily. Prakticky pořád se trénuje s míčem, že 
by měli fyzickou přípravu, v rámci které by 
jen běhali, to v jejich věku ještě nutné není. 
Trénink s  míčem je pro jejich rozvoj ne-
zbytný, a pokud se základy fotbalových do-
vedností naučí, fyzickou stránku doženou 
rychle v  dalších letech. A  těch šikovných 
kluků se tu ukazuje poměrně dost. Už mezi 
nimi není Nikolas Hořínek, který odešel 
do Baníku Ostrava. Ale ukazují se i další.
Jaká je spolupráci s rodiči?
Z velké části vozí rodiče své kluky na zápa-
sy a vycházíme si vstříc, takže bych jim rád 
poděkoval. V  rámci svých možností nám 
pomáhají. A uvědomujeme si, že ne všude 
je takový přístup samozřejmostí. 
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vat. V zápasech na umělce jsou naše ženy 
a  dorostenky většinou lepší než soupeřky 
a mají na ni převahu. 
Zmínil jste už dorostenky. Ty pomáhají 
ženám kvůli zranění stabilních hráček 
Áčka...

V kádru máme devět dorostenek, některé 
z  nich hrají zápasy za  ženy, jinak doros-
tenky hrají zápas v  počtu 6+1. V  tabulce 
jsou na třetím místě s vyrovnanou bilancí 
tří výher, jedné remízy a tří proher. Doros-

teneckou kategorii hrají dívky od patnácti 
let. 
Jak bude vypadat zimní příprava?
Přes zimu máme kromě tréninků na pro-
gramu řadu halových turnajů a  oficiální 
začátek přípravy je naplánován na  polo-
vinu ledna. Plánujeme i s žákyněmi a pří-
pravkou v  březnu soustředění a  k  tomu 
patří i přípravné zápasy,
V  Brušperku máte nejen ženy a  doros-
tenky, ale i tým mladých hráček v žákov-
ských kategoriích…
Holky chodí na  tréninky a  snaží se zlep-
šovat. Je ale pravda, že před sezonou nám 
ty nejlepší přetáhly Vítkovice. Tým dívek 
ročník narození 2008 a mladší hraje soutěž 
přípravek s kluky, zúčastní se ale také dív-
čích turnajů. Od září v Brušperku trénuje 
i sedm dívek, kterým je pět let. Hrají soutěž 
předpřípravek, pořádáme nábor a věříme, 
že se nám podaří další dívky oslovit.
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SK Brušperk se zapojil do projektu Aka-
demie FC Baníku Ostrava. V čem vidíte 
největší plusy tohoto kroku, pane před-
sedo?
Já zapojení do projektu Akademie Baníku 
Ostrava i  spolupráci s  tímto klubem veli-
ce vítám. Tato spolupráce je budoucnost 
klubu. Je to jasný signál našeho klubu, že 

máme zájem o  rozvoj našich nejtalento-
vanějších mladých fotbalistů. V  úzkém 
spojení s  Baníkem nám stoupne sportov-
ní stránka výchovy našich nejmenších, ze 
které budeme do  budoucna těžit, protože 
z  vyšších žákovských kategorií nám ode-
jde do Baníku pouze malá část nejtalento-
vanějších hráčů a  zbývající kluci či dívky 
zůstanou u  nás v  našem klubu. Zároveň 
jsme schopni touto spoluprací nabídnout 
rodičům možnost, že své děti nemusí vo-
zit do Ostravy, Vítkovic či Frýdku-Místku, 
ale ty mohou hrát a  připravovat se u  nás 
na hřišti v rámci Akademie.
Co konkrétního už spolupráce s  Baní-
kem přinesla?

Je to první sezona, ve které s Baníkem spo-
lupracujeme. Měla samozřejmě porodní 
bolesti. Byla zde velká nedůvěra, někdy 
i  obavy, jak bude vlastně celá spolupráce 
vypadat. Ale já jsem přesvědčen, jak jsem 
již uvedl, že to začíná mít jasné kontury 
a je to jeden z pilířů, jak zajistit budoucnost 
našeho fotbalového klubu.

Brušperské naděje díky zapojení do Aka-
demie získávají i mezinárodní zkušenos-
ti… 
Mimo sportovní stránku byl pro naše žáky 
obrovský zážitek zahrát si fotbalové utkání 
s mezinárodním soupeřem v rámci turna-
je Memoriálu Evžena Hadamczika. A  to 
s  italským AC Milán. Dále bych určitě 
zmínil účast našich nejmenších při prvo-
ligových zápasech Baníku Ostrava, kde 
jednak měli šanci se dostat s A mužstvem 
Baníku Ostrava při nástupu na hrací plo-
chu a o poločase sehráli i modelové utká-
ní proti žákům Baníku. Tleskalo jim přes 
8000 lidí. „Úžasný zážitek“. 

„Dáváme signál, že máme zájem o rozvoj našich největších talentů“,
říká předseda Spolku SK Brušperk Ing. Pavel Prejda 

o zapojení klubu do projektu Akademie FC Baník Ostrava. 

AkAdeMIe

JSME PARTNEŘI
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SPOLEK SK BRUŠPERK pořádá SPOLEK SK BRUŠPERK pořádáSPOLEK SK BRUŠPERK pořádáSPOLEK SK BRUŠPERK pořádá

PÁTEK 31. 1. 2020  
od 19 hodin v BRUŠPERKU 

v sále restaurace „U Hynečků“ 
k tanci a poslechu bude hrát 

 

BOHATÁ TOMBOLA, KULTURNÍ VYSTOUPENÍ 
VSTUPNÉ: 200 KČ 

Vstupenky v prodeji u Zdeňka Pavlase (605 109 005) 
(v ceně vstupenky je i večeře pro 1 osobu) 

www.fotbalbrusperk.cz 

SK Brušperk, to nejsou jen týmy dospě-
lých, žáků, žákyň, dorostenců či doroste-
nek, ale i  hráči, kteří si už ty své nejlepší 
zápasy v kariéře odehráli. Pokud jim to ale 
zdraví dovolí, scházejí se chlapi ze staré 
gardy každé pondělí na trénincích. Když je 
slušné počasí, zahrají si na trávě či umělce, 
když je horší, přesunují se do kryté haly.
„Snažíme se scházet pravidelně v pondělí. 
Na trénincích jsou chlapi od 35 let a star-
ší, schází se nás minimálně osmnáct. Jsou 
mezi námi i šedesátníci. Ti, kteří už šede-

sátku překročili, se zapojují ale spíše výji-
mečně. Fotbal je náročný sport, a tak už je 
trápí různé zdravotní problémy,“ vysvětlu-
je Zdeněk Pavlas, který společně s Dalibo-
rem Košákem, Petrem Ranochou a Boris-
em Karasem stojí u většiny akcí týkajících 
se aktivit staré gardy SK Brušperk. Většina 
hráčů staré gardy jsou právě odchovanci 
brušperského fotbalu. 

„Deset roků jezdíme do  Rakvic, obce 
na  Břeclavsku. Vždycky to byly napínavé 
mače a užili jsme si i dobré zábavy. V Rak-
vicích ale tamní stará garda zestárla a  už 
nedají dokupy mančaft. Tak jsme hledali 
další klub, se kterým bychom spolupráci 
navázali. Podařilo se, domluvili jsme se 
starou gardou v obci Deštné u Opavy a už 
jsme sehráli dva vyrovnané zápasy. Jeden 
venku a jeden u nás doma,“ pochvaluje si 
Zdeněk Pavlas.   
Jak dodává, první prosincovou sobotu se 

v  Brušperku ode-
hrál už tradiční tur-
naj Sdružení obcí 
povodí Ondřejnice, 
na  kterém se tento-
krát utkaly dva týmy 
z  Brušperku a  man-
čafty z  Hukvald, Pe-
třvaldu, Darkoviček 
a  už zmíněný tým 
z Deštné. 
Poslední den roku, 
na  Silvestra je už 
dlouholetou tradicí 
setkání hráčů staré 
gardy na hřišti a  fot-

bálek. Sraz je v 9 hodin v klubovně SK Bru-
šperk. Výkop v  9.30 hodin. Hrát se bude 
na umělé trávě.
A  že se hráči staré gardy umějí zabavit 
nejen při fotbale, ale i společensky, o tom 
vypovídá například Reprezentační ples 
starých pánů v restauraci Valaška, kde jim 
velmi zajímavý a zábavný program uspořá-
dal AP Klub Marcely Křížové.

Stará garda SK Brušperk nezahálí: 
Trénuje, hraje zápasy a partu udržuje i mimo hřiště

sTArÁ GArdA
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