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SPORTOVNÍ ČINNOST KLUBU

Tento ročník bude mimořádně náročný ne-
jen po stránce sportovní, ale i  po stránce 
technického zabezpečení fungování našich 
oddílů. Jak jsem již uvedl v minulém čísle iS-
portíku, žádáme MŠMT opětovně o schvá-
lení dotace na Rekonstrukci fotbalového 
hřiště s  cílem vybudovat hřiště s  umělým 
povrchem. Pevně věřím, že dotaci získáme. 
Toto pro nás bude znamenat během sezóny 
omezení v tréninkovém procesu všech oddí-
lů, ale jsem přesvědčen, že se s tím jednotlivé 
oddíly vypořádají a splní své sportovní cíle 
pro tuto sezónu.

Jak se dočtete v následujících článcích, spor-
tovním cílem pro tento fotbalový ročník je 
pro mužstvo mužů postup do krajského pře-
boru, a pro další oddíly umístění v horních 
patrech soutěží. Zároveň budeme i  nadále 
klást prioritu na práci s  mládeži, tak jak 
jsme se o to snažili i v předchozích letech.

Po několikaměsíčních jednáních tady máme 
žhavou novinku a tou je podpis spolupráce 
s  velmi známou italskou firmou KAPPA, 
která dodává dresy a  oblečení mimo jiné 
fotbalovému klubu SSC Neapol nebo FC 
Torino. Cílem této spolupráce je nejenom 
nadstandardní vybavení našeho fotbalové-
ho klubu, ale získáme také marketingovou 
podporu a  spolupráci s  významným part-
nerem.

Na prahu nového ročníku bych Vám, spon-
zorům, našim příznivcům a divákům, chtěl 
popřát radost ze sportovních zážitků fotba-
lových utkání a věřím, že se Vám naše hra 
bude líbit.

Ing. Pavel Prejda
předseda Spolku SK Brušperk

Vážení sportovní přátelé,
je před námi další ročník fotbalových soutěží 2017/2018.
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O  víkendu 12.-13.  srpna odstartuje nový 
soutěžní ročník krajských soutěží ve fot-
bale. SK Brušperk podobně jako v minulé 
sezóně budou reprezentovat družstva star-
ších a  mladších žáků v  krajském přebo-
ru, družstvo dorostenců v  krajské soutěži 
a  mužstvo dospělých v  1.A. třídě. Samo-
statnými kategoriemi jsou pak mužstva 
přípravek, žen a dívek.
S  jakými sportovními ambicemi vstupu-
jeme do nové sezóny? Výkladní skříni 
každého klubu je „A“ mužstvo. V  loňské 
sezóně jsme podávali solidní výkony, muž-
stvo prokazovalo kvalitu a  až do posled-
ního kola jsme bojovali o postup do kraj-
ského přeboru. V létě došlo v realizačním 
i hráčském kádru k poměrně významným 
změnám. Hlavního trenéra Radima Kars-
tena doplnil na funkci vedoucího mužstva 
dlouholetý hráč a kapitán našeho mužstva 
Aleš Strakoš. V hráčském kádru jsme po-
kračovali v  omlazování mužstva. Odešli 
„třicátníci“ Láďa Šot (Klimkovice), Honza 
Vančo (Hlubina), Láďa Kuba (Tísek) a Da-
vid Kornák (konec kariéry). Kádr naopak 
doplnilo 6 nových hráčů - Brankář Domi-
nik Smolík naposledy působil v Rakousku 
a měl by spolu s Máriem Murínem vytvořit 
mimořádně kvalitní brankářskou dvojici. 
Poměrně výrazně jsme posílili v ofenzivě. 
Do mužstva se vrátil po tříleté pauze Radek 
Polášek. Střílení branek by měli mít v popi-
su práce vedle Radka také třiadvacetiletý 
Tomáš Boráň (nejlepší střelec loňského 
ročníku 1.B třídy), který k nám přišel z To-
šanovic a  jedenadvacetiletý bývalý junior-
ský reprezentant Karel Neumann (z Baní-

ku Ostrava). Z Baníku Ostrava přišel také 
obránce Filip Szkuta, který v loňské sezóně 
působil v Dolní Lutyni. V přípravě se také 
dobře jeví šikovný záložník Honza Ševčík, 
který přechází z  dorostu a  jistě dostane 
šanci. Klub vynaložil mimořádné úsilí, aby 
získal do kádru svého odchovance a taktéž 
bývalého reprezentanta Petra Cigánka. Ten 
však nakonec upřednostnil vyšší soutěž 
a nadále bude působit v divizním Havířově. 
Přes tento dílčí neúspěch v přestupové po-
litice lze konstatovat, že kádr oproti minulé 
sezóně posílil a to zejména ofenzivě. Noví 
borci by naši nespornou herní kvalitu měli 
gólově zúročovat. Co se týče cílů je třeba 
odhodit zbytečný alibismus - chceme hrát 
útočný, kombinační fotbal, střílet branky 
a v tabulce se pohybovat hodně vysoko.
Prioritou klubu jsou však mládežnická 
mužstva. Dorost povede v krajské soutěži 
nový realizační tým - trenér Ondrej Han-
čín mladší, asistent Ondrej Hančín starší 
a  vedoucí mužstva Marek Hubálek. Muž-
stvo sice citelně oslabí odchodem hráčů 
ročníku 1998, nicméně hráči mladších roč-
níků prokázali už loni kvalitu. Tým doplní 
šikovní kluci přecházející s kategorie žáků, 
jednáme také o  přechodu některých hrá-
čů z  Kateřinic, kde se mládežnický fotbal 
potýká s  personálními problémy. Věříme, 
že i dorost přitáhne v nedělním dopoledni 
pěkným fotbalem fanoušky a bude se po-
hybovat v klidných vodách tabulky. Talen-
tovaní hráči pak mají šanci bojovat i o mís-
to v A mužstvu mužů.
Žáci zahájí prestižní krajský přebor až o tý-
den později. V  realizačním týmu nedošlo 

SK BRUŠPERK STARTUJE DO SEZÓNY 2017-2018
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MUŽI SK BRUŠPERK

Nový soutěžní ročník 2017/18 se kvapem 
blíží a  tak bych chtěl naše diváky stručně 
informovat, co se událo během krátké letní 
pauzy. Náš celek bude i nadále nastupovat 
v 1. A třídě skupiny B.
Mezi sestupujícími týmy nakonec skon-
čil Petřvald s  Veřovicemi. Do krajského 

přeboru postoupilo mužstvo z  Vratimo-
va. Jediný celek z ostravska, Hlubina byla 
přesunuta do 1. A třídy skupiny A. Do naší 
skupiny se díky tomu po roční pauze vrá-
tila Hrabová a doplnili ji týmy z Jistebníku, 
Jablůnkova a z krajského přeboru sestupu-
jící Vendryně.

V našem kádru došlo k veliké rotaci a omlazení hráčů.

Odchody hráčů: Kornak David - ukončení hráčské kariéry
 Šot Vladimír - přestup do Klimkovic
 Vančo Jan - přestup na Hlubinu
 Kuba Ladislav - přestup do Tísku
 Hofírek Vojtěch - neprodloužení hostování (dlouhodobé zranění)
 
Příchody hráčů: Polášek Radek - návrat z polské futsalové ligy
 Neumann Karel - hostování z FC Baník Ostrava
 Szkuta Filip - hostování z FC Baník Ostrava
 Smolík Dominik - přestup z USV Altruppersdorf
 Boráň Tomáš - hostování z Dolních Tošanovic
 Ševčík Jan - hostování z FC Baník Ostrava

Letní přípravu jsme zahájili 18. 7. na bruš-
perské loučce. V sobotu 22. 7. jsme odehrá-
li v Kateřinicích utkání proti favorizované 
Čeladné, účastníka krajského přeboru. Po-
dařilo se nám zvítězit 4:3. Účastnili jsme 
se také VIII. Ročníku Memoriálu Josefa 
Špačka. První utkání jsme hráli s  domácí 
Tichou. Vyhráli jsme ho 1:0. Dostali jsme 
se tak do finále, kde proti nám nastoupil 
Špačkův výběr. Tento zápas jsme prohráli 

4:1 a díky tomu jsme se umístili na druhém 
místě. Čeká nás ještě zápas s Dolní Lhotou 
a generálku odehrajeme v sobotu 5. 8. proti 
Ludgeřovicím od 17:00.

První mistrovské utkání odehrajeme v so-
botu 12.  8. na hřišti Jistebníku v  17:00. 
Přijďte povzbudit naše hráče, ať máme 
vstup do sezóny zjednodušený podporou 
brušperských fandů.

ke změnám. Kádr bude oslaben odchodem 
opor z  ročníku 2002. Ročník 2003 je po-
četně výrazně slabší tudíž příležitost dosta-
nou mladší hráči. Věříme, že dotáhneme 
přestupy dvou hráčů z  Kateřinic a  kluci 

se poperou s  nesmírně kvalitními soupe-
ři o  zachování krajského přeboru pro SK 
Brušperk i pro další sezónu.

Svatopluk Slovák
Tajemník SK Brušperk



6

DOROST SK BRUŠPERK

Mužstvo dorostu 
po skončení se-
zony 2016/2017 
opustil z  rodin-
ných důvodů 
trenér Jindřich 
Soldán a  nahra-
dilo jej trenérské 
duo Hančín On-
drej ml. a  Han-
čín Ondrej st.
Na úvod bych 
chtěl podotk-
nout, že letní 

příprava je opravdu krátká. Vzhledem 
k tomu, že kluci mají své brigády a samo-
zřejmě různé dovolené a tábory, tréninky 
jsou v úterý a čtvrtek od 17.00 hod.
Začali jsme 17.  7. a  tak máme pouze 
osm tréninkových jednotek do 
prvního mistráku, podotý-
kám bez jediného přáteláku, 
protože přičtu-li i  nějaká 
drobná zranění, chodí nás na 
trénink průměrně 9, to se zá-
pas opravdu v  tomhle počtu 
odehrát nedá, ale myslím si, 
že s tímto problémem se potýká 
i  většina našich soupeřů. 
Já věřím, že se alespoň do 
toho 12.  7.  , kdy zahájíme 
ročník 2017/2018 prvním 
utkáním na půdě Kopřivni-
ce, sejdeme ve slušném počtu, 
protože už teď máme na prv-
ní kolo pět omluvenek 
z  důvodu dovolených 

od hráčů, s kterými se počítalo převážně 
do základní sestavy.
Cíle pro nadcházející sezónu máme všich-
ni jen ty nejvyšší, chtěli bychom se po-
hybovat v  horních patrech tabulky, ne-li 
úplně nahoře. Věřím v  sílu tohoto muž-
stva, jelikož už jsem ho vedl v  posled-
ních dvou kolech v loňské sezóně a vidím 
v něm určitý potenciál a to i po odchodu 
pěti klíčových hráčů do mužů (Šimon, 
Ševčík, Vogt, Šalamon a Knot). Jsem pře-
svědčen, že jsme vhodně posílili návratem 
Vrány, Friedla a Vrby, ze starších žáku při-
šli zatím Pavelka a  Fiala. Dále ještě pra-
cujeme na příchodů dvou hráčů, pokud 
se nám je podaří dotáhnout do zdárného 
konce, budu velice spokojen. Co musím 
vyzdvihnout je pracovitost kluků v  tré-
ninku, zatím opravdu makají ne na 100, 
ale na 120%, tak doufám, že v tom budou 
pokračovat po celou sezónu.

Na závěr bych si přál, aby-
chom zvládli hned první 
kolo, které je vždy velice 
důležité a  od něj se odra-
zili k úspěšné sezóně. Klu-
kům hlavně přeji, aby se 
fotbalem bavili, vyhýbala 
se jim zranění, makali jako 

doposud, předvá-
děli atrak-

tivní fot-
bal, který 

se bude líbit 
a  samozřejmě aby nás 

ty výkony vynesly k  co 
možná nejvyšší příčce 
v tabulce.

trenér
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Družstvo žen se začalo připravovat na no-
vou sezonu od 1. 8. 2017.
V minulé sezoně skončily ženy na 2. místě 
MSDŽ se 48 body a skórem 75:30, nejlepší 
střelkyněmi byly Lucka Schwarzerová a Bět-
ka Marková, které daly po 17 brankách. Zá-
roveň i dorostenky skončily ve své soutěži, 
hrané 7+1, druhé za holkami z Olomouce, 
kde se stala nejlepší střelkyní Dominika Ku-
rečková. Dívky odehrály soutěže přípravek 
a některé nastoupil i v soutěži žáků (Mura-
sová Anna)
V  nové sezóně bychom chtěli obhájit druhé 
místo v soutěži žen a potrápit v soutěži favo-
rizovaný Havířov a sestupující Baník Ostrava. 
Dorostenky budou hrát soutěž 5+1, kde počí-
táme se zařazením dívek žákovského věku.
Kádr žen posílila na jaře brankářka Roháč-
ková Lenka, která do obranných řad přines-
la víc klidu. Do letní přípravy se už zapojily 
i  holky po zranění Kmentová, Morysová 

a  novopečená maminka Klára Kohutová. 
Naopak naše řady opustila v jarní části Ter-
ka Holexová a Lada Smutná.
Naše soutěž začíná 3. 9. 2017 od 16:00 do-
mácím zápasem se Štramberkem. Proto 
letní příprava začala o  týden později, než 
bývalo zvykem.
V letní přípravě nás čekají čtyři zápasy, Olo-
mouc, polský Rybník, Lužkovice a Loděni-
ce, všechny zápasy hrajeme venku.
Dívky začínají trénovat od 29.  8. od 15:30 
a  tréninky budou probíhat každé úterý 
a  čtvrtek od 15:30. V  této době se můžou 
přihlásit i nové adeptky do hráčského kád-
ru, věk není omezen.
Aktuální informace vždy najdete na Face-
booku FOTBALISTKY BRUŠPERK
Trenéry týmu zůstávají Zdeněk Morys a To-
máš Goceliak

Těšíme se na Vaší podporu
v novém ročníku

DRUŽSTVO ŽEN V KOPANÉ SK BRUŠPERK

V minulém ročníku sezóny 
2016-2017 Krajského pře-
boru starších žáků to bylo 
pěkné 6. místo s  44 body 
za 14 výher a 2 remízy a 10 
proher a  skórem 66:79. 
Našim nejlepším střelcem 
v daném ročníku byl Adam 
Pavelka s  17 brankami. 
U všech 26 zápasů byl pou-
ze jeden hráč - Milat David. 
Za družstvo starších žáků 
v sezóně celkem nastoupilo 
26 hráčů.

STARŠÍ ŽÁCI

Příprava na novou sezónu 
soutěže pro ročníky 2003 
a  2004 byla zahájena pod 
vedením trenéra pana 
Hutníka Františka a pana 
Rimmla Radka 2.  srp-
na  2017. Do přípravy 
by se měli zapojit i  dva 
hráči z  Kateřinic. 
I  nadále musíme 
pokračovat k  po-
sílení mužstva 
tak, aby se nám 
podařilo uspět 

v  této nelehké soutěži. Do 
zahájení soutěže budeme 
trénovat 3 x týdně. První 
mistrovský zápas nás čeká 
již 19. 8. 2017 doma s Kop-
řivnicí.
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MLADŠÍ ŽÁCI

V celkové hodnocení v minulého ročníku 
Krajského přeboru starších žáků to bylo 
6. místo s 38 body za 14 výher a 2 remízy 
a  10 proher a  skórem 107:89. Našim nej-
lepším střelcem v daném ročníku byl Josef 
Radkovský s 43 brankami (celkově 3. až 4. 
místo v tabulce střelcům Krajského přebo-
ru mladších žáků). U všech 26 zápasů byli 
tito hráči - Bejoch David; Kuchař Martin 
a  Ševeček Jan. Za družstvo starších žáků 
v sezóně celkem nastoupilo 20 hráčů.
V  průběhu června družstvo se již nové 
mužstvo mladších žáků se sešlo na fotba-
lovém soustředění na Horní Bečvě. Cílem 
této akce bylo nejen zdokonalování spor-
tovních dovedností chlapců, ale také utu-

žení kolektivu a  začlenění nově příchozí 
ročníku 2006 do kolektivu mladších žáků. 
Pro účastníky soustředění jsme uspořádali 
turnaje v kopané, nohejbale a stolním teni-
se. Velmi podařený noční výšlap na Rad-
hošť.
Příprava na nový soutěžní ročník bude za-
hájena pro ročníky 2005 a 2006 v druhém 
týdnu srpna pod vedením trenéra Zdeňka 
Buksy a jeho asistenta Jiřího Bejocha. Bude 
se trénovat vždy v pondělí, středu a v pá-
tek. V průběhu podzimní části předpoklá-
dáme, že rovněž využijeme v mistrovských 
zápasech naše nejlepší hráče a hráčky pří-
pravky ročníku 2007.

vedoucí Rostislav Šimon
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA

V začínajícím ročníku bu-
dou hrát svá utkání klu-
ci narození 2007 a  2008, 
kteří budou tvořit jádro 
starší přípravky. Do sou-
těže s  Názvem Brušper-
ská liga jsme přihlásili 
dvě družstva starších pří-
pravek. Soutěž začíná až 
v  polovině září a  zatím 
ještě není rozpis utkání. 
Cílem těchto utkání bude 
zapracovat mladší ročníky 
do družstev, kdy by měli 
časem zvládnout indivi-
duální práci s  balonem, 
přihrávky a  také střelbu. 
Nejdůležitějším faktorem 
bude, aby to kluky bavilo 
a  chodili na zápasy a  tré-
ninky z radostí.

Pro letošní rok jsme se roz-
hodli přihlásit do Ondrá-
šovkaCupu kdy první tur-
naj proběhne 5. 9. 2017,ale 
zatím nevíme kde.
V  červenci jsme dětem 
uspořádali již 10. kemp pří-

pravky i když někteří účast-
nici s námi nespali ráno jsme 
měli 21 kempíků. I letos jsme 
vyrazili na výlety po okol-
ních památkách a atrakcích. 
Navštívili jsme Helfštýn, 
krásné počasí a moc sluníčka 
jsme si užili v ZOO Ostrava 
nebo krásně a hlavně zábav-
ně bylo na U6. Nesmíme 
taky opomenout projížďku 
úzkokolejkou Osoblaha-
-Třemešná. Jak už to bývá 
i kemp dospěl ke svému kon-
ci a po předání dětí rodičům 
jsme se s nimi malými dárky 
rozloučili. V polovině srpna 
začneme trénovat i když ne-
očekáváme hojno účast, ještě 
hodně dětí si v té době bude 
užívat prázdnin. Od září už 
pilným a  poctivým přístu-
pem budeme pilovat fotba-
lové dovednosti.
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Je to vážně tak. První vy-
stoupení AP klubu pro 
SK Brušperk proběhlo 
3. 5. 2007 u příležitosti slav-
nostního otevření tenkrát 
zbrusu nové tribuny.
Spolupráce je to obou-
stranně výhodná. Naše 
mažoretky a roztleskávačky 
zpestřují svým vystoupe-

PARTNERSTVÍ SK BRUŠPERK A AP KLUBU
SLAVÍ 10 LET

ním fotbalová utkání velmi 
často. Na oplátku je nám 
bezplatně poskytnuto hři-
ště pro naše akce a vystou-
pení pro širokou veřejnost. 
Připomněla bych například 
vyvedený pokus o český re-
kord v nejdelší pomponové 
vlně, který proběhl na hřiš-
ti 19. 6. 2015. V počtu 170 

účastníků bylo do rekordu 
zapojeno kromě členek AP 
klubu také mnoho fotbalis-
tů i fotbalových trenérů SK 
Brušperk. Bylo kolem toho 
hodně veselo, moc rádi na 
to vzpomínáme a  pokud 
víme, tak tento rekord ještě 
nikdo nepřekonal.
Samostatnou kapitolou je 
spolupráce naší skupiny 
Výběr z  bobulí se Starou 
gardou. Pro Starou gardu 
vystupovaly Bobule poprvé 
6.  6.  2009. Tyto týmy mají 
hodně společného. Ačkoliv 
jsou to lidé ve zralém věku, 
stále si udržují svého koníč-
ka. Bobule trénují jednou 
týdně, Stará garda taky. 
Bobule se zúčastní soutěží, 
Stará garda taky. Bobule vy-
hrály ve své věkové katego-
rie i  finále Mistrovství ČR, 
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Odehrané přátelské zápasy:

4. 2. 2017 - SK Brušperk : Darkovičky - 9 : 9
(hráno v hale)

17. 6. 2017 - SK Brušperk : Rakvice - 3:1
24. 6. 2017 - turnaj ve Fryčovicích, obsa-

dili jsme 5.místo
8.–9. 7. 2017 - Rakvice : SK Brušperk - 1:4 

(branky: Halamíček  L., Košák  D., 2x 
Šlesinger V.)

Sestava: Suchý B., Kříž T., Ranocha  M., 
Halamíček  L., Pojezdala A., Paclík T., 
Žídek L., Otrusina R., Šlesinger V., Ri-
mmel R., Babinec T., Košák D.

15. 7. 2017 - exhibiční utkání v Deštné 
u Opavy k výročí oslav 50  let TJ Sokol 
Deštné

 Deštné : SK Brušperk - 5:5 (1:2), na 
penalty 1:2 (branky: Buksa, 2xKošák, 2x 
Bialek, penalty: Halamíček, Buksa)

 Sestava: Karas B., Rimmel R., Strakoš A., 
Halamíček  L., Laník P., Bialek A., Matu-
la M., Kučerová D., Rimmlová K., Koudel-
ková M., Buksa Z., Košák D., Babinec T.

Připravujeme:
Exhibiční utkání k výročí 10 let založe-

ní staré gardy mezi SK Brušperk a Dešt-
nou (září nebo říjen)

17. 11. 2017: Retro ples ve Valašce
2. 12. 2017: halový turnaj SMOPO (8-16)

Dalibor Košák
- vedoucí mužstva starých gard

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI STARÉ GARDY
SK BRUŠPERK V ROCE 2017

Stará garda:), taky často vy-
hrává . Ale úplně nejlep-
ší je, když si do Brušperka 
přijedou se Starou gardou 
zahrát „hoši“ z Rakvic. Vý-
běr z  bobulí jim zase jako 
každý rok vystoupí a pak si 
společně sednou. Hoši jsou 

rádi, že přežili ve zdraví, 
„holky“ dostanou za vy-
stoupení klobásku a  pivo 
a je sranda dlouho do noci.
A  tak by byla věčná škoda 
v  takovém partnerství ne-
pokračovat. Přejme si do 
dalších deseti let, aby se 

oběma našim klubům stá-
le dařilo získávat si a  udr-
žet děti, mládež i  dospělé 
v obou sportech - ve fotba-
lu i v mažoretkách.

Marcela Křížová
- vedoucí AP klubu
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Muži - 1.A třída, sk. B

Kolo Datum Výkop Domácí : Hosté Hřiště Doprava Výsledek

2. So 12. 8. 17:00 Jistebník - SK Brušperk Bus-15:15

3. So 19. 8. 17:00 SK Brušperk - Libhošť

4. Ne 27. 8. 17:00 B. Albrechtice - SK Brušperk Bus-15:00

5. So 2. 9. 16:30 SK Brušperk - Stonava

6. So 9. 9. 16:00 Dobratice - SK Brušperk Bus-14:15

7. So 16. 9. 16:00 SK Brušperk - Staré Město

8. So 23. 9. 16:00 SK Brušperk - Bystřice

9. So 30. 9. 15:30 Dolní Datyně - SK Brušperk Auta

10. So 7. 10. 15:00 SK Brušperk - Vendryně

11. So 14. 10. 15:00 Hrabová - SK Brušperk Bus-13:30

12. So 21. 10. 14:00 SK Brušperk - Jablunkov

13. So 28. 10. 14:00 Dobrá - SK Brušperk Auta

1. So 4. 11. 14:00 SK Brušperk - Sedliště

Dorost - krajská soutěž, sk.B

Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Hřiště Doprava Výsledek

2. So 12. 8. 14:30 Kopřivnice - SK Brušperk Bus-12:45

3. Ne 20. 8. 10:00 SK Brušperk - Staré Město

4. Ne 27. 8. 17:00 Horní Žukov - SK Brušperk Bus-15:00

15. St 30. 8. 17:00 Dětmarovice - SK Brušperk Bus-14:45

5. Ne 3. 9. 10:00 SK Brušperk - Český Těšín

1. St 6. 9. 16:30 SK Brušperk - Starý Jičín

6. Ne 10. 9. 10:00 Slavia Orlová - SK Brušperk Umělá tráva Bus-8:00

7. Ne 17. 9. 10:00 SK Brušperk - Vratimov

8. Ne 24. 9. 10:00 SK Brušperk - Bystřice

9. So 30. 9. 14:00 Bohumín - SK Brušperk Upřesníme

10. Ne 8. 10. 10:00 SK Brušperk - Frýdlant

11. Ne 15. 10. 13:30 Inter Petrovice - SK Brušperk Bus-11:30

12. Ne 22. 10. 10:00 SK Brušperk - Tošanovice

13. So 28. 10. 11:45 Fryčovice - SK Brušperk Auta

14. Ne 5. 11. 10:00 SK Brušperk - MFK Havířov B

ROZLOSOVÁNÍ SK BRUŠPERK - JARO 2017
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Žáci - krajský přebor
Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Hřiště Doprava Výsledek

3. So 19. 8. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - Kopřivnice

4. Ne 27. 8. 10:00 St./11:45 Ml. So Bruntál - SK Brušperk Mor. Kočov
-tráva Bus-7:15

5. So 2. 9. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - Krnov

2. St 6. 9. 15:30 Ml./17:00 St. MFK Karviná - SK Brušperk Umělá
tráva Bus-13:30

6. So 9. 9. 10:00 St./11:45 Ml. Ostrava Jih - SK Brušperk Bus-8:30

7. So 16. 9. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - Nový Jičín

8. So 23. 9. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - Stará Bělá

9. So 30. 9. 10:00 St./11:45 Ml. Kravaře - SK Brušperk Bus-8:00

10. So 7. 10. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - MFK Vítkovice B

11. So 14. 10. 10:00 St./11:45 Ml. Rýmařov - SK Brušperk Bus-7:00

12. So 21. 10. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - Petřkovice

13. So 28. 10. 9:00 St./10:45 Ml. MKF havířov - SK Brušperk Umělá
tráva Bus-7:30

1. So 4. 11. 9:00 St./10:45 Ml. SK Brušperk - Horní Suchá

3.Liga dorostenek morava 5+1, sk.B
Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Hřiště Doprava Výsledek

1. So 9. 9. 15:30; 17:30 Horní Bečva; 
Nové Sady - SK Brušpek Nové sady

-tráva Auta

2. So 14. 10. 10:00; 13:00 SK Brušperk - Horní Bečva;
Nové Sady

Brušperk
-tráva

Změna programu vyhrazena. Sledujte internetové stránky www.Fotbalbrusperk.Cz

Ženy - moravskoslezská divize žen

Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Hřiště Doprava Výsledek
1. Ne 3. 9. 16:00 SK Brušperk - Štramberk

2. Ne 10. 9. 11:00 Slovan ostrava - SK Brušperk Hulváky-tráva Auta

3. Ne 17. 9. 15:30 SK Brušperk - Vítkovice

4. Ne 24. 9. 10:30 Baník Ostrava - SK Brušperk Radvanice
-tráva Auta

5. Ne 1. 10. 15:00 SK Brušperk - Havířov

6. So 7. 10. 14:30 Lubina - SK Brušperk Bus-13:00

7. Ne 15. 10. 15:00 SK Brušperk - Loděnice

8. Ne 22. 10. 14:30 Český těšín - SK Brušperk Umělá tráva Bus-12:45

9. Ne 29. 10. 14:30 SK Brušperk - Pržno

10. So 4. 11. 11:00 Veřovice - SK Brušperk Bus-9:30
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