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Vážení sportovní přátelé,
na  letošní výroční schůzi jsme 
hodnotili uplynulý rok a ze zprávy 
tajemníka klubu Svatopluka Slo-
váka je jasné, že to byl rok nejen 
úspěšný, ale také náročný. Úspěšný 
po  stránce sportovní, protože se 
povedl postup do krajské-
ho přeboru mužů a  vý-
borná umístění příprav-
ky, žáků, dorostu a  žen. 
Náročný po  stránce 
ekonomického zabezpe-
čení chodu klubu a technického zázemí, kde 
si musíme vystačit bohužel s jedním hřištěm. 
A to nás velmi trápí. Vždyť máme vysoký po-
čet hráčů hlavně v přípravce a žácích.
Prioritou tedy bude postavit druhé hřiště 
a dále systematicky pracovat s mládeží. Mlá-
dež a  práce s  ní, to je náš úkol číslo jedna 
a proto jí budeme věnovat maximální pozor-
nost!
Předpokládám, že široká veřejnost dobře ví, 
jakou maximální pozornost věnujeme vý-
chově mládeže. Tuto práci kladu na  první 
místo veškeré činnosti v oddíle. V mládežnic-
kém fotbale nehrají výsledky tak rozhodující 
úlohu, přesto jsem ale moc rád, že naší žáci 
i dorost hrají v krajských, nikoliv v okresních 
soutěžích. Krajské soutěže totiž mají výraz-
ně vyšší kvalitu, což je podstatné pro náš cíl, 
vychovávat talentované chlapce a  děvčata 
pro vyšší věkové kategorie. O velmi úspěšné 

práci s  mladými fotbalisty v  našem 
SK Brušperk nejlépe vypovídá ne-

ustálý vysoký zájem o  naše nej-
talentovanější hráče ze stran vel-
kých klubů z našeho okolí. Dalším 
pozoruhodným momentem je 
skutečnost, že i  do  našeho první-
ho mužstva se začínají prosazovat 

stále častěji naší odchovanci. 
Takovou cestu jsme si 

předsevzali a  chceme 
po ní jít dále. Čímž chci 
říci, že nechceme spolé-
hat na drahé a mnohdy 

riskantní nákupy hráčů z jiných klubů. 
Díky naší výborné spolupráce s radnicí měs-
ta Brušperk, fotbalovým svazem a  sponzo-
ry si tak můžeme dovolit smělé plány plnit 
v dnešní komplikované době, a to dokončit 
celkovou úpravu sportovního areálu stadio-
nu a splnit tak druhou prioritu.
V  plánu máme vybudovat další hrací plo-
chu odpovídajících rozměrů v  prostoru 
za jednou z branek, nejlépe hřiště s umělou 
trávou. Je jasné, že se jedná o finančně vel-
mi náročnou akci, ale já věřím, že s žádostí 
na financování této investiční akce uspějeme 
a náš sportovní areál dále dobudujeme tak, 
aby odpovídal nejmodernějším parametrům 
a hlavně, aby se líbil všem, nejenom našim 
fotbalistům, ale také Vám fanouškům. 

     Ing. Pavel Prejda      
 předseda SK Brušperk
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ROZLOSOVÁNÍ SK BRUŠPERK JARO 2014

mužstvo datum výkop Domácí : Hosté

MUŽI

muži SO 22.3. 15:00 SK Brušperk : FC Odra Petřkovice

muži SO 29.3. 15:30 FC Heřmanice Slezská : SK Brušperk

muži SO 5.4. 15:30 SK Brušperk : FK Sk Polanka

muži SO 12.4. 16:00 FC Irp Český Těšín : SK Brušperk

muži SO 19.4. 16:00 SK Brušperk : TJ Kovohutě Břidličná

muži NE 27.4. 16:00 FK Krnov : SK Brušperk

muži SO 3.5. 16:30 SK Brušperk : SK Kravaře

muži NE 11.5. 16:30 SC Pustá Polom : SK Brušperk

muži SO 17.5. 17:00 SK Brušperk : TJ Háj Ve Slezsku

muži SO 24.5. 17:00 SK Brušperk : SK Dětmarovice

muži NE 1.6. 17:00 FK Bohumín : SK Brušperk

muži SO 7.6. 17:00 SK Brušperk : TJ Vendryně

muži NE 15.6. 17:00 1.BFK Frýdlant N.O. : SK Brušperk

muži SO 21.6. 10:15 Mfk Vítkovice : SK Brušperk

st.garda SO 31.5. upřesníme SK Brušperk : SK Rakvice

ŽENY

ženy NE 30.3. 15:00 SK Brušperk : Slovan Ostrava

ženy NE 6.4. 13:00 FK Nové Sady : SK Brušperk

ženy NE 13.4. 15:00 SK Brušperk : Spartak Lubina

ženy NE 20.4. 10:00 AFC Veřovice : SK Brušperk

ženy SO 26.4. 10:00 SK Brušperk : Kotouč Štramberk

ženy NE 4.5. 15:00 ČSAD Havířov : SK Brušperk

ženy ST 7.5. 17:00 SK Pržno : SK Brušperk

ženy NE 11.5. 15:00 SK Brušperk : Slavia Stachovice 

ženy SO 17.5. 11:00 TJ Trojanovice-Bystré : SK Brušperk

ženy NE 1.6. 15:00 SK Brušperk : MFK Vítkovice a.s.

ženy SO 7.6. 14:00 Olympia Bruntál : SK Brušperk

ženy SO 14.6. 16:00 SK Brušperk : FC IRP Český Těšín
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mužstvo datum výkop Domácí : Hosté

DOROST

dorost SO 29.3. 13:15 TJ Sokol Fryčovice : SK Brušperk

dorost NE 6.4. 10:00 SK Brušperk : TJ Depos Horní Suchá

dorost SO 12.4. 13:45 TJ Petřvald U Karviné : SK Brušperk

dorost NE 20.4. 10:00 SK Brušperk : TJ Durman  Staré Město

dorost SO 26.4. 13:30 FC Biocel Vratimov : SK Brušperk

dorost NE 4.5. 10:00 SK Brušperk : TJ Mořkov

dorost NE 11.5. 14:15 1.FK Spartak  Jablunkov : SK Brušperk

dorost NE 18.5. 10:00 SK Brušperk : FK Skotnice

dorost NE 25.5. 14:45 FK Baník Albrechtice : SK Brušperk

dorost NE 1.6. 10:00 SK Brušperk : SK Beskyd Frenštát P.R.

dorost NE 8.6. 10:00 SK Brušperk : FC Irp Český Těšín

dorost NE 15.6. 10:00 SK Brušperk : TJ Inter. Petrovice

dorost SO 21.6. 14:45 TJ Havířov-Dolní Datyně : SK Brušperk
ŽÁCI

žáci NE 30.3. 10:00 st./
11:45 ml. FK Město Albrechtice : SK Brušperk

žáci SO 5.4. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : FC Ostrava-Jih

žáci SO 12.4. 10:00 st./
11:45 ml. SK Kravaře : SK Brušperk

žáci SO 19.4. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : TJ Sokol Fryčovice

žáci NE 27.4. volný víkend Volno : SK Brušperk

žáci SO 3.5. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : 1.FK Spartak 

Jablunkov

žáci SO 10.5. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : MFK Havířov A

žáci NE 18.5. 9:00 st./
10:45 ml. FK Baník Albrechtice : SK Brušperk

žáci SO 24.5. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : FC IRP Český Těšín

žáci NE 1.6. 10:00 st./
11:45 ml. FC Slavoj Bruntál : SK Brušperk

žáci SO 7.6. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : FC Kopřivnice

žáci SO 14.6. 9:00 st./
10:45 ml. SK Brušperk : FK Nový Jičín

žáci SO 21.6. 9:00 st./
10:45 ml. FC Biocel Vratimov : SK Brušperk

ROZDĚLENÍ MUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ:
MUŽI - Krajský přebor     ŽENY - MS Divize, sk.A 
ŽÁCI - Krajský přebor      DOROST - Krajská soutěž, sk. B
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DOROST 

  Začátkem ledna dorostenci odehráli semi-
finálový halový turnaj Krajské zimní ligy 
a tím začala vlastní zimní příprava. Pro zim-
ní přípravu jsme využívali jak naše venkovní 
tréninkové plochy, tak i  možnost trénovat 
ve  sportovní hale, ale především možnost 
tréninku na UMT ve Vřesině. 
 V rámci přípravy na jarní boje se dorost zú-
častnil zimního turnaje ve Vřesině na hřišti 
s umělou trávou, kde se utkal v sedmi zápa-
sech s kvalitními soupeři a podařilo se tento 
turnaj vyhrát. Zápasy SKB : SKB - FC Vřesina 
8:2, FK Polanka 3:0, FC Ostrava – Jih  5:2, FK 
Stará Bělá  3:2, FK Staříč  8:2, TJ Ludgeřovi-
ce 4:2, MFK Vítkovice  3:5 . Do přípravných 
zápasů zasáhlo celkem 19 hráčů z toho čtyři 
hráči ročníku 1995, kteří po  skončení této 
sezony v dorostu končí a přecházejí do kate-
gorie mužů.
  Mladší dorost, doplněný hráči starších žáků, 
startoval již ve  druhém ročníku halového 
turnaje o pohár MS KFS. Zde nejprve vyhrál 
základní turnaj ve Smilovicích, poté v semi-

finálovém turnaji v  Karviné skončili na  dru-
hém místě a  postoupil až do  finále kde obsa-
dil konečné čtvrté místo. Před začátkem jarní 
části Krajské soutěže dorostu máme v  plánu 
ještě odehrát dvě přípravná utkání a to v neděli 
16.3. 2014 od 12.00 hod. na Městském stadionu 
v Ostravě proti  MFK Vítkovice U18 a v sobotu 
22.3. 2014 od 10.00 hod. na stadionu v Brušper-
ku proti TJ Sokol Hrabová.
  Zveme všechny fanoušky SK Brušperk 
na naše zápasy a přišli nás podpořit v jarních 
zápasech. Dobrá zimní příprava a  výsledky 
přípravných utkání slibují kvalitní fotbalovou 
podívanou.

vedoucí družstva Marek Hubálek
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VALNÁ HROMADA SK BRUŠPERK

V  sobotu 22.února 2014 se v  restaura-
ci NA  LETNÉ konala Valná hromada SK 
Brušperk. Velký sál se již před začátkem 
jednání zaplnil téměř do posledního místa, 
nakonec bylo přítomno okolo devadesáti 
hostů a členů sportovního klubu.
Jednání řídil člen výboru SK Brušperk 
Ing. Svatopluk Slovák. V úvodu přivítal čle-
ny, příznivce a taky dva vzácné hosty: sta-
rostu města Brušperk Ing.Ivana Krupníka 
a  předsedu Moravskoslezského krajského 
fotbalového svazu Bc.  Romana Bednáře. 
V úvodu Valná hromada schválila program 
jednání, Jednací řád Valné hromady, Vo-
lební řád Valné hromady a zvolila Volební 
a mandátovou a Návrhovou komisí. 
Následovala rozsáhlá zpráva o  činnosti 
klubu v  minulém roce a  plánech pro rok 
letošní. Zpráva o  činnosti byla zaměřena 
na výkony a výsledky jednotlivých mužstev 
(muži, dorost, starší a mladší žáci, příprav-
ka, ženy, dívky, stará garda), ale také na mi-
mosportovní aktivity a činnosti související 
s údržbou areálu. Součástí zprávy byly také 
plány na letošní rok. 

Zprávu o hospodaření přednesl člen výbo-
ru SK Brušperk Ing. Rostislav Šimon. Klub 
v minulém roce hospodařil s částkou téměř 
1,5 miliónů korun. Největší výdajovou po-
ložkou bylo cestovné. Na  straně příjmů je 
nejvýznamnější příspěvek města, řádů sta-
tisíců dosahují prostředky od sponzorů, ale 
také finance získané z členských příspěvků. 
Součásti finanční zprávy byl také návrh 
členských příspěvků pro tento rok. Členské 
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příspěvky byly navrženy a v dalším progra-
mu jednání schváleny ve  stejné výši jako 
v loňském roce.
Dalším bodem programu valné hromady 
bylo vyhlášení nejlepších hráčů za rok 2013 
v jednotlivých kategoriích. Věcné ceny pře-
dali oceněným výše jmenováni vzácní hos-
té a člen výboru SK Ing.Pavel Prejda. 
Valná hromada musela také reagovat 
na aktuální změny v legislativě, kdy vstou-
pil v  platnost nový Občanský zákoník. 
Členům SK tudíž byly předloženy uprave-
né Stanovy klubu, které reflektují uvedené 
legislativní změny. Nové Stanovy Spolku 
SK Brušperk také změnily délku funkčního 
období členů výboru na tři roky a precizo-
valy činnost jednotlivých funkcionářů. 
Následovala diskuze, ve  které vystoupil 
starosta města Ing. Ivan Krupník. Ve svém 
příspěvku poděkoval funkcionářům, trené-
rům a dalším členům klubu za reprezentaci 
města, ale zejména za práci s mládeži. Oce-
nil také schopnost organizace sehnat v eko-
nomicky složité době prostředky na  chod 
klubu a  deklaroval podporu vedení města 
i v dalším období. 
Stěžejním bodem programu valné hroma-
dy byla volba výboru. Návrhy předložené 
volební komisí Valná hromada ve  všech 
případech akceptovala a v podstatě jedno-
hlasně zvolila nové vedení klubu:
Předseda:   Ing. Pavel Prejda
Místopředseda:  František Koval

Tajemník: Ing. Svatopluk Slovák
Ekonom: Ing. Rostislav Šimon
Členové: Lukáš Makúch, 
 Marek Hubálek, 
 Petr Makúch, 
 Jaroslav Ditrich
Nově zvolený předseda následně ve  svém 
vystoupení jmenoval priority sportovního 
klubu pro následující období. Vedle spor-
tovních cílů zmínil také finanční stabilizaci 
klubu, vybudování tréninkové plochy a po-
sílení realizačních týmů mládežnických 
mužstev o nové trenéry.
Na závěr bylo jednohlasně schváleno usne-
sení. Po skončení oficiálního programu se 
podával výborný gulášek a  členové klubu 
v neformální rovině pokračovali v diskuzi 
až do podvečerních hodin.
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NEJLEPŠÍ HRÁČI SK BRUŠPERK ZA ROK 2013

ST DOPRAVA 
  kanceláře včetně provozovny 

v objektu restaurace Na Růžku

 autodoprava + spedice

 vytěžování vozidel od 0 - 24 t

Tel.: +420 734 416 929, 
+420 731 141 670

TAXI SLUŽBA 
Tel. +420 734 416 929, 

+420 605 333 324

POSEZENÍ 
NA RŮŽKU

 nabízíme čepované pivo Plzeň
 víno, alkoholické likéry
 chuťovky k pivu a vínu
 utopence
 nakládaný Hermelín
 klobásky
 pečená kolena a žebra

Součástí Valné hromady 
bylo vyhlášení a předání cen 
nejlepším hráčům SK Bru-
šperk za  rok 2013 v  jednot-
livých kategoriích. Nejlepší 
hráče vybralo vedení klubu 
po konzultaci s trenéry a ve-
doucími jednotlivých muž-
stev. Přihlédnuto bylo nejen 
k  výkonům v  utkáních, ale 
také k  celkovému přístupu 
k tréninkům, utkáním a dal-
ším povinnostem. V nejpres-
tižnější kategorii mužů byl 
vyhlášen nejlepším hráčem 
Honza Blahut. Tento zálož-
ník či obránce byl klíčovým 
hráčem mužstva, které v loň-
ské sezóně vybojovalo his-
torický postup do krajského 
přeboru. O  ten částečně se 
zasloužil i  nejlepší doroste-
nec Petr Zajac, který vedle 

toho, že řídil obranu mužstva 
dorostenců pomáhal i v áčku. 
Ženy se mohly v Moravsko-
slezské divizi spolehnout 
na výkony Kláry Otrusinové, 
která byla vyhlášena za kate-
gorii žen. Pro cenu si přišli 
i talenti brušperského fotbalu 
v dalších kategoriích: za star-
ší žáky byl vyhlášen nejlep-

ším hráčem Ondřej Šohaj, 
za mladší žáky Honza Konig, 
za  dívky Anička Murasová, 
v  kategorii starší přípravka 
Tomáš Bernatský a  u  mlad-
ší přípravky Tomáš Kantor. 
Všem oceněným ještě jednou 
blahopřejeme a doufejme, že 
se jim v  brušperském dresu 
bude dařit i nadále.


