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Úvodník předsedy sk Brušperk

Před čtyřmi lety byl do čela Spolku SK Bru-
šperk zvolen předseda Ing.  Pavel Prejda 
a  výbor ve  složení Ing.  Svatopluk Slovák, 
Ing.  Rostislav Šimon, Petr Ranocha, Petr 
Makúch, František Koval, Marek Hubálek, 
Jaroslav Dittrich a  Lukáš Makúch.Co vše 
se za  předchozí léta podařilo, případně, 
na čem bude ještě třeba zapracovat a také 
na úkoly do dalších let jsme se zeptali prá-
vě předsedy Spolku SK Brušperk Ing. Pavla 
Prejdy.
Jak se vám jako předsedovi Spolku SK 
Brušperk a  celému výboru dařilo usku-
tečňovat plány, se kterými před čtyřmi 
lety nastupovali? A  jaké další úkoly či 
akce vás čekají v nejbližší době?
Začnu určitě tím, že jsem si nejen já, ale 
i další členové vedení dobře vědomi tradi-
ce SK Brušperk. Klub slaví 75 let od  jeho 
založení, to znamená, že jím prošly určitě 
stovky, možná i  tisíce fotbalistů, trenérů, 
funkcionářů a dalších, kteří mu pomáhali. 

My tak navazujeme na  práci svých před-
chůdců, a snažíme se tu příslovečnou káru 
táhnout dál. To poděkování bych ale rád 
směřoval i k zastupitelům města Brušperk. 
Právě oni podporují sport, a to nejen fot-
bal, alei další kluby, spolky a aktivity, které 
jsou zaměřeny na děti a mládež. Dobře si 
uvědomuji, že takový přístup a tak výrazná 
podpora není samozřejmostí. 
Město Brušperk má zhruba 4,1 tisíce oby-
vatel a  jak jsem se dočetl, SK Brušperk, 
to nejsou jen týmy mužů a  dorostenců, 
ale máte mezi sebou i mladší žáky, před-
přípravku a  další týmy, dokonce i  ženy 
a dorostenky. Skoro to vypadá, že kromě 
kartičky pojištěnce dostává každé novo-
rozeně i přihlášku do SK Brušperk…
Já i  mí kolegové z  vedení Spolku, a  jsem 
za  to moc rád, táhneme za  jeden provaz. 
Jsem na  tyto lidi hrdý. A  naší prioritou 
je opravdu práce s  mládeží. A  jestli bych 
měl vyzdvihnout jen jednu věc, tak právě 
v  práci s  mládeží vidím za  poslední roky 
velký posun kupředu. Celkem má SK Bru-
šperk 321 členů, z toho tvoří mládež a děti 
206 členů. To je nejširší základna širo-
ko daleko. Více mají jen v  Baníku Ostra-
va a  ve  Frýdku-Místku. A  to jsou, už jen 
vzhledem k  počtu obyvatel, opravdu ne-
srovnatelná města. A přilákat děti a mládež 
ke sportování není v současné době vůbec 
jednoduché, těch lákadel a  možností, jak 
trávit volný čas, mají totiž opravdu hodně. 
V  Brušperku si snažíme dávat reálné cíle 
a  ty počty mladých kluků i holek chceme 
postupně navyšovat i v dalších letech.

Předseda Spolku SK Brušperk Ing. Pavel Prejda: Na to, co se nám za poslední čtyři 
roky podařilo, jsem hrdý. A moc děkuji všem, kteří k tomu přispěli.
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sportovní činnost kluBu
Bude je mít kdo trénovat?
Máme v  SK Brušperk u  mládeže celkem 
25 trenérů a vedoucích, pomáhají i někteří 
rodiče dětí, které za nás hrají. To jsou další 
lidé, bez kterých bychom se těžko obešli. 
Souhlasím s  tím, co se o  práci s  mládeží 
často říkává, ale ne vždy se to daří uskuteč-
nit v praxi. Totiž, že právě nastupující ge-
neraci by se měli věnovat tinejlepší trenéři.
Chtěl bych proto vyzdvihnout výbornou 
práci trenéra Jiřího Andrejka a jeho kolegů, 
kteří se starají o starší žáky. Tento tým měl 
po podzimní části soutěže tři body, v jarní 
části se výrazně zvedla účast na trénincích 
a kluci začali vyhrávat a je už jisté, že sou-
těž nakonec zachrání. Pochvalu zaslou-
ží i  trenér A  týmu mužů Ondřej Hančin 
mladší a o výborné práci Ondřeje Hančina 
staršího nejlépe vypovídají výsledky do-
rostenců. Jsou tři kola před koncem, a klu-
ci zatím nemají prohru (pozn: text vznikal 
počátkem června). U dorostenců je patrné, 
že se podařilo kluky stmelit a kolektiv fun-
guje výborně.Pro klub je velkým přínosem 
i prácevedoucího všech mládežnických pří-
pravek Jiří Dlouhého a zapomenout samo-
zřejmě nemohu ani na jeho „partu trenérů“, 
kteří u těchto týmů působí.
Postupně jsme se dostali k  brušperské-
mu „Áčku“. Před sezonou se očekávalo, 
že tým mužů by měl hrát na  předních 
místech 1. A. třídy a pokusit se případně 
o postup do krajského přeboru. 
Tento Sportík budou Brušperáci číst 
v  době, kdy už bude jasné, jak vypadá 
konečná tabulka. My se ale spolu bavíme 
v době, kdy do konce soutěže zbývají ještě 
dvě kola. Proto to mé hodnocení nemů-
že být úplně vypovídající. Výkony týmu 
mužů nejsou sice úplně vyrovnané, ale proti 
podzimu vidím posun kupředu. Jsem rád, 
že Petr Cigánek a  Petr Lisický, posily, kte-
ré k  nám přestoupily před zimní sezonou 

a  hráči s  ohromnými zkušenostmi, kteří 
hráli i 1. respektive 2. ligu, se s mančaftem 
výborně sžili. Předávají těm mladším zku-
šenosti, berou ostatní hráče jako parťáky 
a  chovají se normálně.Pokud se chlapům 
nakonec ten postup podaří, tak budeme 
rádi. Když to nevyjde, nebudu to brát jako 
zklamání. Spíše výzvu pro další sezonu. 
Pořád ale platí, že chceme budovat vlastní 
základnu a doplňovat A tým především na-
šimi odchovanci.
V Brušperku máte ale i fotbalový tým žen, 
dorostenek a dokonce přibývá i žaček…
Ženy odehrály svou sezonu velmi dobře, 
v tabulce skončily na druhém místě za su-
verénním Havířovem, ale třeba před ost-
ravským Baníkem i  Vítkovicemi.Náš tým 
žen bych chtěl pochválit nejen za  výkon-
nost, ale také za přístup a rozšiřování žen-
ské základny, platí to i pro dorostenky. To, 
že v SK Brušperk máme nejen týmy chlap-
ců a mužů, ale také ženy, dorostenky a už 
také i  žačky, považuji za  obrovský přínos 
pro celý náš klub.To, že v SK Brušperk ak-
tivněpůsobí i  fotbalistky, je obrovské plus 
pro celý klub. Velkou zásluhu na  tom má 
zakladatel ženského týmu Zdeněk Morys, 
který má týmy žen i dorostenek na starost. 
A je povzbudivé, že základna se rozrůstá.
K  fotbalu patří samozřejmě i  diváci. 
Chodí se v Brušperku na fotbal?
Své fanoušky máme a  jsme jim za podpo-
ru vděční. Chtěl bych jim poděkovat, diváci 
totiž chodí nejen na utkání mužů, ale i do-
rostenců a také žáků. Některé zápasy doros-
tenců, to byla opravdu radost. A jsem rád, 
že to ocenili i diváci, kterých na  to, že jde 
„jen“ o dorostence, chodilo opravdu hodně 
a vytvářeli i velmi bouřlivou atmosféru.
Spolek SK Brušperk ale výrazně zabodo-
val i v další oblasti. Podařilo se vám získat 
dotaci od  ministerstva školství a  brzy se 
začne stavět „umělka“.
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Je to zásadní a  řekl bych, že pro SK Bru-
šperk průlomová věc, která umožní, aby se 
náš klub posunoval nadálekupředu. Hřiště 
s  umělým povrchem, to bude obrovská 
pomoc hlavně pro práci s  dětmi a  mlá-
deží, protože se rozšíří tréninkové mož-
nosti a děti budou moci kvalitně trénovat 
i  za  nepříznivého počasí. Jsem protovel-
mi hrdý na to, že se nám od ministerstva 
školstvípodařilo získat dotaci na výstavbu 
hřiště s  umělým povrchem. Vnímám to 
také jako uznání toho, že v  SK Brušperk 
pracujeme s naší mládeží velmi dobře a že 
si hřiště s umělým povrchem zasloužíme.
Už v průběhu stávajícího měsíce bychom 
nové hřiště s umělou trávouměli začít sta-
vět.Zároveň bych chtěl také poděkovat 
za  vstřícný přístup brušperským stolním 
tenistům, díky nimž jsme mohli odkoupit 
část pozemku pro stavbu hřiště. Kromě 
dotace z ministerstva přispěje na výstav-
bu hřiště i město Brušperk, což je opět vel-
mi výrazná pomoc. Za ní bych chtěl ještě 
jednou poděkovat zastupitelstvu města, 
kromě dvou nejmenovaných, kteří výstav-

bu hřiště svým hlasem nepodpořili, čímž 
zároveň nepodpořili práci s dětmi. 
Už jsme zmínili, že SK Brušperk slaví 
letos 75. výročí svého založení. Takže 
tradici máte pěknou a letitou, o součas-
nosti jsme už mluvili. Jaká by měla být 
podle vás budoucnost?
Zmínil jste to výročí, takže máme určitě 
na  co navazovat. To, že se chceme ještě 
více zaměřit na  práci s  mládeží, to také 
není nic převratného. Dokázat však bu-
dovat základnu mladých a  umět s  nimi 
pracovat tak, aby je fotbal bavil, měli 
z něj radost a vydrželi až do dorostenec-
kého věku, případně pokračovali i  v  do-
spělých letech, to až tak snadné už není. 
V  Brušperku máme výhodu, že příklady 
fotbalistů minulých generací, ze kterých 
byli později výborní trenéři, funkcioná-
ři či nám zůstali věrní jako fandové, jsou 
pro nás ohromným povzbuzením. Takže 
do budoucích let se dívám s optimismem 
a nadějí. Že to bude vyžadovat hodně úsi-
lí, práce a nadšení všech, kdo jsou součástí 
našeho klubu, to víme všichni. 

Historie sk Brušperk

První zmínky o založení fotbalového klu-
bu v Brušperku, se dle archivních materi-
álů, datují od  roku 1932, kdy se scházeli 
místní nadšenci s  vážným úmyslem za-
ložit fotbalový klub. Bohužel jejich sna-
hy ztroskotaly. Byla hospodářská krize, 
městští radní neměli pro fotbal pocho-
pení a  nebyl pozemek pro hřiště. Přesto 
v roce 1934 k založení klubu došlo a byl 
mu dán název Atleticko-fotbalový klub 
Brušperk. Mužstvo hrálo jen přátelské 
zápasy převážně ve  Fryčovicích, Paskově 
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a Staré Bělé. Tento klub neměl dlouhého 
trvání a brzy se rozpadl. 
Na jaře roku 1943 se stala myšlenka založit 
v  Brušperku sportovní klub opět aktuál-
ní. Iniciativy se ujali Oldřich Brumovský, 
Kamil Cigánek a  Rudolf Strolčinský. Tito 
svolali informativní schůzku a  na  ní bylo 
dojednáno podat žádost o potrzení stanov 
nového klubu. Tak se i stalo a v sobotu 4. 
září 1943 byl na  valné hromadě Sportov-
ní klub založen. Během několika měsí-
ců se podařilo získat pozemek pro hřiště 
a  vybudovat na  něm stadion. Do  doby 
vybudování stadionu hrál SK své domácí 
zápasy na hřišti ve Fryčovicích. Po únoru 
1948 dochází ke  sjednocení tělovýcho-
vy a  ze všech tělovýchovných organizací, 
které působily v Brušperku, byla utvořena 
jediná organizace - Dobrovolná sportovní 
organizace Sokol. Po roce 1989, po rozpa-
du ČSTV obnovil SK Brušperk opět svoji 
činnost jako samostatný subjekt.
SK hraje své zápasy na bývalém "orelském" 
hřišti u školy. Počátkem 60. let byly vybu-
dovány na  hřišti nové šatny, když před-

tím se hráči převlékali v  sále restaurace 
U Hynečků a v šatnách školy. Koncem 60. 
let dochází k  rozšíření a prodloužení hři-
ště do stávající podoby. V letech 1976-77, 

vzhledem k  připravovaném zatravnění 
hřiště, dochází k  vybudování náhradního 
škvárového hřiště u Ruskové lávky. V roce 
1979 bylo dokončeno zatravnění hřiště, ale 
po okrskové spartakiádě v roce 1980, která 
se uskutečnila za velikého lijáku, se musela 
travnatá plocha opravovat a  pro fotbalis-
ty bylo travnaté hřiště otevřeno v  r.1981. 
Od roku 1979 také probíhala družba s fot-
balovým klubem z bývalého NDR – Riesa 
a začátkem roku 1990 také družba s fotba-
lovým klubem Wisla (Polsko).
V roce 2001 začala přestavba šaten, jejichž 
dvě etapy (šatny a klubovna) byly dokon-
čeny v roce 2004. V roce 2005 došlo k cel-
kové rekonstrukci travnaté plochy. V čer-
venci 2007 bylo na hřiště zavedeno umělé 
zavlažování a provedeno zastřešení prosto-
ru před šatnami. 
Po  většinu doby své činnosti působilo 
mužstvo mužů v 1.B třídě, pouze v létech 
1964 a  v  r. 1996 postoupilo do  1.A třídy 
jako přímý postupující, v  r. 1992 při re-
organizací soutěží jsme postoupili do 1.A 
třídy ze 4. místa. V  prvním a  posledním 

případě neměla naše účast dlou-
hého trvání (vždy jednu sezónu), 
pouze po postupu v r. 1996 jsme 
se udrželi čtyři sezóny. V  roce 
2004 jsme opět postoupili jako 
přímý postupující do  1.A třídy. 
V  roce 2013 jsme 70tiny klubu 
oslavili historickým úspěchem – 
postupem do krajského přeboru! 
Bohužel se nám nepodařilo KP 
zachránit a po roce jsme opět se-
stoupili do  1.A třídy sk. B., kde 
působíme doposud. V  letošní 
sezóně jsme čtyři kola před zá-

věrem soutěže na druhém místě se ztrátou 
čtyř bodů na vedoucí celek Dolní Datyně
 Dorostenci byli nejúspěšnější v roce 1963, 
kdy hráli druhou nejvyšší soutěž, v  roce 
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2002 postoupili do  krajského přeboru. 
Dorost v posledních deseti letech střídavě 
působí v krajském přeboru a v krajské sou-
těži. V letošní sezóně nám dorostenci dělají 
velkou radost, protože 5 kol před koncem 
krajské soutěže hrají líbivý fotbal a po zá-
sluze jim patří první místo v tabulce. 
Žáci se stali za  dobu svého působení ně-
kolikrát okresními přeborníky. Od  roku 
2005 hráli. krajskou soutěž, od roku 2010 
až do současnosti krajský přebor. V letoš-
ní sezóně hrají starší i mladší žáci krajský 
přebor.
V roce 2006 bylo opět obnovené mužstvo 
staré gardy, které hraje nepravidelně své 
zápasy formou "přáteláků" a  obnovili tra-
dici družby s  Rakvicemi klubem z  Jižní 
Moravy.
Rok 2009 byl rokem, kdy se náš klub roz-
rostl a bylo založeno družstvo žen a nema-
lou zásluhu na  samostatném založení má 
p.  Morys Zdeněk. V  sezóně 2014 – 2015 
hrály naše ženy třetí Moravskoslezskou 
ligu. V současnosti hrají ženy v Moravsko-

slezké divizi. V  roce 2012 – 2014 přibyly 
do našeho klubu dorostenky a dívky.
Naši nejmladší benjamínci hrají svou míst-
ní soutěž - Brušperskou ligu. Velmi se jim 
daří a vždy na konci soutěže končí v tabul-
ce na předních místech. 
Z  našich odchovanců to nejdále dotá-
hl brankář Jiří Pasyk, který chytal 1. ligu 
za  VP Frýdek-Místek a  měla o  něj zájem 
Slavia Praha. Petr Cigánek hrál za  Baník 
Ostrava v 1.lize. Ze známějších hráčů u nás 
dále působili: Leon Pavlidis, Zdeněk Šajtar, 
Jiří Jurčík, Vl. Kula, všechno vesměs bývalí 
ligoví hráči a člen klubu ligových kanonýrů 
Václav Daněk. 
Na  současném fungování našeho Spolku 
SK Brušperk se podílí devítičlenný vý-
bor s  předsedou p.  Ing.  Pavlem Prejdou. 
Ostatními členy jsou p.  Ing.  Šimon Ros-
tislav, p.  Ing.  Slovák Svatopluk, p.  Koval 
František, p. Makúch Petr, p. Makúch Lu-
káš, p. Dittrich Jaroslav, p. Hubálek Marek 
a p. Ranocha Petr.
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stArÁ GArdA

Součástí historie našeho klubu byla na pře-
lomu 70. a 80. let družba s fotbalovým klu-
bem z Rakvic (Jižní Morava). V té době se 
hrály přátelské zápasy jednou ročně u nás 
v  Brušperku a  na  oplátku jsme byli po-
zváni k utkání do Rakvic. Po  třech letech 
se tato družba přestala obnovovat. Dílem 
neskutečné náhody jsem byl s manželkou 
v  roce 2008 pozván na  návštěvu do  Rak-
vic k  jejím známým a  zrovna do  rodiny 
p.  Jaroslava Švásty, který je kapitánem SK 
Rakvice. Slovo dalo slovo a domluvili jsme 

se spolu na obnovení družby mezi oběma 
kluby starých gard. Od roku 2009 se stala 
tato spolupráce tradicí přátelských setká-
ní a  zápasů mezi oběma kluby. Každým 
rokem zveme naše přátelé z Rakvic k nám 
do Brušperku, abychom na přelomu měsí-
ce května a června odehráli přátelský mač 
s  pozápasovým posezením v  areálu SK. 
Na oplátku jsme byli každý rok zváni v mě-
síci červenci na tradiční turnaj SG do Rak-
vic. S námi byli k turnaji pozvány další cel-
ky (Zaječí, Fryšták, Staňkov). Tento turnaj 

jsme čtyřikrát vyhráli, dvakrát 
jsme skončili druzí, dvakrát třetí 
a  jednou čtvrtí. Nedílnou sou-
částí našich přátelských zápasů je 
tradičně spolupráce s AP klubem 
Brušperk pod vedením p.  Mar-
cely Křížové. Děvčata a  Výběr 
z  Bobulí nám vždy před zápa-
sem připraví krásné vystoupení 
(POM-POM). Moc děkujeme.

Autor článku: Ranocha Petr
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Ivan Krupník odehrál za  áčko SK Brušperk sedmnáct sezon a  říká:
Je to období, na které rád vzpomínám 

Ivan Krupník je od svého narození v roce 
1953 svázán s Brušperkem. V tomto městě 
se narodil, vyrůstal, sportoval a  v  období 
let 1998 až 2016 byl i starostou. Své staros-
tování se rozhodl ukončit před dvěma lety, 
i když mandát by trval až do letošních pod-
zimních komunálních voleb.
„Nebylo to lehké rozhodování, ale nakonec 
jsem se rozhodl, že v den, kdy dovrším věk 
pro odchod do důchodu, z  funkce odejdu. 
Hlavně rozhodly zdravotní důvody,“ říká 
v  úvodu rozhovoru muž, který počátkem 
letošního května oslavil pětašedesátiny.
Vzali jsme ten rozhovor trochu hopem. 
Hned v počátku jsme se dostali až do dů-
chodu. Jaké bylo vaše dětství, sportoval 
jste? A jaké sporty jste vyzkoušel?
Tatík i mamka byli sportovně založení, tak-
že sportování bylo hodně. Tatík hrával há-
zenou i fotbal, mamka zase stolní tenis. Ten 
jsem hrával také, stejně tak i mí sourozenci 
Oldřich a Marta. A dotáhli to oba až do nej-
vyšších soutěží, hráli dlouhé roky extraligu. 
Mně šel pingpong také dobře, i trenéři říka-
li, že bych měl u něj zůstat. Pak jsem se ale 
definitivně rozhodl pro fotbal.
SK Brušperk letos slaví 75 let od svého za-
ložení. Jak dlouhou dobu jste v dresu bru-
šperských fotbalistů prožil a jak na ty roky 
vzpomínáte?
Za  „Áčko“ jsem hrál od  svých devatenácti 
do  šestatřiceti let. Nejčastěji jsem nastu-
poval jako střední záložník a  byly to moc 
pěkné roky, je na co vzpomínat. Na některé 
zápasy, boje o sestup, či naopak, když jsme 
hráli na špici tabulky a snažili se postoupit. 
Většinou jsme hráli 1. B. třídu. Na  spolu-
hráče i  celou aktivní kariéru vzpomínám 

rád. Když bych měl některé jmenovat, určitě 
bych zmínil Pavla Káňu,VláďuŽembu,Vlas-
ťu Vichra,Staňu Slováka, Jana Štalmacha, 
Arnošta Zahradníka, Karla Tylečka, Jana 
Holuba, Tondu Mrázka a Milana Starečka. 
To byli spíše ti starší spoluhráči, z těch mlad-
ších jsem toho hodně odehrál se Zdeňkem 
Hýlem, Janem Zajacem, Frantou Kovalem, 
Zdeňkem Vantuchem, Petrem Lisickým 
i bratry Jedličkovými. To jsem vyjmenoval 
opravdu některé z těch chlapů, bylo i hodně 
dalších spoluhráčů, se kterými jsem toho 
hodně odehrál. Toho, že jsem se dal na fot-
bal, jsem nikdy nelitoval.
Za  tak dlouhou kariéru jste určitě zažil 
i hodně vypjatých chvil, radosti i zklamá-
ní…
Je pravda, že sezon, kdybychom hráli v kli-
du střed tabulky, moc nebylo. Buď jsme byli 
na špici a bojovali o postup, nebo jsme byli 
naopak dole a  snažili se udržet v  soutěži. 
Bez fotbalu jsem si tenkrát život nedoká-
zal představit. Samozřejmě to bylo na úkor 
rodiny, když člověk šel dvakrát v  týdnu 
na trénink a o víkendu jel na zápas. Byl jsem 
i ve výboru fotbalového klubu. 
Za  tak dlouhou kariéru jste určitě zažil 
i  hodně zajímavých gólů, kliček a  třeba 
i kuriózních okamžiků…
Z fotbalu si určitě vybavím hodně pěkných 
chvilek. Jednu jsem zažil už při přáteláku, 
kdy jsem už jako hráč staré gardy šel kopat 
penaltu proti jednomu z nejlepších gólma-
nů, co za  Československo chytali, Luďku 
Mikloškovi. Bez rozběhu jsem zavěsil míč 
do  brány, tak mi to udělalo radost. Pak 
mám z  hráčské kariéry i  jeden okamžik, 
kterým se moc nechlubím, ale… Stalo se. 

ivAn krupník 
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V jednom utkání jsem hlavičkoval do brá-
ny a trochu jsem přitom míči v cestě pomo-
hl i rukou. Touha po vítězství byla tenkrát 
velká, tak jsem to nepřiznal. S  odstupem 
let a životními zkušenostmi musím říct, že 
dneska už bych asi tu ruku přiznal.
Když už trochu vzpomínáme, tak co ži-
votní zážitky či zajímavosti mimofotba-
lové?
Pokud bych měl možnost zmínit něco, co 
se mi opravdu vrylo do paměti jako hodně 
silné chvíle, tak musím přiznat, že to bylo 
tehdy, kdy jsem jako starosta, a  dokonce 
hned dvakrát, měl možnost oddávat své ro-
diče. To, když slavili zlatou a diamantovou 
svatbu. Taková zajímavost, či spíše úsměv-
ná vzpomínka, se váže k  době, kdy jsem 
byl starosta. Na  úřadu pracovala i  moje 
manželka. Takže v  práci byla podřízená, 
musela poslouchat a plnit úkoly. Musím ale 
přiznat, že sotva jsme došli domů, tak se to 
obrátilo, doma jsem musel poslouchat já.
Bývalý fotbalista v  čele města…Nevyčí-
tali vám „nesportovci“, že třeba město 
dává na fotbal hodně peněz nebo jej jinak 
upřednostňuje?
Jako starosta jsem fotbalový klub určitě ne-
upřednostňoval, spíše jsem byl na něj přís-
nější. Když nenaplňovali kritéria, třeba co 
do  mládežnických týmů a  péči o  mládež, 
tak třeba nedostali dotaci. Na druhou stra-
nu musím říct, že si moc vážím fotbalistů, 
trenérů i funkcionářů, kteří klubu věnovali 
energii a svůj volný čas třeba po těžké šichtě 
a  bez toho, že by mohli očekávat nějakou 
odměnu. Tím myslím finanční, protože pro 
každého dobrého trenéra je určitě velkým 
oceněním, když vidí, že jeho svěřenci hrají 
se zápalem a něčemu je naučil. A je jedno, 
jestli kluk hraje fotbal nebo dělá jiný sport.
Zhruba dva roky jste v důchodu, nemáte 
toho volného času teď nad hlavu?
Jsem moc rád, že ten čas teď mohu prožívat 

se svými blízkými. Tedy s manželkou, na-
víc syn i dvě dcery bydlí v Brušperku kou-
sek od našeho domku. Máme šest vnoučat, 
tak s nimi se určitě nenudím a mám z nich 
radost. Jezdíme společně i na dovolené, co 
víc si můžu přát?
Brušperské „Áčko“ je v  popředí tabulky 
1. A. třídy, na přímý postup to ale nevy-
padá…
Jako starosta jsem si dával reálné cíle. Chtěl 
jsem, aby Brušperk bylo malé a spokojené 
město, kde se lidem žije dobře. Máme tu 
hezké a  příjemné bydlení, pěknou školu, 
krytý bazén, sportovní halu. Fotbalisté mají 
stadion i  s  tribunou a  nové vedení fotba-
lového klubu dává hodně energie do prá-
ce s  mládeží a  přípravkou. To je důležité. 
Jestli náš první mančaft na to bude mít, ať 
chlapi postoupí a vyzkoušejí si i vyšší sou-
těž. Myslím si, že pokud by takový mančaft 
byl postaven převážně na vlastních odcho-
vancích, dala by se utáhnout i vyšší soutěž 
než 1. A. třída. Pokud ale chlapi zůstanou 
ve  stávající soutěži, svět se určitě nezboří. 
Hlavně, aby dělali radost sobě a divákům, 
kteří na ně chodí.

Před zápasem mužů z leva 
Ing. Krupník, p. Nevlud, 

p. Tyleček, p. Pavlštík
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Starosta Brušperku Jiří Pasyk chytal i 1. ligu a říká:
Sportovní zázemí, jaké je v našem městě, najdete málokde

Jiří pAsyk

V kolika letech jste začal fotbal hrát zá-
vodně a zkoušel jste předtím třeba i jiné 
sporty. A zamířil jste hned do brány, ne-
táhlo vás to třeba do zálohy nebo útoku? 
S  fotbalem jsem začínal v  Brušperku 
od svých žákovských let a byl to můj jediný 
sport, který jsem dělal závodně. Zpočátku 
jsem to zkoušel i  v  útoku, kde jsem chtěl 
samozřejmě dávat góly.Nicméně postupem 
času se začaly projevovat geny, a  tak jako 
můj otec byl fotbalovým brankářem, tak 
jsem se jím stal i já. 
Měl jste i nějaký vzor − místní nebo třeba 
někoho z naší ligy či reprezen-
tace? 
Mým fotbalovým vzorem byl 
samozřejmě otec, v žákovských 
letech mi hodně dal Ruda Ko-
nečný, který chytal za Brušperk 
a největším vzorem pak pro mě 
byl reprezentační brankář Ivo 
Viktor. 
V  sezoně 1976/77 jste chytal 
první ligu ve VP Frýdek-Mís-
tek? Jak dlouho jste v  tomto 
klubu strávil? A  jak vzpomí-
náte na ligové zápasy-to muse-
jí být pěkné vzpomínky…
Ve  Válcovnách plechu Frýdek-
-Místek jsem strávil opravdu 
pěkných pět let. Přišel jsem 
do  tohoto klubu přímo z  vojny 
v roce 1975, kdy TJ VFM hrály 2. 
ligu.Zažil jsem tak euforické zá-
žitky z postupu do 1. ligy, na kte-
ré se nezapomíná. Na prvoligové 
zážitky vzpomínám rád, vždyť to 
byla éra fotbalistů takových jmen 

jako Antonín Panenka, Ivo Viktor, Zdeněk 
Nehoda a spousta dalších. V té době oprav-
du Frýdek-Místek žil fotbalem a  stadion 
býval téměř vždy vyprodaný. Vzpomínám 
si, že svůj prvoligový debut jsem zažil v Ko-
šicích proti Lokomotivě. Prohráli jsme sice 
1:2, ale i  podle novinových komentářů to 
byl pro mě vydařený zápas. 
Chytal jste kromě Frýdku-Místku a Bru-
šperku i za jiné týmy?
Na  vojně jsem hrál také fotbal. První rok 
za Duklu Tábor a druhý rok pak za Duklu 
Kroměříž. A to bylo pro mě možná to štěs-

p. Pasyk Jiří s žáčky
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tí, že jsem byl blíže domova, a  tak si mě 
všimli právě z  TJ VFM. Kromě TJ VFM, 
Brušperku a zmíněných vojenských klubů 
jsem příjemné fotbalové roky prožil také 
jako dorostenec v  klubu TJ NHKG, kde 
jsem hrál 1. dorosteneckou ligu a  pak šel 
na vojnu. 
Zhruba deset roků jste byl místostaros-
tou, teď jste starosta. To si člověk doká-
že představit, že volného času na rodinu 
a koníčky moc nemáte. A co fotbal? Za-
chytáte si ještě se starou gardoupři něja-
kých přátelácích? 
Musím říci, že v  těch zmiňovaných funk-
cích není člověk pánem svého času. Proto 
jsem rád, když nějaký volný čas mám. Ten 
pak rád trávím prací na zahrádce, procház-
kou se psem a hlavně se svými dvěma vnu-
ky. A jestli si ještě zahraju za starou gardu? 

Víte, v  mých letech už by to bylo riziko 
i  vzhledem ke  zdravotním problémům, 
které se začínají projevovat právě z mé ak-
tivní fotbalové činnosti. Musím však při-
znat, že mě to do té brány stále láká. 
SK Brušperk má slušnou základnu mezi 
žáky i dorostenci, to na město se zhruba 
4 tisíci obyvateli je určitě hodně povzbu-
divé a je dobře, že mladí mají vyžití pro 
volný čas…
Jako bývalý aktivní sportovec plně pod-
poruji každý sport mládeže, který nejlépe 
prospívá jejich tělesnému vývoji. Obzvlášť 
v  současné době plné technických a elek-
tronických vymožeností. Je dobře, že 
i v  radě města jsou bývalí sportovci, kteří 
mají stejný názor, což je vidět v  podpoře 
sportovní činnosti v našem městě. 

Václav Daněk (57 let) nastřílel v českoslo-
venské, rakouské a francouzské lize celkem 
196 ligových gólů.Rodák z  Bohumína se 
brzy přestěhoval do Ostravy a od 9 let už 
hrál za žáky slavného klubu.V reprezentaci 
Československa odehrál v  letech 1982 až 
1991 dvaadvacet zápasů a  vstřelil 9 gólů. 
Po skončení aktivní fotbalové kariéry začal 
trénovat. Byl asistentem v FC Karviná, stej-
ně tak i v Baníku Ostrava. Trénoval i týmy 
Vítkovic, Duklu Bánská Bystrica, Fotbal 
Fulnek a FC Hlučín. 
V  roce 1979 jste se stal členembaníkov-
ského „Áčka“a ocitl se v kabině mužstva 
s  Vojáčkem, Radimcem, Ryglem, Kna-
ppem a  dalšími ikonami klubu. Baník 
tenkrát přišel o  titul až v  posledním 
kole, když jen remizoval v Prešově. Kdy-

by vyhrál, měl titul…
V sezoně 1979/80 jsme už titul získali, to 
jsem už nastoupil do 23 zápasů a vstřelil 
jsem i sedm gólů.A o sezonu později jsme 
titul obhájili. Přišel jsem do  party, která-
byla pohromadě několik let, prosazovala 
se nejen v naší lize, ale i evropských pohá-
rech. Mužstvo bylo neuvěřitelně silné.
A  trenérem byl legendární Evžen Had-
maczik. Jak na něj vzpomínáte?
O Evženu Hadamczikovi mohu říct jen to 
nejlepší. Byl to vyspělý trenér, který před-
běhl svou dobu. Jeho tréninky byly oprav-
du propracované, byl přísný, měl autoritu, 
zkrátka výjimečný. Byl i skvělý psycholog, 
třeba toleroval takové ty legrácky a  udr-
žoval v  mužstvu pozitivní náladu. Hráči 
k  němu měli respekt, protože věděli, že 

Václav Daněk: Útočník, který střílel góly v dresu Baníku Ostrava, 
Tirolu Innsbruck i reprezentaci

vÁClAv dAnĚk
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svému řemeslu rozumí a také mu věřili, to 
je také hodně důležité. 
Poměrně brzy, v roce 1982, jste se dostal 
i  do  tehdejší reprezentace Českosloven-
ska a  těsně před uzavřením nominace 
na MS ve Španělsku to vypadalo, že v ní 
chybět nebudete. A  hlasitě se mluvilo 
i  o  tom, že velkým kandidátem je i  váš 
kolega z Baníku Zdeněk Válek…
Trenér Vengloš nakonec vzal do  Španěl-
skaPetrželu a Chaloupku. Dozvěděl jsem se 
tenkrát, že prý jsem měl špatné koleno. Já 
sám o tom, že bych byl zraněný, ale nevím. 
Po vojenské službě, kdy jste hrál za praž-
skou Duklu, jste se vrátil do  Baníku. 
A  v  roce 1989 jste zamířil do  Rakous-
ka. Vyhlédnul si vás slavný trenér Ernst 
Happel(poznámka: mladší generace už 
tohoto rakouského trenéra asi moc ne-
zná, ale byl například trenérem Holan-
ďanů, kteří v Argentině 1978až ve finále 
MS prohráli s  domácími fotbalisty.Jako 
trenér se stal mistrem Nizozemska, tři-
krát mistrem Belgie, dvakrát mistrem 
Německa a  dvakrát mistrem Rakous-
ka…)
To byl opravdu pan trenér. Byla to osob-
nost. V  jeho případě bylo těch úspěchů 
tolik, že o  kvalitách ne-
lze ani pochybovat.Jsem 
přesvědčen, že to byl 
ve své době jeden z nej-
lepších trenérů Evropy, 
pokud nebyl tím nejlep-
ším.
Když jste sázel v  Ra-
kousku jeden gól za dru-
hým, blížilo se MS v Itá-
lii a pro vás šance zahrát 
si na  světovém šampio-
nátu v roce 1990…
Trenér Vengloš, který 
reprezentaci v  té době 

opět trénoval, byl pod tlakem, že by neměl 
opomenout střelce, který dává tolik gólů 
v rakouské lize. Tak to vyřešil po svém. Po-
stavil mě v přípravě na poslední zápas proti 
Egyptu a do útoku dal i bratra Milana Luho-
vého Lubomíra. Nebyli jsme ale spolu vůbec 
sehraní a zápas s Egyptem nakonec náš tým 
prohráli 1:0. Trenér řekl, že jsem se nepro-
sadil a ani napodruhé jsem se mu do nomi-
nace už nevešel. Byla to škoda, v rakouské 
lize mi to tenkrát opravdu střílelo dobře. Už 
to je ale dlouho, nemá smysl se tím zabývat, 
tenkrát jsem ale byl hodně zklamaný. V se-
zoně 1990/91 jsem v rakouské lize za FC Ti-
rol Innsbruck vstřelil 29 gólů a v roce 1991 
jsem získal bronzovou kopačku pro třetího 
nejlepšího střelce Evropy.
Už jste zmínil, že útočník dává góly a je 
tím, kdo vlastně úročí práci celého týmu. 
Navíc i  z  historie fotbalu jsou případy, 
kdy tým sice měl dva špičkové útočníky, 
ale ti nedokázali spolupracovat. S kterým 
útočníkem jste si rozuměl nejvíce vy?
Útočník má za úkol zužitkovat práci celé-
ho týmu. Je také pravda, že útočník, pokud 
se chce prosadit, musí být i  trošku egois-
ta. Rád vzpomínám na  Petera Paculta, se 
kterým jsme hráli v Innsbrucku právě pod 

Baník v Brušperku 25.6.1986
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trenérem Happelem. Góly jsme pochopi-
telně chtěli střílet oba dva. Takže zpočátku 
to tak úplně neklapalo. Trenér Happel to 
vyřešil jednoduše. Pozval si nás a řekl, chci 
po vás za sezonu 50 gólů, jestli jeden z vás 
jich dá 30 a druhý 20, nebo naopak, to mi 
je jedno. Když se nedomluvíte a nebudete 
spolupracovat, bude hrát jen jeden a dru-
hého nahradím jiným útočníkem. Takže 
jsme se s  Peterem domluvili, naše spolu-
práce se zlepšila a ty góly jsme stříleli.
Mistrovství světa vám sice uniklo, ale 
v  reprezentaci jste zažil i  nezapomenu-
telný zápas. Co vám říká datum 14. lis-
topadu 1990?
To byl asi ten zápas proti Španělsku, že? 
To je moc hezké vzpomínání. To už repre-
zentaci vedl Milan Máčala, další vynikající 
trenér, na kterého rád vzpomínám. Ten mě 
znal z Ostravy a šanci mi dal. V kvalifikaci 
na  ME 1992 jsme v  listopadu 1990 doma 
porazili Španělsko a  já vstřelil dva góly 
slavnému brankáři Zubizarretovi. Zápas 
jsme nakonec vyhráli 3:2.
V rakouské lize jste skončil v roce 1995, 
byl to definitivní konec s aktivním fotba-
lem?
Pokračoval jsem pak ještě v nižší soutěživ 
týmu FC Retz. Tam jsem skončil v  roce 
1999. Byly to krásné roky, atmosféra v klu-
bu velmi přátelská, což platilo i o divácích.
A co vaše trenérská kariéra?
Po ukončení hráčské kariéry jsem si udělal 
trenérskou dvojku a  získal jsem iprofili-
cenci. Dělal jsem asistenta v Karviné, pak 
mě Rosťa Vojáček přizval ke  spolupráci 
v Baníku, jako hlavní trenér jsem působil 
ve  Vítkovicích, s  Duklou Bánská Bystrica 
jsem vyhrál i  slovenský pohár a  později 
jsem pokračoval i  ve  Fulneku či Hlučíně. 
Samotná trenéřina mě bavila a  baví, ale 
je pravda, že v  několika případech člověk 

musel řešit i věci, které s trénováním nešly 
dohromady. To, když majitel klubu třeba 
neposílal hráčům peníze, nebo se snažil 
různě zasahovat do  trenérských pravo-
mocí. Tak jsem si řekl, že taková práce mě 
nebaví a  nyní se věnuji mladým. Trénuji 
pro své potěšení, v baníkovské akademiise 
zaměřuji na  trénink útočníků. Snažím se 
je naučit dovednosti, které jsem v průběhu 
své hráčské kariéry musel prokazovat v ka-
ždém zápase. Myslím si proto, že těm klu-
kům mám co dát a čemu je naučit. A baví 
mě to.
Fotbaloví fanoušci vás mohli slyšet i vi-
dět jako spolukomentátora některých 
utkání či odborníka ve  studiu České te-
levizi…
Určitě si nechci hrát na komentátora. Oslo-
vili mě, tak jsem kývnul a snažil jsem se ří-
kat své postřehy. Třeba to, jestli hráč udělal 
chybu nebo naopak něco výborně vymyslel 
a dobře vyřešil situaci. Musím však přiznat, 
že jsem si žádný z těch přenosů doma ne-
pustil, a tak jsem se vlastně v televizi nevi-
děl a neslyšel. 
Bydlíte v  Brušperku, zdejší SK se snaží 
věnovat i mládežnickým týmům. „Áčko“ 
mužů hraje 1. A. třídu a  pohybuje se 
na předních příčkách…
Bydlím tady, takže jsem na několika zápa-
sech už byl podívat. To, že se v Brušperku 
věnuje pozornost mládeži, je určitě krok 
správným směrem. V  dnešní době není 
základna zdaleka tak široká jako v dobách, 
kdy jsem začínal s fotbalem já. Tehdy hrál 
fotbal skoro každý kluk, a  nejen fotbal. 
Viděl jsem i několik utkání prvního týmu 
mužů. Pokud si postup vybojují, tak proč 
by si nezahráli vyšší soutěž. Podle mého 
názoru by ale i pro Brušperk bylo lepší, aby 
v týmu bylo více místních hráčů.
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Petr Cigánek: Když mi zdraví a práce dovolí, určitě budu hrát i v příští sezoně.

petr CiGÁnek

V  Opavě, Frýdku-Místku, prvoligovém 
Baníku Ostrava i  v  rakouském Neusiedlu 
(NeusiedlamSee) předváděl své fotbalové 
umění Petr Cigánek. Jedenatřicetiletý bý-
valý obránce byl dříve i členem mládežnic-
kých reprezentačních výběrů České repub-
liky. V  zimní přestávce sezony 2017/2018 
se Petr Cigánek (rodák z Brušperku) vrátil 
do klubu, kde svou kariéru začínal. V jar-
ní sezoně nastupuje za A tým SK Brušperk 
a je i šéftrenérem mládeže. 
V  Brušperku jste svou kariéru začínal. 
Jak na to vzpomínáte?
S fotbalem jsem samozřejmě začínal v Bru-
šperku. Kromě jiných mě trénoval také 
táta, kterému moc děkuji, že mě k fotbalu 
přivedl. A cením si určitě i toho, že mi obě-
toval spoustu času. 
Před jarní sezonou jste se vrátil jako hráč 
a zároveň jste se stal i šéftrenérem mláde-
že. Tréninků (vlastních) a také pozorová-
ní mládežnických týmů je určitě i časově 
náročné. Jak se vám to daří zvládat?
Po  několika měsících zjišťuji, že skloubit 
všechny povinnosti není vůbec jednodu-
ché. Bohužel má den jen 24 hodin.
Jaké jsou podle vás podmínky pro mladé 
fotbalisty v Brušperku?
Počet týmů, trenérů a  podmínky obecně 
jsou v  Brušperku na  velmi slušné úrovni 
a  je zřejmé, že se tady věnují nejen do-
spělým, ale snaží se přitáhnout i  mládež. 
Velkou výhodou proti okolním městům 
je bezpochyby krásná hala a  bazén. Tré-
ninkové podmínky všech týmů se výrazně 
zlepší, pokud se podaří letos plánovaná vý-
stavba umělé trávy. 
Dají se porovnat tréninky dnešních mla-
dých kluků s dobou, kdy jste začínal v je-

jich věku s fotbalem vy? V čem jsou pří-
padně největší rozdíly?
Dnešní doba je úplně jiná. Děti jsou pohy-
bově limitovány. Jejich pohybová aktivita 
se stále snižuje, a  pokud se vše nezmění, 
bude to horší. Ale to si musí uvědomit 
hlavně jejich rodiče. Co se týče tréninků, 
vše má svůj vývoj, i tréninkové možnosti 
se posouvají kupředu. Přestože jsou stále 
vyšší požadavky na  trenérské vzdělání, 
jsme rádi za každého, kdo by chtěl fotbalu 
pomoci.
Jak jste spokojen se svými výkony 
v A týmu? Podle tabulky to letos na po-
stup asi nevyjde. Je podle vás v mančaf-
tu síla a chuť zkusit zabojovat o postup 
v příští sezoně? A uvidíme i vás v dresu 
SK Brušperk také v příští sezoně?
Spokojený se sebou nejsem, měl jsem 
dát i více gólů. Na první místo už ztrácí-
me dost bodů, Uvidíme, jak to dopadne. 
Máme ještě 3 zápasy do  konce (pozn.: 
rozhovor vznikal koncem května, kdy 
brušperské fotbalisty čekaly ještědomácí 
zápasy proti Dobré, Jistebníku a venkov-
ní zápas v  Sedlišti). Neumím říct, jestli 
bude mít mužstvo sílu zabojovat o postup 
v příští sezoně, ale přál bych si, aby kluky 
a  taky diváky fotbal bavil. Aby kluci ne-
chodili na  tréninky a  zápasy znechucení 
a z povinnosti. Pokud budou věřit ve své 
a  týmové schopnosti, budou hrát mno-
hem lépe. Když mi zdraví a práce dovolí, 
určitě budu hrát i v příští sezoně.
Jste rodilý „Brušperák“, začínal jste 
tady i s fotbalem. Na co, nebo na koho, 
si s odstupem času nejvíce vzpomínáte? 
Jestli jste chodíval na  fotbal jako kluk, 
pamatujete si některé tehdejší fotbalis-
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ty z  Brušperku, které jste třeba pro je-
jich um obdivoval? Můžete uvést jména 
dvou či tří hráčů?
Z úplných začátků si nikoho moc nevyba-
vuji. Snad jen pana Šajtara a staršího Lisu 
(otec současného spoluhráče Petra Lisic-
kého). V pozdější době určitě pan Jurčík 
a pan Daněk, kteří za Brušperk taky něko-
lik zápasů odehráli.
Hrál jste 1. ligu za Baník Ostrava, nastu-
poval jste i v dresech Opavy či Frýdku-
-Místku, působil jste také v  zahraničí 

a  odehrál jste i  zápasy v  juniorských 
reprezentačních výběrech. Mohl byste 
jmenovat trenéra, který vám jako fotba-
listovi dal nejvíce? 
Musím zmínit pana Karla Večeřu, který 
mě trénoval v  Baníku Ostrava. Na  něj si 
vždy vzpomenu ve  spojení zábavy a  tý-
mové soudržnosti. Trenérská činnost 
na  úrovni klubu a  reprezentace je velmi 
odlišná, zde musím jmenovat pana Mi-
chala Bílka, který uměl tým velmi dobře 
takticky připravit.

Dříve nebylo hráče k tréninku třeba nutit 
a nebylo pochyb, 
že v  zápase odevzdají vše.To už dneska 
zdaleka neplatí
Jiří Dlouhý začal s  fotbalem v  jedenácti 
létech, to bylo v roce 1964. Kromě fotbalu 
ještě hrávali s dalšími spoluhráči i českou 
házenou. „V  tělocviku nás měl pan uči-
tel Kamil Cigánek, který nás seznamoval 
s  mnoha dalšími sporty a  sportovními 
disciplínami,“ říká v úvodu rozhovoru Jiří 
Dlouhý, který Sportíku odpověděl i na dal-
ší otázky. 
Jste rodák z  Brušperku, hodně jste tady 
toho odehrál a také odtrénoval. Nelákalo 
vás někdy změnit prostředí? 
Fotbal jsem opravdu hrával jen v Brušper-
ku, většinu času v  A  týmu, po  ukončení 
v tomto družstvu ještě nějaký rok odehrál 
za  „Béčko“, když ještě existovalo. Co se 
týká trénování, s tím jsem začínal ještě jako 
hráč někdy kolem roku 1983, kdy jsem tré-
noval žáky. Zhruba od roku 1986 jsem dva 
roky trénoval muže, v  tomto období hráli 
ještě mi vrstevníci, přesto jsme i díky super 

partě postoupili do krajské soutěže. Nebu-
du jmenovat hráče, abych na nikoho neza-
pomněl. V roce 1988 jsme s pány Rokosem 
a Lednickým začali trénovat šestileté kluky, 
se kterými jsme postupovali v kategoriích 
a ve starších žácích i v soutěžích. V polo-
vině 90. let jsme postoupili do krajské sou-
těže, což byla diametrálně rozdílná soutěž 
od dnešní krajské soutěže. V kraji byly jen 
dvě a jezdívali jsme například do Rožnova 
pod Radhoštěm i  Vsetína. S  kluky jsem 
pokračoval až do konce roku 1999. Těm se 
v  následujících létech podařilo postoupit 
až do krajského přeboru. Pak jsem odešel 
na 14 let do Staříče, kde se nám s novými 
spolupracovníky podařilo vybudovat sluš-
nou mládežnickou základnu. Mezi největ-
ší úspěchy patří účast v divizi dorostenců, 
která však především kvůli úzkému kádru 
neměla dlouhého trvání. Na podzim 2014 
jsem se vrátil zpět do  Brušperku a  začali 
jsme s dalšími rodiči ročníky 2008 a 2009 
pracovat na  výchově malých fotbalistů. 
Pro mě osobně je stěžejní ročník 2009, kde 
hraje můj vnuk, který byl i jednou z příčin 

Dlouholetý brušperský fotbalista a trenér Jiří Dlouhý říká: 

Jiří dlouHÝ 
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mého návratu do brušperského fotbalu. 
Na jakém postu jste nejčastěji hrával? Co 
považujete ve vaší hráčské i trenérské ka-
riéře za největší úspěch? 
Většinou jsem nastupoval jako krajní zá-
ložník nebo útočník. Na vojně jsem fotbal 
hrával v  družstvu, které reprezentovalo 
přerovské letiště v  soutěžích v  rámci Čes-
koslovenské armády. A  dá se říci, že jsme 
toho pojezdili dost. Úspěch je pojem hodně 
relativní, rád určitě vzpomínám na  partu 
z konce osmdesátých let v Brušperku, hro-
madu zážitků mám jako trenér z akcí s klu-
ky v devadesátých létech, ve Staříči se nám 
podařilo klukům zajistit i  účasti na  turna-
jích v Německu, Holandsku, Belgii, což byl 
pro všechny velmi zajímavý zážitek. 
Kdy jste s  aktivní kariérou fotbalovou 
skončil? 
Nevím to už přesně, ale bylo to někdy kon-
cem osmdesátých let. 
Zmínil jste, že jste jednu dobu trénoval 
v Brušperku i mančaft, kde hráli vaši bý-
valí spoluhráči, někteří byli i starší než vy. 
To asi nebylo úplně jednoduché...
Základem úspěchu byl přístup hráčů, který 

se s přístupem současné generace nedá moc 
srovnávat. A pak to bylo jednodušší, hráče 
nebylo třeba nutit trénovat a přesvědčovat, 
aby v zápase bojovali a odevzdali v zápase, 
co v nich je. Ten přístup dnešní generace je 
v tomto ohledu výrazně odlišný, takový bez-
starostnější. Jsou ale i výjimky. 
V SK Brušperk děláte vedoucího u mladší 
přípravky, daří se vám získávat ke sporto-
vání dostatek mladých kluků? 
Podařilo se nám dát dohromady slušnou 
partu kluků i  rodičů. Díky odchodu těch 
lepších kluků do větších oddílů často v už 
raném věku se nám ale úplně nedaří tyto 
díry po nich zalepit. Díky ambicím rodičů 
a nechuti větších oddílů dělat "špinavou prá-
ci" při výchově dětí a tomu, že se pak sou-
středí jen na ty nejtalentovanější a přetahují 
je k sobě, je situace ve fotbale taková, jaká je, 
především na malých městech a vesnicích. 
Řada oddílů nevěnuje práci s dětmi i z výše 
uvedených důvodů dostatečnou pozornost, 
řada lidí se nechce výchově z časových dů-
vodů věnovat, a bohužel tyto problémy jsou 
přehlíženy jak ve  fotbalových, tak někte-
rých státních institucích. Když k tomu při-

St. žáci dnes někteří členové st. gardy
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Pořád platí, že mládež by měli trénovat 
ti nejlepší
Letos sedmašedesátiletý Arnošt Zahradník 
byl hráč, který by mohl soužit jako příklad 
věrnosti klubovým barvám. V  SK Bru-
šperk začínal jako žák, pokračoval i v době 
své vojenské služby a  pak odehrál i  další 
část aktivní kariéry. 
Hrál jste levého beka, a jak prozradili vaši 
spoluhráči, měl jste rád důrazný fotbal…
Tak, když to říkají spoluhráči, tak by to 
mělo platit. V  Brušperku jsem hrál rád, 
byla tu dobrá parta a nějaké roky jsem byl 
i  kapitánem, končil jsem v  šestatřiceti le-
tech. Měl jsem štěstí, že jsem vojnu odslou-
žil v Bohumíně, tak jsem to neměl domů 
daleko. Když jsem začínal, hrávali tu třeba 
StaňaŠpaček nebo Pavel Káňa, trénoval nás 
Láďa Kuchař. Tahounem klubu byl v obdo-
bí let 1963 až 70 jeho předseda Karel Láník. 
Jakou soutěž tehdy SK Brušperk hrál? 
Co pamatuju, tak v té době to byla vždycky 
1. B. třída. A zvláště zápasy s Fryčovicemi 

a Kozlovicemi, to byly mače, kde se nevy-
pustila ani vteřina. Byla to vyhlášená derby.
Levý bek, tak to jste se asi k  zakončení 
a gólům moc nedostával. Nebo ano?
Občas jsem gól dal, ale žádný kanonýr 
jsem nebyl, musel jsem jistit obranu. Něja-
ké penalty jsem ale proměnil. 
V  SK Brušperk jste zůstal aktivní 
i po ukončení hráčské kariéry…
Dal jsem se na trénování, v ročníku 1989-
90 vybojovali naši žáci krajskou soutěž, 
přešli jsme přes týmy Slezanu Frýdek-Mís-
tek i  Frýdlantu, což byl obrovský úspěch. 
Kromě trénování jsem ale třeba dělal 
i správce hřiště a vedl jsem dva roky i kro-
niku brušperského fotbalu. 
Určitě jste odehrál i nějaký zápasy za sta-
rou gardu…
Pár přáteláků jsem odehrál. Moc rád vzpo-
mínám na  zájezdy na  jižní Moravu, kde 
jsme měli družbu s  fotbalisty z  Rakvic. 
Na přáteláky jsme jezdívali i do Města Al-
brechtic, jejich starosta pan Santarius po-

Arnošt Zahradník, dlouholetý hráč a pak i trenér SK Brušperk říká:

Arnošt ZAHrAdník

počteme celkový stav českého fotbalu bez 
osobností, výsledků reprezentace, nezájmu 
vyšších fotbalových orgánů o  dění v  těch 
malých klubech, je boj o každého kluka čím 
dále složitější. 
Tým mužů SK Brušperk hraje 1. A. třídu, 
ale má podle toho co jsme psali, slušnou 
základnu mezi žáky i dorostenci. Na zhru-
ba čtyřtisícové město to je určitě hodně 
slušné. Neposílilo by prestiž klubu ještě 
více, kdyby se „Áčku“ podařilo postoupit 
do krajského přeboru? 
To je celkem složitá otázka. Úroveň mládeže 
není celkově valná. A  mít složen tým vět-

šinou z dojíždějících hráčů, kde ne všichni 
vždy udělají maximum pro úspěch brušper-
ských barev, ať v  tréninku nebo zápase, to 
je pak otázka, zda se hrnout do  krajského 
přeboru. Bylo by to krásné postoupit, ale 
reálně by mužstvo v současném složení asi 
nedopadlo dobře. Stačí se podívat na někte-
ré jarní výsledky. Ne vždy se vše podaří, ale 
prohrát doma 0:3, venku 2:5, 1:4, to něco 
ukazuje. Když se daří, tak se hraje, když se 
nedaří, tak to takhle dopadne. A o úspěchu 
v celé soutěži se velmi často rozhoduje zis-
kem bodů v utkáních, kdy je nutno výsle-
dek takzvaně ubojovat.
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cházel od nás, tak to domluvil. Na zápasy 
jsme brávali i své slečny, takže bylo veselo 
a atmosféra byla příjemná.
Ono se obecně říká, že dříve bylo té sran-
dy více. Vzpomínáte si na nějaký hodně 
úsměvný zážitek z vaší kariéry?
Jméno toho fotbalisty neprozradím, ale 
Brušperáci o něm vědí. Studoval vysokou 
školu a  před rokem 1989 museli vysoko-
školáci v  rámci výuky absolvovat i  hodiny 
vojenské přípravy. A protože jsme měli hrát 
zápas ve Vendryni, vymluvil se tento hráč, 
že má ruku v sádře. Tenkrát se pivo čepo-
valo do takových voskových kelímků. Tak si 
jich sehnal větší množství a vyrobil si z nich 
takovou falešnou sádru na  ruku. Jenomže 
na  ten zápas si ty kelímky z  ruky sundal 
a po návratu domů už je nikde nemohl se-
hnat. Ani nevím, jak mu to na té škole do-
padlo. Ale asi dobře. 
Trénoval jste dlouhé roky mládež...
Když jsme začínali, měli jsme dva balóny, 
a přesto se mi zdá, že jsme trénovali se zá-
palem. Později jsme třeba přes zimu tréno-
vat nemohli, nebylo kde, tak jsme klukům 
dávali individuální úkoly. Dvojice dostaly 
za úkol trénovat přihrávky, hlavičky a i dal-
ší dovednosti. A když kluci přišli po dvou, 
někdy i  třech měsících zimní přestávky 

na  trénink, hned bylo vidět, kdo trénoval 
a kdo lajdačil. Dneska mají kluci přenosné 
branky, krytou halu přes zimu, ty možnos-
ti mají větší. Ale abych nebyl příliš kritický, 
třeba naše předpřípravka, ta je v současnos-
ti velmi dobrá, i díky trenérům. Dorostenci 
hrají také dobrý fotbal a zatím nemají po-
rážku. Také žáci se zlepšují a  snad jim to 
vyjde a kraj letos zachrání. Práce s mládeží 
se v  Brušperku v  poslední době zlepšila. 
Myslím, že to všechno vychází z  platnosti 
toho úsloví, že by ti nejlepší trenéři měli jít 
k mládeži. Pokud se to děje v praxi, dosta-
nou mladí dobrý základ a  pak jej mohou 
rozvíjet. Dobrý trenér, to samozřejmě zna-
mená, že kluky musí umět i zapálit pro sport 
a vytvořit z nich dobrý kolektiv. 
Chodíte ještě dneska na zápasy áčka?
Dodneška chodím na všechny zápasy mužů 
a dorostenců. O dorostencích jsem mluvil, 
jsou tam hodně šikovní kluci. Pokud je ně-
kdo nepřetáhne do  jiných klubů, je to vel-
ký příslib pro brušperské„Áčko“. Kdyby se 
do týmu mužů zabudovalo více dorostenců, 
bylo by to určitě ku prospěchu a pak by ten 
postup do krajského přeboru nemusel být 
třeba jen na  rok nebo dva, ale mohli by-
chom tuto soutěž hrát delší dobu.

Roztleskávačky SK Brušperk
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