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Vážení přátelé brušperského fotbalu, 

jsem neskutečně rád, že nám začaly 
přípravy na novou sezonu. Po roce a půl 
zase začínáme hrát fotbal a konečně 
jsme se vrátili zpátky na hřiště, což mě 
nesmírně těší. Taky mám radost z toho, 
jak se s návratem na zelené pažity 
popasovaly děti. Nebyli jsme si totiž jistí, 
jak návrat zvládnou, když se tak dlouho 
nedalo trénovat, ovšem zájem dětí nás 
velmi překvapil. Nejen, že se nám vráti-
ly, ale taky se k nám hlásí děti nové a my 
tak registrujeme zvýšený zájem o fotba-
lový klub v Brušperku. 

Na novou sezonu jsme připraveni. 
Zásluhou města, sponzorů, Národní 
sportovní agentury a částečně i Morav-
skoslezského kraje jsme dokázali pokrýt 
rozpočet, který je sice velice napjatý, ale 
nejdůležitější je, že i v této nelehké době 
snad vyjdeme. 

Také jsme spokojeni s tím, jak se nám 
povedlo zkrášlit náš areál. Vybudo-
vali jsme , za pomoci města odstavné 
plochy pro branky a také jsme opravili 
okolí stadionu - hlavně pak břehy v oko-
lí umělé trávy. V  oplocení hřiště umělé 
trávy jsme zabudovali druhou bránu 
, koupili jsme druhý sklad na klubové 
věci a zároveň jsme postavili zázemí pro 
vysílání přímých přenosů na interneto-
vé televizi tvcom.cz. 

Velkou novinkou je vznik B mužstva, 
které bude hrát městskou soutěž 
v  Ostravě. B tým je složen jak z našich 
starších odchovanců, tak z mladších 
hráčů, z  čehož můžeme hodně těžit. 
Do budoucna se totiž může jednat o vel-
mi silnou základnu mužského týmu. 
Věříme, že se nám takto povede do 
mužů zapracovat naše dorostence, kteří 
načerpají důležité zkušenosti. Jsem rád, 
že se nám tento projekt povedl a že naše 
béčko bude hrát oficiální soutěž. 

Do soutěžního ročníku 2021/22 jdeme 
v plné síle a věříme, že se dostaví i spor-
tovní úspěchy. Všechny týmy chtějí hrát 
v horní polovině tabulky a já už se moc 
těším na to, až je všechny zase uvidím 
v akci. Věřím, že u toho budete s námi. 

Pavel Prejda
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Ondřej Hančin: Chceme hrát v horní polovině tabulky 

Muži Brušperku stihli v loňské sezoně 
odehrát jen deset zápasů - pět z nich 
vyhráli a dalších pět prohráli. Teď už 
se ale připravují na nový ročník, ve 
kterém by se rádi pohybovali v  horní 
polovině tabulky. „Vždy máme ty 
nejvyšší ambice, ale radši budu 
opatrný. Chtěli bychom hrát v klidném 
středu tabulky a ideálně být do 
pátého místa. Ale uvidíme, jak na tom 
budeme,” říká trenér Ondřej Hančin. 
Kádr brušperských mužů se během 
léta mění. „Získali jsme nějaké nové 
posily a na některých hráčích ještě 
pracujeme. Ale asi sedm hráčů nám 
taky skončilo, což je velký zásah,” dodal 
Hančín. Nejednalo se však o  konce 
kvůli covidu. „Někteří odešli do jiných 
klubů, další zase skončili třeba kvůli 
pracovnímu vytížení. Skončili nám 
spíše mladší hráči,” prozradil Hančin. 

V přípravě na nový ročník se 
pochopitelně projevila dlouhá 
koronavirová pauza, fotbalisté na 
sobě ale tvrdě pracují. „U mladších 
byl sice znát nějaký deficit, ale bylo 
vidět, že všichni měli velkou chuť. 
Poté, co jsme se po dlouhé době 
zase sešli, všichni pracují opravdu 
poctivě,” chválí Hančin své svěřence. 
Trenér Brušperku také věří, že letošní 
sezona už, na rozdíl od těch dvou 
předešlých, proběhne normálně. „Už 
se zase začínám trochu obávat, ale 
pevně věřím, že letos už soutěž nic 
nezastaví. Pokud by k tomu došlo, tak 
by to byl definitivní konec pro některé 
starší hráče, kteří už toho mají plné 
zuby. Říkali, že jestli přijde ještě jedna 
pauza, tak s tím seknou. Pro ně je to 
totiž složitější,” řekl Hančin, jenž však 
doufá, že žádné podobné problémy 
nebude muset řešit. 

Jsme jeden tým. Kopeme za Brušperk, říká trenér mužů B 

Brušperk nepůjde do nové sezony 
s  jedním, ale hned se dvěma 
mužskými týmy. Nově se tvořící B 
mužstvo má na starost trenér Zdeněk 
Buksa, který se svými svěřenci bude 
bojovat v Ostravské soutěži. „Čekají 
nás tak souboje s Polankou B nebo 
Hrabovou B. V soutěži bude dvanáct 
týmů a my bychom rádi skončili do 
pátého místa,” uvedl Buksa, jenž 
svůj výběr připravuje jednou týdně. 
Základní osu mužského B týmu tvoří 
fotbalisté, kteří skončili v dorostu, 
ovšem neměli výkonnost na to, aby se 
dostali do A týmu. „Obvolal jsem proto 
převážně ročníky 97-01 a začali jsme 
skládat nový tým. Je fajn, že hráči, 
kteří nyní skončí v dorostu a nejdou 
přímo do mužů, už ví, že mají kde 

pokračovat. A pokud na sobě budou 
pracovat, tak se pak klidně mohou 
dostat i do našeho áčka. Je důležité, že 
tak stále mají motivaci,” řekl Buksa. 

Součástí B týmu jsou pak i starší 
zkušenější hráči, kteří ty mladší 
doplní a mohou je vést. B tým zároveň 
může sloužit i pro hráče z áčka, kteří 
se nevejdou do nominace nebo se 
vrací po zranění. „Věřím, že to bude 
fungovat. Jsme jeden tým, kopeme 
za Brušperk,” hlásí Buksa, jenž má 
v mužstvu zatím okolo dvaceti 
fotbalistů. „Kluci se doteď moc 
neznali a seznamují se. Je třeba, aby 
spolu komunikovali, aby se udělal 
dobrý tým. Chceme tady mít dobrou 
základnu,” uzavřel Buksa. 
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Chceme, aby si zahrálo co nejvíc hráčů, říká trenér dorostu Salač 

Brušperské dorostence povede do 
nové sezony trenér Miroslav Salač, 
jenž do klubu přišel zhruba před 
rokem - původně jako sekretář 
a  sportovní ředitel. Dříve působil 
taky ve Vítkovicích, kde vedl všechny 
kategorie od přípravky až po muže. 
S mládežnickými výběry tak má 
zkušeností víc než dost a dorost by 
z  jeho poznatků mohl hodně těžit. 
„Poté, co bylo jasné, že se uplynulá 
sezona nedohraje, jsme okamžitě 
zareagovali a všechny kategorie jsme 
přesunuli o jednu výš. Takže i já jsem 
svůj nový tým začal poznávat dříve, 
než by tomu bylo za normálních 
okolností,” uvedl Salač.

V dorostu po uplynulé sezoně 
skončilo devět hráčů, i tak by měl mít 
ale trenér Salač k dispozici zajímavý 
tým. „V kádru máme okolo osmnácti 
kluků. Jsou tady šikovní hráči,” 
řekl trenér dorostu, z něhož vede 

cesta do mužského týmu. „Přechod 
z dorostu do mužů bývá nejsložitější. 
Najednou proti vám stojí třicetiletí 
hráči, kteří mají zkušenosti,” dodal 
Salač, který už však některé ze svých 
dorostenců mužskému týmu nabídl. 
Dorostenci by letos ve své soutěži 
chtěli hrát nahoře, postoupit ale 
nemohou, protože v Brušperku není 
tým dorostu rozdělen na mladší 
a  starší. „Každopádně chceme uhrát 
co nejlepší výsledky. A taky chceme, 
aby hrálo co nejvíc hráčů,” říká Salač. 

Letošní novinou je, že se bude střídat 
hokejovým způsobem. „Kdykoliv 
tak kohokoliv můžu stáhnout, aby si 
odpočinul a abych mu něco vysvětlil, 
a  pak ho zase můžu vrátit zpátky. 
Budu proto střídat co nejvíc, aby si 
zahráli všichni a abychom vychovali 
co nejvíc hráčů,” uzavřel trenér Salač. 

Navážou ženy na loňskou sezonu? 

Uplynulý ročník amatérským 
fotbalovým soutěžím moc nepřál 
a už během podzimu ho přerušil 
koronavirus. Nikdo neví, jak by sezona 
dopadla, kdyby se dohrála do konce, 

jedno je ale jisté - ženský tým 
Brušperku by mířil hodně 
vysoko. Svěřenkyně trenéra 
Adama Bialka totiž byly v 
čele své tabulky a předváděly 

velmi dobrý fotbal. Ostatně, svou 
formu potvrdily i na konci června, 
kdy se ukázaly v dobrém světle 
na turnaji, na kterém společně 
s Brušperkem startovaly ještě 
Jakartovice a Loděnice. „My jsme tam 
navíc měli nejlepší střelkyni turnaje, 
což je podle mě pěkný úspěch. Sehráli 
jsme tam kvalitní zápasy,” potěšilo 
kouče Bialka. Ten měl ale během letní 
přípravy vrásky na čele. „V této době 
je to totiž složité. V přípravě jsme 
nestihli skoro nic, měli jsme velkou 

marodku a taky bojujeme s návratem 
hráček do týmu. Některé šly do 
školy, další se přestěhovaly, jiné zase 
skončily s fotbalem. Je to těžké, proto 
taky jednáme o příchodu nějakých 
dalších hráček,” dodal Bialek, jenž 
ví, že navázat na loňské výkony 
nebude vůbec snadné. „Bude to těžké. 
Trénujeme jednou týdně a po dlouhé 
koronavirové pauze musíme hodně 
pracovat i na kondičce. Každopádně 
se na sezonu budeme chtít připravit 
co nejlépe,” slibuje trenér Bialek. 

Malé fotbalistky se chystají na soustředění 

V průběhu minulých týdnů proběhl 
ve Smilovicích kemp dívek z celého 
kraje, kterého se zúčastnily fotbalistky 
z Frýdku-Místku, Třince, ale také 
Brušperku. „Náš oddíl reprezentovalo 
šest hráček, které se prezentovaly 
skvělými výkony. Všem bychom jim 
chtěli moc poděkovat,” uvedl Michal 
Ožana, jenž je asistentem trenéra 
Zdeňka Moryse u brušperské dívčí 
starší přípravky, která už se také začala 
připravovat na novou sezonu. V  této 
věkové kategorii aktuálně působí 
mezi deseti až dvanácti dívkami. „Rádi 
bychom proto přivítali další dívky ve 
věku okolo deseti let,” přiznal Ožana. 
Na co by nové zájemkyně o fotbal 

v  Brušperku nalákal? „Na pravidelný 
pohyb, ale taky zápasy, turnaje, dívčí 
kolektiv i soustředění. Na jedno 
vyrážíme i ve druhé polovině srpna. 
Víme, že moc dívek ve věku, který 
tady potřebujeme, nesportuje, 
budeme však rádi za každou, co u nás 
fotbal zkusí,” dodal Ožana. Ve starší 
přípravce jsou fotbalisty ve věku mezi 
osmi a jedenácti lety. Tato kategorie je 
zároveň poslední mládežnickou dívčí 
složkou v Brušperku, poté následují už 
ženy. „Ty, kterým je jedenáct let a více, 
už pak jdou mezi kluky. Naše dívky 
jsou každopádně šikovné a je pro 
ně lákavé, že se v Brušperku mohou 
dostat až do žen,” uzavřel Ožana. 
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Martin Polach: Chceme, aby holky 
tréninky bavily 

Dívčí mladší přípravka je nejmladší 
ženskou fotbalovou kategorií 
v  Brušperku. Na starost ji má trenér 
Martin Polach, který si práci malých 
dívek pochvaluje. 

Co všechno už jste stihli v přípravě? 

V červenci se některé z našich 
fotbalistek zúčastnily individuální 
přípravy na týdenním Coerver kempu 
ve Smilovicích. V průběhu srpna 
bychom chtěli začít trénovat společně 
ve skupině se staršími fotbalistkami 
v rámci dobrovolných tréninků. No 
a ve druhé polovině srpna pak máme 
naplánováno soustředění na Dolní 
Bečvě. 

Chtělo se dívkám po pauze zpátky 
k fotbalu? 

Začátky byly složitější, nicméně po 
několika málo trénincích se opět 
dostaly do tempa. Holkám pomohlo 
hlavně opětovné zapojení do 
kolektivu, který jim kvůli covidové 
době už hodně chyběl. Stihli jsme 
odehrát dva turnaje v Kozlovicích a ve 
Frýdku-Místku. 

V Brušperku jste nejmladší dívčí 
kategorií. Jaký je o ni zájem? 

V současnosti náš tým zahrnuje 
zhruba deset fotbalistek ve věku 
od čtyř do sedmi let. Po opětovném 
zahájení tréninků se tým rozrostl 
o  dvě nové členky a na příští sezonu 
se nám ještě přihlásily další dvě nové 
fotbalistky, takže zatím máme kádr 
pro hru 3+0 dostatečný. 

Jste u začátků dívek s fotbalem. Co je 
u nich nejdůležitější? 

Důraz klademe zejména na 
všeobecnou pohybovou aktivitu, 
ke které následně přidáváme práci 
s míčem. Našim hlavním cílem je, aby 
holky tréninky bavily. Také chceme, 
aby byly správně namotivované 
své naučené dovednosti ukázat na 
turnajích a aby si zápasy náležitě užily. 

Co vás čeká během sezony? 

V rámci nadcházející sezony by se 
měla znovu rozběhnout dětská liga. 
Taky máme s ostatními dívčími týmy 
z kraje naplánované přátelské turnaje 
a triangly. 
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Starší žáci chtějí zachránit přebor 

Jak už to tak ve fotbale bývá, některé 
ročníky jsou zastoupeny v hojném 
počtu, ovšem v dalších už to tak 
veselé není. S tímto problémem letos 
zápolí brušperští starší žáci, které 
vede trenér Petr Adámek, jenž k týmu 
přešel od žáků mladších. A společně 
s sebou si přivedl i několik hráčů. 
„Starších žáků je opravdu málo, proto 
musíme brát i kluky z mladších. A taky 
sháníme posily,” uvedl. „Trénovali 
jsme dvakrát týdně a od srpna už 
třikrát. Kdybychom se sešli všichni, 
i s mladšími žáky, kterých jsem přivedl 
osm, tak nás bude okolo šestnácti. Ale 
někteří z kluků nechodí,” dodal kouč 
Adámek. Během léta pro proběhl 

pro ročníky 2009 – 2011 příměstský 
kemp, který se povedl na jedničku. 
Mladí fotbalisté tak určitě načerpali 
síly na náročný ročník, který je letos 
čeká. „Bude to těžké, vždyť někteří 
dvanáctiletí kluci budou hrát proti 
patnáctiletým. Vedení chce, abychom 
zachránili krajský přebor a my pro 
to uděláme maximum. Nebude to 
však jednoduché,” uvědomuje si Petr 
Adámek, jenž však předem rozhodně 
nehází flintu do žita. „Ještě nám možná 
přijdou nějaké posily, uvidíme, jak to 
bude vypadat. V ostatních oddílech to 
nejspíš nebude o moc lepší. Zkrátka se 
musíme kousnout a budeme bojovat, 
co to jen půjde,” burcuje. 

Důležitý je dobrý fotbal 

Mladší žáky z Brušperku povede do 
nové sezony trenér Aleš Strakoš. „Už 
se na to hodně těšíme. Hlavně, aby 
kluci byli zdraví, aby se jim vyhýbala 
zraněná a aby nás už covid nechal 
na pokoji. Snad budeme moct 
normálně sportovat,” přeje si. Mladší 
žáci odstartovali svou přípravu na 
konci července, ještě předtím ale 
absolvovali i soustředění. „Byli jsme 
pět dní v Jeseníkách, kde jsme hráli 
dva přípravné zápasy, ve kterých jsme 
porazili jak Bruntál, tak Rýmařov. 
Soustředění se opravdu povedlo, 
kluci nabrali fyzické i psychické síly 
a utužili kolektiv, což bylo hlavním 
účelem,” řekl trenér Strakoš. Další 
soustředění pro tuto kategorii pak 
proběhlo na začátku července formou 
příměstského tábora v Brušperku, 
což si všichni velmi pochvalovali. 
„Pocovidovou dobu zatím zvládáme 

dobře a naštěstí nám nikdo neskončil. 
Někteří sice malinko přibrali, ale 
už jsme to dokázali shodit zpátky. 
Fyzicky jsme na tom dobře,” chválí 
trenér Strakoš své svěřence. Zdá se, 
že mladší žáci budou na svou sezonu 
v krajském přeboru skvěle připraveni. 
„Chtěl bych na naše zápasy pozvat 
i všechny rodiče, aby se přišli podívat 
a povzbudit naše kluky. Chceme 
hrát dobrý fotbal a taky chceme, 

aby se kluci zlepšovali. 
Je to o tom, aby se nebáli 
pracovat s míčem a aby 
se nebáli udělat chybu. To 
přece k jejich věku patří,” 
říká Strakoš, který by byl 
pochopitelně rád, kdyby 
se svým týmem bojoval 
v  horních patrech tabulky. 
„Ale není to priorita. Hlavní 
je, abychom hráli dobrý 
fotbal, ze kterého kluci 
budou mít radost,” uzavřel. 
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Miroslav Dryják: S kluky je radost pracovat 

Fotbalisty starší přípravky má 
v Brušperku na starost trenér Miroslav 
Dryják, jenž je s přístupem svých 
svěřenců maximálně spokojený. 
„S  kluky je radost pracovat. V těchto 
kategoriích je u kluků v Brušperku 
vidět až nakažlivá radost a správná 
zažranost do fotbalu. A to je to, co nám 
dává energii do další práce,“ říká.

Co všechno už máte v přípravě za 
sebou a co vás ještě čeká?  

Trénujeme třikrát týdně. Téměř 
celý trénink kluci pracují s míčem 
a  zaměřují se na technické 
dovednosti. Před pauzou jsme se 
úspěšně se dvěma týmy účastnili 
frýdecko-místecké soutěže přípravek 

a po pauze proběhl turnaj SMOPO. 
Nyní nás čeká prázdninová pauza, 
vyplněná dobrovolnými tréninky. Po 
prázdninách se, doufejme, již budeme 
moct pustit plně do práce. 

Děti dlouho nemohly sportovat. Jak 
se to na nich projevilo? 

Během druhé pauzy zaviněné 
koronavirovými opatřeními kluci 
přišli o většinu návyků, na kterých 
jsme dlouhou dobu pracovali. A to 
i přes to, že většina, za což je musím 
pochválit, vyplňovala volný čas 
sportem, a to převážně fotbalem. 
Kluci jsou šikovní a rychle si na 
všechno zapomenuté vzpomněli.  

Máte stále hodně dětí, nebo jste 
o část základny přišli? 

V Brušperku máme to štěstí, že 
kluci na úrovni starší přípravky mají 

fotbal opravdu rádi, a proto můžu 
říct, že jsme během pauzy přišli jen 
o jednoho hráče, jenž své sportovní 
dovednosti zaměřil jiným směrem. 
Naopak se nám ozývají rodiče dětí 
z  okolních obci se zájmem o trénink 
u nás, což nás samozřejmě těší. Na 
jedné straně je to ocenění a na straně 
druhé samozřejmě závazek do další 
práce. 

Čemu se nejvíc věnujete? 

V těchto kategoriích nám v žádném 
případě nejde o výsledky, ale o radost 
ze hry samotné. Snažíme se kluky 
naučit především práci s míčem 
v rychlosti, a to i za cenu, že se 
v  zápasech ne vždy všechno povede. 
V  této kategorii jsou kluci, kteří se 
podle mě fotbalově mohou měřit 
s týmy na úrovni Frýdku Místku nebo 
Vítkovic. 

Jak bude probíhat vaše sezona?

Máme v plánu začít trénovat 
v  polovině srpna. Vzhledem k počtu 
hráčů se zúčastníme dvou soutěží 
- v takzvané TOP skupině v ostravské 
části a také ve frýdecko-místeckém 
okresu.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Děti mají obrovskou chuť do fotbalu 

Říká se, že co se v mládí naučíte, to 
ve stáří, jako když najdete. Jenže když 
malým dětem na rok „vezmete” fotbal, 
tak pak můžete začít prakticky od 
nuly. „Je to tak, dlouhý výpadek byl na 
dětech poznat,” přiznal trenér mladší 
přípravky Zdeněk Kuchař. Pokud ale 
máte k dispozici kvalitní trenérský 
tým a děti, které fotbal baví a chtějí se 
v něm rozvíjet, tak jde všechno snáz. 
„Začínali jsme od znova, ale všichni se 
do toho hodně rychle dostali zpátky. 
Bylo to kouzelné,” pousmál se Kuchař. 
Této kategorii během vynucené 
pauzy neubyl ani jeden člen. „Všichni 
měli zase obrovskou chuť do fotbalu. 
Všem už to hodně chybělo. Dokonce 
i můj syn, který někdy remcá, že musí 
na trénink, se po roce neuvěřitelně 
těšil zpátky,” dodal trenér Kuchař. 
Brušperská mladší přípravky přivítala 

i několik nových nebo staronových 
členů a všichni už společně ladí formu 
na nový ročník. „V sezoně nás každý 
čtvrtek čekají zápasy. V této kategorii 
už se evidují také výsledky, i když já 
tomu moc nakloněný nejsem. Podle 
mě by se všichni měli spíše zaměřit na 
to, aby se zlepšovala samotná hra, než 
aby se děti dívaly na skóre,” prohlásil 
trenér Kuchař. 
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PŘEDPŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Kluci se s každým tréninkem zlepšují, říká trenér předpřípravky Trač

Nejmladší chlapeckou kategorií 
v  Brušperku je předpřípravka. Ta se 
pod vedením trenéra Adama Trače 
připravuje dvakrát týdně - každé úterý 
a čtvrtek. „Kluky učíme základy práce 
s míčem, rozvíjíme jejich pohybové 
dovednosti a hrajeme i různé hry,” 
prozradil kouč Trač. 

Bylo na klucích vidět, že jim fotbal 
hodně chyběl? 

Kluci se, myslím, těšili, až budou moct 
začít trénovat. Rychle se dostali zpátky 
do tempa. V předpřípravce nám nikdo 
kvůli tréninkové pauze neskončil, 
takže jsme se sešli v počtech, jako na 
podzim. 

Je tedy v Brušperku mezi 
nejmenšími velký zájem o fotbal? 

Musím říct, že o fotbal je u dětí 
i  po covidu zájem. Loni na podzim 
proběhly nábory v okolních školkách, 
sešlo se nám okolo patnácti kluků 
a stále se objevují další zájemci. Pokud 
má někdo zájem, tak je u nás vítaný. 

Co je u nejmenších dětí 
nejdůležitější?  

Za nejdůležitější považuji to, že si 
kluci vytvoří lásku ke sportu na celý 
život. Jedná se o kluky zhruba od pěti 
let.  

Čemu na trénincích věnujete 
největší pozornost? 

Věnujeme se základům práce 
s míčem a základům pohybu tak, aby 
se kluci nenaučili v nejmladším věku 
špatným návykům. Sám jsem předtím 
působil u starší předpřípravky 
a mladších žáku a ze zkušenosti vím, 
že pokud má fotbalista špatné návyky, 
tak se v pozdějším věku velice těžko 
odstraňují. Snažím se své předchozí 
zkušenosti přenést na nejmladší 
generaci. 

Jsou v Brušperku šikovné děti? 

Musím říct, že máme opravdu šikovné 
kluky a těším se na jejich další rozvoj. 
Je radost se dívat na to, jak se kluci 
každým tréninkem zlepšují. 

Kdy vám startuje sezona? 

S tréninky začneme v polovině srpna 
a v září kluci začnou hrát pravidelnou 
soutěž, takže se těšíme na jejich 
porovnání s ostatními vrstevníky 
z okolí. Na jaře jsme se zúčastnili 
turnaje v Raškovicích a hráli jsme 

přátelské zápasy s Petřvaldem. Na 
podzim máme v plánu taky další 
turnaj v Raškovicích a případné další 
turnaje, které se budou pořádat. 

STARÁ GARDA SK BRUŠPERK

Stará garda: Nejen fotbal, ale taky pokec a pivko 

Fotbal, to je láska na celý život. Své 
by o tom mohli vyprávět členové 
brušperské staré gardy, které 
nezastavila ani dlouhá vynucená 
pauza. Hráči už jsou zpátky v akci 
a  znovu se fotbalem baví. „Máme za 
sebou turnaj v Jakartovicích, kde jsme 
byli společně s našimi ženami. Tam 
jsme skončili druzí,” prozradil Zdeněk 
Pavlas, jenž je jedním z těch, kdo má 
starou gardu na starost. Stará garda 
se schází každé pondělí o půl sedmé 
večer. „Chodí nás docela dost, okolo 
18 až 20. A zhruba jednou za měsíc 
si zahrajeme přátelský zápas proti 
Fryčovicím, Darkovičkám nebo třeba 
Jistebníku,” dodal Pavlas. Pochopitelně, 
každý chce vyhrávat, a je jedno, kolik 
mu je zrovna let. Ale stará garda není 
jen o fotbale a výsledcích. „Sedneme 
si u pivka, povykládáme. Máme si co 
říct a jsme rádi, že se to zase všechno 

rozvolnilo a my tak můžeme být 
zase spolu,” těší Zdeňka Pavlase. Na 
tréninky staré gardy chodí i fotbalisté, 
kteří působí v brušperském B týmu, a 
takto si mohou udržovat kondici. „Ale 
těch je jen pár. Na zápasy pak jezdí 
hráči od 35 let nahoru,” dodal Pavlas. 
Za starou gardu kope například 
osmapadesátiletý Petr Ranocha, jejím 
nejstarším členem je ale Vladimír 
Matušek, jemuž je 67 let. 
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Zeptali jsme se našich sponzorů Jak jsou spokojení se spoluprací 
s SK Brušperk?

Igor Novotný firma KAPPA 

Značka Kappa si spolupráce s SK 
Brušperk velmi váží díky vysoké 
angažovanosti ze strany vedení klubu, 
což je prospěšné pro obě strany. I když 
se jedná o klub z nižší soutěže, tak 
jméno, které si klub v regionu vytvořil, 
jej řadí do vyšších pater. Tím má velký 
marketingový význam i pro značku 
Kappa.  

Vítězslav Dernický fima CHARITAS  

K Brušperku mám velkou důvěru. To, 
jak se ke mně jako ke sponzorovi pan 
Prejda a Brušperk chovají, to žádný 
jiný klub nedělá. Celý klub je na 
vysoké úrovni. 

Jana Satalová JM družstvo 
Wybranetz

Partnery SK Brušperk jsme dva 
roky a i přes toto nelehké covidové 
období s námi Brušperk velmi 
aktivně komunikoval, informoval nás 
o dění v klubu, jeho cílech a aktivitách 
všeobecně, čehož si velmi jako 
sponzor vážíme a těšíme se na další 
spolupráci.

Libor Chojka ELVIN prodej

Spolupráci s SK Brušperk si velmi 
ceníme a to převážně proto, že výborně 
funguje jak komunikace s partnery, 
tak hlavně rozvoj samotného klubu, 
jak na úrovni výstavby a zvelebování 
stadionu, tak na úrovni sportovního 
rozvoje od těch nejmenších dětí, což 
bylo pro SK Brušperk vždy tou největší 
prioritou až po letos nově vzniklé 
mužstvo B týmu.

SPONZOŘI SK BRUŠPERK



18 19www.fotbalbrusperk.cz@skbrusperk

2021

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2021

MUŽI „A“ - KRAJSKÝ PŘEBOR
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ doprava

SO 7.8. 17:00 Čeladná : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 15:15

SO 14.8. 17:00 SK BRUŠPERK : Jakubčovice

SO 21.8. 16:30 Dolní Datyně : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14:45

ST 25.8. 17:00 Břidličná : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14:15

SO 28.8. 16:30 SK BRUŠPERK : Kobeřice

NE 5.9. 16:00 Oldřišov : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14:00

SO 11.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Loko. Petrovice

SO 18.9. 15:30 Slavia Orlová : SK BRUŠPERK AUTA

SO 25.9. 15:30 SK BRUŠPERK : Hlubina 

SO 2.10. 15:00 Háj ve Slezsku : SK BRUŠPERK AUTA

SO 9.10. 15:00 SK BRUŠPERK : Petřvald n.M.

SO 16.10. 14:30 Fulnek : SK BRUŠPERK AUTA

SO 23.10. 14:30 SK BRUŠPERK : Český Těšín

NE 31.10. 14:30 Pustá Polom : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12:40

SO 6.11. 14:00 SK BRUŠPERK : Krnov

SO 13.11. 14:00 SK BRUŠPERK : Břidličná

MUŽI „B“ - MĚSTSKÝ PŘEBOR
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ

NE 22.8. 10:30 Vratimov "C" : SK BRUŠPERK

NE 29.8. 16:30 SK BRUŠPERK : Šenov

SO 4.9. 16:30 Václavovice : SK BRUŠPERK

NE 12.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Vřesina "B"

SO 18.9. 15:30 Dolní Lhota : SK BRUŠPERK

ÚT 28.9. 15:30 SK BRUŠPERK : Řepiště "B"

NE 3.10. 15:30 Hrabová "B" : SK BRUŠPERK

PO 11.10. 15:30 SK BRUŠPERK : Polanka "B"

SO 16.10. 14:30 Michálkovice "B" : SK BRUŠPERK

ČT 28.10. 14:30 SK BRUŠPERK : Gascontrol Havířov "B"

SO 30.10. 14:30 SK BRUŠPERK : Velká Polom

SO 6.11. 14:00 Šenov : SK BRUŠPERK

ŽENY - MSDŽ, SK. A
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště

NE 5.9. 16:00 SK BRUŠPERK : SK Loděnice

SO 11.9. 10:00 AFC Veřovice : SK BRUŠPERK

NE 19.9. 15:00 Orlová : SK BRUŠPERK Na Stuchlíkovci

NE 26.9. 15:30 SK BRUŠPERK : TJ Slovan Ostrava

SO 2.10. 10:30 Gascontrol Havířov : SK BRUŠPERK

NE 10.10. 15:00 SK BRUŠPERK : Český Těšín

NE 17.10. 14:30 Kopřivnice : SK BRUŠPERK Kopřivnice-Lubina

NE 24.10. 14:30 SK BRUŠPERK : MFK Frýdek-Místek

ČT 28.10. 10:00 Bílovec : SK BRUŠPERK umělá tráva

NE 24.10. * 14:30 SK BRUŠPERK : Gascontrol Havířov "B"

SO 30.10. 14:30 SK BRUŠPERK : Velká Polom

SO 6.11. 14:00 Šenov : SK BRUŠPERK

Vysvětlení: hrací dny ÚT 28.9., PO 11.10., ČT 28.10. jsou místo neděle (úřední den) - z důvodů kolize 
se zápasy MSDŽ !       
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DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, SK. A
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ doprava

NE 15.8. 10:00 SK BRUŠPERK : Raduň

NE 22.8. 10:30 Řepiště : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 9:00

NE 29.8. 10:00 SK BRUŠPERK : Vítkov

SO 4.9. 13:45 Svinov : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12:15

NE 12.9. 10:00 SK BRUŠPERK : Polanka

SO 18.9. 10:00 Břidličná : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 7:15

NE 26.9. 10:00 SK BRUŠPERK : FC Ostrava Jih

SO 2.10. 12:00 Heřmanice : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 10:20

NE 10.10. 10:00 SK BRUŠPERK : Dolní Benešov

SO 16.10. 14:30 Malé Hoštice : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12:40

NE 24.10. 10:00 SK BRUŠPERK : Světlá Hora

SO 30.10. 10:00 Bohumín : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 8:15

NE 7.11. 11:45 Dolní Lhota : SK BRUŠPERK

MLADŠÍ ŽÁCI „B“ - MĚSTSKÝ PŘEBOR, SK. B
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště

PÁ 3.9. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Šenov

NE 12.9. 13:00 Rychvald : SK BRUŠPERK "B"

PÁ 17.9. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Václavovice

NE 26.9. 12:00 Hrabová : SK BRUŠPERK "B"

PÁ 1.10. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Baník Ostrava - 
dívky

NE 10.10. 9:30 Václavovice : SK BRUŠPERK "B"

PÁ 15.10. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Hrabová

ČT 21.10. 16:00 Baník Ostrava - dívky : SK BRUŠPERK "B" Radvanice - tráva

NE 31.10. 10:00 MFK Vítkovice "C" : SK Brušperk "B" ul. Klegova - tráva

PÁ 5.11. 15:00 SK Brušperk "B" : Vratimov
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ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště doprava

NE 22.8. 17:45 ml. Stará Bělá : SK BRUŠPERK

SO 28.8. 9:00 st.
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Horní Suchá

ST 1.9. 17:00 st.
15:30 ml.

Rýmařov : SK BRUŠPERK BUS - 13:20 

NE 5.9. 9:00 st.
10:45 ml.

Slavia Opava : SK BRUŠPERK

ČT 9.9. 17:00 st. Stará Bělá : SK BRUŠPERK

SO 11.9. 9:00 st.
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Kopřivnice

SO 18.9. 13:30 st. 
12:00 ml.

Vřesina : SK BRUŠPERK

SO 25.9. 9:00 st.
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Nový Jičín

NE 3.10. 9:00 st.
10:45 ml.

MFK Karviná B : SK BRUŠPERK ÚT - městký 
stadion

SO 9.10. 9:00 st.
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : MFK Frýdek-
-Místek "B"

SO 16.10. 9:00 st.
10:45 ml.

Jablunkov : SK BRUŠPERK

SO 23.10. 9:00 st.
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : MFK Havířov

SO 30.10. 9:00 st.
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Krnov

NE 7.11. 10:00 st.
11:45 ml.

SO Bruntál : SK BRUŠPERK Mor.Kočov - 
tráva

* z důvodů technické poruchy klubového autobusu, bude doprava na utkání star-
ších a mladších žáků řešena smluvní dopravou !

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - MĚSTSKÝ PŘEBOR, TOP U11 (5+1)
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště

ST 1.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Petřkovice "A"

ST 8.9. 16:30 Ostrava - Jih : SK BRUŠPERK umělá tráva

ST 15.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Hlučín 

ST 22.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Baník Ostrava U10

PO 27.9. 16:00 Polanka : SK BRUŠPERK umělá tráva

ST 6.10. 16:00 SK BRUŠPERK : MFK Vítkovice U10 "A"

ÚT 12.10. 16:30 Velká Polom : SK BRUŠPERK

ST 20.10. 16:00 SK BRUŠPERK : Polanka 

PO 25.10. 16:00 Vřesina : SK BRUŠPERK

SLEDUJTE NÁS
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