


2 3www.fotbalbrusperk.cz@skbrusperk

2022

PAVEL PREJDA: CHCEME BÝT ÚSPĚŠNÍ! 

Dočkali jsme se, covid je (snad) 
minulostí a fotbalové jaro začíná. Jak 
moc se těšíte? 

Těším, hrozně moc. Těšíme na fotbalo-
vé jaro bez nepříjemných a omezujících 
opatření. Na tribuny se mohou vrátit 
diváci a do ochozů zase nefalšovaná 
sportovní radost. Rádi bychom proto 
všechny pozvali na všechna domácí 
utkání (samozřejmě budeme rádi, když 
naše týmy podpoříte i venku) a těšíme 
se, až vás zase uvidíme na domácí jar-
ní premiéře našich mužů proti Čelad-
né. 

Covidová doba byla těžká a zlá. Ulevi-
lo se vám, že už skončila? 

Určitě ano. O to větší radost ale mám 
z toho, jak se nám ji povedlo přečkat. 
Dokonce nám roste členská základ-
na a  hlásí se nám noví klu-
ci i holky, z čehož mám obrov-
skou radost a vidíme, že 
fotbal  v  Brušperku děláme 
dobře. 

Jenže ve světě teď úplně dob-
ře není. O válce na Ukrajině 
se hovoří těžko, ovšem i tato 
situace na fotbalový Bru-
šperk dopadá. Jak vás pozna-
mená? 

Dochází k obrovskému zdra-
žení energií, což pociťujeme 
i my. Zároveň rapidně rostou 
náklady na dopravu a my moc 

dobře víme, že nás čekají těžké ekono-
mické časy. O to více děkujeme všem 
našim příznivcům, ale taky sponzo-
rům a vedení města, jak nás podporují 
a věříme, že po našem boku budou stát 
i nadále. Bez jejich pomoci bychom 
totiž fotbal v Brušperku, zejména pak 
v  mládežnické složce, nemohli dělat 
tak, jak ho děláme. 

Rozhodli jste se přistoupit ke zvýšení 
členských příspěvků. Co vás k tomu 
vedlo? 

V klubu máme 29 trenérů, přičemž tři-
advacet z nich je mládežnických. Je to 
obrovská radost, ale taky zodpověd-
nost a záběr na financování klubu. 
Náš rozpočet se pohybuje zhruba na 
hranici 2,8 milionů korun, což rozhod-
ně není málo. I my jsme ale byli nuceni 
reagovat na aktuální situaci ve svě-

tě a  zvýšili jsme členské příspěvky na 
2000 korun. Vím, že se to může zdát 
jako částka vysoká, ale fotbal se hraje 
minimálně deset měsíců, což v přepo-
čtu vychází na 200 korun měsíčně. 

Věříte, že to lidé pochopí? 

V této částce jsou zahrnuty tréninky, 
zápasy, bazén, tělocvična či údržba 
a  já věřím, že hráči i rodiče pocho-
pí, proč jsme k tomuto kroku museli 
přistoupit. Pokud bychom se k tomu 
neodhodlali, tak bychom museli ome-
zit počet mládežnických trenérů a tré-
ninkových hodin, což ale není cesta, 

kterou bychom chtěli jít. Věřím proto, že 
k tomu všichni přistoupíme zodpověd-
ně a že se poplatky uhradí. 

Fotbalové jaro je tady. Jaké máte 
ambice? 

Chceme být úspěšní a napříč kategori-
emi chceme hrát v horních polovinách 
tabulek. Už se nemůžu dočkat, až na 
stadionu zase uvidím všechny fanouš-
ky, rodiče, babičky nebo dědy, zkrátka 
všechny, kteří nám fandí. Taky bych vás 
chtěl pozvat na naše webové strán-
ky, ale i Facebook a Instagram. Fotbal 
v Brušperku žije, tak ho sdílejte s námi! 
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MUŽI „A“ SK BRUŠPERK

Věřím, že na jaře budeme lepší, říká trenér Brušperku Hančín  

Fotbalisté Brušperku přezimovali na 
jedenáctém místě tabulky krajského 
přeboru. Zimní příprava byla dlouhá 
a náročná, trenér brušperských 
mužů Ondrej Hančín je ale spokojený. 
„Kluci měli chuť, trénovali jsme 
v  dostatečném počtu, scházeli 
jsme se třikrát týdne. Takže velká 
spokojenost,” usmál se.  

Brušperk v přípravě sehrál několik 
zápasů a tým v nich ukázal zajímavou 
tvář. „To, co po klucích chceme, 
přenášeli na hřiště,” dodal Hančín.  

Zimní příprava není ničím, na co by 
se fotbalisté těšili, hráči Brušperku 
ale makali na sto procent. „Vždy jsme 
trénovali dvakrát týdně, teď jsme se 
scházeli třikrát a musím říct, že mě 
hráči mile překvapili. Bál jsem se, že 
nás bude málo, ale chodili ve velkém 
počtu, navíc si sami přidávali i před 
tréninky,” chválí Hančín své svěřence.  

Brušperk dal během podzimu jen 
třináct branek a měl nejhorší ofenzivu 
ze všech týmů, Hančín ale věří, že se 
to během jara změní. Brušperští do 
útoku získali novou posilu a přivedli 
taky zkušeného stopera Pelána. 
„Jsem nadmíru spokojen, posílili jsme 
opravdu dobře. Kluci skvěle pracují,” 
říká kouč Hančín, který věří, že jaro 
bude v podání jeho týmu výrazně 
lepší, než podzim. 

„Od podzimu jsme čekali víc. Ale 
během léta, po covidu, nás potkal 
velký řez kádrem. Vyměnili jsme 
půlku týmu a ono si to sedlo až teď. 
Pracujeme na tom, jak bychom chtěli 
hrát a prezentovat se, tvoříme kolektiv. 
Věřím, že na jaře budeme patřit 
k  těm lepším týmům,” dodal Hančín, 
jehož tým během zimy opustili Aniol 
(Václavovice), Merta (přerušil kariéru), 
Hanauer (návrat Hlubina) a Marák 
(návrat Kopřivnice). 
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MUŽI „B“ SK BRUŠPERK

B tým vytvořil skvělou partu

Ostrou premiéru si na podzim odbyl 
brušperský B tým, který se přihlásil do 
ostravského Městského přeboru. 

Jádro mužstva tvoří mladí kluci, kteří 
vychází z dorostu. Ty pak doplňují 
starší a zkušenější hráči, kteří hrávali 
za Brušperk dříve, ale nedostali se do 
A týmu. „Podzimní sezonu hodnotíme 
pozitivně. Začátek soutěžního ročníku 
nevypadal vůbec špatně – dokonce 
jsme v okleštěné sestavě dokázali 
obrat jako jedni z mála favorita 
soutěže, mužstvo z Dolní Lhoty. 

V dalších zápasech však mužstvo 
doplatilo na nezkušenost, vysokou 
marodku a také slabší střeleckou 
produktivitu,” uvedl trenér Zdeněk 
Buksa. Brušperské béčko se dlouho 
pohybovalo na pátém místě, nakonec 

ale přezimovalo osmé. Mezi opory 
týmu se zařadili Vojtěch Šimon 
(9  gólů), Denis Vogt (7) nebo Daniel 
Vrána (5). Spokojený s fungováním 
brušperského B týmu je taky Zdeněk 
Pavlas. „Musím hlavně ocenit fakt, že 
hráči vytvořili velice dobrou partu 
a zkušenější a starší hráči přijali mezi 
sebe kluky z dorostu, kteří za náš tým 
odehráli několik zápasů. Naplňuje se 
tak naše hlavní myšlenka, proč jsme 
béčko založili. Hráči z dorostu, kteří se 
neuchytí u našeho áčka, mohou dále 
hrát za Brušperk a nemusejí odcházet 
do jiných klubů, nebo s fotbalem 
končit úplně, jak se u nás v minulých 
letech stávalo,” říká Pavlas, jenž si 
pochvaluje skvělou partu, která se 
v  týmu vytvořila. „Nikdo nikomu nic 
nezávidí, kluci se navzájem podporují 
a fandí si,” dodal Pavlas, jehož příjemně 

potěšilo, v jakých 
počtech se fotbalisté B 
týmu scházeli v zimní 
přípravě. 

Béčko by sezonu rádo 
zakončilo do pátého 
místa. „Na postup 
Brušperku do vyšší 
soutěže to prozatím 
nevypadá. I když, stát se 
může cokoliv,” usmál se 
Pavlas. 

DOROST SK BRUŠPERK

Dorostenci Brušperku nakukují i do mužského týmu 

„Můj cíl je vždycky 
vyhrát. Ale taky chci, 
aby si zahráli všichni. 
Nejde udělat, aby 
měl každý stejnou 
minutáž, ale jde to 
udělat tak, aby se 
na hřiště podíval 
každý. Protože 
trénovat a nehrát, 
to je pro všechny 
špatná vizitka,” říká 
trenér brušperských 
dorostenců Miroslav 
Salaš. A jak říká, tak také koná. 
V  zápasech dává prostor všem svým 
svěřencům, které připravuje na vstup 
do mužského fotbalu. „To je totiž ve 
fotbale nejsložitější. Nám ale hodně 
pomáhá, že tady máme i B tým. Kdyby 
tady nebyl, tak by se hodně kluků na 
fotbal po dorostu vykašlalo, nebo by 
šli jinam, ale takto mohou pokračovat 
v  Brušperku,” těší Salače, jehož 
svěřenci jsou po podzimu v polovině 
tabulky. 

Za brušperský dorost hrají fotbalisté, 
kterým je od 16 do 19 let. Sladit je není 
na první pohled nejlehčí, trenéru 
Salačovi se to ale daří. „Je důležité, 
aby devatenáctiletí kluci uměli 
spolupracovat s těmi, co přijdou 
z  žáků. Myslím, že to zvládli skvěle, 

i fotbalově,” těší Salače, který se se 
svým týmem připravoval na jaro od 
ledna. 

Brušperk si po boku Fryčovic, Dobré, 
Bašky nebo Darkoviček zahrál v zimě 
dorostenecký turnaj a ladil formu 
na jaro. „Jak už jsem řekl, chci, aby si 
zahráli všichni. Velkou výhodou je, 
že můžeme střídat hokejově,” uvedl 
s tím, že je opět v případě potřeby 
připraven zásobovat dorostenci 
i  brušperské muže. „Někteří už za ně 
během podzimu naskočili. Začali na 
lavičce, ale do utkání zasáhli, zapadli 
dobře a ostudu určitě neudělali. 
V  dorostu jsou kluci, kteří, když na 
sobě budou pracovat, tak se do mužů 
dostat mohou. Musí to chtít, to je to 
hlavní,” dodal Salač.
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DÍVKY SK BRUŠPERK

Mladé fotbalistky Brušperku poráží i Baník 

Brušperské fotbalistky z přípravky, 
starší i mladší, se zúčastnily několika 
srovnávacích turnajů s dívčími týmy 
z Moravskoslezského kraje. „Všechny 
turnaje jsme ovládli a ani jednou jsme 
neprohráli, dvakrát jsme dokonce 
porazili i holky z Baníku,” říká trenér 
Zdeněk Morys. 

Během zimy se mladé fotbalistky 
objevily v zimní lize, ve které 
podávaly dobré výkony, a koncem 
ledna vyjely na turnaj do Třince, kde 
došly až do finále. „Na podzim naše 
holky doplňovaly chlapecké týmy, 
protože jich nemáme tolik, abychom 
postavili kompletní dívčí tým. A tady 

nás tlačí bota. I přes to, že ve světě 
stoupá popularita dívčí kopané, 
a  v  našem okolí vzniklo za poslední 
dobu hodně dívčích týmů, například 
Frýdek-Místek, Hlučín, Třinec, Český 
Těšín, Havířov nebo Orlová, tak my 
máme problém přitáhnout k dívčí 
kopané nové holky jak z Brušperku, 
tak z  okolních vesnic,” mrzí Moryse. 
„Víme, že práci děláme dobře, 
protože už od nás vzešlo pár dobrých 
fotbalistek, které si pak zahrály, nebo 
ještě hrají, za ostravský Baník, což 
je klub, který reprezentuje náš kraj 
v celorepublikových soutěžích,” dodal 
s odkazem na fotbalistky, jako jsou 
Maralíková, Krupníková, Vokurková 

nebo Slavíková. 

Podle  Moryse  ve  společnosti 
stále převládá názor, že fotbal 
a jiné podobné sporty jsou 
jen pro muže. „Ale podívejte 
se na poslední olympiádu 
v  Pekingu a vzpomeňte, co 
tam dokázaly naše hokejistky,” 
hlásí. Povede se mu a jeho 
týmu přilákat k dívčímu 
fotbalu i další talentované 
hráčky? 

Brušperské ženy chtějí stoupat tabulkou 

Fotbalistky Brušperku přezimovaly 
v polovině tabulky. „Jsme spokojeni, 
podzim se nám docela povedl,” 
pochválil svůj tým trenér ženského 
týmu Adam Bialek. 

Zimní příprava fotbalistek však nebyla 
nejjednodušší. Vzhledem k opatřením 
proti koronaviru fotbalistky musely 
trénovat venku a  vůbec se tak 
nepřipravovaly v  hale. Některé 
hráčky byly nemocné, další skončily, 
Brušperk ale získal i  několik nových 
posil. „Pracujeme s  nimi a počítáme 
s nimi do jara,” řekl Bialek, který by 

se se svým týmem chtěl během jara 
posunout v tabulce nahoru. „Potom, 
co jsme si vyhodnotili celkové 
výsledky podzimní části, si věříme 
na vyšší postavení v tabulce, než 
kde momentálně jsme. Nemáme 
vrcholové ambice, ale vyšší určitě ano,” 
usmál se. Hráčky Brušperku v soutěží 
měří síly s Havířovem, Frýdkem-
Místkem, Bílovcem či Kopřivnicí. 
„Máme tady širší základnu. Jsem rád, 
že jsme se vypořádali i s  obdobím 
covidu. Teď už se ale díváme dopředu, 
holky se snaží a těšíme se na jaro,” 
uzavřel Bialek. 

ŽENY SK BRUŠPERK
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PŘEDPŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Trenér předpřípravky Adam Trač: Děti se stále zlepšují

Nejmladším fotbalovým týmem je 
v Brušperku předpřípravka - tedy 
ročníky 2015 a 2016, které má na 
starosti trenérský tým okolo Adama 
Trače. „Trenéři jsme tady celkem 
tři, trénujeme každé úterý a čtvrtek. 
Trénujeme tak, že třetinu zaberou 
hry, další třetinu dovednostní věci 
a  zbylou třetinu hrajeme fotbal nebo 
cvičíme techniky s balonem,” říká. 

Brušperská předpřípravka už od 
listopadu hraje zimní krajskou ligu, ve 
které hrají týmy ve třech proti třem. 
Takových turnajů bylo hned několik 
a ten poslední je na programu 30. 

března. „Pohybujeme se někde ve 
středu, ale o výsledky nám nejde. 
Hraje se dvakrát šest minut a hráče 
střídáme rovnoměrně. Jsou šikovní, 
snaží se a hlavní je, že je to baví. Je 
vidět, jak se zlepšují,” těší Adama 
Trače. Důležité taky je, že během 
období, které ovlivňoval koronavirus, 
v předpřípravce nikdo neskončil. 
Naopak, během podzimu se zapojili 
i noví zájemci. „Teď trénujeme v hale 
a na tu je nás už dost. Ale až budeme 
na jaře trénovat venku, tak mezi 
námi rádi uvítáme i další začínající 
fotbalisty,” dodal Trač. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Nejdůležitější je radost z pohybu! 

Mladší přípravka Brušperku pod 
vedením trenérů Davida Poucha 

a Zdeňka Kuchaře působí v okresním 
přeboru, ve kterém se hraje stylem 
4+1. 

Mladí fotbalisté (ročník 2013 
a mladší) se v říjnu zúčastnili turnaje 
v Ostravě, kde v konkurenci týmů, 
jako je Akademie Baníku Ostrava, 
FC Vítkovice, MFK Karviná nebo 
SFC  Opava obsadili hezké osmé 
místo. Dva týmy mladší přípravky pak 
působí v krajské zimní lize mládeže. 
Tato věková kategorie trénuje vždy 
v úterky a čtvrtky a do konce března 

se připravuje v hale, poté se však už 
přesune zase zpátky ven. „Naším 
cílem a ambicí je především, aby 
děti měly radost z pohybu a ze hry 
samotné. Nejde nám tedy o výsledek 
utkání jako takový. Snažíme se u dětí 
rozvíjet pohybové schopnosti, práci 
s míčem, soutěživost a zápal pro 

hru,“ říká trenér Kuchař a dodává: 
„V  jarní části bychom se chtěli 
nadále účastnit okresního přeboru 
mladších přípravek FM (hra 4+1, 
ročník 2013 a mladší) a také místních 
jednodenních turnajů, ať už ve 
hře 4+1 (2013 a  mladší) nebo 3na3 
(2014 a mladší).“ 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Trenér starší přípravky Miroslav Dryják: Kluci bojují jeden za druhého 

Připravujete se na jaro, ale vraťme 
se ještě k podzimu - jaký byl? Jak ho 
hodnotíte?  

Letošní podzim k nám byl, vzhledem 
ke koronavirovým opatřením, 
milosrdnější, a tak jsme mohli 
odehrát téměř všechna naplánovaná 
utkání. Právě proto, že jsme odehráli 
téměř vše, co jsme chtěli, nelze než 
podzim hodnotit pozitivně. 

Co vám během podzimu udělalo 
radost? A naopak, kde váš tým ještě 
tlačí bota?  

Největší radost? Posila do trenérského 
týmu v osobě Šimona Paličky! A  kde 
nás tlačí bota? Vzhledem k  počtu 
kluků v této kategorii, který se 
některé tréninky šplhá až ke třiceti, 
by bylo ideální, kdyby se do našeho 

trenérského týmu přidal ještě jeden 
trenér - rodič. V těchto mladších 
kategoriích je ideální stav maximálně 
osm kluků na jednoho trenéra tak, aby 
kluci byli neustále v pohybu, cvičení 
byla zábavná a v případě špatného 
provedení činnosti je nutné toto 
individuálně vysvětlit. 

Co všechno jste stihli během zimy?  

Starší přípravky neabsolvují žádnou 
speciální zimní přípravu a tréninky 
jsou celoročně zaměřeny na technické 

dovednosti. Během zimního období 
se se dvěma týmy účastníme 
Krajské zimní ligy, která je v okolí 
vyhlášená jak organizací, tak i počtem 
a  kvalitou zúčastněných týmů. Oba 
týmy se pohybují v prostřední části 
startovního pole. 
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Co jste během zimy nejvíc pilovali? 
A na co se ještě chcete zaměřit? 

Naším celoročním cílem je zlepšování 
práce s míčem a individuálních 
dovedností. Kluci jsou samozřejmě 
šťastní za každou výhru a vstřelený 
gól, ale my trenéři nejvíce oceníme 
pěknou kličku, případně i nevydařený 
pokus o ni. Vždyť kdo v životě nic 
nezkazil? Zkrátka když se ve hře 
objevují věci, které trénujeme, je to ta 
největší odměna. 

Jste spokojen s přístupem vašich 
hráčů? 

U této kategorie jdou kluci do každého 
tréninku i zápasu naplno a nechají 
tam vždy všechno. Mají výbornou 
partu a bojují jeden za druhého. 

Když někdy vidím chování některých 
ostatních týmů, tak musím kluky 
pochválit, i co se týká tohoto. 

Přivítali jste během zimy i nějaké 
nové členy?

Přestože máme kluků dostatek, stále 
se objevují noví zájemci. Za to jsme 
pochopitelně rádi. 

S jakými ambicemi do jara jdete? 
Na co byste chtěli dosáhnout? 

V naší kategorii není ambicí 
umístění v tabulce, ale především 
zlepšování individuálních dovedností 
jednotlivých hráčů. Pokud se nám toto 
bude dařit, pak nemám o kluky strach 
ani po posunu do vyšších kategorií. 
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MLADŠÍ ŽÁCI SK BRUŠPERK

Na klucích je vidět radost z fotbalu, chválí své svěřence trenér Strakoš 

Brušperští mladší žáci se 
na podzim účastnili dvou 
soutěží. Jak v krajském, 
tak v ostravském přeboru 
předváděli dobré výsledky 
a prezentovali se kvalitním 
fotbalem. „Výsledky nejsou 
podstatné, ale předváděná 
hra byla velmi dobrá. Dávali 
jsme dost gólů, i když jsme 
bohužel i nějaké hloupé 
branky dostali, ale tak to ve fotbale 
chodí,” pousmál se trenér Aleš Strakoš, 
podle něhož je v jeho svěřencích velký 
potenciál. „Kluci, kteří se nedostali do 
krajského přeboru, mají příležitost 
v přeboru ostravském. Mají více 
prostoru na hřišti a je to vidět. Udělali 
značný posun,” těší jej. Řada mladších 
žáků navíc pomáhá i brušperským 
žákům starším, kterých je nedostatek. 
„A vedou si mezi nimi velmi dobře,” 
dodal kouč Strakoš, který během zimy 
se svým týmem trénoval třikrát týdně. 
„Tréninky byly na dobré úrovni, máme 
hodně dětí. Je s kým hrát a kluci se 
opravdu snaží. Je na nich vidět radost z 
fotbalu a nás těší, že plní to, co od nich 

očekáváme,” pochvaluje si Strakoš, 
jemuž udělaly radost i výsledky zimní 
krajské ligy – A mužstvo skončilo třetí, 
C tým byl sedmý a B mužstvo osmé. 

Trenérský tým má v mladších žácích 
okolo třiceti dětí. Teď je před mladými 
fotbalisty soutěžní jaro, o zajímavý 
program ale budou mít postaráno taky 
po sezoně. „Na začátku července nás 
čeká příměstský tábor, kde budeme 
utužovat kolektiv. A koncem června 
bychom chtěli jet i na soustředění, 
kde se rozloučíme s kluky, kteří nám 
pak odejdou do starších žáků,” dodal 
Strakoš. 

STARŠÍ ŽÁCI SK BRUŠPERK

Starší žáci se budou rvát o záchranu 

Pokud někdo před sezonou neměl 
klidné spaní, pak to byl trenér starších 
žáků Brušperku Petr Adámek.

„Podzim začal velmi špatně, spousta 
kluků nám totiž odešla do dorostu 
a nám tak zůstalo asi jen šest starších 
žáků,” přiznal. Jeho tým tak doplnili 
o tři roky mladší kluci, kteří bojují, co to 
jde, výsledky se ale zatím nedostavují. 
„Je poznat, když má někdo 15 let 
a  někdo 13. Mladší kluci už se sice 
adaptovali, ale sami se potřebují o 
někoho opřít,” dodal trenér Adámek, 
který během zimy hledal do svého 
týmu posily. „Jaro bude perné. Chybí 
nám tady ročníky 2007 až 2009. Je nás 

sice dost, ale hlavně díky mladším 
žákům. Ti si však musí zvykat na větší 
hřiště i větší míč. Je to pro ně strašně 
těžké,” říká Adámek, který se během 
zimy se svými svěřenci připravoval na 
umělé trávě i v hale. 

Do jarní fáze jdou brušpěrští starší žáci 
z předposledního místa a s vědomím, 
že na podzim vyhráli jediný zápas. 
„Zatím nevíme, kolik týmů padá. 
Pan Prejda to chce zachránit. Bude 
to strašně těžké, ale my uděláme, 
co bude v našich silách. Naše ztráta 
ještě není tak velká, tak snad soutěž 
udržíme. Spadnout nechceme, byla 
by to velká škoda,” burcuje před jarem 
trenér Adámek.  
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STARÁ GARDA SK BRUŠPERK

Starou gardu nezastavila ani dlouhá pauza!

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 se fotbalem znovu baví. 
„Před časem jsme byli na turnaji 
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. V červnu by měl stejný turnaj 
proběhnout i v Brušperku. 

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,” 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. 

V dubnu, během pouťové zábavy na 
Letné, stará garda plánuje uspořádat 
taneční zábavu a chystá se taky na 
další přátelské zápasy. 
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MUŽI „A“ - KRAJSKÝ PŘEBOR
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ doprava

NE 20.3. 15:00 Krnov : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12.20

SO 26.3. 15:00 SK BRUŠPERK : Čeladná

SO 2.4. 15:30 Jakubčovice : SK BRUŠPERK BUS (PŘ) - 13.10

SO 9.4. 15:30 SK BRUŠPERK : Dolní Datyně

NE 17.4. 16:00 Kobeřice : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 13.40

SO 23.4. 16:00 SK BRUŠPERK : Oldřišov

SO 30.4. 16:30 Loko. Petrovice u K. : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14.10

SO 7.5. 16:30 SK BRUŠPERK : Slavia Orlová

SO 14.5. 16:30 Hlubina : SK BRUŠPERK AUTA

SO 21.5. 16:30 SK BRUŠPERK : Háj ve Slezsku

SO 28.5. 17:00 Petřvald na Moravě : SK BRUŠPERK AUTA

SO 4.6. 17:00 SK BRUŠPERK : Fulnek

SO 11.6. 17:00 Český Těšín : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14.40

SO 18.6. 17:00 SK BRUŠPERK : Pustá Polom

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

NE 27.3. 15:00 SK BRUŠPERK "B" : Vratimov "C"

SO 2.4. 15:30 Velká Polom : SK BRUŠPERK "B" BUS (KA) - 13.50

NE 10.4. 15:30 SK BRUŠPERK "B" : Václavovice

SO 16.4. 16:00 Vřesina "B" : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14.15

NE 24.4. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Dolní Lhota

NE 1.5. 15:30 Řepiště "B" : SK BRUŠPERK "B" BUS (KA) - 14.00

NE 8.5. 13:15 SK BRUŠPERK "B" : Hrabová "B"

NE 15.5. 16:30 Polanka "B" : SK BRUŠPERK "B" BUS (PŘ) - 15.00

NE 22.5. 17:00 SK BRUŠPERK "B" : Michálkovice "B"

SO 28.5. 10:15 Gascontrol Havířov B" : SK BRUŠPERK "B" BUS (PŔ) - 8.30

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

NE 3.4. 15:00 SK BRUŠPERK : Slavia Orlová

NE 10.4. 13:00 Loděnice : SK BRUŠPERK Holasovice - tráva

NE 17.4. 16:00 SK BRUŠPERK : Veřovice

NE 1.5. 11:00 Slovan Ostrava : SK BRUŠPERK Hulváky-tráva

NE 8.5. 16:30 SK BRUŠPERK : Havířov

NE 15.5. 16:30 Český Těšín : SK BRUŠPERK tráva - ul. Dr. Slámy

NE 22.5 13:30 SK BRUŠPERK : Kopřivnice

SO 28.5. 17:00 Frýdek-Místek : SK BRUŠPERK Stadion Stovky

NE 5.6. 17:00 SK BRUŠPERK : Bílovec

SLEDUJTE NÁS
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DOROST - KRAJSKÁ SOUTĚŽ, SK. A
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ doprava

NE 27.3. 10:00 SK BRUŠPERK : Bohumín

SO 2.4. 12:30 Raduň : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 10.40

NE 10.4. 10:00 SK BRUŠPERK : Řepiště

NE 17.4. 13:00 Vítkov : SK BRUŠPERK BUS (PŘ) - 10.50

NE 24.4. 10:00 SK BRUŠPERK : Svinov

NE 1.5. 14:15 Polanka : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12.45

NE 8.5. 10:00 SK BRUŠPERK : Břidličná

SO 14.5. 10:00 Ostrava-Jih : SK BRUŠPERK AUTA

NE 22.5. 10:00 SK BRUŠPERK : Heřmanice

NE 29.5. 14:45 Dolní Benešov : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12.50

NE 5.6. 10:00 SK BRUŠPERK : Malé Hoštice

SO 11.6. 10:45 Světlá Hora : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 7.45

NE 19.6. 10:00 SK BRUŠPERK : Dolní Lhota

ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště doprava

SO 26.3. 10:00 st. 
11:45 ml.

Krnov : SK BRUŠPERK umělá tráva 
Krnov

BUS (KA) - 
7.40

SO 2.4. 10:00 st. 
11:45 ml.

SK BRUŠPERK : Rýmařov

SO 9.4. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Stará Bělá

NE 17.4. 10:00 st. 
11:45 ml.

Horní Suchá : SK BRUŠPERK umělá tráva 
H.Suchá

BUS (KA) - 
8.15

SO 23.4. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Slavia Opava

SO 30.4. 10:45 st. 
12:30 ml.

Kopřivnice : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 
9.10

SO 7.5. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Vřesina

NE 15.5 9:30 st. 
11:15 ml.

Nový Jičín : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 
8.00

SO 21.5. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : MFK Karviná "B"

SO 28.5. 10:00 st. 
11:45 ml.

MFK Frýdek-
-Místek "B"

: SK BRUŠPERK tráva - Lís-
kovec

BUS (KA) - 
8.30

SO 4.6. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Jablunkov

ST 8.6. 17:30 st. 
16:00 ml.

MFK Havířov : SK BRUŠPERK umělá tráva

SO 18.6. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : SO Bruntál

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022
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MLADŠÍ ŽÁCI „B“ - MĚSTSKÝ PŘEBOR, SK. B
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště

PÁ 1.4. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Hrabová

ČT 7.4. 17:00 Baník Ostrava-dívky : SK BRUŠPERK "B" tráva - OV Radva-
nice

PÁ 15.4. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Vratimov

NE 24.4. 10:00 MFK Vítkovice "C" : SK BRUŠPERK "B" tráva-OV ul.Kle-
gova

PÁ 29.4. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Šenov

PÁ 6.5. 16:30 Vratimov : SK BRUŠPERK "B"

PÁ 13.5. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : MFK Vítkovice "C"

ÚT 17.5. 16:30 Šenov : SK BRUŠPERK "B"

PÁ 27.5. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Rychvald

NE 5.6. 9:30 Václavovice : SK BRUŠPERK "B"

NE 12.6. 12:00 Rychvald : SK BRUŠPERK "B"

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

ÚT 5.4. 16:30 Hlučín U11 : SK BRUŠPERK U11

ST 13.4. 16:00 SK BRUŠPERK U11 : Ostrava Jih U11

PO 18.4. 17:00 Petřkovice U11 "A" : SK BRUŠPERK U11

PO 25.4. 16:00 MFK Vítkovice U10 "A" : SK BRUŠPERK U11 tráva OV-ul. Klegova

ST 4.5. 16:00 SK BRUŠPERK U11 : Velká Polom U11

ST 11.5. 16:00 SK BRUŠPERK U11 : Poruba U11 "A"

ST 18.5. 16:00 SK BRUŠPERK U11 : Polanka U11

ST 25.5. 16:00 Baník Ostrava U10 : SK BRUŠPERK U11 tráva - OV Bazaly

ST 1.6. 16:00 SK BRUŠPERK U11 : Vřesina U11

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022
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