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a   Frýdkem-Místkem, což jsou, už jen 
vzhledem k  počtu obyvatel, opravdu 
nesrovnatelná města. 

Jako první do sezony vstoupili muži, 
kteří odehráli povedený zápas ve 
Vřesině. Vítězný vstup, to se počítá!

Utkání mělo velký náboj. Vřesina popr-
vé v historii postoupila a panovala tam 
vynikající atmosféra. Pro Vřesinu to byl 
svátek, naše mužstvo naštěstí ukázalo 
velkou kvalitu a vyhrálo 2:1. Věřím, že 
v  tom trendu budeme pokračovat dál. 
V  dalším týdnu (rozhovor vznikl 8.8.) 
začínají dorostenci, B muži, rozběhnou 
se soutěže žáků, dívek i žen. Diváci se 
mají na co těšit a já věřím, že budou 
spokojeni.

S jakými prioritami jdete do podzim-
ní sezony?

Chceme, aby nám narůstal počet dětí. 
Přilákat děti ke sportování však není 
v  současné době jednoduché, proto-
že lákadel a možností, jak trávit volný 
čas, mají hodně. U nás v klubu se sna-
žíme dávat reálné cíle a chceme počty 
mladých kluků i holek navyšovat. Pro-
to také máme jen u mládeže 25 trené-
rů a vedoucích, pomáhají také rodiče. 
Bez těchto lidí bychom se těžko obešli. 
Považujeme tento trend za obrovský 
přínos pro celý náš klub. A je pro nás 
pochvalou, že se naše základna rozrůs-
tá. A to nejen u chlapců, ale i u dívek. 
Coby předseda to maximálně podpo-

ruji a jsem rád, že se nám práce s mlá-
deží daří. Za to děkuji trenérům i výbo-
ru, ale taky obětavým rodičům našich 
dětí.

A co areál vašeho Spolku SK Bru-
šperk? 

Už jsem zmínil, že se chceme ještě více 
zaměřit na práci s mládeži. Důležité je, 
abychom mohli dále budovat základnu 
mladých a uměli s  nimi pracovat tak, 
aby je fotbal bavil. K  tomu je potřeba 
mít kvalitní zázemí. V  minulých letech 
se nám podařilo postavit hřiště s umě-
lým povrchem, což byla průlomová věc 
a obrovská pomoc hlavně pro práci 
s dětmi a mládeží. Rozšířily se tím tré-
ninkové možnosti a děti mohou kvalit-
ně trénovat i za nepříznivého počasí. 

Co byste si pro klub přál v osmdesá-
tému výročí?

Ten nejlepší dárek, který by mohl k 
výročí dostat! Tím je výstavba nových 
šaten spojených s  technickým záze-
mím klubu.  

Je něco, co vás na startu sezony trápí?

Jediné, co nám kazí radost, jsou rostou-
cí ceny energií. Proto jsme na umělce 
museli zvednout nájem a růst cen se 
projevil i v  ekonomice. Věřím však, že 
se s tím vypořádáme a rozpočet, kte-
rý jsme si pro letošní rok naplánovali, 
nepřekročíme.

PAVEL PREJDA: CHCEME BÝT ÚSPĚŠNÍ! 

Pavel Prejda: Jsme dobře připraveni!

Sezona začala. Hráči, fanoušci i rodi-
če jsou zase v pozoru a opět žijí fotba-
lovými příběhy. Na ročník plný zají-
mavých momentů se těší i předseda 
brušperského fotbalu Pavel 
Prejda.

Sezona začala. Jste rád, že 
je fotbalové čekání zase 
u konce?

Velmi se těším, jaká sezona 
to bude. Konečně snad bude 
bez covidových stresů, kte-
ré nás provázely v  minulých 
ročnících. Věřím, že letošní 
ročník proběhne v poklidněj-
ší atmosféře.

V  roce 2023 bude mít váš 
klub 80 let. Těšíte se na 
slavnostní atmosféru?

Těším se velmi, protože osm-
desáté narozeniny jsou krásným výro-
čím. Podle některých pamětníků byl 
sice klub poprvé založen už v roce 1933, 
ale potom zanikl a znovu byl založen 
roku 1943, který je uváděn jako oficiální 
vznik současného klubu. Jsem si dobře 
vědom tradice SK Brušperk, vždyť klu-
bem prošly stovky, možná tisíce fotba-
listů, trenérů, funkcionářů a dalších, 
kteří klubu pomáhali a my navazujeme 
na práci svých předchůdců a chceme tu 
naši klubovou káru táhnout dál.   

Vnímáte, že sezona to bude výjimeč-
ná?

Bude to obrovská událost. Chceme, aby 
naše sportovní úspěchy odpovídaly tak 
významnému výročí. Myslím, že jsme 

dobře připraveni a věřím, že naše týmy 
budou hrát v  horní polovině tabulky. 
Přeju si, aby z našich výkonů a výsledků 
měli naši fanoušci radost.

Na oslavy se určitě těší i vaši členové, 
že? 

Dnes má Spolek SK Brušperk 283 
členů, přičemž mládež a děti z  toho 
tvoří téměř 200 členů. Je to nejšir-
ší základna v  oblasti mezi Ostravou  
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MUŽI „A“ SK BRUŠPERK

Muži chtějí být v TOP 5. Cokoliv jiného bude zklamáním, říká trenér Hančín

Loňská sezona brušperskému A týmu 
příliš nevyšla. To už je ale minulost, 
teď tým pod vedením trenéra Ondřeje 
Hančína mladšího ladí formu na nový 
ročník, ve kterém chce hrát podstat-
ně výš. „Říkám to pokaždé, ale ambice 
jsou ty nejvyšší. Letos však budu pova-
žovat za zklamání, pokud neskončíme 
v nejlepší pětce,“ hlásí Hančín, které-
mu v Brušperku zůstal téměř stejný 
kádr jako v minulé sezoně. „Změn je 
minimum. Jsme rádi, že jsme to udrželi 
pohromadě. Po roce, kdy jsme změnili 
snad polovinu mužstva, už si to hezky 
sedá,“ těší jej. Do Brušperku během léta 
přišly i dvě posily – univerzál Adam 
Dryák a útočník Dominik Krejčok. „Už 
delší dobu máme slušnou obranu, kte-
rá byla v minulé sezoně jedna z nejlep-
ších v soutěži. Naopak jsme měli jeden 

z nejhorších útoků, to by se teď ale mělo 
změnit. Věřím, že jsme se v přípravě 
rozstříleli a budeme v tom pokračovat,“ 
připomněl Hančín výhry v přátelských 
duelech proti Frýdku-Místku U19, Hlu-
bině i úspěšnou domácí generálku se 
Starou Bělou, kterou Brušperk pora-
zil 5:1 „Příprava se povedla nadmíru, 
výsledkově, herně i tréninkově. V prů-
měru nám chodilo 18 lidí, od srpna už 
trénujeme třikrát týdně,“ pokračoval 
Hančín. Zdá se, že Brušperk je na nový 
ročník připraven dobře. „Ještě bychom 
mohli přivítat jednoho hráče. Ovšem 
ne, že bychom nějakou posilu vylože-
ně potřebovali, spíše čekáme, kdyby se 
někde naskytla nějaká zajímavá mož-
nost. Uvidíme, jak se to vyvine,“ uzavřel 
Hančín.
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MUŽI „B“ SK BRUŠPERK

Postupu se nebráníme, zní z mužského B týmu

Mužský brušperský B tým je na prahu 
své druhé sezony. S jakými ambicemi 
do ní půjde? Jak bude tým vypadat? 
Nejen o tom povídá trenér Zdeněk 
Buksa.

B tým má za sebou premiérovou 
sezonu. Jaká byla?

Hodnotím ji jednoznačně jako úspěš-
nou, šesté místo je prakticky maximem 
toho, co se dalo z pohledu umístění v 
tabulce dosáhnout. Byli jsme nováčkem 
soutěže, vůbec jsme netušili, co očeká-
vat od našich soupeřů. Na podzim byly 
naše výkony různorodé, začátek jara 
byl hrůzostrašný, zlom ale přišel ke 
konci soutěže, kdy jsme z posledních 
šesti kol ani jednou neprohráli. 

Kdy jste začali s přípravou na novou 
sezonu?

Příprava na novou sezonu byla zahá-
jena poslední červencový týden. Stihli 
jsme dva přípravné zápasy s Kateřini-
cemi a Kyjovicemi. Ještě máme před-
jednán jeden přátelský zápas s nově 
vzniklým B týmem Heřmanic.

S jakými ambicemi půjdete do nové 
sezony? Co všechno vás čeká?

Hlavně se chceme vyhnout chybám, 
které jsme měli minulou sezonu. Pevně 
věřím, že se nám podaří tým stabilizo-
vat, budeme hrát líbivý fotbal a hned 
ze startu navážeme na vítěznou jarní 
šňůru. 

Přišli k vám talentovaní dorostenci?

Co se týče dorostenců, kteří k nám pře-
šli, tak můžeme počítat s pěti novými 
hráči. Jsou jimi Adam Měkýš, Matěj 
Legorský, David Milat, Antonín Pelíšek 
a Maxmilián Rimmel. Někteří z nich si 
to u nás v béčku zkusili už na jaře, takže 
ví, do čeho jdou. 

Prošel tým velkou proměnou?

Zásadní proměnou prošel tým už na 
jaře, kdy jsme se rozloučili s hráči, kteří 
na podzim z neznámých důvodů chy-
běli jak na zápasech, tak na trénincích. 
Základem týmu jsou především mladí 
dorostenci, které doplňují zkušenější 
a starší hráči. Ti už mají zkušenosti se 
soutěží z minulého ročníku. Jsme také 
rádi, že u realizačního týmu zůstal jako 

trenér Mirek Matula, kterého si hráči 
velmi oblíbili. 

Budou k vám opět chodit hráči z áčka?

S jejich výpomocí určitě počítáme. Vše 
bude záležet na trenéru Ondrovi Han-
čínovi, koho nám pustí.

Zaútočíte letos na postup? Je to ve 
vašich silách? 

Naši prioritou bude hrát především 
líbivý fotbal, který bude diváky bavit. 
Cílem je skončit v tabulce v první pětce. 
Postupu se však nebráníme. Letos ale 
došlo na svazu v Ostravě k reorganiza-
ci soutěží, kdy je možnost z městského 
přeboru i spadnout, a tomu bychom se 
chtěli určitě vyhnout.
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STARŠÍ ŽÁCI SK BRUŠPERK

Starší žáci se po sestupu chystají na sezonu v krajské soutěži

Starší žáci Brušperku loni odehráli 
hodně těžkou sezonu, na jejímž kon-
ci sestoupili do krajské soutěže. „Měli 
jsme mladý tým, bylo to hodně nároč-
né. Navíc proti nám stály kvalitní 
týmy, od kterých jsme dostávali velké 
výprasky,“ uvedl trenér Petr Adámek. 
Téměř celý loňský tým byl tvořen roční-
kem 2009, zato soupeři byli o dva roky 
starší. A to se pak taky projevilo. „Nějací 
naši hráči, kteří patřili k oporám, skon-
čili. Odešly i dvě holky, které zamířily do 
žen,“ řekl Adámek, který počítá s tím, že 
by letos měl mít v kádru okolo 17 hráčů. 
„Přijdou nám tady další hráči ročníku 

2009. Pokud budou chodit všichni, tak 
to bude fajn. V srpnu je to ale složitější, 
hráči jsou na prázdninách, dovolených, 
táborech. Na trénincích nás proto moc 
není,“ dodal. Starší žáci Brušperku loni 
spadli, za postupem zpátky se ale za 
každou cenu nederou. „Uvidíme, jak 
soutěž bude vypadat. Musíme se na 
ni co nejlépe připravit,“ uvědomuje si 
Adámek, který věří, že letos bude mít k 
dispozici kvalitní tým. „Kluci už budou 
zkušenější. Vyrostli, získali praxi. Mladí 
jsou určitě šikovní, soutěž navíc bude 
hratelnější,“ věří trenér.

DOROST SK BRUŠPERK

Musíme pomoct mladým klukům, říká trenér dorostu Miroslav Salač

Zlatý střed tabulky. V těchto místech 
by se v další sezoně chtěli pohybovat 
dorostenci Brušperku. „Na postup to 
není a postoupit ani nechceme, ale 
samozřejmě, že chceme každý zápas 
vyhrát,“ říká trenér dorostu Miroslav 
Salač. Kádr dorostenců po sezoně 
opustilo pět hráčů, kteří šli do mužů. 
„Vedeme dorost se Zdeňkem Buksou, 
který trénuje mužský B tým. A ta návaz-
nost je tam vidět. On kluky zná a pro 
ně je pak přechod lepší,“ dodal Salač, 
který do týmu získal i pět nových hrá-
čů. „Přišli tady i kluci z žáků. Je důležité, 
aby jim naši starší kluci pomohli, pro-
tože dorostenecký fotbal je odlišný. Je 
třeba zabudovat je do kádru. Musí si 
zvyknout na to, co hrajeme a co po nich 

chceme. V dorostu je úkolů více,“ hlá-
sí Salač, který dá prostor úplně všem. 
„Každý má možnost se zviditelnit. Práce 
u dorostu je jiná než honit výsledky. Já 
budu rád nahoře, ale hlavní je, aby hrá-
li všichni. A taky, aby je to bavilo,“ má 
jasno. Dorostenci se začali připravovat 
už 21. července a do sezony vstoupí v 
polovině srpna. I letos, pokud to bude 
potřeba, budou pomáhat i mužskému 
B týmu. A ti nejlepší se mohou dostat i 
do áčka. „Za muže někteří hráli už loni. 
Máme tady šikovné kluky. Na přechod 
mají sice ještě čas, ale pokud budou 
brát fotbal vážně, tak se podle mě do 
áčka dostanou,“ dívá se do budoucna 
Salač.
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MLADŠÍ ŽÁCI SK BRUŠPERK

Trenér mladších žáků Aleš Strakoš: Chceme hrát ofenzivní a kombinační 
fotbal

Mladší žáci Brušperku mají za sebou 
vydařenou jarní část fotbalové sezony. 
V Krajské zimní lize, kde měli celkem tři 
družstva, po pěti turnajích obsadili tře-
tí, sedmé a osmé místo. Mladší žáci A 
skončili v krajském přeboru na pátém 
místě, mladší žáci B pak hráli Měst-
ský přebor v Ostravě a skončili druzí. 
Poslední akcí jarní části byl turnaj ve 
Vřesině, kde brušperští postupně pora-
zili Velkou Polom, Vřesinu, Klimkovi-
ce, Hukvaldy a Třebovice a celý turnaj 
vyhráli.  „Za celé jaro musím kluky 
pochválit. Bohužel se nám nevyhýbala 
zranění, ale doufám, že na novou sezo-
nu už budeme v plné síle,“ řekl kouč 

Aleš Strakoš, jehož tým začal přípravu 
na nový ročník první srpnový den. „Po 
sestupu, který jako mladší žáci nemů-
žeme ovlivnit, budeme v této sezoně 
hrát krajskou soutěž, skupinu A. Bude-
me se opět snažit hrát ofenzivní a kom-
binační fotbal a budeme rádi, když se 
budou rodiče i fanoušci mít na co dívat. 
Chceme se prezentovat kvalitní hrou,“ 
hlásí Strakoš, který má i jeden vzkaz 
pro mladé fotbalové naděje: „Rádi mezi 
sebou přivítáme další mladé sportovce, 
kteří mají chuť. Už se těšíme na další 
klání na zeleném pažitu.“

ŽENY SK BRUŠPERK

Trenér žen Adam Bialek: Hledáme systém mezi novými a zkušenými hráčkami

K brušperskému fotbalu neodmyslitel-
ně patří také ženský tým. Ten do nové 
sezony povede trenér Adam Bialek.

S jakým týmem do sezony půjdete?

V týmu máme nové hračky, které přišly 
na hostování. Máme tady taky mladé 
holky, které do ženského fotbalu čers-
tvě vstupují. Tréninkový systém mezi 
novými a zkušenými hračkami teprve 
hledáme.

Jaké ambice v sezoně budete mít?

Do následující sezony, právě vzhledem 
k tomu, že budeme mít hodně nových 
hráček, vstupujeme zatím s ambicemi 
hrát vyrovnaný fotbal, a pokud možno 
pokusit se získat nějaké ty body. Víme, 
že se na začátku sezony budeme hle-
dat, věřím však, že se nám to v podzim-
ní části podaří. Přes zimu pak budeme 
mít delší dobu na přípravu. Čekají nás 
stejné týmy jako loni, i u nich budou 
velké změny. 

Má brušperský fotbal mezi žena-
mi a dívkami stále kde brát?

Samozřejmě, že v rámci přípravy 
jednotlivých ženských kategorií se 
na různých akcích snažíme oslovo-
vat mládež a motivovat ji dosavad-
ními skvělými výsledky mladších 
žákyň. Sklízí to ovoce.

Jak se vlastně ženskému týmu poved-
la uplynulá sezona?

Sezona proběhla bez vážnějších zra-
nění. Je ale pravda, že nás v průběhu 
ročníku ze zdravotních důvodů opus-
tilo pár hraček, ty se však snad po 
vyřešení komplikací vrátí do tréninko-
vého procesu a do ženského kolektivu. 
Sezona byla celkem vyrovnaná, tedy až 
na poslední tři kola, která nám úplně 
nevyšla.

Byla soutěž hodně vyrovnaná?

Prostřední část jara jsme hráli spoustu 
vyrovnaných zápasů, ve kterých jsme 
mohli zvítězit, ale i prohrát. S týmy z 
vrchní části tabulky jsme hráli vyrov-
nané duely, v určitých zápasech s týmy 
ze spodní části tabulky jsme zase cíti-
li, že máme na vítězství, ale bohužel se 
nám nepodařilo dotáhnout zápas do 
vítězného konce. Ale to k fotbalu patří, 
ke hře patří nejen výhry, ale i prohry, 
které nás také posouvají vpřed.
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bude konat ve školní hale v Brušperku. 
Bude se soupeřit ve hře 3+0, ve které 
budou hrát a získávat zkušenosti naše 
nejmladší ročníky.

Kam byste letos chtěli dívky posu-
nout?

Hlavním cílem naší spokojenosti bude 
u mladších ročníků zdokonalová-
ní jejich herních dovedností s míčem 
a správné řešení základních herních 
situací. U starší kategorie, která pře-
chází na hru 7+1, bude cílem adaptovat 
se na novou herní strategii a začít hrát 
více takticky. 

Brušperk má silnou dívčí základnu. Je 
tady o fotbal stále zájem?

Ke konci minulé sezony se nám poda-
řilo k fotbalu dovést nové holky pře-
devším díky školnímu turnaji. Ten byl 
pořádán fotbalovým svazem a vybra-
né nefotbalistky si takto mohly fotbal 
vyzkoušet. Některé z nich s námi zača-
ly po turnaji trénovat a dostávají se 

postupně do týmu, za což jsme rádi. V 
současnosti dívčí tým zahrnuje napříč 
věkovými kategoriemi od šesti do 14 
let celkem třicet hráček. Každopádně 
budeme rádi za každou novou posilu, 
každá dívka od šesti let je u nás vítaná.

Mají mladé dívky o fotbal stále zájem?

Holky, až na pár výjimek, k fotbalu 
dovedou tatínci. Jsem velmi rád, že se 
nám nestává, že by některá z dívek po 
prvním tréninku už nepřišla. Fotbal je 
všestranný sport, který také podporu-
je týmovou spolupráci. Jsme rádi, že si 
to postupně uvědomují i rodiče, kteří 
ve sportu své děti podporují. Občas se 
totiž stane, že se holky ve škole zmíní 
spolužačkám, že hrají fotbal, ať to jdou 
také zkusit. Bohužel odpovědí bývá, že 
jim to rodiče nedovolí, protože „holky 
přece fotbal nehrají“. Toto tvrzení však 
naše fotbalistky svými výkony vyvrací. 

Souhlasíte, že ženský fotbal sílí na 
popularitě?

Obecně se ženskému fotbalu dostává 
stále větší popularity. I širší veřejnost 
už si začíná uvědomovat, že fotbal není 
jen mužským sportem. Holky se sko-
kově zlepšují ve veškerých sportovních 
dovednostech a aktivitách. I proto věří-
me, že pokud budou poctivě trénovat a 
vydrží jim zápal pro fotbal, jsou schop-
né si vybojovat místo mezi nejlepšími 
hráčkami v republice, třeba i v repre-
zentačních výběrech. 

Fotbal už není jen mužským sportem, říká trenér dívek Martin Polách

Ženský fotbal zažívá v celém světě vel-
ký boom. Důkazem jsou i brušperské 
dívky, které bude mít v nové sezoně na 
starost několik trenérů. Jedním z nich je 
Martin Polách.

Loňská sezona je minulostí. Ale přes-
to, jaká byla?

Loňskou sezonu hodnotíme určitě 
pozitivně. Po pauze se holky brzy dosta-
ly zpátky do tempa a předváděly výbor-
né výkony. Ty korunoval největší loňský 
úspěch, kterým bylo vítězství v dívčím 
republikovém turnaji ve Spytihněvi. 
Musíme samozřejmě ocenit celou loň-
skou sezonu, protože holky dokazovaly, 
že i menší klub s ne tak velkou členskou 
základnou je schopen porážet větší i 
prvoligové kluby, nebo je přinejmenším 
řádně potrápit. 

Jaká je příprava? Co všechno jste 
během ní stihli?

Pozvolnou přípravu jsme začali již 
během července dobrovolnými tré-
ninky zaměřenými hlavně na zába-
vu. Během srpna jsme začali trénovat 
dvoufázově a mimo tyto dva tréninky 
jsme si pro holky připravili ještě novin-
ku. Čeká je i kondiční tréninková dávka, 
bez míče. Bez řádné fyzické přípravy to 
totiž ve fotbale nejde. Během prázdnin 
se některé hráčky účastní taky fotbalo-
vých táborů Coerver My Football Camp 

a kempu fotbalové školy Ondry Kušní-
ra. Jako každý rok nás v polovině srpna 
čeká také fotbalové soustředění, kde 
spojujeme sportovní zážitky a podpo-
rujeme sportovní duch a týmovou hru. 
Letos se bude konat na Bouzově, kde 
bychom chtěli na závěr vyzvat k přátel-
skému utkání místní chlapecký tým.

Příprava je bohatá. Jaké budete mít v 
sezoně ambice?

Naši hlavní ambicí je přivést k fotbalu 
více dívek a užít si hru. Máme radost, 
když vidíme, jak je hra baví a samy 
bojují o co nejlepší výsledky. Co se týká 
nové sezony, tak hlavní novinkou je 
zahájení čistě dívčí ligy, do které jsme 
přihlásili dvě věkové kategorie pro hru 
5+1 u přípravek a 7+1 u žákyň. Očeká-
váme, že se budeme ucházet o nejvyšší 
příčky tabulky, našim cílem je obě tyto 
kategorie prvního ročníku vyhrát. Dále 
se již tradičně přihlásíme do turnaje 
Zimní ligy v halovém fotbale, který se 

DÍVKY SK BRUŠPERK
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Kluci se společně chtějí radovat z každého úspěch, říká trenér starší přípravky 
Miroslav Dryják

Brušperská mládež je velmi kvalitní. 
Důkazem je i starší přípravka, kterou 
má na starost trenér Miroslav Dryják.

Připravujete se na novou sezonu, jak 
ale vzpomínáte na tu předešlou?

Zúčastnili jsme se soutěží v okresech 
Frýdek-Místek a Ostrava a v obou jsme 
se pohybovali uprostřed tabulky, navíc 
jsme nastříleli hodně gólů. Jako trenéři 
jsme kladli důraz na to, aby mezi kluky 
panovala přátelská atmosféra a mys-
lím, že se nám to dařilo. Není samo-
zřejmostí, aby kluci v jednom týmu byli 
také kamarádi, ale my máme to štěstí, 
že tomu tak je. Kluci spolu chtějí hrát, 
nahrávat si a společně se radovat z 
každého úspěchu. Na tomto místě bych 
rád poděkoval nejen klukům za to, co 
do fotbalu dávají, ale i rodičům, kteří je 
podporují, protože bez těch by to v této 
kategorii ani nešlo. Jsem rád, že mohu 
být součástí týmu, který hraje s radostí, 
čehož si vážím. 

Kdy začínáte s přípravou?

Kluci si přes léto užili prázdnin. Během 
sezony trénují třikrát týdně, takže v létě 
měli dostatek času užit si i jiné než fot-
balové zážitky. Trénovat začínáme 22.8. 

a od září se rozběhnou fotbalové sou-
těže. 

S jakými ambicemi půjdete do nové 
sezony? Co všechno vás čeká?

Samozřejmě bychom chtěli dávat co 
nejvíce gólů, aby zápasy byly divácky 
zajímavé a kluci si užili své fotbalové 
oslavy. V následující sezoně budeme 
hrát dvě úrovně soutěží v ostravském 
okrese. V kategorii 2012 a 2013 se 
zúčastníme Poháru mládeže pořáda-
ného Fotbalovou asociací ČR. 

Přišli k vám noví talentovaní hráči?

V Brušperku máme to štěstí, že vzhle-
dem k velmi dobře vybavenému areálu 
a podmínkám, které máme a můžeme 
fotbalistům nabídnout, se nám stále 
hlásí noví hráči. A to i z okolních obcí. 

U dětí se na výsledky nehraje, ale 
přesto, s čím byste byl letos spokojen?

Pro mě je nejdůležitější, že to kluky baví 
a z tréninků i zápasů odchází šťast-
ní. Hra je baví, a pokud se ještě poda-
ří vyhrát, pak je to pro ně samozřejmě 
nejvíc. Mým přáním by bylo, aby jim 
toto nadšení vydrželo do dalších let. 

Minulá sezona ukázala, že brušper-
ská mládež je silná a stále má kde 
brát. Souhlasíte?

Souhlasím. V kategorii, kterou trénu-
ji, tedy ročníky narození 2012 a 2013, 
vidím mnoho kluků, kteří mají předpo-
klad dotáhnout to daleko. To ale samo-
zřejmě závisí na mnoha faktorech. Nic-
méně ročník 2013 nemá tak širokou 
základnu a určitě bychom uvítali nově 
příchozí fotbalisty. 

Je v mladých hráčích stále velký 
potenciál?

Stále ten potenciál cítím. Kluci chtějí 
hrát, chtějí trénovat a chtějí se zlepšo-
vat. To jsou samozřejmě ty základní 
předpoklady pro to, aby se posouvali a 
jejich výkon se zlepšoval.
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PŘEDPŘÍPRAVKA SK BRUŠPERK

Předpřípravka a mladší přípravka budou trénovat společně. Hlavní je radost 
ze sportu, říká Adam Trač

Kategorie předpřípravky a mladší pří-
pravky, tedy ročníky 2015 a 2014, budou 
od září trénovat společně. Na starost 
je budou mít trenéři Andrej Foltýnek, 
Tomáš Hovjacký, David Pouch a Adam 
Trač. „V této věkové kategorii vůbec 
nejde o výsledky. Hlavním cílem je, 
aby měli kluci radost ze sportu, bavi-
lo je to a naučili se základním herním 
návykům a dovednostem, které se jim 
do budoucna budou hodit,“ říká Trač. 
Předpřípravka se v minulém ročníku 
zúčastnila Krajské zimní ligy, kde si 
kluci poprvé vyzkoušeli, jaké to je hrát 
soutěžní zápasy, během nichž jim fan-
dili jejich rodiče a příbuzní. Kategorie 
mladší přípravky, ročníky 2014 a 2013, 
se Krajské zimní ligy účastnila také a 
dokonce v ní postoupila do finálové-
ho turnaje. Kluci v této kategorii hráli 
taky Okresní přebor Frýdku-Místku, 
ve kterém odehráli spoustu kvalitních 
zápasů. Na jaře se pak výběr ročníku 
2014 a 2015 s pomocí dvou šikovných 
děvčat zúčastnil turnaje ve Staříči, kde 
skončil druhý. „Letos kluci budou hrát 
Městskou soutěž U9 v Ostravě. Hraje se 
klasickým herním systémem podzim 
– jaro a našimi soupeři budou muž-
stva stejně starých fotbalistů z Václa-
vovic, Vratimova, Heřmanic, Polanky, 
Krásného Pole, Staré Bělé a fotbalistky 
z Vítkovic. Od soutěže očekávám, že si 
všichni kluci zahrají dobrý fotbal pro-
ti kvalitním soupeřům a soupeřkám, 

navíc získají návyk pravidelného ryt-
mu zápasu v týdnu, ne pouze nárazové 
turnaje,“ těší se Trač, který má s kolegy 
v kádru aktuálně okolo 15 kluků. „Bude-
me je nasazovat tak, ať si zahrají všich-
ni a hlavně, aby se všichni zlepšovali a 
fotbal je bavil,“ říká Adam Trač, jehož 
svěřenci začínají s  tréninky na novou 
sezonu první školení den, tedy 1. září. 
„Rádi mezi sebou uvítáme nové zájem-
ce o fotbal,“ dodal. V zimě pak budou 
kluci hrát opět krajskou zimní ligu ve 
formátu 3+3. „Tady postavíme více 
mužstev, s cílem herního vytížení pro 
všechny kluky v týmu,“ prozradil Trač, 
který si základnu brušperského fotbalu 
hodně pochvaluje. „Máme tady spous-
tu šikovných mladých fotbalistů. Když 
se ohlédnu za poslední rokem, tak jsem 
spokojen s tím, že se kluci posunuli 
dopředu. Už v takovém útlém fotba-
lovém věku je patrný, při pravidelném 
tréninku, výkonnostní progres. Na klu-
cích je vidět chuť se zlepšovat, a to mi 
dělá největší radost,“ uzavřel.
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STARÁ GARDA SK BRUŠPERK

Stará garda: Fotbal, pivo i brigády

Fotbal, to je láska na celý život. Své 
by o tom mohli vyprávět hráči, kteří v 
Brušperku nastupují za starou gardu. 
Ta se týden co týden, vždy v pondělky, 
schází, aby hráči společně potrénova-
li, ale taky poklábosili u pivka. „Druhá 
fáze musí být,“ usmál se Zdeněk Pavlas, 
který je jedním z těch, kdo má starou 
gardu na starost. Hráči staré gardy ale 
také pomáhají na brigádách. „Po konci 
sezony se dělala úprava hřiště, se kte-
rou jsme pomáhali. Bylo třeba vysypat 
díry hlínou, dát tam trávní semeno, 
do brankoviště, které je zničené nej-
víc, zase trávní koberce,“ uvedl Pavlas 

a dodal: „Během roku jsme taky natí-
rali zábradlí. Když správce potřebuje 
pomoct, tak se chlapi ze staré gardy 
vždy rádi zapojí.“ Stará garda, která má 
okolo třiceti členů, pravidelně hráva-
la i zápasy, během loňské sezony však 
nenastoupila do akce ani jednou. „Plá-
noval se turnaj tří vesnic, na poslední 
chvíli to ale všichni odmítli, což nám 
bylo hodně líto,“ přiznal Pavlas. Letos 
na podzim už by si ale stará garda, kte-
rá je určena pro hráče od 35 let, zahrát 
měla na turnaji Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice. Ten by měl proběh-
nout v brušperské hale. 

HODNOCENÍ JARNÍ ČÁSTI

Hodnocení jarní části roku 2022 ročníků 2009 a 2010 SK Brušperk.

Oproti jarní části roku 2021 se 
tentokrát podařilo dohrát všechny 
soutěže. V  Krajské zimní lize, 
kde jsme měli celkem 3 družstva 
mladších žáků, jsme po 5 turnajích 
obsadili 3, 7. + 8. místo.  Kazem jarní 
části mistrovských soutěží je sestup 
družstev žáků z  krajského přeboru, 
kde se nepodařilo vyřešit nedostatek 
hráčů ročníků 2007 + 2008. A kluci 
ročníku 2009 nemohli těm starším 
konkurovat. Mladší žáci „A“ skončili 
v  krajském přeboru na pátém místě. 
Mladší žáci „B“ hráli Městský přebor 
v Ostravě, kde se umístili na druhém 
místě. Za družstva Mž hrávali zbylí 
kluci ročníku 2009 a kluci ročníků 
2010+2011. Detailnější hodnocení je 
už na trenérech. Poslední akcí jarní 
části byl turnaj ve Vřesině, kde jsme 
postupně porazili Velkou Polom, 
Vřesinu, Klimkovice, Hukvaldy a 
Třebovice, turnaj jsme vyhráli. 

Jarní sezónu jsme zakončili 
pravidelným kempem od 30.6. do 
6.7. Ten se uskutečnil opět jako 
příměstský a zúčastnilo se ho 32 
kluků, i když někteří ne celého. 
V testech si mohli kluci porovnat svoje 
schopnosti s  ostatními spoluhráči a 
rovněž odhalit to, kde mají rezervy. 
Výsledky byly vyrovnanější, mezi ty 
nejlepší patřili bratři Tračovi, Glivický 
Jonáš, Klesnil Tomáš, Šajer Adam, 
Káňa Vojta. Náplni kempu byly další 
zajímavé akce. Zúčastnili jsme se 
utkání mistrovství Evropy žen do 19 
let ve Frýdku včetně návštěvy fan 
zóny, kde si kluci zkusili některé 
soutěže. V  rámci těchto aktivit jsme 
si byli zahrát fotbalgolf v  Rybí, což 
je spojení minigolfu a fotbalu. A 
v  Ostravě jsme si zahráli minigolf. 
Dále se uskutečnil přechod z Palkovic 
na rozhlednu nad Chlebovicemi, 
aby se nakonec neuskutečnil návrat 



20 @skbrusperk

k  autobusu do Palkovic a kluci došli 
po svých až do Brušperku. V  úterý 
5.7. jsme se zúčastnili akce Penaltový 
král na Hukvaldech. Této akce se 
zúčastnilo 73 kluků do 15 let a i 
tentokrát jsme dosáhli na oceňována 
místa. Na 3. místě se umístil David 
Tobiáš, na 7. Klesnil Tomáš, na 9. Holík 
Vít, na 10. Vašica Richard, na 12. Filípek 
Viktor, na 13. Jurečka Sebastián, na 
20., posledním oceňovaném, Gros 
Daniel. A na 17. Milatová Eliška. Slušné 
zastoupení. Mezi brankáři skončil na 
3. místě Klečka Jan.  

Dvakrát jsme byli plavat v  našem 
bazénu. Obědy a večeře jsme měli 
v restauraci U Hynečků. Za výbornou 
stravu patří velké poděkování 
personálu v  čele s  paní Žaludovou. 
Svačiny a dokrmování hladových 
krků nám zajišťovaly maminky v čele 
s  paní Vyvialovou a Pojezdalovou. 
I jim patří poděkování, že nikdo 
nezahynul hlady. O vyplnění času na 
kempu se starali trenéři pánové Trač, 
Pojezdala, Průša, Vida, Pudich, a dva 
naši mladí pomocníci David Bejoch a 

Eliška Pojezdalová. Všem patří velké 
poděkování za zdárný průběh kempu, 

někdy jsme se rozcházeli s kluky až po 
půl deváté večer. Takže zážitků bylo 
spousta. Navíc jsme měli jednotná 
trička, což k takovým akcím už patří.

Jak na podzim? Po sestupu z krajského 
přeboru budeme v  této sezóně 
hrát krajskou soutěž, skupinu „A“. 
Kluci ročníků 2009 budou společně 
s ročníkem 2008 hrát soutěž starších 
žáků, ročníky 2010+2011 budou hrát 
soutěž mladších žáků. Doufám, že se 
na hřiště vrátí kluci, kteří z  důvodů 
přestali mezi námi objevovat. 
Sejdeme se koncem července, 
informace by měly být na stránkách 
www.fotbal-brusper.cz, odkazy starsi 
zaci, mladsi zaci. Mistrovské zápasy 
začínají 27.8.2022
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ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2022

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

NE 7.8. 17:00 Vřesina : SK BRUŠPERK AUTA

SO 13.8. 10:30 Český Těšín : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 8:40

SO 20.8. 16:30 SK BRUŠPERK : Pustá Polom

ST 24.8. 17:00 SK BRUŠPERK : Dolní Datyně

NE 28.8. 16:30 Kobeřice : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14:30

SO 3.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Heřmanice

SO 10.9. 16:00 Háj ve Slezsku : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 14:15

SO 17.9. 15:30 SK BRUŠPERK : Bolatice

SO 24.9. 15:30 Řepiště : SK BRUŠPERK AUTA

SO 1.10. 15:00 SK BRUŠPERK : Slavia Orlová

SO 8.10. 15:00 Jakubčovice : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 13:00

SO 15.10. 15:00 SK BRUŠPERK : Petřvald n.M.

NE 23.10. 14:30 Oldřišov : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 12:30

SO 29.10. 14:30 SK BRUŠPERK : Dolní Benešov

SO 5.11. 10:15 Vratimov : SK BRUŠPERK AUTA

SO 12.11. 14:00 SK BRUŠPERK : Vřesina

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2022

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

známka
doprava

NE 21.8. 16:30 SK BRUŠPERK "B" : Dolní Lhota

SO 27.8. 16:30 Michálkovice "A" : SK BRUŠPERK "B" BUS (KA)
14:50

NE 4.9. 16:00 SK BRUŠPERK "B" : Markvartovice

SO 10.9. 16:00 Koblov : SK BRUŠPERK "B" BUS (JA) 
14:20

NE 18.9. 15:30 SK BRUŠPERK "B" : Václavovice

SO 24.9. 15:30 Polanka "B" : SK BRUŠPERK "B" BUS (JA)
14:00

ST 28.9. 15:30 Hošťálkovice : SK BRUŠPERK "B" BUS (KA)
13:50

NE 2.10. 15:00 SK BRUŠPERK "B" : Šenov

SO 8.10. 15:00 Pustkovec : SK BRUŠPERK "B" BUS (JA) 
13:20

SO 15.10. 15:00 Petřkovice : SK BRUŠPERK "B" změna pořa-
datelství

SO 22.10. 14:30 Slovan Ostrava : SK BRUŠPERK "B" tráva Hulváky AUTA

NE 30.10. 14:30 SK BRUŠPERK "B" : Vratimov "B"

SO 5.11. 14:00 Hrušov : SK BRUŠPERK "B" škvára AUTA
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ŽENY - MSDŽ, SK. A
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště / 

poznámka
doprava

NE 4.9. 10:00 MFK Vítkovice : SK BRUŠPERK Slovan-Hul-
váky

AUTA

NE 11.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Loděnice

NE 25.9. 15:30 MSK Orlová : SK BRUŠPERK Na Stuchlí-
kovci

BUS (JA) 
13:45

ST 28.9. 10:00 SK BRUŠPERK : Bílovec změna ter-
mínu

SO 8.10. 15:00 Gascontrol Havířov : SK BRUŠPERK BUS (JA) 
13:20

NE 16.10. 14:30 SK BRUŠPERK : Český Těšín

SO 22.10. 10:00 AFC Veřovice : SK BRUŠPERK

SO 30.10. 10:00 SK BRUŠPERK : FK Frýdek-Místek změna ter-
mínu

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2022

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

NE 14.8. 10:30 Řepiště : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 9:00

NE 21.8. 10:00 SK BRUŠPERK : Bohumín

NE 28.8. 15:00 Velké Heraltice : SK BRUŠPERK BUS (JA) - 12:45

NE 4.9. 10:00 SK BRUŠPERK : Heřmanice

NE 11.9. 13:45 Dolní Benešov : SK BRUŠPERK BUS (JA) - 11:45

NE 18.9. 10:00 SK BRUŠPERK : Břidličná

NE 25.9. 10:30 Slavia Orlová : SK BRUŠPERK BUS (KA) - 8:45

NE 2.10. 10:00 SK BRUŠPERK : 1. FC Poruba

SO 8.10. 10:00 Ostrava-Jih : SK BRUŠPERK AUTA

NE 16.10. 10:00 SK BRUŠPERK : Malé Hoštice

NE 23.10. 11:30 Raduň : SK BRUŠPERK BUS (JA) - 9:40

NE 30.10. 10:00 SK BRUŠPERK : Inter. Petrovice

SO 5.11. 11:45 Doubrava : SK BRUŠPERK BUS (JA) - 10:00

ŽÁCI - KRAJSKÝ PŘEBOR
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště doprava

SO 27.8. 9:30 st.
11:15 ml.

Hlubina : SK BRUŠPERK umělá tráva BUS (KA) 
8:00

SO 3.9. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Heřmanice

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

Ludgeřovice : SK BRUŠPERK BUS (KA) 
7:15

SO 17.9. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Polanka n.O.

SO 24.9. 10:00 st. 
11:45 ml.

Město Albrech-
tice

: SK BRUŠPERK BUS (KA)
7:30

SO 1.10. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : FC Ostrava Jih

NE 9.10. 10:00 st.
11:45 ml.

MFK Bruntál : SK BRUŠPERK Staré Město 
- tráva

BUS (KA) 
7:30

SO 15.10. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : Dolní Benešov

SO 22.10. 9:00 st. 
10:45 ml.

SK BRUŠPERK : 1. FC Poruba "B"

SO 29.10. 10:00 st. 
11:45 ml.

Bolatice : SK BRUŠPERK tráva "B" BUS (KA) 
8:10

SO 5.11. 10:00 st. 
11:45 ml.

Kravaře : SK BRUŠPERK BUS (KA) 
8:10
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „B“ - MĚSTSKÁ SOUTĚŽ, SK. B
DATUM VÝKOP DOMÁCÍ : HOSTÉ hřiště /  

poznámka

? upřesníme SK BRUŠPERK : Václavovice změna termínu 
z 25.8.

ČT 8.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Vítkovice-dívky

PO 12.9. 16:30 Vratimov : SK BRUŠPERK

ČT 22.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Heřmanice

PO 26.9. 16:00 Polanka : SK BRUŠPERK

ST 5.10. 16:00 Krasné Pole : SK BRUŠPERK

ČT 13.10. 16:00 SK BRUŠPERK : Stará Bělá

ČT 20.10. 16:00 Šenov : SK BRUŠPERK

ČT 27.10. 16:00 SK BRUŠPERK : Řepiště

PO 31.10. 16:00 MFK Vítkovicve "B" : SK BRUŠPERK tráva Klegova

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

ST 7.9. 16:00 SK BRUŠPERK : MFK Vítkovice

ST 14.9. 16:00 Akad. Baník Ostrava : SK BRUŠPERK tráva Bazaly

ST 21.9. 16:00 SK BRUŠPERK : Polanka nad Odrou

ÚT 27.9. 16:30 Velká Polom : SK BRUŠPERK

PO 3.10. 16:00 Vřesina : SK BRUŠPERK

ST 12.10. 16:00 SK BRUŠPERK : Hlučín

ST 19.10. 16:00 FC Poruba : SK BRUŠPERK UT - SaP Poruba

ST 26.10. 16:00 SK BRUŠPERK : Petřkovice
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