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Úvodník předsedy sk Brušperk

začíná nám jarní část sezóny 2017/2018 
a máme před sebou nelehké úkoly. V první 
řadě bychom rádi dotáhli do úspěšného kon-
ce projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště 
s  umělým povrchem“. Věřím, že se nám to 
i přes stávající komplikace ohledně vlastnic-
tví hřiště podaří zdárně vyřešit a na podzim 
si zahrajeme na druhém hřišti s umělým po-
vrchem. Držte nám palce, ať všechno dobře 
dopadne. 
Za  druhé, co se týká technického zázemí, 
tak musíme upravit havarijní stav hlavního 
hřiště, kde se nám na pravé straně u tribu-
ny „zhroutilo“ odkanalizování hrací plochy 
a hřiště je při deštivém počasí skoro nepou-
žitelné, takže musíme s omezenými finanč-
ními prostředky hřiště udržet až do  letní 
přestávky, kdy chceme provést částečnou 
opravu. 

A teď už ke sportovní stránce a začnu muž-
stvem mužů. Podařilo se nám získat podpisy 
dvou odchovanců a  to v  prvé řadě podpis 
Petra Cigánka, českého reprezentanta, hrá-
če Baníku Ostrava, Opavy…, který se vrací 
ve svých jednatřiceti letech zpět do Brušper-
ku. Jsme velice hrdí, že jsme ho získali zpět 
a že bude hrát v našem dresu. Dále se nám 
podařilo získat podpis hráče Petra Lisické-
ho, který strávil většinu své hráčské kariéry 
v druholigovém Třinci. Tito hráči by měli být 
hlavními pilíři mužstva mužů a kolem nich 
bychom chtěli vybudovat mužstvo složené 
převážně z  mladých hráčů a  odchovanců 
našeho klubu. To byl také důvod, proč došlo 
ke změně na místě trenéra, kde od jara bude 
trénovat mužstvo mužů Ondrej Hančin ml., 
který dovedl dorostenecký tým v  podzimní 
části letošního ročníku na první místo v ta-
bulce. 
Věřím, že tyto změny nás posunou výš jak 
sportovně, tak pozvednou naši vizi vybudo-
vat v Brušperku mladý a perspektivní tým. 
V kategorii dorostu a žen očekávám po spor-
tovní stránce zachování pozic v  tabulce, 
které odpovídali jejím výkonům v podzim-
ní části. Nejtěžší úkol nás čeká v  kategorii 
žáků, kde se musíme vyrovnat s  kritickým 
nedostatkem hráčů ročníku 2003 a  udělat 
vše pro to, abychom v jarní části dosáhli lep-
ších výsledků než tomu bylo na podzim. 
Takže sportovní přátelé, příznivci, sponzoři 
a všichni, kteří pomáháte brušperskému fot-
balu,  zvu Vás co nejsrdečněji na jarní část 
fotbalové sezóny. 

Ing. Pavel Prejda 
předseda Spolku SK Brušperk

Vážení sportovní přátelé,
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Muži sk Brušperk

Trenér A týmu mužů SK Brušperk Ondrej Hančin: Cíle máme ty nejvyšší, chceme se 
porvat o postup 

zachovají lásku k fotbalu a zlepšují své fot-
balové dovednosti. 
Závěrem si dovoluji pozvat fanoušky 
na  naše utkání všech kategorií. Věříme, že 

nám diváci zachovají přízeň a  budeme se 
snažit, aby co nejčastěji odcházeli z našeho 
stadionu spokojeni. 
Svatopluk Slovák – tajemník SK Brušperk

V podzimní části soutěže A tým ze třinác-
ti zápasů sedmkrát vyhrál, jednou remi-
zoval a  pětkrát svým soupeřům podlehl. 
Mužstvo získalo celkem 22 bodů při skóre 
29 vstřelených a 19 inkasovaných branek. 
V  průběžné tabulce znamená 4. místo. 

Na  vedoucí Dobratice ale SK Brušperk 
ztrácí jen tři body. Trenér Ondrej Hančin 
je přesvědčen, že Petr Cigánek a  Petr Li-
sický, kteří tým v zimní přestávce posílili, 
přinesou potřebnou kvalitu a prokáží vůd-
čí schopnosti jak na hřišti, tak i v kabině. 

O čtvrtém březnovém víkendu startují mis-
trovské soutěže. SK Brušperk budou v sou-
těžích Moravskoslezského krajského fotba-
lového svazu jako obvykle reprezentovat 
čtyři družstva. 
Mužstvo dospělých vstoupilo do  nového 
kalendářního roku pod vedením nového 
trenéra Ondry Hančina. V  polovině sou-
těže 1. A  třídy skupiny B jsme na čtvrtém 
místě tabulky, kdy na  vedoucí Dobratice 
ztrácíme pouhé tři body. Jsme přesvědčeni, 
že už na  podzim jsme disponovali jedním 
z nejkvalitnějších kádrů v soutěži a pozitiv-
ní zprávou je, že z mužstva nikdo neodešel. 
Naopak jsme získali z  Havířova dvě zvuč-
né posily, naše odchovance Petra Cigánka 
a Petra Lisického, kteří ve své kariéře zane-
chali poměrně výraznou stopu v  profesio-
nálních soutěžích. Uvedené skutečnosti by 
nás mohly naplňovat optimismem a mnozí 
v  nás vidí největšího kandidáta na  postup 
do krajského přeboru. Bohužel se ne zcela 
vydařila zimní příprava, kterou provázala 
slabá tréninková účast hráčů a bez tréninku 
se nedá hrát ani na krajské úrovni. Výsledky 
v  přípravě jsou také střídavé. Tudíž je vel-
kým otazníkem, jak si mužstvo v soutěži po-
vede. Vzhledem ke kvalitě hráčského kádru 
a vytvořeným podmínkám však nemůže být 
na  místě alibismus a  naším cílem nemůže 
být nic jiného, než bojovat o nejvyšší příčky 
a  kombinačním útočným fotbalem uspo-
kojit i  náročného brušperského fanouška. 
Vedle toho chceme zapojovat do hry i talen-
tované dorostence a postupně je tak připra-

vovat na vstup do dospělého fotbalu. 
Nejvyšší ambice máme i v kategorii doros-
tu, kdy mužstvo po podzimu vede krajskou 
soutěž. Trenérem se stal dosavadní asis-
tent O. Hančin starší. Mužstvo absolvovalo 
v zimní pauze turnaj v Orlové a v přípravě 
využilo hřiště s umělohmotným povrchem 
ve Vratimově. Ani tady kádr nedoznal změn 
a  věříme, že dorostenci budou pokračovat 
ve výborných výkonech a výsledcích z pod-
zimu. 
Největší problém brušperského fotbalu 
v současné době představuje kategorie star-
ších žáků. Starší žáci byli dlouhá léta naší 
pýchou a  umísťovali se na  předních příč-
kách krajského přeboru. Nyní trochu doplá-
címe na naši kvalitní práci s mládeží, neboť 
největší talenti odcházejí do oddílů profesi-
onálního fotbalu a  to v kombinaci se slab-
ším ročníkem 2003 způsobilo, že po dlouhé 
době nám hrozí sestup z krajského přeboru 
do  krajské soutěže. Neházíme však flintu 
do  žita. Úsek mládeže jsme posílili o  no-
vou pozici šéftrenéra mládeže, kterou od 1. 
února zastává Petr Cigánek. Řešení situace 
v této kategorii je nyní jeho prvořadým úko-
lem. Do sestavy se vrátil z Vítkovic Tonda 
Pelíšek a jednáme o dalším posilnění hráč-
ského kádru zejména o  kluky z  okolních 
obcí. Věříme, že se mužstvo pod vedením 
trenéra Andrejka ještě o  záchranu pope-
re. V tabulce lépe jsou na tom mladší žáci, 
(kluci ročníků 2005 a 2006), kteří taktéž za-
hájí jarní boje v krajském přeboru. Zde však 
o výsledky až tolik nejde, hlavně ať si kluci 

sportovní činnost kluBu

Týmy SK Brušperk mají před zahájením jarní části mistrovských soutěží vysoké am-
bice a věří v podporu diváků 
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Co se týká příchodů, tak přišli pouze dva 
noví hráči, ale zato velmi kvalitní. Petr 
Cigánek a  Petr Lisický, se kterými jsem 
svého času působil ještě v Baníku Ostra-
va, jsou výrazné posily. Jsou to oba veli-
ce zkušení borci, proto si od nich slibuji 
nejen zmiňovanou kvalitu, ale také vůdčí 
schopnosti jak na  hřišti, tak i  v  kabině. 
Cigánek hrával první i druhou ligu, Lisic-
ký zase dlouhé roky druhou, proto očeká-
vám, že svým přístupem strhnou i ostatní 
k  větší docházce, která nám na  podzim 
výrazně chyběla. Sám k tomu určitě budu 
chtít také přispět kvalitou tréninků. 
Jak to vypadá s  dorostenci? Moh-
li by se ti nejlepší postupně prosadit 
i do A týmu mužů? 
Máme i  nadějné dorostence, které 
od  loňské sezony jako trenér také vedu. 
A chceme jim dát určitý prostor, pokud 
budou nadále prokazovat tu výkonnost, 
co měli na podzim. Už jen to, že trénují 
společně s muži a naskočili i do příprav-
ných utkání, je pro ně velká motivace pro 
další práci a  obrovská zkušenost. Dou-
fám, že se to projeví na  jejich výkonech 
v  jarní části dorostenecké soutěže. Týká 
se to  obránce  Jana Čejky (ročník  2001), 
který má obrovský potenciál a nebýt jeho 
dlouhodobého zranění, možná už by 
byl pevnou součástí A  týmu. Obdobně 
je na  tom i  Matěj Brejla  (1999),  zálož-
ník,  kapitán a  tahoun našeho dorostu, 
který má vynikající fotbalovost a  vyso-
kou rychlost, i  od  něj si hodně do  bu-
doucna slibuji. Daniel Vrána  (1999) 
je  útočník,  nejlepší střelec dorostu, ve-
lice silný na  míči, v  osobních soubojích 
a  v  zakončení, Stanislav Bajer (2000) je 

pak velice pracovitý, poctivý a technicky 
dobře vybavený obránce. Lukáš Friedl je 
univerzál,  ten musí hodně zapracovat 
na práci s míčem, jinak fyzicky je na tom 
velice dobře.  V  dorostu jsou i  další na-
dějní hráči, ale je na každém z nich, jak 
svou šanci chytí „jak se říká za  pačesy“. 
Pevně věřím, že na  utkání našeho týmu 
mužů začne chodit větší počet diváků 
než doposud a  že si je udržíme svými 
předvedenými výkony a  hlavně kvalitní 
hrou.
Před sezonou nebylo tajemstvím, že 
mužstvo SK Brušperk chce bojovat 
o postup…
Také cíle pro jarní část sezony máme jen 
ty nejvyšší. Uvidíme, na co to bude stačit. 
Samozřejmě se chceme porvat o  postup, 
když ztrácíme 3 body na první tým sou-
těže. Bylo by alibistické, kdybych tvrdil 
cokoli jiného, a musím přiznat, že takový 
přístup vysloveně nesnáším. Na  druhou 
stranu, pokud se to nepovede, tak jedeme 
dál, já chci v první řadě stabilizovat kádr 
a vytvořit tým, který bude táhnout za je-
den provaz. Hlavně, abychom byli dobrá 
parta. Já sám týmu, který momentálně 
mám, věřím. Samozřejmě je mi ale jasné, 
že pokud chceš něco dokázat, tak musíš 
mít i  potřebné štěstí a  hlavně musíš být 
zdravý. A  to bych chtěl klukům popřát 
do jarní sezóny ze všeho nejvíc.
Zapracovali jste v přípravě na něčem, co 
vás třeba stálo body v první půlce sou-
těže?
Nevím, jestli nás to stálo body na  pod-
zim, ale chceme zapracovat na standard-
ních situacích, jak obranných tak útoč-
ných, tam jsme měli obrovskou rezervu.

Jak probíhala příprava na  jarní část 
soutěže a  jak se mužstvu dařilo v  pří-
pravných zápasech? Neovlivnilo pod-
mínky až příliš negativně nepříznivé 
počasí?
Spokojenost s  přípravou bych ohodnotil 
tak na padesát procent, tím myslím účast 
hráčů na trénincích. V samotných trénin-
kových jednotkách kluci ale pracovali ve-
lice dobře. Sehráli jsme i přípravná utká-
ní. Ať už s Kozmicemi, kdy jsme zvítězili 
7:5, či další zápas s Řepištěm, ve kterém 
jsme prohráli 4:5. Musím ale upozornit, 
že výsledky v  přípravě mě vůbec nezají-
mají, jelikož jsme se z  různých důvodů, 
hlavně kvůli nemoci, vždy sešli v  dese-
ti lidech a  doplnili   to kluky z  dorostu. 
Ty si chceme určitě vyzkoušet a  pomalu 
je zapracovávat do  mužského fotbalu. 
Přípravná utkání jsou ale hlavně o  tom, 
abychom si vyzkoušeli co nejvíce věcí 
a hlavně také proto, aby to kluci odmakali 
a splnilo to kondiční stránku. 
A  jak výsledky a  hra, napověděly vám 
něco pro jarní sezonu? 
Napovědělo mi to opravdu hodně. Chtěl 
bych hrát rychlý a útočný fotbal s kvalit-
ním držením míče. V  těch dosavadních 
zápasech, až na některé momenty, se nám 
to zatím moc nedařilo, často jsme situace 
přehrávali a  zbytečně přidržovali. Také 
mi chyběl větší důraz v osobních soubo-
jích a  hlavně to nejpodstatnější, a  to je 
zakončení. Pořád hledáme někoho lépe 
postaveného a přitom to máme připrave-
no v ideální pozici na zakončení, více by 
to měli kluci brát na sebe.
Nemáte nějaké hráče po přípravě zraně-
né tak, že s nimi nemůžete pro jarní část 
soutěže počítat? 

Pro jarní část by měli být snad všichni 
v  pořádku, pokud se nám ještě ve  zbý-
vající fázi přípravy nikdo nezraní. Ale 
hned v úvodu se nám to trochu rozpadlo, 
gólman Smolík byl mimo celou přípravu 
z  důvodu nespecifikované nemoci, snad 
se zapojí poslední týden před mistrov-
ským utkáním. Na měsíc vypadl Havlíček 
s výronem kotníku, svalové zranění zase 
postihlo Chrašče, který absolvoval pouze 
jeden trénink. Petr Zajac odjel na tři týd-
ny na Filipíny, Vojtek se zapojil až během 
února, jelikož byli s  přítelkyní v  očeká-
vání. Tímto bych jim chtěl ještě jednou 
popřát mnoho zdraví pro prvorozeného 
syna. Poslední do  party byl Coufal, ten 
vynechal měsíc z  osobních důvodů, ale 
snad už je vše v pořádku. Do toho nepo-
čítám, že na  týden kvůli nemoci vypadl 
snad každý jeden hráč. Pevně věřím, že 
závěrečnou část přípravy absolvujeme 
v  co možná  největším počtu.
Jak vypadá kádr ve  srovnání s  podzi-
mem? Přišly po  první půlce soutěže 
do Brušperku i nějaké nové posily? 
Co se týká hráčského kádru, tak do  ji-
ných týmů neodešel nikdo. Pouze Karlík 
přerušil kariéru z časových důvodů. Fol-
ta, který chyběl celý podzim, se chystá 
na  operaci kolena, takže s  ním nemůže-
me počítat ani pro jarní část soutěže. Go-
rovič je stále zaneprázdněn pracovními 
povinnostmi a nevypadá to, že by se ještě 
vrátil k fotbalu. Já jsem ukončil  hráčskou 
kariéru a stal jsem se hlavním trenérem. 
V  přípravě už jsem ale musel do  utkání 
zasáhnout, jelikož nás bylo málo. Obdob-
né to bude i v jarní části, mohl bych po-
případě naskočit do utkání, kdyby to bylo 
nutné. Tolik k odchodům. 
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Věkový rozsah mladých fotbalistů, 
na  které budete jako šéftrenér dohlížet, 
je poměrně široký. Takže asi každý tým 
bude mít tréninky trochu odlišné. Na co 
chcete klást největší důraz?
Každá věková kategorie je z hlediska výuky 
pohybových aktivit specifická. U dětí by se 
trenéři neměli v  žádném případě specia-
lizovat cíleně na fotbal, ale měli by u nich 
rozvíjet především všestranný pohyb 
a  chuť sportovat. Některé jsou pohybově 
zdatnější, jiné méně, to je dáno přirozeným 
vývojem. Ve věku do 10 až 12 let bych vi-
děl jako velký problém, pokud by měly být 
pohybově vyspělejší děti jakkoliv upřed-
nostňovány před ostatními. Výsledek bývá 
takový, že ty „slabší“ to odradí a ti „zdatněj-
ší“ pak často získají dojem, že jsou ve všem 
nejlepší a nemusí se dále snažit a rozvíjet. 
Úzce s tím souvisí i to, jak v tomto ohledu 
na děti působí jejich rodiče. Největší důraz 
napříč všemi věkovými kategoriemi by měl 
být kladen na to, že sport a pohyb má být 
v první řadě zábava. Pokud bude sport děti 
bavit, rády přijdou znovu a přivedou další 
kamarády s sebou.
Fotbal se jako každý sport hraje na  vý-
sledky. Občas se ale mluví o tom, že když 
jsou mladí hodně svázaní taktikou, tak 
to ubíjí jejich individualitu a  neumožní 
jim to ukázat, co v nich je. Jak to vnímá-
te jako fotbalista, který hrál 1. ligu a byl 
i  součástí mládežnických reprezentač-
ních výběrů?
Pokud to hodně zobecním, tak každý ur-
čitě pochopí, že obrovský rozdíl v chápání 
taktiky bude mezi profesionálním hráčem 
a třeba 10letým dítětem. Pokud se od mlá-
dí dítě zajímá o fotbal, sleduje utkání ligy 
mistrů v televizi, bude i fotbalovým myšle-

ním mnohem dál než jiní, kteří si přijdou 
užít zábavné odpoledne s kamarády na tré-
nink. Tak je to ale v jejich věku v pořádku 
a  neměli by být jakkoliv vázáni taktikou. 
Základem výchovy mladých fotbalistů 
není taktika, ale rozvoj všestranných pohy-
bových dovedností spolu s  individuálním 
rozvojem techniky s míčem. 
Mohl byste jmenovat trenéra, kte-
rý vám jako fotbalistovi dal nejvíce?  
Musím zmínit pana Karla Večeřu, který mě 
trénoval v Baníku Ostrava. Na něj si vždy 
vzpomenu ve  spojení zábavy a  týmové 
soudržnosti. Trenérská činnost na  úrovni 
klubu a reprezentace je velmi odlišná, zde 
musím jmenovat pana Michala Bílka, který 
uměl tým velmi dobře takticky připravit.
Jste rodilý „Brušperák“, začínal jste tady 
i s fotbalem. Na co, nebo na koho, si s od-
stupem času nejvíce 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. 
Počet týmů, trenérů a podmínky obecně 
jsou v Brušperku na velmi slušné úrovni 
a je zřejmé, že se tady věnují nejen dospě-
lým, ale snaží se přitáhnout i mládež… 
Tréninkové podmínky všech týmů se vý-
razně zlepší, pokud se podaří letos pláno-
vaná výstavba umělé trávy. Tréninkové hři-
ště u nás citelně schází. Momentálně musí 
tréninky všech týmů probíhat na hlavním 
hřišti a přilehlých travnatých plochách, což 
je velmi náročné jak po organizační strán-
ce, tak pro samotnou údržbu trávníku. 
Velkou výhodou proti okolním městům je 
bezpochyby krásná hala a bazén.

V  Opavě, Frýdku-Místku, prvoligovém 
Baníku Ostrava i  v  rakouském Neusiedlu 
(Neusiedl am See) předváděl své fotbalo-
vé umění Petr Cigánek. Jedenatřicetiletý 
obránce byl dříve i členem mládežnických 
reprezentačních výběrů České republiky. 
V  zimní přestávce sezony 2017/2018 se 
Petr Cigánek (rodák z  Brušperku) vrátil 
do  klubu, kde svou kariéru začínal. Bude 
nastupovat za A  tým SK Brušperk a nově 
se stal také šéftrenérem mládeže. 
Co vše budete mít v  pozici šéftrenéra 
na  starost a  jak budete spolupracovat 
s  trenéry všech přípravek i  mládežnic-
kých týmů včetně dorostu?
V  první řadě budu muset zjistit, jak celý 
proces přípravy dětí a  mládeže funguje 
a kde je možnost ke zlepšení. Ze své pozice 
nechci zásadně vstupovat do  současného 
nastavení, přesto některé změny budou 
nezbytné. Hlavní náplní bude celková or-
ganizace týmů, evidence hráčů i  trenérů, 
případně nutné personální doplnění, ná-
sledný dohled a  reflexe. Rád bych zmínil 
ještě možnost navázání spolupráce se zá-
kladní školou, kde vidím potenciál pro 
získání mladých nadějných hráčů. Na tré-
ninkové přípravě jednotlivých týmů bych 
se podílel pouze v případě, pokud by o to 
sami trenéři požádali, nebo pokud bych 
viděl možnost, jak trenérům v jejich práci 
pomoci.
Jako hráč jste prošel několika týmy a za-
žil jste v průběhu své kariéry mnoha tre-
nérů. Jsou věci a tréninkové postupy, kte-

ré jste jako hráč oceňoval a budete je chtít 
uplatnit i v Brušperku?
Podle mého názoru je v dnešní době hlav-
ním úkolem nejen fotbalu, ale všech sportů 
naučit děti, aby je sportovat bavilo, aby se 
rády účastnily nejen tréninků a zápasů, ale 
obecně i  jakékoliv sportovní či pohybové 
aktivity. Nemusí to být konkrétní spor-
tovní disciplína, která bude děti a mládež 
bavit. Pokud je zaujme jakákoliv pohybová 
aktivita (například běh) a budou s určitou 
pravidelností trávit volný čas běháním, 
bude mít tato činnost pozitivní vliv na je-
jich zdraví, psychiku a  podpoří dobrou 
náladu.

petr Cigánek se vraCí

Bývalý prvoligový hráč ostravského Baníku Petr Cigánek je novou posilou SK Brušperk 
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Vynikající parta, která celý podzim doká-
zala táhnout za jeden provaz. A v posled-
ních zápasech i perfektní atmosféra, kterou 
vytvořili domácí fanoušci. Tak by se dalo 
shrnout hodnocení první poloviny muž-
stva dorostu SK Brušperk.
Na  to, jak proběhla příprava před jarní 
částí soutěže, jestli se dá očekávat, že nej-
lepší dorostenci dostanou šanci prokázat 
své umění také v A týmu mužů i na další 
otázky odpověděl vedoucí týmu dorostu 
SK Brušperk Marek Hubálek.
Po  podzimní části sezony 2017/18 jste 
si pochvalovali, že parta dorostenců je 
výborná a táhla za jeden provaz. Platí to 
i po zimní přípravě? Vydařila se? 

V podzimní části sezony se v týmu doros-
tu opravdu výborná parta a  samozřejmě 
to platilo i  v  probíhající zimní přípravě. 
Se zimní přípravou nemůžeme být ale 
úplně spokojeni. Neprobíhala tak úplně 
podle našich představ, byla poznamenaná 
množstvím zranění a  nemocí. Trénovat 
jsme začali 18. ledna a tréninky byly dva-
krát týdně. A to v úterky na stadionu SKB 
a ve čtvrtek na umělé trávě ve Vratimově. 
V rámci zimní přípravy jsme se zúčastnili 
zimního turnaje dorostenců v Orlové. Na-
příklad utkání s MFK Havířov jsme museli 
kvůli rozsáhlé marodce dokonce odložit. 
Zúčastnili jsme se i halového turnaje Kraj-
ské zimní ligy, kde naši mladší dorostenci 

dorost sk Brušperk

Dorostenci chtějí navázat na úspěšný podzim a těší se na podporu fanoušků
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Naopak se daří našim dorostenkám, které 
hrají turnajovou soutěž 5+1 a po polovině 
soutěže skupinu vedou s jednou porážkou, 
ta přišla hned na úvod v utkání proti Bečvě. 
Od té doby nepoznaly dorostenky porážku. 
Do této kategorie začleňujeme už i hráčky 
žákovského věku, což by mělo být pozitivní 
do dalších ročníků soutěže. V této soutěži 
bychom chtěli postoupit do  finálové části 
a zahrát si o vítězný pohár. 

Zimní příprava začala 22. ledna 2018, pří-
pravné zápasy a  tréninky byly odehrány 
na  umělé trávě ve  Vratimově. V  zimním 
období holky vesměs nabíraly síly na jarní 
část, ale i přesto chodily trénovat do bruš-
perské haly a zúčastnily se několika halo-
vých turnajů. 

Aktuální informace vždy 
najdete na Facebooku 
FOTBALISTKY BRUŠPERK

Jak vypadala zimní sezóna u dívek? 
Příprava: po  dobu zimních měsíců dív-
ky využívaly sportovní halu v  Brušperku 
k  pravidelným tréninkům. A  to dvakrát 
týdně (celkem 2,5 hodiny). Na těchto tré-
nincích se dívky zaměřovaly na  zlepšení 
kondice, koordinaci pohybů a zdokonalo-
vání fotbalových základů.  
Výkony: v  průběhu období od  listopadu 
2017 až do  konce března 2018 probíhaly 
turnaje Brušperské ligy, kterých se dívky 
aktivně účastní v kategoriích předpřípravka 
ročník 2011 (dívky zde mohou hrát roč-
ník 2010 a mladší), přípravka ročník 2010 
(zde nám hrají dívky ročník 2009 a mladší) 
a  starší přípravka ročník 2007 (dívky roč-
ník 2006 a mladší). Výsledky z jednotlivých 
turnajů se sčítají a na konci března 2018 se 
dívky v jednotlivých kategoriích utkají ve fi-
nálových kolech (velké finále, malé finále 
a  finále útěchy) podle dosažených bodů. 
Přípravka dívky 2010 a  mladší i  přípravka 
dívky 2009 a mladší budou hrát velké finále, 
starší přípravka si zahraje v malém finále.
Soustředění: Devatenáct dívek se zúčast-
nilo fotbalového soustředění v  Rožnově 
pod Radhoštěm. Našim přechodným do-

movem se stal hotel Energetic. Soustředění 
proběhlo ve  dnech 7. až 11. února 2018. 
V  rámci programu soustředění dívky ab-
solvovaly dvoufázový fotbalový trénink 
spojený s  oddechovými aktivitami (kaž-
dodenní pobyt v  bazénu a  sauně, stavění 
sněhuláků, sáňkování, bobování, procház-
ka po městském parku). Ve večerních ho-
dinách společně s trenéry hrály různé hry 
a soutěže. Sobotní večer na soustředění pa-
tři vždy maškarnímu karnevalu (viz foto).
V průběhu měsíce března přestoupila naše 
nejlepší hráčka starší přípravky Karolína 
Krupníková do MFK Vítkovice. Káji chce-
me touto formou ještě jednou poděkovat 
za  super výkony, které odváděla v  našem 
dresu a popřát jí hodně úspěchů ve fotba-
lovém růstu.
Pro nové fotbalové zájemkyně: trénin-
ky od  dubna do  června budou na  hřišti 
SK Brušperk vždy v úterý a čtvrtek v čase 
15:30 až 17:00 hodin. V jarní části sezóny 
2017-2018 bude pokračovat Brušperská 
liga, kde stejně jako v zimní lize dívky star-
tují v kategoriích předpřípravka 2011, pří-
pravka 2010 a starší přípravka.

ing. Rostislav Golla 

dívky sk Brušperk

ženy sk Brušperk

obsadili konečné druhé místo. Co se týče 
hráčského kádru, tak tým opustili tři hráči 
a nikdo nový nepřišel. 
Jaká je šance, že ti nejlepší dorostenci 
by se svými výkony mohli probojovat 
i do A týmu mužů?
Ano, u  staršího dorostu už předpoklad pře-
chodu do A týmu mužů je a určitě tu šanci do-
stanou. Hráči jako Vrána, Friedl, Brejla a Bo-
goiu na to potenciál mají. Musím také dodat, 
že i mezi těmi mladšími jsou talentovaní hráči. 
Při posledních podzimních domácích 
zápasech se mohli dorostenci spolehnout 

na velkou podporu fanoušků… 
Počátkem sezony na  naše domácí zápasy 
chodilo jen pár rodičů a fanoušků, kteří si 
přišli zpříjemnit nedělní dopoledne. Čím 
více zápasů přibývalo, tak jsme pozorovali 
narůstající počet fanoušků. To vyvrcholilo 
posledními dvěma zápasy podzimní části 
sezony, kdy fanoušci vytvořili na doroste-
necký fotbal úžasnou atmosféru. Za to bych 
jim chtěl za celý tým poděkovat a pozvat je 
na jarní zápasy v Krajské soutěži. První do-
mácí utkání odehrajeme v neděli 1. dubna 
od 10 hodin proti Hornímu Žukovu.

Družstvo žen začalo soutěžní sezonu až 
v září. Na podzim odehrály ženy 10 utkání 
se statistikou 6 vítězství, jednou remízou 
a třemi prohrami. Po podzimu je družstvo 
žen momentálně na 4. místě. A to díky skó-
re, protože týmy na 2. až 4. místě mají stej-
ný počet bodů.
Na  podzim se ženský tým trápil s  koncov-
kou, což se projevilo v některých důležitých 
zápasech, kdy zbytečně ztratil body. Kádr 

nedoznal změn, bohužel jsme v  podzimní 
části nemohli počítat s některými zraněnými 
oporami – Rimmlovou, Kurečkovou, Kmen-
tovou. Doufáme, že se zraněné hráčky dají 
dohromady a v jarní sezóně nám pomůžou 
v boji   o druhé místo v divizi. V kádru žen 
máme problém s  doplňováním mladších 
hráček, kde se potýkáme (stejně jako chla-
pecké týmy) se slabými ročníky. Momentál-
ně čítá kádr pro ženskou kategorii 19 hráček.
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starší přípravka sk Brušperk

Družstvo starších žáků (ročník 2003 
a 2004) začalo zimní přípravu na jarní část 
sezony už 3. ledna 2018. 
V průběhu celé zimní přípravy jsme se sna-
žili trénovat 3x do týdne a přes víkend hrát 
přátelské utkání. Naše tréninkové podmín-
ky jsou nadstandardní. Tréninkové jednot-
ky se uskutečnily ve  sportovní hale Bru-
šperk, venku pak ve sportovním fotbalovém 
areálu a takéna umělé trávě ve Vratimově.
Náš 13členný hráčský kádr je v  současné 
době počtem hráčů nedostačující, což se 
projevilo v  přípravných zápasech na  vel-
kém hřišti. Potýkali jsme se s nedostatkem 
hráčů v přátelských utkáních a to se samo-
zřejmě projevovalo v ne zrovna optimální 
organizaci hry a výsledcích utkání.
Naopak v hale, v rámci třech turnajů kraj-

ské žákovské ligy, jsme s menším počtem 
hráčů schopni předvést velmi dobré vý-
kony. Ty nám zaručily účast ve  finálovém 
turnaji.
Hráčský kádr snad nikdo ze stávajících 
hráčů neopustí. Vedení fotbalového klubu 
usilovně pracuje na  posílení této věkové 
kategorie. V nejbližších dnech se bude roz-
hodovat o příchodu několika vytipovaných 
hráčů.
Pro tuto věkovou kategorii fotbalistů jsou 
zcela běžné výkyvy výkonnosti, zdravot-
ní problémy, chování ovlivněné puber-
tou a  chybějící pozitivní myšlení. Děkuji 
celému realizačnímu týmu starších žáků 
za dobře odvedenou práci v průběhu celé-
ho zimního přípravného období.

trenér Jaroslav Andrejko
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Mladší přípravka sk Brušperk

V  současné době pracují v  této kategorii 
kluci ročníků 2009 a  2010, celkem je jich 
40. Trénujeme 3x týdně, 2x v naší hale úte-
rý a  čtvrtek, 1x v  pondělí ve  Fryčovicích. 
S  pondělním tréninkem není úplná spo-
kojenost, neboť ne všichni v  rámci svých 
možností tuto příležitost využívají. O  ví-
kendech se zúčastňujeme turnajů KZL, po-
řádaných OFS, a některých dalších turnajů, 
pořádaných jinými oddíly. V lednu jsme se 
zúčastnili turnaje v  Lipníku nad Bečvou, 
kde jsme z 8 družstev skončili na 3. místě 
se stejným počtem bodů jako druhé Tře-
bovice. Vítězem se stal Třinec, který nás 
v  posledním zápase porazil 1:0. To mu 
stačilo ke  konečnému vítězství. Počátkem 
února jsme byli na  turnaji na  Čeladné se 
dvěma našimi družstvy, skončili jsme na 1. 
a 3. místě, na druhém místě byl Frýdlant, 
všechna družstva získala 12 bodů.
I  přes chřipkovou epidemii je možno 
pochválit většinu kluků za  tréninkovou 

účast, která se pohybuje mezi 25 a  35 
hráči. Na  valné hromadě SK Brušperk 
byl oceněn v  naší kategorii Ríša Vašica, 
dále ocenění trenérů obdrželi bratři Tobi-
áš a  Tomáš Tračovi, Danek Gros, Ondra 
Pojezdala, Honza Klečka, pochvalu ješ-
tě Kuba Jarůšek. Z  ročníku 2010 dostali 
pochvalu Tobiáš David, Šimon Cholava, 
Honza Pilař, Dominik Strakoš, Adam 
Vokůrka a  Jirka Žaluda. Tréninky zpest-
řujeme základními pohybovými a  gym-
nastickými cvičeními, plaváním a dalšími 
aktivitami.
Určitě mezi námi uvítáme ještě další kluky 
obou ročníků. Předpokládáme, že bychom 
po  Velikonocích začali trénovat venku 
na trávě nebo i na malé umělce ve stejném 
cyklu pondělí, úterý, čtvrtek. Na jaře bude-
me rovněž hrát zápasy, někteří kluci z roč-
níků 2009 + 2010 proti Fryčovicím, Huk-
valdům, Kozlovicím, kluci 2009 pak proti 
Porubě, Frýdlantu, Hlučínu atd.

V  zimní přestávce jsme trénovali dvakrát 
týdně v hale. V pondělí jsme měli kondiční 
a fyzické cvičení a ve středu jsme měli vede-
ní, ovládání a techniku s míčem plus střelbu. 
Také jsme odehráli přípravná utkání proti 
starší přípravce a nacvičovali jsme herní si-
tuace. V rámci přípravy jsme v hale odehráli 
Krajskou zimní ligu, čtyři turnaje po  pěti 
mužstvech. Probojovali jsme se do finále. To 
se konalo v neděli 11. března a mladší žáci 
SK Brušperk v  něm dokázali v  konkurenci 
tří desítek týmů vybojovat 4. místo. Nejlep-
šími hráči jsou Filip Buczek a David Bureš. 
Přípravu na  jarní část soutěže jsme zahájili 
v pondělí 12. března po finále Krajské zim-

Fotbalisté ze starší přípravky měli v  zimní 
přestávce tréninky ve sportovní hale a s tím 
je i  spojené hrací období, ve  kterém jsme 
odehráli turnaje Krajské zimní ligy. V  prů-
měru na  trénink chodilo 12 kluků ze 17 

Mladší žáCi sk Brušperk

starší žáCi sk Brušperk

Ve finále Krajské zimní ligy mladší žáci vybojovali 4. místo

Trenér starší přípravky Jaroslav Dittrich: Mám radost, že náš tým táhne za jeden provaz

ní ligy. Věřím, že dobrou formu potvrdíme 
v soutěžních zápasech. To ale ukáže až jaro.

Trenér Zdeněk Buksa

a od ledna se k nám přidala i některá děvčata.  
Protože jsme trénovali v  hale, tréninky se 
kvůli nepříznivému počasí nemusely rušit. 
Výjimkou byly jarní prázdniny, kdy jsme tré-
ninky zrušili, protože by chodilo málo kluků. 
U  kluků mě nejvíc potěší, když je na  nich 
poznat radost, kterou mají sami ze svých po-
dařených akcí. Platí to v případě jednotlivce 
i  kolektivu. V  našem případě platí, že jsme 
jeden tým a táhneme za  jeden provaz. Pro-
blémy s  příchodem nových kluků do  starší 
přípravky nemáme. Je jasné, že v týmu máme 
kluky lepší i ty slabší. Důležité pro mě je to, 
aby ti lepší pomohli těm klukům, kterým to 
až tolik nejde a taky jim uměli vytknout chy-
by, které dělají. Na druhé straně je ale dove-
dou i pochválit.

Trenér Jaroslav Dittrich
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Muži - 1.A třída, sk. B
Kolo Datum Výkop Domácí : Hosté Doprava Výsledek
16. NE 25.3. 15:00 Libhošť : SK BRUŠPERK BUS-13:15 :
17. SO 31.3. 15:30 SK BRUŠPERK : Baník Albrechtice :
18. SO 7.4. 15:30 Stonava : SK BRUŠPERK AUTA :
19. SO 14.4. 16:00 SK BRUŠPERK : Dobratice :
20. SO 21.4. 16:00 Staré Město : SK BRUŠPERK BUS-14:30 :
21. NE 29.4. 16:30 Bystřice : SK BRUŠPERK BUS-14:30 :
22. SO 5.5. 16:30 SK BRUŠPERK : Dolní Datyně :
23. SO 12.5. 16:30 Vendryně : SK BRUŠPERK AUTA :
24. SO 19.5. 17:00 SK BRUŠPERK : Hrabová :
25. NE 27.5. 17:00 Jablunkov : SK BRUŠPERK BUS-14:45 :
26. NE 3.6. 17:00 SK BRUŠPERK : Dobrá :
15. SO 9.6. 17:00 SK BRUŠPERK : Jistebník :
14. SO 16.6. 17:00 Sedliště : SK BRUŠPERK BUS-15:15 :

Dorost - krajská soutěž, sk.B
Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Doprava Výsledek
18. SO 24.3. 12:00 Staré Město : SK BRUŠPERK BUS-10:30 :
19. NE 1.4. 10:00 SK BRUŠPERK : Horní Žukov :
20. SO 7.4. 10:00 Český Těšín : SK BRUŠPERK BUS-8:00 :
21. NE 15.4. 10:00 SK BRUŠPERK : Slavia Orlová :
23. NE 29.4. 13:30 Bystřice : SK BRUŠPERK BUS-11:30 :
24. NE 6.5. 10:00 SK BRUŠPERK : Bohumín :
16. ST 9.5. 17:00 Starý Jičín : SK BRUŠPERK BUS-15:15 :
25. SO 12.5. 14:30 Frýdlant : SK BRUŠPERK BUS-13:00 :
26. NE 20.5. 10:00 SK BRUŠPERK : Inter. Petrovice :
17. ST 23.5. 17:00 SK BRUŠPERK : Kopřivnice :
27. SO 26.5. 14:45 Tošanovice : SK BRUŠPERK BUS-13:00 :
28. NE 3.6. 10:00 SK BRUŠPERK : Fryčovice :
29. NE 10.6. 13:30 MFK Havířov B : SK BRUŠPERK BUS-11:45 :
30. NE 17.6. 10:00 SK BRUŠPERK : Dětmarovice :

rozlosování sk Brušperk - jaro 2018

Žáci - krajský přebor
Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Doprava Výsledek
16. SO 24.3. 9:00/10:45 Kopřivnice : SK BRUŠPERK BUS-7:15 :
17. SO 31.3. 9:00/10:45 SK BRUŠPERK : SO Bruntál :
18. SO 7.4. 10:00/11:45 Krnov : SK BRUŠPERK BUS-7:30 :
19. SO 14.4. 9:00/10:45 SK BRUŠPERK : Ostrava Jih :
20. SO 21.4. 9:00/10:45 Nový Jičín : SK BRUŠPERK BUS-7:15 :
21. NE 29.4. 9:00/10:45 Stará Bělá : SK BRUŠPERK BUS-7:30 :
22. SO 5.5. 9:00/10:45 SK BRUŠPERK : Kravaře :
23. SO 12.5. 12:00/13:45 Vítkovice B : SK BRUŠPERK BUS-10:30 :
24. SO 19.5. 9:00/10:45 SK BRUŠPERK : RýMAřOV :
25. SO 26.5. 13:15/15:00 Petřkovice : SK BRUŠPERK BUS-11:30 :
25. SO 2.6. 9:00/10:45 SK BRUŠPERK : MFK Havířov :
15. SO 9.6. 9:00/10:45 SK BRUŠPERK : MFK Karviná :
14. NE 17.6. 10:00/11:45 Horní Suchá : SK BRUŠPERK BUS-8:00 :

Změna programu vyhrazena. Sledujte internetové stránky www.fotbalbrusperk.cz

Ženy - moravskoslezská divize žen
Kolo Datum Výkop Domácí - Hosté Doprava Výsledek
13. NE 1.4. 15:30 SK BRUŠPERK : Slovan Ostrava :
14. SO 7.4. 10:00 Vítkovice : SK BRUŠPERK AUTA :
15. NE 15.4. 15:30 SK BRUŠPERK : Baník Ostrava :
16. SO 21.4. 15:00 Havířov : SK BRUŠPERK BUS-13:30 :
17. NE 29.4. 16:00 SK BRUŠPERK : Lubina :
18. NE 6.5. 15:00 Loděnice : SK BRUŠPERK BUS-12:45 :
19. NE 13.5. 16:30 SK BRUŠPERK : Český Těšín :
20. SO 19.5. 14:00 Pržno : SK BRUŠPERK BUS-12:30 :
21. NE 27.5. 17:00 SK BRUŠPERK : Veřovice :
12. NE 10.6. upřesníme Štramberk : SK BRUŠPERK :

Do  této kategorie patří kluci ročníků 
2011 a  mladších. Cílem je získávání po-
hybových návyků a  něco je naučit i  ze 
základů fotbalu. Celkem máme naplněn 
ročník 2011, kde nám chodí 13 kluků. 
Tento počet bychom chtěli navýšit na po-
čet kolem 20. Horší je to s  ročníky 2012 
a 2013. V ročníku 2012 máme jen 4 pra-
videlně chodící kluky a  u  ročníku 2013 
žádného. V  minulých létech jsme měli 
těchto pěti a  šestiletých kluků vždy více. 
A zde nás čeká spolu s šéftrenérem mlá-
deže panem Petrem Cigánkem ještě kus 
práce. Je třeba vybudovat také realizační 
tým pro budoucí předpřípravku od  září, 
kdy bude hlavním ročníkem této kate-
gorie ročník 2012. Navíc nemáme pro 
tuto kategorii v  současné době žádného 
trenéra a  vedoucího. Kluci byli oceněni 
na  valné hromadě putovním oceněním, 
od trenérů obdrželi někteří hráči ocenění 
za celkovou práci v předpřípravce včetně 
účasti na  trénincích. Byli to Max Boháč, 
Míša Golka, Marek Kuchař, Vojta Maršál, 
a z ročníku 2012 Martin Pilař.

předpřípravka sk Brušperk

Kluci z předpřípravky hrávají halové turnaje 
KZL ve hře 3:3, kterou pořádá OFS. Dvě druž-
stva se probojovala do finálového turnaje této 
kategorie. Ti, kteří už pokročili dále, hrají stej-
ný druh turnajů i s ročníkem 2010 a pomalu 
se seznamují s hrou na velkém hřišti. Poděko-
vání patří rodičům za pomoc s dopravou a čas 
od času i s pomocí při vedení družstev při tur-
najích. Hlavně je ale nutno poděkovat trené-
rům pánům Kuchařovi, Mičulkovi a Raškovi. 
I  jejich počet by bylo potřeba navýšit, kluci 
ročníku 2011 budou od podzimu hrávat jak 
3:3, tak i na velké hřiště.
Na  jaře budou pokračovat turnaje ve  hře 
3:3 na  trávě, zúčastníme se turnaje Drá-
ček Cup v  Petřkovicích, případně dalších 
turnajů. Na  dny od  8. do  10. července je 
plánováno krátké soustředění pro kluky 
ročníků 2011 a mladších, respektive i pro 
některé z ročníku 2010. Rovněž i zde bu-
deme potřebovat pomoc rodičů jak s pří-
pravou jídla, trénováním, tak i  dozorem 
při spaní. Určitě se zúčastníme odpovída-
jícím způsobem také oslav založení klubu.

Jiří Dlouhý

Celá naše práce je odvislá od  spolupráce 
a  pomoci rodičů, především pak při do-
pravě, za  což jim patří dík. Rovněž velké 
poděkování patří trenérům, kteří klukům 
věnují svůj volný čas a pomáhají jim vnik-
nout do  tajů fotbalu. Jsou to u  ročníku 
2009 pánové Adámek, Gros, Pojezdala, 
Trač a paní Jarůšková, u ročníku 2010 jsou 
to pánové Strakoš a David. U tohoto roč-
níku bychom určitě přivítali jednoho nebo 
dva dobrovolníky, neboť ne vždy se může 
každý trenér zúčastnit každého tréninku.

A co nás čeká do konce sezony? 
Kromě už výše zmiňovaných zápasů máme 
v plánu turnaj v Kopřivnici, kluci 2010 bu-
dou hrát na jaře turnaje 3:3 na trávě, v létě 
se zúčastníme turnaje družstev z  povodí 
Ondřejnice a samozřejmě i oslav 75. výro-
čí založení fotbalu v  Brušperku 23. červ-
na. Rovněž bude pokračovat co dva týdny 
plavání. Od  1. do  5. července proběhne 
tradiční fotbalový kemp pro ročníky 2008, 
2009, 2010, dle zájmu i 2011 v případě, že 
tam bude starší sourozenec. 
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