
SOBOTA 24.9.2022, od 15:30 hod.

ZPRAVODAJ

8.kolo MSD - F
SK Jiskra Rýmařov - FK Bospor Bohumín

SK JISKRA RÝMAŘOV
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www.jiskrarymarov.cz

@jiskrarymarov@jiskrarymarov

rozhodčí: Michal Gasnárek – Josef Tomanec, Vlastimil Ogrodník. DFA: Karel Piňos

JISKRATV
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23. 9. 16:30 Valašské Meziříčí – Havířov __:__
24. 9. 10:15 Nový Jičín – Hlubina __:__
24. 9. 15:30 Rýmařov – Bohumín __:__
25. 9. 10:15 Karviná „B“ – Bruntál __:__
25. 9. 15:00 Krnov – Opava „B“ __:__
25. 9. 15:30 Bílovec – Břidličná __:__
25. 9. 15:30 Frenštát p. R. – Polanka n. O. __:__

PROGRAM KOLA

VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍHO KOLA

TABULKA MSD - F

FANS ŠÁLA

150 KČ

Opava „B“ Bílovec 1:2 (1:2)
B: 17. Krayzel (vl.) – 5. Limanovský, 26. Tomášek
Břidličná Rýmařov 1:1 (0:1)
B: 75. Dydowicz (pen.) – 36. M. Furik
Havířov Bruntál 1:1 (1:0)
B: 45.+2 Wojnar (pen.) – 90.+4 Knapp
Krnov Karviná „B“ 1:0 (0:0)
B: 66. Macík
Polanka n. O. Nový Jičín 1:2 (0:2)
B: 84. Katschmarz – 34. Nieslanik, 37. Hurta
Bohumín Frenštát p. R. 4:1 (2:0)
B: 33., 44. a 82. Padých, 69. Bloksch – 60. Bednář
Hlubina Valašské Meziříčí odloženo

1. Opava „B“ 4 2 1 19:9 14
2. Bílovec 4 1 2 23:11 13
3. Hlubina 4 1 1 10:4 13
4. Bohumín 4 1 2 15:10 13
5. Krnov 4 0 3 8:13 12
6. Karviná „B“ 3 2 2 9:9 11
7. Nový Jičín 3 1 3 10:11 10
8. Havířov 2 3 2 14:14 9
9. Valašské Meziříčí 2 2 2 14:10 8
10. Břidličná 2 1 4 12:19 7
11. Frenštát p. R. 2 1 4 8:17 7
12. Polanka n. O. 1 3 3 8:11 6
13. Bruntál 1 2 4 7:13 5
14. Jiskra Rýmařov 1 2 4 5:11 5



SK JISKRA RÝMAŘOV
FK BOSPOR BOHUMÍN

1946
7. místo (divize)
14. místo (divize

5
5
11

Milan Furik
Milan Furik

M.Furik, Čikl, Dostál,
Navrátil,Jeřábek (1)

Kameník (1)
D. Hleba (3)

Palys (1)

2006
2. místo
4. místo

13
15
10

Lukáš Fluxa
Martin Špička

Jakub Padých (4)

Jakub Kodeš (1)
Kodeš, Košťál, Padých,
Palej, Václavíček (2)

-

Založení
Loňské umístění
Aktuální umístění

Body
Góly vstřelené
Gólly obdržené
Předseda klubu

Trenér
Nejlepší střelec

Čistá konta
Žluté karty

Červené karty

POSLEDNÍ SOUTĚŽNÍ ZÁPASY

POSLEDNÍ VZÁJEMNÉ ZÁPASY

POSLEDNÍ ZÁPAS

2021/22 Bospor Bohumín - Jiskra Rýmařov 0:0
2021/22 Jiskra Rýmařov - Bospor Bohumín 3:2

Břidličná - Rýmařov
Rýmařov - Opava "B"

Krnov - Rýmařov

Bohumín - Frenštát
Nový Jičín - Bohumín

Bohumín - Val. Meziříčí

1:1 D7 4:1
0:1 D6 2:1
1:0 D5 2:1

7. kolo, 17. 9. 2022, 15:30, Břidličná – tráva, rozhodčí: Dudek

1 – 1
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75. Dydowicz
Žk: György (2), Můčka, Dydowicz,
Berger, Kostera
Čk: 33. György, 35. Šmirják

36. M. Furik
Žk: Kneifel, J. Kocúr
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MILAN FURIK
NAHRADIT TOLIK ZRANĚNÝCH JE PRO NÁS TEĎ UŽ PROBLÉM
Nelehké období se Jiskře podařilo v minulém kole překlenout jen částečně.
V Břidličné tým Milana Furika bodoval. Tím však výčet pozitiv skončil.
Naopak z derby odešel kádr Jiskry ještě více pochroumaný. Bez několika
klíčových hráčů nyní rýmařovští budou čelit silnému Bohumínu.

V minulém kole jste konečně po čtyřech utkáních v divizi bodovali. Dýchá
se vám díky tomu o něco lépe, nebo se vaše situace moc nezměnila?

„Moc se nezměnila. Jedna věc je sportovní výsledek v Břidličné, kde jsme
získali bod. Dál bych se k tomu nevracel, protože bod je pro nás málo,
vzhledem k té situaci, která panovala na hřišti. Co mě mnohem více trápí, to
jsou ztráty, které jsme si z toho zápasu odnesli. Ty jsou bohužel mnohem
závažnější, než to, že jsme v Břidličné ztratili dva body.“

Nyní nás čeká Bohumín. Jeden z nejsilnějších týmu v soutěži…

„Já se na tento zápas vlastně těším. Protože budeme čelit soupeři, který chce
hrát fotbal. Tyhle zápasy mě více baví. Rozhodně víc než ty, kdy se na hřišti
bojuje. I mým hráčům tohle bude určitě více vyhovovat. Bohužel ale našel
sestava bude hodně látaná. Ze základu, který naskočil v Břidličné, jsme přišli
o dva, tři, možná až čtyři hráče.“

Bude pro nás velký problém tyhle hráče nahradit?

„Teď už to bude velký problém. Už to není o tom, že nám chybí jeden, dva
hráči. Ta marodka se rozrostla na osm hráčů. To už je těžce řešitelné.“

Budete si muset opět vypomoci dorostenci?

„Určitě s námi budou. Už ani nechci říkat, že nám vypomáhají. Protože
v podstatě s námi Tomáš Palys a Milan Křepelka chodí od začátku sezony.
Takže už jsou víceméně stabilními členy A-týmu. Akorát ještě jsou
v dorosteneckém věku, takže pendlují mezi dvěma týmy a pomáhají
devatenáctce. Jde teď o to, zda zvládnou takovou zátěž, nebo zda budeme
muset udělat rozhodnutí o tom, ke kterému týmu je přiřadíme.“

Je před námi ještě měsíc zápasů. Je reálné, že někteří zranění hráči se
k vám ještě stihnout připojit?

„Doufám v to, že do konce podzimu ještě někteří chlapi naskočí. Trápí je
svalová zranění. Jirka Furik je po operačním zákroku. V jeho případě je to
dané. Nyní absolvuje rehabilitace. Musíme počkat na to, jak se bude cítit.
Pavel Jeřábek s Peťou Čiklem mají praskliny ve svalech. To je na dýl. Záleží na
tom, jak rychle půjde v jejich případě rehabilitace. David Hleba bohužel
dostal ránu na koleno. U něj to momentálně vůbec nevypadá dobře, protože
má posunutou čéšku. A čtyři dny po zranění nebyl ještě schopen se na nohu
postavit. V případě Honzi Kolíska je vyloučené, že by na podzim hrál. Další
hráči mají natažená třísla a další drobná zranění. I oni by potřebovali alespoň
čtrnáct dnů pauzu.“
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JAN KOCÚR: AŽ SKONČÍ BRÁCHOVÉ SKONČÍM I JÁ.
TAKŽE DOUFÁM, ŽE BUDOU HRÁT DO 50-TI.

V tomto vydání zápasového zpravodaje přinášíme rozhovor s naším
záložníkem/obráncem Janem Kocúrem, který se rozpovídal o svých
fotbalových počátcích v Břidličné a Bruntálu, o hraní po boku svých
starších bratrů, i fotbalové budoucnosti. „Všem říkám, že skončím ve
stejný čas, jako bráchové,“ řekl mimo jiné.

Když se řekne první vzpomínka na fotbal, co se ti vybaví?

„První vzpomínka? To bude určitě na fotbal v Břidličné. Zdá se mi, že mě na
fotbal vzal táta. Určitě mě k fotbalu dovedl on. Ale bylo asi samozřejmé, že
jsem u něj také skončil, protože jsme fotbalová rodina. Bráchové už hráli, tak
jsem to musel zkusit také (smích). No a nakonec jsem u toho zůstal.“

Asi je zbytečné se ptát, proč právě Břidličná, že?

„Z Břidličné pocházíme, takže logicky jsem začal právě tam. Hráli tam i
bráchové. Takže jsem mohl úplně na začátku chodit s nimi.“

Tvoje první štace mimo domovské město byla v Bruntálu. Proč tam?

„Olympia hrála vyšší soutěž, než Břidličná. Mládežnický fotbal tam byl
kvalitnější úrovni. Ještě v žáčcích jsem proto šel do Bruntálu. Taťka se zná
s panem Urbanem. Tím, že tam přede mnou hrál i Kamil v mládežnických
kategoriích, tak přesun do Bruntálu byl jednodušší. Takže takto tam fotbalové
kroky zavedly i mě.“

Čím jsi zaujal? Všimli si tě na nějakém turnaji?

„To už přesně nevím. Ale jen tak to nebylo. Musel jsem prvně do Olympie na
zkoušku, kde jsem asi zaujal, takže si mě tam nechali.“

Jak na dobu v Olympii vzpomínáš?

„Určitě v dobrém. Vždy v dobrém. Vůči panu Urbanovi mají někteří lidé asi
výhrady, což ve světě fotbalu není nic neobvyklého, co si budeme povídat, já
však o něm nemohu říct špatného slova. Během působení v Olympii jsem měl
možnost hodně procestovat Evropu. Byli jsme v zahraničí. Třeba Barcelona,
Monaco, dvakrát v Litvě, ve Francii. Byla to úžasná doba, na kterou rád
vzpomínám. Také v Itálii jsme byli.“

To jste jezdívali asi na nějaké turnaje, že?

„Ano, šlo o mládežnické turnaje. Barcelonou jsme teda jen projížděli, ale když
už byla možnost, samozřejmě jsme se i do města podívali. Pamatuji si na
jeden mezinárodní mládežnický turnaj ve Francii. Sice se naše kategorie,
tehdy mladších žáků, neumístila na nějakém skvělém místě, vzpomínky i tak
mám pěkné.“

Co tě přivedlo do Jiskry?



„Dovedl mě sem trenér Kopeček. Měl v týmu poměrně málo kluků. V ročníku
tehdy byl David Hleba, Martin Kováč, Honza Kopeček a další. Ale bylo jich buď
málo, nebo měli hodně zraněných. To už přesně nevím. Takže potřebovali
vypomoct. Z Břidličné si proto vzali mě. První zápas jsem tady odehrál pod
jménem Kuba a víc bych to asi nekomentoval (smích). Jakmile se doladily
všechny potřebné věci, tak jsem v Rýmařově už zůstal. Bylo to tehdy na
principu střídavých startů, které tehdy ještě fungovaly. Někdy to bylo dost
zajímavé, protože střídavý start znamenal, že jsem mohl hrát za oba týmy.
Takže v sobotu jsem hrál za žáky Břidličné, v neděli pak za Rýmařov. Bylo to
tehdy i kvůli nám. Se mnou totiž takto přešli ještě tři další kluci z Břidličné.
Jiskra potřebovala hráče, tak přesunula termíny zápasů na neděli.“

Byl jsi v Jiskře až do dorosteneckého věku?

„Já vlastně ani dorosteneckou kategorii nedokončil. Začal jsem ještě
v Rýmařově za sedmnáctku, ale pak následoval přestup zpět do Břidličné, kde
jsem hrával za B-tým, který tehdy působil v okresním přeboru. Zadařilo se mi,
takže jsem tam zůstal s tím, že jsem postupně nakukoval do áčka.“

Kdy jsi poprvé dostal příležitost za A-tým Břidličné?

„Poprvé? To si ani nejsem jistý. Snad v Heřmanicích? Pamatuji si ale, že jsme
prohráli 2:3. V tom utkání jsem měl jednu hodně dobrou střelu během asi tří
minut pobytu na hřišti. Tu však gólman bohužel chytl.“

Oba tví bráchové byli na hřišti?

„Ano, oba tehdy hráli. A nejen oni. Byl tam i děda. To byl velký fotbalový
fanoušek. Sledoval každý sport. Hodně to prožíval a fotbalem žil. Pro něj to
byla velká radost, když mě mohl vidět. To samé taťka. Zápas jsem s díky tomu
hodně užil. Zvlášť, když na hřišti byli i bráchové.“

Bylo pro tebe určitě snazší, když s tebou byli v týmu, že?

„Tak určitě. Tlak na mě moc nebyl. Nebo jsem ho aspoň nepociťoval. Spíše se
mě všichni snažili povzbudit. Kdo mě zná, tak ví, že umím být hodně ve
stresu. Vykolejí mě i malé věci. Takže od rodiny se ke mně dostávala zejména
podpora.“

Proč konec v Břidličné?

„V Břidličné se mi už moc nelíbilo. Změnilo se to tam. Navíc bráchové už tam
nehráli. Michal začal hrát ve Staré Vsi za Sokol, Kamil přešel do Rýmařova,
kde se hrála Moravskoslezská fotbalová liga. Takže jsem v Břidličné zůstal
sám. Rozpadla se tam parta místních kluků, které nahrazovali hráči z jiných
měst. Když jsem měl možnost jít do Staré Vsi, tak jsem neváhal. Bylo tam
hodně známých. Kromě bráchy třeba také Karel Moják, Pavel Jahoda a další.
Dobře jsem je znal.“

Moc dlouho jsi však za Sokol nehrál, je tak?
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Na fotbalové mapě patří sobotní soupeř Jiskry k těm
mladším oddílům. Vznikl v roce 2006 sloučením TJ
Bohumín a FC Sokol Rapid Skřečoň do FK Bohumín. Od
roku 2015 do názvu přibyl Bospor, což je zkratka pro
Bohumínské sportovní a relaxační centrum.

Slezané v letošní sezoně navázali na velmi vydařené jaro loňského ročníku,
které Slezanům vyšlo náramně. Druhou polovinou soutěže projeli bez
porážky, když pouze třikrát ztratili body po remíze. Jednu z nich zaznamenali
v utkání proti Rýmařovu. O neporazitelnost přišli až ve druhém kole této
sezony, v němž prohráli Hlubině 0:3. A ačkoliv letos prohráli ještě jednou, do
Rýmařova přijedou v pozici 4. celku soutěže.

Aktuálně nejlepším střelcem Bohumína je čtyřgólový Jakub Padých. Tři
branky vstřelil v minulém kole, v němž Bospor porazil Frenštát pod
Radhoštěm 4:1. Jedničkou mezi třemi tyčemi je pak Jakub Kodeš.

FK BOSPOR BOHUMÍN
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„Vydržel jsem tam asi rok. Pomalu jsem již začal trénovat v Rýmařově.
S trenérem Furikem jsem se dohodl na tom, že bych to v Jiskře chtěl zkusit.
Vzal mě a nakonec jsem si zahrál i tu MSFL. První zápas jsem odehrál
v Petřkovicích. Byly to asi dvě minuty, ale mám je. Nastoupil jsem pak ještě
jednou a sice ve Vyškově. Popravdě jsem ale ani nepočítal s tím, že bych si
MSFL zahrál. Už jsem tehdy pracoval. Třísměnný provoz, což bylo hodně
složité dát dohromady s fotbalem.“

I tak to pro tebe ale musel být velký skok.

„Byl to obrovský fotbalový skok. Z okresního přeboru do třetí ligy. I když jsem
mezitím odehrál pár zápasů za béčko Rýmařova.“

Brankáři
Martin Hanusek 2005
Daniel Chvěja 1998
Jakub Kodeš 1997
Obránci
Jan Kodeš 2000
Roman Košťál 1987
Ondřej Kubík 1998
Martin Sporysz 1992
Jan Stošek 1999
Ondřej Václavíček 1987

Záložníci
Petr Bloksch 2000
Jan Ferenc 1995
František Hanus 1982
Vojtěch Malysz 2000
Dominik Palej 1992
Lukáš Príbela 2002
Ondřej Strojek 1989
Záložníci
Milan Halaška 1988
Jan Klejnot 1994
Jakub Padých 1991Zdroj: fotbalbohumin.cz)

CELÝ ROZHOVOR NA NAŠEM WEBU WWW.JISKRARYMAROV.COM
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Rozlosování podzimní části divize F
Kolo Domácí Hosté Termín/Výsledek
1. Jiskra Rýmařov Nový Jičín 2:1 (1:1)
2. Frenštát pod Radhoštěm Jiskra Rýmařov 0:0
3. Jiskra Rýmařov Karviná „B“ 1:2 (0:2)
4. Jiskra Rýmařov Bílovec 1:5 (1:4)
5. Krnov Jiskra Rýmařov 1:0 (1:0)
6. Jiskra Rýmařov Opava „B“ 0:1 (0:0)
7. Břidličná Jiskra Rýmařov 1:1 (0:1)
8. Jiskra Rýmařov Bohumín 24. 9. 2022; 15:30
9. Polanka nad Odrou Jiskra Rýmařov 2. 10. 2022; 15:00
10. Jiskra Rýmařov Hlubina 8. 10. 2022; 15:00
11. Havířov Jiskra Rýmařov 15. 10. 2022; 14:30
12. Jiskra Rýmařov Bruntál 22. 10. 2022; 14:30
13. Valašské Meziříčí Jiskra Rýmařov 29. 10. 2022; 10:00

www.jiskrarymarov.cz @jiskrarymarov@jiskrarymarov

Vizitka hráče: Jan Kocúr
Narozen: 8. srpna 1997
Místo narození: Rýmařov
Číslo dresu: 13
Pozice: Obránce
Výška: 178 cm
Váha: 70 kg

Kariéra: 2006 – 2010 TJ Břidličná
2010 – 2011 TJ Olympia Bruntál
2011 – 2012 TJ Břidličná
2012 – 2016 SK Jiskra Rýmařov
2017 TJ Sokol Stará Ves
2018 – SK Jiskra Rýmařov

Oblíbené jídlo: Pizza. Tu mám strašně rád. Nejvíce pikantní.
Oblíbený film: Chyť mě když to dokážeš.
Oblíbený herec: Leonardo DiCaprio.
Oblíbený fotbalový klub: Real Madrid.
Oblíbená hudba: Nemám úplně vyhraněný styl. Od každého něco. Rap,
pop...
Fotbalový vzor: Vždy bratři. Jsou starší, fotbalově byli vždy přede mnou.
Ideální dovolená: Někde v zahraničí u bazénu. V klidu. Žádné výšlapy a tak.
Jen odpočinek na lehátku.
Největší fotbalový zážitek: Když jsem poprvé nastoupil do zápasu společně
s bratry Michalem a Kamilem. Bylo to v krajském přeboru za Břidličnou.
Cíl do budoucna: To je zapeklitá otázka. Za pár let bych chtěl založit rodinu.


