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26. kolo Moravskoslezské divize F
SK Jiskra Rýmařov - FC Slavoj Olympia Bruntál
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Program 26. kola Moravskoslezské divize F:
11. červen; 16:30 SK Jiskra Rýmařov – FC Slavoj Olympia Bruntál
11. červen; 17:00 FC Heřmanice Slezská – FK Nový Jičín
12. červen; 10:15 Slezský FC Opava „B“ – MFK Karviná „B“
12. červen; 17:00 FK SK Polanka n. O. – MFK Vítkovice
12. červen; 17:00 FC Bílovec – 1. BFK Frýdlant n. O.
12. červen; 17:00 SK Beskyd Frenštát p. R. – SK Dětmarovice
12. červen; 17:00 FK Bospor Bohumín – MFK Havířov

VÝSLEDKY 25. KOLA

TABULKA MSD-F

Frýdlant n. O. Frenštát p. R. 4:1 (1:1)
B: 45.+1 Wozniak, 56. Svatonský, 64. Škorik, 76. Velička – 27. Baran
Dětmarovice Heřmanice 1:2 (0:2)
B: 48. Skoupý – 32. Opata, 38. Kaizar
Nový Jičín Bohumín 2:3 (1:2)
B: 33. Nippert, 54. Zagol – 11. Malý, 23. Halaška, 62. Sporysz
Vítkovice Bílovec 1:1 (0:1)
B: 75. Zouhar – 35. Mozol
Havířov Rýmařov 2:1 (1:1)
B: 20. Míra, 88. Bajzath – 30. Navrátil
Karviná „B“ Polanka n. O. 3:1 (2:0)
B: 13. Hrušovský, 39. Římanek, 90. Buzek – 80. Musila
Bruntál Opava „B“ 2:0 (1:0)
B: 45.+2 Kušnír, 86. Ostrák

1. Frýdlant n. O. 16 4 4 58:23 52
2. Polanka n. O. 14 4 6 41:22 46
3. Bohumín 13 7 4 42:22 46
4. Vítkovice 14 2 9 56:40 44
5. Karviná „B“ 13 2 10 63:39 41
6. Rýmařov 11 7 6 43:29 40
7. Bílovec 11 5 9 58:43 38
8. Opava „B“ 10 5 9 54:38 35
9. Nový Jičín 9 5 10 46:37 32
10. Frenštát p. R. 9 4 11 43:46 31
11. Havířov 8 5 11 34:46 29
12. Bruntál 6 6 12 32:48 24
13. Dětmarovice 3 4 18 23:73 13
14. Heřmanice 2 2 20 17:105 8



POSLEDNÍ ZÁPAS

SK Jiskra Rýmařov
25. kolo, 5. 6. 2022, 10:15, MFA Havířov - tráva, rozhodčí: Michal Vychodil

0 – 0

30. Navrátil
ŽK: M. Furik, J. Kocúr

20. Míra, 88. Bajzath
ŽK: Majerczyk, Mensah, Ciku

MFK Havířov

Kameník – D. Furik (75. Jeřábek),
K. Kocúr, Hleba, Dostál – Kršek

(69. J. Kocúr), Konečný, M. Furik,
Křepelka - Tihelka (90.+ 1

Krywda), Navrátil. Trenér: Milan
Furik.

Majerczyk – Kocemba, Podešva,
Ciku, Streit (77. Bajzath), Skoupý,
Míra (73. Kisza), Mensah,
Malcharek, Heller (90.+1
Kožusznik), Michalek. Trenér:
Miroslav Matušovič.
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Kolísek o zranění: Nejdřív jsem cítil náraz, pak přišla bolest
Jan Kolísek utrpěl v květnovém utkání v Dětmarovicích těžké zranění
Achillovy šlachy, které jej po zbytek sezony vyřadilo ze hry. Obránce
Jiskry v rozhovoru přiblížil, jak se vše seběhlo, jaké byly jeho první pocity
a také co jej v následujících týdnech a měsících čeká.

Jak jsi se cítil v den utkání? Měl jsi nějaké náznaky, že něco není
v pořádku?

„Zpětně jsem si rekapituloval celý týden před tím, než jsem si achilovku
přetrhl. Během týdne jsem cítil určitou bolest pod kolenem, ale nějak jsem
tomu nevěnoval pozornost. Já jsem si za poslední dobu na nějaké svalové
bolesti a tlaky už zvykl, takže jsem se na to moc nesoustředil. Před
zápasem s Dětmarovicemi jsem se ale cítil v pohodě. Byl jsem rád, že jsem
se pár dnů před tím vrátil na hřiště poté, co jsem vyléčil natažený sval.
Ještě před rozcvičkou, když jsme si prošli trávník, tak si nešlo nevšimnout,
že hřiště je tvrdší. Většinou hraji v kolíkách, ale tady jsem nakonec zvolil
lisovky. Při rozcvičce jsem pak achilovku začal cítit. Myslel jsem si, že to je
prostě jen tvrdostí hřiště. V utkání to bylo v pohodě až do té třicáté minuty.
To jsem při výskoku ucítil zvláštní pocit, něco jako náraz. Spadl jsem na
zem a už to bylo.“

Co se ti v prvních vteřinách honilo hlavou?

„Nastoupili jsme proti týmu, který hrál hodně agresivně. Hráči Dětmarovic
byli důrazní a dohrávali souboje. No a já periferně viděl protihráče, který
běžel ke mně. No a když jsem při výskoku ucítil tupý náraz, tak jsem si
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Žluté karty

Červené karty

David Hleba, Petr Navrátil
(5)

Václav Konečný,
Michal Furik (1)

Jakub Blažek,
Ladislav Vojtík (6)
Ladislav Vojtík (1)

v první chvíli myslel, že mě kopl. Ještě jsem stihl zařvat „faul.“ V první chvíli
po dopadu to taková bolest nebyla. Podíval jsem se kolem sebe, ale nikdo u
mě nestál, žádný protivník. Instinktivně jsem si sáhnul na achilovku a
okamžitě jsem věděl, že je něco špatně. V tu chvíli začala ohromná bolest.“

Co následovalo?

„Nejprve jsem byl převezen do karvinské nemocnice. Tam jsem ale požádal
o převoz do Ostravy. A ještě v ten den jsem šel na operaci. Kolem půl jedné
v noci jsem ji už měl za sebou. V pondělí jsem pak byl propuštěn domů.“

Jak bude probíhat tvá rekonvalescence?

„Teď mám období klidu, které bude trvat osm týdnů. Achilovka musí
pořádně srůst. To je do půlky července. Od doktora vím, že by měly
následovat rehabilitace. Sundat ortézu a pomaličku začít chodit. A kdy se
vrátím na hřiště? To jsem se nikoho neptal. Ale minimálně na třičtvrtě roku
to bude.“

DNEŠNÍ ZÁPAS

SK Jiskra Rýmařov FC Slavoj Olympia Bruntál
Založení

Loňské umístění
Aktuální umístění

Body
Góly vstřelené
Góly obdržené
Předseda klubu

Trenér
Věkový průměr kádru

Nejstarší hráč
Nejmladší hráč
Nejlepší střelec

Čistá konta

1946
6. místo
5. místo

37
40
27

Milan Furik
Milan Furik

28,8
Petr Kameník (34)
Milan Křepelka (17)
Petr Navrátil (14)
Petr Kameník (6)

2014
11. místo
12. místo

24
32
47

Jan Urban
Martin Kotala

25,9
Ondřej Kušnír (38)
Michal Hurajt (18)
Marek Šindler (7)

Zdeněk Studený (3)
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POSLEDNÍ SOUTĚŽNÍ ZÁPASY

POSLEDNÍ VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Havířov - Rýmařov
Rýmařov - Nový Jičín

Dětmarovice - Rýmařov

Bruntál - Opava "B"
Bruntál - Havířov

Nový Jičín - Bruntál

2:1 D25 2:0
2:0 D24 2:2
0:0 D23 3:2

2021/22 FCSO Bruntál - SK Jiskra Rýmařov 0:0
2020/21 FCSO Bruntál - SK Jiskra Rýmařov 1:3
2019/20 SK Jiskra Rýmařov - FCSO Bruntál 6:0
2019/20 FCSO Bruntál - SK Jiskra Rýmařov 2:3

PODZIMNÍ UTKÁNÍ:
FCSO Bruntál – SK Jiskra Rýmařov 0:0
Rozhodčí: Vlk – Ogrodník, Mikulášek. ŽK: Sekanina, Hanel, Ostrák,
Orság – Hleba, Kolísek, K. Kocúr, Konečný. ČK: 81. Konečný (2 žk)
Slavoj Olympia Bruntál: Šidlák – Kušnír, Vojtík, Hanel, Galus, Slavík,
Hapka (54. Blažek), Šindler, Orság, Sekanina (54. Ostrák), Cabal (54.
Urban). Trenér Martin Kotala.
Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik (78. Tihelka), K. Kocúr, Kolísek,
Hleba – Procházka, M. Furik, Konečný, J. Furik – Navrátil (68. Kršek),
Jeřábek. Trenér Milan Furik.
Č BRANKÁŘ NAR OZ MIN VN ŽK ČK
1 Petr Kameník 5. 7. 1987 21 1968 7 2 0

18 Zdeněk Vilímek 19. 3. 2001 1 93 1 0 0
Č OBRÁNCE NAR OZ MIN G ŽK ČK
3 David Furik 26. 1. 1995 21 1287 0 4 0

12 Kamil Kocúr 12. 12. 1987 21 1822 1 2 1
13 Jan Kocúr 8. 8. 1997 19 775 1 2 0
16 Michal Procházka 17. 2. 1990 21 1958 2 4 0
19 David Hleba 12. 6. 1998 21 1909 0 5 0
20 Jan Kolísek 4. 1. 1998 18 1471 1 4 0

Jakub Ujfaluši 1. 4. 2003 1 15 0 0 0
Č ZÁLOŽNÍK NAR OZ MIN G ŽK ČK
2 Oganes Krywda 23. 8. 2003 8 194 0 0 0
4 Roman Hradil 19. 10. 2003 6 61 0 0 0
5 Petr Kršek 8. 3. 1991 20 1053 0 2 0
8 Milan Křepelka 9. 12. 2004 8 433 0 1 0
9 Jiří Furik 5. 8. 1991 18 1608 3 4 0

11 Michal Furik 14. 7. 1992 21 1914 1 4 1
14 Dušan Dostál 15. 1. 1997 5 450 0 3 0
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PŘEDZÁPASOVÝ ROZHOVOR S TRENÉREM
Milan Furik: Derby může vyhrát kdokoliv. Favorita před sobotou nevidím

Jeden z nejočekávanějších zápasů sezony má před sebou v sobotu Milan
Furik se svým týmem. Jiskře stojí v cestě FC Slavoj Olympia Bruntál. Trenér
Rýmařova, který půjde do zápasu z pozice výše umístěného celku divize F,
odmítá, že by jeho svěřenci byli v konfrontaci s 12. týmem soutěže
favoritem.

Derby s Bruntálem. Co se vám vybaví při vyřčení tohoto spojení?

„Je to soupeř, který je k nám nejblíže. Od toho si slibujeme velkou návštěvu.
Bude se od toho odvíjet i zápas, který bude mít velký náboj. Je to derby.
Musíme ho brát tak, že nikdy není žádný z týmů favorit. Tyto zápasy jsou
naprosto otevřené. Zní to jako klišé, ale derby opravdu nikdy nemá favorita.
Vyhrát můžeme my, stejně tak i Bruntál.“

Bruntál se navíc v posledních týdnech prezentuje dobrou formou.

„Poslední zápasy jim vyšly. Vypadá to, že mladé mužstvo, které poskládali,
si sedá. Jak jsem říkal již minule, v naší divizi může každý porazit každého.
Je to o momentální formě a zdravotním stavu mužstev.“

Jaké jsou hlavní hrozby soupeře?

„Budou to určitě standardní situace. To je za mě nejsilnější stránka
Bruntálu. Je třeba si je pohlídat. Jinak je to bojovné a běhavé mužstvo, které
čeká na chybu. Většinou těží ze standardních situací, které zakončují
přímou střelou na bránu, nebo centry. Co jsem vysledoval, tak jejich góly
padají v drtivé většině ze standardních situací.“

Co by tedy na Bruntál mohlo platit?

„Bude záležet na tom, které z mužstev vstřelí první gól. Vzhledem k našim
zdravotním patáliím, kdy jsme ztratili určitou ofenzivní sílu, se rozdíly mezi
námi a Bruntálem setřely. Hrát do plných je problém pro oba týmy. Ani
jedno mužstvo není natolik kvalitní, aby dokázalo přehrát pevnou defenzivu
soupeře.“

17 Václav Konečný 7. 6. 1992 21 2031 2 2 1
20 Tomáš Palys 13. 9. 2004 7 423 0 0 0

Lukáš Zifčák 14. 12. 1992 0 0 0 0 0
Č ÚTOČNÍK NAR OZ MIN G ŽK ČK
6 Jan Tihelka 31. 8. 2002 20 552 1 0 0
7 Petr Navrátil 15. 9. 1994 21 2012 14 5 0

10 Pavel Jeřábek 7. 4. 1992 12 970 13 2 0
REALIZAČNÍ TÝM

Milan Furik Trenér
Kamil Jahoda Vedoucí mužstva

Kamila Franková Masérka



#7

SOUPEŘ

Změna termínu! Zápas s Opavou se odehraje ve středu 15. června

Vedení týmů SK Jiskra Rýmařov a SFC Opava „B“ se dohodla, že vzájemný
zápas, který bude pro oba soupeře posledním v letošním ročníku divize
F, odehrají v náhradním termínu.

Původně se mělo v Opavě hrát v neděli 19. června od 10:15. Po vzájemné
dohodě se však bude hrát ve středu 15. června od 17:30. Hrát se bude na
hřišti ve Velkých Hošticích. Odjezd z Rýmařova je plánován na 15:00.

„Opava nás požádala, zda bychom jí vyšli vstříc a posunuli den i čas zápasu
na dřívější termín. Nám toto rovněž přišlo vhod, vzhledem k akcím, které se
v našem fotbalovém areálu budou konat,“ okomentoval změnu termínu
Milan Furik.

Na mysli měl zejména sportovní den, pořádaný partnerem našeho klubu,
kterým je firma RD Rýmařov. Konat se bude v pátek 17. června. Na
organizaci celodenní akce se budou podílet i lidé z SK Jiskra Rýmařov.

FC Slavoj Olympia Bruntál

Náš okresní rival je na fotbalové mapě relativně novým klubem. Vznikl totiž
v roce 2014 spojením dvou oddílů, kterými byli FC Slavoj Bruntál (od 1946) a
TJ Olympia Bruntál (od 1988). Ani jednomu z bruntálských klubů se v době
před spojením příliš nedařilo. Olympia byla v I. A třídě, Slavoj dokonce ještě
o patro níže.

Po sloučení následovalo období postupů: 2016 do krajského přeboru a 2018
do divize. V ní se FCSO dařilo nejlépe hned v premiérovém ročníku 2018/19,
kdy obsadil solidní osmé místo. V následujících dvou sezonách, které se
kvůli pandemii covidu nedohrály, se klub pohyboval ve spodních patrech
tabulky.

I letos je Slavoj Olympia v dolních patrech. K derby přijede z pozice 12.
celku divize F. Dvě kola před koncem má jistotu, že hůře skončit nemůže,
teoreticky se však, v případě dvou vítězství, může posunout za jistých
okolností před Havířov, na který ztrácí pět bodů.

Jarní část sezony zahájil Bruntál vysokou výhrou 4:1 v Heřmanicích, poté ale
následovala série pěti porážek v řadě. V posledních pěti kolech však SO
přece jen nějaké body znovu posbíral. V minulém kole pak zdolal béčko
Opavy 2:0.

Kádr bruntálského týmu je poměrně mladý. Zkušenosti svým spoluhráčům
ale předává trio harcovníků: Leoš Švancer, Jan Urban a zejména Ondřej
Kušnír, hráč se 183 ligovými starty, který si zahrál za Viktorii Žižkov, Spartu
Praha, Slovan Liberec, Sigmu Olomouc a Duklu Praha, a který má na kontě
4 starty za národní tým a 32 zápasů v evropských pohárech.
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Brankáři Narozen
Zdeněk Studený 1992
Jaroslav Šidlák 2001
Hráči do pole Narozen
Jakub Blažek 1997
Martin Cabal 1986
Michal Galus 1999
Matěj Goněc 2001
Michal Hanel 2002
Richard Hapka 1991
Michal Hurajt 2004
Lukáš Chudý 2002
Ondřej Kušnír 1984

Vítězslav Knapp 2002
Mark Ostrák 1996
František Pawlita 2002
Jan Rončák 1992
Matyáš Schwarz 2002
Marek Šindler 2001
Leoš Švancer 1985
Jan Urban ml. 1986
Realizační tým
Hlavní trenér Martin Kotala
Asistent Ondřej Kušnír
Asistent Jan Urban ml.
Vedoucí týmu Josef Krajčovič

SOUPISKA FCSO BRUNTÁL

ROZHOVOR
Kamil Kocúr: Do MSFL jsem nechtěl, ale jsem rád, že mě Milan Furik
přemluvil

Obránce Kamil Kocúr patří k nejzkušenějším hráčům týmu. I proto je
zástupcem kapitána. Celou svoji kariéru spojil se třemi kluby – Břidličnou,
Olympií Bruntál a Jiskrou Rýmařov. V rozhovoru, který poskytl pro
předzápasový zpravodaj zavzpomínal na své působení v těchto klubech,
přičemž každému z nich za něco vděčí. V Jiskře si zahrál například proti
Slovanu Liberec, či si vyzkoušel Moravskoslezskou fotbalovou ligu. „Jsem
vděčný Milanovi, že mi věřil, přemluvil mě a dal mi příležitost si ji zahrát,“
říká zpětně.

Ani u tebe nejde začít jinak, než otázkou na fotbalové počátky. Jak to bylo
v tvém případě?

„Já jsem z fotbalové rodiny. Můj děda byl u založení oddílu v Břidličné. Když
jsme s bráchou Míšou dorostli do věku, kdy jsme mohli hrát fotbal, tak nás
taťka s dědou brali v Břidličné na hřiště a neustále jsme do všeho kopali.“

Po pár letech přišel první přestup. Z Břidličné do Olympie Bruntál.

„Událo se to v mladších žácích. Tehdy jsem hrál zimní okresní přebor za
Břidličnou, ale už v kategorii starších žáků. Docela se mi zadařilo. Na turnaji
byl i Honza Urban z Olympie, který mi nabídl přesun k nim. Moc jsem tomu
tehdy nedával váhu, ale od dalšího podzimu, to když jsem nastupoval na
osmileté gymnázium do Bruntálu, tak se nakonec přestup upekl. A nelituji
toho. Jsem rád, že jsem tehdy do Olympie šel.“

Byl jsi hráčem Olympie, často jsi ale hostoval v Břidličné. Proč tomu tak
bylo?
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„Za Olympii jsem totiž nastupoval pouze v žákovské kategorii. Je třeba říct,
že Olympia byla trochu ve stínu Slavoje, oba kluby byly ještě tehdy
samostatné. A když jsem přecházel do dorostenecké kategorie, chtěl jsem
hrát vyšší soutěž. Olympia ale hrála pouze okresní přebor, zatímco
v Břidličné byly silné ročníky, které vykopaly moravskoslezskou divizi
dorostu. S kluky i lidmi kolem břidličňáckého fotbalu jsem byl neustále v
kontaktu, takže když mi nabídli, abych šel dorost hrát zpět, neváhal jsem.“

Tvůj táta si často dobu tvého působení v Olympii vychvaluje. Co ty?

„Na úvod bych chtěl říct, že mými vrstevníky v Olympii byli Honza
Krajčovič, Zdena Orság, Tomáš a Honza Urbanovi, děti Honzy Urbana
staršího. Uvnitř oddílu bylo velké nadšení, klub zažíval velký boom. Brávali
nás různě po Evropě. Ale pozor, nebyly to pouhé výlety. Šlo o nádherné
turnaje. Stávalo se, že jsme třeba skončili třetí na turnaji ve Francii. Ty
zahraniční výjezdy byly velké benefity toho, že jsem nastupoval za Bruntál.
Jsem rád, že jsem měl tuto možnost.“

Ve kterém klubu sis odbyl svoji premiéru v seniorské kategorii?

„Já jsem po celý dorost byl hráčem Olympie, hrával jsem ale za Břidličnou.
Bylo to tak do chvíle, než mě z Bruntálu vykoupil Rýmařov. A můj první
zápas? Bylo mi asi patnáct. Šlo o zápas ve Strahovicích u Opavy, kde jsme
nastoupili já, Roman György, ten je o rok starší, a brácha Míša. Byla na nás
dost vtipná podívaná. Já s Romanem jsme hráli ve středu zálohy, Michal
v útoku a na pravé straně zálohy byl Petr Kostelník. To bylo úsměvné, když
hraje důchodce a vedle něj děcka. Šlo ale jen o první nakouknutí, dál jsem
jinak pokračoval za dorosty.“

Jak se stalo, že Jiskra vykoupila hráče z bruntálského týmu?

„Okres je malý. Je proto jednoduché udržovat o hráčích nějaké povědomí.
U dorostu Jiskry byl tehdy Franta Pohanka. Když jsem byl v maturitním
ročníku, kontaktoval mě. Potřeboval tehdy zachránit dorost v krajském
přeboru. Když mě oslovil, byl jsem samozřejmě potěšen. V Břidličné jsme
o nic nehráli, neměli jsme ani postupové ambice. Na kraj bychom vedle
staršího potřebovali i mladší dorost. Trochu se pod to podepsal i Petr
Kostelník, který trénoval áčko Jiskry. Moc dobře mě znal a viděl v tom
určitý benefit, že bych se výhledově mohl prosadit v Rýmařově. A tak jsem
z Bruntálu přestoupil do Jiskry.“

Nakonec se ten předpoklad trenéra Kostelníka naplnil a do kádru
rýmařovského áčka ses probojoval.

„Zpětně jsem hodně rád, že mi tu šanci dal. Ale byly to pro mě krušné
časy. Určitě jsem v té době byl nejmladším hráčem týmu. Další ode mě
byl až Pavel Ondruška, který také pochází z Břidličné. Bylo to těžké…
stará škola, mazáctví, do toho jsem nastupoval na vysokou. Nejednou
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jsem přemýšlel nad tím, že bych si vnitřně ulevil a skončil tady. Že bych
zkrátka výzvu, kterou Jiskra představovala, vzdal. Ale vydržel jsem,
následně se to změnilo, protože jsem lidsky i fotbalově do kolektivu
zapadl. Nějaké zápasy v divizi jsem tady už tehdy odehrál.“

Hodně tvých současných spoluhráčů vzpomínalo na zápas Jiskry proti
Baníku. Ty však máš jinou zkušenost s prvoligovým fotbalem. Byl jsi u
toho, když v roce 2007 do Rýmařova přijel Slovan Liberec.

„Bylo to krátce po maturitě. Ten zápas byl z mého pohledu velký. Když se
vědělo, že se v poháru utkáme právě s Libercem, ani jsem nepočítal s tím,
že bych nastoupil. Ale povedl se mi domácí zápas, tuším s Karlovicemi.
Pan Kostelník mě nasadil na poslední půlhodinu. Hodně se mi zadařilo. I
tak jsem si ale nedělal naděje na to, že bych ve středu nastoupil proti
Liberci. Když se tým jako Jiskra utká s ligovým celkem, mělo by to být
odměnou pro hráče. A tady byli starší, zkušenější a lepší. Ale když už jsem
nastoupil, musím přiznat, že to byl skvělý zážitek. Odehrál jsem celý první
poločas. Pravda, moc jsme si nezahráli, protože to bylo na jednu bránu.
Liberec vedl snad 3:0 o půli. V týmu Nezmar, Šinglár, Papoušek, Hodúr…
To byli hráči, kteří tam udělali titul, byť zrovna v té sezoně se jim tolik
nedařilo.“

V souvislosti s tímto utkáním se nelze nezeptat, proč vlastně trénuješ
v libereckém dresu a jak jsi se k němu dostal?

„Rád ho nosím na tréninky, protože je bílý, takže když svítí slunko, není mi
v něm takové horko. Ale dres mi jinak dal můj velmi dobrý kamarád Zdenek
Urbánek z Břidličné, takže jsem ho z žádného hráče Liberce po utkání
nesvlékl.“

V roce 2010 jsi dal Jiskře na čas sbohem. Pročpak?

„Jedním z faktorů byla určitě vysoká škola. Navíc se začala pomalu
rozpadat naše parta. Jiskra měla tehdy tým složený výhradně z hráčů,
pocházejících z Rýmařova, Břidličné a Bruntálu. Jenže věk nezastavíš,
někteří hráči šli jinam. Navíc Jiskra začala trochu skomírat i z hlediska
celkové organizace. Tehdy jsem dostal nabídku jít zpět do Břidličné, kde se
hrála I. B třída. Rýsovalo se to tak, že by se tam sešla naše parta. Chtěli
jsme zkusit oddíl posunout výše.“

Bylo v Rýmařově hodně hráčů z Břidličné?

„Bývali tady David Jiřičný a Pavel Ondruška. Poté jsem přišel já. Dále Honza
Doseděl, u něj je paradoxní, že za Břidličnou nikdy moc nehrál, ale pochází
odtamtud. Zapomenout nesmím ani na Romana Györgyho a Jardu Zítku.
Kostelník věděl, kam sáhnout. Měl své osvědčené kluky, které znal. A i
tehdy bylo těžké hráče sehnat.“

V Břidličné se vám dařilo, že?
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„První rok nám postup těsně unikl, ale v následujících letech už ano. V I. A
třídě to s námi po podzimu vypadalo hodně bledě, ale pak jsme zapli. Chtěli
jsme zachránit soutěž, nakonec se nám ale podařilo ze druhého místa
postoupit až do krajského přeboru.“

Kdo tě zná, tak ví, že jsi hrdý na to, že pocházíš z Břidličné. V roce 2017 jsi
ale Břidličnou, alespoň fotbalově, znovu vyměnil za Rýmařov. Zlákala tě
Moravskoslezská fotbalová liga?

„To nebyl hlavní důvod, spíš bych řekl, že MSFL mě odrazovala. V Břidličné
ale nastalo těžké období. Cítil jsem to tak, že nadšení opadlo. Na tréninku se
nás scházelo málo, celkově byla organizace horší. Taky odešli někteří starší
kluci. Bylo těžké se sejít kolikrát i na zápas. Museli jsme to hodně lepit.
Neviděl jsem ani snahu, hlad po nějakém dobrém výsledku. Na počátku
zimní přípravy v roce 2017 jsme se sešli pouze tři. Já jsem toho názoru, že
když chci dělat fotbal, musím se mu věnovat naplno. To jsem v Břidličné
postrádal. Proto jsem začal trénovat s Jiskrou. Ani nevím, jak to vzniklo
tehdy. Zda mě oslovil Milan, nebo někdo z jeho kluků. To jsem ale ještě
nepřestoupil, zůstal jsem věrný Břidličné. Oznámil jsem jim ale, že se mi
nelíbí celkový stav oddílu. Pan Zifčák mi tehdy slíbil, že pokud se to nezlepší,
tak mě v létě pustí. Samozřejmě se nic nezměnilo, ale změnilo se toho
hodně v Rýmařově. Jiskra si vybojovala postup do třetí ligy. S Milanem jsme
se o mém přestupu v průběhu jara bavili. Upřímně musím přiznat, že jsem
se na MSFL vůbec necítil. Trochu jsem se tomu začal bránit. Milan mě ale
zlomil. Přijel tehdy až do Břidličné, já jsem byl zrovna na zahradě u táty, kde
jsem mu podepsal přestupový lístek. A jsem hodně rád, že mě tehdy
přemluvil. Byl jsem totiž opravdu přesvědčený, že na MSFL nemám. On mi
ale věřil, dal mi šanci a já získal zajímavou zkušenost.“

Byl to pro tebe velký skok?

„Samozřejmě. Pamatuji si hned na první zápas v MSFL, který jsme hráli
doma proti Prostějovu. V 90. minutě jsem měl již silné křeče a už jsem
nemohl. Kroupa z Prostějova, hráč s ligovými zkušenostmi, za mnou přišel a
začal mi nadávat do simulantů. Já jsem ale opravdu nesimuloval a mojí
odpovědí bylo, že jsem jen vyhrnul dres, pod kterým jsem měl tričko
s nápisem Mistr I. B třídy. To Kroupa pochopil a po zápase se mi omluvil.
Vzpomněl si na to i při odvetě v Prostějově na jaře, kde mě vyhledal a opět
jsme spolu pokecali. Skok velký, ale snažil jsem se pro tým odvést vše. Řekl
bych, že se mi i nějaké zápasy povedly, dal jsem tři góly.“

Když se řekne MSFL, co se ti vybaví?

„Gól proti Mohelnici, kdy jsme vyhráli 2:1, takže jsem se podílel na tom, že
jsme získali tři body. Jinak to celkově byly pěkné zážitky. Výjezdy ven, zvlášť,
když jsme někde urvali tři body. Pěkné stadiony, celá atmosféra kolem. Dění
nabralo na vážnosti. Alespoň jsem viděl něco nového.“



Vizitka hráče: Kamil Kocúr
Narozen: 12. 12. 1987
Místo narození: Bruntál
Číslo dresu: 12
Pozice: obránce
Výška: 181 cm
Váha: 81 kg

Kariéra: 1995 – 2000 TJ Břidličná
2000 – 2002 TJ Olympia Bruntál
2002 – 2003 TJ Břidličná
2003 – 2004 TJ Olympia Břidličná
2004 – 2005 TJ Břidličná
2006 – 2010 SK Jiskra Rýmařov
2010 – 2017 TJ Břidličná
2017 – SK Jiskra Rýmařov
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Po sestupu začali někteří hráči z Rýmařova odcházet. To ve tvém případě
asi nehrozilo, že?

„Vím, že potřebuji trénovat, abych se dobře cítil. Ani tak ne kvůli fotbalu,
spíše kvůli sobě. Takže jsem nechtěl měnit zázemí. Vím, že v Rýmařově se
trénuje často a intenzivně. Moji mladší kamarádi, s nimiž hraji, mě motivují,
abych na tréninku ze sebe vydal všechno, i když se mi třeba nechce. Odchod
jsem tedy rozhodně nezvažoval.“

Jak vidíš svoji budoucnost?

„Za zábradlím s oroseným půllitrem. Mám fotbal rád a chci hrát co nejdéle. I
když mě to strašně bolí, bývám unavený a je to časově náročné, tak jsem rád,
že stále dokáži na této úrovni hrát. Klidně si ale dovedu představit, že bych
hrál i v nižší soutěži. Myslím to teď tak, že až si Milan Furik sežene místo mě
někoho mladšího, rád mu uvolním místo. Klidně bych pak ale trénoval
s Rýmařovem, jen bych se odklidil někam, kde to není tak náročné.“

Třeba zpět do Břidličné?

„Tak Břidličná, pokud vím, má ambici hrát divizi. Takže, Břidličná… asi…
nevím (smích).“

V sobotu hrajeme proti Bruntálu. Jsi z derby nervózní?

„Já z těchto zápasů už dlouho nervózní nebývám. Právě naopak. Mám tyhle
typy zápasů rád, protože se přijdou podívat lidi. Zanadávají, pokřičí si na nás.
Bohužel už ale v Bruntále není moc mých vrstevníků, snad jen Honza Urban,
s nímž jsem hrával. Už to není derby, jako dřív, ale pořád to má náboj.“



Oblíbené jídlo: Grilované kuře a rýže.
Oblíbený film: Šifra mistra Leonarda.
Oblíbený herec: Tom Hanks.
Oblíbený fotbalový klub: Real Madrid.
Oblíbená hudba: Cokoliv z československé scény.
Fotbalový vzor: Asi nemám, ale líbí se mi, jak pracuje Cristiano Ronaldo a
dává do toho všechno.
Ideální dovolená: Napůl relax, napůl aktivita.
Největší fotbalový zážitek: Dvě sezony v MSFL
Největší životní zážitek: Narození syna Kubíka.
Cíl do budoucna: Udělat z Kubíka šťastného kluka.

MLÁDEŽ

VÝSLEDKY MLÁDEŽE ZA UPLYNULÝCH 14 DNŮ:
Starší dorost:

Slavia Opava U19 – Jiskra U19 2:3
Jiskra U19 – Kravaře U19 3:1

Mladší dorost:
Slavia Opava U17 – Jiskra U17 1:2
Jiskra U17 – Kravaře U17 1:0

Starší žáci:
Jablunkov U15 – Jiskra U15 1:1
Jiskra U15 – Havířov U15 0:2

Mladší žáci:
Jablunkov U13 – Jiskra U13 0:0
Jiskra U13 – Havířov U13 0:2

Mladší žáci „B“:
Horní Benešov U13 – Jiskra U13 B 3:3
Krásné Loučky U13 – Jiskra U13 B 6:5

Starší přípravka:
Zátor U11 – Jiskra U11 0:23
Jiskra U11 – Lichnov U11 18:2

Mladší přípravka:
Jiskra U9 – Krnov U19 7:17
Jiskra U9 – Město Albrechtice U9 6:10
Brantice U9 – Jiskra U9 5:5
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LOS A-TÝMU JARNÍ ČÁST
Kolo Domácí Hosté Termín/Výsledek
15. Bohumín Rýmařov 0:0
17. Frenštát p. R. Rýmařov 3:0 (1:0)
18. Rýmařov Bílovec 2:1 (0:0)
19. Polanka n. O. Rýmařov 0:0
20. Rýmařov Karviná „B“ 3:3 (1:0)
21. Vítkovice Rýmařov 1:4 (1:1)
16. Rýmařov Heřmanice 3:0 (3:0)
22. Rýmařov Frýdlant n. O. 0:2 (0:1)
23. Dětmarovice Rýmařov 0:0
24. Rýmařov Nový Jičín 2:0 (1:0)
25. Havířov Rýmařov 2:1 (1:1)
26. Rýmařov Bruntál 11. 6.; 16:30
14. Opava „B“ Rýmařov 19. 6.; 10:15

VÍKENDOVÝ PROGRAM
Sobota 11. června

Od 09:00 SK Jiskra Rýmařov U7 + U9 – Turnaj ve Vrbně pod Pradědem

10:00 FC Slavoj Olympia Bruntál U19 – SK Jiskra Rýmařov U19

12:15 FC Slavoj Olympia Bruntál U17 – SK Jiskra Rýmařov U17

12:15 TJ Sokol Lichnov - SK Jiskra Rýmařov U11B

14:00 MFK Bruntál U11 – SK Jiskra Rýmařov U11A

Neděle 12. června

10:00 FC Slavoj Olympia Bruntál U15 – SK Jiskra Rýmařov U15

11:45 FC Slavoj Olympia Bruntál U13 – SK Jiskra Rýmařov U13

1946

DĚKUJEME ŽE JSTE S NÁMI!!!
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