
SOBOTA 22.10.2022, od 14:30 hod.

ZPRAVODAJ

12.kolo MSD - F
SK Jiskra Rýmařov - FC SO Bruntál

SK JISKRA RÝMAŘOV

#1

www.jiskrarymarov.cz

@jiskrarymarov@jiskrarymarov

rozhodčí: Martin Paulík - Jiří Julínek, Roman Labaš. DFA: Jaroslav Káňa
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22. 10. 10:15 Opava „B“ – Polanka __:__
22. 10. 14:30 Břidličná – Bohumín __:__
22. 10. 14:30 Rýmařov – Bruntál __:__
23. 10. 10:15 Karviná „B“ – Nový Jičín __:__
23. 10. 14:30 Bílovec – Havířov __:__
23. 10. 14:30 Krnov – Hlubina __:__
23. 10. 14:30 Frenštát – Valašské Meziříčí __:__

PROGRAM KOLA

VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍHO KOLA

TABULKA MSD - F

FANS ŠÁLA

150 KČ

Valašské Meziříčí Nový Jičín 3:1 (3:0)
B: 23. a 33. Výmola, 1. Sovák – 48. Heiník
Polanka Krnov 1:1 (1:1)
B: 5. Kuča (pen.) – 9. Mráz
Hlubina Bílovec 1:2 (1:1)
B: 39. Dawid – 37. Krayzel, 74. Gajdošík
Břidličná Karviná „B“ 0:2 (0:1)
B: 2. Jurčák, 90.+4 Zych
Havířov Rýmařov 1:1 (1:1)
B: 36. Podešva – 15. Navrátil
Bohumín Opava „B“ 2:0 (1:0)
B: 43. Kubík, 88. Halaška
Bruntál Frenštát 1:1 (1:0)
B: 44. Rončák – 81. Nezhoda

1. Karviná „B“ 7 2 2 23:12 23
2. Bílovec 7 1 3 30:17 22
3. Opava „B“ 6 2 3 30:15 20
4. Bohumín 6 1 4 22:16 19
5. Hlubina 6 1 4 15:11 19
6. Valašské Meziříčí 5 2 4 24:19 17
7. Nový Jičín 5 2 4 18:17 17
8. Krnov 5 1 5 13:20 16
9. Havířov 2 6 3 18:19 12
10. Rýmařov 3 3 5 10:14 12
11. Polanka 2 4 4 11:14 10
12. Břidličná 3 1 7 17:31 10
13. Frenštát 2 3 5 11:21 9
14. Bruntál 1 3 7 12:28 6



SK JISKRA RÝMAŘOV

FC SO BRUNTÁL

1946
7. místo
10. místo

12
10
14

Milan Furik
Milan Furik

Navrátil, Tihelka (2)
Kameník (2)
D. Hleba (3)
Palys (1)

2014
12. místo
14. místo

6
12
28

Radek Zatloukal
Petr Kostelník
Rončák (3)
Rozsypal (1)
Blažek (5)
Hanel (1)

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 ZÁPAS

Havířov - Rýmařov
Rýmařov - Hlubina
Polanka - Rýmařov

Bruntál - Frenštát
Nový Jičín - Bruntál

Bruntál - Val. Meziříčí

1:1 D11 1:1
2:0 D10 4:1
1:0 D9 2:4

11. kolo, 15. 10. 2022, 10:15, Havířov – tráva, rozhodčí: Jan Krupa

1 – 1
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36. Podešva
Žk: Michalčák, Mensah, Kisza

15. Navrátil
Žk: Michalík

Majerczyk - Kisza, Michalčák, Skoupý
- Heller, Podešva, Kaniok (77.
Hamrozi), Mensah, Streit (68.
Michalek) - Piękoś (88. Kisiala),
Wojnar. Trenér: Miroslav Matušovič

Kameník – D. Furik, K. Kocúr,
Kneifel, Kršek (41. Palys) – Konečný
– M. Furik (24. Tihelka, 74. Krywda),
Dostál, J. Furik, J. Kocúr (46.
Michalík) – Navrátil. Trenér: Milan
Furik.
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MILAN FURIK - BODY Z DERBY POTŘEBUJÍ OBA TÝMY. BUDE
SE HRÁT NAPLNO

Očekávané okresní derby mezi Jiskrou Rýmařov a Slavojem Olympií Bruntál
bude mít podle trenéra Milana Furika letos větší význam, než v minulé
sezoně. „Vzhledem k postavení nás i Bruntálu v tabulce budou obě mužstva
hrát na výhru,“ řekl rýmařovský trenér. Jeho mužstvo má FC SO co vracet.
Loni v červnu si bruntálský výběr odvezl z Rýmařova tři body po výhře 2:0.

V Havířově jste uhráli bod. Předvedlo vaše mužstvo na hřišti přesně to, co
jste od něj očekával?

„Zápas se vyvíjel tak, jak se vyvíjel i obraz hry. V první půli, kdy jsme dali gól
ze standardky, byť trochu šťastný, ale to k tomu patří, jsme tu herní převahu
měli. Bohužel se pak ale kvůli nucenému střídání vývoj hry srovnal. Ve druhé
půli již byl Havířov údernější a silnější. Střídání, která jsme udělali, se do dění
na trávníku promítla. Mužstvo hrálo to, na co momentálně mělo. Myslím si, že
jsme bod uhájili se štěstím. Havířov neproměnil dvě stoprocentní šance,
které by hráči i na této úrovni měli dávat. To nám pomohlo k bodu.“

V sobotu nás čeká derby proti Bruntálu. Jaký očekáváte zápas?

„Bude to trochu jiný zápas, než ten, který jsme hráli v červnu. To se soutěž již
pouze dohrávala a čekalo se na její konec. Zápas neměl až takový význam pro
ani jedno z mužstev. Tentokrát však půjde o něco jiného. Body potřebujeme
my i Bruntál. Oba týmy se budou snažit hrát na plný bodový zisk. Doufám, že
to nebude jen boj. Derby se vždy odehrávají v bojovém duchu. Kvalitu někdy
postrádají. Snad ji ale tentokrát my přidáme, aby se bylo na co dívat.“

Bruntálu se nedaří. Od prvního kola nezvítězil a v pondělí dokonce oznámil
konec trenéra Kotaly. Může to jeho mužstvo před utkáním v Rýmařově
nakopnout?

„Asi by jim to dalo impulz, kdyby šlo ale o jiný zápas. Vzhledem k tomu, že jde
o derby, tak si myslím že hráči obou týmů se na něj budou chystat trochu
jinak. V tomhle případě tedy výměna trenéra podle mého nebude hrát až
takovou roli, než v jiném zápase, kde by bylo třeba ten impulz dát. Obě
mužstva mají motivaci už jen tím, že jde o derby.“

Částečně jste to už zmínil. Jak tedy ale bude sobotní zápas důležitý pro oba
týmy z hlediska postavení v tabulce?

„Bruntál potřebuje bodovat, aby se neprohlubovala jeho ztráta na ostatní
týmy. Rozestupy se začínají rýsovat, tabulka se rozděluje na polovinu. Na jaře
už nedojde k nějakým velkým posunům týmů. Bude to o jednom dvou týmech,
které se z toho spodku dostanou. Pro nás to znamená, že se chceme udržet
v kontaktu s horní polovinou tabulky. Abychom neměli tak velký odstup. Náš
cíl je získat na podzim alespoň patnáct bodů. V sobotu máme první pokus se
na tuto metu dostat.“
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F. POHANKA - FOTBAL V RÝMAŘOVĚ JE NA VYSOKÉ ÚROVNI.
NIKDY TO TU LEPŠÍ NEBYLO
František Pohanka je s Jiskrou spojen již téměř
šedesát let. Od prvních fotbalových krůčků, které na
tehdejší zdejší škváře učinil, až po současnost, kdy
vede mladší dorostence Rýmařova, toho s místním
fotbalem prožil opravdu hodně. „Tvrdím všem, že
fotbal tu nikdy nebyl na lepší úrovni, než je tomu nyní,“
řekl v obsáhlém rozhovoru, v němž mj. vzpomínal na
svoji hráčskou kariéru, nemoc, kvůli níž musel na
několik let přerušit kariéru, či svoji trenérskou dráhu
u rýmařovské mládeže, kterou vede doposud.

Jaké byly vaše první fotbalové krůčky?

„Bydleli jsme v jednom domku blízko hřiště. Přestěhovali jsme se do
Rýmařova, když mi byl pět let. V tom areálu tehdy byla pouze louka, na níž
bylo travnaté hřiště. Je to prostor, který je za dnešní tribunou. V místě
dnešních hřišť byla klasická škvára. Takže tady jsem začal dělat první
fotbalové krůčky. Pro představu, na té louce byla jezírka, žili tam čolci. To
bylo naše hájemství. Přišel jsem ze školy, hodil tašku do kouta a celé
odpoledne jsem byl na hřišti. Tady jsme hráli fotbal.“

Jak tehdy vypadal mládežnický fotbal v Rýmařově?

„Za nás neexistovaly přípravky. Žáci zde byli pouze jedni. Jako desetiletý jsem
musel hrávat s patnáctiletými kluky. Prosazení do kádru bylo obtížné, ale ve
mně asi něco bylo, protože si mě do kádru vybrali. Musím říct, že tady však
nebyli žádní fundovaní trenéři. Nebyl tu nikdo s licencí, kvalifikací…“

Vzpomenete si na nějakého trenéra?

„Mým prvním trenérem v žáčcích byl pan Schwarz. Dělal v Rýmařově
drogistu. Fotbal moc neuměl, přesto trénoval žáky. Bylo to dost živelné.
Později přišel pan Přikryl. S ním se úroveň hodně zvedla. Na Rýmařov
nadstandard. Chodívali jsme trénovat ještě před školou. Na 6:45 nás nahnal
do tělocvičny, kde jsme hodinu trénovali. Pak jsme teprve šli do školy. Třikrát
týdně jsme pak trénovali v areálu Jiskry. To už byla jakási úroveň. Pan Přikryl
však v Rýmařově vydržel jen necelé dva roky, než se přestěhoval do
Olomouce. Jeho syn tady dokončil devítiletku, následně se pak přešel do
béčka dorostu Sigmy. Ti hrávali divizi. Shodou okolností tu samou soutěž o
něco později vykopala parta kolem Honzi Markýze, Ludi Šimka, Drahoše
Frýborta, či Pepy Pupíka. V postupovém utkání vyhráli doma nad Krnovem.
Nás v té době v žáčcích trénoval Radek Koňařík. Také nám se povedl postup.
Vybojovali jsme postup do krajského přeboru. Ten jsem si ale nezahrál,
protože jsem přešel do dorostenecké kategorie.“

Když se ale vrátíme na ten samotný počátek. Byl to váš táta, legenda
místního fotbalu, kdo vás ke sportu přivedl?



„On tehdy do fotbalu nedělal. Působil jako mistr, později šéf na učňáku. Na
šéfa mu ale chybělo vzdělání, které si po práci dodělával. Na fotbal tedy
neměl čas. Pomalu neměl čas ani na nás. Z práce chodil do školy, domů pak
přicházel hodně pozdě. K fotbalu mě přitáhli moji spolužáci. Je paradoxní, že
jsem to z domu na hřiště měl asi nejblíže, ale nebyl jsem takový dravec,
abych mezi ně přišel sám.“

Je o vás známo, že ještě v mládežnickém věku jste musel s fotbalem na
několik let skončit. Co se vám tehdy přihodilo?

„To se přihodilo v posledním roce, kdy jsem ještě hrál za dorost. Pomalu jsem
ale již nakukoval mezi muže. Pan Kunz, který tehdy první mančaft trénoval,
mě začal testovat. Chodil jsem s nimi hrávat přípravné zápasy. V polovině
jarní části soutěže mě začalo tlačit na prsou. Já ale zápasy hrál. Jen se mi
hůře dýchalo a byl jsem unavený. Na pohárové utkání jsem jel s áčkem do
Lichnova. Během zápasu mi nebylo dobře, dostal jsem teploty, s nimiž jsem
čtrnáct dnů ležel doma. Rodičům se to nezdálo, tak mě vzali k doktorovi
Růžičkovi, který na rentgenu zjistil, že mám vodu na plicích. Ukázalo se, že
jde o tuberkulózní zánět pohrudnice.“

Na jak dlouho jste z toho vypadl? A jak jste se zpět vracel?

„Nějakých osm devět let jsem tak fotbal vůbec nehrál. Asi do sedmadvaceti,
než začal hrát můj starší syn. Na hřiště jsem vůbec nechodil. Bylo to pro mě
těžké. Chtěl jsem hrát, táhlo mě to na hřiště a bylo mi líto, že se nemohu
fotbalu věnovat. Ale jak začal hrát starší syn Kuba, tak žáky přebíral Jirka
Motyčka po legendárním panu Bičíkovi. Začal dávat žákovský fotbal zase
dohromady. Stahoval syny od rodičů, s nimiž se znal. Oslovil i nás. Navrhli mi,
že bych jim mohl pomoct s trénováním. U starších žáků byl Jirka Motyčka, u
mladších Vlasťa Geier. Při tréninku si mě všiml Delon Ujfaluši, který mi řekl,
abych to šel zkusit znovu. V Jiskře tehdy fungovalo áčko a béčko. Takže jsem
samozřejmě šel do béčka, které trénoval Zdeněk Kudlák. Zjistili jsme, že se
do toho postupně zase dostávám. Měl jsem z toho strach, protože zánět se mi
mezitím vrátil, a zase při fotbalu. Šel jsem si zahrát jeden vánoční turnaj, dal
jsem tři góly, takže mě lanařili zpět do týmu, ale já měl strach. No ale po těch
letech jsem to s béčkem zkusil a docela to šlo. I přes to, že jsem dlouho
netrénoval. Po několika utkáních, v nichž jsem nasázel několik gólů, mě začal
Delon tlačit do áčka. Po sezoně v béčku jsem se tam přesunul. Rýmařov hrál
tuším I. A třídu a mělo se postoupit do kraje, což se po pár letech podařilo pod
vedením Luboše Doležala.“

Hrával jste pouze v Rýmařově?

„Nějakou dobu jsem býval v Dolní Moravici. Tam odešla část chlapů odsud
z Rýmařova, na závěr své kariéry. Jarda Navara, Honza Markýz, Frýbort, Laďa
Ocelák, Pepa Trpišovský… Přetáhl je tam Kopeček. Po sezoně a půl jsme
vybojovali postup z okresu do I.B třídy. Do Rýmařova jsme se ale ještě vrátil.
Přemluvil mě Jarda Motyčka. Jiskře totiž hrozil pád z krajského přeboru. Ten
jsme na jaře však zachránili, když trénoval pan Skřipec. Postupně pak ale
začali přicházet placení fotbalisté“
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Kteří konkrétně?

„První takový hráč v Rýmařově byl Jirka Silný, který hrával mj. za Sigmu
Olomouc. Byl to velice dobrý útočník. Dále si pamatuji na jednoho klučinu
z Uherského Hradiště. Byl mladší než já, stoper. Já jsem byl tehdy v týmu
nejstarší. Už tehdy. Těch hráčů postupně přicházelo více… Radek Zatloukal
z Bruntálu, který je dnes předsedou tamního klubu, dále třeba Jarda Samson.
To byli první placení hráči v Rýmařově. Ti ostatní nedostávali nic, což bylo
trochu divné. Já jsem přešel do béčka a vybojovali jsme tam legendární
postup ze III. třídy do okresního přeboru. “

Jakou měl tehdy okresní přebor úroveň?

„Vyšší, než dnes. V každém týmu v okrese jsi našel minimálně jednoho hráče,
který by mohl hrát krajský přebor v Rýmařově, v té době. Mělo to dobrou
úroveň. V béčku si pamatuji, že se mnou v útoku hrál Milan Lašák, měl formu
jak hrom. Byl tam i Šejba. Ten mančaft byl hodně dobrý, plný mladších kluků,
než jsem byl já.“

Chvíli jste však byl i v Břidličné.

„Přetáhl mě tam Peťa Kostelník. Strávil jsem tam další dvě sezony. Udělali
tam ze mě nakonec i nehrajícího trenéra, což mi ale moc nevyhovovalo. Chtěl
jsem hlavně hrát, takže jsem se vrátil zpět do Rýmařova za béčko hrát.“

Zahrál jste si v Rýmařově divizi?

„To už ne. Po Skřipcovi přišel k týmu Pospíšil. Když se hrála divize, tak
myslím, že už neexistovalo béčko. Chvíli jsem hrál ještě ve Staré Vsi, v Dolní
Moravici nějakou dobu… Na nějaký čas jsem s fotbalem skončil, ale do Dolní
Moravice jsem se ještě jednou vrátil.A vykopali jsme I. B třídu. Podruhé!
Když jsme s Dolní Moravicí vyhráli okresní přebor, předávali nám tehdy
plaketu pro vítěze Karol Dobiáš a Antonín Panenka.“

Závěrem si nemohu pomoct. Ale kolem Jiskry se tedy pohybujete téměř
šedesát let. V jaké kondici je podle vás rýmařovský fotbal?

„Řeknu ti to, co tvrdím každému škarohlídovi. Běžte se podívat do našeho
areálu, na naše hřiště. A srovnejte si to s tím, jaké to tu bylo kdysi. Myslím, že
v našem okrese se fotbal, tedy tam, kde se ještě dělá, malinko zvedl, i když ne
všude. Nikde však tak, jako tady u nás v Rýmařově. Tvrdím jedno. Milan Furik
je nejlepší manažer v okolí. Bez něho a jeho kluků by tady fotbal na takové
úrovni nebyl. To mi nikdo nevymluví. Je to chlap na svém místě. Někteří lidé
ho samozřejmě nemají rádi, jsou vůči němu kritičtí, ale… Kdo z nich by to
dokázal takto zvednout? Však se podívej na to, co se tu opravilo. A i po
sportovní stránce. Dva roky se tady hrála třetí liga. Když to vezmeš, Jiskra
byla jeden rok mezi padesáti nejlepšímu kluby v republice. Milan to vede
hodně dobře. Stojím za ním a má moji podporu. Už se známe ale hodně
dlouho. Hrávali jsme spolu, trénovali žáky, takže jsme jezdívali společně na
zápasy.“ 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 2:1 (1:1)
9. Polanka nad Odrou Jiskra Rýmařov 1:0 (1:0)
10. Jiskra Rýmařov Hlubina 2:0 (0:0)
11. Havířov Jiskra Rýmařov 1:1 (1:1)
12. Jiskra Rýmařov Bruntál 22. 10. 2022; 14:30
13. Valašské Meziříčí Jiskra Rýmařov 29. 10. 2022; 10:00

FC SLAVOJ OLYMPIA BRUNTÁL
Letošní sezona je poslední, kdy je na mapě Divize F klub s názvem FC Slavoj
Olympia Bruntál. Zástupci oddílu totiž v srpnu oznámili sloučení s jiným
fotbalovým celkem z okresního města, kterým je MFK Bruntál. Od
následujícího ročníku se tak klub bude jmenovat MFK Slavoj Bruntál.

Zda bude jeho áčko i nadále divizní, o tom se bude rozhodovat během tuhých
jarních bojů. FC SO totiž do Rýmařova přijede v pozici posledního celku
soutěže. Prozatím se tak bruntálští fotbalisté v soutěži dívají na záda všem
svým okresním rivalům – Břidličné, Rýmařovu i Krnovu.

Byl to právě Krnov, koho FC SO dokázal porazit. Bylo to hned v prvním kole
letošní sezony. Od té doby však Bruntál na výhru čeká. A nedokázal zvítězit
ani v minulém utkání, kdy doma hostil předposlední Frenštát pod
Radhoštěm. Zápas skončil nerozhodně 1:1. Na špatné výsledky v Bruntálu
zareagovali toto pondělí, když u týmu skončil trenér Martin Kotala. Mužstvo
po zbytek podzimu povede nový trenér Petr Kostelník.

# Brankáři
20 Zdeněk Studený
1 Martin Rozsypal

Hráči do pole
15 Tomáš Unverdorben
8 Lukáš Chudý
9 Jan Rončák
2 Radim Hanák
10 Jakub Blažek

14 Matěj Goněc
3 Ondřej Kušnír
12 Matyáš Schwarz
17 Vítězslav Knapp
19 Roman Modelský
11 Mark Ostrák
13 Štěpán Kubesa
7 Mikuláš Slavík
6 Michal Galus


