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ZPRAVODAJ 

ČPP I.A třída – skupina A 

soutěžní ročník 2020/21 

 

MFK Kravaře 

 FK Darkovičky 
 

  
 

 

 

5. kolo  -  neděle 6.9.2020  -  16:30 

(městský fotbalový stadión v Kravařích) 

 

Rozhodčí: 

Pavol Jantoš – Gustav Dytko, Matyáš Starý 

 

Minulé kolo #  Dnešní kolo # 
Hradec nad Moravicí – Kravaře 1:0  Kravaře – Darkovičky  ne 
Slovan Ostrava – Mokré Lazce 0:1  Stará Bělá – Štěpánkovice so 
Jakubčovice – Slavkov 11:1  Ludgeřovice – Hradec n. Mor. so 
Chlebičov – Vřesina 2:2  Mokré Lazce – Malé Hoštice ne 
Darkovičky – Bolatice 1:0  Slavkov – Slovan Ostrava ne 
Štěpánkovice – Ludgeřovice 0:2  Vřesina – Jakubčovice ne 
Malé Hoštice – Stará Bělá 5:2  Bolatice – Chlebičov  ne 
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Vážení fanoušci fotbalu, 

vítáme Vás u příležitosti dnešního fotbalového zápasu, který pro nás 

přichystal atraktivní fotbalový duel mezi dvěma celky z Prajzské, a sice naším 

MFK Kravaře a FK Darkovičky. Máme na programu čtvrtý mistrovský zápas 

v rámci 5. kola, který proti sobě svede mužstva z horní poloviny tabulky a 

které se prezentují odlišnými způsoby vedení fotbalu. Na jedné straně útočně 

laděné a vlastní iniciativou tvořivé mužstvo Kravař, na straně druhé celek 

z Darkoviček, který spíše holduje defenzívnímu fotbalu a vždy těží na své 

dobře organizované obraně a tvrdému trestání soupeřových chyb. Ovšem 

úvodní dva zápasy ukázaly, že i střílení gólů jim není zcela cizí.  

Naše kravařské mužstvo z dosavadních tří utkání nasbíralo 6 bodů za dvě výhry a jednu porážku 

při celkovém skóre 8:2, za což mu v současnosti patří průběžná pátá příčka v tabulce. Náš dnešní 

soupeř z Darkoviček si vedl o něco lépe, když ze tří zápasů vybojoval 7 bodů za dvě výhry a 

jednu remízu při skóre 8:6. To mu zatím zajišťuje průběžné třetí místo v tabulce. 

V minulém zápase bojovalo naše mužstvo na hřišti v Hradci nad Moravicí a prohrálo 

nejtěsnějším možným rozdílem. Podrobnosti k zápasu si můžete přečíst na jiné straně zpravodaje. 

To náš soupeř z Darkoviček si vedl o něco lépe. Na domácím hřišti svedl urputnou a vyhecovanou 

bitvu s Bolaticemi. Zápas dost poznamenaly emoce a dvě červené karty hostů. A byť se jednalo 

o typický remízový zápas, výhru nakonec slavily Darkovičky, kterým stačilo vstřelit jediný gól 

z kopačky Bajgera.  

 

 

 

   # 1  Daniel KURKA  21 let  # 1      Matěj DUCHÁČEK  20 let  

   # 2      Vojta TĚŽKÝ   25 let  # 2      Lukáš LINDOVSKÝ  28 let 

   # 3      Lukáš BENNA  19 let  # 3      Patrik ADAMČÍK  26 let 

   # 4      Jonáš TESAŘÍK  23 let  # 4      Daniel STRACHOTA  30 let 

   # 5      Ondřej BITOMSKÝ  19 let  # 5      Ondřej DIVIŠ  27 let 

   # 6      Filip KOTZUR   20 let  # 6      Martin GAI   17 let 

   # 7      Michal PAVELEK  23 let  # 7      Martin BAJGER    28 let  

   # 8      Denis KAHLER  21 let  # 8      Petr BUCHVALDEK „K“ 47 let 

   # 9    Kryštof NESTROJ  21 let  # 9      Petr TURANSKÝ  32 let 

  # 10    Patrik KUPKA   19 let  # 10    Kryštof SUROVEC  24 let 

  # 11    Vojtěch KRYŠTOF  17 let  # 11    Lukáš MORAVEC  19 let 

  # 12    Michal SCHREIER  38 let  # 12    Nikola ANDRÝSEK  28 let 

  # 13    Jan HEGER   29 let  # 13    Jaroslav PODŽORSKI 35 let 

  # 14    Pavel  FERENZ  36 let  # 14    Tomáš KABICH  24 let 

  # 15    Lukáš  KUPKA  20 let  # 15    Radim KEMPNÝ  20 let 

  # 16    Emil  PETEREK  33 let  # 16    David BOCHŇÁK  22 let 

  # 17    Jan OHŘÁL   32 let  # 17    Adam HANUS  19 let 

  # 18    Jiří  BARCAL  „K“  37 let  # 18    Denis HORVÁTH  27 let 

  # 19    Vojtěch TOMÍČEK  19 let  # 19    Ladislav KUBA  39 let 

  # 20    Tomáš MOSLER  21 let    

  # 28    Radim BARANEK  32 let    

Trenéři:   Petr Hladký, Karel Štěpán  Trenéři:   Radim Karsten, David Galdia 

SOUPISKA MFK KRAVAŘE SOUPISKA FK DARKOVIČKY 
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Minulý zápas A-mužstva:         Hradec n. Mor. - Kravaře   1:0 

V úvodní desetiminutovce se hnací motory obou celků ještě zahřívaly, ale následně 

se už začal hrát konečně fotbal. Jako první se připomněl střelou hostující Tomíček, domácí 

brankář Válek byl ovšem pozorný. Vzápětí se hostující tým snažil dvakrát prosadit po rohových 

kopech Schreiera, ale hlavičkující kapitán Barcal vyšel o obou případech střelecky naprázdno. V 

18. minutě si jeho spoluhráč Peterek sypal popel na hlavu, protože svůj nadějný brejk nedokázal 

zúročit v úvodní branku. Domácí Hradec následně předvedl krásnou akci, kdy dalekonosný centr 

Štencela napálil z první Daniel Wiweger a donutil brankáře Kurku k ukázkovému zákroku. 

Nicméně následoval roh a hostující dezorientovaná obrana neuhlídala Lichého, který i s 

přispěním srážky dvou obránců Kravař usměrnil míč do sítě – 1:0. O několik minut později 

mohlo být pro Kravaře ještě hůř, když po úniku na pravé straně a následné střele k tyči nedokázal 

navýšit skóre hradecký Černín. Hosté očividně znervózněli a po špatné rozehrávce nabídli Hradci 

do poločasu ještě jednu příležitost k brejku. Domácí šutér Daniel Wiweger předvedl rychlé nohy, 

ale už ne tolik přesnou koncovku. Což mohlo jeho tým hodně mrzet, protože hosté mezitím na 

druhé straně dopravili míč do sítě, ovšem radost jim překazil zvednutý praporek pomezního 

arbitra. 

Druhou půli zahájil aktivně opět domácí Hradec. Po ne moc důrazné hře v obraně mohl 

kravařskou liknavost potrestat kapitán Moc, jeho střela však skončila hodně nad úrovní horní 

tyče. Poté se konečně Kravaře dostaly do transu a začaly hrát svůj tradiční fotbal. V 55. minutě 

vyslal Těžký ideální centr do zakončení hlavou, ale adresátem se stal maličký Nestroj, kterému 

k optimálnímu zakončení scházely nějaké ty centimetry jeho výšky. Po hodině hry využil 

zaváhání kravařské rozehrávky Daniel Wiweger a předvedl oku lahodící slalom, leč v koncovce 

naprosto selhal. Ve zbytku zápasu už hrály pouze Kravaře. Nejprve se do slibného zakončení 

prodral střídající Patrik Kupka, ale obrana Hradce zavčasu požár uhasila. Pět minut před koncem 

uklidil hostující Kryštof míč do sítě, ale i tentokrát to bylo dle rozhodčích v rozporu s pravidly, 

takže místo radosti přišly jen emoce. A když si domácí tým dokázal poradit i se závěrečným 

tlakem Kravař, foukl arbitr do píšťalky a radost domácích hráčů mohla propuknout naplno. Pro 

Hradec to byly první letošní body do tabulky, naopak pro Kravaře první ztráta bodů. 

Branka:  21. Lichý.  Rozhodčí: Martin Chýlek.  Poločas:  1:0.  Diváků:  200.  

Sestava Kravař:   Kurka – Kupka L., Ferenz, Barcal (K), Tesařík – Pavelek, Schreier, Nestroj, Těžký, 

Tomíček – Peterek. Náhradníci:  Kupka P., Bitomský, Kryštof, Benna, Kotzur, Mosler.  

Ohlas trenéra Kravař:  (převzato z webu www.fotbalunas.cz) 

„Kdybychom se ujali vedení, tak by to asi vypadalo jinak. Bohužel jsme klasicky neproměňovali 

šance, a když už jsme dopravili míč do sítě, tak se mával ofsajd. Jeden gól byl naprosto regulérní, 

ale pomezní rozhodčí Dedek byl jiného názoru. Dneska jsme podali velice špatný výkon. Bez 

Radima Baranka nám nefungoval střed hřiště.“ 

 

http://www.fotbalunas.cz/
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Tabulka soutěže po 3 odehraných zápasech 

 

Výsledky naší mládeže: 

Svou mistrovskou část již rozehrály naplno i naše mládežnické kategorie. A 

výsledky jsou zatím poněkud překvapivé, protože se našim klukům zrovna příliš 

nedaří. Obzvláště výkony starších dorostenců zůstávají dost za očekáváním. 

Rovněž mladším žákům úvod soutěže příliš nevyšel, ale v posledním zápase už 

konečně zabodovali. Naštěstí jsme ještě pořád na začátku ročníku, a tak věříme, 

že se kluci postupně sehrají, dostanou do herní i mentální pohody a že brzo 

budou zase sbírat body do tabulky. Letos se do našeho fotbalového dění mládeže 

navíc připojuje i kategorie mladší přípravky. 

 

Starší dorost:      Mladší dorost: 

1.zápas:    Kravaře – Slavia Opava 2:5  1.zápas: Kravaře – Slavia Opava 0:9 

2.zápas:    Petřkovice – Kravaře  3:1  2.zápas: Petřkovice – Kravaře  0:5 

3.zápas: Kravaře – Raduň  0:5  3.zápas: Kravaře – Raduň  9:0 

 

Starší žáci:       Mladší žáci: 

1.zápas:    Kravaře – SO Bruntál  4:3  1.zápas: Kravaře – SO Bruntál  0:11 

2.zápas:    Krásné Loučky – Kravaře 5:5  2.zápas: Krásné Loučky – Kravaře 5:2  

3.zápas: Kravaře – Hlučín „B“  6:9  3.zápas: Kravaře – Hlučín „B“  2:1 

 

Starší přípravka:      Mladší přípravka: 

1.zápas:    Kravaře – Mokré Lazce 18:4  1.zápas: Baník Ostrava „B“ – Kravaře 12:15 

 

 

 

 

  1.    Jakubčovice 3 z   15:3      9 bodů    8.   Mokré Lazce   3 z    5:5     4 body 

  2.    Darkovičky 3 z      8:6      7 bodů    9.   Malé Hoštice   2 z     5:5     3 body 

  3.    Stará Bělá 3 z    13:6      6 bodů  10.   Hradec n. M.   3 z     4:9     3 body 

  4.    Bolatice  3 z     8:1      6 bodů  11.   Chlebičov    3 z     5:6     2 body 

  5.    KRAVAŘE 3 z      8:2      6 bodů  12.   Slavkov    3 z     4:18     1 bod 

  6.    Ludgeřovice 2 z     6:0       6 bodů  13.   Štěpánkovice   3 z     1:10     0 bodů 

  7.    Vřesina  3 z     9:9      4 body  14.   Slovan Ostrava   3 z     0:11     0 bodů 
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Rozhovor s hráčem MFK Kravaře. 

 

        MICHAL PAVELEK 

Věk:      23 let 

Pozice:    záložník   

Číslo dresu:   7   

Přezdívka:   Žagel  

Dřívější působiště:     Velké Hoštice  í Benešov 

 

Michale, jak dlouho už hraješ závodně fotbal a kde jsi s ním začínal?   

Fotbal byl a je pro mě sportem číslo 1. Začínal jsem s ním v přípravce ve Velkých Hošticích, 

když mi bylo 5 let. Od té doby se mu věnuji naplno a hraji ho nepřetržitě i závodně. 

Co pro tebe fotbal jako takový znamená? 

Jak jsem už řekl, fotbal pro mě znamená docela dost, protože se mu věnuji už strašně dlouho a 

mám ho velmi rád. Je to od malička můj nejoblíbenější sport. 

Jaké jsou tvé osobní cíle? Kam by ses fotbalově chtěl ještě posunout? 

Určitě bych si chtěl jednou zahrát nějakou vyšší soutěž, než jen I.A třídu. Nějaké nabídky mi už 

v minulosti přišly, ale musel jsem je kvůli nové práci odmítnout. Uvidím, zda ještě nějaká 

nabídka někdy přijde, ale věřím, že snad ano. Momentálně však hraji za Kravaře a jsem zde 

spokojen. 

Jaký je tvůj největší fotbalový úspěch, který se ti utkví navždy v paměti?  

Nejraději vzpomínám na časy, když jsem s kravařským dorostem postoupil do krajského 

přeboru. No a také samozřejmě na můj první zápas za dospělý A-tým. Na tohle se jen tak 

nezapomíná. 

Na který okamžik naopak nerad vzpomínáš? 

Asi nejhorší zážitek byl pro mě okamžik, když jsme před čtyřmi lety spadli z krajského přeboru 

do I.A třídy. Tehdy to byl těžký pád na zem. 

Zajisté sleduješ fotbalové dění i mimo naši soutěž. O které další ligy resp. soutěže se rád 

zajímáš? 

Vcelku je mi jedno, na jaký fotbalový zápas se podívám, protože tuto hru mám moc rád. 

Samozřejmě sleduji českou nejvyšší soutěž, ale úplně nejraději koukám na zápasy španělské a 

anglické ligy. 

 



 

www.kravare-fotbal.cz 
 

Máš svůj oblíbený manšaft, ať už u nás v české lize, anebo v zahraničí? A kdo je tvůj 

fotbalový idol? 

Od malička jsem fanoušek Realu Madrid. Díky tomu se mým vzorem stal Cristiano Ronaldo. A 

je jim napořád, i když už za "Bílý balet" nehraje. I proto už delší dobu nosím jeho číslo 7 na 

dresu. 

Pojďme se nyní vyjádřit k účinkování našeho A-mužstva. Co říkáš na to, že se nám 

poslední rok tak daří? 

Po předchozích sezónách, kdy se nám až tak moc nedařilo, jsem moc rád, že se karta konečně 

obrátila. V kabině nám to dobře šlape, máme tam skvělou partu. Úspěch vidím hlavně v tom, že 

bojujeme jeden za druhého. 

V neděli nás čeká zajímavý duel proti Darkovičkám. Dovolíš si tipnout, jak se bude zápas 

vyvíjet a jak skončí? 

Netroufám si přímo tipovat výsledek. Každopádně uděláme všechno proto, abychom zápas 

vyhráli a body zůstaly doma. Rádi bychom odčinili minulé zaváhání z Hradce. 

Ano, navážu hned na tento zápas. V něm jsme poprvé v nové sezóně prohráli. Co myslíš, 

že bylo příčinou porážky? 

Zápas s Hradcem nám vůbec nevyšel. Sice jsme měli šance, ale nepodařilo se nám je 

proměňovat. Hradec měl jeden roh a vytěžil z toho maximum, navíc jsme si ten gól dali sami. 

Pak začali od své půlky bránit a my nevěděli, jak se dál dostat. A když už jsme se k bráně či 

dokonce ke gólu dopracovali, tak nám pomezní odmával ofsajd.  

A poslední otázka. Myslíš, že se nám podaří navázat na úspěšný loňský rok a ve finále 

slavit postup do KP? 

Já osobně doufám, že ano. Moc bych si přál, aby se Kravaře vrátily zpět a hráli pravidelně 

krajský přebor.  
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Náš dnešní soupeř:    FK Darkovičky 

Rok založení:    1931    Předseda oddílu:     Jiří Tkačík      

Klubové barvy:   světle modrá, černá  Sekretář klubu:       Radim Kempný 

Počet oddílů v klubu:   6 ( dospělé, 4 mládeže) Web:             www.fkdarkovicky.cz 

Největší úspěch:   2x konečné 3.místo v I.A třídě  (sezóny 2014/15 a 2015/16) 

Historie fotbalového oddílu v Darkovičkách se začala psát v roce 1931, kdy došlo ke 

sloučení dvou místních sportovních spolků a vznikla nová tělovýchova. Ta se starala nejen o podporu sportu, ale 

i kultury. Až do vypuknutí války hrály Darkovičky pouze přátelské zápasy. Jejich první fotbalové hřiště bylo v 

místě "U Panského mostu", kde dnes stojí samoobsluha a kaple (kostelík). Po válce byla situace velmi obtížná, 

spousta sportovců se už z války nevrátila. Naštěstí se našli noví nadšenci a fotbalový oddíl se podařilo obnovit - 

vzniklo mužstvo SK Darkovičky. Dresy a další výbavu si museli hráči kupovat sami za své peníze. Brzy se 

podařilo získat i pozemek, na kterém se vybudovalo nové současné hřiště. Místní klub začal hrát soutěže. 

Postupem času se vybudovalo i zázemí. Ve druhé polovině 70.let se oddíl konečně dočkal postupu do krajských 

soutěží - do I.B třídy, v roce 1981 dokonce poprvé až do I.A třídy. Od té doby jsou Darkovičky pravidelným 

účastníkem krajských soutěží. Dlouhou dobu (20 let) hrály I.B třídu, až se na konci sezóny 2013/14 konečně 

dočkaly postupu do I.A třídy, ve které hrají dodnes. Loňská sezóna, přesněji řečeno půlsezóna, dopadla pro 

Darkovičky rozpačitě. Pouhých 15 získaných bodů za celý podzim nebyla zrovna lichotivá bilance. Výkony 

mužstva byly dost nevyrovnané. Tým se dokázal chytit až v půlce podzimu, kdy v důležitých zápasech porážel 

soupeře ze spodních pater tabulky. Nakopla je výhra nad poslední Starou Bělou a od té doby se začalo týmu 

poměrně dařit a sbírat body. Obzvláště na domácím hřišti. Celkem 14 ze všech 15 získaných bodů si Darkovičky 

vybojovaly na svém domácím hřišti. Jediné mužstvo, které vyloupilo jejich svatostánek, byly Kravaře. Výkony 

venku byly bída, tam uhrály Darkovičky pouze bod na Hradci. Tato bilance rozhodně nepřináší optimismus, že 

by si někdo chtěl na jejich venkovní zápasy vsadit. Mužstvo nakonec přezimovalo na 10. místě tabulky. Za to 

sezóna letošní se zatím vyvíjí pro Darkovičky podstatně lépe. Z doposud tří odehraných úvodních zápasů 

dokázala parta kolem trenéra Karstena vybojovat 7 bodů, což je už téměř polovina toho, co za celý loňský podzim. 

Hned ve druhém zápase prolomily Darkovičky loňské prokletí a připsaly si cennou venkovní výhru na půdě 

Vřesiny. Druhým podstatným rozdílem byla ta skutečnost, že úvodní dva zápasy byly na jejich poměry i střelecky 

dost bohaté – 7 vstřelených branek ve dvou zápasech, na to nejsou v Darkovičkách při jejich defenzivním stylu 

fotbalu příliš zvyklí.  

VÝZNAMNÍ ODCHOVANCI A OSOBNOSTI TÝMU 

JAN HRUŠKA  -  62 let  -  v současnosti trenér mládeže SFC Opava 

Věděli jste, že nejznámějším odchovancem fotbalu v Darkovičkách, je p. Jan Hruška? Ano, pro 

kravařské obecenstvo žádné neznámé jméno, ba naopak. Jan Hruška býval v dobách našeho 

účinkování v divizi E dlouhodobým trenérem našich oddílů. V Kravařích kdysi dostal důvěru díky 

p. Švančarovi a p. Vehovskému, z čehož se nakonec zrodila dobrá spolupráce trvající 12 let. Během 

této doby působil Jan Hruška v pozici trenéra mládeže a posléze především A-mužstva, které vedl 

jako hlavní kouč v šesti sezónách. Tou nejúspěšnější byla sezóna 2004/05, ve které Kravaře obsadili konečné 2. místo. Pod 

jeho vedením hrál v Kravařích i současný, stále ještě aktivně hrající a nestárnoucí veterán Petr Buchvaldek. 

PETR BUCHVALDEK  -  47 let  -  stále aktivní hráč,  v současnosti za FK Darkovičky 

Mezi největší osobnost současného kádru Darkoviček patří bezesporu Petr Buchvaldek. A ani zde 

nemusejí kravařští fanoušci dlouho přemýšlet, o koho vlastně jde. Je to další známá osobnost, která 

zanechala v Kravařích hlubokou stopu. Hráč, známý pod přezdívkou „Buchy“, prožil svou 

nejzářivější část aktivní kariéry právě v našem klubovém dresu. Byl u toho, když se postupovalo 

z kraje do divize. Poté aktivně nastupoval v záloze a rozdával nejen pěkné góly, ale také tvrdé 

zákroky. I tím si získal pověst řízného záložníka, s kterým chodit do soubojů nebyl žádný med. Petr 

byl ovšem zároveň velký šoumen a staral se i o zábavu v kabině. O tom by určitě mohl vyprávět náš 

současný trenér Peťa Hladký. Buchy je právem označen za legendu. Má dva syny, kteří se taktéž věnují fotbalu a hrají na 

vyšší úrovni. 

http://www.fkdarkovicky.cz/


 

www.kravare-fotbal.cz 
 

Kam příště za fotbalem? 

Naše A-mužstvo zajíždí k příštímu mistrovskému zápasu do nedalekého Chlebičova. Zápas se 

odehraje v sobotu 12. září od 16.00 na hlavním hřišti. Přijeďte, ať už auty či na kole, povzbudit 

naše kluky v dalším důležitém zápase o tři body.  

 

Příští víkend:     Následující víkend: 

A-mužstvo:  so 12.9. – 16:00  -  Chlebičov vs. MFK    x    ne 20.9. – 16:00  -  MFK vs. Vřesina 

Starší dorost  so 12.9. – 10:00  -  MFK vs. Frenštát    x   ne 20.9. – 10:00  -  Rýmařov vs. MFK  

Mladší dorost  so 12.9. – 12:15  -  MFK vs. Frenštát    x  ne 20.9. – 10:00  -  Rýmařov vs. MFK 

Starší žáci  pá 11.9. – 18:45  -  Kylešovice vs. MFK    x so 19.9. – 10:00  -  MFK vs. Vítkov 

Mladší žáci  pá 11.9. – 17:00  -  Kylešovice vs. MFK    x so 19.9. – 11:45  -  MFK vs. Vítkov 

Starší přípravka pá 11.9. – 16:30  -  Chuchelná vs. MFK    x --- volno --- 

Mladší přípravka st    9.9. – 17:00  -   MFK vs. Hlučín A    x út 15.9. – 16:30  -  Hlučín B vs. MFK 

 

Sponzoři MFK Kravaře 

Fotbalový oddíl MFK Kravaře si nesmírně váží všech svých sponzorů, kteří se jakoukoliv 

částkou aktivně podílejí na financování a bezproblémovém chodu našeho fotbalového klubu. 

DĚKUJEME!!! Zároveň vyzýváme Vás, podnikatelé, živnostníky, fanoušky i ostatní občany, 

abyste se k tomuto bezproblémovému chodu dobrovolně připojili. Budeme Vám vděčni za jakýkoliv finanční 

příspěvek či jakoukoliv pomoc, kerá pomůže k rozvoji našeho fotbalového oddílu MFK Kravaře. DĚKUJEME. 

 

 

MĚSTO Kravaře  -  GENERALI Distribuce a.s.  -  Česká unie sportu MS kraj  -  Jindřich Švančar  -  

PH pipes s.r.o.  -  BULY Aréna  -  SCHWARZ OOPP s.r.o.  -  Gabriela Válková DAMIKA  -  DAME 

CarGroup s.r.o.  -  Petr Vilášek  -  Miroslav Hájek  -  FABISZ doprava s.r.o.  -  Leo Stoklasa  -  ARGOS 

ELEKTRO a.s.  -  Sillet Group a.s.  -  Petr Lysek Spedition s.r.o. 

 


