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ZPRAVODAJ 

ČPP I.A třída – skupina A 

soutěžní ročník 2020/21 

 

MFK Kravaře 

 FC Vřesina 
 

  
 

 

 

7. kolo  -  neděle 20.9.2020  -  16:00 

(městský fotbalový stadión v Kravařích) 

 

Rozhodčí: 

René Seidler – Radek Pobořil, Petr Hrňa 

 

Minulé kolo #  Dnešní kolo # 
Chlebičov – Kravaře 1:2  Kravaře – Vřesina  ne 
Darkovičky – Ludgeřovice 0:3  Ludgeřovice – Chlebičov 3:3 
Jakubčovice – Slovan Ostrava 4:1  Slovan Ostrava – Malé Hoštice so 
Malé Hoštice – Slavkov 5:1  Stará Bělá – Darkovičky so 
Hradec n. Mor. – Stará Bělá 0:0  Slavkov – Štěpánkovice ne 
Štěpánkovice – Mokré Lazce 0:2  Mokré Lazce – Hradec n. Mor. ne 
Vřesina – Bolatice 4:3  Bolatice – Jakubčovice  ne 
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Vážení fanoušci, 

vítáme Vás u příležitosti dnešního fotbalového zápasu mezi celky MFK 

Kravaře a FC Vřesina. Máme na programu již šestý mistrovský zápas v rámci 

7. kola letošní sezóny, jenž proti sobě svede dvě mužstva, kterým není cizí 

bavit své fanoušky ofenzivním fotbalem. Bude to souboj dvou týmů, kterým 

se pravidelně daří sbírat body na vlastním hřišti, i když v případě Vřesiny to 

letos prozatím tolik neplatí, protože své úvodní dva zápasy na hřišti u Porubky 

prohrála. Avšak v tom třetím, v rámci minulého kola, se už opět vrátila na 

vítěznou vlnu.  

Náš celek MFK Kravaře získal z dosavadních pěti odehraných zápasů 12 bodů při celkovém 15:5, 

za což mu nyní patří průběžná 3. příčka v tabulce. Čtyřikrát jsme odešli jako vítězové, jednou 

jako poražení. Náš dnešní soupeř z Vřesiny zatím dvakrát vyhrál, jednou remízoval a dvakrát 

prohrál, takže dosavadních 7 získaných bodů při skóre 13:13 mu stačí na průběžné 7. místo. 

V minulém zápase odehráli fotbalisté Kravař urputnou bitvu na půdě Chlebičova, kterou nakonec 

i s trochou štěstí opanovali a po výsledku 2:1 vyhráli. Podrobnosti k tomuto zápasu si můžete 

přečíst na jiné straně zpravodaje. Fanoušci z Vřesiny již třikrát v této sezóně zažili zápas, ve 

kterém padlo sedm branek při skóre 4:3. Vřesina v minulém kole doma přestřílela mužstvo 

Bolatic právě 4:3, ačkoliv ještě v 65. min. prohrávala 1:3, nakonec však třemi góly skóre otočila.  

 

 

 

   # 1   Daniel KURKA  21 let  # 1      David KÖHLER  25 let  

   # 2      Vojta TĚŽKÝ  25 let  # 2      Pavel HRUZÍK  42 let 

   # 3      Lukáš BENNA  19 let  # 3      Aleš LIVAR   36 let 

   # 4      Jonáš TESAŘÍK  23 let  # 4      David KROUPA  28 let 

   # 5      Ondřej BITOMSKÝ 19 let  # 5      Martin JAROŠ  36 let 

   # 6      Filip KOTZUR  20 let  # 6      Adam HRUZÍK  „K“ 27 let 

   # 7      Michal PAVELEK  23 let  # 7      Tomáš HRUZÍK    32 let  

   # 8      Denis KAHLER  21 let  # 8      David MIKA  29 let 

   # 9    Kryštof NESTROJ  21 let  # 9      Leo UHLÍK   23 let 

  # 10    Patrik KUPKA  19 let  # 10    Radek PYTLÍK  27 let 

  # 11    Vojtěch KRYŠTOF  17 let  # 11    Antonín HRUZÍK  29 let 

  # 12    Michal SCHREIER  38 let  # 12    Vojtěch FIEDOR  25 let 

  # 13    Jan HEGER   29 let  # 13    Aleš HLOUŠEK  33 let 

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

  # 15    Lukáš  KUPKA  20 let  # 15    Ondřej BÁRTEK  18 let 

  # 16    Emil  PETEREK  33 let  # 16    Jakub STROHALM  24 let 

  # 17    Jan OHŘÁL   32 let  # 17    Marek MAJKUT  24 let 

  # 18    Jiří  BARCAL  „K“  37 let  # 18    Miroslav RICHTÁR 25 let 

  # 19    Vojtěch TOMÍČEK  19 let  # 20    Tomáš MATULA  23 let 

  # 20    Tomáš MOSLER  21 let    

  # 28    Radim BARANEK  32 let    

Trenéři:   Petr Hladký, Karel Štěpán  Trenéři:   Petr Dombrovský, Aleš Livar 

SOUPISKA MFK KRAVAŘE SOUPISKA FC VŘESINA 
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Minulý zápas A-mužstva:       Chlebičov - MFK Kravaře   1:2 

 

Chlebičov uhrál v prvních čtyřech kolech pouhé dva body, což bylo poněkud za očekáváním, než 

se s ohledem na jeho kvality počítalo. I proto měl domácí tým o motivaci postaráno. A nutno 

poznamenat, že jeho hráči to v průběhu první půle jasně dokazovali. Už po pěti minutách mohl 

jít Chlebičov do vedení, ale Boháčova hlavička si cestu mezi tři tyče nenašla. Vzápětí to zkoušel 

střelou z voleje Dzierža, ale ani on se ještě mezi střelce nezapsal. To se povedlo až Kuželovi, 

který využil nepřesností v rozehrávce hostů a krásnou ráno do šibenice vymetl kravařské pavouky 

– 1:0. Po dalším zaváhání hostující obrany se do úniku a následné střele propracoval Korbel, ale 

proti Moslerovi neuspěl. Celou první půlhodinu byly Kravaře naprosto bezzubé. Teprve až pak 

se dopracovaly ke dvěma střeleckým pokusům, ovšem ani Schreier ani Nestroj bránu netrefili. 

Po jednom z rohů to pro změnu zkoušel hlavou Tesařík, ale i jeho pokus mířil pouze vedle tyče. 

Nicméně tato aktivita přinesla konečně to, co kravařský fanoušek očekával od úvodního hvizdu. 

A odměnou za snahu bylo vyrovnání v nastaveném čase, byť k tomu notně přispěl zbytečný faul 

domácího brankáře Josefusa na Těžkého. Samotné exekuce se zhostil Baranek a střelou do 

protipohybu gólmana vyrovnal skóre na 1:1.  

Druhý poločas byl ze strany Kravař podstatně lepší, ale domácí tým dlouho statečně odolával. 

Navíc v 50. minutě mohl jít znovu do vedení, když nepotrestal chybné vyběhnutí brankáře 

Moslera. Poté se hra přelévala mezi oběma šestnáctkami, ovšem bez příznaků střeleckého 

zakončení. Výjimkou byla pouze nebezpečná rána Baranka z pětadvaceti metrů, ale míč mířil 

vedle. Na pohledné akce to byl poměrně chudý zápas, a tak se čekalo spíše na standartní situace. 

A jednu takovou hosté využili. Po tvrdém faulu na Těžkého rozehrál přímý kop Schreier, našel 

ve vápně proběhnuvšího Barcala, ten centrem do ohně naservíroval míč na hlavu Ohřála, který si 

připsal svůj první gól v novém působišti – 1:2. Definitivní pojistku vedení mohl Kravařím zajistit 

Nestroj, ovšem jeho pokus pouze rozezvučel brankovou konstrukci. Domácí tým se pochopitelně 

snažil o vyrovnání, ale kravařská obrana si už závěr zápasu zkušeně pohlídala.  

Branky: 12. Kužel – 45. Baranek (penalta), 68. Ohřál. Rozhodčí:  Filip Šabacký.   

Poločas:   1:1.   Diváků:  200.  

Sestava Kravař:   Mosler – Kupka L., Barcal, Bitomský, Tesařík – Pavelek (45. Tomíček), 

Schreier, Baranek, Těžký, Nestroj (88. Peterek) – Kupka P. (58. Ohřál)  

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

„Nástup do utkání byl z naší strany katastrofální. Prvních pětadvacet minut jsme hráli hrozně. 

Kdyby Chlebičov vedl dvougólovým rozdílem, těžko bychom skóre otáčeli. Samozřejmě nám 

trošku pomohl gól do šatny, ale ani ve druhém poločase to nebyla žádná sláva. Moc šancí jsme 

si nevytvořili. Hrozili jsme spíše ze standardních situací, ze které jsme nakonec zápas rozhodli. 

Za tři body jsme moc rádi.“ 

 

http://www.fotbalunas.cz/
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Tabulka soutěže po 5 odehraných zápasech 

 

Výsledky naší mládeže: 

V uplynulých týdnech pokračovaly mistrovské zápasy našich mládežnických celků. 

Oba dorosty se nejprve dočkaly zisku tří bodů díky kontumaci zápasu se Slavii 

Opava. V uplynulém víkendu si pak dorostenci konečně připsali i výhry vlastním 

přičiněním. Starší žáci si v obou posledních zápasech připsali porážky, jejich mladší 

soukmenovci naopak dvě výhry. Přípravky patří tradičně k nejlepším v soutěži, což 

dokázaly i ve svých zápasech. Všem klukům přejeme, ať je fotbal baví, co jen to jde! 

Starší dorost:      Mladší dorost: 

4.zápas:    Bílovec – Kravaře  4:3  4.zápas: Bílovec – Kravaře  5:1 

5.zápas:    Kravaře – Frenštát  6:2  5.zápas: Kravaře – Frenštát  4:0 

Starší žáci:       Mladší žáci: 

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

4.zápas:    Kylešovice – Kravaře 5:2  4.zápas: Kylešovice – Kravaře 0:4 

Starší přípravka:      Mladší přípravka: 

2.zápas:    Hněvošice – Kravaře 2:9  2.zápas: Kravaře – Hlučín A 5:8 

3.zápas:    Chuchelná – Kravaře 4:14  3.zápas: Hlučín B – Kravaře  2:26 

 

     Starší dorost     Mladší dorost       Starší žáci     Mladší žáci 

  1.    Ludgeřovice    6   16:3      16 bodů  8.   Darkovičky      5   10:14     7 bodů 

  2.    Jakubčovice    5    20:4      15 bodů  9.   Malé Hoštice      5    12:15     6 bodů 

  3.    KRAVAŘE    5    15:5      12 bodů            10.   Hradec n. M.      5      4:10      4 body 

  4.    Stará Bělá    5   14:6      10 bodů            11.   Slavkov       5      8:24      4 body 

  5.    Mokré Lazce    5    13:7      10 bodů            12.   Chlebičov      6    11:15     3 body 

  6.    Bolatice    5   15:7         9 bodů            13.   Štěpánkovice      5      1:13     0 bodů 

  7.    Vřesina    5   13:13      7 bodů            14.   Slovan Ostrava     5      2:18     0 bodů 

 

Tabulka po 5. kole 

1.  MFK Vítkovice    15 

2.  Krnov       13 

3.  Těrlicko       12 

----------------------------- 

9.  KRAVAŘE        6 

----------------------------- 

13. Vřesina       1 

14. Frenštát       1 

Tabulka po 5. kole 

1.  Bílovec       13 

2.  MFK Vítkovice   12 

3.  Krnov      12 

----------------------------- 

4.  KRAVAŘE      12 

----------------------------- 

13. Frenštát       3 

14. Raduň       0 

1.  

  Tabulka po 4. kole 

1.  Velká Polom      12 

2.  Kobeřice        9 

3.  SO Bruntál        9 

----------------------------- 

4.  KRAVAŘE        4 

----------------------------- 

10. Břidličná       0 

11. Vítkov       0 

 

  Tabulka po 4. kole 

1.  Velká Polom      12 

2.  M. Albrechtice  12 

3.  SO Bruntál        9 

----------------------------- 

7.  KRAVAŘE         6 

----------------------------- 

10. Vítkov        0 

11. Břidličná       0 
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ROZHOVOR S HRÁČEM MFK KRAVAŘE. 

Jméno:   JONÁŠ TESAŘÍK 

Věk:     23 let 

Pozice:    obránce   

Číslo dresu:   4   

Přezdívka:   Jony  

Dřívější působiště: Jakartovice, Litultovice, SFC Opava, Semetín   

 

 

Jonáši, pověz nám něco o svých fotbalových začátcích. Kde jsi učinil své první kroky a 

kdo tě k němu přivedl? 

Mohlo mi být asi 6 roků, když mě k fotbalu přivedl můj strejda s dědou. Tehdy jsem začal 

hrávat za Jakartovice. 

Byl vždy fotbal pro tebe sportem číslo jedna? Věnoval ses nebo snad i věnuješ ještě jiným 

sportům? 

Ano, určitě byl. Vždycky jsem si přál, abych se jím mohl jednou živit. Jinak se rád věnuji i 

jiným sportům. Občas si zahraji tenis, badminton nebo volejbal. Rád si také zajdu do fitka. 

Jsi pořád ještě mladý a máš spoustu fotbalových let před sebou. Kam by ses chtěl ještě 

v kariéře posunout? 

Fotbal už hraji hlavně pro zábavu. V Kravařích jsem spokojený, je tu super parta, nádherné 

zázemí a výborní fanoušci. Nic mi tady nechybí. Jen bych si ještě jednou rád v budoucnu zahrál 

se strejdou. Jinak se chci soustředit na školu a budoucí povolání, takže žádné další vysoké 

ambice ve fotbale už nemám.  

Když si vybavíš svou dosavadní kariéru, co je tvůj největší fotbalový úspěch? Na co 

naopak nerad vzpomínáš? 

Za svůj největší úspěch určitě považuji zkušenosti s první dorosteneckou ligou, ve které jsem si 

mohl také zahrát. Naopak nejhorším zážitkem byl pro mě poslední zápas za dorost Opavy. 

Tehdy jsem věděl, že je to můj poslední zápas, co si mohu zahrát s kluky, s kterými se znám 

odmalička.     

V současnosti nastupuješ za náš tým. Jak se vůbec zrodilo tvé angažmá v Kravařích?  

Po mém konci v dorostu Opavy jsem odešel hrát se strejdou do Semetína. Za Kravaře už tehdy 

nastupovali strejdovi kamarádi Jirka Barcal a Michal Schreier, kteří nás oslovili, zda to 

nechceme zkusit tady v Kravařích.  
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Dnes hrajeme domácí zápas proti Vřesině. Jak si myslíš, že se bude utkání vyvíjet? 

Pokusíme se na ně vletět hned ze startu, využít velikosti našeho hřiště a dát co nejrychleji 

úvodní branku. To by nás mohlo uklidnit a my pak mohli hrát pěkný fotbal.  

V Kravařích se po loňské půlsezóně a povedeném letním turnaji očekávají jen ty nejvyšší 

cíle. Myslíš, že náš současný tým má dostatečnou kvalitu na to, aby postoupil do KP? A je 

něco, na čem bychom měli ještě zapracovat? 

Podle mě teď máme velmi dobrý tým, který má jednoznačně na to, aby se porval o postup. Už 

minulou půlsezónu jsme všem ukázali, že máme jisté předpoklady i kvalitu. Ta se navíc 

s příchodem Baryho (Radima Baranka – pozn.red.) určitě ještě víc zvedla.  

Zajisté sleduješ dění v nejvyšší lize a v zahraničí. Máš v nich nějaké oblíbené týmy? Který 

hráč je tvůj vzor? 

Asi nejraději sleduji zápasy Ligy mistrů. Mým oblíbeným hráčem je Cristiano Ronaldo. 

Zažil jsi už nějaký zápas té nejvyšší fotbalové úrovně – např. Ligu mistrů nebo 

reprezentace na Euru? Pokud ne, jaký zápas by byl tím pravým snem? Na jaký stadión 

by ses rád podíval? 

Navštívil jsem mnichovskou Allianz Arénu a v ní zápas Bayernu Mnichov. Byl to super 

zážitek. Ale ještě víc bych se chtěl podívat na madridský stadión Santiago Bernabeu a zažít tam 

třeba atmosféru finále Ligy mistrů.  

Poslední otázka půjde mimo sport. Když se zrovna nevěnuješ fotbalu, jaké jsou tvé denní 

aktivity? Co rád děláš ve volném čase? 

Nedávno jsem nastoupil na vojenskou vysokou školu v Brně, takže v současnosti studuji. Když 

mám zrovna volno, tak si rád zajdu zacvičit, anebo trávím čas se svými kamarády a rodinou. 
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  Náš dnešní soupeř:                  FC Vřesina 

    Rok založení:           1951   

    Klubové barvy:          bílá, černá      

    Počet oddílů v klubu:     9 (z toho 2x dospělé, 7x mládeže)     

    Největší úspěch:          účasti v I.A třídě, výhra v krajském poháru 

    Sekretář oddílu:           Josef Vincenci    

    Web:                         www.fcvresina.cz 

Fotbalová historie oddílu ve Vřesině se začala psát poněkud pozdě, až 

v období po druhé světové válce. Ovšem to neznamená, že by se sport ve vesnici předtím vůbec 

neprovozoval. Samozřejmě, že ano, v obci fungovala tělovýchovná jednota pod záštitou Sokola. 

Jen ten fotbal jaksi přišel až trochu později na scénu. Tehdy si parta nadšenců za své vlastní 

prostředky pořídila vybavení a v roce 1951 ustavili nově vzniklý oddíl v kopané, který byl 

součástí TJ Sokol. Za své první hřiště měli tehdejší hráči loučku „U Opusty“, kde se postavily 

branky a šatny. Brzy na to se Vřesina přihlásila i do řádných soutěží, zpočátku hrávala Okresní 

soutěž. Hned první ročník slavila vítězství a postoupila do okresního přeboru, tři roky na to 

dokonce i do krajské soutěže. Po správní reformě nastupovala Vřesina zpočátku v soutěžích 

okresu Nový Jičín, později byla na žádost jejich činitelů přeřazena do okresu Ostrava. Od 80.let 

hrávala Vřesina pravidelně krajské soutěže, kde se dlouho také držela. V současnosti se může 

Vřesina pochlubit krásným sportovním areálem, kde je k dispozici nejen dobře udržovaný 

trávník, ale i vedlejší hřiště s umělou trávou. To vše je dobrá záruka, aby se fotbal ve vesnici 

rozvíjel od nejmladších věkových kategorií. Rekonstrukce stadiónu proběhla v letech 2004-05. 

Na herním poli zažívalo mužstvo revoluci, staří matadoři skončili, muselo se začít budovat 

převážně s mladými. To mělo za následek i pád do městského přeboru, avšak brzy opět 

následovala cesta zpátky do krajských soutěží. V roce 2014 navíc Vřesina vyhrála krajský pohár, 

když ve finále porazila účastníka KP z Bohumína. Za toto vítězství si vysloužila účast v předkole 

ligového poháru, kde dokonce vyřadila divizní Petrovice.  

Loňská nedokončená půlsezóna dopadla pro Vřesinu vcelku dobře, průběžné 7. místo po 

podzimní části vzbuzovalo pozitivní vyhlídky na zbytek sezóny a poklidnou záchranu ve středu 

tabulky. Se ziskem 21 bodů skončila Vřesina v horní polovině tabulky a na soupeře z horních 

pater neměla zas až tak velkou ztrátu. Převážnou část bodů (15 z 21) uhrála na svém domácím 

hřišti, kde mj. na konci října zastavila i rozjeté Kravaře. Venku už byla bilance podstatně slabší, 

bodovalo se pouze za dvě výhry na hřištích nováčků ze Slovanu Ostrava a Hradce nad Moravicí. 

Přesto mohl být trenér Dombrovský s dosaženým výsledkem spokojen. Letošní sezóna se vyvíjí 

v obdobném duchu, i nyní po pěti odehraných kolech patří Vřesině jí osudově přisouzená 7. 

příčka. Fanoušci Vřesiny se mohou prozatím na každý zápas vskutku těšit, protože každé klání 

s sebou přináší bohaté brankové hody a heroické průběhy. Už třikrát v této sezóně skončil zápas 

výsledkem 4:3 a dvakrát z toho slavila výhra Dombrovského parta. Hned v úvodním kole to byly 

pravé fotbalové dostihy na Hradci, kde Vřesina musela pokaždé dohánět manko, aby ve finále 

skóre převalila na svou stranu. V dalším kole hostila doma Darkovičky, kde se to po hodině 

nevyvíjela vůbec dobře a prohrávala už 0:4, nakonec se zmátořila a snížila na konečných 3:4 a 

v závěru dokonce sahala po bodu. No a poslední heroický výkon předvedla v minulou neděli na 

domácí půdě proti Bolaticím. I tam musela otáčet nepříznivý stav z 1:3 na 4:3. Něco to o kvalitách 

týmu Vřesiny vypovídá, a není radno ji podceňovat. Ba naopak se s ní musí hrát až do 

závěrečného hvizdu.  



 

www.kravare-fotbal.cz 
 

Kam příště za fotbalem? 

Naše A-mužstvo zajíždí k příštímu mistrovskému zápasu do nedalekých Bolatic. 

Zápas se odehraje v neděli 27. září od 16.00 na hlavním hřišti. Přijeďte povzbudit 

naše svěřence v dalším důležitém zápase o tři body. Taktéž zveme k návštěvě 

zápasů našich mládežnických kategorií.  

Příští víkend:       

A-mužstvo   neděle 27.9.  –  16:00   -   Bolatice vs. MFK Kravaře  

starší dorost   sobota 26.9.  –  10:00   -   MFK Kravaře vs. Horní Suchá      

mladší dorost  sobota 26.9.  –  12:15   -   MFK Kravaře vs. Horní Suchá     

starší žáci   neděle 27.9.  –  09:00   -   Velká Polom vs. MFK Kravaře      

mladší žáci   neděle 27.9.  –  10:45   -   Velká Polom vs  MFK Kravaře       

starší přípravka  pátek   25.9.  –  16:30   -   Chlebičov vs. MFK Kravaře       

mladší přípravka  středa  23.9.  –  16:30   -   MFK Kravaře vs. Baník Ostrava A  

mladší přípravka  středa  24.9.  –  16:30   -   Kobeřice vs. MFK Kravaře 

   

Následující víkend: 

A-mužstvo   neděle 4.10.  –  15:30   -  MFK Kravaře vs. Jakubčovice 

starší dorost   neděle 4.10.  –  13:00   -  Těrlicko vs. MFK Kravaře 

mladší dorost  neděle 4.10.  –  15:15   -  Těrlicko vs. MFK Kravaře 

starší žáci   --- volno --- 

mladší žáci    --- volno --- 

starší přípravka   pondělí 5.10. – 16:30   -  MFK Kravaře vs. Kobeřice 

mladší přípravka  středa   7.10. – 16:00 -  MFK Kravaře vs. Dolní Benešov 

 

 

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 připojili. 

Budeme Vám samozřejmě vděčni za jakýkoliv finanční příspěvek či jinou pomoc. 
 

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

KSR Industrial s.r.o.  -  SCHWARZ OOPP s.r.o.  -  RMK s.r.o.  -  Miboro s.r.o.  -  Gabriela Válková 

DAMIKA  -  DAME CarGroup s.r.o.  -  Petr Vilášek  -  Miroslav Hájek  -  FABISZ doprava s.r.o.  -  

Zbyněk Kunz Heart Reality  -  Leo Stoklasa  -  Sillet Group a.s.  -  Petr Lysek Spedition s.r.o.  -  

Ferenz stolářství  -  Bečica pokrývačství  

 


