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ZPRAVODAJ 

ČPP I.A třída – skupina A 

soutěžní ročník 2020/21 

 

MFK Kravaře 

 TJ Ludgeřovice 
 

  
 

 

 

10. kolo  -  neděle 11.10.2020  -  15:00 

(městský fotbalový stadión v Kravařích) 

 

Rozhodčí: 

Potiorek Aleš - Chýlek Martin, Čuba Daniel 

 

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

o tomto víkendu sehraje naše A-mužstvo v rámci 10. kola veledůležitý zápas 

proti celku TJ Ludgeřovice, který se stejně jako v loňské sezóně, tak i v té 

letošní řadí mezi hlavní adepty na postup do krajského přeboru. Je nám 

nesmírně líto, že při tak atraktivním duelu nemůžete být u toho. Jenže jak je 

nám všem moc dobře známo, v pondělí 5.10.2020 bylo na základě vládního 

opatření ministra zdravotnictví rozhodnuto, že se veškerá soutěžní klání od 

tohoto termínu musejí odehrát bez přítomnosti diváků. Je to velice trpké 

rozhodnutí, ale nelze se proti němu nijak bránit. Děkujeme za pochopení!!!  

Náš celek MFK Kravaře získal v dosavadních sedmi utkáních 13 bodů při celkovém skóre 15:6, 

za což mu patří průběžná 5. příčka v tabulce. Stále máme ještě jeden zápas k dobru. To náš dnešní 

soupeř z Ludgeřovic je zatím na tom podstatně lépe. Z dosavadních osmi zápasů nasbíral 20 bodů 

při skóre 23:5 a vyhřívá se na 2. místě za vedoucími Jakubčovicemi. V letošní sezóně ještě 

Ludgeřovice neochutnaly hořkost porážky.  

Naše mužstvo MFK Kravaře sehrálo v minulém kole první z dvojice důležitých zápasů s našimi 

největšími konkurenty. Zápas s Jakubčovicemi jsme bohužel prohráli 0:1, více informací si 

můžete přečíst na jiné stránce tohoto bulletinu. Ludgeřovice hostily minulou sobotu na svém 

hřišti Bolatice a uštědřily jim nadílku v podobě výhry 5:0. Branky vstřelili Zbořil 2x, Pěntka, 

Feketa a Martiník. Pošesté z osmi zápasů jejich mužstvo neinkasovalo, což je obdivuhodné.  

 

 

   # 1   Marcel MAŇÁK  28 let  # 1      Tomáš SMOLKA  16 let  

   # 2      Vojta TĚŽKÝ  25 let  # 2      David NAGY  27 let 

   # 3      Lukáš BENNA  19 let  # 3      Radomír KOVAL  43 let 

   # 4      Jonáš TESAŘÍK  23 let  # 4      Marián POSTŘEDNÍK 26 let 

   # 5      Ondřej BITOMSKÝ 19 let  # 5      Vojtěch POLÁŠEK  26 let 

   # 6      Filip KOTZUR  20 let  # 6      Vojtěch ŠAFARČÍK 18 let 

   # 7      Michal PAVELEK  23 let  # 7      David ZBOŘIL    27 let  

   # 8      Denis KAHLER  21 let  # 8      Lukáš FOJTÍK  30 let 

   # 9    Kryštof NESTROJ  21 let  # 9      Jan MUDROCH  25 let 

  # 10    Patrik KUPKA  19 let  # 10    Jakub KOLENKO  27 let 

  # 11    Vojtěch KRYŠTOF  17 let  # 11    Michal PĚNTKA  36 let 

  # 12    Michal SCHREIER  38 let  # 12    Jan NĚMEC   „K“  26 let 

  # 13    Jan HEGER   29 let  # 13    Daniel LISCHKA  27 let 

  # 14    Pavel  FERENZ  36 let  # 14    Daniel MARTINÍK  21 let 

  # 15    Lukáš  KUPKA  20 let  # 15    Daniel FEKETE  19 let 

  # 16    Emil  PETEREK  33 let  # 17    Karel JIŘÍČEK  21 let 

  # 17    Jan OHŘÁL   32 let  # 18    Sebastián KULIG   22 let 

  # 18    Jiří  BARCAL  „K“  37 let  # 21    David ROZHON  24 let 

  # 19    Vojtěch TOMÍČEK  19 let  # 28    Tomáš HÁJEK          34 let 

  # 20    Robin SUKENÍK  17 let  #    Adam PLEVA   19 let 

  # 28    Radim BARANEK  32 let        

 #         Daniel KURKA  21 let    

  

Trenéři:   Petr Hladký, Karel Štěpán   Trenér:   Libor Fryč 

SOUPISKA MFK KRAVAŘE SOUPISKA TJ LUDGEŘOVICE 
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Tabulka A-mužstva po 8 odehraných zápasech 

 

Výsledky naší mládeže: 

V uplynulých dvou týdnech pokračovaly mistrovské soutěže našich mládežnických 

kategorií. Kravařský dorost je letos v útlumu a bude mít se sebou hodně co dělat, 

aby udržel setrvání v krajském přeboru. V Těrlicku dostaly oba výběru pořádně na 

frak. Žákovské kategorie jsou na tom podstatně lépe, ale o posledním víkendu měly 

volno, protože Darkovičky se před sezónou ze soutěže odhlásily. Nevedlo se starší 

přípravce, která v uplynulém týdnu utrpěla dvě porážky, ale i ty musejí někdy přijít, 

aby se kluci naučili i prohrávat. Mladší přípravka zatím válí, v průběhu týdne 

odehrála během dvou dnů dva zápasy a oba vyhrála. 

 

Starší dorost:      Mladší dorost: 

8.zápas:    Těrlicko – Kravaře 9:2  8.zápas: Těrlicko – Kravaře    7:0 

Starší žáci:       Mladší žáci: 

8.zápas:    volný termín    8.zápas: volný termín  

Starší přípravka:      Mladší přípravka: 

4.zápas:    Chlebičov – Kravaře 7:6  6.zápas: Kravaře – Dolní Benešov  8:7 

5.zápas: Kravaře – Kobeřice  5:6  7.zápas: Bolatice – Kravaře    5:13 

 

     Starší dorost     Mladší dorost       Starší žáci     Mladší žáci 

  1.    Jakubčovice    8   28:6      24 bodů  8.   Bolatice       7   17:16     9 bodů 

  2.    Ludgeřovice    8    23:5      20 bodů  9.   Štěpánkovice      8      9:14     9 bodů 

  3.    Mokré Lazce    8    21:9      14 bodů            10.   Malé Hoštice      8    12:19     7 bodů 

  4.    Darkovičky    8   18:18    14 bodů            11.   Hradec n. Mor.     8      8:21     5 bodů 

  5.    KRAVAŘE    7    15:6      13 bodů            12.   Slavkov       8    13:34     5 bodů 

  6.    Stará Bělá    8   20:12    13 bodů            13.   Slovan Ostrava     8      4:22     4 body 

  7.    Vřesina    8   18:17    12 bodů            14.   Chlebičov      8    11:18     3 body 

 

Tabulka po 8. kole 

1.  MFK Vítkovice    24 

2.  Těrlicko       18 

3.  Bílovec       18 

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

10.  KRAVAŘE        6 

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

13. Horní Suchá        2 

14. Frenštát        1 

Tabulka po 8. kole 

1.  Bílovec        22 

2.  MFK Vítkovice    21 

3.  Krnov       15 

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

7.  KRAVAŘE       12 

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

13. Frenštát       3 

14. Raduň       0 

1.  

  Tabulka po 7. kole 

1.  Velká Polom      15 

2.  Kobeřice      12 

3.  Kylešovice      12 

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

5.  KRAVAŘE          10 

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

10. Vítkov       0 

11. Břidličná       0 

 

  Tabulka po 7. kole 

1.  M. Albrechtice  21 

2.  Velká Polom      15 

3.  SO Bruntál         12 

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

4.  KRAVAŘE      10 

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

10. Vítkov         1 

11. Břidličná        0 
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Minulý zápas A-mužstva:              Kravaře - Jakubčovice  0:1 

První poločas příliš fotbalové krásy nepřinesl. Byla to urputná bitva mezi oběma 

šestnáctkami, které scházel větší hlad po zakončení. Diváci mohli v průběhu první půlhodiny 

vidět jednu střelu domácího Nestoje a dva pokusy hostujícího dua Vavroš a Konrád, ale všechny 

tři pokusy měly ke gólovým parametrům hodně daleko. Pro Kravaře bylo dobývání brány 

nesmírně složité, protože odkudkoliv se nabízela střelecká pozice, tam se okamžitě objevila noha 

či hlavičkující hlava protivníka. A tak se zdálo, že jediná možná cesta povede třeba přes 

standardky. Jednu takovou si Kravaře před přestávkou vypracovaly, když se po faulu na 

šikovného Baranka kopal přímý kop. Toho se ujal sám faulovaný a technickou střelou rozezvučel 

břevno za zády Bučka. Těsně před pauzou se konečně podařila i jedna pohledná akce vyplynuvší 

ze hry. Baranek vyzrál ve středu hřiště na kličku protivníka, drze ho obral o balón a vyslal chytrou 

uličkou do úniku kolegu Těžkého, který na konci akce tvrdou ránou vyprášil Bučkovy rukavice.  

I do druhé půle vstoupily Kravaře aktivně, protože věděly, že jsou to ony, kdo musí hrát na výhru. 

Ovšem jejich plány brzy zhatila osudová 48. minuta. Po fatální chybě v rozehrávce musel kapitán 

Barcal zastavit rozvíjející se protiútok Jakubčovic jen za cenu červeného faulu. V tu chvíli bylo 

jasné, že to s vyhlídkami Kravař vypadá velmi špatně. Trenér domácích zareagoval na tuto situaci 

střídáním, když poslal do hry čerstvého a běhavého útočníka Peterka. I díky němu našly oslabené 

Kravaře odhodlání k dobývání soupeřovy svatyně, ale výsledek byl obdobný jako v první půli. 

Hosté si to vzadu velmi chytře pohlídali a čekali na příležitostní brejk. Za svou trpělivost byli 

nakonec v 72. minutě odměněni. Po dalekonosném nákopu Molnára se pro balón k rohovému 

praporku rozeběhli současně jakubčovický matador Schreier a kravařský brankář Maňák. Druhý 

jmenovaný ovšem ve finále poněkud zazmatkoval a místo dohrání míče do autu začal couvat zpět 

k bráně. Schreier toho využil a zachoval se jako neskutečný mazák. To, jakým způsobem dokázal 

z těžkého úhlu zakroutit míč do brány, to si zaslouží velkou poklonu. Jeho bravurní zakončení by 

zajisté uspělo v jakékoliv anketě o Gól týdne. Naopak pro Kravaře to byla hotová pohroma. Celou 

situaci se ještě snažily reklamovat u rozhodčích kvůli údajnému ofsajdu, ale s tímto verdiktem u 

arbitrů nepochodily. S postupem času se navíc začala kupit nervozita. Ojedinělá střela z kopačky 

Tomíčka si cestu mezi tři tyče nenašla. Na druhé straně mohl z nenápadné šance pojistit vedení 

Chalupa, ale jeho projektil skončil několik čísel vedle tyče. Domácí se ještě snažili těsně před 

koncem vyrovnat po skrumáži ve vápně, ale veškeré pokusy skončily jen na obraně hostí, která 

pracovala znamenitě. Závěr zápasu si už Jakubčovice pohlídaly, za což mohly po konečném 

hvizdu arbitra slavit sice šťastnou, ale o to víc cennou výhru nad svým pronásledovatelem.  

Rozhodčí:  Martin Kret.  ČK:  Jiří Barcal (KRA).  Poločas:   0:0.   Diváků:  200.  

Sestava Kravař:   Maňák – Kupka L. (88. Ohřál), Barcal, Bitomský, Ferenz, Tesařík – Schreier 

(53. Peterek), Baranek, Těžký (85. Kupka P.), Nestroj  – Tomíček. 

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

„Jsem velmi zklamaný, protože Jakubčovice vystřelily jednou na naši branku a odvezly si tři body. 

Klíčovým momentem bylo vyloučení Barcala, za které se nám pak rozhodčí po zápase omlouval, 

ale to už nám teď nepomůže. Navíc jsme inkasovali po metrovém ofsajdu. Jinak to bylo hodně 

bojovné utkání, v němž jsme si určitě nezasloužili prohrát.“ 

 

 

http://www.fotbalunas.cz/
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ROZHOVOR S HRÁČEM MFK KRAVAŘE. 

Jméno:   MARCEL MAŇÁK 

Věk:     28 let 

Pozice:    brankář   

Číslo dresu:   1  

Přezdívka:   Maňas  

Dřívější působiště: Nové Heřminovy, Holasovice, FC Hlučín,  

      Slavia Opava, Štítina, Bohuslavice, Vel. Hoštice 
      

Marceli, můžeš nám povědět, kde a v kolika letech jsi začínal s fotbalem? Kdo byl oním 

člověkem, který tě k němu přivedl? 

Fotbalu se věnuji od svých 6 let. Dostal jsem se k němu díky mým rodičům, kteří mě přihlásili 

do přípravky. A vlastně také díky mému strejdovi, který tehdy chytal za Rýmařov. 

Byl pro tebe fotbal vždycky sportem číslo jedna? Věnoval ses v dětství i jiným sportům? A 

co vůbec pro tebe fotbal znamená dnes? 

Ano, jednoznačně. Fotbal byl, je a navždy bude pro mě sportem číslo jedna.  

Tvá role v týmu je na pozici brankáře. Chtěl jsi hrát vždycky na tomto postu anebo ses 

této role ujal jen proto, že na tebe zbyla? Nelákal tě třeba i jiný post? 

K roli brankáře jsem se dostal tak trochu čirou náhodou. Pamatuji, že se nám v zápase žáků 

zranil brankář a my neměli náhradníka. Do brány jsem šel poté já a nakonec tam v ní i zůstal.  

Jaký je tvůj dosavadní největší úspěch ve fotbalové kariéře? Co řadíš nejvýše? 

Dosavadní největší úspěch mám díky působení v Hlučíně, kde jsem si mohl zahrát nejvyšší 

dorosteneckou ligu v Česku. Na tohle se nedá zapomenout. 

A na který okamžik naopak nebudeš rád vzpomínat? 

Nejhorší zážitek si teď asi nevybavím. Spíše mě teď mrzí náš poslední zápas Kravař proti 

Jakubčovicím, který jsme měli doma vyhrát.  

Sleduješ rád zahraniční ligy? Máš v nich nějaké oblíbené mužstvo nebo svého idola? 

Abych řekl pravdu, o zahraniční soutěže se moc nezajímám. Neříkám, že bych byl přímo skalní 

fanoušek Realu Madrid, ale jeho zápasy jsem sledoval, protože tam chytal můj vzor I. Casillas.  

Kterému týmu fandíš v české lize a proč tomu tak je? 

V české lize fandím Opavě, protože mě tam odmalička bral můj táta na zápasy nejvyšší ligy. 

Nedávno se ti přihodil docela zajímavý příběh. Během jednoho dne jsi musel odchytat dva 

mistrovské zápasy v roli brankářské jedničky. A to ve dvou odlišných soutěžích za dva 

odlišné kluby. Tohle je opravdu docela kuriozita. Můžeš k ní popsat své dojmy? 
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No, popravdě, těžko se mi na to odpovídá. Odchytat dva mistráky v jednu neděli během šesti 

hodin, to se opravdu poštěstí jen málokomu. S ničím podobným jsem se dříve nesetkal. 

Dopolední zápas v dresu Velkých Hoštic byl pro mě jednodušší, protože jsem v tom klubu už 

odchytal aspoň 5 zápasů, znal trochu samotné spoluhráče a také jejich styl hry. Ale když jsem 

odpoledne nastoupil za Kravaře, bylo to úplně něco jiného. Začal jsem prakticky od nuly. Navíc 

jsem si pořád říkal, hlavně neudělat žádnou chybu. Na hře Vřesiny bylo jasně vidět, že hráli 

vyloženě na to, aby venku neprohráli. Ano, byla to kuriozita, ale také i zajímavá zkušenost.  

Když se už bavíme o našem A-mužstvu, co si myslíš o současném kádru? V čem vidíš jeho 

nejsilnější stránku a kde naopak potřebujeme ještě zapracovat?  

Současný kádr, který máme, je velice silný, a to i díky tomu, že se do Kravař vrátil Radim 

Baranek. Jeho přítomnost v týmu je pro nás spoluhráče obrovskou psychickou podporou. 

Chtělo by to určitě zapracovat ještě na koncovce, tam se trápíme. Ale někdy je to i o štěstí.  

V posledním zápase jsme nestačili na lídra z Jakubčovic. Jak bys ty sám okomentoval 

tento zápas? Myslíš, že jsme se díky této porážce už připravili o šance na postup? 

Zápas jsme měli určitě vyhrát. Myslím, že jsme byli v zápase i lepší, ale po vyloučení našeho 

kapitána se to dost zkomplikovalo. Jakubčovice pouze čekaly na naši chybu. My jsme je 

chvílemi i tak přitlačili, ale bohužel opět jsme nedokázali dát branku. Naopak oni z jedné akce 

ano. I přes prohru si však myslím, že na postup stále ještě máme šanci.  

V nedělním zápase tedy půjde o všechno. To k nám zavítá další nepříjemný soupeř, a sice 

Ludgeřovice, s kterými tu bilanci z posledních sezón také nemáme zrovna nejlepší. 

S jakou taktikou bychom mohli na tohoto soupeře vyzrát? Tipneš si, jak zápas skončí?  

Ludgeřovice nebyly nikdy lehkým soupeřem. Pokud budeme hrát obdobně jako proti 

Jakubčovicím a zlepšíme trochu koncovku, tak věřím, že zápas zvládneme a budeme se radovat 

z výhry. Musíme si začít konečně i trochu věřit. 

Bohužel se bude hrát bez diváků. Myslíš, že nám to může pomoci, anebo naopak uškodit?  

To, že se bude hrát bez diváků, je určitě škoda. Fanoušci nám totiž hodně pomáhají, umějí nás 

vyhecovat, prostě dělají tu správnou atmosféru. Navíc sem přijede tým z popředí tabulky. 

Co děláš ve svém profesním životě? Zvládáš skloubit fotbal a své povolání? 

Pracuji na pozici seřizovač vstřikovacích lisů v jedné kravařské firmě. A jelikož mám ve svém 

povolání dvousměnný provoz, umím přijít na trénink jen každý druhý týden, což je nevýhoda.  

Na závěr nám pověz, co rád děláš ve svém volném čase? Fotbal do toho nepočítejme. 

Mimo fotbal hraji ještě rekreačně florbal, kde mimochodem také chytám. To se vždycky sleze 

naše parta kamarádů, takže o zábavu je postaráno. 

 

Děkujeme za rozhovor. 
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     Náš dnešní soupeř:  TJ Ludgeřovice 

    Rok založení:      1946   
     Klubové barvy:    červená, modrá      
     Počet oddílů v klubu:  5 mužstev  (z toho 1x dospělý, 4x mládežnické)     
     Největší úspěch:      I.A třída – 2. místo  (sezóna 2008/09) 
     Předseda klubu:      p. Jiří Vjačka 

     
Fotbal má v Ludgeřovicích dlouhodobou tradici. První zápasy mohli diváci shlížet již v době první republiky, 

kdy jejich obec reprezentoval německý klub SV Ludgersthal-Landecke. Ryze český klub však vznikl až v červnu 

1946, kdy byl ustaven oddíl TJ Hraničář Ludgeřovice. Začátky byly velmi obtížné, protože klub nedisponoval 

vlastním hřištěm a musel k zápasům dojíždět do sousedních vesnic. Záhy se klub přihlásil do mistrovských 

soutěží, Ludgeřovice začaly hrát III. třídu hlučínského okresu, brzy si vybojovaly i účast v okresním přeboru. Do 

krajských soutěží se poprvé podívaly po sezóně 1955/56, kdy okresní přebor ovládly. Tehdy už mohly hrát na 

svém vlastním hřišti, díky akci Z se vybudovalo i zázemí s tribunou. Šedesátá léta se řadí mezi úspěšnou dekádu. 

Na počátku to Ludgeřovice dotáhly dokonce do I.A třídy, kde setrvaly dvě sezóny, zbytek dekády odehrály v I.B 

třídě. Pak ovšem přišel tvrdý pád. Úspěšná generace hráčů i funkcionářů skončila, dlouho se nenašla adekvátní 

náhrada. Projevilo se to poklesem úrovně a následným pádem do ostravského městského přeboru, po sezóně 

1982/83 dokonce až do nejnižší městské soutěže. Celou následující dekádu pak klub odehrál v městském přeboru, 

který v sezóně 1992/93 opanoval a vrátil se po delší době opět do krajských soutěží. V těch se Ludgeřovice drží 

dodnes, dlouhodobě patřily k účastníkům ostravské skupiny I.B třídy. Po sezóně 2007/08 se po téměř 40 letech 

vrátila do Ludgeřovic I.A třída a nechybělo moc, aby se v té následující zrodil historický postup do krajského 

přeboru. Mužstvo v čele se střelcem Z. Kadlčíkem vybojovalo krásné 2.místo za vítězným Hradcem n. Mor., což 

je zatím nejlepší sportovní výsledek v historii oddílu. Šest sezón se pak Ludgeřovice držely v I.A třídě, pak si na 

tři roky „odskočily“ do I.B třídy, aby se vzápětí zase vrátily do I.A třídy, ve které hrají dodnes a kde se 

v posledních letech utkávají i proti našemu týmu z Kravař. V posledních letech se hodně sází na spolupráci 

s nedalekými celky z vyšších soutěží, a sice s Hlučínem či Petřkovicemi. V loňské půlsezóně a potažmo i letos 

táhnou mužstvo zkušení borci jako T. Hájek, J. Němec, M. Pěntka či gólový šutér D. Zbořil. Ludgeřovice se 

mohou od roku 2002 těšit z travnatého povrchu, předtím se hrávalo na škváře. Jejich areál se postupně zveleboval, 

až se z něj stalo pěkné sportovní centrum, které si s oblibou vyhlížejí i ligové týmy či dokonce mládežnické 

reprezentace. Ženy Baníku Ostrava zde hrávaly své zápasy první ligy. K dispozici jsou dvě hlavní hřiště a jedno 

tréninkové, stojí zde i menší krytá tribuna pro cca 250 diváků, v jejím suterénu se nachází zázemí klubu a také 

hospoda. Na hřištích se pořádají kulturní akce obce. Mezi největší zápasové taháky patří derby s Darkovičkami.  

VÝZNAMNÍ ODCHOVANCI  

VLADIMÍR COUFAL  -  28 let  -  nyní obránce týmu West Ham United (ENG), reprezentant ČR 

V minulosti patřila vizitka nejlepšího fotbalisty Hlučínska Werneru Ličkovi, v současnosti by si ji zasloužil 

jednoznačně Vladimír Coufal. Náš reprezentační bek je rodákem z Ludgeřovic, kde se naučil své první 

fotbalové krůčky. Mládežnická léta strávil v Baníku, za muže si zahrál nejprve v Hlučíně a pak v Opavě. 

Následně přestoupil do Liberce, kde si poprvé zahrál nejvyšší soutěž a brzy se stal pilířem obrany. V dresu 

Slovanu si 2x vyzkoušel Evropskou ligu UEFA, kde vstřelil i branku slavnému Olympique Marseille. 

V roce 2018 přestoupil do pražské Slavie, se kterou vyhrál 2x titul české ligy. I díky tomu si mohl loni zahrát Ligu mistrů, 

a to dokonce na slavném Nou Campu proti špičkovému Lionelu Messimu, anebo proti týmům jako Borussia Dortmund či 

Inter Milán. Jeho pohádkový příběh byl nedávno stvrzen přestupem do anglické ligy, kde nyní obléká dres slavného West 

Hamu United FC, společně s dalším Čechem Tomášem Součkem. V roce 2017 nastoupil poprvé v dresu reprezentace ČR. 

DAVID LISCHKA  -   23 let  -  nyní obránce A-týmu Sparta Praha 

Ludgeřovický oddíl vyprodukoval i dalšího výborného beka, a sice Davida Lischku, který v současnosti 

hájí barvy pražské Sparty. I on prošel mládeží Baníku, mužskou kategorii si vyzkoušel v Hlučíně, odkud 

přestoupil do Jablonce. S ním si v sezóně 2018/19 zahrál základní skupinu Evropské ligy UEFA. Poté měl 

přestoupit do Sparty, ale transferu zabránily zdravotní komplikace. Kvůli srdečním problémům hrozil i 

konec kariéry, ale operace dopadla naštěstí dobře a David se mohl vrátit k fotbalu. V létě 2019 se konečně dočkal přestupu 

do Sparty. Dnes je pevnou součástí prvního týmu. Jeho starší bratr Daniel nastupuje v dresu TJ Ludgeřovice.  



 

www.kravare-fotbal.cz 
 

Kam příště za fotbalem? 

V příštím týdnu mělo naše Áčko zajíždět na hřiště do Vratimova, kde bychom 

změřili síly proti celku ze Staré Bělé. Ta ovšem v průběhu podzimu na svém hřišti 

v Ostravě nehraje, protože tam probíhá rekonstrukce areálu. Nicméně zápas se 

Starou Bělou a posléze za 14 dní ani doma proti Mokrým Lazcům se hrát zatím 

nebude. Další nařízení ministra zdravotnictví, vydané z pátku 9.10.2020, rozhodlo o dočasném 

pozastavení všech sportovních událostí z důvodů šířící se pandemie. Veškerá sportovní a kulturní 

klání jsou prozatím na 14 dnů (počet se může kdykoliv změnit) pozastavena. Omezení se 

samozřejmě vztahuje i na naše mládežnické kategorie.  

 

Příští týden:       

A-mužstvo   sobota 11.10. odloženo   -  Stará Bělá vs. MFK Kravaře  

starší dorost   sobota 17.10.   odloženo   -  MFK Kravaře vs. MFK Vítkovice     

mladší dorost  sobota 17.10.   odloženo   -  MFK Kravaře vs. MFK Vítkovice     

starší žáci   neděle 18.10.   odloženo   -  Město Albrechtice vs. MFK Kravaře  

mladší žáci   neděle 18.10.   odloženo   -  Město Albrechtice vs. MFK Kravaře  

starší přípravka  středa  14.10.   odloženo   -  Velké Hoštice – MFK Kravaře 

 

Následující víkend: 

A-mužstvo   neděle 25.10.   odloženo   -  MFK Kravaře vs. Jakubčovice 

starší dorost   neděle 25.10.   odloženo   -  Darkovičky vs. MFK Kravaře 

mladší dorost  neděle 25.10.   odloženo   -  Darkovičky vs. MFK Kravaře 

starší žáci   sobota 24.10.  odloženo   -  Kobeřice vs. MFK Kravaře 

mladší žáci    sobota 24.10.  odloženo   -  Kobeřice vs. MFK Kravaře 

starší přípravka   pondělí 19.10.    odloženo -  MFK Kravaře vs. Bolatice 

starší přípravka  čtvrtek 22.10. odloženo -  Štěpánkovice vs. MFK Kravaře 

mladší přípravka  středa 21.10. odloženo -  MFK Kravaře vs. Štěpánkovice 

mladší přípravka  pátek 23.10.  odloženo -  Vřesina vs. Kravaře   

 

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  -  Norbert Harazim 


