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ZPRAVODAJ 

ČPP I.A třída – skupina A 

soutěžní ročník 2022/23 

 

MFK Kravaře 

 TJ Jistebník 
 

  
 

 

 

9. kolo  -  neděle 2.10.2022  -  15:00 

(městský fotbalový stadión v Kravařích) 

 

Rozhodčí: 

Dominik Novák – Jakub Lojek, Jakub Revaj 

 

Minulé kolo #  Dnešní kolo # 
Chlebičov - Kravaře 2:1  Kravaře – Jistebník  ne 
Jistebník – Stará Bělá  2:2  Stará Bělá – Krásné Pole so 
Hradec n/M – Kozlovice   1:3  Mokré Lazce – Chlebičov ne 
Darkovičky - Kozmice   0:0  Kozlovice - Darkovičky ne 
Krásné Pole - Štěpánkvovice 1:2  Štěpánkovice – Ludgeřovice ne 
Ludgeřovice – Strahovice 6:1  Kozmice – M. Abrechtice ne 
M. Albrechtice – Mokré Lazce 2:5  Strahovice – Hradec n/M ne 
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Vážení fanoušci fotbalu, 

dovolte nám, abychom Vás v dnešním nedělním odpoledni přivítali na dalším mistrovském 

utkání letošní sezóny 2022/23, ve kterém se na našem krásném fotbalovém stadiónu 

představí mužstvo MFK Kravaře proti fotbalistům z Jistebníku. Máme za sebou sedm 

mistrovských zápasů, tudíž půlka fotbalového podzimu je již prakticky za námi. Dnes do 

Kravař přicestovalo mužstvo, realizační výběr a snad i fanoušci z celku TJ Jistebník, který 

je letošním nováčkem v I.A třídě – skupině A. Pro naše povědomí se jedná o tým, který je 

u nás velkou neznámou, dříve jsme se snad nikdy v žádném mistrovském zápase nepotkali. 

Jistebník sice hrával i v posledních letech stejnou soutěž jako my, ale byl pravidelným 

účastníkem druhé „frýdecko-karvinské“ skupiny. Letos byl zařazen do naší „opavsko-

ostravské“ skupiny a postupně se rozkoukává a poznává soupeře. A my s radostí jej 

s radostí vítáme u nás v Kravařích a věříme, že se všem činovníkům bude v Kravařích líbit. 

Náš celek MFK Kravaře se prozatím nachází v popředí tabulky. Z dosavadních sedmi kol získal 15 bodů za 5 

výher a 2 porážky. V posledních týdnech se nám nedaří bodovat z venkovních zápasů. V minulém kole jsme 

nezvládli derby na půdě nedalekého Chlebičova, kterém podlehli (2:0). Malou reportáž z tohoto utkání si můžete 

přečíst na jiném místě tohoto bulletinu. Naše mužstvo drží v současnosti 3. místo v tabulce. 

Náš dnešní soupeř TJ Jistebník měl poněkud vlažnější start do soutěže, z úvodních pěti kol zvládl jen domácí 

zápas proti Hradci, jinak zbylé střetnutí prohrál. Ale jisté zlepšení přišlo v posledních dvou kolech, kdy náš dnešní 

soupeř dokázal dvakrát bodovat proti favoritům z Krásného Pole a posléze Staré Bělé, s kterými shodně uhráli 

bod za remízy 2:2. Svěřencům trenéra Petra Moučky patří po sedmi kolech průběžná 12. příčka se ziskem 5 bodů. 

 

 

   # 1   Daniel KURKA  23 let  #               

   # 2      Vojta TĚŽKÝ  27 let  # 2      Miroslav BESTA     34 let 

   # 3      Lukáš BENNA  21 let  # 3      Martin VAVROŠ       24 let 

   # 4      Ondřej BITOMSKÝ 21 let  # 4      Ondřej VESELÝ     34 let 

   # 5      Filip BARÁNEK  22 let  #         Lukáš PIETRAS     38 let 

   # 6      Petr HRDLIČKA  20 let  # 6      Tomáš PĚCHOVIČ     25 let 

   # 7      Tomáš SEIBERT  30 let  # 7      Martin ŠIMÁK     27 let  

   # 8      Jakub KORBEL  18 let  # 8      David DUB      22 let 

   # 9     Matyáš FALHAR  20 let  # 9      David COUFAL     29 let 

  # 10    Vojtěch TOMÍČEK  21 let  # 10    Ondřej OGON     38 let 

  # 11    Vojtěch KRYŠTOF  19 let  # 11    Patrik JALŮVKA     24 let 

  # 12    Michal SCHREIER  40 let  # 12    Matěj KUBÍK     19 let 

  # 13    Jan HEGER   31 let  # 13    Michal RAŠKA     38 let 

  # 14    Pavel  FERENZ  38 let  #            

  # 15    Lukáš  KUPKA  22 let  # 15    Jaroslav TILSCHER    22 let 

  # 16    Philipp SKRONT  19 let  # 16    Petr KRAYZEL     53 let 

  # 17    Jan OHŘÁL   34 let  # 17    Matěj MOUČKA     28 let 

  # 18    Jiří  BARCAL  „K“  39 let  # 19    Pavel Černoch     19 let 

  # 19    Jiří HOLCMAN  19 let  # 20    Petr MOUČKA      50 let 

  # 20    Lukáš HUDEČEK  23 let  # 21     Patrik NYKŠ      27 let    

  # 28    Radim BARANEK  34 let  # 22    Jaromír RAŠEK      38 let    

 #         Patrik KUPKA   21 let   # 23    Jakub ŠTANDL      28 let    

          #         Emil  PETEREK  35 let        # 27    Lukáš MALÝ  „K“      36 let          

     

 Trenéři:   Karel Štěpán, Petr Hladký  Trenér:   Petr Moučka   

SOUPISKA MFK KRAVAŘE SOUPISKA TJ JISTEBNÍK 
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Tabulka A-mužstva po 7 odehraných zápasech 

 

Výsledky naší mládeže: 

Dorostenecké týmy se v uplynulém víkendu utkaly na domácím hřišti proti přednímu celku 

soutěže – fotbalistům z Rýmařova a nevedly si vůbec špatně. Starší kategorie dokázala 

v závěru zápasu zachránit remízu a připsat si cenný bod, mladší kategorie dokonce své 

protivníky přehrála. Žákovské týmy zajížděly do Ostravy. Zatímco starší žáci podlehli, 

jejich mladší soukmenovci dokázali své soupeře porazit. Zajímavý duel před početnou 

rodičovskou návštěvou sehráli naši nejmenší v přípravce, byť Opavě podlehli. 

Starší dorost:      Mladší dorost       

6.zápas:    Kravaře   volno  6.zápas:    Kravaře      volno 

7.zápas:    Kravaře – Rýmařov     2:2  7.zápas:    Kravaře – Rýmařov      2:1 

Starší žáci       Mladší žáci:        

4.zápas:    Kravaře – M. Albrechtice   10:3 4.zápas:    Kravaře – M. Albrechtice    8:0 

5.zápas:    Ostrava JIH – Kravaře          4:1 5.zápas:    Ostrava JIH – Kravaře         0:5 

 

Přípravka       Přípravka          

4.zápas:    Štítina/M.Lazce – Kravaře    4:4 5.zápas:    Kravaře – SFC Opava        0:3     

         

Starší dorost         Mladší dorost  Starší žáci         Mladší žáci        

  

  

 

             

         

 

 

 

  1.    Krásné Pole      7   19:7       16 bodů  8.   Chlebičov         7   11:13     9 bodů 

  2.    Ludgeřovice      7     23:9       15 bodů  9.   Kozlovice      7   15:20     9 bodů 

  3.    KRAVAŘE      7    21:11     15 bodů            10.   Štěpánkovice      7    14:21     9 bodů 

  3.    Stará Bělá      7   20:13     13 bodů            11.   M. Albrechtice      7        9:18     9 bodů 

  5.    Mokré Lazce      7    18:13     13 bodů            12.   Jistebník           7   11:19     5 body 

  6.    Darkovičky      7   12:7       11 bodů            13.   Strahovice      7   10:24     4 body      

  7.    Kozmice      7   18:15     11 bodů            14.   Hradec n/M      7   15:26     3 body 

Tabulka po 7. kole 

1.  Hlubina        18 

2.  Darkovičky        12 

3.  Rýmařov        11 

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

7.  KRAVAŘE         9 

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

12. Slavia Opava       4 

13. Polanka n/O        3 

Tabulka po 7. kole 

1.  Velká Polom       18 

2.  Krnov       15 

3.  KRAVAŘE       14 

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

4.  Kobeřice      12 

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

12. Hlubina        3 

13. Frenštát p/R       0 

3.  

Tabulka po 5. kole 

1.  Ostrava-JIH      15 

2.  KRAVAŘE      12 

3   Hlubina      12 

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

  4. Bolatice      12 

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

11. Ludgeřovice        3 

12. Brušperk        0 

2.  

Tabulka po 5. kole 

1.  Polanka n/O      15 

2.  Bolatice      15 

3.  Brušperk        9 

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

  4. KRAVAŘE           9 

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

11. Ludgeřovice        3 

12. M. Albrechtice  1 

1.  
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Náš dnešní soupeř:    TJ Jistebník 
 
    Rok založení:   1936 
    Klubové barvy:   bílá, modrá 
    Počet oddílů v klubu:  3 mužstva (1x dospělé, 2x mládežnické + stará garda) 
    Největší úspěch:   I.A třída   (sezóna 2019/20 – průběžné 10.místo) 
    Předseda klubu:   Ing. Jiří Vitoch 

 
Fotbalový oddíl v Jistebníku je kromě hasičského sboru jedinou kolektivní složkou, která zajišťuje místním 

lidem sportovní vyžití. V dnešní době jde o největší organizační složku v obci, která čítá bezmála stovku 

členů, z toho více než 70 aktivně sportujících. Fotbalové počátky spadají do třicátých let minulého století, 

kdy se parta místních nadšenců začala stýkat za radovánkami s kulatým předmětem. Velkou zásluhu na 

založení místního fotbalového oddílu měla v tehdejší době nově zřízená česká škola v čele s tehdejším 

ředitelem a učiteli, ale také do značné míry i česká národní menšina. Jistebník býval v meziválečné éře ještě 

obcí s výraznou německou většinou. Místní skupina českých nadšenců zřídila v obci tělovýchovnou jednotu 

pod hlavičkou Sokola, která se starala nejen o sportovní vyžití v obcí, ale rovněž o osvětu. Tak vznikla 
organizační jednotka TJ Sokol Jistebník, díky které dnes existuje i samotný fotbalový oddíl. Ten má své 

počátky v roce 1936, kdy byly ustaveny oficiální stanovy oddílu. I díky ní se mohly v Jistebníku pořádat 

sportovní slavnosti a oddíl se mohl přihlásit do prvních soutěžních turnajů. Než se ovšem dokázal fotbal 

naplno prosadit, přišly neklidné roky druhé světové války. Ty veškerý kulturní a potažmo sportovní život 

odsunuly do pozadí. Během nacistické okupace musela být činnost spolků v obcí dokonce rozpuštěna. 

Naštěstí po válce přišla nejen nová éra, ale s ní také i (staro)noví lidé, který činnost TJ obnovili. Sokol i 

nadále měl výhradní postavení v místním sportovním a spolkovém životě. Sportovalo se převážně v místní 

tělocvičně, ale v případě příznivého počasí i na místních venkovních prostranstvích. Celý oddíl TJ Sokol 

Jistebník se začal sjednocovat s nástupem nové společenské éry, tedy po roce 1948. Tento název prakticky 

vydržel až do přelomu další společenské éry, tedy do roku 1990, posléze získal oddíl název současný – tj. TJ 

Jistebník. Sport získával v obci velkou popularitu, kromě fotbalu se zde hrával i lední hokej nebo volejbal. 

Na přelomu 40. a 50. let se dokázalo činovníkům vyjednat pozemek, na kterém se zřídilo současné fotbalové 

hřiště. Po vybudování hrací plochy mohli Jistebničtí konečně přihlásit své mužstvo do mistrovských soutěží. 

Od roku 1951 se v obci hrávaly mistrovské soutěžní zápasy. Zpočátku bojoval oddíl pouze na nejnižší 

regionální úrovni – IV. okresní třídě, kde se utkával s okolními vesnicemi. Až ve druhé polovině 60. let se 

fanoušci dočkali postupu do vyšší III. třídy. Během sedmdesátých let se TJ Sokol Jistebník pravidelně 

pohyboval mezi oběma soutěžemi, tzn., že buď sestoupil a pak zase zpátky postoupil. Až po mistrovské 

sezóně 1984/85 se poprvé dočkali postupu do okresního přeboru. Jenže s koncem komunistické éry přišel 
opět útlum a klub spadl až na samé dno do nejnižší IV. okresní třídy. Prakticky celé devadesáté léta a i první 

dekádu hrával TJ Jistebník pouze okresní ligy. K historickému postupu do krajských soutěží se fanoušci 

dočkali teprve až po mistrovské sezóně 2012/13, kdy se tehdejšímu trenérovi Richardu Štrosovi podařilo 

poprvé vybojovat I.B třídu. Od té doby se v Jistebníku hrají výhradně krajské soutěže. Čtyři roky se hrávala 

I.B třída a po sezóně 2016/17 se postoupilo i do I.A třídy, kde se mužstvo Jistebníku drží doposud. Jistý 

progres určitě souvisel i s oblibou futsalu, který v 90.letech minulého století psal asi největší slávu sportu 

v obci. Tehdejší futsalový oddíl CC Jistebník hrával několik sezón dokonce nejvyšší 1. futsalovou ligu, 

kterou dokonce i dvakrát ovládl a třikrát slavil vítězství v poháru. Prostě a jednoduše řečeno – obliba sportů 

s kulatým míčem měla v Jistebníku odjakživa své místo.  

 
Dnešní fotbalový areál v Jistebníku se nachází v jižní části obce nedaleko velkých rybníků. Toto prostranství 

není důležité jen pro samotný chod místního fotbalového oddílu, ale i pro pořádání různých kulturních a 

společenských akcí. I samotný fotbalový oddíl se podílí na provozu kultury, poněvadž pořádá své vlastní 

sportovní plesy. Ve spolupráci s hasiči pak i různé hasičské soutěže. Vedle fotbalového hřiště se nedávno i 

díky dotačním příspěvkům zřídil Skate-bike-park, dětské hřiště pro nejmenší děti a nedávno i Workoutový 

koutek s parkem.  

 



www.kravare-fotbal.cz 
 

Minulý zápas A-mužstva:           Chlebičov – Kravaře      2:1 

Kravaře v sobotním zápase na větrné hůrce pod chlebičovskou 

„Eiffelovkou“ nepřesvědčily a podruhé za sebou odjížděly z venkovního zápasu s 

nepořízenou. V zápase se prakticky nic nedařilo a tak není divu, že si svěřenci trenéra 

Štěpána za svůj nemastný neslaný výkon bodovat nezasloužili.    

Chlebičov se pomalu a jistě nadechuje a dostává do optimální tělesné teploty. Po rozpačitém startu do 

soutěže dokázal v posledních dvou zápasech potrápit favority, ba co se sobotního derby proti Kravařím 

týče, tak ty dokonce i porazit. Domácí tým mohl jít do vedení po deseti minutách, když chybnou 

rozehrávku kravařské obrany zachytil Dzierža a centrem na vzdálenější tyč nabídl zakončení Valovi, ten 

ovšem mířil nepřesně. Obdobná akce se urodila na druhé straně, kdy po nákopu Bitomského střílel nad 

břevno Heger. Poté měli hosté velké štěstí, že jejich špatnou rozehrávku nedokázal Baďura z nadějné 

pozice přetavit v úvodní branku. Brankou neskončil ani střelecký pokus Tomíčka, který z rohu šestnáctky 

zkoušel obstřelit domácí obranný val. Fatální rozehrávky se dopustila i domácí obrana, která nabídla 

Kravařích úvodní trefu, o kterou se po přihrávce Kryštofa postaral střelou na vzdálenější tyč Hrdlička – 

0:1. V samém závěru Tomíček vystrašil pumelicí brankáře Josefuse, ale ten nakonec míč vyboxoval do 

bezpečí. 

Kdo čekal, že se Kravaře po přestávce herně zvednou, ten byl zklamán. I nadále se hosté dopouštěli 

zbytečných chyb a především nedokázali zacelit mezery ve své obraně. Toho využil Baďura, který po 

přihrávce Dzieržy obelstil stopera a střelou k tyči srovnal skóre – 1:1. Za pět minut bylo pro domácí ještě 

veseleji. Hostující obrana byla průchodná jako chodník, trestuhodně nechala mnoho prostoru Valovi, 

který po pěkné individuální akci dopravil míč do sítě – 2:1. Hosté mohli srovnat po akci Baranka se 

zakončujícím Hrdličkou, ale brankář Josefus vytasil povedený zákrok. Po hříchu to byla jediná střela na 

bránu ve druhém poločase, ke které ho hosté dopracovali. Domácí Chlebičov mohl pojistit vedení po 

brejku Baďury s Kuželem, ale druhý jmenovaný mířil jen do brankáře Kurky. Kravaře v závěru tlačily 

seč mohly, ale jejich hra na nákopy se tentokrát vůbec neosvědčila. Hosté si po nepřesvědčivém výkonu 

připsali druhou porážku v sezóně.  

Branky:  54. Baďura, 59. Vala  –  38. Hrdlička.  
 
Rozhodčí:  Martin Tomai.  Poločas:  0:1.  Diváků:  190.  

Sestava Kravař:    

Kurka – Kupka L., Barcal, Bitomský, Schreier (57. Skront) – Kryštof, Baranek, Tomíček (57. 

Holcman), Heger – Ohřál (75. Seibert), Hrdlička. 

Další náhradníci: Benna, Baránek, Korbel, Hudeček. 

 

Ohlas Karla Štěpána (trenéra Kravař):    

"Předvedli jsme velmi nepovedený výkon. Hráli jsme jak zadržení. První poločas jsme jakžtakž 

obstáli, ale ve druhém poločase to byla mizérie. Dnes absolutně nedůsledný výkon v naší 

obraně, dvakrát necháme soupeře dojít na naší půlku a dvakrát z toho dostaneme branku." 
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      ROZHOVOR S HRÁČEM KRAVAŘ. 

Jméno:   Tomáš SEIBERT 

 

Věk:     30 let 

Pozice:    útočník  

Hráčská kariéra:  Kravaře, SFC Opava, MSA D. Benešov,  

      Chuchelná, V. Hoštice, Kravaře 

 

1.  Tomáši, prozradíš nám, kdy a kde jsi s fotbalem začínal a kdo tě k němu přivedl?  

Fotbal jsem začínal hrávat asi tak v 5-ti letech a bylo to tady u nás v Kravařích. Přivedl mě k němu 

děda, který se znal s mým trenérem p. Bedrichem a díky němu jsem se naučil hrát fotbal. 

2.  Byl pro tebe fotbal vždycky sport č.1 nebo jsi zkoušel věnovat se i jiným sportům? 

Jsem sportovní typ, takže jsem zkoušel už jako každý malý kluk více sportů najednou. Ale fotbal byl 

jednoznačně na prvním místě, tudíž jsem u něj zůstal a hraji ho až doteď. 

 

3.  Hrával jsi už od žákovských kategorií vždy jen jako útočník anebo jsi to zkoušel i na jiných 

postech? 

Co se týče mých postů, tak se dá říci, že jsem takový univerzál. Začínal jsem jako střední záložník, 

poté mě trenéři postavili dokonce na stopera a od dorostu jsem už čistě jen útočník. 

4.  Kterými kluby v mládežnických kategoriích jsi prošel a jak na tyto angažmá vzpomínáš? 

Fotbal jsem začínal v Kravařích, poté si mě vyhlédli v Opavě, kde jsem strávil pár krásných let a kde si 

člověk zahrál opravdu nádherné zápasy se špičkou z ČR. Dorost už jsem odehrál v Dolním Benešově a 

i tam to byly nezapomenutelné léta se super partou. Poté už následoval návrat zpátky do Kravař. 

5.  V mužském fotbale nyní hraješ opět za Kravaře? Co pro tebe osobně znamená opět oblékat 

kravařský dres?  

Kravaře jsou pro mě srdeční záležitostí a chtěl bych tady ukončit i svoji kariéru. Netajím se, že by bylo 

mým snem, kdybychom si jednou zahráli společně se svým bratrem Ondrou v jednom týmu, ideálně za 

Kravaře Snad se nám jednou poštěstí a bude přáno.  

6.  Střelecky se ale zatím poněkud trápíš. Diváci čekají od tebe branky, ale ty prozatím 

nepřicházejí. Není ti přáno vstřelit nějaký ten gól. Myslíš, že až ho dáš, že se to konečně prolomí? 

Je pravdou, že se trápím už delší dobu, ale pokud se bude střelecky dařit celému týmu, tak mě to až tak 

moc trápit nebude. Lepší vyhrát 3:2 a nedat branku, než prohrát 2:3 a dát dvě branky. Věřím ale, že se 

ta smůla brzy protrhne a zase budu střílet branky jako na běžícím páse. 

7.  V čem ty sám vidíš své přednosti a kde naopak cítíš, že to není úplně ono a rád bych nad tím 

ještě zapracoval?  

Své přednosti určitě vidím v síle na balóně, v technice a udržení míče, anebo v tom, že si umím dojít 

pro faul. A úplně ono to není v rychlosti, ale tu už i s ohledem na můj věk nezískám, bohužel.  
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8. V posledním zápase v Chlebičově jsi po delší době nastoupil. Co bylo příčinou tvé předchozí 

stopky a jak se cítíš teď? 

Je pravda, že jsem nastoupil asi po dvou měsících. Naposledy jsem odehrál generálku proti 

Žimrovicím, kde jsem se zranil. Měl jsem trhlinku ve vazech v kotníku. Nyní ještě doháním tréninkové 

manko, ale věřím, že se do toho brzy dostanu. 

9.  Když se už bavíme o posledním zápase, jak bys ho zhodnotil ze svého pohledu? Co nakonec 

rozhodlo, že jsme v Chlebičově prohráli?  

Těžko se mi tento zápas hodnotí. Všude jsme byli pozdě a hlavně jsme byli nedůrazní a to nás stalo 

body. Věřím, že v neděli napravíme to, co jsme předvedli v Chlebičově a zase potěšíme diváky 

předvedenou hrou a třemi body. Teď musíme opravdu zabodovat. 

10.  Nyní nás čeká zápas s Jistebníkem, což je pro náš klub velká neznámá. Na co si budeme 

muset dát pozor? A jak si myslíš, že zápas skončí? 

Popravdě netuším, co od Jistebníku čekat…rozhodně to nebude lehké utkání, protože každý klub se na 

nás dokáže vyhecovat a hrát na 120%. Věřím, že body zůstanou doma a uděláme pro to maximum. 

11. Přejdeme na osobní otázky. Jakých fotbalových úspěchů jsi za dosavadní kariéru už dosáhl? 

Čeho si vážíš nejvíce? 

Myslím, že už toho mám za sebou poměrně dost v kariéře. Zahrál jsem si 1. žákovskou ligu za SFC 

Opava a této příležitosti si vážím asi nejvíce. 

12.  Kterému týmu fandíš v české a zahraniční lize? 

Od malička fandím Baníku Ostrava. Ve světě je to FC Barcelona, která opět začala hrát pěkný fotbal. 

13.  Kdo je tvůj fotbalový idol a proč zrovna tento hráč? Co na něm obdivuješ? 

Abych řekl pravdu, tak žádného idola nemám. Ale jakožto útočník pochopitelně obdivuji velké 

útočníky, líbí se mi např. Robert Lewandowski a jeho cit a čich na góly. 

14.  Popiš svůj dosavadní největší fotbalový zážitek. Který TOP zápas jsi už navštívil a kam by 

ses rád jednou podíval? 

Abych byl upřímná, tak moc často na velké TOP fotbalové zápasy nejezdím, protože toho času nemám 

zrovna nejvíce. Ale když už se přeci jen nějaký najde, tak si rád zajedu na nějaké derby, to má vždy 

náboj. Jednou bych chtěl navštívit finále Ligy Mistrů nebo nějaký zápas na mistrovství světa. 

15.  Prozradíš, co děláš rád ve svém volném čase, když se zrovna nemusíš věnovat fotbalu? 

Samozřejmě moc rád cestuji. U nás v Česku mě nikdy nezklame jižní Morava, kam se vždycky rád 

podívám. Jinak se snažím žít aktivně, pořád se hýbat a dělat rekreačně i jiné sporty, např. tenis. 

16.  A poslední otázka. Kam bys to chtěl ve fotbalovém a soukromém životě ještě dotáhnout?  

Jelikož čas se ukrutně blíží ke konci kariéry, tak už to nejspíše není kam dotáhnout. Já jsem rád za to, 

co se mi v kariéře povedlo. A nyní za to, že ještě mohu hrát a užívat si radost z této skvělé hry. A co se 

týče mimo fotbalový život, tak byt určitě zdravý a založit si jednou vlastní rodinu. 

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR 

 

 



www.kravare-fotbal.cz 
 

Kam příště za fotbalem? 

V následujícím sportovním víkendu zajíždí naše A-mužstvo do Ostravy, konkrétně  na 

hřiště do Staré Bělé, kde se v sobotu 8. října 2022 odpoledne od 15:00 porveme o další 

venkovní body. Na domácím trávníku se můžete ve stejný den přijít dopoledne podívat 

na dorostenecké oddíly, které přivítají soupeře z Krnova. Na vlastním hřišti se naše A-

mužstvo představí zase za dva týdny, konkrétně v neděli 16. října 2022, kdy přivítáme na našem stadiónu 

fotbalisty z Krásného Pole. Neváhejte a přijďte povzbudit naše týmy. KRAVAŘE DO TOHO!!! 

 

Následující týden:       

A-mužstvo   sobota 8.10.  15:00  Stará Bělá vs. MFK Kravaře 

starší dorost   sobota 8.10.  10:00  MFK Kravaře vs. Krnov      

mladší dorost  sobota 8.10.  12:15  MFK Kravaře vs. Krnov 

starší žáci   neděle 9.10.  10:00  Dol. Benešov vs. MFK Kravaře 

mladší žáci   neděle 9.10.  11:45  Dol. Benešov vs. MFK Kravaře 

starší přípravka  pondělí 10.10. 15:30  MFK Kravaře vs. Bolatice 

 

Za dva týdny: 

A-mužstvo   neděle 16.10. 15:00   MFK Kravaře vs. Krásné Pole 

starší dorost   neděle 16.10. 10:00     Velká Polom vs. MFK Kravaře 

mladší dorost  neděle 16.10. 12:15  Velká Polom vs. MFK Kravaře 

starší žáci   sobota 15.10. 10:00     MFK Kravaře vs. Bolatice 

mladší žáci    sobota 15.10. 11:45     MFK Kravaře vs. Bolatice 

starší přípravka  pondělí 17.10. 15:30   Háj ve Slezsku vs. MFK 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. 
 

MIBORO s.r.o. stavební firma - MĚSTO Kravaře - GENERALI Distribuce a.s. - Česká unie sportu 
MS kraj - Jindřich Švančar - Norbert Harazim - Elhap elektro s.r.o. - DORMAT elektrotechnika 
s.r.o. – RMK spol s.r.o. - Josef Olšr - FABISZ doprava s.r.o. - Leo Peterek - Petr Vilášek - Lysek Petr 
Spedition s.r.o. - ELKAM LIGHTING s.r.o. - Pálenice Pavlík s.r.o. - KAP s.r.o. - Monika Brzesková - 
KAAPA CNC s.r.o. - Martin Schwarz - GIKOSTART s.r.o. - Roman Křestan - Josef Martínek st. a ml. 
– HeartReality s.r.o. – Autocont a.s. – Marius Pedersen a.s.  -  DAPRO logictics 


