
Vážení futsalisté!

Stojíme na prahu několika důležitých futsa-
lových akcí nejen reprezentační úrovně.

Vše začíná tento víkend, kdy se hrají finálo-
vé turnaje Juniorské ligy futsalu U17 a U19. 
Mladší kategorie se střetne o titul v sobotu 
Chomutově. V neděli je na programu Final4 
devatenáctek v Chrudimi. Rozhodně si bi-
tvy o titul nenechte ujít.

Hned v následujícím týmu se ve dvou za-
jímavých duelech utká česká futsalová 
reprezentace s Rumunskem. Oba hraje-
me na domácí půdě. První v Chomutově 
a druhý v Ústí nad Labem.

Bohatý program nekončí. Vše pokraču-
je tradičním Ostrava Futsal Cupem v režii 
Baníku, kde se mimo jiné představí i česká 
futsalová reprezentace do 19 a 21 let. Tento 
turnaj se hraje od 10. do 12. února.

Únorový bohatý program zakončí ženská 
futsalová reprezentace dvojutkáním s Rus-
kem. Zápasy bude hostit Česká Lípa a Tep-
lice.

Držme společně všem našim cekům palce 
a udělejte si v únoru na futsal čas. Rozhod-
ně to bude stát za to!

Přejeme příjemné čtení.

Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
PR manažer Svazu futsalu ČR
Petr Havlík
FUTis manažer Svazu futsalu ČR

POHár FAČr
Chrudim slavila 

podeváté zisk trofeje

KArel 
KrAKOvČíK: 
Byl bych šťastný, 

kdybychom jednou 
Rusky porazili

DAviD FriČ:
Na Ostrava Cup 
jedeme s velmi 

obměněným kádrem

FutsAl tAKé 
v Gólu

MAreK 
KOPecKý: 
V nominaci na 

Ostrava Cup je šest 
nováčků

FiNAl4 juNiOrů
U-17: sobota 4.2.2017 

Chomutov
U-19: neděle 5.2.2017 

Chrudim 

tOMáš 
NeuMANN:

S Rumunskem budu 
dbát více na herní 

projev

Čr - 
cHOrvAtsKO

dvakrát prohra

cHANce 
FutsAl liGA

Derby ovládla Sparta, 
nedostižitelná Chrudim

Oběžník FUTis 2017/01
Futsal

b u l l e t i N

RepRezentace 
nestačila 
na choRvatsko



Futsalisté Sparty Praha vrátili rivalovi ze Slavie porážku z prvního zápasu sezóny. 
Ve čtvrtečním televizním klání 14. kola CHANCE futsal ligy porazili sešívané 4:0.

Během prvních deseti minut ohrozil branku Sparty jen Oliva, ale střílel vedle. Po opatrném úvodu 
zápasu se na gól čekalo až do 12. minuty, kdy se na středu hřiště uvolnil Sláma a přesnou přízem-
ní ranou prostřelil Vahalu – 1:0. Dokonce první půle to bylo však jediné, čeho se fanoušci dočkali.

Ve 22. minutě byla Slavia blízko vrovnání. Míča vybojoval míč, šel sám, ale nastřelil jen tyč spar-
ťanské brány. O tři minuty později vybídl Brunovský ke skórování Rotta, ale ten přehodil gólma-
na a trefil břevno. Následně Sparta zahrávala penaltu, jenže Kovácsovu bombu vyrazil slávistický 
brankář Vahala na tyč. Ve 31. minutě kopala Sparta druhou penaltu za ruku Brychty v pokutovém 
území. Tentokrát se k míči postavil Doša a tentokrát Vahala kapituloval – 2:0.

Slavia začala hrát posledních pět minut power play, ale pramenily z toho hlavně šance Sparty. 
Ujala se až ta ve 38. minutě, kdy se přes celé hřiště trefil Kovács a zápas tak rozhodl – 3:0. Po-
slední gól ještě vstřelil v poslední minutě do prázdné brány sparťan Křemen – 4:0.

Martin Brychta: V power play jsme byli bezzubí

„Jsme spokojení, že jsme vyhráli. Derby je derby,“ usmíval sparťanský asistent trenéra Igor 
Vodecký a pokračoval v hodnocení zápasu: „Hrál se opatrný zápas z obou stran. Nejsme na to 
sice úplně zvyklí, ale připravovali jsme se na to, že budeme hrát zezadu. Vyráželi jsme 
do rychlých protiútoků, které se nám dařily. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

Trenér Slavie Praha Martin Brychta byl hodně zklamaný: „První poločas jsme nehráli špatně. 
Byl z naší strany lepší. Bohužel, ve druhém poločase Sparta začala více šlapat do soubojů, 
které vyhrávala. My jsme tahali za kratší konec, což bylo příčinou toho, že jsme pak ve dru-
hé půli prohráli. Sparta měla možnost skórovat ze dvou penalt a jednou se jí to podařilo. 
Domácí odskočili na dva góly, což bylo klíčové. V power play jsme byli bezzubí, a naopak 
jsme ještě dva góly dostali.“

AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 4:0 (1:0)

Branky: 12. Sláma (Kovács), 31. Doša (pk), 38. Kovács, 40. Křemen (Brunovský).

14. kolo CHANCE futsal ligy

Rádio Krokodýl Helas Brno – Mados MT Hradec Králové (pátek 19:30, SH Vodova)
FK ERA-PACK Chrudim – Gardenline Litoměřice (pátek 20:00, MSH Chrudim)
Nejzbach Vysoké Mýto – Démoni Česká Lípa (pátek 20:00, DM V. Mýto)
FC Tango Hodonín – SK Interobal Plzeň (pátek 20:30, Teza Hodonín)
SK Slavia Praha – FC Benago Zruč n. S. (sobota 20:00, SH Eden)

Derby ovládla sparta po 
jednoznačném výsledku 4:0



 Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. AC Jeseník 12 11 1 0 68: 30 34 ( 16)

2. Baník Ostrava 12 7 2 3 53: 43 23 ( 5)

3. Amor Lazor Vyškov 13 6 4 3 60: 53 22 ( 1)

4. VŠB TU Ostrava 13 5 1 7 48: 40 16 ( -2)

5. Tango Hodonín B 13 4 4 5 48: 69 16 ( -5)

6. Atraps-Hombres Brno 12 4 3 5 39: 40 15 ( -3)

7. UTB Zlín 12 4 2 6 61: 53 14 ( -4)

8. Žab.Vlci Brno 13 4 1 8 36: 45 13 ( -5)

9. Nasan Brno 12 2 0 10 32: 72 6 (-12)

ExLigiSTé DáL VLáDNOU, 
VyTVOřiLi Si NáSkOk

 Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Olympik Mělník 16 13 1 2 107: 49 40 ( 16)

2. Zlej sen Liberec 16 12 2 2 111: 76 38 ( 11)

3. Jerigo 1994 Plzeň 16 9 3 4 58: 52 30 ( 6)

4. GMM Jablonec 16 9 1 6 116: 77 28 ( 4)

5. FK Kladno 16 8 2 6 67: 54 26 ( 2)

6. HERD Hradiště 16 8 1 7 75: 93 25 ( 1)

7. Baník Chomutov 16 6 3 7 105: 90 21 ( -3)

8. Wizards DDM Praha 16 5 5 6 58: 72 20 ( -4)

9. Betis Kadaň 16 4 4 8 71: 96 16 ( -8)

10. Malibu M.Boleslav 16 4 2 10 55: 85 14 ( -7)

11. BOCA Chotěboř 16 3 3 10 59: 78 12 (-12)

12. COMBIX Ústí n.L. 16 1 1 14 50:110 4 (-20)

NEDOSTižNá CHRUDiM, 
HRADEC V PROBLéMECH

 Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. ERA-PACK Chrudim 16 14 2 0 76: 20 44 ( 20)

2. Benago Zruč n.S. 16 10 2 4 92: 46 32 ( 8)

3. Interobal Plzeň 16 8 2 6 54: 56 26 ( 2)

4. GL Litoměřice 16 7 3 6 55: 50 24 ( 0)

5. R.K. HELAS Brno 16 7 2 7 61: 70 23 ( -1)

6. Vysoké Mýto 16 6 4 6 44: 49 22 ( -2)

7. SK Slavia Praha 16 6 4 6 48: 55 22 ( -2)

8. AC Sparta Praha 15 6 2 7 52: 44 20 ( -4)

9. Démoni Č.Lípa 16 5 2 9 39: 63 17 ( -7)

10. Tango Hodonín 17 4 4 9 62: 64 16 (-11)

11. SKP Třinecká ocel 16 4 3 9 43: 71 15 ( -6)

12. MADOS Hr.Králové 16 3 2 11 42: 80 11 (-13)



Čeští futsalisté bojovali, ale 
s chorvatskem o gól prohráli

Závěr zápasu patřil 
chorvatské reprezentaci

Česká futsalová reprezentace se v pondělním přípravném utkání postavi-
la v Chrudimi Chorvatsku. Hosté nakonec zvítězili po těsném výsledku 2:1.

Češi začali více na balonu, ale k brankové šanci se nedostali. Zato Chorvaté udeřili hned 
z první šance. Matoševič našel krásnou přihrávkou Horvata, který střílel ze strany téměř 
do prázdné brány – 0:1. Matoševič mohl přidat vzápětí i druhý gól, ale jeho pokus vy-
kopl Koudelka z brankové čáry. V 15. minutě zahrozili i domácí, jenže Slováček sám 
před gólmanem pálil jen do něj. Soupeř se podruhé prosadil v 16. minutě, kdy Horvat 
udělal parádní kličku Vahalovi a zvýšil na 2:0. Snížit mohl Míča, ale nadvakrát Jukiče 
nepřekonal. To se povedlo dvě minuty před přestávkou Cupákovi, který parádně přeho-
dil chorvatského brankáře a snížil na 1:2.

Druhý poločas začal velkou šancí Postružina, který šel sám na bránu, ale Vahala 
ho vychytal. Na druhé straně měl na noze vyrovnání Slováček po asistenci Drozda, 
ale trestuhodně minul chorvatskou svatyni. Úvodní nápor Čechů ve druhé půli opadl 
a ve 32. minutě pálil po chorvatském rohu Suton, ale Koudelka podruhé v zápase zasáhl 
na brankové čáře a balon vykopl. Ve 36. minutě byl blízko vyrovnání Míča, ale z úhlu 
trefil jen tyč chorvatské branky. Na začátku poslední minuty mohl rozhodnout Postružin, 
který se důrazem dostal až před Vahalu, ten ho však vychytal. V závěrečném tlaku se už 
Češi k vyložené šanci nedostali a o gól prohráli.

Nepodali jsme optimální výkon, řekl Neumann

Trenér českého celku Tomáš Neumann neměl důvod ke spokojenosti: „Za prvé Chor-
vaté potvrdili svou kvalitu, to bezesporu. Na druhou stranu jsme nepodali optimál-
ní výkon. Chyběla nám lehkost, prohrávali jsme osobní souboje a v důležitých mo-
mentech jsme dělali chyby. Nebyli jsme schopni dát finální přihrávku, a nakonec 
i zakončení bylo velmi špatné. Měli jsme asi sedm šancí, z nichž jsme proměnili jen 
jednu, což je na evropský futsal málo.“

A co chystá trenér na odvetu, která se hraje v úterý v Hradci Králové? „Zápas si s Vlas-
tou Bartoškem prohlédneme a pokud chceme být úspěšní, tak musíme zlepšit po-
hyb, agresivitu i tlak na míč. Také musíme být silnější na balonu. Dnes tomu tak 
nebylo a v těchto věcech nás Chorvaté jednoznačně přehráli,“ dodal Tomáš Neu-
mann.

Česká republika – Chorvatsko 1:2 (1:2)

Branky: 18. Cupák (Rešetár) – 7. Horvat (Matoševič), 16. Horvat (Perišič). Rozhodčí: 
Kliner – Kaštánek. Diváci: 350.

Česká republika: Vahala (Gerčák) – Záruba, Koudelka, D. Drozd, Slováček - Cupák, 
Rešetár, Míča, Holý – Kovács, Vnuk, Hrdina. Trenér Tomáš Neumann.

Chorvatsko: Jukič (Luketin) – Kanjuh, Grbeša, Perišič, Cvjetkovič, Kazazič, Matoševič, 
Suton, Postružin, Pandurevič, Horvat. Trenér Mato Stankovič. 

Druhé přípravné utkání České republiky s Chorvatskem se hrálo v úterý večer v Hradci 
králové. Vyrovnaný zápas překlopili v závěru na svou stranu Chorvaté a zvítězili 7:3.

Gólově zajímavý první poločas rozjeli v 5. minutě Chorvaté. Skóre otevřel Kanjuh. O minutu později 
už bylo srovnáno, když využil chybu hostující obrany Záruba a tvrdou ranou k tyči vyrovnal. Další 
šanci chorvatského Kazaziče chytil bravurně na zadní tyči Gerčák. Až ve 13. minutě se Jihoevropanům 
podařilo českého gólmana překonat. Vedení jim vrátil Matoševič. V 16. minutě platilo pravidlo nedáš – 
dostaneš. Kovács nastřelil po trestném kopu tyč a z protiútoku zvýšil na 3:1 pro hosty Postružin.

Závěr první půle však patřil k Čechům. Nejprve ještě Luketin vychytal šanci Vnuka, ale v 17. minutě 
zahrál Koudelka rohový kop na Záruba, který z voleje překonal chorvatského gólmana – 2:3. Vyrovnání 
se český celek dočkal minutu před koncem. Rešetárův nástřel uklidil do chorvatské sítě nadvakrát Hr-
dina – 3:3.

Na začátku druhé půle zastoupil Koudelka opět na brankové čáře Gerčáka, když zastavil střelu Kanjuha. 
V jeho podání se tak stalo již potřetí během obou utkání. Ve 24. minutě už Češi kapitulovali, když se po 
přihrávce Kanjuha radoval Suton – 3:4. Na další šanci se čekalo do 33. minutě, kdy šli Chorvaté po 
ztrátě Cupáka dva na jednoho. Horvat udělal kličku Gerčákovi, ale naštěstí pro domácí netrefil prázdnou 
bránu. Podobně si vedl o chvíli později i Postružin, který se mýlil na zadní tyči.

Češi se do pořádné šance nedostali. Naopak Chorvaté v závěru rozhodli. Nejprve zvýšil z brejku na 5:3 
Suton a v poslední minutě potrestal českou power play Matoševič, který překonal vracejícího se Ger-
čáka – 3:6. Vše završil brankář Luketin, jenže se trefil těsně před sirénou do prázdné české branky. 
Chorvaté vyhráli 7:3.

Neumann: Rozhodla naše nemohoucnost v zakončení

„Zápas byl podobný jako v pondělí,“ začal s hodnocením trenér českého celku Tomáš Neumann a po-
kračoval: „Nebyli jsme důrazní, zejména v zakončení. Dostali jsme se do spousty šancí, které jsme 
nebyli schopni proměnit. Kdežto Chorvaté jsou schopni proměnit každou šanci. Jejich kvalita 
ve finální fázi je mnohem lepší než ta naše.“

Byla pro výsledek klíčová trefa na 5:3? „Nemyslím si, že rozhodl gól na pět-tři. Rozhodla naše ne-
mohoucnost v zakončení. Nedostali jsme se do vedení, i když jsme šance měli. Finální přihrávku 
jsme pokaždé řešili špatně. Místo, abychom z toho dávali jasné góly, tak jsme se dostávali psychic-
ky dolů,“ dodal Tomáš Neumann.

Česká republika – Chorvatsko 3:7 (3:3)

Branky: 6. Záruba, 17. Záruba (Koudelka), 19. Hrdina (Rešetár) - 5. Kanjuh (Postružin), 13. Matoše-
vič (Suton), 16. Postružin (Perišič), 24. Suton (Kanjuh), 37. Suton (Perišič), 40. Matoševič (Luketin), 
40. Luketin. Rozhodčí: Cílek - Lasch. ŽK: Kazazič (Chor.). Diváci: 400.

Česká republika: Vahala (Gerčák) – Cupák, Rešetár, Hrdina, Kovács – Záruba, Koudelka, Vnuk, Slová-
ček – Míča, Holý, D. Drozd. Trenér Tomáš Neumann.

Chorvatsko: Jukič (Luketin) – Kanjuh, Grbeša, Perišič, Cvjetkovič, Kazazič, Matoševič, Suton, Postru-
žin, Pandurevič, Horvat. Trenér Mato Stankovič. 



Česká futsalová reprezentace sehraje příští týden 
v Chomutově a Ústí nad Labem dva přípravné zápa-
sy s Rumunskem. Před těmito zajímavými zápasy jsme 
vyzpovídali trenéra Tomáše Neumanna.

V nominaci se objevily jména dvou zkušených hráčů Rad-
ka Poláška a Romana Mareše. Co je důvodem toho, že jste 
je pozval na dvě přípravná utkání s Rumunskem?

Důvodem je to, že jsme protočili snad padesát hráčů, ale mladí 
futsalisté mě ještě nepřesvědčili, aby mohli hrát v základní se-
stavě.

Věříte tedy v osvědčené hráče?

Přesně tak. Romana Mareše není potřeba zkoušet. Od něj vím, 
co mám očekávat. Stále je to pro nás prospěšný hráč. Na Radka 
Poláška jsem slyšel z Polska jen samé pozitivní informace. Vy-

zkoušíme ho a doufám, že se informace potvrdí, a Radek nám 
v kvalifikaci pomůže.

Radka Poláška jsme neviděli hrát v Čechách poměrně dlou-
ho. Jakým typem hráče je?

Jde o velmi zkušeného hráče. Dřív to byl jeden z největších 
talentů futsalu. Zmizel nám z očí v Polsku, ale tam si udržuje 
dlouhodobě kvalitní postavení. Je to hráč, který se pohybu-
je na hrušce, ale nejde o klasického pivota. Dokáže tam hrát. 
Dá se použít na lajnu i na pivota.

Jedná se o poslední herní prověrku před kvalifikací 
na EURO. Co budete po hráčích požadovat?

Budeme se snažit dát tým dohromady, ale vypadá to, že kom-
pletní nebudeme. Kluci mají nějaká zranění. Uvidíme, jaká 
nakonec bude sestava. Pravděpodobně dojde na změny v no-
minaci.

S Rumunskem jsme na podzim vyhráli i prohráli. Cílem 
je doma dvakrát Rumuny porazit?

Cílem pro mě není výsledek, ale výkon, za který se nebudeme 
stydět. Budu dbát na herní projev více než na výsledek.

Český tým obecně trápí nejvíce koncovka. Bude i to součástí 
přípravy na oba duely?

Tomu se budeme určitě věnovat, ale zároveň říkám, že to hrá-
če za tři tréninky nemůžeme naučit. Dobrou koncovku si musí 
přinést z klubu. Bohužel, tento problém trápí celý český futsal.

Jakým soupeřem je Rumunsko? Myslím si, že pokud zahra-
jeme dobře, tak bychom ho měli porazit.

Rumunsko ukázalo svou kvalitu a patří ke špičce Evropy. Když 
zahrajeme nad své možnosti, tak bychom měli vyhrát.

tomáš Neumann: s rumunskem budu dbát více na herní projev



Marek Kopecký: v nominaci 
na Ostrava cup je šest 
nováčků

reprezentace do 19 let jede na 
Ostrava cup s obměněným kádrem

Vítězství na Ostrava Cupu obhajuje česká futsalové reprezentace 
do 21 let. Zda se našemu celku opět podaří turnaj vyhrát, trenér Ma-
rek kopecký neví, ale rád by úspěch zopakoval Přečtěte si s ním celý 
rozhovor. Ostrava Cup začíná v pátek 10. února.

Trenére, po dvou zápasech ve Španělsku se česká jednadvacítka představí opět 
doma. Jak moc velká změna to bude?

Změna to bude určitě veliká, ve Španělsku nehrajete každý rok. Pro všechny kluky 
to byl obrovský zážitek utkat se možná s nejlepším týmem v této kategorii. Do Ost-
ravy jezdíme každý rok a jezdíme sem rádi. Organizace turnaje je na vysoké úrovni. 
Jsme rádi za každou příležitost a čas, kdy můžeme s kluky pracovat.

Čekají vás zajímaví soupeři. Baník Ostrava a slovenská U21. Co od nic očeká-
váte?

Ano, Baník i slovenská U21 mají svoji kvalitu. Baník je dobře poskládaný tým, kte-
rý hraje na špici druhé ligy, určitě nás kvalitně prověří. Slovenská reprezentace U21 
je náš tradiční soupeř. Budeme si moci udělat obrázek, jaký pokrok udělali hráči 
od posledního vzájemného utkání, které se hrálo v září na Slovensku.

Na turnaji obhajujete loňské prvenství. Povede se to znovu?

To netuším. (smích) Samozřejmě bychom chtěli vyhrát, ale budu spokojený, když 
předvedeme kvalitní hru a hráči ukáží ve hře progres.

Jak byste okomentoval samotnou nominaci. Jsou tam velké změny oproti Špa-
nělsku?

V nominaci je celkem šest změn oproti Španělsku. Po kratší odmlce se v reprezenta-
ci U21 objevují hráči Jan Křemen a Ivan Šarközy. Věkově stále spadají do kategorie 
U19, ale svými výkony tuto kategorii převyšují a dokazují to i v CHANCE futsal 
lize, kde patří k tahounům svých klubů. To samé se dá říct i o Danielu Dvořáko-
vi a Vladimíru Stiborovi ze Slavie Praha. Úplnými nováčky jsou Martin Zatloukal 
a Dan Fruhvirt z Helasu Brno.

Skončil jste na lavičce Helasu. Baví vás více práce u české U21?

Práce u U21 mě samozřejmě baví, jinak bych tuto práci ani nedělal. Je to specifická 
práce, kdy nepřipravujeme tým na žádné kvalifikace mistrovství Evropy či světa. 
Snažíme se objevit hráče, kteří by mohli v budoucnu naskočit do A-týmu. Pro trené-
ry mládežnických reprezentačních výběrů je vždy odměnou, když vidí hráče, kteří 
jim prošli pod rukama, v A-týmu nebo se díky reprezentační pozvánce rozhodnou 
věnovat futsalu naplno. To se nám v poslední době, troufnu si říci, daří velmi dobře.

Ostrava Cup 2017. Tradiční únorový futsalový turnaj je tady. Chybět na něm od 10. 
do 12. února nebude ani české futsalová reprezentace do 19 let. Vyzpovídali jsme je-
jího trenéra Davida Friče.

Davide, v Ostravě jste vyhráli podzimní Turnaj 4 zemí. Jaké šance máte na letošním Ostrava 
Cupu?

Na Ostrava Cup jedeme s velmi obměněným kádrem, budeme bez hlavních tahounů podzimního tur-
naje, takže jsem sám zvědavý, jak se jejich role zhostí noví hráči. V kádru je velké množství nováčků, 
na akci se už moc všichni těšíme.

Kádr U19 těží z dobré party hráčů, což je vidět i na sociálních sítí. Jak vnímáte tento faktor s ohle-
dem na předvedenou hru a výsledky?

Dobrá parta je v našich podmínkách absolutní nezbytností, nemáme předpoklady a podmínky pro práci, 
jako jiné národy. Musíme stavět na tom, v čem jsme silní, kolektivní pojetí, taktická vyspělost, standard-
ní situace a chytrost. Bez dobrého kolektivu a morální síly nemáme šanci na mezinárodní úrovni uspět. 
Je to pro mě základ fungování v kolektivním sportu na profesionální úrovni. Kdo se nechce podřídit, 
nemá u mě v týmu místo.

Podle čeho jste nominoval hráče? Jsou v nominaci velké změny?

V nominaci je spousta změn oproti poslední akci. Do hry vstoupily tři faktory: Posunutí hráčů do U21, 
což je samozřejmě našim cílem a těším se, jak se hráči prosadí, pak fotbal a specifika jednotlivých fot-
balových klubů plus vyjednávání s nimi, a samozřejmě rotace hráčů. Snažíme se vidět co největší množ-
ství hráčů, abychom měli možnost sledovat jejich progres v průběhu roku a zároveň vidět některé nové 
tváře.

S jakým cílem jedete do Ostravy?

Otestovat kvality nově nominovaných hráčů zjistit, jak na tom jsou v porovnání s ostatními a samozřej-
mě se naučit maximální množství nových věcí v minimálním čase tak, jak je to na každé akci. (smích)

Ve Spartě jste stále trenér, ale mužstvo více diriguje z lavičky asistent Igor Vodecký. Soustředíte 
se nyní více na práci s mládeží, kde vidíte určitý posun a pokrok?

Vnímám to jako dvě odlišné nádoby. Ve Spartě mám možnost mužstvo dlouhodobě posouvat a vzhle-
dem k tomu, jakým způsobem na mě reagují sudí, jsme se dohodli, že primárně bude „vidět“ v našich 
zápasech Igor. Tréninkovou náplň, taktiku a sestavu spolu konzultujeme a ve vedení náplně jednotli-
vých tréninků se střídáme. Jsme dohodnuti, že každý z nás se věnuje něčemu jinému jak během trénin-
ků, tak i zápasů, abychom maximalizovali finální efekt. Jsem moc rád, že mi pomáhá a učíme se jeden 
od druhého, je to vidět i na našich výsledcích. Co se týká mládežnické reprezentace, snažíme se sle-
dovat všechny hráče a v kombinaci s realizačním týmem U21 mapujeme cca sedmdesát hráčů po celé 
republice. Hodně spolu komunikujeme a využíváme samozřejmě i klubové trenéry, což je obrovskou 
výhodou. Myslím, že jsme nastolili velmi efektivní způsob fungování a kontinuita naší práce je vidět. 
Věřím, že v horizontu dvou až tří let uvidíme první výsledky, kdy se naši hráči budou pravidelně obje-
vovat v seniorském týmu.



Ve sportovní 6hale v pražském Edenu se proti sobě ve středu večer postavili 
ve finále Poháru FAČR 2016 futsalisté Benaga Zruč nad Sázavou a ERA-PACku 
Chrudim. První poločas patřil Chrudimi, která si vypracovala vedení 3:0. V závěru 
druhé půle své vedení ERA-PACk ještě navýšil, zejména díky trefám do prázdné 
branky Benaga, a zvítězil 7:1. Podeváté se tak stal majitelem českého poháru.

Utkání začalo zostra šancemi na obou stranách. Nejprve David Drozd hledal po brejku na zadní 
tyči Zárubu, ten však míč nasměroval jen do boční sítě. Na druhé straně obešel Vnuk chrudimské-
ho Koudelku, ale jeho následný pokus těsně minul horní roh branky.

Skóre zápasu se poprvé měnilo v 10. minutě, kdy se David Drozd protáhl po zmatcích v roze-
hrávce zručského celku kolem Diega a přehodil vyběhnuvšího brankáře. Navýšit skóre mohl Fe-
lipe, ale jeho střelu bodlem vytáhl Bezstarosti na tyč. V 17. minutě už byl ale brankář Benaga 
krátký na střelu Maxe, kterého vybídl k zakončení Rešetár.

V závěru poločasu ukázal své umění brankář Chrudimi Carlos, který při power play Benaga 
reflexivně zneškodnil pokus Bezstarostiho. Deset sekund před koncem poločasu přišel šestý aku-
mulovaný faul Benaga a nařízený pokutový kop proměnil Max.

Chrudim ve druhém poločase kontrolovala zápas a pevnou obranou nedávala Benagu mnoho 
šancí na to, aby se zápasem něco udělalo. Až ve 28. minutě se před brankou objevil Brahimi, 
ale netrefil míč ideálně a Carlos snadno reagoval. Ze snahy Benaga o dobývání branky Chrudimi 
pramenilo několik brejků ERA-PACKu. Na konci jednoho z nich nedokázal na zruč-
ského brankáře vyzrát Slováček.

Zkraje 37. minuty se při power play Benaga dostal míč k Zárubovi a ten přes celé hřiš-
tě zvýšil do prázdné branky na 4:0. O minutu později se dočkalo i Benago. Kovácsovu 
dělovku sice Carlos vyrazil, ale na prudkou dorážku Sidneiho už nestačil - 1:4.

V závěru Chrudim přidala ještě další braky. Nejprve při pokusu o kličku obral Sidnei-
ho o míč Rešetár a vyslal míč do běhu Slováčkovi, který postupoval sám na prázdnou 
branku, do níž přidal pátý gól ERA-PACKu.

V čase 39:02 se o nejhezčí gól zápasu postaral Felipe, který zůstal sám před brankářem 
Bezstarostim a nůžkami poslal míč za jeho záda. Tentýž hráč přidal pět sekund před 
koncem ještě jednu trefu. Chrudim se tak stala po výhře 7:1 vítězem českého poháru.

Beni Simitči: Zápas jsme si prohráli laxností v prvním poločase

„Utkání rozhodla nekoncentrovanost našich hráčů. Bohužel nesplnili to, na čem 
jsme pracovali celý týden a na čem jsme se domluvili,“ mrzelo po zápase trenéra 
Benaga Beniho Simitči, který navázal: „K prvnímu poločasu jsme přistoupili laxně 
a nehráli to, co jsem po hráčích chtěl. Hráli jsme velmi pasivně, což by se nám po 
nabraných zkušenostech v loňském finále nemělo stávat.“

Chrudim podržel brankář Carlos. „V prvním poločase jsme si prohráli de facto celý zápas. Pak 
jsme se sice snažili, ale nepřálo nám štěstí. Chrudimi opět skvěle zachytal brankář Carlos, 
což zřejmě také rozhodlo. Když jsme totiž měli šanci, tak on je podržel,“ vyzdvihl výkon 
soupeřova brankáře Simitči a dodal: „Chrudim byla jasně lepší, není co řešit a gratuluju jí 
k vítězství, které bylo zasloužené.“

Lukáš Rešetár: Zápas jsme zvládli skvěle po taktické stránce

„Do zápasu jsme šli s jasným cílem. Chtěli jsme jít do vedení a kontrolovat hru, což se nám 
podařilo. Vedli jsme po poločase tři-nula a o přestávce se připravili na soupeřovu power 
play. Řekli jsme si, že budeme bránit od poloviny hřiště. Během čtrnácti, patnácti minut 
druhé půle se Benago nemohlo přes naši obranu vůbec dostat. Hráli jsme takticky velmi 
dobře a chytře,“ uvedl po finálovém zápase kapitán ERA-PACKu Lukáš Rešetár a pokračoval 
v hodnocení: „Když soupeř v závěru zkusil power play, byli jsme na ni dobře připravení. 
Měli jsme natrénovaných několik variant a byť jsme jednu branku obdrželi, tak jsme další 
góly také přidali. Z mého pohledu rozhodl první poločas, který jsme odehráli velmi dobře 
a celkově jsme utkání zvládli takticky velmi dobře směrem dozadu.“

FC Benago Zruč n. S. – FK ERA-PACK Chrudim 1:7 (0:3)

Branky: 38. Sidnei - 10. D. Drozd, 17. Max (Rešetár), 20. Max, 37. Záruba, 39. Slováček (Reše-
tár), 40. Felipe (Rešetár), 40. Felipe (Max). Rozhodčí: Lasch – Nagy. ŽK: Marcelo, Vnuk – Slo-
váček. Diváci: 305.

Benago Zruč: Bezstarosti (Pytloun) – A. Simitči, Brahimi, Marcelo, Fogaca, Belej, Kovács, Vnuk, 
Hochman, Ježdík, Sidnei. Trenér Beni Simitči.

ERA-PACK Chrudim: Carlos (Žďánský) – Záruba, M. Mareš, Max, Koudelka, D. Drozd, Lukas, 
Rešetár, Slováček, Felipe. Trenér Felipe Conde.

cHruDiM slavila podeváté zisk 
českého poháru



Česká ženská futsalová reprezentace se ve druhé polovině února utká 
dvakrát doma s Ruskem. V pátek 17. února se hraje od 18 hodin v Čes-
ké Lípě a o den později hostí odvetu Teplice s výkopem ve 14 hodin.

„Čeká nás jeden z nejkvalitnějších soupeřů, se kterým můžeme momentálně 
hrát. Už budeme trochu chytřejší, protože známe ruský tým z předchozích dvou 
zápasů v loňském roce. Když se trochu vrátím k poslednímu turnaji v Ostravě, 
tak tam jsme měli problém s rychlostí a osobními souboji, což se projevilo v utká-
ní s Polskem,“ připomněl trenér českých futsalistek Karel Krakovčík.

V nominace došlo na pár změn. „Došlo tedy k nějaké změně v nominaci a opět 
se v ní objeví holky, které už proti Ruskám hrály. V tom vidím přínos ve zna-
losti soupeře. Jinak jde o přípravu na turnaj v Rusku, pokud vše dopadne, jak 
má. Chceme se zaměřit na věci, které bychom chtěli právě tam prodat,“ upozor-
nil český trenér a prozradil: „Do sestavy se vrací Denisa Skálová, která je nejlepší 
střelkyní týmu. Zdravé jádro zůstalo. V týmu není žádný nováček. Věřím v naši 
zkušenost.“

I kondice českých žen by podle Krakovčíka měla být lepší: „Po fyzické kondici by-
chom na tom měli být lépe než na turnaji v Ostravě. Momentálně totiž probíhá 
zimní příprava. Bude to povzbuzení, abychom odehráli kvalitní utkání s dobrým 
výsledkem.“

A jaký je cíl do dvojzápasu s Ruskem? „Byl bych špatný trenér, kdybych řekl, 
že nechci vyhrát. Samozřejmě musím být realista. Chtěl bych, aby se náš futsal 
líbil a holky tam nechaly srdíčko. Byl bych šťastný, kdybychom jedno utkání 
vyhráli,“ odpověděl kouč českých žen.

První zápas se hraje v České Lípě, kde by mohla být dobrá kulisa. „Věřím, že po úspě-
chu Démonek České Lípy přijdou diváci a povzbudí nás. V týmu bude právě do-
mácí Denisa Skálová. Fanoušci určitě uvidí jeden z nejkvalitnějších týmů na svě-
te. Rusky jím opravdu jsou,“ zdůraznil Karel Krakovčík.

DvOjutKáNí ČesKá rePubliKA vs. rusKO žeN 

Pátek 17. února od 18 hodin v České Lípě
Sobota 18. února od 14 hodin v Teplicích

KArel KrAKOvČíK: byl bych 
šťastný, kdybychom jednou 
rusky porazili



Zeptali jsme se vítězů 
základní části: 
sK interobal Plzeň u17

Zeptali jsme se vítězů základní části: 
rádio Krokodýl Helas brno u17

Připravili jsme pro vítěze základní části dotazník pro kapitána či tre-
néra před Final4 juniorů. Za vítěze západní skupiny Juniorské ligy fut-
salu U17 odpovídal trenér Tomáš kadlec z interobalu Plzeň.

Co bylo klíčové proto, abyste vyhráli základní část?

Trpělivost a konstantní výkonnost týmu. Poté začátek soutěže, který se vcelku vy-
dařil a tím nastartoval dobré rozpoložení týmu do dalších kol.

Byly v sezóně i nějaké krušné chvíle?

Byly, ale naštěstí jen málo. Jedna z nich byla marodka klíčových hráčů a tím osla-
bení na čtvrtý turnaj, ale ostatní dokázali svými výkony oprávněnost v kádru týmu.

Který váš zápas byl nejtěžší a proč?

Nejtěžší samozřejmě s Chomutovem v pátém turnaji a před tím ve druhém turnaji 
s oběma pražskými „S“. Kvalitní protivníci, kteří prověřili připravenost našeho 
týmu. Kluci museli hodně makat a ukázaly se nám plusy mínusy v naší hře. Pozi-
tivní základy do další naší práce.

Kdo je tahounem vašeho kádru?

Kvalitní je základní osa týmu. Oba brankáři předvádí skvělé výkony a první čtyř-
ka funguje taky velmi dobře. Ve druhé čtyřce jsou kluci snaživý, ale občas u nich 
klesá a stoupá výkonnost – nevyrovnanost. Jednoznačným lídrem je kapitán To-
máš Buchta.

Co říkáte na halu, kde se hraje Final4. Těšíte se tam?

Halu v Chomutově známe z pátého kola soutěže, kdy jsme hráli proti domácímu 
Chomutovu. Hala je velmi pěkná a úplně optimální pro konání takovýchto akcí, 
jako je letošní Final4. Těšíme se a doufáme, že nám přinese štěstí. (smích)

Jste v pozici favorita. Nebude vám to svazovat nohy?

Úplně si nemyslím, že jsme v roli favorita. V kategorii U17 je karta ve finále rov-
noměrně rozprostřena na všechny čtyři týmy. Jde jen o to, který tým si na finálový 
den doveze do Chomutova lepší psychické rozpoložení a tím bude schopen před-
vést výkony, na základě kterých se nominoval do Final4.

Kdo bude podle vás vaším největším soupeřem v boji o titul?

Jak jsem již odpověděl v předešlém dotazu, nejsme v roli favorita. Já osobně si 
myslím, že velkou futsalovou kvalitu bude mít Helas Brno a překvapením může 
být domácí Chomutov s Hradcem Králové. Uvidíme v sobotu v Chomutově. 
(smích) Já věřím, že nejšťastnější bude náš tým. (smích)

Připravili jsme pro vítěze základní části dotazník pro kapitána či trenéra před Final4 juniorů. 
Za vítěze východní skupiny Juniorské ligy futsalu U17 odpovídal trenér Rk Helas Brno Zdeněk 
Táborský.

Co bylo klíčové proto, abyste vyhráli základní část?

Dobrá partička hráčů, kteří mají zájem se futsalově zlepšovat. Dále vydařený první turnaj v Brně-Bohunicích.

Byly v sezóně i nějaké krušné chvíle?

Dva turnaje jsme museli absolvovat v menším počtu hráčů. Extrémní byl turnaj v Chrudimi, ale mužstvo 
se semklo a uhrálo šest bodů.

Který váš zápas byl nejtěžší a proč?

Je těžké vybrat pouze jeden nejtěžší zápas, protože všechny zápasy s Hradcem Králové, Chrudimí a Vyso-
kým Mýtem byly těžké.

Kdo je tahounem vašeho kádru?

Spoléháme na kolektivní výkon, proto bych nechtěl chválit jednotlivce.

Co říkáte na halu v Chomutově, kde se hraje Final4. Těšíte se tam?

Hala je perfektní a na závěrečný turnaj se moc těšíme.

Jste v pozici favorita. Nebude vám to svazovat nohy?

V pozici favorita se necítíme, chceme si turnaj užít a pokusit se o co nejlepší umístění.

Kdo bude podle vás vaším největším soupeřem v boji o titul?

Mužstva jsou hodně vyrovnaná, v základní části neprohrál Hradec Králové, Plzeň ani my. Chomutov má zase 
výhodu domácího prostředí. Rozhodne tedy aktuální forma.

rOZPis FiNAl 4 u17

Sobota 4. února Chomutov

14:00    semifinále I.       
SK Interobal Plzeň – Mados MT Hradec Kr.

15:00    semifinále II.      
RK Helas Brno – FC Baník Chomutov

16:30    boj o bronz

17:30    finále

rOZPis FiNAl 4 u19

neděle 5. února Chrudim

16:00 semifinále I. 
AC Sparta Praha - FK ERA-PACK Chrudim

17:00 semifinále II. 
 RK Helas Brno - SK Olympik Mělník

18:00 utkání o 3. místo

19:00 finále 



Futsal také v Gólu



www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy


