
Vážení futsalisté!

Známe první mistry České republiky ve fut-
salu pro sezónu 2016/17. Staly se jimi týmy 
Rádia Krokodýl Helas Brno od 17 let a SK 
Olympik Mělník do 19 let. Oba finálové 
dny v Chomutově i Chrudimi měly vy-
sokou úroveň a nabídly zajímavý futsal. 
Oběma vítězům gratulujeme a hráčům 
přejeme, aby se v budoucnosti dočkali 
i titulu v seniorské soutěži.

V tuto chvíli už můžeme vyzdvihnout i ví-
těze obou skupiny II. futsalové ligy. Na vý-
chodě si postup do první ligy zajistil s před-
stihem Gamaspol Jeseník. Na západě 
uspěl Olympik Mělník, který se po dvou 
letech vrací do nejvyšší soutěže. Oběma 
celkům gratulujeme a těšíme se na spo-
lečné finále Superpoháru II. ligy futsalu, 
které se uskuteční 7. dubna v Mělníce.

Blahopřání od nás letí už také do Chru-
dimi, která znovu vyhrála základní část 

CHANCE futsal ligy. O sestupujících ještě 
rozhodnuto není. Bude to boj do posled-
ního kole, stejně jako o pozice v play off.

Další kapitolou je česká futsalová repre-
zentace, která finišuje přípravu na kva-
lifikační bitvy v Kazachstánu. Svěřenci 
trenéra Neumanna absolvují soustředění 
v Lázních Bohdaneč a na začátku dubna 
odcestují do Almaty, kde se porvou o po-
stup na EURO 2018.

Držte nám palce a bavte se futsalem!

Přejeme příjemné čtení.
Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
PR manažer Svazu futsalu ČR
Petr Havlík
FUTis manažer Svazu futsalu ČR
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Ve čtvrteční televizní dohrávce 19. kola CHANCE futsal ligy přivítalo Tango Brno soupe-
ře z Brna – Rádio Krokodýl Helas. Oba celky potřebovaly tři body. Hodonínští si ale v boji 
o záchranu nepolepšili a prohráli 2:5.

Zápas začal zhurta, už po pár vteřinách kopalo Tango penaltu, ale Levčíka vychytal Fruhvirt, který 
na tento moment vystřídal Davida Šimona. Vyrovnaný zápas mohl gólově otevřít hostující Hrubý, 
ale trefil jen tyč. To však neplatilo v 19. minutě, kdy si Hrubý naběhl na rohový kop D. Cupáka a poslal 
míč pod břevno Lupačovy brány – 0:1.

Ve 24. minutě mohlo Tango vyrovnat, kdy po rychlém brejku dorážel míč téměř do prázdné brány 
Doubravský, ale trestuhodně zklamal. O pár minut později přišel ten samý hráč o míč v souboji s D. Cu-
pákem a kapitán Helasu pak našel před prázdnou bránou Hrubého – 0:2. Snížit mohl ve 31. minutě 
domácí Chadzidis, ale trefil jen tyč.

Tango začalo hrát power play, ale hned na začátku hry bez brankáře se odrazil míč od D. Cupáka přímo 
k jeh brankáři Šimonovi a ten se trefil krásně přes celé hřiště do prázdné brány – 0:3. Nicméně v početní 
převaze uspěli i Hodonínští: Po pěkné přihrávce Buršíka překonal Šimona ve 34. minutě Višváder – 1:3.

Helas byl však nadále nekompromisní. Lacko ukořistil míč v rohu hřiště a nezištnou ranou ho poslal 
přes celou délku k tyči odkryté hodonínské brány – 1:4. Tango bylo znovu dole. A to ještě 
další šanci neproměnil brněnský Šarközy. Dvě minuty před koncem ještě Tango vykřesalo 
naději. Při power play se jako přes kopírák první branky domácích trefil Višváder po asistenci 
Buršíka – 2:4. Snížit na rozdíl jednoho gólu mohl Levčík, ale Šimon ho perfektně vychytal.

Rozhodnutí přišlo ve 39. minutě, kdy Šimon vyrazil míč na Outratu, který znovu potrestal 
Tango střelou do prázdné brány – 2:5. Jihomoravské derby tak ovládl Helas.

Juraj Višváder (hráč Tanga Hodonín): „Zápas jsme bohužel nezvládli. Musíme body uko-
pat venku. Máme sice dva těžké zápasy, ale venku se nám hraje lépe. Jsme tým, kterému 
vyhovuje více bránit a vyrážet do rychlých protiútoků. Přesně takto hrál dneska Helas. 
Brněnští dali první gól, což byla voda na jejich mlýn. To podle mě rozhodlo. Power play 
byla vabank. Dva góly jsme dali, ale tři inkasovali, takže nic moc.“

David Cupák (kapitán RK Helas Brno): „Chtěli jsme vyhrát a věděli jsme, že jde o důležitý 
zápas. Bylo to hodně o obranné fázi, kterou jsme odmakali a utkání jsme zvládli. Připra-
vovali jsme se na zápas dva týdny a zaslouženě jsme zvítězili. Klukům patří velký dík, 
jak zápas odjezdili. Takto se hraje v lize o body. Věděli jsme, že Tango hraje výborně 
power play, protože mají zkušeného trenéra, ale domácím chyběl Belaník, který hodně 
střílí. Dostali jsme sice dva góly, ale tři jsme dali. Perfektní zápas odchytal David Šimon 
a korunoval to i gólem. Smekám před všemi hráči i realizačním týmem.“

FC Tango Hodonín – Rádio Krokodýl Helas Brno 2:5 (0:1)

Branky: 34. Višváder (Buršík), 38. Višváder (Buršík) - 19. Hrubý (D. Cupák), 29. Hrubý (D. 
Cupák), 32. Šimon (D. Cupák), 35. Lacko, 39. Outrata (Šimon).

jihomoravské derby ovládl Helas 
i díky třem trefám do prázdné branky

Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. ERA-PACK Chrudim 20 17 3 0 95: 30 54 ( 24)

2. Benago Zruč n.S. 20 13 3 4 114: 56 42 ( 12)

3. Interobal Plzeň 20 10 3 7 67: 68 33 ( 3)

4. GL Litoměřice 20 9 5 6 69: 57 32 ( 2)

5. AC Sparta Praha 20 9 2 9 71: 57 29 ( -1)

6. R.K. HELAS Brno 20 8 4 8 75: 85 28 ( -2)

7. SK Slavia Praha 20 7 5 8 63: 73 26 ( -4)

8. Vysoké Mýto 20 6 6 8 57: 66 24 ( -6)

9. Démoni Č.Lípa 20 7 2 11 47: 75 23 ( -7)

10. Tango Hodonín 20 5 4 11 69: 73 19 (-11)

11. SKP Třinecká ocel 20 5 3 12 51: 86 18 (-12)

12. MADOS Hr.Králové 20 3 2 15 47: 99 11 (-19)



Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Olympik Mělník 21 17 2 2 134: 58 53 ( 23)

2. Zlej sen Liberec 21 13 4 4 134: 98 43 ( 13)

3. Jerigo 1994 Plzeň 21 13 3 5 87: 67 42 ( 9)

4. GMM Jablonec 21 11 2 8 145: 99 35 ( 2)

5. FK Kladno 21 10 3 8 91: 68 33 ( 0)

6. Baník Chomutov 21 8 5 8 133:119 29 ( -1)

7. HERD Hradiště 21 9 2 10 94:112 29 ( -4)

8. Wizards DDM Praha 21 7 6 8 73: 90 27 ( -3)

9. BOCA Chotěboř 21 7 4 10 88: 93 25 ( -8)

10. Malibu M.Boleslav 21 6 4 11 79:113 22 ( -8)

11. Betis Kadaň 21 4 4 13 77:136 16 (-14)

12. COMBIX Ústí n.L. 21 1 1 19 61:143 4 (-29)

OLyMPIK MěLNíK POSTOUPIL 
DO PRVNí LIGy

suPerPOHár ii. ligy futsalu 2017 zná sOuPeře i terMín

Futsalisté Olympiku Mělník se po dvou letech vrací do nejvyšší futsalové soutě-
že. Ve 20. kole II. ligy Západ porazili doma ex-ligové Kladno 3:1 a dvě kola před 
koncem už mají nedostižný náskok.

„Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát druhou ligu 
Západ. Od začátku byl naším cílem návrat do nej-
vyšší soutěže a vše jsme tomu podřídili. Vylepšili 
jsme podmínky hráčům, zlepšili tréninky, dlou-
hodobě pracujeme na vysoké úrovni s mládeží 
a dnes už konečně máme svou halu,“ těšilo prezi-
denta a trenéra klubu Pavla Šubu, který se do první 
ligy těší: „S novou halou jsme navázali spolupráci 
i s hokejovými fanoušky, kteří nás na futsalu pod-
poří. Bude to tedy zajímavější i z hlediska atmo-
sféry. Nyní budeme hledat další finanční partne-
ry, aby pro nás byla první liga co nejsnazší a my 
se v ní udrželi.“

Druhá futsalová liga Západ i Východ už zná své vítě-
ze. Nic tedy nebránilo tomu, aby se zveřejnil termín 
finálového utkání Superpoháru II. ligy futsalu pro se-
zónu 2016/2017.

Ten obhajuje AC Gamaspol Jeseník, který vyhrál loňský premi-
érový ročník. Jelikož se Jeseničtí kvůli chybějící hale ve svém 
městě rozhodli ve druhé nejvyšší soutěži zůstat, mají možnost 
vyhrát trofej podruhé za sebou.

Soupeřem Gamaspolu bude vítěz západní skupiny SK Olympik 
Mělník, jehož tým do 19 let letos dokonce vyhrál juniorský titul.

Zbývala otázka, kde a kdy se finálový zápas odehraje. Oba 
kluby se dohodly na systému, že se pořadatelství Superpoháru 
II. ligy futsalu bude střídat mezi vítězem západní a východ-
ní skupiny. Los letos vyhrál Olympik Mělník, za rok se bude 

hrát u vítěze východní skupiny. „Je lepší, když se zápas 
bude hrát před pořádnou kulisou, než před třiceti lidmi 
na neutrální půdě,“ upozornil jesenický trenér Jiří Gnida.

Zápas se uskuteční v pátek 7. dubna ve 20.30 hodin 
ve zbrusu nové hale v Mělníce. „Jsem rád, že můžeme 
tak významný zápas uskutečnit v naší nové hale. Věří, 
že přijde hodně fanoušků a odstartujeme novou éru na-
šeho klubu v novém prostředí,“ těší se prezident a trenér 
Olympiku Mělník Pavel Šuba.

Oba kluby se navíc dohodly, že nechají ve finále Superpo-
háru hrát i své případně vykartované hráče. „Tento zápas 
je svátkem druhé ligy a měly by ho hrát celky v nejsil-
nějším složení,“ souhlasil Šuba. Stejný názor měl i pre-
zident Gamaspolu Jeseník Jiří Gnida, který už v loňském 
finále souhlasil s účastí disciplinárně potrestaného Tomáše 
Pešíra na straně Gardenline Litoměřice.

suPerPOHár ii. ligy futsalu

2015/2016

Gardenline Litoměřice – AC Gamaspol Jeseník 
5:7 (1:3)
Branky a nahrávky: 19. Dobiáš (Frohna), 22. Hrdý 
(Blažek), 25. Hrdý (Dobiáš), 36. Hrdý, 36. Hrdý – 3. 
Marcinov (Macura), 13. Vavrač, 14. Plhák (Marcinov), 
27. Plhák (Vavrač), 28. Vavrač, 32. Plhák (Vavrač), 35. 
Vavrač.



VSTOUPí GAMASPOL JESENíK 
DO CHANCE FUTSAL LIGy?
Již potřetí se tým Gamaspolu Jeseník rozhoduje, zda v příštím roce bude hrát nejvyšší soutěž. O jejich postupu 
je rozhodnuto tři kola před koncem, ovšem zda se zde bude hrát liga se zatím neví. Přinášíme rozhovor s před-
sedou Gamaspolu Jiřím Gnidou.

V patnáctém kole jste hráli netradičně až v neděli odpoledne na palubovce Hodonína. Bylo jasné, že pokud Baník Ostrava 
den předtím nevyhraje, pak už do Hodonína pojedete s jistotou obhajoby postupového místa, což se také stalo. Stálo za prv-
ní prohrou v sezóně i uspokojení, neboť hráči už věděli, že mají titul v kapse?

Rozhodlo se v sobotu večer, my jsme odjížděli v neděli v 9.00hod. ráno a někteří nominovaní hráči si zprávu 
o obhajobě vyložili po svém. Nejsem z toho šťastný, ale jako předseda klubu to budu muset výjimečně při-
jmout shovívavě. Přeci jenom kluci cíl splnili hodně přesvědčivě a u A-týmu jsme řadu let podobný problém 
neřešili. Tím nechci v žádném případě snižovat hodnotu vítězství rezervy Tanga, stále opakuji, že futsal 
je podle mě spravedlivý sport, vyhrává v něm ten momentálně lepší a my jsme lepší tentokrát nebyli.

Dostáváme se tedy opět k otázce postupu. Hodně se nyní probírá hala v Jeseníku, neboť kvůli azbestu 
bude její demolice a následné postavení nové budovy komplikovanější. Co to znamená pro váš klub?

Stavbu lehce zbrzdily problémy s výběrovým řízením na demolici, o azbestu se vědělo a jeho likvidace není 
pro odbornou firmu nijak zásadní problém. Pokud nedojde k závažnější komplikaci, měli bychom znát plá-
novaný termín otevření do konce dubna. V této době by se už na území stavby nové sportovní haly měla po-
hybovat firma, která vyhrála právě probíhající výběrové řízení na zhotovitele a mohlo by se snad už budovat.

Druhou ligu jste opět ovládli. Uvidíme příští ročník Jeseník v Chance futsal lize? Vím, že je to zatím 
otázka, na kterou asi stoprocentně odpovíte až za několik týdnů, avšak po dalším titulu ve druhé lize 
byste si to zasloužili.

Bude to potřetí, co se budeme rozhodovat a potřetí si to rozhodnou hráči. V předchozích přípa-
dech jsem na hráče lehce apeloval, aby to rozhodnutí dopadlo tak jak nakonec dopadlo. Až se 
na konci dubna na valné hromadě sejdeme, budu tentokrát tlačit, aby společný výstup zněl, 
že půjdeme hrát nejvyšší soutěž. V minulosti jsem měl obavy, aby nás neúspěchy v Šumperku 
nebo Krnově nerozložili a nyní mám obrácené obavy, pokud bychom zůstali ve druhé lize, 
nenajdeme motivaci pokračovat na odpovídající úrovni.

Do další sezóny je sice času stále hodně, ale přemýšleli jste již o případných posilách 
do nového ročníku? Přeci jen jste stále mladý perspektivní tým, kterému by další konku-
rence v týmu pomohla.

Věřím našim hráčům, přesněji věřím naší aktuální soupisce, že bude v Chance futsal lize hrát 
důstojnou roli. Může se ovšem stát, že dojde k nějakým dlouhodobým zraněním klíčových hrá-
čů a pak budeme nuceni hledat řešení. Pokud nebude hala dokončena v nějakém rozumném 
termínu, může se také stát, že budeme nuceni vstoupit do sňatku s klubem, který má kde hrát. 
A asi jsme zajímavá nevěsta, neboť námluvy již započaly a aktivní ženich není jen jeden. Pak 
samozřejmě bude hrát první ligu jen část našich současných hráčů. Naší prioritou je ale hrát 
nejvyšší soutěž v Jeseníku. Pokud to bude realizovatelné za cenu nějaký přiměřených podmí-
nek, například že budeme hrát prvních sedm až osm utkání v řadě venku, tak věřím, že do toho 
půjdeme.

Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. AC Jeseník 16 14 1 1 90: 43 43 ( 19)

2. Amor Lazor Vyškov 16 8 4 4 72: 65 28 ( 4)

3. Baník Ostrava 16 8 3 5 67: 63 27 ( 3)

4. Atraps-Hombres Brno 16 7 3 6 54: 53 24 ( 0)

5. Tango Hodonín B 16 6 4 6 65: 82 22 ( -2)

6. VŠB TU Ostrava 16 6 2 8 59: 52 20 ( -4)

7. UTB Zlín 16 5 2 9 73: 72 17 ( -7)

8. Žab.Vlci Brno 16 5 1 10 50: 57 16 ( -8)

9. Nasan Brno 16 3 0 13 46: 89 9 (-15)



Česká futsalová reprezentace sehrála ve středu večer první přípravné utkání proti Rumunsku. Sluš-
ně zaplněná chomutovská hala viděla parádní zápas, ve kterém Češi otočili výsledek a zvítězili 4:2.

Češi se od začátku zápasu tlačili do soupeře, ale nemohli se prosadit do vyložené šance. Rumuni si naopak zakládali 
na nebezpečných protiútocích. Skóre se poprvé mohlo měnit v 15. minutě, kdy hráli Češi power play, ale balon uko-
řistil rumunský Panzaru a přes celé hřiště nastřelil tyč české brány. Závěr první půle se Čechům povedl, jenže bez 
gólového efektu. Seidler se uvolnil, jenže pálil jen do středu brány. Míča v podobné situaci mířil těsně vedle.

Podobně začal i druhý poločas. Po výhozu Gerčáka se do voleje položil Seidler a míč jen těsně minul zadní tyč rumun-
ské brány. Ve 25. minutě to zkoušel z otočky Kovács, ale gólman Iancu míč vyrazil mimo tři tyče. O minutu později 
měl velkou šanci i hostující Szocs, ovšem pozorného Gerčáka nepřekvapil. Skóre se poprvé měnilo ve 27. minutě, a to 
na obou stranách. Nejprve Gerčáka propálil C. Matei, vzápětí však z úhlu překonal rumunského brankáře Seidler – 1:1.

O chvíli později už bylo na české straně veselo. Střelu Kovácse si srazil do vlastní brány Stoica – 2:1. Navíc se během 
jedné minuty vykartoval Csoma a Češi dostali početní výhodu. Tu ve 30. minutě využil parádním obloučkem Záruba 
po přihrávce Seidlera. Co víc si přát – 3:1. Pět minut před koncem začali hrát hosté power play a po minutě se radovali 
z gólu, když po pěkné kombinaci našel C. Matei před bránou Szocse – 3:2. Podruhé už to Rumunům nevyšlo. Výhru 
Čechů pečetil šestnáct minut před koncem střelou do odkryté brány David Drozd – 4:2.

Výkon musí kluky těšit, usmíval se Neumann

Český tým vyhrál zápas po bezbrankové první půli, při které několikrát sáhl ke hře bez brankáře. „Power play jsme 
hráli schválně. Blíží se kvalifikace a chceme být silní,“ zdůraznil český trenér Tomáš Neumann a pokračoval: „Máme 
novou hru bez brankáře a musíme ji přenést do zápasu, proto jsme ji zkoušeli. Budeme ji hrát i ve druhém zá-
pase. Máme několik variant, ale bohužel nemáme hráče, kteří by byli silní na míči. Sami si komplikujeme život. 
Musíme hrát rychle a jednoduše. Trochu nám to haprovalo, i když na tréninku nám šla power play dobře.“

Druhý poločas začali Češi dobře, ale zbrzdila je inkasovaná branka. Pak však přišel velký obrat. „Neřekl bych, že nás 
brzké vyrovnání nakoplo. Hráli jsme celý zápas dobře a měli jsme spousty šancí. Byli jsme aktivní a šli jsme si 
za vítězstvím. Před kluky smekám. Z tohoto výkonu musí mít radost. Výhru jsme si zasloužili,“ řekl trenér české 
reprezentace.

V prosinci také Češi v Rumunsku první zápas vyhráli, ale druhý prohráli. Co udělat proto, aby se scénář neopakoval? 
„Musíme hrát minimálně stejně tak jako nyní. Aktivně, bojovat s chutí a neodfláknout zápas jako druhé utkání 
v Rumunsku,“ odpověděl Neumann.

Česká republika – Rumunsko 4:2 (0:0)

Branky: 27. Seidler (Kovács), 28. vlastní Stoica, 30. Záruba (Seidler), 40. D. Drozd (R. Mareš) - 27. C. Matei (R. Ma-
tei), 36. Szocs (C. Matei). Rozhodčí: O. Černý (CZE) – Ciobanu (RUM). ŽK: Cupák - Panzaru, Csoma. ČK: 28. Csoma 
(RUM). Diváci: 720.

Česká republika: Gerčák (Vahala) – R. Mareš, Seidler, Cupák, Míča - D. Drozd, P. Drozd, Záruba, Kovács – Belej, 
Holý, Hrdina. Trenér Tomáš Neumann.

Rumunsko: Iancu (Grigoras) – R. Matei, C. Matei, Raducu, Plugaru, Movileanu, Stoica, Cosaci, Ferreira, Szocs, Cso-
ma, Panzaru. Trenér Robert Lupu.

Česká futsalová reprezentace zahájí v pátek 17. března čtyř-
denní soustředění v Lázních Bohdaneč před startem kvalifika-
ce o postup na EURO 2018. Na pár otázek před tréninkovým 
kempem jsme se zeptali trenéra národního týmu Tomáše Ne-
umanna.

Tomáši, v polovině března čeká český tým soustředění v Lázních Boh-
daneč, co bude jeho náplní?

Hlavní naplní je dát tým dohromady a následně uspět v důležité kvalifikaci

Sehrajete nějaké modelové utkání?

Modelové utkání je v řešení, pravděpodobně ano. Budeme se chtít co nejlé-
pe připravit na naše soupeře.

Nominaci známe. Jak moc se ještě může změnit před kvalifikací?

Uvidíme. Na kvalifikaci budeme brát jen ty s optimální formou a šířkou je-
jich využití ve hře.

V sestavě zůstal veterán Roman Mareš. Chce sám hráč letět do Ka-
zachstánu?

Jistě, že chce. Jinak by v nominaci nebyl. (smích)

Do týmu se vrací Jan Janovský. Co bylo příčinou jeho podzimní a zim-
ní absence v kádru?

Honza nastoupil do nového zaměstnání a skloubit národní mužstvo, klub 
a práci bylo nad jeho časové možnosti. Proto jsme se dohodli, že ho vyu-
žijeme až na kvalifikaci. Jeho zkušenosti a šikovnost budeme potřebovat.

Sledoval jste poslední zápasy českých soupeřů v kvalifikaci? V jaké 
jsou formě?

Sleduji je bedlivě a vůbec nás nečeká nic lehkého. Dánsko bude velice hou-
ževnatý a tvrdý soupeř. O kvalitách Makedonie svědčí i to, že v loňské kva-
lifikaci nestačili jen na Italy, v prosinci remizovali s Portugalskem. A o síle 
Kazachstánu ani nemusím mluvit. Každopádně co jim můžu vzkázat, že to 
s námi nebude mít nikdo jednoduchý!

za obratem proti rumunsku 
zavelel kapitán seidler

nebudete to s námi mít 
jednoduché, vzkázal 

soupeřům tomáš 
neumann



Česká futsalová reprezentace prohrála čtvrteční odvetu s Rumunskem. V zaplně-
né ústecké hale, kam přišlo více jak tisíc diváků, pohráli Češi těsně 2:3.

Češi začali zápas parádně, když Hrdina poslal bodlem míč na zadní tyč a rumunský brankář neza-
reagoval. Navíc v 7. minutě zvýšil na 2:0 pro Čechy po neskutečném voleji do šibenice Záruba. 
V té samé minutě mohli vést domácí o tři branky, ale po parádní akci minul Záruba prázdnou 
bránu. Zlom ve výsledku přinesla 13. minuta, kdy podle rumunského rozhodčího zahrál rukou 
na brankové čáře Belej. Byl vyloučen a penaltu proměnil R. Matei. O dvě minuty později hosté 
dokonce vyrovnali, když se prosadil Raducu a do šaten se šlo za vyrovnaného stavu 2:2.

Po přestávce Češi pokračovali v aktivitě a vytvářeli si šance. Záruba pálil těsně vedle, svou příle-
žitost neporměnil ani David Drozd. Na druhé straně zase čaroval skvělý Vahala, který zneškodnil 
několik dobrých šancí Rumunska a roztleskal zaplněné tribuny. Čtyři a půl minuty před koncem 
mohl skórovat Kovács, který vybojoval míč, ale minul soupeřovu bránu. I ve druhé půli se před-
váděl rumunský rozhodčí a napískal Čechům pět laciných akumulovaných faulů, což náš tým 
hodně brzdilo.

Nicméně hrálo se na góly a ve 36. minutě Češi inkasovali po rychlém brejku, kdy se radoval Cso-
ma – 2:3. Český tým začal hrát okamžitě power play a Záruba hned nastřelil břevno. Na vyrov-
nání však český celek nedosáhl.

Tomáš Neumann: Kluci hráli výborně

Co Čechů chybělo oproti předchozímu zápasu? „Chyběly nám góly. To je hlavně Michal Sei-
dler,“ odpověděl trenér českého týmu Tomáš Neumann a pokračoval v hodnocení: „Po zápase 
je mi kluků strašně líto. Těžko jim mohu něco vytknout. Sáhli si na dno. Po taktické stránce 
hráli dobře. Výsledku je škoda, protože jsme měli mraky šancí a měli jsme zápas vyhrát.“

Do druhé půle nenastoupil kapitán David Cupák kvůli zranění nártu. „Také nám chyběl, ale cel-
kově nám chybělo asi šest hráčů základního kádru. Nicméně kluci, kteří hráli, si řekli i mís-
to v sestavě na kvalifikaci. Minimálně s nimi musím počítat. Podali výborný výkon,“ chválil 
Neumann.

Po celý zápas navíc Češi čelili i rumunskému rozhodčímu. „Myslím si, že penalta nebyla, 
ale na to se nemůžeme vymlouvat. Zápas jsme měli ve vlastní režii. Měli jsme vyhrát i proti 
rumunskému rozhodčímu,“ dodal český kouč.

Česká republika – Rumunsko 2:3 (2:2)

Branky: 4. Hrdina (Míča), 7. Záruba (Kovács) – 13. R. Matei (pk), 15. Raducu (C. Matei), 36. 
Csoma (Stoica). Rozhodčí: Ciobanu (RUM) – Cílek (CZE). ŽK: Záruba - C. Matei. ČK: 13. Belej 
(CZE). Diváci: 1075.

Česká republika: Vahala (Gerčák) – R. Mareš, Hrdina, Cupák, Míča - D. Drozd, Belej, Záruba, 
Kovács – P. Drozd, Holý. Trenér Tomáš Neumann.

Rumunsko: Iancu (Grigoras) – R. Matei, C. Matei, Raducu, Plugaru, Movileanu, Stoica, Cosaci, 
Ferreira, Szocs, Csoma, Panzaru. Trenér Robert Lupu.

rumuni otočili druhý zápas ve druhém poločase
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Česká ženská futsalová reprezentace odehrála v pátek večer přípravné utkání 
proti ruskému celku. Zápas v České Lípě skončil vítězstvím hostí 6:2.

První poločas jednoznačně ovládly Rusky, které si vytvořily čtyřbrankový náskok. Jediné dvě příležitosti 
českého celku měla Sedlačíková a těsně před sirénou i Skálová. Až za stavu 0:5 se domácí hráčky dočkaly 
snížení, když po pěkné akci snížila střelou na zadní tyč Stanjurová. Rusky sice přidaly šestý gól, ale i na ten 
Češky odpověděly: Z trestného kopu snížila na konečných 2:6 Waszutová.

„Myslel jsem si, že dvakrát do stejné vody nevstoupím, ale odehráli jsme stejný zápas jako před ro-
kem v Kadani, akorát s jiným poměrem branek,“ připomněl trenér českých futsalistek Karel Krakovčík 
a pokračoval v hodnocení zápasu: „Opět jsme prohrávali po svých chybách, na které jsem upozorňoval. 
Nezkušenost a nervozita se projevila. Děkuji holkám, že se zvedly, a druhý poločas hrály dobře. Zno-
vu jsme druhý poločas neprohráli a vstřelili jsme dvě branky.“

Na soupeřkách byla znát jejich futsalová vyzrálost. „Rusko je kvalitním soupeřem. Má nacvičené herní 
situace a varianty. Hrají spolu dlouhodobě a je vidět, že jsou jejich holky sehrané. Naše holky bojova-
ly a dřely. Dokázaly si, že se s takovým soupeřem dá hrát. Pokud se v budoucnosti vyvarujeme chyb 
a zlepšíme koncovku, tak můžeme Rusko porazit. Neříkám porážet, ale jednou uspět můžeme.“

Česká republika – Rusko 2:6 (0:4)

Branky: 32. Stanjurová (Skálová), 38. Waszutová - 2. Tiginová (Fedorová), 4. Bychková, 11. Tiginová, 16. 
Nikitinová (Gamidová), 27. Olková (Tiginová), 36. Bychková. Rozhodčí: Cílek – Lasch. ŽK: Gamidová 
(R). Diváci: 200.

Česká republika: Kuglerová (Horáčková) – Waszutová, Hrobská, Koplíková, Odehnalová, Hýlová, Brázdo-
vá, Sedlačíková, Skálová, Stanjurová, Břenková, Plzáková. Trenér Karel Krakovčík.

Dlouho to vypadalo, že druhý zápas české ženské futsalové reprezentace proti 
Rusku skončí alespoň remízou, ale sobotní teplické klání nakonec přisoudilo výhru 
Ruskám v poměru 4:1.

Češky srovnaly na 1:1 a za stavu 2:1 pro Rusky sahaly po vyrovnání, ale nakonec rozhodl soupeř.

„První poločas skončil vyrovnaný jedna-jedna. V páté minutě jsme sice inkasovali první gól, ale holky 
hrály výborně. Odehrály fantastický zápas. Nemohu nikoho vyzdvihnout, ale celý tým výborně bránil 
a dodržoval pokyny. Základem bylo nedělat chyby, což se povedlo. Hráli jsme dobře i dopředu. Měli 
jsme šance a Rusky začaly být nervózní,“ hodnotil zápas trenér českých futsalistek Karel Krakovčík.

I druhý poločas byl vyrovnaný. „Druhý gól jsme dostali po rychlém brejku ve druhé půli. Stav dva-
-jedna trval až do posledních dvou minut zápasu, kdy jsme se snažili vyrovnat, ale Rusky nám ze se-
hraných situací dali dva góly. Utkání mělo vysokou úroveň a Rusky jsme donutili hrát na sto procent. 
Navíc dělaly chyby, byly nervózní a dalo se s nimi hrát. Snad soupeře poprvé porazíme na turnaji 
v Moskvě,“ usmíval se Krakovčík.

Česká republika – Rusko 1:4 (1:1)
Branka ČR: Hýlová.

Česká republika: Horáčková (Kuglerová) – Waszutová, Hrobská, Koplíková, Odehnalová, Hýlová, Brázdo-
vá, Sedlačíková, Skálová, Stanjurová, Břenková, Plzáková, Kütnerová. Trenér Karel Krakovčík.

ve druhém poločase se Češky proti ruskám zlepšily

karel krakovčík: Odehráli jsme fantastický zápas



Finálový turnaj Juniorské ligy futsalu U17 se konal v Chomutově. Vítězem se stalo 
Rádio Krokodýl Helas Brno, které ve finále porazilo svého „východního“ soupeře 
Mados MT Hradec Králové 3:1.

Výsledky
SEMIFINÁLE I: SK Interobal Plzeň - Mados MT Hradec Králové 3:4pk (2:2)

Branky: 10. Shklyarskyy, 17. Skopový, 26. Paul - 12. Mach, 20. Mach, 32. Rajnoch, rozhodující pk Mach

SEMIFINÁLE II: Rádio Krokodýl Helas Brno - Baník Chomutov 5:0 (1:0)

Branky: 7. Šperka, 23. Špička, 35. Sznapka, 39. Sznapka, 40. Šarközy

ZÁPAS O 3. MÍSTO: SK Interobal Plzeň - Baník Chomutov 4:1 (2:1)

Branky: 18. vlastní, 20. Shklyarskyy, 23. Buchta, 39. Shklyarskyy - 8. Vávra

FINÁLE: Mados MT Hradec Králové - Rádio Krokodýl Helas Brno 1:3 (0:0)

Branky: 39. Mach - 30. Šperka, 37. Mikeš, 40. Šperka

Sestavy
Soupiska Brna: Widder (Pavliš) - Mikeš, Bartoněk, Hilscher, Hofírek, Peška, Stambolidis, Stříž, Sznapka, 
Šarközy, Šperka, Špička. Trenér Zdeněk Táborský.

Soupiska Hradce Králové: Lenihan - Fridrich, Havrda, Mates, Rajnoch, Stýblo, Václavíček, Zahradníček, 
Zapletal, Mach. Trenér Jan Bartek.

Soupiska Plzně: Lecjaks (Vavrík) - Šural, Shklyarskyy, Paul, Huml, Hykš, Kužma, Veber, Buchta, Skopový, 
Krystl, Špicl, Vlk. Trenér Patrik Mičkal.

Soupiska Chomutova: Cafourek (B. Klíma) - D. Klíma, Blaško, Kontra, Šlégr, Tykal, Myšička, Vávra, Šor-
sák, Šimáček. Trenér Martin Farář.

Finálovým turnajem v Chrudimi vyvrcholila Juniorská liga futsalu hráčů do 19 let. 
Z mistrovského titulu se radoval Olympik Mělník, který ve finále porazil domácí 
Chrudim 6:3.

Výsledky
SEMIFINÁLE I: AC Sparta Praha - FK ERA-PACK Chrudim 0:3 (0:1)

Branky: 4. Ricardinho, 24. Mužík, 40. Ricardinho

SEMIFINÁLE II: Rádio Krokodýl Helas Brno - SK Olympik Mělník 0:3 (0:1)

Branky: 19. J. Babovák, 23. Šup, 39. vlastní

ZÁPAS O 3. MÍSTO: AC Sparta Praha - Rádio Krokodýl Helas Brno 3:2 (0:2)

Branky: 25. Ritschel, 27. Křemen, 37. Gajdoš - 5. Šarközy, 17. Šarközy

FINÁLE: FK ERA-PACK Chrudim - SK Olympik Mělník 3:6 (0:3)

Branky: 34. Čáň, 40. Panchártek, 40. Panchártek - 1. Cabadaj, 3. Sváta, 6. Křtěn, 23. Cabadaj, 26. Šup, 32. 
Šup (pk)

Sestavy
Soupiska Chrudimi: Bartaloš (Ikizgöl) - Fejl, Doležal, Panchártek, Dušek, Mužík, Dědeček, Bulušek, Cama-
ra, Mach, Lukas, Čáň, Strasser. Trenér Ota Stejskal.

Soupiska Mělníka: Hnízdil (Pospíšil) - Šup, Cabadaj, J. Babovák, Sváťa, Pavlík, Tláskal, Janíček, Křtěn, 
Frýzek, M. Babovák, Havel, Martinec. Trenér Josef Gabčo.

Soupiska Sparty: Koutek (Duml) - Mančal, Virt, Kubín, Křemen, Gajdoš, Farkaš, Kocourek, Ritschel, Dole-
žal, Vokoun, Vít, Koubek. Trenér Martin Sop.

Soupiska Brna: Fruhvirt (Kratochvíl) - Krejčí, P. Lidmila, Šarközy, Zatloukal, Pešta, Březovský, Jakeš, Špá-
nek, Ulbrich, Mizerniuc, Žáček. Trenér David Cupák.

Mistrem juniorské ligy u17 se stal 
Helas brno

Mistrem juniorské ligy do 19 let 
se stal Olympik Mělník



futsal také v gólu



www. futsalliga.czchance

generální partner CHANCE futsal ligy


