
Vážení futsalisté!

Nová sezona je tady! Ročník 2017/2018 
odstartuje prvního září, kdy se rozhoří 
boje v 1. FUTSAL lize. Hodně jsme zvěda-
ví, jak si povede „nová“ Sparta Praha, 
která lovila posily z věhlasných klubů. 
Pražané se netají tím, že chtějí Chrudimi 
uzmout titul, ale Východočeši mají svou 
kvalitu. I ERA-PACK posílil a bude zajíma-
vé sledovat, jak si oba kluby povedou. 
A co teprve loňský finalista SK Slavia Pra-
ha nebo černý kůň soutěže SK Interobal 
Plzeň? Přes léto se odehrálo hodně věcí, 
na které se můžeme od 1. září těšit.

Důležité datum pro celý český futsal 
je také úterý 12. září. Česká futsalová re-
prezentace vyzve v Chomutově Srbsko. 
Půjde o první zápas baráže o postup 

na EURO 2018 ve Slovinsku. A my vás 
v hale potřebujeme. Pojďme společný-
mi silami Srby porazit a připravit si skvělou 
pozici před odvetou, která se uskuteční 
čtrnáct dní poté. Bude to boj!

Věříme, že do nové sezony všichni spo-
lečně vykročíme pravou nohou a příští 
ročník bude úspěšnější, než ten loňský.
Přejeme příjemné čtení.
Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
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Petr Havlík
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Fotbalisté a futsalisté české reprezentace se postavili 
proti sobě. V pondělí odpoledne se v zaplněné cho-
mutovské sportovní hale hrál charitativní futsalový 
zápas na podporu projektu Futsal za život. Osobně 
se utkání zúčastnil i masér obou reprezentací Vláďa 
Mikuláš, který onemocněl zákeřnou nemocí ALS.

Zápas se konal hlavně kvůli Vláďovi Mikulášovi. O výsledek 
duelu vůbec nešlo. On byl středem pozornosti nejen před utká-
ním, ale i po něm. Opět kolem sebe rozdával spousty pozitivní 
energie, i když on sám ji nyní potřebuje nejvíce. „Atmosféra 
byla fantastická. Konalo se něco, co by se jen tak nekonalo, 
protože nevraživost mezi fotbalisty a futsalisty bývá. Hod-
ně fotbalistů nemá futsal rádo. Dneska jsme mohli zbořit 
mantinely a využít od obojího to dobré a nehledat špatné. 
Fotbalová reprezentace ukázala svůj fantastický charakter. 
Stejně tak děkuji klukům z futsalu a všem lidem, kteří při-
šli. Pomohlo mi to,“ vzkázal masér Vláďa Mikuláš.

Pro něj byl samozřejmě celý program vyčerpávající. „Nevím, 
zda mě to nabylo hned, ale naberu z toho síly, až se vzpa-
matuji. Těch sil budu mít hodně. Vše se staví kolem lásky 
a kdyby se mě někdo zeptal, kdybych si měl vybrat mezi 
zdravím nebo štěstím, tak bych neměnil za to, že mám štěs-
tí. Zdraví není důležité, důležitý je pocit štěstí. Žít a nemít 
pocit štěstí, to je neštěstí,“ vzkázal Mikuláš.

Zápas skončil 21:21 a za každý gól půjde na konto Futsal za ži-
vot 300 korun. Několika trefami na sebe upozornil i fotbalový 
reprezentant Jan Kopic, který přiznal, že mu futsal není vůbec 
cizí: „Futsal mám hodně rád. I když nám to většinou za-
kazují, tak chodím v zimě na halové turnaje. Máme svou 
partu a chvilku si vždycky zahraji. Zkrátka neodolám. 
Snad to bylo na palubovce vidět.“ Pro Kopice nebyl problém 
prodloužit si sezonu. Na charitativní utkání dorazil rád. „Jsem 
rád, že taková akce vznikla. Všichni, kdo mohli, rádi přijeli. 
Ostatním, kteří už měli zajištěnou dovolenou, těm to bylo 
líto, že nemohli dorazit.“

„Je úžasné, že se utkání takto podařilo zorganizovat. Přišli 
lidi a všichni to děláme pro dobro jednoho člověka. Podpora 
by měla být maximální. Jsem rád za dnešní zápas,“ řekl tre-
nér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím, který o přestáv-
ce vydražil podepsané rukavice Tomáše Vaclíka. „Šlo primárně 
o dražbu, jinak je mi jedno, co s rukavicemi bude. Nešlo mi 
o rukavice, ale o dobrou věc,“ usmál se trenér národního týmu.

Celkově se v Chomutově vydražily zajímavé věci a dresy. Dres 
Marka Suchého z Basileje se prodal za deset tisíc korun, zájem 
byl také o dres novopečeného ligového šampiona Milana Škody 
z pražské Slavie či Vaclíkovy kopačky.

Nadšený z celé akce byl také čerstvý mistr maďarské futsalové 
ligy Michal Seidler: „Zápas byl super. Šlo o skvělé zpestření. 
O utkání ani tak nešlo. Důležité bylo, abychom potěšili Vlá-
ďu a popřáli mu, aby boj se svou nemocí zvládl a bylo vše 
v pohodě.“

Futsalistů bylo na tomto utkání hned jedenadvacet. Mezi nimi 
i velezkušený Roman Mareš. „Taková akce byla potřeba. Ka-
marádům a hodným lidem by se mělo pomáhat. To Vláďa 
bezpochyby je. Přišli jsme si zahrát. Doufám, že se lidé ba-
vili. Vše dopadlo, jak mělo. Nerozhodně,“ smál se mistr ligy 
z Chrudimi a popsal své předzápasové pocity, když na palubov-
ku poprvé přišel Vláďa Mikuláš: „Bylo to dojemné. Sám vím, 
jaké to je mít dvě malé děti. Když jsem ho s nimi a s budoucí 
manželkou viděl, tak to bylo těžké. Ale jak sám Vláďa říká, 
je silný a bude bojovat. My budeme bojovat s ním a jsem 
rád, že jsme mohli pomoct takovým malým způsobem.“

Fotbalová repre vs. Futsalová repre 21:21 (6:9)

Sestava fotbalistů: Pavlenka – P. Mareš, Gebre Selassie, Pospí-
šil, Kopic, Krmenčík, Škoda, Suchý, Sivok, Novák.

Sestava futsalistů: Gerčák, Vahala – D. Drozd, P. Drozd, M. Ma-
reš, R. Mareš, Novotný, Lištván, Rešetár, Holý, Kovács, Hrubý, 
Slováček, Vnuk, Rodek, Míča, Koudelka, Cupák, Sláma, Sei-
dler, Záruba.

zápas reprezentací skončil smírně. vláďa byl nadšený



Národní tým v posledním utkání porazil Čínu 5:3 a může se ra-
dovat z vítězství na turnaji Eagle Agricultural Cup 2017. Druhý 
skončil na turnaji překvapivě tým Anglie, Malajsie byla třetí. 
Domácí Čína, která si za skvělé pořadatelství turnaje zaslouží 
pochvalu, obsadila čtvrtou příčku.

Utkání mělo razantní úvod a český tým vedl už v první minutě 
po gólu Seidlera 1:0, ale už za minutu byl stav 1:1. Za malou 
chvilku trefil Záruba hlavou spojnici a vypadalo to na pěknou 
přestřelku, protože útoky se postupně valily na obě branky.

Naši hráči měli více šancí, ale ty Beleje nebo Vnuka zůstaly 
nevyužity. V 11. minutě si pak pomohl český tým svou velkou 
zbraní. Gerčák vyhovil na Cupáka a ten hlavou tečoval míč 
do sítě - 2:1. O 120 vteřin později poslal nekompromisně do sítě 
míč Kovács a řekl si o trofej pro nejlepšího střelce turnaje - 3:1.

Ve druhém poločasu se ale děly věci. Nejprve pálil Seidler 
přesně do šibenice, ale čínský gólman byl pozorný. Rozhodčí 
chtěli pomoci pořadatelskému celku a ve 24. minutě vyloučili 
za druhou žlutou po běžném zákroku a z přesilovky Čína sníži-
la na 3:2. Za malou chvilku musel na tribunu protestující trenér 
Neumann, ale český celek závěr utkání zvládnul.

Ve 32. minutě propálil vše, co mu stálo v cestě, Seidler a za tři 
minuty zvýšil Koudelka na 5:2. Čína, stále hnaná svými fanouš-
ky, snížila až v poslední minutě, to už ale nemohl českému týmu 
zápasové, i turnajové vítězství, vzít.

„Zápas s Čínou jsme měli pod kontrolou. Mys-
lím si, že hráči konečně předvedli naplno to, co 
v nich je. Utkání bylo poměrně jednoznačné, 
i když proti nám hrály všechny možné věci,“ 
konstatoval hlavní trenér české futsalové repre-
zentace Tomáš Neumann. Toho mohlo těšit nejen 
vítězství nad domácí Čínou, ale i prvenství v tur-
naji: „Nebylo to nic jednoduchého, což dokazu-
jí i výsledky, které nebyly vůbec jednoznačné. 
Hrálo proti nám moc aspektů, ale i tak jsme to 
zvládli. Tým má sílu, navíc víme, že ho může-
me doplnit ještě několika kvalitním hráči. Jsou 
tam určité mezery, ale víme, kam máme sáh-
nout. Myslím, že na baráž budeme dobře při-
pravení,“ věří trenér české reprezentace.

Michal Kovács byl vyhlášen nejlepším hráčem 
turnaje. „V prvních dvou zápasech jsme se hle-
dali a odehráli je zhruba v šesti lidech. Nejlepší 
formu zde měl asi Tomáš Vnuk, který odehrál 

velmi slušný turnaj a také Michal Kovacs, který byl podle 
mě právem vyhlášen nejlepším hráčem turnaje,“ pochválil 
své svěřence Tomáš Neumann.

Česká republika - Čína 5:3 (3:1)
Branky: 1. Seidler, 11. Cupák, 13. Kovács, 32. Seidler, 35. Kou-
delka - 2. Liang, 25. Siming, 40. Yang.
ČR: Gerčák, Vavrek - Belej, Seidler, Kovács, Vnuk - Drozd, Cu-
pák, Slováček, Koudelka, Záruba, Štrajt, Hrdina.

Anglie - Česká republika 4:5 (3:1)
Branky: 7. Goldstein, 13. Gay, 20. Medina, 29. Medina – 17. 
Slováček, 23. Kovács, 25. Záruba, 27. Kovács, 29. Kovács.
Anglie: Croft, Sim - Reed, Medina, Ward, Gay - Dickson, Webb, 
Edge, Palfeeman, Kilman, Bettson, Goldstein, Sotonye.
ČR: Vavrek, Gerčák - Belej, Seidler, Kovács, Vnuk - Drozd, 
Slováček, Koudelka, Záruba, Štrajt, Hrdina.

Česká republika - Malajsie 3:3 (1:0)
Branky: 4. Belej, 27. Vnuk, 35. Seidler – 21. Saiful, 26. Ridz-
wan, 30. Azri.
ČR: Gerčák, Vavrek – D. Drozd, Slováček, Koudelka, Záruba - 
Belej, Seidler, Kovács, Vnuk - Vavrek, Štrajt, Hrdina.
Malajsie: Firdaus, Azrul - Abu, Nizam, Khairul, Saiful - Azri, 
Awal, Ridzwan, Farikh, Yazid, Syed, Shamsul, Aidil.

Češi porazili domácí Čínu a slavili první místo



Velká přestupová bomba zamávala českou futsalovou ligou. Pražská 
Sparta totiž získala do svého kádru dvojnásobného mistra světa Wildeho. 
Ten ve své kariéře prošel týmy jako ElPozo Murcia, FC Barcelona či napo-
sledy ruským Dinamem Moskva.

„V Rusku nastaly problémy, když nám až po návratu z dovolené řekli, že Dinamo 
Moskva končí. Měl jsem několik nabídek, ale tím, že to bylo takto na poslední chví-
li, tak jsem se hodně bavil s Marcelem o novém projektu Sparty. Ten se mi líbil, 
a proto jsem se rozhodl, že Spartě pomůžu,“ objasnil svůj příchod do pražské Sparty 
Wilde.

A s jakými ambicemi přichází do Sparty? „Plán je jasný, a to jak můj, tak klubu. Tedy 
vyhrát ligu. Zároveň chci svými zkušenostmi pomoc mladým hráčům v týmu,“ 
uvedla nová akvizice Sparty.

Wilde na Spartě absolvoval krátce po svém příletu první trénink. „Pocity mám dobré. 
I když jsem trochu unavený z cestování. Mladí kluci v týmu jsou super a hodně 
se mi líbí. Doufám, že se nám bude dařit a vše půjde podle našich plánů,“ přeje si 
brazilská hvězda.

„Hodně nám pomohl fakt, že Dinamo Moskva zkrachovalo. Tato informace 
se ke mně okamžitě donesla přes jednoho mého kamaráda z Brazílie. Okamžitě 
jsem s Marcelem začal situaci kolem Wildeho řešit,“ prozradil, jaké byly první kroky 
k přestupu Wildeho do Sparty, trenér Beni Simitči a navázal: „Svou roli sehrálo i to, 
že se jedná o Českou republiku, konkrétněji o Prahu. Jelikož Wilde žije v Lisabo-
nu, není problém, aby sedl po zápase do letadla a přiletěl v úterý na trénink, když 
je za tři hodiny doma.“

Wilde bude přínosem nejen pro Spartu, ale i pro český futsal. „Jenom účast Wildeho 
v zápasech by měla budit velkou pozornost u diváků,“ tuší Beni Simitči, který ná-

sledně dodal: „To, že je to vel-
ká věc potvrzuje i to, že jsem 
již ráno měl více než dvě stě 
zpráv, které obsahovaly gra-
tulace, ale také otázky, zda 
je to pravda, protože tomu 
lidé moc nevěřili. Najednou 
je Sparta a český futsal vidět 
i ve světě. Myslím si, že bě-
hem dne se objeví zpráva 
o příchodu Wildeho do Spar-
ty i na ruských, italských 
či španělských webech.“

Ligový sekretář Svazu futsalu Michal Chyba informoval o obsazení soutěží ve II. ligách.

Situace v obou skupinách jsou naprosto odlišné. „Na západě nikdy problém nemáme. Tam je velký 
zájem o druhou ligu, zatímco na východě týmy preferují divize. Zejména mužstva z Brna a okolí, 
která pak nemusí daleko jezdit a je to pro ně finančně nenáročné,“ vysvětlil Michal Chyba.

Z původního obsazení 2. ligy východ vypadl Hradec Králové, který skončil z ekonomických důvodů. 
„Chtěli jsme ve východní skupině nechat i sestoupivší Nasan Brno, ale ten se z výkonnostních 
důvodů rozhodl pro divizi. Nově tak přibyly týmy z Uherského Hradiště a Jakubčovic,“ dodal 
Chyba.

1. FUTSAL liga

FK ERA-PACK Chrudim

SK Slavia Praha

FC Svarog Teplice

1.FC Nejzbach Vys. Mýto

Helas Brno

SK Interobal Plzeň

AC Sparta Praha

FC Démoni Česká Lípa

Gardenline Litoměřice

SKP Ocel Třinec

SK Olympik Mělník

AC Gamaspol Jeseník

2. liga západ

GMM Jablonec nad Nisou

Zlej sen Liberec

BOCA Chotěboř

Jerigo 1994 Plzeň

Baník Chomutov

Wizards DDM Praha

HERD Hradiště

FK Kladno

MALIBU Mladá Boleslav

SK Olympik Mělník B

SK Interobal Plzeň B

FC Rapid Karlovy Vary

2. liga východ

FC Tango Hodonín

Amor Lazor Vyškov

Atraps-Hombres Brno

FC Baník Ostrava

FC VŠB TU Ostrava

Žabinští Vlci Brno

Pramen Havlíčkův Brod

BAZOOKA CF Uh. Hradiště

VŠSK futsal Zlín

Tatran Baracuda Jakubčovice

futsalová sparta získala do svých 
řad megahvězdu Wildeho

OBsazení liGOvÝcH sOutĚží 
PrO sezOnu 2017/2018



České futsalové reprezentace do 19 a 21 let bu-
dou od sezony 2017/18 v obměněném složení.

„Na základě mé dohody s Davidem Fričem jsme se roz-
hodli ukončit jeho spolupráci u národních týmů. Jme-
nuji tedy nové realizační týmy jako do devatenácti, tak 
i do jednadvaceti let,“ prohlásil na Komisi futsalu šéftre-
nér českých reprezentací Tomáš Neumann.

Trenérem U21 zůstává Marek Kopecký, jeho asistenty bu-
dou Martin Brůna a Karel Kristen. Trenérem brankářů bude 
David Šimon a masérem je Slavomír Cirkl. „Doktora bu-
deme řešit operativně,“ doplnil Neumann.

Trenérem U19 se stal nově Martin Brůna a jeho asistentem 
bude Marek Kopecký. Oby si tak vymění role oproti U21. 
„Těší mě lepší provázanost devatenáctky a jednadvacít-

ky. Doktorem bude Lenka Šubčíková, která bude po-
máhat i týmu do 21 let. Trenérem brankářů bude Vašek 
Kubíček. Maséra pro devatenáctku hledáme,“ vyjmeno-
val Neumann.

Oba realizační týmy mají mandát na jeden rok. „Pak vy-
hodnotíme jejich práci a případně uděláme změny.“

Neumann věří, že oba týmy budou fungovat. „Je z toho 
velká hromada výhod. Finančně ušetříme, ale bude tam 
i lepší vzájemná provázanost obou týmů. Navíc si trené-
ři rozumí futsalově i lidsky. Věřím, že vše bude klapat,“ 
dodal Tomáš Neumann.

David Frič trénoval českou U19 tři roky a za svou odvede-
nou práci si zaslouží poděkování!

reprezentaci do 19 let povede 
Martin Brůna



V plzeňské hale na Lokomotivě vyvrcholilo v neděli 
dvoudenní Mistrovství České republiky žen. Titul zís-
kala posedmé v řadě Slavia Sokol Vysočany, která 
ve finále porazila Tequilky Team Stará Ves n. O.

Sobotní základní skupiny ovládly futsalistky Vysočan, které 
obhajují titul, a také Olympie Rakovník. Do nedělních bojů 
o medaile postoupily z každé skupiny čtyři týmy.

Nedělní play off patřilo obhájkyním titulu, které ani jednou neinkasovaly. Vysočany porazi-
ly Baník 5:0, FK Rakovník 10:0 a ve finále Tequilky Team Stará Ves n. O. 4:0!

Futsalistky Slavie Sokol Vysočany opět na plzeňském MČR žen ve futsalu domi-
novaly a posedmé v řadě se staly mistryněmi republiky.

„Každý rok je mistrovství náročnější. Finálové turnaje se zvedají. Plzeň měla kvalitní 
kádr i trenéry. Je to znát. Po taktické stránce se vyspělost týmů opravdu každým rokem 
zvedá,“ uznala Petra Divišová po zisku sedmého titulu.

Slávistka z Vysočan navíc vyhrála s jedenácti góly nelepší střelkyni turnaje. „Na tohle vůbec 
nehraji,“ usmála se Divišová, „pro mě je úspěch být na bedně, a když se povede první 
místo, tak je to nejúžasnější pocit.“

Samotné mistrovství republiky projely Vysočany jako nůž máslem. „Složitější byly první zá-
pasy. Začátek turnaje je o tom, že se hledáme. Zkoušíme balon a zvykáme si na povrch. 
Chceme se sehrát. Pro nás je dobře, že se hrálo dva dny. Sehráváme se čím dál více,“ 
řekla kapitánka Slavie.

Co bude příští rok, to Divišová neví, ale na futsal rozhodně nezanevře. „Všechno je vzhledem 
k mému věku náročnější. Nemohu dopředu plánovat. Futsal mě stále baví, ráda se přije-
du za rok podívat, ale nevím, zda budu hrát,“ dodala Petra Divišová.

slavia sokol vysočany je opět 
ženským futsalovým mistrem

Petra DivišOvá: každý rok 
je mistrovství náročnější

Pořadí po základních skupinách
Skupina A: 1. SK Olympie Rakovník, 2. Nástěnky Brno, 3. SK Interobal 
Plzeň, 4. FC Baník Ostrava, 5. Black Bridge Praha, 6. TJ Hradiště.
Skupina B: 1. Slavia Sokol Vysočany, 2. Tequilky Team Stará Ves n. O., 3. 
FK Rakovník, 4. FC Tango Hodonín, 5. FC Démoni Česká Lípa, 6. TFT 
Pardubice.
Čtvrtfinále
SK Olympie Rakovník – FC Tango Hodonín 1:0 pk
Tequilky Team Stará Ves n. O. – SK Interobal Plzeň 3:2 pk
Slavia Sokol Vysočany – FC Baník Ostrava 5:0
Nástěnky Brno – FK Rakovník 2:3 pk
Semifinále
SK Olympie Rakovník - Tequilky Team Stará Ves n. O. 1:3
Slavia Sokol Vysočany - FK Rakovník 10:0
Zápas o 3. místo
SK Olympie Rakovník - FK Rakovník 5:4 pk
Finále
Tequilky Team Stará Ves n. O. - Slavia Sokol Vysočany 0:4



futsal také v Gólu
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