
Vážení futsalisté!

Play off VARTA futsal ligy je tady. 
Vrcholná část naší nejvyšší soutě-
že přichází, i když byla ovlivněna 
koncem základní části a nemilou 
kauzou „Sparta“. Pevně věříme, 
že se už budeme plně věnovat 
hře a užijeme si závěr sezony, jak 
se sluší a patří. Čtvrtfinálové série 
nabízí atraktivní souboje. Jedním 
z nich je právě derby mezi Spar-
tou a Slavií. Nechme se překva-
pit, kdo postoupí.

Na všech futsalistech nyní bude 
postavit se čelem k Futsalové (R)
evoluci. Ta by měla proběhnout 
před začátkem další sezony. Po 
vzoru fotbalu dojde ve futsalu 
k absolutní elektronizaci. Jsme 
si jistí, že budeme stejně úspěšní 
jako fotbal. Máme i výhodu, už 
systém známe právě z fotbalové-
ho prostředí. Držte palce vedení 

svazu, oblastí, krajů a okresů, aby 
vše zvládli a mohli jsme v poho-
dě zahájit sezonu 2018/19.

Ještě bychom rádi na tomto mís-
tě vyzdvihli výkony rozhodčího 
Ondřeje Černého na EURO 2018. 
Díky svým schopnostem mohl 
pískat finálový zápas jako hlavní 
rozhodčí, kde obstál na jednič-
ku. Skvělá reprezentace českého 
futsalu a českých arbitrů.

A teď už zpátky do hal. Play off 
a závěr druhé ligy západ je tady. 
Pojďme si ho užít!
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Futsal už nebude pozadu. Od příští sezony 2018/19 
se naplno spustí Futsalová (R)evoluce. Po vzoru fot-
balu tak dojde k úplné elektronizaci našeho krásného 
sportu. Základní a zásadní informace nám v rozhovo-
ru prozradil předseda Komise futsalu Otakar Mestek.

Oto, chystá se Futsalové (R)evoluce, která má být spuště-
na od sezony 2018/19. Co vám dalo impuls, že se i futsal, po 
vzoru fotbalu, konečně dočká elektronizace?

Konečně. Přesně tak. Impuls je dnes již oboustranný. Fotbal 
na nás sám tlačí, že nemůžeme zůstat mimo systém. Fotbalisté 
díky revoluci dnes fungují z devadesáti devíti procent jen elek-
tronicky. Od zápasů přes vyúčtování, faktury, registrace nebo 
přestupy. Jde o hodně faktorů. Futsal, který je součástí FAČR, 
tak zůstává trochu opodál. Začíná to drhnout ve všech oblas-
tech, proto jsem hrozně rád, že vedení FAČR dalo Futsalové 
(R)evoluci zelenou. Tím doženeme fotbal a dál budeme uhánět 
společně.

Fotbalová revoluce se fotbalu povedla. Futsalová bude před-
pokládám totožná a pro futsal půjde o velký krok vpřed.

Souhlasím. Moc děkuji znovu vedení fotbalové asociace, 
že dalo Futsalovou (R)evoluci za úkol svým oddělením. Nejvíce 
se to týká legislativního oddělení, které nám připravuje řády, IT 
oddělní, jenž připravuje přechod na nový systém, a finanční 
sekci. My jsme jenom dozorci futsalovosti. Vše by jinak mělo 
fungovat analogicky jako fotbal.

Na FAČR se změnilo vedení v oddělení IT. Promítne se ně-
jak do Futsalové (R)evoluce?

Doufám, že negativně ne. Odcházející ředitel Jirka Helcl je na 
FAČR ještě měsíc. Nový ředitel nastoupil od prvního března. 
Mají měsíc na předávku. Zatím nehlásili žádné zpoždění. Stále 
doufám, že Futsalovou (R)evoluci spustíme v plné míře.

Dokážete říct nějaký deadline?

V soutěžích začneme na začátku září VARTA futsal ligou. 
Samozřejmě tomu budou předcházet měsíce příprav všech, kteří 
se ve futsalu pohybují.

Jak oslovíte futsalové hnutí? Jak případně chcete reagovat 
na negativní ohlasy?

Nejsme fotbal, který měl na komunikaci desítky profesio-
nálních zaměstnanců jak na krajích, tak i na okresech. Měl 

takzvané Darwiny. My budeme muset zvládnout akci v men-
ším počtu, což je nevýhoda, ale o to větší entuziasmus musíme 
zapojit. Zejména to bude ležet na bedrech šéfa regionální 
komise, na lidech z našeho sekretariátu, FUTis manažerovi 
a samozřejmě i na mně. Máme oproti fotbalu jednu výhodu. 
Skoro každý futsalista se pohybuje ve fotbale. Tudíž má fotba-
lový systém několik let vyzkoušený. Obava by měla být menší 
než v počátcích ve fotbale. A když to řeknu natvrdo, není jiná 
cesta. Všichni se musíme zapojit, kdo se nezapojí, tak bude stát 
opodál.

Se změnou řádů a dalšími faktory souvisí i mimořádná Val-
ná hromada. Na kdy ji plánujete?

Časový sled jsme schválili na Komisi futsalu. Zatím podle něj 
plus mínus jedeme. Svoláme postupně všechny kraje a okresy 
na aktiv, který se koná čtvrtého dubna v Praze. Na nich potom 
bude, aby vše zvládli vykomunikovat ve svých soutěžích 
se svými kluby. Stejně tak zveme kluby první ligy a druhých 

lig na jejich grémia. Kluby bude hodně zajímat nový přestupní 
řád, který vychází z FIFA. Šéfové klub, krajů, okresů a oblastí 
se vlastně stanou našimi Darwiny a administrátory všech klí-
čových uzlů. Administrátoři klubů budou zadávat své hráče 
a jejich fotky. Mimořádnou Valnou hromadu jsme na sekreta-
riátu naplánovali na šestého června v Praze, termín ještě musí 
schválit Komise futsalu.

Komunikace bude tedy probíhat skrze funkcionáře?

Nejen přes ně. Budeme rozesílat informační emaily. Na strán-
kách futsalu bude vytvořena informační tabule, na níž budeme 
vše vyvěšovat. Chybět nebudou ani různé návody, jak všem 
subjektům pomoci. Například tam budou vzorové stanovy 
pobočných spolků, okresních, krajských a oblastních svazů. 
Zveřejníme tam také vzorové stanovy pro spolky – kluby. Všem 
se pokusíme co nejvíce pomoct a pevně věřím, že Futsalovou 
(R)evoluci zvládneme. Čeká nás perné jaro a léto.

futsalová (R)evoluce přichází. Mestek věří v úspěch

…cesta za změnou po vzoru FAČR



Čtvrtfinále startuje v pátek. Podívejte se na kompletní termíny zápasů play-off 
VARTA futsal ligy!

FK ERA-PACK Chrudim – Helas Brno
1. zápas: pátek 16. března od 20 hodin v Chrudimi
2. zápas: středa 21. března od 20 hodin v Brně na Vodové
3. zápas: pátek 23. března od 20 hodin v Chrudimi
Případný 4. zápas: pondělí 26. března od 20 hodin v Brně na Vodové
Případný 5. zápas: úterý 27. března od 20 hodin v Chrudimi
SK Interobal Plzeň – Svarog FC Teplice
1. zápas: pátek 16. března od 20.30 hodin v Plzni na Lokomotivě
2. zápas: úterý 20. března od 20.30 v Teplicích
3. zápas: středa 21. března od 20.30 hodin v Plzni na Slavia VŠ
Případný 4. zápas: pátek 23. března od 20.30 hodin v Teplicích
Případný 5. zápas: pondělí 26. března od 20.30 hodin v Plzni na Lokomotivě
AC Sparta Praha – SK Slavia Praha
1. zápas: pátek 16. března od 20.30 hodin na Podvinném mlýně
2. zápas: neděle 18. března od 20 hodin v Edenu
3. zápas: středa 21. března od 19 hodin na Podvinném mlýně
Případný 4. zápas: neděle 25. března od 13 hodin v Edenu
Případný 5. zápas: pondělí 26. března od 20.30 hodin na Podvinném mlýně
Gardenline Litoměřice – Nejzbach Vysoké Mýto
1. zápas: pátek 16. března od 20.30 hodin v Lovosicích
2. zápas: pondělí 19. března od 18.30 hodin ve Vysokém Mýtě
3. zápas: středa 21. března od 20.30 hodin v Lovosicích
Případný 4. zápas: pátek 23. března od 20 hodin ve Vysokém Mýtě
Případný 5. zápas: pondělí 26. března od 20.30 hodin v Lovosicích

Pondělní rozhodnutí Soutěžně technické komise Svazu futsalu rozhodlo o kontu-
maci tří zápasů klubu AC Sparta Praha.

STK Svazu futsalu na svém zasedání rozhodla o technických kontumacích níže uvedených zápasů 
klubu AC Sparta Praha v soutěžním ročníku 2017/2018 z důvodu porušení Soutěžního řádu, člá-
nek 51 a RMS, článek 20 o startu cizích státních příslušníků v soutěžním utkání futsalu FIFA.

Jedná se o tyto utkání:

O1A 0102 AC Sparta Praha – Interobal Plzeň, utkání kontumováno s výsledkem 0:5 ve prospěch 
klubu Interobal Plzeň,

O1A 0206 Démoni Česká Lípa – AC Sparta Praha, utkání kontumováno s výsledkem 5:0 ve pro-
spěch klubu Démoni Česká Lípa,

O1A 0301 AC Sparta Praha – SK Slavia Praha, utkání kontumováno s výsledkem 0:5 ve prospěch 
klubu SK Slavia Praha.

Rozhodnutí Disciplinární komise Svazu futsalu

DK SF ČR uděluje peněžitou pokutu v souhrnné výši Kč 80 000.- klubu AC Sparta Praha za neo-
právněný start hráčů, cizinců, kteří nemají statut EU a za porušení řádů a rozhodnutí SF ČR 
ve třech utkáních VFL.

Uloženou pokutu musí potrestaný klub 
uhradit nejpozději do 30. 3. 2018 na účet 
č. 478400513/0300 s uvedením variabil-
ního symbolu 649/401. Kopii dokladu 
o úhradě předložit nejpozději do 29. 3. 
2018 na sekretariát KF FAČR osobně nebo 
e-mailem na adresy michal.chyba@fotbal.
cz a prusa@fotbal.cz.

DK SF ČR trestá nepodmíněně kapitána 
Michala Beleje (AC Sparta Praha, ID 
82111011) zákazem výkonu funkce kapi-
tána do 31. 12. 2018 a vedoucího mužstva 
Lukáše Václavíka (AC Sparta Praha, ID 
89120247) zákazem výkonu funkce vedou-
cího mužstva do 31. 12. 2018.

Program čtvrtfinále play-off 
vaRTa futsal ligy 2017/18

Rozhodnutí sTk: 
Tři zápasy sparty kontumovány



Zemřel Pavel Návesník, 
dlouholetý činovník futsalu

Ve věku 70 let sedmnáctého února odpoledne zemřel bývalý futsalový rozhod-
čí, delegát a dlouholetý svazový funkcionář Pavel Návesník.

Na začátku devadesátých let minulého století stál u zrodu první ligy tehdejšího malého fotbalu. 
Zúčastnil se ustanovující schůze, kde do pléna pronesl památnou větu: „Soutěž řídí svaz, ne 
kluby!“ Po ukončení kariéry prvoligového rozhodčího, kterou až do minulé sezony zastával 
na okresní úrovni, přesedlal do role delegáta. A tahle funkce mu byla ušitá na míru. Pravidla měl 
v malíčku, ještě vloni měl nejlepší hodnocení za všech delegátů celostátních soutěží.

Přes čtvrt století se významně podílel na futsalovém dění v Jihočeském kraji a českobudějovic-
kém okrese, kde byl uznávaným členem výkonných výborů a předsedou disciplinárních komisí. 
Měl vytříbené vystupování, smysl pro čest, jeho slova měla váhu. Řadu let pomáhal svými zku-
šenostmi s pořádáním nejstaršího letního turnaje v jižních Čechách, Gambrinus Cupu, který má 
za sebou 24. ročníků.

Pocházel z Mladé Boleslavi, ale práce ho zavála na jih Čech. V jihočeské metropoli se usadil 
natrvalo. V 80. letech 
byl vedoucím mužstva 
Spartaklubu Č. Budě-
jovice, fanouškovské 
odbočky pražské Sparty, 
které měla vlastní tým. 
Sparta byla jeho milova-
ným klubem.

Na začátku uplynulého 
podzimu se ze zdravot-
ních důvodů omluvil 
z činnosti v komisích 
a funkci delegáta. Byl 
připraven bojovat, 
ale zápas proti zákeřné 
nemoci vyhrát nemohl. 
V pátek odpoledne 
zemřel v českobudějo-
vické nemocnici.

Čest jeho památce!

Absenci televizního přenosu ze čtvrtfi-
nále může fanouškům nahradit lavina 
livestremů, které je možné sledovat 
na internetu. Pro sázkovou společnost 
Tipsport je připravuje server LivesportTV 
a tak se příznivci našeho sportu nohou 
těšit na dramatickou podívanou z po-
hodlí domova. Podívejte se na osmičku 
utkání, pro která se připravují streamy, 
u prvních tří je dokonce obsazený post 
komentátora! Ne na všechna utkání 
ovšem musí dojít.

Program live streamů z utkání čtvrtfiná-
le play-off

pátek 16.3.2018

20:30 Sparta Praha - Slavia Praha (1. utkání)

neděle 18.3.2018

20:00 Slavia Praha - Sparta Praha (2. utkání)

pondělí 19.3.2018

18:30 Nejzbach Vysoké Mýto - Gardenline Litoměřice (2. utkání)

úterý 20.3.2018

20:30 Svarog Teplice - Interobal Plzeň (2. utkání)

středa 21.3.2018

19:00 Sparta Praha - Slavia Praha (3. utkání)

pátek 23.3.2018

20:00 Svarog Teplice - Interobal Plzeň (4. utkání)

neděle 25.3.2018

13:00 Slavia Praha - Sparta Praha (4. utkání)

pondělí 26.3.2018

20:30 Gardenline Litoměřice - Nejzbach Vysoké Mýto (5. utkání)

Osm čtvrtfinálových utkání 
v live streamech!



VŠB VíTěZNá, LiBEREC JEN 
KRůČEK OD POSTUPU

Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. VŠB TU Ostrava 18 12 2 4 135: 86 38 ( 11)

2. Uherské Hradiště 18 12 1 5 117: 72 37 ( 10)

3. Tango Hodonín 18 10 4 4 101: 60 34 ( 7)

4. Atraps-Hombres Brno 18 10 4 4 91: 80 34 ( 7)

5. VŠSK Zlín 18 9 1 8 88: 79 28 ( 1)

6. Baník Ostrava 18 8 1 9 67: 65 25 ( -2)

7. Amor Lazor Vyškov 18 8 1 9 95: 86 25 ( -2)

8. Jakubčovice 18 5 2 11 97:125 17 (-10)

9. Žab.Vlci Brno 18 4 2 12 56: 88 14 (-13)

10. Havlíčkův Brod 18 3 0 15 77:183 9 (-18)

Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Zlej sen Liberec 19 15 1 3 119: 55 46 ( 16)

2. FK Kladno 19 13 1 5 110: 62 40 ( 13)

3. GMM Jablonec 19 12 1 6 119: 88 37 ( 7)

4. BOCA Chotěboř 19 9 3 7 73: 68 30 ( 0)

5. Rapid Ústí n.L. 19 9 2 8 116:101 29 ( 2)

6. Interobal Plzeň B 19 8 4 7 99: 81 28 ( 1)

7. Baník Chomutov 19 8 4 7 101: 94 28 ( -2)

8. Jerigo 1994 Plzeň 19 7 6 6 68: 75 27 ( -3)

9. Malibu M.Boleslav 19 6 4 9 72: 84 22 ( -5)

10. Wizards DDM Praha 19 4 4 11 61: 79 16 (-14)

11. Olympik Mělník B 19 4 0 15 85:128 12 (-15)

12. HERD Hradiště 19 4 0 15 57:165 12 (-15)

Po pátečním posledním 
kole ii. ligy východ je jas-
né, že se mistrem stala VŠB 
Ostrava. Letos je navíc tým 
z východu pořadatelem fi-
nále Superpoháru ii. lig.

„Poskládali jsme výborný 
mančaft, který po celou 
sezonu podával kvalitní 
výkony. Máme v týmu i bývalé 
reprezentanty v juniorských 
fotbalových reprezentací 
či odchovance Baníku,“ řekl 
předseda klubu Martin Kapsa.

V historii si už VŠB zahrála 
i nejvyšší soutěž. Zda ji bude hrát také od září 2018, zatím není jasné. „Po vítězství v lize 
mají hráči chuť hrát nejvyšší soutěž. Zjistíme si možnosti a co všechno první liga 
obnáší. Pak se definitivně rozhodneme. Ještě čas máme,“ řekl Kapsa.

Jeho tým si premiérově zahraje finále Super-
poháru II. lig. Jde o třetí ročník prestižního 
souboje vítězů obou skupin. Pořadatelství 
se každý rok mezi západem a východem střídá. 
Letos připadlo právě na východ. Hrát se bude 
6. dubna od 20 hodin v ostravské hale VŠB.

„Vypadá to, že soupeřem bude Liberec,“ 
usmíval se Martin Kapsa, který se na zápas 
těší: „Těším se na porovnání se soupeřem, 
a že dostaneme medaile za vítězství druhé 
ligy východ. V zápase určitě dostanou 
prostor všichni hráči ze soupisky. Utkání 
je pro ně za odměnu.“

Zdali bude ostravským soupeře opravdu FT 
Zlej Sen Liberec, si musíme ještě chvíli počkat. 
Jedno je však jasné. Po dvou triumfech Jese-
níka budeme znát nového vítěze Superpoháru.

Ostravská vŠB je vítězem ii. ligy 
a prvním finalistou superpoháru



Obrovská pocta se dostala pro českého futsalového 
rozhodčího Ondřeje Černého z Prahy. Na nedávno 
skončeném Mistrovství Evropy 2018 ve Slovinsku řídil 
jako hlavní arbitr finále Portugalska se Španělskem.

Ondro, dostat se jako hlavní rozhodčí do finále EURO 
je splněný sen. Je to tak?

Určitě. Je to pro mě obrovská pocta a odměna za to, jak dlouho 
se futsalu věnuji. Je to sen každého rozhodčího si zapískat 
nějaké finále, natož finále mistrovství Evropy.

Jakou máš další metu? Finále mistrovství světa?

To by bylo krásný, ale je to daleko a nejdřív musím na mis-
trovství světa dostat delegaci. Určitě bych rád dostal nějakou 
delegaci v nadcházející Lize mistrů. Momentálně se chci sou-
středit na kvalitní výkony v naší lize. Čeká nás velmi dobré 
a zajímavé play off. Liga se hodně vyrovnává a budou v play 
off těžké zápasy.

Jak bylo o rozhodčí ve Slovinsku postaráno? Jaký jste měli 
komfort a denní program?

Bydleli jsme v hotelu v malé vesničce zhruba 25 kilometrů 
od Lublaně. V hotelu jsme měli vše potřebné k dispozici. Byli 
jsme v místě tři dny před zahájením turnaje. Měli jsme fyzic-
kou a teoretickou přípravu. Na tréninky jsme jezdili asi patnáct 
minut do haly. Denní program byl od 10 hodin. Začínal trénin-
kem v hale, který záležel na tom, jestli rozhodčí byl po zápase 
nebo před zápasem, případně měl volno. Každý měl sestavený 
trénink podle aktuální potřeby na každý den. Poté jsme měli 
od 12 hodin mítink, kde se rozebíraly odehrané zápasy a sdělo-
valy delegace na další utkání. Pak byl oběd a volno. Rozhodčí, 
kteří neměli zápas, se mohli jet podívat na první utkání do haly.

Jak těžké pro tebe bylo dostat se do finále? Co všechno o no-
minaci rozhoduje?

To se nedá říct těžké. Záleží na spoustě okolností, které musí 
všechny vyjít, to znamená, že je hlavně potřeba mít štěstí! 
Musíš mít štěstí na delegaci na normální zápasy bez problémů, 
mě se povedl zápas jak ve skupině, tak ve čtvrtfinále. Musíš 
splnit všechny požadavky před turnajem, fyzičky, teoretické 
a praktické testy. Poté také záleží, které týmy se dostanou 

do semifinále a poté finále. Kteří rozhodčí zůstanou po čtvrtfi-
nále. Ze šestnácti rozhodčích jelo osm domů. U mě vyšlo vše 
úplně dokonale. Všechny podmínky byly splněny. Měl jsem 
obrovské štěstí.

Byl jsi před finále nervózní?

Myslím, že jsem byl o trošku víc nervózní než obvykle, ale po 
prvním hvizdu to bylo v pohodě a chtěl jsem si to hlavně užít, 
což se povedlo.

Finále mezi Portugalskem a Španěl-
skem rozhodl sporný moment. Tvůj 
kolega odpískal půl minuty před kon-
cem prodloužení šestý faul pro Portu-
galce ve chvíli, kdy ty jsi na tem samý 
zákrok rozpažil. Co se ti v tu chvíli 
honilo hlavou?

Na tuto otázku nebudu odpovídat.

Vyčítal vám někdo po zápase onen 
sporný moment?

Po zápase jsme měli jenom velice pozi-
tivní ohlasy a hodnocení. Spoustu lidí 
nám gratulovalo, že jsme utkání zvládli 
a odřídili se ctí. Nikdo nám nemůže nic 
vyčítat.

Po finále jsi dostal medaili. Prozraď 
mi, co na ní stojí?

Je to naprosto totožná medaile, jako 
dostali vítězové EURO. Je zlatá a je na 
ní logo šampionátu a nápis UEFA 
EURO 2018.

Na EURO jsi pískal také zápas Por-
tugalska, kdy dal Ricardinho parádní 
gól střelou zpoza druhé nohy. Co jsi 
na tuto trefu říkal?

V reálu jsem si ji moc neužil, až zpětně 
na videu. Nádherná branka. Je to 
úžasný hráč a vždy se snaží něco udělat, 
aby pobavil diváky.

Jaké poznatky sis z ME přivezl do VARTA futsal ligy?

Člověk se pořád učí, takže jsem zase o něco zkušenější. Určitě 
se na šampionátu stalo pár zajímavých situací, které teď vím, jak 
lépe řešit. Podělím se o zkušenosti s kolegy na našem semináři 
před play off. Také jsme tam řešili změny pravidel, které budou 
od července 2018. Je tam pár zajímavostí, ale teď je nebudu 
rozebírat, ať není někdo před play off zbytečně zmatený.

ROZHOdčí ONdřej čeRNý: Měl jsem obrovské štěstí, 
že jsem pískal finále



futsal také v gólu

Trenér české futsalové reprezentace do 19 let Mar-
tin Brůna stojí před další výzvou. Chtěl by se svým tý-
mem vyhrát vsetínský Generali Cup, který odstartuje 
ve čtvrtek.

Martine, jak je podle tebe poskládaný tým na Generali 
Cup?

Protože začínají fotbalové soutěže, máme opět nějaké omlu-
venky, což mě mrzí. Tím, že stále rozšiřujeme kádr reprezentace 
a zkoušíme stále nové kluky, dostanou šanci i nové tváře, které 
se nyní dobře projevily na soustředění v Kadani a vybojovali si 
možnost se ukázat v těžkých utkáních. Tým je poskládán dle 
aktuálních možností a myslím, že i velmi kvalitně.

V základní skupině se utkáte s Ukrajinou a Francií. Co víš 
o těchto soupeřích?

Ukrajinu jsem si do skupiny moc přál, protože jsme s tímto 
soupeřem ještě nikdy nehráli a jedná se o jeden z nejlepších 

evropských celků. Informací není mnoho, ale z dostupných 
zdrojů víme, že práce mládežnických kategorií je provázána 
se seniorským týmem a systémově jsou velice dobře připraveni. 
Čeká nás tedy zřejmě největší favorit turnaje hned na úvod. 
S Francií jsme již několikrát hráli a jedná se o velice kvalitní 
tým, který se stále zlepšuje, a jejich progres byl již opětovně 
vidět na turnaji v Ostravě. O Francii je informací více a věřím, 
že s oběma soupeři odehrajeme vyrovnaná utkání, která podpo-
říme i výsledkově.

Máte za cíl vyhrát Generali Cup? Koho ještě považuješ 
za favorita turnaje?

Do každého turnaje vstupujeme s nejvyššími ambicemi, avšak 
jsme si také vědomi síly Ukrajiny a Francie. V menší vsetínské 
hale se některé technické i taktické rozdíly mažou a až samotná 
utkání ukáží, jak na tom nyní jsme. Jen málo hráčů z nominace 
má zajetý herní rytmus z klubu a tak jsem sám zvědav, jak 
na tom kluci po delší době budou. Cíl je postoupit ze skupiny 
z prvního nebo druhého místa. Favorit turnaje je jistě Ukrajina.

Kdo z hráčů by měl český celek táhnout?

Výraznou postavou by měli být Buchta, Dziuba a Lecjaks. Zají-
mavě se také jeví Slepčík a Sita, nicméně očekávám, že se mi 
v konfrontaci s Ukrajinou a Francií bude chtít ukázat každý 
hráč.

Jak na tebe působilo únorové Final 4 juniorů? Jaké po-
znatky sis odnesl?

Každý rok je finálový turnaj podobný, jen je otázkou, zda 
během roku jednotlivé týmy mají možnost kvalitně trénovat, 
nebo přivedou dostatečně kvalitní fotbalisty, kteří juniorskou 
ligu vyhrají bez další návaznosti na působení ve futsalu. Těší 
mě, že jsem viděl několik mladých hráčů, kteří mě zaujali 
natolik, že jsem si je pozval i na soustředění a nyní i na tur-
naj ve Vsetíně. Je třeba, aby kluby dále, a ještě více pracovaly 
s mladými a kvalitními hráči. Ukázkou bylo utkání U19 Helasu 
Brno a Interobalu Plzně, kde bylo k vidění podle mě předčasné 
finále a velmi nadějné individuální výkony, které zaujali i tre-
néra U21.

Martin Brůna před generali cupem: souboj s ukrajinou jsem si přál



www.futsalliga.cz


