
Vážení futsaloví příznivci!

Stojíme před branami finále play-
-off VARTA futsal ligy a  velice 
se  těšíme, co nám oba finalisté 
z  Chrudimi a  Sparty nabídnou. 
Průběh play-off byl nesmírně 
dramatický. Plzeň odehrála de-
set neskutečných zápasů a  do-
kázala ve  středu vyprodat halu 
na  Lokomotivě, kam dorazilo 
1400 fanoušků, což je  letošní re-
kord VARTA futsal ligy. Překonají 
ho finalisté? Plzni gratulujeme 
ke  skvělé sezoně a  konečnému 
třetímu místu.

Byla spuštěna Futsalová (R)evo-
luce, bohužel neproběhne ještě 
letos, ale jednotlivé kroky  bylo 
potřeba rozložit na delší časový 
úsek a vše důkladně zkoordino-
vat. (R)evoluce pouze  zvolnila 
tempo. Nyní máme tedy na vše 
o  něco více času, a  věříme, 
že za  rok touto dobou už bude-
me finalizovat drobnosti.

Soutěže 2. lig jsme zakončili Su-
perpohárem, ve  kterém FT Zlej 
Sen Liberec porazil domácí VŠB 
TU Ostrava. Jak se oba celky roz-
hodnou s  postupem do  VARTA 
futsal ligy, ještě není známo. Vý-
sledek však budeme vědět brzy.

Naší zemi reprezentovaly v dub-
nu ve Švédsku futsalistky. Ze dvou 
přípravných zápasů jednou remi-
zovaly a jednou prohrály.

A teď už honem obsadit poslední 
místa v halách Chrudimi a Spar-
ty. Finále bude pěkné. Užijte si ho!

Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
PR manažer Svazu futsalu ČR
Petr Havlík
FUTis manažer Svazu futsalu ČR
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Dlouho odkládaná Futsalová (R)evoluce konečně začala. Vzhledem ke složitosti 
legislativního a technického pozadí transformace bohužel nebylo možné celou 
akci zvládnout během tohoto jara, aniž bychom riskovali, že všechny kroky, kte-
ré jsou vzájemně úzce propojeny, budou proveden kvalitně, bezchybně a bez 
jakýchkoli zádrhelů. (R)evoluce nadále pokračuje, ale zvolnila tempo. Finální ter-
mín pro definitivní spuštění, nyní již bez možnosti výjimek, je 1. 7. 2019.

A jak bude tedy (R)evoluce probíhat?

Do 30. 6. 2018

•	 ukončen	 provoz	 „starého“	 webu	 nv.fotbal.cz	 a	 všechny	 podstatné	 dokumenty,	 statistiky	
a	informace	budou	přesunuty	na	nový	server	futsal.fotbal.cz

•	 přepracován	 server	 futis.fotbal.cz	 an	 novou	 strukturu,	 analogicky	 odpovídající	 serveru	
is.fotbal.cz,	nové	funkce	budou	přidávány	postupně.

•	 zveřejněn	návrhy	Stanov	Svazu	futsalu,	které	jsou	kompletně	přepracovány,	odpovídají	chys-
tanému	informačnímu	systému,	upřesní	a	významně	definují	práva	a	povinnosti	jednotlivých	
členů	a	řídících	komisí.

•	 zveřejněny	návrhy	nových	řádů	a	termín	pro	připomínky	ze	strany	členů	a	komisí.

Po 1. 7. 2018

•	 oslovena	celá	členská	základna	s	termínem	uzávěrky	připomínek	Stanov	i	řádů

•	 svolány	Aktivy	oblastí,	krajů	a	okresů,	Grémia	1.CL	+	2.ligy	„Z“	+	2.ligy	„V“

•	 MVH	SF	ČR,	kde	by	měly	být	schváleny	nové	Stanovy	s	účinností	od	1.	7.	2019

Následně

•	 výzva	všem	řídícím	orgánům,	aby	proběhly	VH,	schválily	se	Stanovy	komisí	a	ty	se	staly	
pobočnými	spolky	SF	ČR

•	 výzva	všem	klubům,	aby	se	staly	právnímu	subjekty,	dle	schválených	Stanov	SF	ČR

•	 výzva	všem	klubům	a	řídícím	orgánům,	aby	začali	přihlašovat	své	administrátory,	aby	začali	
vyplňovat	své	svěřené	databáze	a	to	v	termínu	do	1.	7.	2019

Do	1.	7.	2019

•	 VH	FAČR,	která	legislativně	upraví	vztah	futsal	x	fotbal	(SF	ČR	bude	člen	FAČR)

•	 schválení	řádů	a	zveřejnění	na	IS	futsal

•	 výzva	všem	řídícím	orgánům,	aby	začaly	vyplňovat	v	IS	sezónu	2019/2020

Od	1.	7.	2019

•	 fungování	SF	ČR	dle	nových	Stanov	a	řádů,	výhradně	v	rámci	IS	a	nových	řádů

futsalová (r)evoluce bude 
v roce 2019

Futsalisté ERA-PACKu Chrudim jsou prvním finalistou VARTA futsal ligy. V so-
botním třetím semifinálovém zápase porazili na domácí palubovce Garden-
line Litoměřice 3:1.

Třetí	semifinálové	utkání	bylo	specifické,	protože	úplně	poprvé	se	v	sérii	dostaly	do	vedení	
Litoměřice.	V	první	vážnější	příležitosti	našel	ve	spolupráci	bývalých	chrudimských	hráčů	
Michal	Kovács	Radima	Zárubu,	který	z	pravé	strany	dokázal	najít	skulinku	u	zadní	tyče	Litvi-
něnkovy	branky	a	otevřel	skóre.	Svěřenci	trenéra	Condeho	s	odpovědí	neotáleli,	David	Drozd	
nabral	rychlost	na	pravé	lajně,	předložil	skvělý	pas	Tomášovi	Koudelkovi,	který	již	před	bran-
kou	neměl	moc	problémů	prostřelit	Kubíčka.

A	o	tři	minuty	později	již	domácí	futsalisté	vedli.	Po	téměř	totožné	akci	se	naplněná	chrudim-
ská	hala	radovala	podruhé,	tentokrát	vše	směřovalo	po	ose	Martin	Doša	–	Matěj	Slováček,	
který	poprvé	a	 již	definitivně	dostal	ERA-PACK	do	vedení.	V	prvním	poločase	 ještě	Max	
nedokázal	proměnit	desetimetrový	kop,	v	obrovských	příležitostech	selhali	například	Matěj	
Slováček	či	litoměřický	Two.

V	prvních	deseti	minutách	druhého	poločasu	stojí	za	zmínku	pouze	nastřelená	tyčka	chru-
dimským	Brazilcem	Maxem,	na	opačné	straně	duněla	branková	konstrukce	za	Litviněnkem	
po	skryté	střele	Radima	Záruby	již	při	litoměřické	power-play.	Hosty	srazily	k	zemi	zby-
tečné	fauly,	pro	ERA-PACK	byl	nařízený	další	desetimetrový	kop,	se	kterým	si	tentokrát	
Éverton	poradil	na	výbornou.	Chrudimští	zvítězili	3:1,	v	celé	sérii	pak	3:0	a	zajistili	si	tím	
účast	ve	finále	play-off	VARTA	futsal	ligy!

Felipe	Conde	(trenér	FK	ERA-PACK	Chrudim):	„Stejně jako v předchozích zápasech 
to bylo skvělé utkání. Oba týmy si dokázaly vypracovat řadu šancí ke skórování, 
velmi dobrou práci odvedli oba brankáři. Věřím, že výsledek je spravedlivý. Nesmím 
zapomenout pogratulovat soupeři z Litoměřic za skvělou sezónu, speciálně jejich pre-
zidentovi, že futsalu věří a investuje do něj. Doufám, že jejich projekt se bude každým 
rokem zvedat a tím i zvyšovat úroveň české ligy. Dále bych chtěl poděkovat naším 
fanouškům, kteří předvedli skvělou show.“

Igor	Vodecký	(asistent	trenéra	Gardenline	Litoměřice):	„Odehráli jsme asi nejlepší zápas 
v této sérii, ale bohužel to opět nevyšlo. V zápase jsme plnili vše, co jsme si řekli. 
Udělali jsme však několik chyb, které Chrudim potrestala. My jsme naše šance nevy-
užili, a proto jsme prohráli. Celá série byla více než vyrovnaná a myslím, že rozhodl 
první zápas, který jsme po penaltách nezvládli. Musím klukům poděkovat za play off 
a samozřejmě za celou sezonu. Musím ještě poděkovat panu Náprstkovi, který mi dal 
šanci, i když jsem nesplnil to, co ode mně očekávál, ale pro mě osobně to byla velká 
škola, v které jsem nabral další zkušenosti do další práce. V neposlední řadě gratulu-
jeme soupeři k postupu do finále!“

FK ERA-PACK Chrudim - Gardenline Litoměřice 3:1 (2:1) ... Konečný	stav	série:	3:0.

Branky	a	nahrávky:	7.	T.	Koudelka	(D.	Drozd),	10.	Slováček	(Doša),	39.	Everton	(10	m	
kop)	–	6.	Záruba	(Kovács).

chrudim zvládla postoupit 
na první pokus



Úterní rozhodující zápas vyprodal plzeňskou halu Lokomotiva. Na zápas dorazilo 1400 fanoušků. 
Páté semifinále play off VARTA futsal ligy vyhrála v Plzni Sparta po výsledku 7:2. Tribuny však do-
mácí hráče vyprovázely potleskem ve stoje.

Spartě	se	povedl	vstup	do	utkání,	když	se	v	5.	minutě	prosadil	na	zadní	tyči	Pimpolho	a	poslal	Pražany	do	vedení.	
Domácí	ale	hned	o	čtrnáct	sekund	později	vyrovnali,	když	Mižár	rozehrál	aut	na	Holého,	který	se	trefil	přesně	k	tyči.	
V	10.	minutě	pak	vyrazili	domácí	do	protiútoku	dva	na	jednoho	a	Künstner	předložil	Vnukovi	přihrávku	před	odkry-
tou	branku	do	míst,	odkud	se	plzeňský	střelec	nemohl	mýlit.

Stav	2:1	pro	Plzeň	vydržel	až	do	konce	prvního	poločasu,	jenže	Sparta	zopakovala	obrat,	jaký	se	jí	povedl	ve	4.	zápase.	
Ve	22.	minutě	sebral	Amadeu	míč	Vnukovi	a	posunul	jej	na	Cupáka,	který	měl	před	Němcem	dostatek	času	na	to,	
aby	zamířil	přesně	k	tyči	–	2:2.	O	půl	minuty	později	se	sparťané	radovali	znovu,	když	Cupák	rozehrál	trestný	kop	
a	trefil	na	zadní	tyči	Angellota,	který	hrudníkem	poslal	míč	do	plzeňské	branky.	Ve	26.	minutě	navíc	Sparta	Plzni	
odskočila	na	rozdíl	dvou	branek,	když	Angellot	našel	před	brankou	Brahimiho,	který	posunul	míč	Belejovi,	a	ten	
střílel	do	prázdné	branky.

Ještě	více	veselo	bylo	na	straně	Sparty	ve	34.	minutě,	kdy	Angellot	mezi	nohami	obránce	prostrčil	míč	před	branku	
Belejovi,	který	nadvakrát	překonal	domácího	brankáře	a	zvýšil	už	na	5:2.	V	divokém	závěru	se	ještě	při	plzeňské	
power	play	trefil	do	prázdné	branky	Pimpolho	a	na	konečných	7:2	upravil	z	dlouhé	penalty	Michal	Belej.

„Moc dobře jsme si oba dva týmy uvědomovaly, že se jedná o zápas o život. Do zápasu jsme dobře vstoupili 
a šli do vedení, nicméně Plzeň utkání rychle otočila, což byla velká škoda, zabrzdilo nás to a první poločas 
pro nás nebyl vůbec příznivý,“	řekl	k	první	půli	sparťanský	Michal	Belej	a	vyzdvihl	výkon	Sparty	ve	druhém	polo-
čase:	„V kabině jsme si řekli, co budeme chtít ve druhých dvaceti minutách hrát, protože jsme si uvědomovali, 
že může jít o posledních dvacet minut. Podobnou situaci jsem zažil i v Brně a jsem rád, že se nám povedlo 
dotáhnout zápas k výhře. Druhý poločas byl jen o nás a to, jak jsme to zvládli, tak klobouk dolů před všemi 
hráči a realizačním týmem. Zápas jsme zvládli lépe i mentálně než Plzeň, což bylo také nesmírně důležité.“

Spartu	 čeká	 hned	 v	 pátek	 20.	 dubna	 první	 duel	 finálové	 série.	 „Samozřejmě jsme věděli, jaké jsou termíny, 
a že se hraje hned v pátek, ale neměli jsme postup zajištěný, takže jsme se neustále soustředili jen a jen 

na semifinále. Až nyní po pátém zápase můžeme zapomenout 
na sérii s Plzní a začít myslet na to, že se nám otevírají brány 
finále,“	uvedl	Michal	Belej	a	dodal:	„Věřím, že to budou úplně 
odlišné zápasy. Chrudim je výborně připravený tým, ale to je v 
tuto chvíli jedno. Je to finále a začíná se od stavu nula-nula. 
Hlavní pro nás nyní je, abychom dobře zregenerovali a dobře 
se připravili na pátek.“

SK Interobal Plzeň - AC Sparta Praha 2:7 (2:1)

Branky	a	nahrávky:	6.	Holý	(Mižár),	10.	Vnuk	(Künstner)	–	5.	Pim-
polho	 (Angellot),	 22.	 Cupák	 (Brahimi),	 23.	 Angellot	 (Cupák),	
26.	Belej	 (Brahimi),	34.	Belej	 (Diego),	39.	Pimpolho	 (Brahimi),	
40.	Belej	(10	m	kop).	Konečný	stav	série:	2:3.

Sparta znovu otočila zápas 
a postoupila do finále

finále Play-Off

1. zápas: pátek 20. dubna od 18 hod. v chrudimi (živě Čt Sport)
2. zápas: pondělí 23. dubna od 20.15 hod. v aréně Sparta (živě na Čt Sport)
3. zápas: pátek 27. dubna od 17 hod. v chrudimi (živě Čt Sport)
4. zápas: neděle 29. dubna od 20.15 hod. v aréně Sparta (živě tipsport.cz)
5. zápas: středa 2. května od 19.15 hod. v chrudimi (živě Čt Sport)



Třetí ročník finále Superpoháru II. lig futsalu je již minulostí. Poprvé v historii vyhrál pohár 
celek ze západu. Liberec v pátek večer zvítězil na půdě VŠB-TU Ostrava vysoko 13:6.

První	poločas	byl	hodně	vyrovnaný.	Liberec	vždy	o	gól	vedl,	ale	Ostrava	dokázal	srovnat.	Po	přestávce	
se	domácí	vysokoškoláci	dostali	do	vedení	4:3,	ale	v	rozmezí	24.	až	28.	minuty	vstřelil	Sen	tři	branky	
a	udělal	si	důležitý	náskok.	V	poslední	desetiminutovce	narostlo	skóre	na	konečných	13:6	i	díky	nepo-
vedené	domácí	power	play	a	rychlým	libereckým	brejkům	do	otevřené	obrany.

„Takový výsledek jsem nečekal,“	žasl	kapitán	Liberce	Pavel	Bína	a	pokračoval:	„Jeli jsme si zápas 
užít. Bohužel jsme přijeli v omezeném počtu. První půle byla vyrovnaná, ale ve druhém poločase 
se výsledek zlomil. Začali jsme dávat góly. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, ale debakl jsem 
nečekal.“

Podle	 libereckého	kapitána	 tak	vysoký	výsledek	neodpovídal	průběhu:	„První poločas byl vyrov-
naný, ale nedávali jsme góly. Alešovi Benkovi to tam nepadalo. Ve druhé jsme střeleckou smůlu 
zaslouženě prolomili.“	Vítězství	 ve	 finále	 Superpoháru	 II.	 lig	 řadí	Bína	 v	 historii	 klubu	 poměrně	
vysoko.	„Pořád si říkáme po každé sezoně, jak jsme dosáhli největšího úspěchu. Naše šestiletá 
historie není velká. Jde o fantastické vyvrcholení soutěže. V sobotu to oslavíme a budeme se 
chystat na první ligu,“	usmíval	se	futsalista	ze	severu	Čech.

Podle	Bíny	jeho	klub	VARTA	futsal	ligu	vezme:	„Na devadesát devět procent ano. Náš prezi-
dent a mecenáš nám přislíbil, že se o finance postará. My už musíme dořešit zbylé věci. Kádr 
bychom posílit mohli, ale chceme ho držet ve stejném duchu se stejnými lidmi, kteří si první 
ligu vykopali.“

FC VSK VŠB-TU Ostrava - FT Zlej Sen Liberec 6:13 (3:3)

Branky	a	nahrávky:	6.	Černohorský	(Půda),	16.	Půda	(Kundrátek),	19.	Kotrla	(Půda),	23.	Půda	
(Kundrátek),	 32.	 Půda	 (Pánek),	 40.	 Černohorský	 (Janita)	 –	 3.	 Soukup	 (Vogt),	 12.	 Krasnický	
(Šisler),	18.	Žoček	(Beneš),	24.	Krasnický	(Šisler),	28.	Bína	(Němec),	28.	Benek,	30.	Šisler,	34.	
Šisler	(Soukup),	34.	Soukup	(Krasnický),	35.	Němec,	37.	Šisler,	38.	Soukup	(Šisler),	39.	Benek	
(Němec).

VŠB-TU	Ostrava:	Zalacko	(Kunc,	Kodeš)	–	Schneider,	Pánek,	Kundrátek,	Kapsa,	Kotrla,	Černo-
horský,	Půda,	Janita,	Mikyska,	Chalupa.

Zlej	sen	Liberec:	Vogt	–	Bína,	Vodička,	Žoček,	Šisler,	Krasnický,	Němec,	Benek,	Soukup.

nOMinace rePrezentace u-21 na dubnOvé 
SOuStředění v kadani

Brankáři	/	Goalkeepers
Jméno	a	příjmení	 Narození	 Klub	 Starty	 Branky
Michal	Hůla	 3.	8.	1998	 Svarog	FC	Teplice	 2 0
Lukáš	Němec	 22.	2.	1998	 SK	Interobal	Plzeň	 3 1
Jan	Žežulka	 28. 6. 2001 SK	Slavia	Praha	 3 0
Obránci	/	Defenders
Matyáš	Blahuta	 27. 3. 2000 FC	Baník	Ostrava	 3 0
Tomáš	Buchta	 27. 1. 2000 SK	Interobal	Plzeň	 0 0
Daniel	Kasal	 1.	7.	1997	 Svarog	FC	Teplice	 5	 2
Daniel	Klíma	 12.	4.	1999	 FC	Baník	Chomutov	 2 0
Dušan	Künstner	 13.	1.	1998	 SK	Interobal	Plzeň	 0 0
Zdeněk	Sita	 8. 3. 2001 SK	Slavia	Praha	 0 0
Petr	Zajíček	 20. 6. 2000 SK	Interobal	Plzeň	 0 0
Útočníci	/	Forwards
Jiří	Doležal	 15.	5.	1998	 AC	Sparta	Praha	 0 0
Daniel	Hájek	 6.	11.	1998	 SK	Slavia	Praha	 4	 0
David	Novák	 11.	2.	1999	 Nejzbach	Vysoké	Mýto	 5	 1
Dalibor	Slepčík	 29.	2.	2000	 Combix	Ústí	n.	L.	 0 0
Ivan	Šarkózy	 6.	10.	1999	 Helas	Brno	 8 2

liberec poprvé vybojoval pro 
západ druholigový Superpohár



Futsalisty České republiky odehrály premiérové utkání proti Švédkám. Na  jejich 
palubovce remizovaly v nedělním přípravném utkání 2:2.

Trenér	Karel	Krakovčík	musel	závěrečnou	minutu	vydýchat,	než	se	do	hodnocení	zápasu	pustil:	
„Švédky měly futsalovou premiéru, ale samozřejmě jsme měli respekt ze švédského fotbalu, 
odkud se futsalistky rekrutují. Co si budeme povídat, ženský švédský fotbal je jeden z nej-
lepších na světě.“

Byla	tedy	otázka,	jak	se	Češi	Švédkám	vyrovnají	svou	futsalovostí.	Utkání	mělo	navíc	fantastic-
kou	atmosféru.	„Holky možná atmosféra svazovala. Naše hráčky byly z nástupu zaskočené, 
což se projevilo v prvních deseti minutách hry, i když jsme byli více na balonu. Když nastou-
pila druhá švédská čtyřka, kterou tvořily menší hráčky brazilské národnosti, tak jsme měli 
problémy. Měli velice kvalitní futsalistky a jednu hráčku z reprezentačního fotbalu,“ upo-
zornil	Krakovčík.

Jeho	 futsalistky	 se	 však	 v	 16.	 minutě	
ujaly	 vedení,	 když	 se	 prosadila	 ze	 stan-
dardky	 Stanjurová.	 Po	 přestávce	 přidala	
druhý	 gól	 Koplíková,	 ale	 soupeřky	 po	
nešťastné	teči	snížily.	„Sedm vteřin před 
koncem jsme dostali nešťastný gól. 
Mohli jsme udržet balon, ale neudr-
želi jsme. Závěr jsme nezvládli,“	litoval	
český	trenér	a	dodal:	„Objektivně mohu 
říct, že Švédky překvapily svou kvali-
tou. Utkání bylo vyrovnané a skončilo 
zaslouženě remízou.“

Švédsko – Česká republika 2:2 (0:1)

Branky:	32.	Miskulin,	40.	Chamoun	-	16.	
Stanjurová,	27.	Koplíková.

Sestava	 Švédska:	 Olsson	 (Gustavsson)	
–	Hedstad,	Hjelm,	Lindqvist,	Lundblad	–	
Elia,	Kogsta,	Tivemo,	Chamoun,	Aguilar,	
Poli,	Alfredsson,	Lundman,	Vaseghpanah,	
Jansson,	Miskulin.

Sestava	 ČR:	 Kuglerová	 (Pospíšilová)	
–	 Kupilíková,	 Odehnalová,	 Soquessa,	
Koplíková	 –	 Brázdová,	 Hýlová,	
Ondrášková,	 Waszutová,	 Danihelková,	
Stanjurová,	Svobodová,	Soušková,	Břen-
ková.	Trenér	Karel	Krakovčík.

Futsalistky české reprezentace ve druhém přípravném utkání ve Švédsku prohrály 
s domácími soupeřkami 1:2.

Češky	sice	prohrály	1:2,	ale	v	zápase	byly	o	poznání	lepší.	„O to více nás porážka bolí,“	hlesl	
trenér	 české	 futsalové	 reprezentace	 Karel	 Krakovčík	 a	 pokračoval:	 „Švédky nebyly lepším 
týmem, ale šťastnějším.“

První	poločas	český	tým	vyhrál	1:0	díky	brance	Svobodové.	„Hráli jsme dobře, dokonce jsme 
eliminovali cizineckou čtyřku soupeře. V první půli jsme měli snad pět šancí. Holky hrály 
disciplinovaně. Hru jsme stáhli na dvě čtyřky, abychom si vyzkoušeli stejný počet hráček 
jako v kvalifikaci. Více jsme byli v tempu,“	líčil	Krakovčík.

Jeho	 hráčky	 plnily	 vše	 do	 puntíku.	Vyvarovaly	 se	 i	 chyb,	 které	 si	 rozebraly	 na	 videu	 z	 před-
chozího	zápasu.	 Jenže	po	 třiceti	 sekundách	druhé	půle	Švédky	po	dlouhém	výhozu	vyrovnaly	
na	1:1.	Druhý	gól	 si	 daly	Češky	vlastní.	„Po druhé inkasované brance jsme na tři minuty 

vypadli z role, ale pak jsme měli 
neustálý tlak a velké šance. Bohužel 
nám tam nic nespadlo. Ke vší smůle 
se nám zranila brankářka, která 
měla vykloubený prst. Do nemocnice 
musela i Koplíková, která si poranila 
záda,“	litoval	Krakovčík.

Smůlu	 si	 snad	 česká	 ženská	 futsalová	
reprezentace	 již	 vybrala.	 „Věřím, 
že štěstí přijde v kvalifikaci, kdy to 
budeme nejvíce potřebovat,“ dodal 
trenér	Češek.

Švédsko – Česká republika 2:1 (0:1)

Branky:	21.	Chamoun,	23.	vlastní	-	12.	
Svobodová.

Švédsko:	Olsson	 (Gustavsson)	 –	Cha-
moun,	 Poli,	 Alfredsson,	 Vaseghpanah	
–	 Elia,	 Hedstad,	 Hjelm,	 Kogsta,	
Tivemo,	Aguilar,	Lindqvist,	Lundblad,	
Lundman,	Jansson.

Česká	 republika:	 Pospíšilová	 (Kugle-
rová)	–	Hýlová,	Stanjurová,	Svobodová,	
Břenková	 –	 Kupilíková,	 Brázdová,	
Odehnalová,	 Ondrášková,	 Waszutová,	
Danihelková,	 Soquessa,	 Koplíková,	
Soušová.	Trenér	Karel	Krakovčík.

O výhru nad Švédskem přišly 
Češky sedm vteřin před koncem

Češky neproměnily spousty 
šancí a o gól prohrály



Vítězi letošního ročníku se v 7. třídách stala ZŠ Edisonova Teplice a v 9. tří-
dách ZŠ Příbram Březové Hory.

Osmý	ročník	ŠkoFL	zakončilo	Superfinále	4.4.2018	ve	SH	Žďár	nad	Sázavou.

Na	turnaji	v	obou	kategoriích	byly	předány	z	rukou	předsedy	KF	FAČR	Otakara	Mesteka	
hodnotné	ceny	a	vyhlášeny	individuální	ocenění	a	to:	nejlepší	brankář,	kterým	se	mezi	
sedmáky	stal	Gamper	Filip	z	Pardubic	a	mezi	deváťáky	Boudník	Tomáš	z	Příbrami.	Nej-
lepší	hráč	závěrečného	finálového	turnaje	se	mezi	sedmáky	stal	Ingardia	Alex	z	Teplic	
a	mezi	deváťáky	Hošek	Jan	z	Příbrami..	Celý	 turnaj	se	nesl	v	duchu	fair	play	a	o	klid	
na	hrací	ploše	 se	postarali	 rozhodčí	Radim	Čep,	Tomáš	Slanina,	Zdeněk	Vala	a	Lukáš	
Jurča.	Za	časomírou	 seděl	 zodpovědný	Martin	 Jaroš	a	o	celkový	bezproblémový	chod	
celého	turnaje	se	staral	Kamil	Bednář.

Výsledky ŠkoFL 7. třídy:

1.	semifinále

D12-ZŠ	Edisonova	Teplice	-	E12-ZŠ	a	MŠ	Pardubice-Ohrazenice	2:2	(2:1),	2:1	na	PK

2.	semifinále

F6-ZŠ	Jana	Šoupala	Ostrava	-	B3-ZŠ	Příbram-Březové	Hory	1:2	(0:1)

o	3.	místo

E12-ZŠ	a	MŠ	Pardubice-Ohrazenice	-	F6-ZŠ	Jana	Šoupala	Ostrava	4:2	(2:0)

Finále

D12-ZŠ	Edisonova	Teplice	-	B3-ZŠ	Příbram-Březové	Hory	6:2	(4:1)

Výsledky ŠkoFL 9. třídy:

1.	semifinále

D8-ZŠ	a	MŠ	Barvířská	Liberec	-	F11-ZŠ	Jana	Šoupala	Ostrava	6:2	(2:2)

2.	semifinále

o	3.	místo

F11-ZŠ	Jana	Šoupala	Ostrava	-	E16-Zš	a	Mš	Pardubice-Ohrazenice	4:4	(2:1),	2:3	na	PK

Finále

D8-ZŠ	a	MŠ	Barvířská	Liberec	-	B3-ZŠ	Příbram-Březové	Hory	1:1	(0:1),	3:4	na	PK

Finále SFL chlapců a  dívek 
pro ročník 2017/2018 se uskuteč-
nilo 5.4.2018 ve SH Žďár nad Sá-
zavou a  titul vybojovaly po ně-
kolikáté futsalistky z  Gymnázia 
Staré Město, poprvé se radovali 
chlapci ze SOŠ Jarov.

Na	 turnaji	 v	 obou	 kategoriích	 byly	
předány	 z	 rukou	 předsedy	 KF	 FAČR	
Otakara	 Mesteka	 a	 asistenta	 ženské	
reprezentace	 Michala	 Odehnala	 hod-
notné	 ceny	 a	 vyhlášeny	 individuální	
ocenění	 a	 to:	 nejlepší	 brankář/ka,	
kterým	 se	 mezi	 dívkami	 stala	 Olga	
Marešová	 z	 Plzně	 a	 mezi	 chlapci	
Roman	Přibyl	z	Jarova.	Nejlepší	hráč/
ka	 závěrečného	 finálového	 turnaje	
se	mezi	dívkami	stala	Aneta	Polášková	
ze	Starého	Města	a	mezi	chlapci	Filip	
Štěpánek	ze	Zlína.	Celý	turnaj	se	nesl	
v	 duchu	 fair	 play	 a	 o	 bezproblémový	
chod	 celého	 turnaje	 se	 staral	 Kamil	
Bednář.

Výsledky SFL dívky:

1.	semifinále	...	W20-SZŠ	Praha	-	W4-SŠ	služeb	a	podnikání	Ostrava-Poruba	6:0	(4:0)

2.	semifinále	...	W36-SOŠ	G	Staré	Město	-	W43-SZŠ	a	VOZŠ	Plzeň	4:0	(1:0)

o	3.	místo	...	W4-SŠ	služeb	a	podnikání	Ostrava-Poruba	-	W43-SZŠ	a	VOZŠ	Plzeň	0:8	(0:4)

Finále	...	W20-SZŠ	Praha	-	W36-SOŠ	G	Staré	Město	0:5	(0:2)

Výsledky SFL chlapci:

1.	semifinále	...	A5-SOŠ	Jarov	-	F1-SOŠPO	Prostějov	4:0	(1:0)

2.	semifinále	...	H1-OA	a	VOŠE	Zlín	–	D14-Gymnázium	Teplice	4:3	(1:1)

o	3.	místo	...	F1-SOŠPO	Prostějov	-	D14-Gymnázium	Teplice	3:4	(3:2)

Finále	...	A5-SOŠ	Jarov	-	H1-OA	a	VOŠE	Zlín	4:2	(1:1)

finále Škofl ovládli zástupci 
západu

finále Sfl ovládly obhájkyně 
ze Starého Města a chlapci z Jarova



futsal také v gólu

Komise futsalu FAČR ve spolupráci s oddělením trenér-
ského vzdělávání FAČR uspořádá v roce 2018 tzv. Roz-
dílový kurz UEFA B licence vzdělávání trenérů futsalu.

Obsah	 kurzu	 byl	 sestaven	 dle	 parametrů	 stanovených	 UEFA	
a	 účastníci	 po	 jeho	 absolvování	 získají	UEFA	 licenci	B,	 tedy	
nejvyšší	možné	trenérské	vzdělání	futsalu.

Rozdílový	kurz	obsahuje	tři	části	v	rozsahu	třech	dnů,	celkem	tedy	
9	výukových	dní,	a	to	v	následujících	termínech	pátek	–	neděle:

Blok	č.1	...	7.-9.9.	2018

Blok	č.2	...	5.-7.10.2018

Blok	č.3	...	2.-4.11.2018

Tento	kurz	je	určen	pro	absolventy	trenérského	vzdělávání	fut-
salu,	 kteří	 obdrželi	 trenérskou	 licenci	 Komise	 futsalu	 FAČR	
v	 letech	 2001–2017.	 Jeho	úspěšní	 absolventi	 získají	UEFA	B	
licenci.

Absolvování	 Rozdílového	 kurzu	 je	 jedinou	 možností	 získání	
UEFA	B	 licence	 touto	 formou.	V	následujících	 ročnících	pak	
již	bude	i	pro	držitele	trenérské	licence	Komise	futsalu	FAČR	
nutností	absolvovat	kompletní	program	kurzu	UEFA	B	licence.

Podmínky	účasti:

1. Zájemci	 o	 absolvování	 Rozdílového	 kurzu	 trenérského	
vzdělávání	 futsalu	doručí	do	10.5.2018	na	 sekretariát	KF	
FAČR	(mail:	prusa@fotbal.cz)	vyplněnou	přihlášku	včetně	
svého	curriculum	vitae,	zpracovaného	v	anglickém	jazyce.

2. Náklady	na	organizaci	kurzu	(lektoři,	pronájem,	vybavení)	
budou	hrazeny	z	rozpočtu	Komise	futsalu.

3. V	souvislosti	s	podmínkami	pro	uspořádání	kurzu	v	režimu	
UEFA	 je	 pro	 zájemce	 o	 absolvování	 Rozdílového	 kurzu	
UEFA	B	licence	stanovena	vratná	kauce	ve	výši	2.000	Kč	
(termín	 pro	 úhradu	 30.6.2018).	 Tuto	 částku	 obdrží	 zpět	
pouze	ti	účastníci	kurzu,	kteří	řádně	absolvují	předepsaný	
rozsah	výuky.

trenéři pozor! faČr pořádá trenérský kurz futsalu 2018 
– rozdílový kurz uefa b licence
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