
Vážení futsalisté!

Blíží se konec sezony 2017/18. 
O víkendu nás ještě čekají dva 
vrcholné turnaje, po nichž 
budou následovat reprezen-
tační akce A týmu, U19 a žen.

Ale zpět k sobotě. V Ostravě 
se uskuteční mistrovství České 
republiky žen a sedm titulů 
v řadě tam bude obhajovat 
tým Slávia Sokol Vysočany. 
Povede se jim přidat další mis-
trovský korálek do jejich bohaté 
sbírky?

O titul budou v ten samý den, 
ale na jiném místě, bojovat 
i veteráni. Závěrečná turnaj 
veteránského futsalu se usku-
teční ve Vsetíně. Největšími 
favority na titul jsou Veteráni 
Chrudim a Mikeska Ostrava.

Čeká nás tedy hodně zajímavý 
závěr sezony. Už nyní se však 
rýsuje definitivní podoba slo-
žení všech ligových soutěží. Po 
nečekaném konci Nejzbachu 
Vysoké Mýto ve Varta futsal lize 
jeho místo nahradilo Uherské 
Hradiště.

Blíží se léto, užijte si ho plnými 
doušky, odpočiňte si a naberte 
síly do další futsalové sezony!

Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
PR manažer Svazu futsalu ČR
Petr Havlík
FUTis manažer Svazu futsalu ČR
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VARTA futsal liga (stav ke dni 11. 06. 2018)

FK ERA-PACK Chrudim
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
Helas Brno
SK Interobal Plzeň
Svarog FC Teplice
Gardenline Litoměřice
SK Olympik Mělník
FC Démoni Česká Lípa
BAZOOKA Uh. Hrad. (2. m., 2.liga V)
Zlej sen Liberec (vítěz 2. ligy Z)
VŠB-TU Ostrava (vítěz 2. ligy V)

2. LIGA západ (stav ke dni 11. 06. 2018)

GMM Jablonec nad Nisou
FK Kladno
BOCA Chotěboř
Jerigo 1994 Plzeň
Baník Chomutov
Wizards DDM Praha (sestup doplnění)
FC Rapid Ústí n. L.
MALIBU Mladá Boleslav
SK Olympik Mělník B
Pampuch team Liberec (1.DA)
Dynamo Č. Budějovice (1.DB)
Legie Příbram (2.DA)

2. LIGA východ (stav ke dni 11. 06. 2018)

AC Gamaspol Jeseník
SKP Ocel Třinec
FC Tango Hodonín
KSTK ATRAPS Mitra Brno
FC Baník Ostrava
VŠSK Zlín
Tatran Jakubčovice nad Odrou
SK Ferram Opava (1.DF)
Žabinští Vlci Brno (sestup-doplnění)
Pramen Havlíčkův Brod (sestup-doplnění)
USK Slávie Ostrava (KP)

OBsazení liGOvýcH sOuTěží PrO sezÓnu 2018/2019

Futsaloví trenéři dostávají další mimořádnou příleži-
tost k získání UEFA B licence trenérství futsalu. Komise 
futsalu rozhodla o prodloužení termínu uzávěrky pro 
podání přihlášek do 10. června 2018.

Rozdílový kurz UEFA B licence je jedinečnou příležitostí pro 
všechny dosavadní absolventy trenérského vzdělávání futsalu 
u FTVS a FAČR k získání mezinárodně uznávané licence, 
jejíž vlastnictví bude výhledově nezbytné pro všechny trenéry 
1. ligy futsalu. V dalších ročnících kurzu UEFA B licence již 
budou muset i dosavadní držitelé licence FAČR absolvovat 
jeho kompletní rozsah. Přes nespornou výhodnost zkráceného 
vzdělávacího programu, který nabízí právě rozdílový kurz, je 
aktuální počet přihlášených trenérů překvapivě nízký.

„K poslednímu květnu eviduje Komise futsalu pouze sedm 
přihlášených včetně trenéra Chrudimi Felipe Condeho, jenž 
sice licenci už má, ale vidí v účasti na kurzu smysl v obo-
hacení svých vědomostí,“ řekl sekretář Svazu futsalu Martin 
Průša a dodal: „Očekáváme, že možnost přihlásit se do kurzu 
v prodlouženém termínu nyní využijí i další z řady perspek-
tivních trenérů.“

Pokud tedy máte chuť věnovat se trénování futsalu na nejvyšší 
úrovni, máte základní licenci a propásli jste první vlnu přihlá-
šení, neváhejte tak učinit nyní!

na rozdílový kurz trenérské ueFa B licence jsou první 
přihlášení PřiHlášení Trenéři k 31. 5. 2018

Barbara Straková           
Martin Brůna                  
Jakub Němec
Pavel Šuba                       
Marian Berky
Karel Krakovčík

Hosté:
Felipe Conde



Hned první den turnaje uspěli Gróňané proti akademikům Slovenska, ale hlav-
ní zápas se hrál hned poté. V českém derby se utkali hráči U21 s akademiky. 
Vyrovnaný zápas vyhráli o gól 5:4 zkušenější univerzitní tým, za který se třikrát 
trefil Jan Šipka z Uherského Hradiště. „Hrál jsem proti němu ve druhé lize vý-
chod. Byl jsem se na něj i podívat. Jde o zajímavého hráče, který věkově 
patří do U21. Se zápasem se popasoval dobře, i když má takticko-technické 
nedostatky,“ představil hráče trenér akademiků Martin Brůna.

Česká jednadvacítka v první půli dvěma góly Šarközyho otočila skóre na 2:1, ale do pře-
stávky ještě srovnal akademik D. Drozd. Ve druhé půli si akademici vytvořili tříbrankový 
náskok, který lvíčata začala v závěru usilovně stahovat. „S prvním poločasem jsem spo-
kojený. Byli jsme lepší a důraznější. Měli jsme více šancí. Kluci se vydali na maximum, 
více už předvést nemohli,“ chválil trenér reprezentace U21 Marek Kopecký.

Podle něj se ve druhé půli projevila zkušenost soupeře. „S výkonem našich kluků jsem 
spokojený. Hráli proti zkušeným hráčům. I ti sedmnáctiletí kluci si dokázali, že se dá 
hrát s každým,“ řekl Kopecký.

Trenéra české jednadvacítky trochu mrzel výkon akademiků, kde je v realizačním týmu spo-
lečně s Martinem Brůnou: „Oba jsme čekali, že se projeví kvalita a výsledek bude mít 
větší rozdíl. Máme s akademiky na čem pracovat. Bude potřeba před odletem na mis-
trovství světa ještě jedno soustředění. Viděl jsem hodně nedostatků v sehranosti. Jinak 
je tým kvalitní.“

Martin Brůna vítězství univerzitního týmu očekával: „Nominace byla nabitá. Před zápa-
sem byli kluci natěšení, ale svůj entuziasmus do zápas nepřenesli. Po zápase mě více 
překvapili hráči jednadvacítky, respektive devatenáctky. Hlavně v prvním poločase 
jsme si nedokázali s jejich houževnatostí a důrazem poradit. My jsme hráli pomalu 
a nepřesně.“

Druhý poločas už byl od akademiků lepší. „Prostřídali jsme a byli jsme živější. Dokázali 
jsme se lépe pohybovat a přidali jsme góly,“ oddychl si Brůna a dodal: „Zápas splnil účel, 
ale spíše mě překvapili hráči jednadvacítky. Akademici nehráli v utkání dobře.“

Česká republika U21 – Univerzitní tým ČR 4:5 (2:2)

Branky a nahrávky: 13. Šarközy (Sznapka), 14. Šarközy (Künstner), 36. Künstner (Sznapka), 
40. Šarközy (10 m kop) – 9. Křemen (Černý), 20. D. Drozd (Janečka), 23. Šipka (Baran), 24. 
Šipka (Černý), 27. Šipka (Sop).

Sestava ČR U21: Hůla (Němec) – Zajíček, Buchta, Klíma, Blahuta, Sznapka, Hájek, Šarközy, 
Künstner, Doležal, Sita. Trenér Marek Kopecký.

Sestava akademiků: Janečka (Vavrek) – Sop, Drozd P., Drozd D., Neumann, Baran, Ovčačík, 
Černý, Kubelka, Mažári, Šipka, Křemen, Kubát. Trenér Martin Brůna.

Česká reprezentace do 21 let vyhrála svůj nedělní zápas na turnaji 4CUP v Hodoní-
ně nad univerzitním týmem Slovenska 2:0.

Česká lvíčata získala parádní vítězství. O výhře nad slovenskými akademiky Češi rozhodli ve druhé 
půli, kdy padly jediné dva góly zápasu. Nejprve se trefil Doležal a v poslední minutě pečetil výsledek 
střelou do prázdné brány Sznapka.

„Kluci navázali na včerejší výkon. Odvedli skvělou práci. Jsme velmi spokojení s tím, co před-
vádí a jak hrají. Hlavně mě těší, že dokážou do své hry přenést prvky, které jsme trénovali 
na soustředění v Kadani. Navíc je to vše podpořené dobrými výsledky. Jsme spokojení,“ netajil 
trenér týmu Marek Kopecký.

Podle něj rozhodlo nadšení českých hráčů: „Kluci plnili taktické pokyny do poslední chvíle. Hráli 
jsme trpělivě, a i když jsme měli rozhodnout daleko dřív, tak nám to tam nepadalo. Nakonec 
rozhodla první branka zápasu sedm minut před koncem. Zaslouženě jsme utkání vyhráli.“

Univerzitní tým Slovenska – Česká republika U21 0:2 (0:0)

Branky a nahrávky: 33. Doležal (Šarközy), 40. Sznapka.

Sestava ČR U21: Hůla (Němec) – Zajíček, Buchta, Klíma, Blahuta, Sznapka, Hájek, Šarközy, Kün-
stner, Doležal, Sita. Trenér Marek Kopecký.

Sestava UT Slovenska: Kušnír (Marko) – Kováč, Sujlič, Gajdacz, Hudek, Kulich, Pyšný, Gajdošík, 
Klanica, Baláž, Bačík, Dobrota, Jakuba.

Turnaj v Hodoníně otevřelo 
české derby. vyhráli akademici

výborný výkon jednadvacítky 
znamenal výhru nad slováky



Česká futsalová reprezentace do 21 let dokázala porazit v pondělním utkání Grón-
sko 6:5. Díky poslednímu zápasu na turnaji 4CUP v Hodoníně skončila na celkovém 
druhém místě.

Češi po první půli vedli 3:2, ale na začátku druhé udeřil soupeř. Gróňané třemi góly výsledek zvrá-
tili a vedli 5:3. Jenže Češi se nepoložili a v rozmezí 35. až 38. minuty třemi góly rozhodli o svém 
vítězství!

„Nerad chválím, ale musím před kluky smeknout,“ prohlásil trenér reprezentace Marek Kopecký. 
Přitom má v týmu několik hráčů z nadějné generace U19. „Ve všech třech zápasech kluci předvedli 
maximum a hráli vyrovnané zápasy s daleko staršími soupeři. I s Grónskem nás nepříznivý 
stav nepoložil a dokázali jsme výsledek obrátit,“ žasl kouč U21.

V přípravě se lvíčata zaměřila také na power play s brankářem Němcem, a právě český brankář dal 
z této akce úvodní gól zápasu. V závěru pak power play pomohla Čechům otočit skóre. „Věděli 
jsme, že Grónsko bude mít fyzicky navrch a bude důraznější. Pomáhali jsme si proto s bran-
kářem v poli. Hrál velmi dobře a díky tomu, že jsme hosty dokázali zatlačit, tak jsme výsledek 
otočili,“ uvedl Marek Kopecký.

Hráči ročníku 2000 jsou velmi silní a na každé akci úspěšní. Roste nám další generace výjimeč-
ných hráčů? „Jako důležité vidím, že s těmito kluky máme skoro každý měsíc akci. Dříve jsme 
se scházeli jednou za čtvrt roku. Nyní jsme pohromadě a je to znát. Kluci plní pokyny a věci, 
které trénují, dokážou je přenést do hry. Taktické pokyny nám tak nezapadnou, jen jim je vždy 
připomeneme,“ pochvaloval si Kopecký.

Grónsko – Česká republika U21 5:6 (2:3)

Branky a nahrávky: 6. Jensen, 20. Jensen (Reimer), 21. Jensen, 22. Jensen, 29. Berthelesen – 5. 
Němec (Šarközy), 5. Šarközy, 17. Buchta (Šarközy), 35. Künstner (Šarközy), 36. Blahuta (Zajíček), 
38. Zajíček (Šarközy).

Grónsko: Mikaelsen – Fleischer, Ezekiaassn, Thorleifsen, Zeeb, Jensen, Berthelsen, Reimer, Bro-
berg, Reimer, Hermann, Rosing, Kreitzmann, Lund.

Česká republika U21: Němec (Hůla) – Zajíček, Buchta, Klíma, Blahuta, Sznapka, Hájek, Šarközy, 
Künstner, Doležal, Sita. Trenér Marek Kopecký.

Parádní obrat proti Grónsku. 
jednadvacítka končí druhá

kOneČné POřadí Turnaje

1.	Univerzitní	tým	ČR		 3		 3		 0		0		 19:5		 9
2.	Česká	republika	U21		 3		 2		 0		1		 12:10		 6
3.	Grónsko		 3		 1		 0		2		 12:12		 3
4.		Univerzitní	tým	Slovenska		3		 0		 0		3		 2:18		 0



Ostravská hala Sareza uvidí v sobotu korunovaci mistra České republiky 
v ženském futsalu. Sedm titulů v řadě obhajuje vysočanská Slavia. Vysoko 
však míří i jiné týmy a vy byste měli být u toho!

Domácí Baník zahájí mistrovství prvním zápasem v 9 hodin ráno, kdy na souboj v základní 
skupině vyzve Tequilky Chlebičov, které obhajují loňské stříbro. „Hrajeme doma a máme 
ty nejvyšší ambice. Ženský futsal je trochu komplikovaný v tom, že skončí fotbaly 
a spousty hráček je zraněných. Sestavu lepíme, ale hrajeme doma. Věřím, že se z toho 
naše holky nesesypou. Rádi bychom se dostali vysoko,“ usmíval se Dušan Vozárik, který 
má turnaj organizačně na starosti a je také vedoucím mužstva v Baníku.

Pro jeho tým by byla medaile úspěchem. „To už by se nám oholil i trenér, který má půl 
roku zarostlou bradu a řekl, že se oholí ve chvíli, kdy získáme medaili,“ smál se Vozárik. 
Ostravačky požene i divácká kulisa. Na turnaj je vstupné zdarma. „Dobře spolupracujeme 
s fotbalovými kluby, takže propagace turnaje probíhá na všech webech,“ odtajnil orga-
nizátor MČR.

Sedm titulů v řadě získala Slavia Sokol Vysočany. Může letos pražské futsalistky někdo 
sesadit z trůnu? „Měli namále už loni,“ připomněl Vozárik a pokračoval: „Tequilky 
ve finále dojely na fyzickou kondici. Slávistky jsou o něco mladší. Některé týmy při-

jedou hodně silné 
a třeba se někomu 
povede sesadit 
mistra z trůnu. 
Zajímavý tým má 
Liberec, Tequilky 
a hodně dobře pra-
cuje i Plzeň. Čeká 
nás rozhodně zají-
mavý turnaj.“

Základní skupiny 
skončí krátce před 
třetí hodinou. Od 15 
hodin je pak na pro-
gramu play off. 
Finále by se mělo 
rozehrát v 19 hodin.

Mistrovství žen je tady. 
slavia prahne po osmém titulu. 
Baník chce medaili



Český univerzitní tým vyhrál i své druhé utkání na turnaji 4CUP v Hodoníně. V ne-
děli porazil Grónsko 4:1.

Dva góly českého celku vstřelil Pavel Drozd. Z branky se radovali také Patrik Mažári a David 
Černý. Gróňané snižovali na 1:3 čtyři minuty před koncem z power play.

„Tvrdé utkání,“ oddychl si trenér akademiků Martin Brůna a pokračoval: „Soupeř na nás 
vyrukoval s osobní obranou a dělal nám velké problémy. Rozhodčí pustili volnou hru. Oba 
týmy do toho pěkně zajížděly. Mrzí nás zranění Ovčačíka, které však nebylo zapříčiněné 
soupeřem. Zřejmě si poranil křížový vaz v koleni.“

A co podle Brůny zápas rozhodlo? „Po obměnění sestavy kluci konečně plnili to, co jsme 
jim řekli. Jednotlivé čtyřky měly za úkol hrát jiným systémem, což dělaly. V prvním polo-
čase jsme byli lepší na míči a zaslouženě jsme vedli. Ve druhé půli hráli Gróňané osobku, 
ale my jsme zůstali v pohybu. Rychlostí na míči jsme je přehrávali,“ odpověděl Brůna.

Grónsko – Univerzitní tým ČR 1:4 (0:2)

Branky a nahrávky: 36. Nukannguaq (Broberg) – 7. P. Drozd (Křemen), 12. Mažári (D. Drozd), 
26. P. Drozd (Ovčačík), 34. Černý.

Grónsko: Mijkaelsen – Fleischer, Ezekiaassn, Thorleifsen, Zeeb, Jensen, Berthelsen, Reimer 
E., Hermann, Rosing Ba., Kreutzmann, Lund, Broberg, Reimer N., Frederiksen, Nukannguaq, 
Rosing Bas. Trenér René Olsen.

Univerzitní tým ČR: Janečka (od 21. Vavrek) – Sop, Drozd P., Drozd D., Neumann, Baran, 
Ovčačík, Černý, Kubelka, Mažári, Šipka, Křemen, Kubát. Trenér Martin Brůna.

Čeští akademici zvládli výborně i poslední zápas turnaje 4CUP v Hodoníně. 
V pondělí přehráli Univerzitní tým Slovenska jednoznačně 10:0.

Český tým tak turnaj ovládl s plným počtem bodů. Hattrickem se znovu blýskl Šipka.

„Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou. Odehráli jsme nejsnadnější zápas na tur-
naji. Bylo vidět, že Slováci mají na turnaji nejslabší tým. Výsledek je nakonec ještě 
milosrdný, protože jsme spousty šancí nedali. Soupeř vystřelil na naši bránu asi jen pět-
krát,“ počítal trenér akademické reprezentace Martin Brůna a pokračoval: „Chtěli jsme, aby 
si zahráli všichni zdraví hráči, což se podařilo. Jsem rád, že jsme turnaj vyhráli.“

Marek Kopecký mluvil po prvním zápase turnaje o nutnosti soustředění pro univerzitní repre-
zentaci před MS. Totéž si myslí i Brůna: „Individuality a jména máme v týmu skvělé. Nyní 
z nich musíme utvořit tým. První dva zápasy nám ukázaly, že je potřeba ještě jedno 
soustředění, abychom se pořádně sehráli a přivezli z mistrovství světa nějaký parádní 
úspěch.“Čeští akademici zvládli výborně i poslední zápas turnaje 4CUP v Hodoníně. V pon-
dělí přehráli Univerzitní tým Slovenska jednoznačně 10:0.

Český tým tak turnaj ovládl s plným počtem bodů. Hattrickem se znovu blýskl Šipka.

„Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou. Odehráli jsme nejsnadnější zápas na tur-
naji. Bylo vidět, že Slováci mají na turnaji nejslabší tým. Výsledek je nakonec ještě 
milosrdný, protože jsme spousty šancí nedali. Soupeř vystřelil na naši bránu asi jen pět-
krát,“ počítal trenér akademické reprezentace Martin Brůna a pokračoval: „Chtěli jsme, aby 
si zahráli všichni zdraví hráči, což se podařilo. Jsem rád, že jsme turnaj vyhráli.“

Marek Kopecký mluvil po prvním zápase turnaje o nutnosti soustředění pro univerzitní repre-
zentaci před MS. Totéž si myslí i Brůna: „Individuality a jména máme v týmu skvělé. Nyní 
z nich musíme utvořit tým. První dva zápasy nám ukázaly, že je potřeba ještě jedno 
soustředění, abychom se pořádně sehráli a přivezli z mistrovství světa nějaký parádní 
úspěch.“

Univerzitní tým Slovenska – Univerzitní tým ČR 0:10 (0:6)

Branky a nahrávky: 3. Šipka (D. Drozd), 10. Baran (Černý), 15. Šipka (P. Drozd), 17. Kubelka 
(Baran), 18. Mažári (D. Drozd), 20. Šipka (pen.), 21. D. Drozd (P. Drozd), 24. Černý (Kře-
men), 35. Černý (Kubát), 37. Baran (Šipka).

UT Slovenska: Kušnír, Marko – Kováč, Suljič, Hajdacz, Hudek, Kulich, Böhner, Gajdošík, 
Baláž, Bačík, Dobrota, Jakuba.

UT ČR: Vavrek (Hůla) – Sop, P. Drozd, D. Drozd, Baran, Černý, Kubelka, Mažári, Šipka, 
Křemen, Kubát. Trenér Martin Brůna.

Třetí výhra a akademici slavili 
vítězství na turnaji

Povedenou neděli podtrhli svou 
výhrou akademici



Již třetí ročník veteránské futsalové ligy napíše svou poslední kapitolu v sobotu, 
kdy se ve vsetínské hale Na Lapači odehraje mistrovství České republiky.

Na poslední chvíli se z turnaje odhlásil tým z Brna – 3P Bosonohy. „Omluvili se, protože nedají 
kádr dohromady. Je jich málo. Tuto informaci jsme dostali teprve minulý týden, už nebyl 
čas shánět náhradu. Turnaj bude nakonec sedmičlenný,“ prozradil hlavní organizátor MČR 
Miroslav Vokulič. Aktuální rozpis turnaje stahujte zde!

Vokuličova Mikeska Ostrava, která na turnaji také startuje, byla pokaždé mezi nejlepšími čtyřmi 
celky. „Každý rok si brousíme zuby na vítězství, ale ještě nám to nevyšlo. Snad to klapne 
doma,“ usmíval se futsalový funkcionář.

A může to vyjít. Na mistrovství totiž nedorazí loňský obhájce titulu z Ústí nad Labem. Na pohár 
si však znovu pomýšlí Veteráni Chrudim vedení Petrem Vladykou: „Sestavuji tým horko těžko. 
Letošní termín je složitý, protože končí fotbaly, kde máme samé funkcionáře nebo ještě 
hráče. Do toho všeho se konají rozlučky, ale věřím, že postavíme kvalitní tým.“

Oporou Chrudimi bude brankářská legenda Tomáš Meller, a kromě Petra Vladyky i Petr Popelka 
a další skvělí hráči. Proslýchá se, že by na turnaji mohl startovat i letošní mistr VARTA ligy 
Roman Mareš. „Ano, mluvil jsem s ním, ale jeho start je také nejistý. Řekne mi až na poslední 
chvíli,“ usmíval se Vladyka. Jeho tým první ročník vyhrál a loni bral bronz, když v semifinále 
vypadl na penalty proti pozdějšímu vítězi. „Vždy pomýšlíme na vítězství, letos tomu nebude 
jinak,“ vzkázal Petr Vladyka do Vsetína.

Své zastoupení 
na turnaji bude 
mít i vedení 
Komise futsalu. 
V týmu Defectu 
Praha se objeví 
jak předseda svazu 
Otakar Mestek, 
tak i jeho sekre-
tář Martin Průša. 
„Když vidím 
složení skupiny, 
tak pro nás bude 
úspěchem, když 
s e  d o s t a n e m e 
do semifinále,“ 
prohlásil Otakar 
Mestek.

chrudimští se chtějí vrátit 
na veteránský trůn



Futsal také v Gólu



www.futsalliga.cz


