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Vážení futsalisté!
Do nové sezóny vstupujeme s další novinkou. Chtěli jsme pro vás vylepšit informační
servis, a tak přicházíme s novinkou formou
tohoto bulletinu FUTSAL. Věříme, že se vám
zalíbí více než předchozí verze oběžníku.
V pátek odstartuje CHANCE futsal liga,
ve které se opět můžeme těšit na dramatické bity. Hned ta první mezi Chrudimí
a Teplicemi je velkým lákadlem. Pozadu
však nejsou ani obě skupiny druhých lig. Již
ve středu začala západní skupina zápasem
v Litoměřicích, kde vyhrála Plzeň 4:0. V pátek se rozhoří bojové ohně i na východě.
Jsme rádi, že v prvním čísle tohoto bulletinu
můžeme prezentovat úspěch české futsalové reprezentace na Turnaji 4 zemí v Brně,
kde náš národní tým neztratil ani bod. Teď
se však český tým musí koukat dopředu.

Teplice vidím jako
silného konkurenta Chrudimi
říká v rozhovoru
předseda svazu futsalu
Otakar Mestek

Jiří Novotný

Češi obhájili titul
z Turnaje čtyř

V pátek nás čeká ostře sledovaný los kvalifikace pro Mistrovství Evropy 2016 v Srbsku.
Držme pěsti, ať má náš tým přijatelné soupeře.
Popřát štěstí musíme i ERA-PACKu Chrudim,
který bude v příštím týdnu reprezentovat
náš futsal v základní skupině UEFA Futsal
Cupu, která se hraje od 30. září do 3. října
na zimním stadionu v Chrudimi. Cíle si dává
český mistr jen ty nejvyšší.
Do nové sezóny nám dovolte popřát, hodně sportovních úspěchů a spousty skvělých
zážitků s futsalem!

Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
PR manažer Svazu futsalu ČR
Petr Havlík
FUTis manažer Svazu futsalu ČR

Futsalový
Turnaj 4 zemí
opanovali Češi znovu
bez ztráty bodu

výsledky
českých národních
týmů na turnaji v Brně

jedenadvacítka třetí

V nominaci
do Kuvajtu

se stal nejlepším
hráčem turnaje čtyř
v Brně. Do kasy musel
dát čtyřcifernou částku.

došlo oproti turnaji
zemí v Brně
ke dvěma změnám
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cup
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kvalifikace ME

Chrudim začíná
na konci září pouť za
vysněným postupem

bitva o další EURO
se blíží

SFL a ŠkoFL
začínají další ročníky.
Středoškolská soutěž
už popatnácté!

pozvánky
na první kola
nejvyšších
soutěží

Otakar Mestek: Teplice vidím jako
silného konkurenta Chrudimi
Český futsal stojí opět na prahu nové sezóny. V pátek
večer se naplano rozeběhne další ročník CHANCE
futsal ligy. Koho předseda Komise futsalu FAČR Otakar Mestek považuje za největšího favorita? „Chrudim by letos ještě měla vyhrát, ale Teplice budou
zdatnou konkurencí,“ říkal Mestek během rozhovoru.
Oto, jak se těšíte na start nového ročníku CHANCE futsal
ligy a co od něj očekáváte?
Moc se těším. Každé léto je hodně papírování a připravování. Vymýšlíme, kam český futsal a nejvyšší soutěž posunout.
Máme za sebou, doufám, úspěšné léto. Mimo jiné jsme rozjeli
po dohodě s partnerem ligy projekt nového webu www.chancefutsalliga.cz. Máme za sebou ligová grémia, výměnu log
CHANCE. V lize došlo k zajímavým změnám. Máme dva nováčky a bedlivě sledujeme i kolotoč přestupů. V pořádku proběhlo i licenční řízení, kde kluby potvrdily svou připravenost.
Některé týmy se sice potýkají s ekonomickou krizí, ale liga
začne s mančafty, které si sportovně ligu zaslouží. Nikdo letos
neodstoupil. Já osobně se nejvíc těším na samotné hřiště, když
se začne hrát. Vypadá to, že Chrudim bude mít znovu zdatnou
konkurenci. Teplice mohutně posílily a jsem rád, že hlavně
o české hráče. K tomu mají kvalitní Brazilce. Výborně vypadá
i Benago. Také má reprezentanty a kvalitní zahraniční hráče.
I podle kurzových sázek je největším favoritem na titul FK
ERA-PACK Chrudim. Může znovu vyhrát?
Rozhodně. Je to dost pravděpodobné. ERA-PACK má spousty
zkušeností do závěrečných bojů ligy, kde to je hodně důležité.
Nicméně si myslím, že se Chrudim potýká s generační výměnou, zejména v české části týmu. Roman Mareš má zdravotní
problémy a ze srdce mu přeji, aby se dal do pořádku. Věk Romana a Michala Mareše je však už limitující. Z dalších českých
top hráčů hraje v Chrudimi Rešetár se Slováčkem. Neviděl
jsem nové posily z Brazílie, ale nahradit Douglase bude velmi
těžké. Loni byl rozhodujícím jazýčkem na vahách ve finálové
sérii, kdy to vzal na sebe a zápas otočil. ERA-PACK to nebude
mít lehké. Pokud se mu vyhnou zranění, tak ligu vyhraje.

Favorizujete tedy Chrudim a Teplice. Co takové Benago,
které se přestěhovalo zpátky do Zruče a má podobný kádr
jako Teplice–jednu pětku zahraničních hráčů a druhou českých?
Beni Simitči umí tým poskládat. Uvidíme, jak si poradí s trpělivostí. S tím mají Teplice i Benago problém. Když přijdou nějaké porážky, hned dochází k revolučním krokům. Pokud Benago
dá dohromady tým, jak ho nyní tvoří, tak půjde o nesmírně silné
mužstvo. Má zvláštní styl i filosofii. Beni je navíc vítězný typ.
Benago je podle mého tím třetí týmem. Zřejmě převezme úlohu
Tanga Brno, kde to šlo rozpočtově dolů.
Jak myslíte, že bude vypadat brněnský futsal v Tangu a Helasu. Může se loňský bodový rozdíl mezi nimi vyrovnat?
Myslím, že ano. David Cupák (kapitán Helasu) je velká osobnost. Honza Loup (trenér Helasu) dobře věděl, že sám to hrát
nemůže, tak k němu má dva tři dobré hráče. Helas bude mít
dobré výsledky. Myslím si, že by letos Helas mohl hrát v tabulce výš než Tango.
Kladno vyměnilo trenéra. Navíc David Frič odešel do Sparty. Je to pro ně hodně velké oslabení?
Upřímně řečeno nevím. Nevidím do toho, jak to na Kladně fungovalo. David Frič je rozhodně dobrý hráč i trenér. Asi to oslabení bude. Navíc odešla dlouholetá kladenská trenérská jistota
Petr Hlaváč. Podle mých zpráv dostanou tým na starost staří
mazáci. Může to fungovat, ale systémově to moc nevypadá.
V tabulce skončila na sedmém, respektive osmém místě obě
pražská „S“. Jak jste sledoval jejich progres během léta?
Myslím si, že Sparta bude mít lepší sezónu než loni. Vyměnila vedení a přišel nový trenér. Trochu posílila i hráčsky. Je to
prostě Sparta a ten tlak tam je. Nemůžou hrát sedmý nebo
osmý flek. To je hodně málo. Cítím tam větší ambice. David
Frič (nový trenér) bude chtít Spartu posunout výš. Co se týká
Slavie, tam je velký srdcař Dan Kolman (prezident). Také tam
dochází k určitým změnám v realizačním týmu. Dan zacílil i na
posílení kádru o nějaké fotbalisty. I ze Slavie jdou signály, že
tým posouvají kvalitativně výš. Myslím si, že Sparta a Slavie si
rozdělí pátou a šestou příčku.

Play off loni uteklo Vysokému Mýtu. Zřejmě se Nejzbach
bude chtít vrátit zpátky do první osmičky.
Když vezmu Vysoké Mýto, opět mám jen pozitivní zprávy.
Snaží se klub někam posunout. Angažovali trenéra Marka Kopeckého. Jde o ambiciózního trenéra. Navíc má Nejzbach své
specifické prostředí, menší halu a reprezentačního brankáře
Libora Gerčáka. Trenér je chytrý, stahuje si i nějaké zkušené
hráče. Ví, že to nemůže hrát jen s mladými. Podle posledních
zpráv by je měli posílit i Petr Vladyka s Petrem Popelkou. Tým
Nejzbachu bude zřejmě mix dravého mládí s Gerčákem v bráně a společně s nimi zkušení hráči. Věřím v návrat Nejzbachu
do play off.
V soutěži se těšně zachránil nováček z Hradce Králové.
Nyní ho čeká druhá sezóna, o které se říká, že bývá ještě
těžší než ta první. Bude to platit i pro Hradec?
Myslím, že ano. Z Hradce zatím signály, že by tým někam posunuli, nemám. Hráčsky i trenérsky je klub stejný. Na druhou
stranu však posílil ekonomicky a přejmenoval se na Mados
MT. Budou to mít však hodně těžké.
A v neposlední řadě, co říct na adresu nováčků? Mělník
a Třinec se po několika letech vrátily do nejvyšší soutěže.
Oba týmy to budou mít těžké. Počítám, že oba celky společně s Hradcem Králové, si to rozdají o záchranu. Rozdíl mezi
první a druhou ligou je nepopíratelný. U nováčků občas bývá
problém, že musí volit mezi dvěma filosofiemi. Za prvé, buď
dát možnost hrát ligu těm, kteří si ji vykopali, anebo kádr posílit, což je hodně citlivé. Co mám zprávy, tak Mělník i Třinec
do part, které postup vykopaly, zasahovat nechtějí, což dle
mých zkušeností nevěstí nic dobrého.

Futsalový Turnaj 4 zemí
opanovali Češi znovu
bez ztráty bodu
Turnaj 4 zemí v Brně se české futsalové reprezentaci
povedl na jedničku. Výběr Tomáše Neumanna neztratil ani bod a obhájil rok starý triumf z Maďarska.
Na souběžně hraném turnaji jednadvacítek skončili
Češi třetí.
Český tým začal těsným vítězstvím 4:3 nad Polskem, i když
vedl už 4:1. Druhý den si národní tým poradil podobným způsobem s Maďarskem a do závěrečného zápasu se Slováky šel
s cílem turnaj vyhrát. Čechům stačila remíza, ale výsledek 10:1
hovoří za vše. Češi vítězství obhájili.
Česká jednadvacítka bodovala na turnaji jen jednou. Po porážkách s Polskem a Maďarskem remizovali Češi se Slovenskem
2:2 a zajistili si tak třetí místo.
Konečné pořadí českého trenér Tomáše Neumanna potěšilo:
„Výsledek je velmi potěšující. Vyhráli jsme turnaj i bez hráčů ERA-PACKu. Zároveň je to výsledek zavazující. Nominace na turnaj do Kuvajtu se mi nebude skládat lehce. Mám
z toho těžkou hlavu. Všichni hráči ukázali, že do národního
týmu patří.“
Neztratili se ani nováčci – brankář Vahala a útočník Salák. „Ondra Vahala potvrdil svůj brankářský vzestup. Má sice ještě
nějaké nedostatky, hlavně v rozehrávce, ale je to univerzální
brankář, kterého jsme dokázali využít i při power play. Co
se týká Michala Saláka, tak také on splnil, co měl a konečně
se v utkání se Slovenskem prosadil i gólově,“ chválil Neumann.

Nejlepším hráčem turnaje se stal
Jiří Novotný
Český reprezentant Jiří Novotný převzal od direktoriátu turnaje cenu pro nejlepšího hráče. V posledním
zápase se Slovenskem dokonce zaznamenal sedm
bodů.
Jirko, v posledním zápase jste se podílel na sedmi gólech
z deseti. Pamatujete v reprezentaci podobný zápas?
Rozhodně si takový zápas nepamatuji. Možná někdy v lize. Co
se týká reprezentace, tak jde o první utkání, které se mi takhle
hodně povedlo. Dal jsem svůj první hattrick v reprezentaci. To,
že jsem k tomu přidal ještě nějaké nahrávky a vyhráli jsme deset
jedna, je jenom plus.
V čem to utkání se Slováky bylo tak jednoduché?
Bylo to naším přístupem. Nechtěli jsme dopustit to, co se stalo
Polákům, kteří se Slovenskem prohráli. Zápas trochu podcenili
a pak se jim to vymstilo.
Je Turnaj 4 zemí dobrým odrazovým můstkem do náročné
reprezentační sezóny, která vyvrcholí březnovou kvalifikací
na Mistrovství Evropy?
Rozhodně ano. Čtyři dny, které jsme v Brně strávili, jsme trénovali zejména standardní situace. I na turnaji jsme z nich dali
několik branek. Je vidět, že soupeře můžeme překvapit. Na to
budeme chtít navázat v Kuvajtu i samozřejmě v kvalifikaci.
Stal jste se nejlepším hráčem turnaje, dal jste hattrick. Kolik musíte dát do reprezentační pokladnice?
Myslel jsem, že už mám všechno splacený, ale kluci mi to docela spočítali. Jedná se o čtyřmístnou částku. (smích)

Výsledky českých týmů
Polsko – Česká republika 3:4 (0:1)
Branky a nahrávky: 31. Kubik (Budniak), 37. Mikolajewicz (Solecki), 39. Kielpinski (Solecki)–7. Belej (Záruba), 25. Seidler
(Belej), 27. Záruba (Seidler), 36. Kovács (Vahala). Rozhodčí:
Horváth (HUN) – Ježík (SVK). ŽK: Holý (CZE). Diváci: 211.
Česká republika: Vahala–Kovács, Belej, Záruba, Seidler – Holý,
Janovský, Sláma, Salák. (Gerčák – Lištván, Rodek, Cupák, Novotný) Trenér Tomáš Neumann.
Česká republika – Maďarsko 5:3 (2:1)
Branky: 3. Cupák (Rodek), 9. Belej (Seidler), 32. Seidler (Belej),
32. Cupák (Rodek), 35. Kovács (pk)–2. Rábl (Lódi), 32. Dróth
(Lódi), 39. Lovas (Dávid). Rozhodčí: Ježík (SVK) – Frak (POL).
ŽK: Öreglaki, Tatai (oba HUN). Diváci: 190.
Česká republika: Vahala (Gerčák) – Lištván, Novotný, Rodek,
Cupák – Belej, Kovács, Záruba, Seidler. (Holý, Janovský, Sláma,
Salák) Trenér Tomáš Neumann.
Slovensko – Česká republika 1:10 (1:5)
Branky a nahrávky: 15. Doša (Mikulišin) – 2. Novotný (Lištván),
9. Novotný (Rodek), 14. Rodek (Novotný), 15. Cupák (Novotný),
18. Lištván (Novotný), 26. Salák (Holý), 28. Belej (Seidler), 34.
Novotný (Cupák), 34. Cupák (Novotný), 38. Cupák (Kovács).
Rozhodčí: Ježík (SVK) – Henych (CZE). ŽK: Doša – Cupák.
Diváci: 230.
Česká republika: Gerčák (32. Vahala) – Rodek, Lištván, Cupák,
Novotný – Sláma, Salák, Holý, Janovský – Kovács, Belej, Záruba, Seidler. Trenér Tomáš Neumann.
Konečná tabulka Turnaje 4 zemí
1. Česká republika
3-0-0 19:7 9
2. Maďarsko
1-0-2 9:7 3
3. Polsko
1-0-2 9:11 3
4. Slovensko
1-0-2 8:20 3
Nejlepší střelec: Martin Doša (Slovensko, 5 branek)
Nejlepší brankář: Ondřej Vahala (Česká republika)
Nejlepší hráč: Jiří Novotný (Česká republika)
Polsko U21–Česká republika U21 5:3 (4:0)
Branky: 3. Omylak, 3. Biel, 8. Biel, 14. Biel, 38. Musial – 24.
Gabčo, 31. Hrubý, 32. Gabčo. Rozhodčí: Ježík (SVK) – Horváth
(HUN). ŽK: Musial, Piskorz, Biel–Gabčo, Tachtadžis. ČK: 31.
Biel (POL). Diváci: 100.
Česká republika: Růžička, Sikora–Homola, Schneider, Tachtad-

žis, Šidla–Vavřač, Vobořil, Gabčo, Šplíchal, Jiráský, Hrubý, Cupák, Kuč. Trenér Marek Kopecký.
Česká republika U21 – Maďarsko U21 2:3 (0:2)
Branky: 32. a 40. Hrubý–13. Bognár, 18. Gulyás, 26. Szabó.
Rozhodčí: Henych (CZE) – Horváth (HUN). ŽK: Homola, Hrubý, Gabčo (vš. CZE). Diváci: 70.
Česká republika: Sikora (Růžička) – Homola, Gabčo, Tachtadžis,
Šidla – Vavřač, Vobořil, Schneider, Šplíchal, Jiráský, Hrubý, Cupák, Kuč. Trenér Marek Kopecký.
Slovensko U21 – Česká republika U21 2:2 (2:1)
Branky: 3. Holák, 17. Hudáček – 1. Tachtadžis, 29. Kuč. Rozhodčí: Horváth (HUN) – Frak (POL). ŽK: Bohmer, Tkáčik, Kelíšek
(vš. SVK). Diváci: 60.
Česká republika: Dang (Růžička) – Vavrač, Homola, Vobořil,
Gabčo, Schneider, Šplíchal, Tachtadžis, Jiráský, Hrubý, Šidla,
Chlad, Kuč. Trenér Marek Kopecký.
Konečná tabulka Turnaje 4 zemí
1. Polsko U21
3-0-0 14:9 9
2. Maďarsko U21
2-0-1 10:8 6
3. Česká republika U21 0-1-2 7:10 1
4. Slovensko U21
0-1-2 4:8
1
Nejlepší střelec: Lukasz Biel (Polsko, 5 branek)
Nejlepší brankář: Áron Kovács (Maďarsko)
Nejlepší hráč: Tomasz Kriezel (Polsko)

V nominaci do Kuvajtu
došlo oproti turnaji v Brně ke dvěma změnám

SFL a ŠkoFL
začínají další ročník

Šéftrenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann nominoval svůj tým na říjnový turnaj v Kuvajtu.
Z nominaci na Turnaj 4 zemí v Brně vypadli tepličtí Zdeněk Sláma a Michal Salák. Nahradili je chrudimští
futsalisté Matěj Slováček a Lukáš Rešetár.
Futsal Continental Cup 2014 je novým futsalovým turnajem napříč kontinenty. Hrát se bude od 23. do 28. října v Kuvajtu. Los
turnaje proběhne 21. října. Český výběr se utká s opravdu kvalitními celky. Evropu, kromě našeho výběru, zastupují na turnaji
i mistři Evropy z Itálie. Americký kontinent reprezentuje Brazílie, Argentina a Guatemala. Afriku zase Egypt. Z Asie přiletí
na turnaj Japonsko a nebude ani pochopitelně chybět domácí Kuvajt.

Fotbalová asociace ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních
klubů přichází s již 15.ročníkem fotbalové/futsalové
soutěže pro všechny střední školy –„Středoškolskou
futsalovou ligou a s pátým ročníkem „Školní futsalové
ligy 9 a 7“. SFL a ŠkoFL nabídnou šanci desetitisícům
chlapců a děvčat, registrovaných i neregistrovaných
ve fotbalovém svazu!

Po povedeném Turnaji 4 zemí v Brně nebylo sestavování nominace vůbec jednoduché. „Rozhodování pro mě bylo velmi
těžké. Všichni hráči zahráli podle mých představ. Nakonec jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl,“ řekl trenér Tomáš
Neumann, který nenominoval oproti Brnu Slámu se Salákem. „Zdeňka Slámu znám moc dobře, proto jsem dal šanci třeba
Janu Lištvánovi, aby se prosadil proti velkým soupeřům. Ukázal mi, stejně jako Marcel Rodek, že do týmu patří. Nyní
dostávají další šanci, aby se předvedli ne proti Maďarům, Slovákům a Polákům, ale třeba proti Brazílii, Itálii nebo
Argentině.“

Formuláře přihlášek jsou k dispozici na internetových stránkách SFL a ŠkoFL 2014/2015 (fotbal.cz a dále pod odkazem
SFL, ŠkoFL 9 nebo ŠkoFL 7). Zvlášť se hrají soutěže chlapců
a zvlášť dívek, celkem tedy šest různých soutěží. Přihlášky lze
zasílat do 30.9. výhradně na email SFL@fotbal.cz, SkoFL9@
fotbal.cz resp SkoFL7@fotbal.cz.

Do týmu se vrací kapitán Lukáš Rešetár a Matěj Slováček. „Vycházel jsem z toho, že se vrátí Lukáš Rešetár s Matějem Slováčkem, tudíž jsem musel vyřadit dva hráče. Připraveni tedy budou Zdeněk Sláma s Michalem Salákem, ale znovu opakuji, oba podali skvělé výkony. Není to rozhodně definitivní a určitě ještě šanci v nároďáku dostanou,“ slíbil Neumann.
V týmu nechybí ani úspěšný brankář z Brna Ondřej Vahala. „Vahala ukázal své schopnosti,“ podotkl kouč českého týmu.
„Znovu si zaslouží být v týmu. Kubu Žďánského z Chrudimi dobře znám. Už chytal na velkých turnajích. Jsem zvědavý, jak Vahala snese zátěž a vypětí proti nejlepším týmům světa.“
Seznam jmen do Kuvajtu přišel poměrně brzy. Hraje se totiž až na konci října. „Nominace se moc měnit nemůže. Kuvajťané
mají nominaci postavenou jako na mistrovství světa. Musel jsem už před měsícem poslat dvacetičlenný seznam hráčů,
ze kterého jsem musel vybrat čtrnáct futsalistů. V pátek byla uzávěrka finální nominace. Tam už nelze nic měnit, jen
v případě zranění,“ vysvětlil Tomáš Neumann.
Brankáři:
Libor Gerčák (Nejzbach Vysoké Mýto)
Ondřej Vahala (Benago Zruč n. S.)
Hráči do pole:
Michal Belej (Tango Brno)
Jan Janovský (Bielsko Biala)
Marcel Rodek (Benago Zruč n. S.)
Michal Seidler (Slov-Matic Bratislava)
Radim Záruba (Tango Brno)
David Cupák (Helas Brno)
Michal Holý (Balticflora Teplice)
Michal Kovács (Balticflora Teplice)

Jan Lištván (Benago Zruč n. S.
Jiří Novotný (Balticflora Teplice)
Matěj Slováček (FK ERA-PACK Chrudim)
Lukáš Rešetár (FK ERA-PACK Chrudim)
Náhradníci:
Jakub Žďánský (FK ERA-PACK Chrudim)
David Frič (Sparta Praha)
Tomáš Štverák (Benago Zruč n. S.)
Michal Mareš (FK ERA-PACK Chrudim)
Michal Salák (Balticflora Teplice)
Zdeněk Sláma (Balticflora Teplice)

Česká republika bude rozdělena na dvě konference–západní
a východní každá konference bude mít čtyři divize. Přihlášená
mužstva budou nalosována do soutěžního pavouka s maximální
snahou o zohlednění regionálního principu.

Teplice – Chrudim. Futsalový bonbónek hned na úvod ligy

Start CHANCE futsal ligy je za dveřmi. V pátek
se odehraje hned pět ze šesti utkání prvního kola.
Nejlákavějším duelem bude ten v Chrudimi. Domácí
ERA-PACK přivítá od 20 hodin Balticfloru Teplice, která má českému mistrovi po loňském finále co vracet.
1. kolo CHANCE futsal ligy
pátek 26. září od 20 hodin

FK ERA-PACK Chrudim – FC Balticflora Teplice
(SH Chrudim)
Repríza loňského finále. Liga asi nemohla začít lépe. Obzvlášť,
když se v přípravě dařilo oběma celkům. Chrudim posílala tým
o Kilmera, Alvarita a Paulinha. Odešel jí ovšem nejlepší hráč finálové série Douglas. Tým je však odhodlaný získat jedenáctý titul
ve své historii a ideální by pro Chrudim bylo začít vítězstvím. Jednu velkou ztrátu však ERA-PACK utrpěl. Do hry ještě nějaký čas
nezasáhne legenda futsalu Roman Mareš, který si nechal operovat
koleno.
Ani Teplice v přestupním období nezaháleli. Tým povede nově
hrající trenér Giva, který si přivedl zahraniční hráče Jeronima,
Marcia a Sidneie. Velkým českým transferem byl přesun reprezentanta Michala Kovácse z Tanga na sever Čech. Tepličtí se do sezóny odráží z dobré přípravy, ve které vyhráli snad vše, co se dalo.
Cílem Balticflory do nové sezóny je zisk titulu
.
SK Olympik Mělník – Mados MT Hradec Králové
(SH Neratovice)
Nováček z Mělníka hostí loni desátý tým tabulky CHANCE futsal
ligy Mados MT Hradec Králové, který se těsně zachránil.
„Po třech letech se vrací do Neratovic první liga a už jen tohle by
mělo být velké lákadlo,“ zval fanoušky Olympiku Mělník trenér
týmu Pavel Šuba a pokračoval: „Jsem přesvědčen, že diváci uvidí

Los kvalifikace
ME: Češi mohou
do Polska, ale
i do Ázerbájdžánu

velice dramatické a vyrovnané utkání, plné bojovnosti a nasazení.
Doufám, že bude k mání i dobrá futsalová hra, hodně šancí a taky
gólů.“
Hradečtí futsalisté jsou s losem soutěže spokojení. „Na první kolo
jsme dostali našeho předloňského soupeře v boji o postup do první
ligy. Los se zdá být velmi příjemný, ale určitě nás nečeká lehký
soupeř. Jdeme do utkání s tím, že chceme uspět a odvézt si z Mělníku tři body,“ zdůraznil manažer týmu Miloš Němeček a navázal: „K úspěchu by nám měli pomoci i nové tváře v sestavě–Váňa,
Srkal a Beran. Věřím, že rozhodne zkušenost a motivace trenéra
Hoffmana.“
FK SAT-AN Kladno – Helas Brno
(SH Kladno)
Na Kladně se na úvod sezóny očekává vyrovnaný boj. Domácí mají Helasu co vracet. Loni s nimi doma v televizním utkání
prohráli. Satani do sezóny vstupují bez své hlavní hvězdy Davida
Friče, který kývnul na trenérské angažmá ve Spartě. Navíc u mužstva skončil trenér Petr Hlaváč. Kádr opustil také Marek Chrobák,
který bude hrát druhou ligu za Gardenline Litoměřice. Na Kladno
se naopak z Benaga vrátil Petr Šnídl.
Brněnský Helas nedoznal žádné výrazné změny. V kádru i nadále pokračuje zkušený brankář David Šimon, který bude předávat
své umění mladé reprezentační naději Robertu Dangovi. Tým bude
opět spoléhat na futsalové umění kapitána Davida Cupáka, kterému výborně sekundují hráči jako Lacko, Lidmila, Sýkora nebo
Ovčačík.
FC Benago Zruč n. S. – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto
(SH Zruč n. S.)
Benago chce ve staronovém domácím prostředí ve Zruči nad Sázavou zahájit úspěšnou šňůru zápasů. „S Nejzbachem jsme odehráli
snad historicky první zápas lize a máme s nimi nejvíce vzájemných
zápasů. Je to těžký soupeř, který hraje tvrdě a s dlouhými výhozy

Gerčáka na dlouhány typu Semerád, Michalec či Vladyka,“ prozradil hlavní zbraň soupeře domácí trenér Beni Simitči. „Letos posílili a přišel i nový trenér Kopecký, takže osobně očekávám velmi
těžký zápas, ale přes veškerou úctu a respekt vůči Nejzbachu, nic
jiného než výhru neočekávám,“ zdůraznil zručský trenér.
Hosté z Vysokého Mýta přijedou s novým trenérem Markem Kopeckým i se staronovými hráči. Do mužstva se ze Sparty vrátili Pavel Formánek a Miroslav Semerád. Z Chrudimi zavítal do Nejzbachu i Petr Popelka. V týmu pochopitelně nechybí ani brankářská
jednička Libor Gerčák.
FC Tango Brno – AC Sparta Praha
(SH Vodova Brno)
Do Brna přijede Sparta. To už hovoří samo o sobě. Tango sice
přes léto bojovalo s finančními problémy, ale do nové sezóny jde
připravené a odhodlané Spartu porazit. „Fanoušci se mohou těšit
na omlazený tým. Z kádru odešli Brazilci a dva reprezentanti Kovács se Seidlerem, i tak máme silné mužstvo,“ upozornil prezident
klubu Jiří Štěrba a navázal: „Hráči jsou odhodlaní navázat na předchozí úspěšné roky Tanga. Pevně věřím, že nebudeme hrát v lize
podřadnou roli. Máme nového trenéra Vlastu Bartoška, který je zárukou kvality naší přípravy. Věřím, že Spartu nemile překvapíme.“
Sparta má nového trenéra Davida Friče a odhodlaný, který chce
vyhrávat. „V prvním kole nás čeká třetí tým loňského ročníku Tango Brno. Po dlouhé a kvalitní přípravě se všichni těší na první mistrovské utkání, ve kterém budeme chtít maximálně uspět, i když to
rozhodně nebude jednoduché utkání. Především pak proto, že nový
trenér Tanga Vlastimil Bartošek zná spoustu hráčů Sparty ze svého
dřívějšího působení v Praze v jiném klubu,“ uvědomoval si před
zápasem nový kapitán Sparty Miroslav Rott.
Zápas Třince se Slavií Praha se odehraje 28. října 2014 před
kamerami České televize ve zbrusu nové hale v Třinci.

Česká futsalová reprezentace má v UEFA rankingu
výborné postavení. Pro páteční losování kvalifikace
Mistrovství Evropy 2016 v Srbsku je na 7. místě, tudíž
se udržela v tom nejlepším losovacím koši.

Česká republika ví jistě, že nepojede do Chorvatsko, které má
pro losování stejnou pozici (1). Národní tým však může zavítat
na půdu silných soupeřů do Rumunska, Slovinska nebo Ázerbájdžánu. Přijatelné skupiny by byly v Polsku, Makedonii i Bosně.

Los kvalifikace proběhne v pátek od 14 hodin v sídle
UEFA. Sedm hostitelských států bude pořádat jednu
skupinu, z níž vítězové postupují přímo na EURO. Týmy
na druhých místech a nejlepším tým na třetím místě,
půjdou do baráže. Hlavní fáze kvalifikace se odehraje od 17. do 22. března 2015.

Hostitelé
Chorvatsko (pozice 1)
Rumunsko (pozice 2)
Slovinsko (pozice 2)
Ázerbájdžán (pozice 2)
Bosna a Hercegovina (pozice 3)
Polsko (pozice 3)
Makedonie (pozice 3)

druhé ligy odstartovaly již ve středu, Indoss
se chce vrátit mezi elitu a začal výhrou
Zatímco nejvyšší futsalová soutěž se naplno rozeběhne až v pátek, kolotoč druholigových soutěží se roztočí o dva dny dříve, kdy v předehrávce II. ligy Západ
hostí Radobýl Litoměřice plzeňský INDOSS. V pátek
pak odstartuje i II. liga Východ.
1. kolo II. ligy Západ
Radobýl Litoměřice–Indoss Plzeň 0:4 (0:1)
Branky: Vnuk 2, Šíša, Kasík
Ve středu byla zahájena druhá nejvyšší soutěž, respektive její
západní skupina. Indoss Plzeň si zajel do Lovosic pro první tři
body, když porazil domácí Radobýl Litoměřice. Dvěma góly
se blýskl bývalý reprezentant do 21 let Tomáš Vnuk.
Robert Mühlfait (Litoměřice): „Rozhodla kvalita soupeře, proměňování šancí. Zápas se zlomil ve druhém poločase, kdy jsme
inkasovali na 0:2. Do té doby jsme byli vyrovnaným soupeřem.“
Petr Kučera (Indoss): „Nevěděli jsme pořádně, co od druhé ligy
futsalu čekat. Začátek soutěže jsme zvládli, výsledek odpovídá předvedené hře. Utkání jsme měli rozhodnout o něco dříve,
jsme rádi za čisté konto a za první tři body.“
Gardenline Litoměřice – Boca Chotěboř (pátek 20.20)
Do ochozů lovosické haly Chemik zve Gardenline všechny fanoušky futsalu i sportu obecně. „Na soupeře z předaleké Chotěboře budeme vyrukovat v čele s ex-ligovým šutérem Tomášem
Pěšírem, bývalým reprezentantem Polska Márou Chrobákem
a dalšími posilami. Ukázat se však budou chtít i domácí borci
jako je Martin Fadler či navrátilec do sestavy Karel Tomášek.
Vzhledem k dobrým výsledkům z přípravy budeme chtít v prvním domácím zápase naplno bodovat a od začátku sezóny jít
naproti lepšímu umístění ve druhé lize než loni,“ řekl asistent
litoměřického trenéra Pavel Vosmanský.
Démoni Česká Lípa – TEX-COLOR Písek (pátek 20.30)
„V prvním kole nás čeká jeden z favoritů na vítězství ve druhé
lize. Do České Lípy jedeme s dosti pozměněným a nezkušeným týmem a jsem rád, že hráči naberou své první zkušenosti
s ligovým futsalem právě proti tomuto soupeři. Od nás očekávám bojovný výkon, vedoucí k zisku nějakého bodu,“ přál si
písecký trenér Roman Dub.
Arsenal Benešov – Malibu Mladá Boleslav (sobota 20.00)
„Očekávání jsou před premiérou ve II. lize obrovská. Hráči už

se nemohou dočkat. Všichni v klubu jsme natěšení na mistrovské zápasy,“ přiznal trenér nováčka z Mladé Boleslav Jaroslav
Bílek, jenž bude v Neveklově, kde hraje domácí zápasy Arsenal, zřejmě postrádat nejlepšího hráče týmu: „Vrásky mi trochu dělá zdravotní stav našeho nejlepšího hráče Bělíka, který
si v přípravném zápase na Spartě rozsekl nohu a stále ji má zašitou. Nad jeho startem visí tedy ještě otazník, ale já věřím, že
v Neveklově bude moci nastoupit.“
COMBIX Ústí n. L. – F. A. Zole Česká Lípa (neděle 17.00)
COMBIX Ústí nad Labem přivítá českolipské F. A. Zole a chybět už by neměl uzdravený střelec Krok. „Pomalu se nám vrací
zranění hráči, k dispozici už by měl být kanonýr Krok. Přesto znovu nebudeme zcela kompletní, ale vhodně jsme doplnili
a věříme, že odstartujeme úspěšně a v domácím prostředí získáme tři body,“ věřil manažer ústeckého Combixu Lukáš Vobecký a prozradil: „Mistrovskou premiéru na lavičce jako trenér si
odbude dlouholetá hráčská ikona Combixu Tomáš Friedl.“
Dalmach Turnov – GMM Jablonec (neděle 19.00)
Hrající trenér Turnova Aleš Krejčík společně s týmem spoléhá
v prvním zápase na své fanoušky: „Utkáme se s nováčkem soutěže GMM Jablonec a v podstatě nevíme, co můžeme od tohoto
týmu čekat. Úvodní zápasy nám moc nejdou, tak snad to napravíme letos. Jinak se samozřejmě na začátek sezóny moc těšíme a doufáme, že do haly přijde opět spousta diváků a vytvoří
bouřlivou atmosféru, jak je v Turnově zvykem.“
Tato sezóna bude pro jablonecký tým velkou neznámou. „Mančaft je tvořen z již ostřílených hráčů druhé ligy a zároveň hráči
hladovými po nové výzvě a samozřejmě i dobrých výsledcích.
Toto se netýká jen hráčů. Z tohoto důvodu nelze očekávat, že
vše bude klapat hned od začátku,“ myslel si jablonecký trenér
Lukáš Dubový a dodal: „Navíc nám soupeře v prvním kole los
nadělil jednoho z nejtěžších, ale přesto věřím, že se o dobrý výsledek popereme a neodjedeme domů z Turnova s prázdnou.“
1. kolo II. ligy Východ
Egretta Bílovice – Amor Vyškov (pátek 19.15)
Prezident vyškovského Amoru Antonín Petlach si je vědom síly
svého mužstva, ale zároveň své svěřence nabádá, aby nováčka
nepodcenili: „V prvním kole nás čeká ligový nováček Egretta
Bílovice. I když celek skočil do druhé ligy z krajského přeboru
nelze ho podceňovat. Trenér Tomáš Zezulka je zárukou, že ce-

lek bude na soutěž dobře připraven, i když nás v přípravě pronásledovala zranění, měli bychom nastoupit s letními posilami
Pallou, Králem a Karabinou s cílem bodovat. Pokud na marodce neskončí někdo další, měl by tento úkol být reálný.“
V prvním kole narazí Bílovice na dobře známého soupeře
Amor Vyškov. „Do zápasu jdeme s úplně novým týmem, který
se bude sehrávat, a proto bude úspěchem jakýkoliv bod. Pomoct by nám měl na hostování zapůjčený gólman David Kubica, reprezentant do 21 let, který nám na poslední chvíli vytrhl
trn z paty, jelikož se nám zranili oba brankáři. Ještě nám budou
chybět dvě posily, které zatím nemají vyřízené administrativní
náležitosti. Celý tým se těší na historicky první start ve druhé
lize,“ potvrdil trenér domácí Egretty Tomáš Zezulka.
FAZ Torf Pardubice – FK Volfířov (pátek 20.30)
Do nové sezóny vstupují Pardubice s cílem skončit v tabulce
lépe než loni. „Chceme s tím začít již prvním zápasem s FK
Volfířov. Kádr opustili Lukáš Hlava a David Dastych. Novými
posilami jsou Patrik Prokůpek, Petr Baudyš, Dominik Čáň a Patrik Bulis. Posilou týmu budou i Jakub Hauschke, Jan Jeřábek
a Jonáš Klír s Matějem Hronem, kteří loňskou sezónu dávali
přednost velkému fotbalu,“ vyjmenoval sekretář pardubického
týmu David Haan. Pardubice posílily i na postu brankáře. „Do
branky se vrací z hostování v Nejzbachu Vysoké Mýto Lukáš
Molnár. Tým do nové sezóny povede trenérský tandem Jiří Tesař a Filip Vratišovský,“ dodal Haan.
Nasan Brno – ROUB Vítkovice (sobota 19.15)
Vítkovický ROUB chce od prvního duelu navázat na úspěšný ročník 2013/14. „Loňská nováčkovská sezóna nám vyšla
ve druhé lize až překvapivě moc dobře, ostatně konečné druhé
místo je toho důkazem,“ připomněl předseda vítkovického klubu Zdeněk Tomčal a následně pokračoval: „Ovšem další sezóna
bude pro nás pravděpodobně o něco náročnější. Mnohé týmy
nás již znají a budou se chtít na nás vytáhnout. Do haly v Brně-Bohunicích, kde staronový účastník druhé ligy Nasan Brno
hraje své domácí zápasy, však pojedeme s cílem uspět.“
VŠB TU Ostrava – Žabinští Vlci Brno (sobota 20.00)
Prezident Žabinských Vlků Michal Letzel se na premiérový
souboj ve II. lize těší: „Naše mužstvo vstupuje letos sice do své
dvacáté sedmé soutěžní sezóny, ale na úrovni druhé ligy jsme
absolutním nováčkem. Ke své druholigové premiéře odjíždíme
na půdu VŠB Ostrava beze strachu, nicméně s velkým respektem. Pokusíme se odehrát kvalitní utkání a našim cílem je domácí tým co nejvíce potrápit. Přestože se budeme muset obejít
bez dvou opor základní sestavy a s bodovým ziskem příliš nepočítáme, všichni hráči jsou odhodláni na hřišti jednoznačného
favorita neprodat kůži lacino.“

Futsalová Liga mistrů opět v Čechách.
Chrudim chce postoupit
UEFA Futsal Cup opět v České republice. Futsaloví
fanoušci se mohou v příštím týdnu těšit na tuto obdobu fotbalové Ligy mistrů přímo na zimním stadionu v Chrudimi. V základní skupině narazí český mistr
FK ERA-PACK Chrudim na tři silné protivníky. Postup
do elitní skupiny si zajistí první dva celky.
Už před sezónou oznámil prezident chrudimského klubu František Tichý, že je jednoznačným cílem postoupit do elite round.
Plány Chrudimi se nemění ani pár dní před samotnou akcí.

„Myslím si, že máme velmi kvalitní tým, který může hodně dokázat. Oba trenéři jsou muži na svých místech, oproti
loňskému roku jsme znovu trochu zkvalitnili mužstvo a věřím, že se nám podaří do další fáze postoupit. Fanoušci to
očekávají, nicméně musím upozornit na to, že nás nečekají
vůbec lehcí soupeři,“ řekl pro klubový web fkerapack.cz ředitel turnaje Pavel Fuksa a pokračoval: „Běloruské týmy v Evropě vždy dokáží potrápit, Makedonci jistě ukáží svůj bojovný styl, kterým dělají problémy. Paříž jakožto nasazený
tým přímo do Main round již v Evropě něco dokázal a rozhodně zde nebude jen do počtu. Přál bych si, abychom šli
dál z prvního místa, ale budeme se o úspěch muset poprat.“

Ceny a distribuce vstupenek
Každý hrací den jednotlivě na oba zápasy
• muži: 60,• ženy a ostatní: 40,Děti do 150 cm, ZTP + ZTP/P, členové fan klubu, držitelé klubových karet a celosezónních permanentních vstupenek FK ERA-PACK Chrudim mají vstup na všechny zápasy ZDARMA.
Kde vstupenky zakoupit?
1. Informační centrum Chrudim
po-pá 08:00-12:00, 12:30-17:00,
so-ne 09:00-12:00, 12:30-17:00
2. na pokladně před začátkem zápasu prvního kola
CHANCE futsal ligy
FK ERA-PACK Chrudim–FC Balticflora Teplice
3. V sídle klubu–Čáslavská 328, Chrudim
kontaktní osoba: Struháriková Jana, mobil: 736 174 903

30. 9.
17:30 Sporting Paříž - KMF Zelezarec Skopje
20:00 FK ERA-PACK Chrudim - MFC Stolitsa Minsk

1. 10.
17:30 MFC Stolitsa Minsk - Sporting Paříž
20:00 FK ERA-PACK Chrudim - KMF Zelezarec Skopje

3. 10.
17:30 KMF Zelezarec Skopje - MFC Stolitsa Minsk
20:00 Sporting Paříž - FK ERA-PACK Chrudim
Informace o předprodeji vstupenek na klubovém webu www.fkerapack.cz
nebo na tel. čísle 736 174 903 v čase od 7:00 do 16:00 hod

