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Vážení futsalisté!
Nová sezona je tady. VARTA futsal
ligy odstartovala a my se těšíme,
jak moc bude na špici tabulky
nejvyšší soutěž vyrovnaná. Čeká
nás jistě ještě lepší ročník než loni.
Na své starty se těší také
čeští reprezentanti. Ženy letí
bojovat o premiérové EURO do
Portugalsko, kde mají zajímavou
kvalifikační
skupinu.
Držíme
jim palce, aby na tom jedno
postupovém místě byly právě
holky trenéra Karla Krakovčíka.
A tým odehraje společně
s jednadvacítkou tradiční Turnaj
čtyř zemí. Tentokrát ho bude
hostit sportcentrum v Nymburce.
Mistrovství světa akademiků už
je naopak u konce. Češi sice
medaili nepřivezli, ale předvedli
parádní výkony a ve velké
konkurenci skončili na velice
solidním šestém místě!

VARTA LIGA

LIGA JE TU

začal nový ročník
2018/2019

Blíží se také ostrý start českého
mistra v UEFA Futsal Champions
League. Chrudimští budou opět
naši zemi reprezentovat a my
věříme, že se ERA‑PACK dostane
do elitní skupiny této prestižní
evropské klubové soutěže.
Po celé léto jsme také pracovali
na posunu Futsalové (R) evoluce.
Další
podstatné
informace
najdete uvnitř tohoto bulletinu.
Přejeme všem úspěšný rozjezd
nové sezony 2018/19. Makáme
společně pro futsal!
Otakar Mestek
Předseda Svazu futsalu ČR
Michal Pavlík
PR manažer Svazu futsalu ČR
Petr Havlík
FUTis manažer Svazu futsalu ČR

FUTSALOVÁ
(R)EVOLUCE
Informace předsedy
SFČR Otakara Mesteka

TURNAJ 4 ZEMÍ

SFL A ŠKOFL

nominace
seniorské i juniorské
reprezentace

očekávají přihlášky
do dalších ročníků
školních lig

MS AKADEMIKŮ
Češi skončili na
mistrovství světa
akademiků šestí

FUTSALOVÁ
PŘÍLOHA
V GÓLU

Liga začala kanonádou.
Seidler a Drahovský řádili

Chrudim nepřipustila překvapení.
Na čele je ale Sparta

VARTA futsal liga začala pořádnou porcí branek. V úterním televizním utkání
vyhrála Sparta doma nad nováčkem z Liberce vysoko 13:1!

První kolo VARTA futsal ligy mělo mnoho očekávání. Nejsledovanější duel se hrál v
pátek v Plzni, kde domácí Lukáš Rešetár nastoupil proti Chrudimi, s níž vyhrál deset
titulů v řadě. Jeho kouzlo však nepůsobilo.

Sparta vstoupila do zápasu přesně tak, jak si předsevzala a už v 9. minutě vedla po trefách
Drahovského, Seidlera, Pimpolha a Novaka 4:0. Ani na další branky se nečekalo dlouho. O šest
minut později přidal svou druhou trefu v zápase Drahovský a vzápětí se poprvé v rudém dresu
trefil v mistrovském zápase Hrdina. Na poločasových 7:0 poté upravil minutu před přestávkou
Seidler.
Tak jak Sparta skončila první půli, začala druhou. Duo Drahovský – Seidler si dvakrát zopakovalo
úspěšně spolupráci a rázem byl stav 9:0. Diváky vyvolávanou desítku pak zaokrouhlil ve 25.
minutě Grbeša. Poté se dostali ke slovu hosté a jejich čestný úspěch zaznamenal Milan Soukup,
ale ve zbytku zápasu už pálila jen Sparta. Nejprve se krásnou individuální akcí blýskl Hrdina,
po něm proměnil dlouhou penaltu Grbeša a na konečných 13:1 posunul ukazatel skóre Amrani.

Chrudim vyhrála na západě Čech poměrně přesvědčivě 8:4, jenže první půle byl hodně vyrovnaná.
Za stavu 3:3 neproměnil domácí Kovács svou druhou desítku v zápase, tou první srovnal právě na
3:3. A tak na druhé straně udeřila z desítky Chrudim a přestávkové vedení otočila na svou stranu.
„Očekávali jsme složité utkání proti jednomu z favoritů na titul a očekávání se naplnila.
Ligu jsme začali dobře. Zároveň bych rád vyzdvihl skvělou atmosféru v hale a doufám ve
více takových zápasů,“ prohlásil trenér Chrudimi Felipe Conde.
Utkání na západě Čech si trochu jinak představoval právě domácí Lukáš Rešetár: „První půle
ještě byla vyrovnaná. Ve druhé půli jsme bohužel zaspali úvod a byly tam chyby, které
Chrudim potrestala. Výsledek je takový hořký.“

Beni Simitči (trenér Sparty): „Kluci splnili to, co jsem po nich chtěl. Nenechali jsme Liberec
vůbec hrát. Takto bychom chtěli hrát celou sezonu. Pro diváka to byl dobrý zápas vzhledem
k množství branek. Navíc hráči předvedli hezké akce a padly i krásné góly. Mám radost
z toho, že si všichni zahráli a dostali se i do šancí. První úkol jsme splnili a vybojovali jsme
výhru, kterou bychom tímto chtěli věnovat panu Větrovskému, protože v těchto dnech je
to rok od nešťastné události, která zasáhla nejen nás, ale celý futsal. Nyní nás čeká v lize
pauza, během níž se budeme připravovat na duel v Teplicích, který nás čeká 28. září.“

V čele soutěže je po prvním kole Sparta, která už v úterní předehrávce nastřílela třináct branek
Liberci. Konkurenční Slavia si vedla také dobře. Doma porazila Helas Brno 7:3. Petr branek
vstřelil sešívaný Marko Pršič. „Mám radost, zvládli jsme velice důležitý první zápas, doufám,
že v dalších utkáních takový výkon zopakujeme a budeme se ještě zlepšovat. Jsem rád, že
jsem dal pět branek, ale trochu mě znervóznilo, když mi kapitán Homola už během zápasu
říkal, kolik za to budu muset zaplatit do kasy. Bylo by fér, kdyby mi to řekli předem, asi bych
víc nahrával,“ smál se srbský reprezentant v barvách Slavie.

Michal Seidler (Sparta): „Na to, že to byl první zápas, tak nám to vyšlo super. I když jsme
si vědomi, že tam byly i nedostatky jak při bránění, tak u standardních situací. Myslím si,
že když na tom nyní zapracujeme v trénincích, tak to bude lepší a lepší.“

Výsledky 1. kola VARTA futsal ligy

Michael Vacek (trenér Liberce): „Dostali jsme velkou lekci. Musíme se s tím vyrovnat
a ponaučit se do dalších zápasů. Sparta bude hrát nahoře, my se budeme soustředit na
zápasy s týmy, které by měly být našimi největšími soupeři. To znamená Česká Lípa
a další podobná mužstva. Na Spartě nám to bohužel nevyšlo.“
Pavel Bína (kapitán Liberec): „S favoritem jsme chtěli
hrát v zajištěném bloku a vydržet co nejdéle bez
inkasované branky. Bohužel se nám to nepodařilo.
Hráčům Sparty jsme, na můj vkus, nechali příliš
mnoho prostoru na naší polovině, což okamžitě
trestali. Některé branky byly z mého pohledu
lacinné. Ty mě mrzí nejvíce. Škodou je, že jsme i my
nějakou nepřidali, příležitostí jsme na to měli dost.
Každopádně měřítkem pro nás budou jiná utkání,
než‑li s jedním z aspirantů na titul. Spartě tak
gratuluji k jasné a zasloužené výhře!“

Sparta Praha – Liberec 13:1 (4., 15. a 22. Drahovský, 6., 19. a 23. Seidler, 7. Pimpolho, 9.
Novak, 17. a 27. Hrdina, 25. a 36. Grbeša, 39. Amrani – 26. M. Soukup), Česká Lípa – Litoměřice
2:2 (34. Rott, 40. Fichtner – 19. Hrubý, 36. Fabricio), Slavia Praha – Helas Brno 7:4 (8. a 36.
Krasnič, 9., 17., 19., 30. a 36. Pršič – 18. Špička, 33. Sznapka, 34. Mužík), Plzeň – Chrudim 4:8
(1. Vnuk, 12. Abrham, 16. Kovács, 40. Rešetár – 1. a 30. Éverton, 2. D. Drozd, 7. Koudelka, 18.
Bagatini, 23. a 29. P. Drozd, 32. Doša), VŠB-TU Ostrava – Uherské Hradiště 1:3 (22. Kyselák –
1. Křivánek, 4. M. Janečka, 17. Šipka), Teplice – Mělník 6:2 (6. a 32. Nene, 13. a 40. Claudinho,
34. a 39. Černý – 17. Jemeljanov, 37. Vokoun).
Program 2. kola VARTA futsal ligy
Pátek 14. září 20.00 h.: Uherské Hradiště – Litoměřice, Chrudim – VŠB-TU Ostrava, Mělník
– Plzeň.
Neděle 16. září 19.30 h.: Liberec – Česká Lípa.
Pondělí 17. září 19.30 h.: Helas Brno – Teplice.

Informace předsedy SFČR Otakara Mesteka k Futsalové (R)evoluci
Vážení členové Svazu futsalu,
dovolte, abych jménem Komise futsalu, i jménem
svým, uvedl hlavní důvody a směry změn ve
Stanovách a Řádech SFČR, souhrnně nazývaných
„Futsalová (R)evoluce“.
Je třeba říci hned na úvod, že tyto změny byly již nesmírně
potřeba – z různých důvodů byly již několikrát odloženy
a nezbývá než pracovat a věřit, že nyní je konečně dotáhneme
do konce!
O co tedy jde zejména? Jedná se o zejména dva zásadní
vstupy/okruhy:
Obecná legislativa - registrujeme rostoucí tlak na SFČR
a všechny jeho subjekty zejména ze strany MŠMT, ČUS,
FAČR a zejména finanční návaznosti (bez bezchybné
legislativy se subjekty SFČR nemají šanci dostat k veřejným
financím)
•

Zásadní narovnání legislativních vztahů uvnitř SFČR –
musíme mít nové Stanovy SFČR, nově vymezené
postavení Oblastí, Krajů a Okresů jako pobočných spolků
SFČR, novou strukturu kontrolních i disciplinárních
orgánů po vzoru UEFA a FAČR (Etická komise, KVA…)

•

Zásadní narovnání klíčového vztahu FAČR a SFČR –
SFČR se stane členem FAČR s tím, že toto členství bude
jasně a podrobně popsáno jak ve Stanovách FAČR, tak ve
Stanovách SFČR.

•

Návrh Stanov zachovává hlavní zaběhlé principy:
komorový systém, počty delegátů na VH, regionální
principy (oblast‑kraj‑okres), způsoby voleb, atd.

Hlavní novinky jsou tyto - VH bude každé 2 roky,
volební každé 4 roky, počet členů KF bude rozšířen na 8
o místopředsedu za 1.a 2.ligy, nově bude na VH volena Etická
komise, navrhneme změnu v Oblasti B (rozšíření o jiné kraje/
okresy – bude ještě řešeno v rámci Aktivu reg.futsalu), přibude
nově článek o hospodaření SFČR a pobočných spolků, nově
se vyskytne legální možnost odměňování dobrovolných
i volených funkcionářů SFČR, navrhneme spojení Grémií
2.lig „V“ a „Z“ do jednoho společného Grémia 2.lig, atd.
Informační systém FAČR – jedná se o propojení současného

„FUTIS“, resp. zastaralého „VSF“, s moderním IS FAČR (bez
tohoto „softwarového“ propojení je do budoucna jakákoliv
spolupráce v rámci FAČR a SFČR prakticky nemožná)
•

7x nové řády SFČR (Evideční a registrační, Soutěžní,
Procesní, Disciplinární, Přestupní, Řád rozhodčích
a delegátů a Řád trenérů) - předkládáme návrhy sedmi
Řádů SFČR vycházejících z fungujících nových řádů
FAČR s tím, že tam kde to lze, jsou všechny Řády
navrženy tak, aby změny byly co nejmenší a aby zaběhlé/
fungující futsalové věci dále fungovaly.

•

Hlavní změny, které se prolínají většinou řádů, se týkají
propojení SFČR s novým Informačním systémem
FAČR – elektronické členství, administrátoři klubů
i řídících orgánů, přestupy, elektronické zápisy o utkání,
elektronická fakturace, atd. (vše je po vzoru fotbalu,
vše je tak vyzkoušené, funkční a fotbalem velmi kladně
hodnocené).

•

Další velkou změnou je Přestupní řád – ten vychází
z nového „Mezinárodního PŘ FIFA“, resp. na z něj
odvozeného PŘ FAČR – filosoficky se jedná o tlak FIFA
na „volný“ pohyb hráčů. Ve spolupráci s LPO FAČR,
které tvořilo PŘ FAČR, je navržen PŘ SFČR opět tak,
aby při respektování všech povinností od FIFA byla
zachována maximální možná kontinuita se stávajícími
futsalovými zvyklostmi.

•

Jednotný nový úřední web SFČR – Získali jsme doménu
„futsal.cz“, která je nyní novou oficiální adresou SFČR,
několik měsíců jsme připravovali sekce jednotlivých
nižších složek, budujeme novou úřední desku, atd. – vše
zároveň propojeno s fotbal.cz (FAČR).

------------------------------------------------------------------------Vážení futsaloví přátelé – jedná se o změny rozsáhlé, ale
zejména nezbytné!
Jménem KF FAČR Vám tímto s klidným svědomím
předkládáme všechny tyto změny s tím, že nyní máte možnost
zapojit se aktivně do tvorby futsalové legislativy na nejbližší
období.
Zároveň si dovoluji i z tohoto místa informovat všechny
okresy, kraje a oblasti futsalu, že budou mít možnost
diskutovat o těchto řádech na Aktivu regionálního futsalu

v Praze 22. 9. 2018 a dále všechny zástupce klubů 1.a 2.
CL, že budou mít možnost navštívit Seminář na tato témata
9. 10. 2018.
Veškeré podklady naleznete na portálu http://futis.fotbal.cz/
Termín na připomínky máte do 30. 10. 2018, poté všechny
připomínky ještě jednou na KF FAČR zvážíme, ty dobré
zabudujeme a teprve poté předložíme finální návrh Stanov VH
SFČR (2. 3. 2019) a následně schválíme nové řády SFČR pro
sezónu 2019/20.
Připomínky posílejte prostřednictvím futis.fotbal.cz, případně
zasílejte přímo na mail: prusa@fotbal.cz.
Všechny Vás srdečně zdraví a na další spolupráci se těší,
Mgr. Otakar Mestek

Češi skončili
na mistrovství světa
akademiků šestí
Poslední zápas akademického MS 2018
v Kazachstánu odehrál český tým v sobotu.
V souboji o páté místo prohrál s Thajskem 0:2.
Češi v utkání o páté místo opět doplatili na neproměňování
šancí. „Zápas rozhodla první inkasovaná branka, které
přecházely naše tři velké šance, kdy jsme byli sami před
brankářem,“ litoval trenér týmu Martin Brůna.
Zakončení českých akademiků bylo celkově na tomto turnaji
velmi špatné. „Rozhodlo z velké části o našem umístění,“
podotkl Brůna a pokračoval: „Ve dvou nejdůležitějších
zápasech jsme postrádali kapitána Davida Černého,
který do zápasu s Thajskem nemohl nastoupit kvůli
červené kartě. Ve velmi dobré konkurenci jsme
postrádali v rozhodujících chvílích kvalitu a šesté místo
je zřejmě adekvátní k předvedeným výkonům. Všem
hráčům děkujeme za reprezentaci a budeme věřit, že
v příštích letech budeme opět moct bojovat o medaile.“
Č e s k á
republika
–
T h a j s k o
0:2 (0:0)
Sestava
ČR:
Sestava: Vavrek
(Janečka) – D.
Drozd, P. Drozd,
Šipka, Kubát –
Mažári, Křemen,
K u b e l k a ,
Baran – Sop,
Jošt,
Krajča.
Trenéři: Brůna
a Kopecký.

Semifinále
poražených Češi
zvládli. Porazili
Polsko
Čeští futsaloví akademici sice vypadli ve
čtvrtfinále mistrovství světa, ale turnaj pro
ně neskončil. V pátek odehráli semifinále
poražených proti Polsku. Vyhráli ho 5:2 a v sobotu
se utkají o konečné 5. místo.
„Důležité utkání s Polskem jsme zvládli jak výsledkově,
tak i herně,“ liboval si trenér týmu Martin Brůna. Češi
nastoupili opět s aktivní obranou na polovině Polska, která
dělala soupeři veliké problémy. Poločas sice skončil 2:2,
ale čeští akademici zahazovali jednu šanci za druhou.
„Upozorňovali jsme hráče, že se musí při řešení
v zakončení a přečíslení uklidnit a branky se zvýšenou
koncentrací přijdou,“ věděl Brůna.
Ve druhém poločase byli naši akademici opět lepším
týmem, ale nemohli se brankově prosadit. Za
stavu 2:2 byl po druhé žluté kartě vyloučen
kapitán Černý, ale Češi přesilovku velice
dobře odbránili. V důležitou chvíli se pak
prosadili ze standardní situace a David Drozd
krásně zavěsil. Poté zkoušel soupeř power
play, se kterou si čeští futsalisté poradili
a přidali další dvě branky. „Dnes musíme
pochválit za přístup celý tým, speciálně
však Davida Drozda, který odehrál
vynikající utkaní. Nyní se budeme těšit na
souboj o páté místo,“ uzavřel Martin Brůna.
Česká republika – Polsko 5:2 (2:2)
Branky ČR: D. Drozd 2, P. Drozd, Šipka,
Kubát.
Sestava ČR: Vavrek (Janečka) – D. Drozd,
P. Drozd, Šipka, Kubát – Baran, Černý,
Krajča, Sop – Mažári, Křemen, Jošt, Kubelka.
Trenéři Martin Brůna a Marek Kopecký.

Rusové byli nad
síly Čechů. Cesta
akademiků končí
ve čtvrtfinále
Česká akademická futsalová reprezentace ve čtvrtečním
čtvrtfinále podlehla silném ruskému výběru 2:6 a na turnaji
bude bojovat jen o páté místo.
Na Rusko Češi vyrukovali se zataženou obranou, která měla eliminovat
silné ruské individuality a velkou ofenzivní sílu soupeře. Od začátku
bylo vidět, že se Rusové nemohou do dobře pracujícího bloku dostat
a v první desetiminutovce pracovali čeští akademici bezchybně. „Mohli
jsme také udeřit, když Černý nastřelil obě tyče a Křemen šel zcela
sám na branku, bohužel bez úspěchu,“ litoval trenér týmu Martin
Brůna.
Poté přišla 11. minuta, kdy česý tým ztratil na útočné polovině míč
a Rusové své přečíslení bezchybně zakončili. „Stále jsme byli
nepříjemní a hrozili hlavně ze standardních situací. Bohužel,
osm vteřin před koncem jsme inkasovali právě my z rohu a bylo
zřejmé, že při síle soupeře se tento výsledek bude jen těžko otáčet,“
věděl Brůna a pokračoval v hodnocení: „Druhá polovina kopírovala
tu první, když Rusové stále bušili do naší obrany. Přišly hrubé
individuální chyby, které soupeř ihned dokázal potrestat. Vysunuli
jsme obranu, ale dokázali jsme již pouze korigovat na konečných
dva‑šest.“
Senzace se tedy nekonala a Češi budou hrát o páté místo. Brůna soupeře
pochválil: „Musíme sportovně uznat, že soupeř byl vynikající
a pokud v těchto utkáních nevyužijeme své vypracované šance,
soupeř každou naši chybu potrestá. My za toto utkání šli čtyřikrát
sami na branku a také se dostali do několika přečíslení, bohužel
bez kvalitního zakončení jsme nemohli pomýšlet na úspěch. Kluci
však odpracovali dobré utkání, avšak kvalita byla na straně Ruska.
Není konec a kluci si musí uvědomit, že musí bojovat až do konce
a pokusit se vybojovat co nejlepší umístění pro Českou republiku.
Věříme, že se poučíme z chyb a zítřejší utkání zvládneme.“
Rusko – Česká republika 6:2 (2:0)
Branky ČR: Sop, P. Drozd.
Sestava ČR: Janečka (Vavrek) – D. Drozd, P. Drozd, Černý, Baran,
Mažári, Křemen, Kubát – Šipka, Jošt, Sop, Krajča, Kubelka. Trenéři
Marek Kopecký a Martin Brůna.

Češi porazili
Nový Zéland
a ve čtvrtfinále
vyzvou Rusy
Český
výběr
porazil
v
úterním
posledním
zápase základní skupiny na MS akademiků 2018
v Kazachstánu Nový Zéland vysoko 10:0 a zajistil si
účast ve vyřazovacích bojích.
Do posledního utkání ve skupině vstupovali Češi s vědomím, že
v případě vysoké výhry a vítězství Běloruska nad Kazachstánem
jim může tato konstelace zaručit i vítězství ve skupině.
„Na Nový Zéland jsme byli dobře připraveni a hráči, hlavně
v prvním poločase, plnili všechny své taktické úkoly, které
nám zaručily vedení čtyři‑nula. Poločas mohl skončit daleko
vyšším rozdílem, avšak brankář Zélandu pochytal dalších
šest stoprocentních šancí,“ líčil trenér mužstva Martin Brůna
a ke druhé půli navázal: „Druhý poločas již z naší strany nebyl
tolik kvalitní, ale naopak se nám začalo dařit střelecky, kdy se
skóre po krásných akcích vyšplhalo až na konečných deset
‑nula. Kluci zaslouží velkou pochvalu za přístup k utkání, ve
kterém se David Černý a Pavel Drozd blýskli hattrickem.“
Bohužel pro české akademiky utkání Kazachstánu a Běloruska
skončilo remízou 1:1, a tudíž bude jejich soupeřem ve čtvrtfinále
Rusko, které na akademické mistrovství dovezlo několik
profesionálů z ruské superligy. Výrazné výhry ve skupině
pasují Rusy do role velkého favorita turnaje. „My se však
připravíme co nejlépe. Věřím, že když kluci na hřišti nechají
vše a přikloní se k nám i trochu štěstí, které jsme v základní
skupině neměli, můžeme Rusko vyřadit,“ zdůraznil Brůna.
Česká republika – Nový Zéland 10:0 (4:0)
Branky: P. Drozd 3, Černý 3, Šipka, Kubelka, Baran, D. Drozd.
Sestava ČR: Janečka (Vavrek) - Drozd P., Drozd D., Černý,
Baran – Kubát, Mažári, Křemen, Kubelka – Sop, Jošt, Šipka,
Krajča. Trenéři Martin Brůna a Marek Kopecký.

Povedlo se. Češi
jsou po výhře nad
Běloruskem krok
od čtvrtfinále
Čeští akademici zvládli v pondělí ráno důležité utkání
v základní skupině mistrovství světa. V Kazachstánu
porazili Bělorusko 3:1.
V utkání o všechno, tedy o naději na postup do čtvrtfinále, začaly
oba týmy opatrně. „Byla vidět nervozita na obou stranách
s ohledem na důležitost utkaní a v první desetiminutovce
jsme viděli hodně nepřesností,“ začal s hodnocením zápasu
jeden z trenérské dvojice Martin Brůna.
V zápase se ujali vedení Češi ve 14. minutě, kdy se trefil kapitán
Černý, který se vrátil na palubovku v pravý čas. „Bohužel jsme
vedení opět neudrželi, a i když jsme měli velkou šanci na
zvýšení náskoku, skončil první poločas nerozhodně,“ líčil
Brůna. Za Bělorusy vyrovnal v 17. minutě Slaliuk.
Celé utkání hrál český výběr aktivně na soupeřově polovině,
avšak i druhá půle byla spíše bojem. Ve 28. minutě vrátil Čechům
vedení David Drozd, jenže naši akademici měli již pět faulů.
„Proto jsme začali bránit od půlky. Kluci koncentrovaně
odbránili i power play a z brejku vstřelil Pavel Drozd třetí
gól,“ radoval se český kouč.
„Jednalo se o spíše bojovné utkání se spoustou soubojů
a bohužel celý zápas nezvládly dvě dámské rozhodčí, které
zbytečně nechávaly vzplát emoce na obou stranách. Důležitý
souboj jsme zvládli a nyní se připravíme na poslední utkaní
ve skupině s Novým Zélandem,“ uzavřel hodnocení Martin
Brůna.
Česká republika – Bělorusko 3:1 (1:1)
Branky: 14. Černý, 28. D. Drozd, 39. P. Drozd – 17. Slaliuk.
Sestava ČR: Vavrek (Janečka) – Černý, Baran, Křemen, Kubát –
Drozd D., Drozd P., Šipka, Mažári – Sop, Krajča, Kubelka, Jošt.
Trenéři Martin Brůna a Marek Kopecký.

Čeští akademici
na úvod těsně
prohráli s domácími
Kazachy
Česká akademická futsalová reprezentace zahájila
smolně Mistrovství světa 2018 v Kazachstánu.
S domácím výběrem v neděli dopoledne prohrála
3:4.
Domácí výběr byl velice dobře technicky i takticky připravený.
Český tým navíc před zápasem přišel o kapitána Davida
Černého. „V noci dostal epileptický záchvat, ale spoluhráči
se zachovali duchapřítomně a společně s doktorem Davida
stabilizovali,“ oddychl si jeden z trenérů týmu Martin Brůna.
V úvodu utkání byli Češi zakřiknutí a domácí vytěžili z aktivity
úvodní dvě branky. „Ihned jsme reagovali vytaženou obranou
a po deset minut jsme se dostávali čím dál více do hry. Naše
aktivita byla odměněna kontaktní brankou Pavla Drozda,“
líčil Brůna a pokračoval děním po přestávce: „V poločase jsme
nabádali hráče k udržení koncentrace a zvýšení aktivity,
kterou jsme mohli ihned zužitkovat, když nám nebyla
uznána vyrovnávací branka pro útočný faul.“
Tento moment byl zřejmě zlomový, protože český tým obratem
inkasoval na 1:3. Pak se českým akademikům nepodařilo
proměnit ani desetimetrový kop. Podobně si vedli ale i domácí.
„Naše branka na tři‑čtyři už byla jen kosmetická. Na
vyrovnání již nebylo moc času,“ uzavřel Martin Brůna.
Kazachstán – Česká republika 4:3 (2:1)
Branky ČR: P. Drozd 2, D. Drozd.
Sestava ČR: Vavrek (Janečka) – P. Drozd, D. Drozd, Jošt,
Mažári – Křemen, Sop, Baran, Kubát – Kubelka, Krajča, Šipka.
Trenéři Martin Brůna a Marek Kopecký.

NOMINACE: Tomáš
Neumann vybral hráče
pro Turnaj 4 zemí
Na sklonku září se představí česká futsalová reprezentace
při dalším ročníku Turnaje čtyř zemí, který se bude konat ve
Sportovním centru Nymburk. Nominační listina obsahuje celkem
19 jmen včetně náhradníků a jsou mezi nimi dva legionáři.
„Domluvil jsem se s trenérem Chrudimi Felipem Condem, že nebudeme
nominovat jeho hráče,“ vysvětlil trenér Tomáš Neumann absenci futsalistů
mistrovského celku. „Respektujeme, že ERA‑PACK čeká náročný program
v Lize mistrů, otevírá se tak šance pro další hráče, kteří mohou ukázat,
jakou mají formu zkraje sezony.“
V nominaci je převaha hráčů Sparty, Gardenline, Interobalu a Svarogu. Došlo
i na dva legionáře, jméno Jana Janovského z polského Rekordu nepřekvapí,
zajímavý je návrat Michala Holečka, který obléká dres druholigového
portugalského Tires Futsal. Pro třicetiletého hráče a autora 114 branek v české
lize to bude premiéra v národním týmu.
Reprezentace se sejde v SC Nymburk v sobotu 22. září a od pondělí 24. 9.
do středy 26. 9. se střetne s tradičními soupeři na této akci - týmy Slovenska,
Polska a Maďarska.

NOMINACE:
Jednadvacítka pojede
na Turnaj 4 zemí silná
Česká futsalová reprezentace do 21 let zveřejnila svůj kádr pro
zářijový Turnaj čtyř zemí v Nymburce. Podívejte se, koho trenér
Marek Kopecký do týmu povolal. Turnaj se hraje ve dnech 24. 26. září 2018.

Brankáři / Goalkeepers
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

VĚK

NAROZENÍ

KLUB

Libor Gerčák
Ondřej Vahala
Obránci / Defenders
Michal Holý

43 let
28 let

22. 7. 1975
25. 5. 1990

28 let

Jan Janovský
Michal Kovács
Útočníci / Forwards
Jiří Baran
David Cupák
David Černý
Michal Holeček
Vítězslav Hrubý
Lukáš Rešetár
Michal Seidler
Tomáš Vnuk
Radim Záruba

Brankáři / Goalkeepers
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Michal Hůla
Lukáš Němec
Obránci / Defenders
Daniel Klíma
Dušan Künstner
Jakub Sznapka
Ivan Šarkózy
Petr Zajíček
Útočníci / Forwards
Matyáš Blahuta
Tomáš Buchta
Jiří Doležal
Daniel Hájek
Lukáš Křivánek
Zdeněk Sita
Dalibor Slepčík

STARTY

BRANKY

AC Sparta Praha
AC Sparta Praha

148
46

5
3

29. 5. 1990

SK Interobal Plzeň

64

15

33 let
28 let

20. 6. 1985
17. 4. 1990

Rekord Bielsko‑Biala
SK Interobal Plzeň

76
80

8
21

22 let
29 let
22 let
30 let
24 let
34 let
28 let
24 let
23 let

28. 5. 1996
27. 5. 1989
10. 12. 1995
13. 2. 1988
4. 5. 1994
28. 4. 1984
5. 4. 1990
1. 12. 1993
28. 12. 1994

Svarog FC Teplice
Helas Brno
Svarog FC Teplice
Tires Futsal
Gardenline Litoměřice
SK Interobal Plzeň
AC Sparta Praha
SK Interobal Plzeň
Gardenline Litoměřice

2
64
10
0
12
125
99
24
63

0
34
2
0
3
73
74
5
27

STARTY
5
6

BRANKY
0
2

VĚK
20 let
20 let

NAROZENÍ
3. 8. 1998
22. 2. 1998

KLUB
Svarog FC Teplice
SK Interobal Plzeň

19 let
20 let
18 let
18 let
18 let

12. 4. 1999
13. 1. 1998
11. 10. 1999
6. 10. 1999
20. 6. 2000

SK Slavia Praha
SK Interobal Plzeň
Helas Brno
Gardenline Litoměřice
SK Interobal Plzeň

5
3
6
11
3

0
2
1
6
1

18 let
18 let
20 let
19 let
21 let
17 let
18 let

27. 3. 2000
27. 1. 2000
15. 5. 1998
6. 11. 1998
23. 6. 1997
8. 3. 2001
29. 2. 2000

FC Baník Ostrava
SK Interobal Plzeň
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
Bazooka CF Uherské Hradiště
SK Slavia Praha
Gardenline Litoměřice

6
3
3
7
0
3
0

1
1
1
0
0
0
0

NOMINACE: Dvanáctka
českých futsalistek se
popere o EURO
Česká ženská futsalová reprezentace odletí 8. září do Portugalsko,
kde se ve čtyřčlenné kvalifikační skupině popere o jedno
postupové místo na premiérové Mistrovství Evropy ve futsalu žen
2019. Trenér Karel Krakovčík zveřejnil nominaci dvanácti hráček.

PROGRAM ZÁPASŮ KVALIFIKACE - SKUPINA 4
Středa 12. září:
Portugalsko - Česká republika (19:00), Srbsko - Finsko (21:30)
Čtvrtek 13. září:
Portugalsko - Finsko (19:00), Česká republika - Srbsko (21:30)
Sobota 15. září:
Finsko - Česká republika (16:30), Srbsko - Portugalsko (19:00)

Brankáři / Goalkeepers
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

VĚK

NAROZENÍ KLUB

STARTY BRANKY

Lenka Kuglerová

24 let

19. 4. 1994

MFK Vítkovice

17

0

Hedvika Vacíková

29 let

6. 1. 1989

1. FK Příbram

4

0

Martina Bulavová

24 let

7. 12. 1993

FC Hradec Králové

4

2

Tereza Honková

21 let

19. 6. 1997

Spartak Myjava

2

1

Iva Odehnalová

23 let

15. 6. 1995

Spartak Myjava

20

1

Sára Plzáková

25 let

15. 12. 1992

FC Hradec Králové

9

4

Eliška Stanjurová

26 let

22. 7. 1992

SK Brušperk

14

7

Denisa Břenková

22 let

26. 4. 1996

SK Brušperk

10

3

Barbora Hýlová

33 let

6. 3. 1985

FC Hradec Králové

26

5

Markéta Koplíková

25 let

30. 4. 1993

Spartak Myjava

14

4

Jana Soušková

24 let

9. 11. 1993

FC Medlánky

4

2

Veronika Svobodová

24 let

11. 10. 1993

FC Hradec Králové

14

1

Obránci / Defenders

Útočníci / Forwards

Na rozdílový kurz trenérské UEFA B licence jsou první
přihlášení, nadále volná místa
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 obohacení 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
perspektivních trenérů.“
Pokud tedy máte chuť věnovat se trénování futsalu na nejvyšší
úrovni, máte základní licenci a propásli jste první vlnu přihlášení,
neváhejte tak učinit nyní!

Přihlášení trenéři k 31. 5. 2018
Barbara Straková
Martin Brůna
Jakub Němec
Pavel Šuba
Marian Berky
Karel Krakovčík
Hosté:
Felipe Conde

Fotbalová asociace ČR, Svaz Futsalu ČR, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních
klubů přichází s již 18. ročníkem fotbalové/futsalové soutěže
pro všechny střední školy v České republice - „Středoškolskou
futsalovou ligou“ a 9. ročníkem mladší sestry „Školské futsalové
ligy“ pro 9. a 7 třídy základních škol. Pod hlavičkou „Fotbal ano
- drogy ne!“ nabídne SFL šanci desetitisícům chlapců a děvčat,
registrovaných i neregistrovaných ve fotbalovém svazu!
Formuláře přihlášek do soutěže jsou na internetových stránkách SFL,
ŠkoFL9 a ŠkoFL7. Přihlášky zasílejte do 30. 9. výhradně na emaily
SFL@fotbal.cz, SkoFL9@fotbal.cz a SkoFL7@fotbal.cz.
Základní termíny soutěže
•

srpen - září… přihlašovací část

•

říjen - prosinec… městská a okresní kola

•

městská (regionální) kola:

•

jednotlivé střední školy se utkají turnajovým systémem o postup do
okresních kol

•

okresní kola

•

postupující střední školy se v rámci okresu, opět turnajovým systémem,
utkají o postup do celostátní části

•

leden - únor… finálové turnaje divizí (osm turnajů po třech, příp. čtyřech
mužstvech)

•

březen… finálové turnaje konferencí (dva turnaje po třech, příp. čtyřech
mužstvech)

•

duben… superfinále (4 mužstva)

FUTSALOVÁ PŘÍLOHA V GÓLU

Střdoškolskou futsalovou
ligu a Školské futsalové
ligy čeká další ročník

www.futsalliga.cz

www.futsal.cz

