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Úvodní slovo
Vážení přátelé, vážení příznivci malého fotbalu,
dovolte mi, jménem Asociace malého fotbalu, zhodnotit rok 2014 a nastínit plány a vize roku
následujícího. Hned na začátku 2014 se o pozornost přihlásil oblastní svaz Blansko, který nejdříve
prostřednictvím týmu Sokol BK Sadros Boskovice pokořil všechny své soupeře a v lednu zvítězil v
milovickém Final 4, aby se o několik měsíců později veřejnosti připomněl znovu vítězstvím v podání
LPP Lhoty u Lysic, která v havlovickém finále porazila kopřivnické Bari 2:0. Blansko se tímto výkonem
zároveň stalo prvním oblastním svazem v historii, který získal skalp z obou těchto národních pohárů
AMF a rok před spuštěním celostátní ligy tak hlásí, že je třeba s ním počítat do souboje o titul.
Průběh celého roku se potom upínal na přípravu národního týmu a jeho účast na mistrovství Evropy.
To bylo z původně ohlášeného města Eilat v Izraeli z bezpečnostních důvodů přesunuto do města
Herceg Novi v Černé Hoře. Národní tým před cestou na Balkán absolvoval dvě soustředění v Českém
Dubu a celkem 5 přátelských utkání, ve kterých pouze 1 prohrál. Dalo by se tak říci, že národní tým
odjížděl do Černé Hory s výborným sebevědomím a bylo důležité to jen přenést na hřiště. V úvodním
zápase přišla ledová sprcha od Španělů v podobě výsledku 0:3 a tým se tak ve „skupině smrti“ musel
následně plně soustředit na zápasy s Angličany a Turky, které však oba zvládl na výbornou, stejně
jako následná utkání se Slovenskem a infarktový zápas s Chorvatskem, který byl pro diváka
bezesporu výbornou podívanou, a ve kterém národní tým po remíze 3:3 zvítězil na pokutové kopy 2:0.
Zastavil ho až čtyřnásobný mistr Evropy Rumunsko, se kterým naši prohráli těsně 1:2, aby stejným
výsledkem potom pokořili Německo v boji o třetí místo. Česká reprezentace tak za posledních 5 let
získala celkem 4 medaile. Jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové a je v žebříčku Evropské
federace malého fotbalu na vynikajícím 2. místě. Žebříček kalkuluje výkonnost národních týmů za
poslední čtyři roky.
Nutno říci, že právě dobře zmedializovaný úspěch národního týmu je vždy obrovsky cenným pro daný
sport, protože vytváří směrem k mládeži autority a zapojuje tak děti a mládež do aktivního sportovního
života. Pro samotný svaz to pak má vliv nejen na vyšší zájem veřejnosti o daný sport, ale také na příliv
nových členů malého fotbalu a zvýšení konkurenceschopnosti. Tento fakt vidím jako jeden z velmi
důležitých primárně v návaznosti na připravovanou celostátní ligu malého fotbalu a její výkonnostní
kvalitu. Národní tým a celostátní liga budou vždy vizitkou daného sportu a společně s materiální,
finanční a marketingovou podporou oblastních svazů s cílem zvýšit počet hráčů malého fotbalu v
regionech a zkvalitnit servis nejen členům, ale i fanouškům, vidím tyto tři věci jako jedny ze
základních, pakliže má být sportovní svaz úspěšným.
Jak již bylo ve dvou odstavcích zmíněno, od roku 2015 se plánuje spuštění celostátní ligy malého
fotbalu. Cílem této soutěže je ještě více zmedializovat malý fotbal a přilákat více dětí, mládeže, ale i
dospělých k tomuto sportu. Celostátní ligu malého fotbalu vidím také jako společný marketingový
nástroj a projekt Asociace malého fotbalu a jejich sponzorů, partnerů včetně těch potenciálních, do
kterého budou moci mluvit také právě samotní sponzoři a partneři. Lidé, kteří investují do malého
fotbalu, se automaticky stávají jeho partnery a úspěch malého fotbalu je i jejich úspěchem.
Druhým bodem k realizaci v tomto roce je potom sjednocení informačního systému všech oblastních
svazů, které jsou členy AMF ČR. To povede nejen k jednodušší komunikaci mezi Správní radou AMF
ČR a oblastními svazy, ale nabídne také potenciální pasivní finanční příjem pro oblastní svazy a
zkvalitní servis pro členy malého fotbalu ve všech regionech. Pro partnery AMF ČR bude toto
sjednocení znamenat možnost jednoduššího oslovení daných lidí a zároveň i potenciál expanze zboží
a služeb našich sponzorů a partnerů na zahraniční trhy, a to především díky sjednocenému
informačnímu systému Světové federace malého fotbalu, jehož rozvoj jsem si na mezinárodním poli
vzal společně s rozvojem členské základny malého fotbalu v dalších zemích, na starosti.
Tyto dva důležité body vidím společně se zajištěním národního týmu a podpory oblastních svazů jako
priority roku 2015, na které se chci zaměřit. Finanční podporu oblastních svazů však chci podmínit
cíleně v souladu s všeobecnou koncepcí rozvoje oblastních svazů malého fotbalu, kterou bych rád v
první polovině letošního roku, ve spolupráci s členy Správní rady AMF ČR, dokončil. Koncepce by
měla také obsahovat aplikaci nového informačního systému v oblastních svazech.
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Jak jsem již naznačil, beru za důležité i zajištění národního týmu v roce 2015 především z důvodů
výše uvedených. Česká reprezentace se kvalifikovala před rokem a čtvrt na mistrovství světa 2015,
tedy mezi 16 nejlepších týmů světa ze 144 zemí. Mistrovství se odehraje v druhé polovině března v 10
městech Spojených států, 1 kanadském - Montrealu a mexickém - Monterrey. Český národní tým
odehraje 3 utkání základní skupiny ve 3 různých městech. Las Vegas, Ontario a San Diego. Ve
skupině jej postupně vyzvou domácí Američané, hráči Izraele a El Salvadoru. Před světovým
šampionátem se širší kádr národního týmu sejde ještě na únorovém soustředění v Praze, kde trenér
Pokorný vybere nejlepší patnáctku hráčů, kteří 20. března odletí do Las Vegas.
Tímto bych rád poděkoval všem členům národního týmu, kteří se podíleli na přípravách týmu na
mistrovství Evropy a samozřejmě i na medailovém úspěchu v Černé Hoře. Velmi si přístupu a výkonu
těchto osob vážím a jsem plně přesvědčen, že se podaří navázat na medailové úspěchy i na
mistrovství světa v USA. Jmenovitě bych určitě rád vyzdvihl práci generálního manažera národního
týmu Luďka Zelenky, manažera Martina Lafka, vedoucího týmu Antonína Schneidera, trenérů Radka
Pokorného, Stanislava Bejdy a Pavla Rosenbacha a kustoda Dominika Volavého. V návaznosti na
národní tým bych také rád poděkoval komentátorovi České televize Pavlu Čapkovi a kameramanovi
Pavlu Křížkovi a vůbec celé České televizi. Stejně tak bych rád touto cestou poděkoval Michalu
Hrdličkovi a produkci TV Nova za mediální podporu národního týmu a mistrovství Evropy ve
Sportovních novinách a prostřednictvím dokumentu ze šampionátu.
Mé poděkování bude patřit také viceprezidentovi AMF ČR Matěji Hornovi a generálnímu sekretáři
Renému Pazderovi, bez jejichž práce pro malý fotbal a AMF ČR bych si jen stěží dokázal představit
takový progres malého fotbalu, kterým Asociace nyní prochází. Stejně tak mé obrovské díky patří i
Petru Brejlovi, koordinátorovi celostátní ligy malého fotbalu, díky kterému se řada věcí spojená s touto
soutěží daří plnit v krátkých časových horizontech.
Velké díky patří také sponzorům a partnerům Asociace, jejichž přízně si velmi vážím a bez nichž by
rozvoj malého fotbalu nešel tak progresivní cestou.
Filip Juda
prezident AMF ČR
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Představitelé AMF ČR
Prezident:
Viceprezident:
Generální sekretář

Dr. Filip Juda
Matěj Horn
Mgr. René Pazdera

Správní rada AMF ČR
Dr. Filip Juda
Matěj Horn
Mgr. René Pazdera
Pavel Majer
Jan Mráka
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Přehled o činnosti AMF ČR
Mistrovství ČR:
Teprve podruhé v historii se hrálo Mistrovství ČR v malém fotbalu systémem kvalifikací, které
vyvrcholily závěrečným turnajem Final 4. Letos se v něm představili hned tři nováčci. Ve dvou ze tří
případů však nešlo o nováčky na republikové scéně, vždyť FC Laguna Pardubice získala již jeden
republikový primát, FC Union Brdy dokonce dva. Třetím z nováčků byl boskovický BK Sadros, který
před Final 4 nikdo moc neznal, což se mělo dramaticky změnit, ale jedno po druhém. Posledním
finalistou bylo RKM Brno, úřadující mistr ČR, který zvítězil také v roce 2010 na domácím mistrovství.
Podle těchto indicií byly karty před turnajem jasně rozdány, ale jak se nakonec ukázalo, sport, v tomto
případě malý fotbal, dokáže být velice nevyzpytatelný.
Jako první se proti sobě v semifinále představili FC Laguna Pardubice a Sokol BK Sadros Boskovice.
Po bezbrankové první půli, ve které měli více ze hry boskovičtí, se také jako první dokázali prosadit v
půli druhé. Vyrovnávací branka však na sebe nenechala dlouho čekat a po šedesáti minutách hry tak
svítilo na světlené tabuli 1:1. V prodloužení gól nepadl a rozhodnout musely pokutové kopy.
Úspěšnější byl nakonec Sokol BK Sadros Boskovice, který proměnil všechny tři penalty, zatímco
Laguna Pardubice pouze dvě. Po výsledku 2:1 po prodl. tak blanenský klub čekal boj o titul, Laguna si
zahrála o třetí místo.
Druhým postupujícím do finále se stalo brněnské RKM, které porazilo FC Union Brdy Příbram vysoko
7:2. První poločas skončil remízou 1:1, pak se ale obhájci titulu rozstříleli a postupně dokráčeli k
jednoznačnému vítězství. Utkání nechyběla tvrdost, což dokumentují i tři červené karty, dvě na straně
Příbrami, jedna na straně Brna.
FC Union Brdy Příbram nakonec skončil na třetím místě, když si poradil v repríze utkání pražské
kvalifikační skupiny s FC Lagunou Pardubicemi v poměru 2:1.
Finále bylo už čistě moravskou záležitostí, proti sobě stáli Sokol BK Sadros Boskovice a RKM Brno.
Zrodilo se nečekaně vysoké vítězství Boskovic 8:2. RKM se poprvé prosadilo až za rozhodnutého
stavu 7:0, když snížilo na 7:2, Sokol však uzavřel skóre pár minut před koncem. Blanenský celek tedy
slaví premiérový mistrovský titul a zároveň premiérový titul pro tým z Blanenského svazu malé
kopané.
1. Semifinále:
FC Laguna Pardubice - Sokol BK Sadros Boskovice 1:2p (0:0) - penalty 2:3
Branky: 48. Růžička - 45. Paděra
ŽK: 40. Münzberger, 58. Jeřábek - 47. Václavek
2. Semifinále:
RKM Brno - FC Union Brdy Příbram 7:2 (1:1)
Branky: 19. a 42. Vlach, 32. a 51. Grim, 36. Drábek, 50. Kučera, 58. Vrána - 25. Macek T., 56. Matějka
ŽK: 21. Riegel, 30. a 50. Macek M. (oba FC Union Brdy Příbram)
ČK: 25. Čampa - 50. Macek M., 54. Branžovský
O 3. místo:
FC Laguna Pardubice - FC Union Brdy Příbram 1:2 (0:1)
Branky: 58. Beran - 6. Šebek, 39. Kaňa
ŽK: 8. Münzberger - 14. Matějka, 38. a 45. Macek T., 55. Šebek
ČK: 36. Horyna - 45. Macek T.
Finále:
RKM Brno - Sokol BK Sadros Boskovice 2:8 (0:4)
Branky: 55. Koudelka, 57. Grim - 6. Lacko, 28. a 47. Čech J, 30. Paděra, 30. Havlíček, 34. Fadrný, 40.
a 59. Martínek
ŽK: 24. Koudelka - 25. Martínek, 25. Václavek, 47. Čech J.
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Soustředění národního týmu:
Od středy 30. dubna do soboty 2. května 2014 probíhalo v Českém Dubu soustředění širšího kádru
reprezentace ČR v malém fotbalu. Výběrový kemp byl původně plánován až do neděle, ale vzhledem
ke klubovým povinnostem většiny zúčastněných hráčů vedení reprezentace rozhodlo celou akci
zkrátit. Nepovedlo se totiž dojednat přátelské utkání s reprezentačním výběrem Německa, které se
mělo odehrát v sobotu, neboť německá strana na naši nabídku včas nezareagovala.
Trenéři Radek Pokorný a nově jmenovaný asistent trenéra Stanislav Bejda měli k dispozici celkem 22
hráčů, které během jara nominovali vedoucí jednotlivých oblastních svazů. Je s podivem, že tak
neučinili všichni šéfové svazů, i když k tomu byli opakovaně vyzýváni jak generálním sekretářem
Asociace malého fotbalu Reném Pazderou, tak vedoucím družstva reprezentace Antonínem
Schneiderem. Šanci poprat se o reprezentační dres tak bohužel nedostalo mnoho hráčů, kteří by si to
mnohdy zasloužili, ať už z nově vzniklých svazů, ale bohužel i z těch zavedených ve větších městech,
jako je například Příbram nebo Pardubice. O to víc si vážíme těch funkcionářů, kteří svoje zástupce
nominovali, a věříme, že postupem času se situace zlepší v celé republice.
Výběr hráčů také výrazně ovlivnila zranění a pracovní povinnosti, takže celkem jich muselo být
osloveno 55, protože omluvenkami se to ve schránce vedoucího družstva jen hemžilo. Na úvodní
středeční trénink tak byli připraveni čtyři brankáři a osmnáct hráčů do pole. Některé tváře byly
trenérům dobře známé, ale většinu osazenstva tvořili nováčci. Vedení reprezentace totiž chtělo dát
šanci ukázat své schopnosti všem, kteří o národní dres stojí. Mezi tři tyče se postavili Marek Trávníček
z Blanska, Ondřej Fišer z Milovic, Petr Víšek z Prahy a Václav Večeřa z Brna. Největším problémem
je vždy sehnat dostatek kvalitních obránců, ale nakonec byli do obrany připraveni Adam Grmela
z Brna, Sergej Vlačiha a Petr Janda z Milovic, Jan Vrátil z Mostu a Jan Petržílka z Prahy. V záloze pak
operovali Karel Kristen z Prahy, Milan Karásek z Milovic, Pavel Kryl a Jakub Krejčí z Olomouce a
Marek Brinzík z Ostravy. V útoku bojovali Matěj Novotný z Milovic, Radim Hlavsa z Ostravy, Jan
Koudelka z Blanska, Daniel Kavka z Jihlavy, Jiří Punčochář z Olomouce a trio Milan Němeček, Milan
Klimeš a Tomáš Prokeš z Brna.
Sestava tedy byla velmi pestrá a úkolem trenérů bylo toto ze začátku nesourodé družstvo sehrát a
sladit. Čekalo je totiž několik přátelských utkání, a to čtvrteční dvojzápas s výběrem Hanspaulské ligy
z Prahy a páteční zápas s reprezentací malé kopané Milovice. Ve čtvrtek se celý kádr rozdělil na dvě
poloviny (využil k tomu červené a modré dresy) a nastoupil proti dvěma výběrům Pražského svazu
malého fotbalu, který sestavil a pozval generální manažer reprezentace Luděk Zelenka. A sehranost
pražských výběrů nakonec slavila úspěch. I když červené národní družstvo sehrálo s Pražáky
vyrovnanou partii a nakonec prohrálo jen těsně 3:2, modrým už se tolik nedařilo a podlehli vysoko 7:2.
Trenéři však hráče nabádali, aby nevěšeli hlavu a oceňovali zejména jejich bojovnost i při nepříznivém
výsledku. Vymlouvat se nedalo ani na nepřízeň počasí, které se během zápasu výrazně proměnilo, a
slunečno se změnilo na déšť, vítr a chladno. Na pátek bylo třeba udělat nezbytné změny a hlavně
namotivovat reprezentační kádr k zápasu s Milovicemi. To se nakonec podařilo a národní tým zvítězil
3:1, když jednu branku vsítil Pavel Kryl a dvě pak přidal Tomáš Prokeš.
Soustředění tedy skončilo pozitivně a hráči odjížděli domů s úsměvem. Velmi kladně hodnotili skvěle
připravený areál, skvělou kuchyni, perfektní možnosti regenerace, profesionálně vedené tréninky, ale
hlavně oceňovali příležitost porovnat své schopnosti s dalšími hráči z republiky. Věříme, že to pro ně
byla cenná zkušenost a že se alespoň s některými z nich opět setkáme při dalších akcích národního
týmu. V červnu je to Zelencup, kde národní tým může změřit své síly s výběry Polska a Slovenska,
v srpnu se jedná o přátelském utkání v Itálii a v září má reprezentace v plánu sehrát miniturnaj
v Terezíně s výběry Německa, Rakouska a Izraele. Trenéři tak mají před sebou ještě spoustu
příležitostí vybrat opravdu to nejlepší, co tuzemský malý fotbal nabízí.
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Zelencup jako přípravný kemp pro národní tým a generálka na celostátní ligu:
V Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu proběhl již čtvrtý ročník populárního turnaje
v malé kopané. Oproti předešlým rokům si Luděk Zelenka letos pro účastníky připravil několik novinek.
Premiérově se turnaje účastnily česká a slovenská reprezentace malého fotbalu. Kromě toho byla
vytvořena samostatná skupina výběrů jednotlivých oblastních svazů sdružených v AMF. Do turnaje tak
nastoupily výběry Prahy, Blanska, Milovic, Mostu, Příbrami, Jihlavy a Brna. Turnaji bylo přítomno
vedení AMF a české reprezentace malého fotbalu, protože je brán jako nominační pro nově se tvořící
výběr reprezentace na listopadové ME v Izraeli a únorové MS v USA.
Dalším překvapením byl ženský turnaj. Ženy hrály pouze v sobotu, neboť se přihlásilo šest týmů, což
ale na premiéru není špatné. Turnaje se účastnily družstva FK Bohemians Praha, FC Slovan Liberec,
FK Bohemia Poděbrady, FK BAUMIT Jablonec, FK Pěnčín – Turnov a Komety Brno. Finále proběhlo v
rámci večerního programu a utkaly se v něm družstva Bohemians a Liberce, přičemž zlato si domů
odvezl pražský tým, třetí skončily brněnské Komety.
Reprezentační kádr ČR se v areálu sešel již v pátek odpoledne, aby absolvoval úvodní trénink. Základ
týmu tvořili hráči, kteří se účastnili loňského ME v Řecku. Na srazu se tedy trenérům hlásili Jan Vrátil
z Mostu, Petr Šmeral z Pardubic, Robin Demeter z Jihlavy, Dominik Sedlář z Ostravy a trio Jaromír
Grim, Michal Drábek a Rudolf Čampa z Brna. Mužstvo bylo doplněno o nové tváře z květnového
výběrového kempu, kde vedení reprezentace zaujali Petr Víšek a Karel Kristen z Prahy a Tomáš
Prokeš, Jan Koudelka a Lukáš Zrzavý z Brna.
V sobotu začaly souboje v jednotlivých skupinách na celkem třinácti hřištích, nejen v Českém Dubu,
ale i v Bohumilči, Osečné, Rozstání, Hodkovicích nad Mohelkou a Bílé. Jelikož z celkového počtu 66
přihlášených týmů postupovalo do nedělního play off 64 týmů, šlo především o to, pořádně se sehrát a
připravit se tak na vyřazovací souboje. Reprezentace svůj první zápas těsně prohrála 2:1, druhý
remizovala 2:2, ale všechny další už s přehledem zvládla a zvítězila. V neděli se naši hráči nejprve
utkali s týmem FC Azurit, kdy jasně vyhráli 5:0, a postoupili do další kola, kde na ně čekalo mužstvo
FK Legalizace, které překvapivě vyřadilo obhájce loňského titulu Jablíčka Chomutov. Reprezentanti
podali zodpovědný výkon a vyřadili mladý tým v poměru 3:0. V osmifinále na ně čekalo neznámé
družstvo Pauls Team 2008, které v prvním kole přešlo na penalty přes EMA Team a v dalším porazilo
Habeš 2:0. Našim hráčům bohužel zápas nevyšel, přes řadu šancí skončil nakonec bez branek a
v penaltovém rozstřelu, kdy se neprosadil ani Grim ani Demeter, byl šťastnější soupeř.
Reprezentantům se tak, stejně jako v Řecku, staly osudnými pokutové kopy a přes to, že byli herně
rozhodně lepším týmem, neboť soupeř se soustředil pouze na úpornou obranu a vlastní šance si
téměř nevypracoval, nepřešli v turnaji přes osmifinále. Realizační tým ovšem nevěší hlavu, neboť před
Mistrovstvím Evropy mohl konfrontovat náš tým s tím nejlepším, co tuzemská malá kopaná nabízí, a
odhalit tak herní nedostatky a slabiny. Navíc vedení pozorně sledovalo výkony dalších mužstev,
zejména výběrů oblastních svazů a vybíralo talenty, které osloví pro závěrečný nominační kemp před
ME v Izraeli.
Z celkového vítězství se nakonec radoval výběr Hanspaulské ligy, který ve finále porazil na penalty
celek Lazio Košice. Turnaj byl organizačně skvěle připraven a jistě si zaslouží přídomek „neoficiální
Mistrovství republiky“, protože kvalita zúčastněných týmů byla jasně viditelná. Luděk Zelenka se svým
týmem spolupracovníků tak zřetelně přispívá k rozvoji malé kopané u nás a zaslouží velké
poděkování.
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Pohár vítězů pohárů 2014:
Havlovický svaz malé kopané, o. s. uspořádal ve dnech 19. - 20. července 2014 ve sportovním areálu
v Havlovicích Pohár vítězů pohárů v malé kopané. Šlo o druhý nejprestižnější tuzemský turnaj v malé
kopané pod hlavičkou Asociace malého fotbalu ČR. Z původně deklarovaných 20 týmů se dostavilo
nakonec pouze 15 týmu z celé ČR. Sobotní skupinová fáze tak sloužila zejména k rozehrání se na
nedělní play - off. Ze čtyř osmifinálových skupin potom postoupilo do čtvrtfinále 8 mužstev a zde jsou
již kompletní výsledky turnaje:
Základní skupiny:
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Osmifinálové skupiny:
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Čtvrtfinále:
FC Devils Klatovy

x

FC Kvasar Černá Hora

0:2

LPP Lhota u Lysic Blansko

x

Zoufalej Chaos Jihlava

2:1 v prodloužení

Halucinace Příbram

x

FC Borcibalona Praha

0:1

1. FC Bari Kopřivnice

x

ŽST Jihlava

4:1

Semifinále:
FC Kvasar Černá Hora

x

LPP Lhota u Lysic Blansko

0:5

FC Borcibalona Praha

x

1. FC Bari Kopřivnice

1:2 v prodloužení

o 3. místo:
FC Kvasar Černá Hora

x

FC Borcibalona Praha

2:1

Finále:
LPP Lhota u Lysic Blansko

x

1. FC Bari Kopřivnice

2:0

Nejlepší hráč:
Nejlepší střelec:
Nejlepší brankař:

Michal Slavík (FC Borcibalona Praha)
Tomáš Adámek (LPP Lhota u Lysic Blansko)
Tomáš Císař (FC Borcibalona Praha)

Po triumfu Sokolu BK SADROS Boskovic na lednovém Mistrovství ČR se tak nyní raduje další tým
Blanenského svazu malé kopané. LPP Lhota u Lysic se stala vítězem Poháru vítězů pohárů. Na třetí
příčce navíc skončil další zástupce Blanska - FC Kvasar Černá Hora. Letošní nadvláda blanenské
malé kopané je tedy zcela jednoznačná.
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Přípravné zápasy na celostátní ligu malého fotbalu:
Výběr Prahy PSMF - Výběr Milovic MLMF 5:1 (2:0)
Branky: 3. a 58. Kounovský, 24. Kubeš, 35. Slunéčko, 60. Fitzel - 49. Vlačiha
Karty: bez karet
Rozhodčí: Kamil Kohout, Karel Kučera
Výběr Brna - Výběr Blanska 3:4 (1:3)
Branky: 13. Prokeš, 42. Kršák, 55. Klimeš - 16. a 27. Boček, 17. Bláha, 29. Adámek
ŽK: 55. Macko - 4. Trávníček
Výběr Blanska - Výběr Brna 2:4 (1:3)
Branky: Jurka, Traxl – Procházka 3, Prokeš
ŽK: Fagulec (Blansko)
Výběr Milovic MLMF - Výběr Mostu MLMK 1:3 (0:0)
Branky: 51. Tomáš Froněk - 44. a 53. Kamil Tůma, 48. Jan Berka
Karty: bez karet
Rozhodčí: Jan Jenčík
Výběr MLMF Milovice - Výběr PKFL Praha 5:3 (2:0)
Branky: 25. Švorba Miroslav, 26. Horák Jiří, 38. a 42. Golovko Cyril, 46. Hakl František - 38. a 53.
David Radek, 51. Soucha Michal
ŽK: 33. Horák Jiří (Milovice)
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Nominační turnaj reprezentačního týmu ČR pro Mistrovství Evropy (SIMOST CUP):
Jak již bylo avizováno, od pondělí 6. 10. 2014 se v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu
konalo čtyřdenní soustředění širšího kádru reprezentace. Vedení týmu muselo ještě narychlo povolat
nové hráče, neboť přes víkend utrpěli někteří nominovaní zranění ve svých klubových soutěžích.
Nakonec se tedy trenérům představilo 25 hráčů z celé České republiky. Součástí výběrového kempu
byl skvěle obsazený turnaj s názvem SIMOST cup, jehož se zúčastnily národní týmy Slovenska a
Německa, které měly prověřit sílu našeho mužstva před nadcházejícím Mistrovstvím Evropy v Černé
Hoře. Všechna družstva byla značně překvapena, že se našemu managementu podařilo zajistit větší
branky o rozměrech 4x2 metry a velmi si pochvalovala celkovou přípravu hřiště, které přesně
odpovídalo tomu, na němž se bude hrát na miniEuru.
Po úvodních tréninkových jednotkách rozdělil realizační tým naše hráče do dvou skupin a již v úterý,
v předvečer hlavního turnaje, sehrály oba výběry přípravné utkání se Slovenskem. Naši sousedé chtěli
totiž maximálně využít toho, že cestovali značnou dálku, a odehrát co nejvíce zápasů. Proto se týmy
domluvily, že odehrají zápas v délce 4x20 minut. Pokud bychom tento celkový čas rozdělili na dva
zápasy, dá se říci, že v prvním zvítězila Česká Republika 4:1 (branky: 2 Mařík, Koudelka, Paděra a za
Slováky Pribiš) a ve druhém zase vyhrálo Slovensko 3:1 (branky: Szabó, Bicián, Beliš a za Čechy
snižoval Froněk). Šance do dalšího dne tedy byly úplně vyrovnané, obzvlášť když jsme během zápasů
sledovali Němce, kteří se rozcvičovali na vedlejším hřišti a dokazovali, že do pořadí turnaje hodlají
také výrazně promluvit.
Od středečního rána tedy vypukly líté boje, do kterých jednotlivá družstva nastoupila v těchto
sestavách:
NĚMECKO
Roman Heinrich
Daniel Reck
Micha Alexander
Kilian Depuhl
Florian Evers
Lukas Fricke
Massud-Asiel Sarmie
Marc Windecker
Tigin Yaglioglu
Německá výprava nebyla početná, protože ji potkalo to samé, co tu naši, a totiž zranění klíčových
hráčů. Do Českého Dubu měli totiž původně ještě přicestovat Fabian Diringer, Daniel Jagenburg,
Sebastian Koch, Florian Thamm, Timur Abali, Markus Zalucki a Florian Loest, z nichž někteří jsou
našemu manšaftu dobře známí z loňského Mistrovství Evropy na Krétě, kde nás zastavili na cestě za
lepším umístěním. Tým doprovázel prezident německé asociace malého fotbalu Christoph Koechy a
jeho pravá ruka Julia Colter, členka turnajové komise.
SLOVENSKO
Radovan Majzún
Dávid Marton
Igor Pribiš
Gabriel Billý
Erik Szabó
Marek Ondrík
Ján Bicián
Martin Tomovič
Miroslav Židzík
Viktor Kubalec
Rudolf Beliš
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Slovenské družstvo se skládalo ze dvou skupin, a to z bratislavské a z prešovské, přičemž někteří
hráči se navzájem viděli poprvé v životě. Tým doprovázel také generální sekretář slovenského svazu
malého fotbalu Javer Gusejnov.
K prvnímu utkání nastoupily výběry České Republiky I a Slovenska. Kdo by čekal nějaké zaváhání
našeho týmu podobné tomu z úterního večera, ten by se zmýlil. Tomovič sice vsítil za Slováky první
branku zápasu, ale to bylo z jejich strany, alespoň co se gólové produktivity týče, všechno. Náš
brankostroj zahájil Švihálek, který zužitkoval Šmeralovu nahrávku - 1:1. Pak se nádherně na půli
uvolnil Koudelka a svůj slalom přes soupeřovu polovinu hřiště zakončil gólem - 2:1. Následovala
branka Demetera, jemuž přihrával Matyska - 3:1. Demeter se pak proměnil v nahrávače a z autu
krásně našel Bednáře, který se nemýlil 4:1. A pověstného búra nadělil Slovákům Lacko po nahrávce
Kučery - 5:1.
ČESKÁ REPUBLIKA I
Marek Gruber (Brno)
Ondřej Fišer (Milovice)
Lukáš Matyska (Brno)
David Bednář (Blansko)
Petr Šmeral (Pardubice)
Jan Vrátil (Praha)
Robin Demeter (Jihlava)
Jan Koudelka (Blansko)
Ivan Lacko (Brno)
Martin Švihálek (Brno)
Zdeněk Kučera (Jihlava)
Petr Matějka (Milovice)
Martin Fadrný (Blansko)
V dalším utkání si odbyli svou premiéru na SIMOST cupu Němci proti druhému výběru České
Republiky, který jsme si pracovně nazvali Čechy, neboť moravské barvy hájil v tomto týmu pouze
Paděra z Blanska. Tento zápas už nebyl tak jasnou záležitostí jako ten první. Češi se sice ujali vedení,
když Fitzelovu přihrávku z rohu dopravil do sítě právě Paděra – 1:0. Ten ostatně během celého turnaje
dokazoval, že dokáže hrát s jakýmikoli spoluhráči, a výrazně si svými výkony říkal o nominaci na
miniEuro. Němci vyrovnali na 1:1, kdy se prosadil Fricke a začínalo se od začátku. Vedení na naši
stranu a tři body do tabulky turnaje zajistil agilní Slunéčko, který využil spolupráce s Froňkem a zvýšil
na 2:1. I když se Němci pokoušeli se stavem utkání ještě něco udělat, náš tým už výsledek uhájil.
ČESKÁ REPUBLIKA II
Jaroslav Bellada (Praha)
Marek Michálek (Praha)
Jiří Novák (Praha)
Michal Uhlíř (Praha)
Vít Turtenwald (Praha)
Karel Kristen (Praha)
Stanislav Mařík (Praha)
Tomáš Fitzel (Praha)
Jakub Slunéčko (Praha)
Ondřej Paděra (Blansko)
Cyril Golovko (Milovice)
Tomáš Froněk (Milovice)
Po obědové pauze k zápasu nastoupil výběr České Republiky I s pracovním názvem Morava, i když
hráčům z Prahy, Milovic, Pardubic nebo Jihlavy se asi moc nezamlouval. Čekali nás opět Němci, kteří
si ale asi dali moc knedlíků, protože je náš výběr deklasoval 6:0. Nejprve se prosadil na hrotu srdnatě
bojující Matějka, kterému nahrával Demeter – 1:0. U druhého gólu byl opět tento hráč z Jihlavy a
stálice naší reprezentace, kdy zužitkoval nahrávku Lacka – 2:0. Na 3:0 zvyšoval nechytatelnou
bombou Matyska a na 4:0 zase technickou parádou Koudelka.
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U páté branky se opakovala situace, kdy nahrával Lacko a skóroval Demeter – 5:0. Šestý gól vsítil
Fadrný po přihrávce Koudelky, který patřil k našim nejofenzivnějším hráčům ve všech zápasech.
Čechy pak nastoupily proti Slovensku a opět to byli naši východní sousedi, kdo se prosadil jako první.
Beliš otevřel skóre zápasu - 0:1. Naštěstí Kristen využil přihrávku Golovka z rohu a propálil vše, co mu
stálo v cestě – 1:1. Mimochodem tento gól by asi vyhrál soutěž o nejhezčí branku turnaje, neboť míč
vymetl šibenici slovenské brány a gólmanovi nezbylo, než se za ním jen ohlédnout. Češi se pak ujali
vedení, když na 2:1 zvyšoval Mařík. Slováci ale nesložili zbraně a na poločasových 2:2 srovnával
Ondrík. Ve druhé půli jim ale došel dech a náš tým postupně zvyšoval své vedení. Nejprve se prosadil
Froněk, po něm znovu Mařík a na konečných 5:2 zvyšoval Golovko.
Po úvodních čtyřech zápasech se tedy startující týmy rozdělily na ty vyhrávající a na ty, co své zápasy
nezvládly. Zápas mezi Německem a Slovenskem byl tedy soubojem o turnajový bronz. V něm více sil
a touhy po vítězství prokázali naši západní sousedé, když porazili Slovensko 6:3. Postupně se
prosadili Depuhl, dvakrát Evers, Yaglioglu, Windecker a Alexander. Za Slováky jen upravovali skóre
Ondrík a dvakrát Bicián.
Také bylo jasné, že zápas mezi oběma českými výběry bude znamenat finále turnaje. Jako by to
Luděk Zelenka (generální manažer reprezentace a ředitel turnaje) věděl už dopředu, neboť
v zápasovém programu umístil toto utkání až na konec turnaje. Jak se říká: to nejlepší na konec. A
opravdu se bylo na co dívat. Naprosto vyrovnané utkání, které s obdivem sledovaly jak oba zahraniční
týmy, tak značný počet místních diváků, otevřel poměrně kuriózní brankou Kristen. Na hranici vápna
nevěděl, co s míčem, neboť žádný z jeho spoluhráčů se nejevil jako postavený ve výhodné pozici. A
tak Karel prostě vystřelil bodlem a jeho střela skončila překvapivě až za brankovou čárou. Tuhý boj
pokračoval, ale do přestávky už jsme se branky nedočkali. Ve druhé půli se „moravský“ výběr snažil
vyrovnat, ale jejich výlety před bránu soupeře potrestal krásnou individuální akcí Froněk a zvýšil na
2:0 pro Čechy. Morava však zbraně nesložila a naději na srovnání ještě vykřesal Koudelka, když
snižoval na 2:1. V závěru utkání se to málem podařilo, kdy Matějka trefil tyč. Čas se však naplnil a
Česká Republika II mohla slavit vítězství v utkání i v celém turnaji.
Výsledková tabulka:
SIMOST
ČR I
CUP 2014

ČR II

GER

SVK

BODY

SKÓRE

POŘADÍ

ČR I

SIMOST
CUP 2014

1:2

6:0

5:1

6

12:3

2.

ČR II

2:1

SIMOST
CUP 2014

2:1

5:2

9

9:4

1.

Německo

0:6

1:2

SIMOST
CUP 2014

6:3

3

7:11

3.

Slovensko

1:5

2:5

3:6

SIMOST
CUP 2014

0

6:16

4.

Následovalo vyhlášení výsledků, kdy medaile a poháry předával hráčům společně s Luďkem Zelenkou
prezident světové federace malého fotbalu Filip Juda. Poděkoval všem sponzorům naší reprezentace,
bez jejichž podpory by takto nabitý turnaj nemohl vzniknout. Je to především firma SIMOST, která je
generálním partnerem reprezentace, ale také ŠKODA VAGONKA, FIDES, CROY, Pražské vodovody
a kanalizace a Vojenská zdravotní pojišťovna ČR. Trenéři našeho národního týmu pak seděli dlouho
do noci a rozhodovali, koho z našich fotbalistů vyberou pro listopadové miniEuro v Černé Hoře.
Všichni totiž oceňovali vysokou kvalitu všech našich hráčů, o níž ostatně svědčí i výsledky SIMOST
cupu. Všichni svými výkony přesvědčili, že do širšího kádru reprezentace patří a připravili tak trenérům
velmi nelehké rozhodování. Finální nominace na ME v malé kopané 2014 vypadá takto:
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Brankáři:
Marek Gruber (Brno)
Jaroslav Bellada (Praha)
Obránci:
Lukáš Matyska (Brno)
Michal Uhlíř (Praha)
David Bednář (Blansko)
Vít Turtenwald (Praha)
Jiří Novák (Praha)
Karel Kristen (Praha)
Útočníci:
Robin Demeter (Jihlava)
Jan Koudelka (Blansko)
Jaromír Grim (Brno)
Tomáš Froněk (Milovice)
Ondřej Paděra (Blansko)
Tomáš Fitzel (Praha)
Stanislav Mařík (Praha)
Věříme, že trenéři měli při výběru šťastnou ruku a nezbývá než našim chlapcům držet v Černé Hoře
palce.
Kvalifikace o Final 4 Mistrovství ČR 2015:
Z třiadvaceti týmů, které do první fáze kvalifikace nastoupily, jich nyní zbylo dvanáct. Tato mužstva se
17. 11. 2014 poperou o to, kdo se zúčastní lednového Final 4 v Milovicích. I když jde zřejmě o
poslední určování mistra ČR tímto způsobem, protože od podzimu 2015 je v plánu celostátní liga
malého fotbalu, neubralo to kvalifikačním bojům na atraktivitě a tak mohli diváci v Jihlavě, Kopřivnici a
Praze vidět to nejlepší, co současný malý fotbal v ČR nabízí. V úterý 28. 10. 2014 vše naplno vypuklo
a zde naleznete kompletní výsledky včetně tabulek všech kvalifikačních skupin.
JIHLAVA
V Jihlavě nastoupilo devět týmů, které byly nalosovány do třech skupin po třech. Postupovalo jich
celkem pět, tzn. všechny celky na prvních místech a nejlepší dva z druhých míst. Hrací doba zápasů
byla samozřejmě 2 x 30 minut. O konečném pořadí v tabulce rozhodovaly tyto faktory: a) body, b)
vzájemný zápas, c) skóre, d) vyšší počet vstřelených branek, e) vyšší počet vítězství, f) penaltový
rozstřel (3 na každé straně)
Skupina A:
FK Klasici Jihlava - FC Kvasar Černá Hora 12:2
FC Kvasar Černá Hora - RKM Royal Day Brno 1:19
FK Klasici Jihlava - RKM Royal Day Brno 6:1
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

FK Klasici Jihlava

2

2

0

0

18:3

6

2.

RKM Royal Day Brno

2

1

0

1

20:7

3

3.

FC Kvasar Černá Hora

2

0

0

2

3:31

0
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Skupina B:
Karlsberg C. F. Brno - La Bucañeros Vel. Meziříčí 5:8
La Bucañeros Vel. Meziříčí - Sokol BK Sadros Boskovice 2:8
Karlsberg C. F. Brno - Sokol BK Sadros Boskovice 3:9
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Sokol BK Sadros Boskovice

2

2

0

0

17:5

6

2.

La Bucañeros Vel. Meziříčí

2

1

0

1

10:13

3

3.

Karlsberg C. F. Brno

2

0

0

2

8:17

0

Skupina C:
SOME Vysočina Prachárna - Tripoli Brno 7:4
Tripoli Brno - Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí 1:16
SOME Vysočina Prachárna - Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí 8:7
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

SOME Vysočina Prachárna

2

2

0

0

15:11

6

2.

Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí

2

1

0

1

23:9

3

3.

Tripoli Brno

2

0

0

2

5:23

0

KOPŘIVNICE
V Kopřivnici nastoupily pouze tři celky, které se popraly o jedno postupové místo do další fáze
kvalifikace. Hrací doba zápasů byla 2 x 30 minut. O konečném pořadí v tabulce rozhodovaly tyto
faktory: a) body, b) vzájemný zápas, c) skóre, d) vyšší počet vstřelených branek, e) vyšší počet
vítězství, f) penaltový rozstřel (3 na každé straně)
1. FC Bari Kopřivnice - Ostravský Zábřeh 4:1
Ostravský Zábřeh - 1. FC Chachaři Ostrava 2007 2:2
1. FC Bari Kopřivnice - 1. FC Chachaři Ostrava 2007 2:0
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

1. FC Bari Kopřivnice

2

2

0

0

6:1

6

2.

1. FC Chachaři Ostrava 2007

2

0

1

1

2:4

1

3.

Ostravský Zábřeh

2

0

1

1

3:6

1

PRAHA
V Praze se představilo jedenáct týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech a jedné skupiny
po třech mužstvech. Z každé skupiny postupovaly týmy na prvních dvou místech tabulky. Hrací doba
zápasů byla taktéž 2 x 30 minut. O konečném pořadí v tabulce rozhodovaly tyto faktory: a) body, b)
vzájemný zápas, c) skóre, d) vyšší počet vstřelených branek, e) vyšší počet vítězství, f) penaltový
rozstřel (3 na každé straně)
Skupina A:
FC Union Brdy Příbram - proOFFICE Most 2:0
FC Laguna Pardubice - AFK Bidlo Klatovy 1:1
FC Union Brdy Příbram - FC Laguna Pardubice 3:1
proOFFICE Most - AFK Bidlo Klatovy 1:1
FC Union Brdy Příbram - AFK Bidlo Klatovy 2:1
FC Laguna Pardubice - proOFFICE Most 7:2
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Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

FC Union Brdy Příbram

3

3

0

0

7:2

9

2.

FC Laguna Pardubice

3

1

1

1

9:6

4

3.

AFK Bidlo Klatovy

3

0

2

1

3:4

2

4.

proOFFICE Most

3

0

1

2

3:10

1

Skupina B:
AUDI United Praha - Ludmila A Praha 5:3
Gamblers Most - FC Immortals Milovice 4:3
AUDI United Praha - Gamblers Most 2:3
Ludmila A Praha - FC Immortals Milovice 4:1
AUDI United Praha - FC Immortals Milovice 4:2
Gamblers Most - Ludmila A Praha 3:2
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Gamblers Most

3

3

0

0

10:7

9

2.

AUDI United Praha

3

2

0

1

11:8

6

3.

Ludmila A Praha

3

1

0

2

9:9

3

4.

FC Immortals Milovice

3

0

0

3

6:12

0

Skupina C:
Restaurace U Pecků Praha - Deportivo Milovice 1:2
Deportivo Milovice - Halucinace Příbram 0:3
Restaurace U Pecků Praha - Halucinace Příbram 4:0
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Restaurace U Pecků Praha

2

1

0

1

5:2

3

2.

Halucinace Příbram

2

1

0

1

3:4

3

3.

Deportivo Milovice

2

1

0

1

2:4

3

Do druhé fáze kvalifikace „moravské“ skupiny tak postupují: FK Klasici Jihlava, RKM Royal Day Brno,
Sokol BK Sadros Boskovice, SOME Vysočina Prachárna, Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí a 1. FC
Bari Kopřivnice. Do skupiny, která se odehraje v Čechách (Příbram), postupují: FC Union Brdy
Příbram, FC Laguna Pardubice, Gamblers Most, AUDI United Praha, Restaurace U Pecků a
Halucinace Příbram. Ve hře tedy stále jsou všichni účastníci posledního Final 4 v Milovicích, včetně
mistra z Boskovic a vicemistra z Brna.
Toto seskupení se ale ještě může změnit, protože kvůli incidentu v utkání Gamblers Most - FC
Immortals Milovice, kdy vběhl na hrací plochu fanoušek Mostu a inzultoval brankáře Milovic, bude mít
vše dohru před disciplinární komisí, která může vyloučit tým Gamblers Most z turnaje. V tom případě
by se na druhé postupové místo pražské skupiny B dostala Ludmila A Praha.
Rozlosování druhé fáze kvalifikačních skupin se tak pozdrží do rozhodnutí DK AMF ČR. Jinak platí, že
se bude hrát systémem čtyř skupin po třech týmech, přičemž dvě se odehrají v Čechách a dvě na
Moravě. Postupovat bude vždy jen vítěz skupiny do lednového Final 4 v Milovicích.

- 18 -

Složení týmů pro Final 4:
V pondělí 17. 11. 2014 se uskutečnila druhá, tedy semifinálová kvalifikace o přímý postup na Final 4
Mistrovství ČR, které se uskuteční v sobotu 24. 1. 2015 v Milovicích. Moravská skupina se hrála
v Brně, ta česká v Příbrami. Zde jsou k dispozici kompletní výsledky a tabulky:
BRNO
Skupina A:
09:00 Prezentace mužstev
09:30 Sokol BK Sadros Boskovice - Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí 2:5
10:40 Sokol BK Sadros Boskovice - FC Klasici Jihlava 1:7
11:50 Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí - FC Klasici Jihlava 1:3
13:00 Konec turnaje
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

FK Klasici Jihlava

2

2

0

0

10:2

6

2.

Woolloomooloo Bay Vel. Meziříčí

2

1

0

1

6:5

3

3.

Sokol BK Sadros Boskovice

2

0

0

2

3:12

0

Skupina B:
09:00 Prezentace mužstev
09:30 RKM Royal Day Brno - SOME Vysočina Prachárna 6:3
10:40 RKM Royal Day Brno - 1. FC Bari Kopřivnice 1:2
11:50 SOME Vysočina Prachárna - 1. FC Bari Kopřivnice 11:4
13:00 Konec turnaje
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

SOME Vysočina Prachárna

2

1

0

1

14:10

3

2.

RKM Royal Day Brno

2

1

0

1

7:5

3

3.

1. FC Bari Kopřivnice

2

1

0

1

6:12

3

PŘÍBRAM
Skupina A:
09:00 Prezentace mužstev
09:30 Halucinace Příbram - AUDI United Praha 2:6
10:40 Halucinace Příbram - FC Laguna Pardubice 5:3
11:50 AUDI United Praha - FC Laguna Pardubice 5:4
13:00 Konec turnaje
Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

AUDI United Praha

2

2

0

0

11:6

6

2.

Halucinace Příbram

2

1

0

1

7:9

3

3.

FC Laguna Pardubice

2

0

0

2

7:10

0

Skupina B:
09:00 Prezentace mužstev
09:30 FC Union Brdy Příbram - Restaurace U Pecků Praha 3:2
10:40 FC Union Brdy Příbram - Gamblers Most 1:4
11:50 Restaurace U Pecků Praha - Gamblers Most 2:4
13:00 Konec turnaje
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Pořadí

Název týmu

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

Gamblers Most

2

2

0

0

8:3

6

2.

FC Union Brdy Příbram

2

1

0

1

4:6

3

3.

Restaurace U Pecků Praha

2

0

0

2

4:7

0

V semifinále se představila kompletní čtyřka účastníku letošního Final 4, ale ani jednomu se
nepodařilo svůj postup zopakovat. Mistrovský Sokol BK Sadros Boskovice totálně vyhořel, když
prohrál oba své zápasy a se skóre 3:12 obsadil poslední příčku. Nevedlo se ani brněnskému RKM,
tedy úřadujícímu vicemistrovi ČR. Nejprve sice přehrál jihlavskou Prachárnu, ale po nevýrazném
výkonu podlehl 1. FC Bari Kopřivnice 1:2. Pak už jen čekal, jak skončí duel mezi oběma soupeři. A
jelikož SOME Vysočina Prachárna rozstřílela kopřivnické Bari 11:4, mohla slavit svůj premiérový
postup na závěrečný turnaj. V příbramské kvalifikaci skončila i FC Laguna Pardubice, která prohrála
oba své zápasy, byť velice těsnými výsledky. Nepostoupil ani FC Union Brdy Příbram, který skončil
nakonec druhý ve skupině B.
S postupujících účastníků se do Final 4 už jednou dostali FK Klasici Jihlava, kteří v roce 2013 skončili
druzí, hráči pražského AUDI United se ve stejném roce radovali ze zisku bronzových medailí. SOME
Vysočina Prachárna a Gamblers Most jsou v tomto ohledu úplnými nováčky, nicméně si za své výkony
v obou fázích kvalifikace postup zcela jistě zaslouží.
Mistrovství Evropy 2014 v Černé Hoře:
Ve středu 26. 11. 2014 bylo zahájeno Mistrovství Evropy v malém fotbale pro rok 2014, které hostí
černohorský Herceg Novi. V 18:30 proběhlo slavnostní zahájení a od 20:00 hostil domácí tým Černé
Hory národní mužstvo Skotska. Po doznění oslavných chorálů nadšeného publika nad výhrou svého
celku v poměru 3:2 se na svůj první zápas chystala i česká reprezentace, jejímž soupeřem bylo
Španělsko. To Španělsko, kterému loni v Řecku jen o vlásek unikl postup ze skupiny, a které přivezlo
letos zcela jiný tým.
Naši nastoupili v brance s Belladou. První pětka hrála ve složení: Turtenwald (C), Uhlíř - Paděra,
Fitzel, Mařík (střídající: Kristen), ta druhá potom v této sestavě: Bednář, Matyska - Demeter, Koudelka,
Grim (střídající: Novák).
Úvodní minuty patřily nesmělému oťukávání soupeře, přičemž v držení míče měli navrch Španělé.
První šance přišla v 6. minutě, kdy Mařík vybojoval míč a pohotově vystřelil, jenže Ruano byl připraven
a míč vyrazil. Na druhé straně nebezpečně pálil Rodriguez, ale také Bellada svůj tým podržel. 10.
minuta přinesla přímý kop soupeře, který rozehrál Pelaez a naše obrana měla co dělat, aby odklidila
míč do bezpečí. Takové štěstí jsme již neměli o dvě minuty později, kdy se z další standartky prosadil
Fuentes krásnou ranou do šibenice. V 16. minutě našel Uhlíř povedeným centrem Fitzela, jehož pokus
z voleje ale skončil jen v náručí brankáře. V poslední minutě první půle ještě vyslal na španělskou
branku jedovatou ránu Bednář, ale ani ta gólem neskončila. První dějství tak skončilo jednobrankovým
vedením soupeře.
Čtyři minuty po změně stran předvedl krásné sólo Koudelka, ale i on si vylámal zuby na dobře
chytajícím Ruanovi. O minutu později to z dálky zkoušel Matyska, míč po jeho tvrdém projektilu skončil
„jen“ rohovým kopem. V probíhající 30. minutě si vyměnili míč Koudelka s Demeterem a druhý
jmenovaný nastřelil tyč. Uběhlo pět minut a po dobře sehraném signálu při rohovém kopu zakončoval
Turtenwald, ale míč letící do brány stihl vykopnout jeden ze španělských obránců. Ještě v téže minutě
pronikl soupeř do naší rozhozené obrany a přečíslením 2 na 1 nepohrdl Fuentes, který do poloodkryté
branky upravil na 2:0 pro svůj celek. Po této brance se místo Bellady dostal do hry Gruber, který je
šikovný ve hře nohama a český tým začal hrát power play. To se ukázalo jako dobrý tah, ale stoupající
tlak vyústil ve 38. minutě jen tyčkou v podání Grima, kterému nahrával Bednář. V té samé minutě měl
Grim ještě jednu šanci po akci Koudelky, ale ani po ní se nepodařilo dostat míč do španělské branky.
Lekci z produktivity předvedl našemu týmu soupeř v poslední minutě, když jednoduše rozehraný aut
Pelaeze přetavil v gól Doalto. Víc se toho v utkání nestalo, a tak česká reprezentace vstoupila do
turnaje krutou prohrou v poměru 0:3.
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Česká republika - Španělsko 0:3 (0:1)
Branky: 12. a 35. Fuentes, 40. Doalto
ŽK: 25. Pelaez, 29. Doalto, 38. Gutierrez, 39. Pineda
Necelý den po nepovedeném vystoupení proti Španělsku čekala náš tým reprezentace Anglie. Ta si
poradila v úvodním vystoupení s Tureckem v poměru 3:2 a nečekalo nás tedy nic lehkého. V případě
prohry by existovala už jen mizivá naděje na postup a trenérský tým podřídil vše jedinému cíli, a sice
zisku tří bodů. Co se změn v sestavě týče, do branky se postavil Marek Gruber a místo Ondřeje
Paděry nastoupil Jiří Novák.
Hned od prvních minut se český tým prezentoval aktivní hrou a snahou vstřelil úvodní uklidňující
branku. Již ve 3. minutě se po pravé straně prohnal Koudelka a napálil míč do spojnice Smithovy
branky. O dvě minuty později zahrozil také soupeř, když Kuehn vyzkoušel pozornost Grubera. Český
brankář musel řešit ještě zapeklitější situaci, když kapitán Turtenwald ztratil míč a Kanani se na něj řítil
sám. Pohotově však vyběhl a nájezd protihráče bravurně zneškodnil. To bylo od Anglie na dlouhé
minuty vše a šance přicházely výhradně z kopaček našich hráčů. Běžela 8. minuta, když hrdina
předchozích okamžiků Gruber poslal od branky kolmici středem hřiště až na Fitzela, ten však sám
před brankářem soupeře místo střely volil přihrávku pod sebe na Maříka, jehož anglická obrana
zablokovala. Uběhly dvě minuty a po pěkně rozehraném přímém kopu se k zakončení dostal Demeter,
mířil bohužel jen těsně nad branku. Patnáctá minuta přinesla další závar pře Smithem. Koudelka
zatáhl míč, posunul jej na Fitzela, který šikovně vystřelil, ale brankář Anglie vytáhl míč na břevno.
Následná akce byla taktéž z kategorie pohledných. Tentokrát se vydal na útočný výlet Bednář, přiťukl
míč pod sebe Demeterovi, ale Smith byl opět v pozoru a vyrazil jej na roh. V poslední minutě první
půle vhazoval aut Uhlíř, našel připraveného Turtenwalda, který však zakončil k naší smůle opět jen do
brankové konstrukce. Úvodní dějství tedy skončilo bezbrankovou remízou, ale více ze hry měl
jednoznačně český tým, kterému chybělo i trošku štěstí.
Druhý poločas začal tak, jak skončil ten první, tedy tlakem našeho celku. Dvě minuty po jeho začátku
poslal Mařík do šance Fitzela, ten ale vystřelil nad branku. Míč po Koudelkově centru o minutu později
poslal Demeter jen těsně vedle Smithovy svatyně. 29. minuta přinesla šanci Angličanů, když našim
nevyšel přímý kop a z protiútoku to zkoušel Gardener, ale Gruber se nenechal překvapit a vytěsnil
balón na roh. O minutu později posílal Uhlíř míč z autu do předbrankového prostoru, kde si ho našel
Novák, ale hlavou nemířil přesně. Ve 34. minutě se zrodila šance po ose Grim - Koudelka - Demeter,
po které poslední jmenovaný trestuhodně minul odkrytou branku. Dvě minuty před koncem utkání to
individuálně zkoušel aktivní Koudelka, ale po kličce protihráči poslal míč opět jen do tyče anglické
branky. Výše zmíněná trojice dostávala soupeře místy až pod drtivý tlak. V další šanci byl znovu
Koudelka, který nebezpečně vystřelil, Smith balón jen vyrazil, ale dorážející Demeter jej napálil opět
jen do anglického gólmana. Když už se zdálo, že se budou body dělit za bezbrankovou remízu a do
konce zbývalo už opravdu jen minimum času, skončil míč konečně v brance. Postarali se o to Novák s
Maříkem, kdy první nahrával, druhý střílel. Tento moment rozpoutal nebývalé veselí na lavičce
českého týmu i u hloučku fanoušků v hledišti haly Igalo. Aby toho nebylo málo, o pár sekund později
se z úhlu prosadil i Fitzel a určil výsledku konečnou podobu.
Podruhé za sebou se českému národnímu týmu nedařilo v koncovce, ale v utkání s Anglií byla smůla
konečně prolomena. Nutno říci, že zcela po zásluze, protože naši soupeře téměř k ničemu nepustili a
po celou dobu trpělivě dobývali Smithovu branku. V pátek 28. 11. Je čeká poslední zápas skupiny E
proti Turecku, a pokud chce náš tým bez problémů slavit postup, musí zvítězit.
ČR - Anglie 2:0 (0:0)
Branky: 40. Mařík, 40 + 1. Fitzel
ŽK: 29. Varnezza
Po prohře se Španělskem a výhře nad Anglií bylo povinností českého týmu zvítězit v posledním utkání
skupiny E nad Tureckem, abychom si bez ohledu na ostatní zápasy zajistili postup. Protože Španělé
v odpoledním utkání porazili Anglii 4:1, bylo jasné, že k postupu z druhého místa stačí svěřencům
trenéra Pokorného remíza. Předzápasové odhodlání ale směřovalo k zisku tří bodů. Oproti
úspěšnému zápasu s Anglií došlo k jediné vynucené změně, když zraněného Grima nahradil Paděra.
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Co se nepovedlo v předchozích dvou utkáních, a sice vstřelit rychlou branku, to se povedlo nyní. Ve 4.
minutě se postavil k rozehrávce rohového kopu Koudelka, po signálu našel Demetera, ten ale pouze
trefil dobře postaveného brankáře. Následoval další rohový kop, ke kterému se postavil opět
Koudelka. Po jeho nástřelu si srazil míč do vlastní brány jeden z tureckých obránců - 1:0. Až v 10.
minutě poprvé zazlobil i soupeř. Po úniku zprava jen těsně minul Gruberovu svatyni Gündogdu.
Minutu nato se naši radovali znovu, když Fitzel vyzval ke skórování Uhlíře a ten nabídkou trefit
poloodkrytou bránu nepohrdl - 2:0. S rychlou odpovědí mohl přispěchat Ilikoba, ale po náběhu za
obranu branku přestřelil. 13. minuta přinesla obrovskou šanci našeho celku. Koudelka po přečíslení
vypálil, odražený míč si našel Matyska, a byť jej mohl doklepnout do sítě, ještě hledal lépe
postaveného Demetera, ale ten div nezbořil branku, když poslal míč do tyče. Dvě minuty nato se
Turecku podařilo snížit, když Aslan našel hlavu Ilikoby, který se nemýlil - 2:1. Po pár minutách chybně
rozehrál brankář Gruber, našel přímo nohu jednoho z tureckých útočníků a ten postupoval sám na
branku. Za záchrannou brzdu zatáhl Bednář, když poslal skluzem soupeře k zemi a musel předčasně
pod sprchy. Následovalo pětiminutové oslabení, ve kterém měl největší šanci Aslan, ale Gruber proti
němu vytáhl povedený zákrok. Poločas tedy skončil těsným vedením českého mužstva.
Ve druhé půli se s brankami roztrhl pytel a naštěstí všechny napadaly do turecké branky. Tři minuty po
změně stran se po přečíslení 3 na 2 dostal k zakončení Matyska, ale brankář vyrazil míč na roh. Hned
o minutu později našel Koudelka z autu Paděru, který netrefil míč ideálně, a šance skončila pouze
rohovým kopem. K jeho rozehrání se postavil tradiční exekutor Jan Koudelka. Jeho povedený nástřel
se otřel o nohu tureckého brankáře a skončil až v síti - 3:1. Ve 30. minutě poslal Uhlíř míč Koudelkovi
a ten si s ním už věděl rady - 4:1. Tři minuty nato se obránce Uhlíř proměnil z nahrávače na střelce.
Navedl si míč na střed a levačkou jej o tyč poslal za bezmocného gólmana v tu chvíli již odevzdaných
Turků - 5:1. Tři minuty před koncem se ke střele dostal Kristen, který nastoupil za vyloučeného
Bednáře a po odrazu se míče chopil Paděra, který jej nekompromisně uklidil do branky - 6:1. Poslední
hřebíček do rakve Turků zatloukl Demeter, který si našel odražený míč po střele Paděry - 7:1.
Důležitým momentem utkání bylo přečkání oslabení po vyloučené Bednáře, který hasil nájezd
soupeře. V té chvíli měli Turci největší šance na vyrovnání. Ve druhé půli existoval na hřišti už jen
jeden tým a padlo v něm hned pět branek. Po dohrání všech zbývajících zápasů ve skupině bylo
jasné, že se od 12:00 utkáme před kamerami ČT Sport ve federálním derby se Slovenskem. V případě
postupu nás tentýž den večer čeká čtvrtfinále s jedním z dvojice Chorvatsko - Lotyšsko.
ČR - Turecko 7:1 (2:1)
Branky: 4. a 25. vlastní, 11. a 33. Uhlíř, 30. Koudelka, 37. Paděra, 39. Demeter - 15. Ilikoba
ŽK: 20. Isik, 27. Ilikoba (oba Turecko)
ČK: 17. Bednář (ČR)
Druhý ze skupiny B proti druhému ze skupiny E, takový byl los před začátkem turnaje, který svedl proti
sobě dva dobře známé týmy, Slovensko a Českou republiku. Kromě několika konfrontací na
Mistrovství Evropy se oba celky nedávno potkaly i v rámci SIMOST cupu a tak oba trenéři době věděli,
co od soupeře očekávat.
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Konečné tabulky obou skupin:
GROUP B
Pos
Team

MP

W

D

L

GF

GA

+/-

Pts

1

Poland

3

2

1

0

8

4

4

7

2

Slovakia

3

1

2

0

7

6

1

5

3

Bulgaria

3

0

2

1

5

6

-1

2

4

Wales

3

0

1

2

3

7

-4

1

GROUP E
Pos
Team

MP

W

D

L

GF

GA

+/-

Pts

1

Spain

3

2

1

0

8

2

6

7

2

Czech Republic

3

2

0

1

9

4

5

6

3

England

3

1

0

2

4

8

-4

3

4

Turkey

3

0

1

2

4

11

-7

1

Do zápasu nemohl na straně českého týmu nastoupit vykartovaný Bednář, kterého nahradil, stejně
jako v utkání s Tureckem, Kristen. Místo zraněného Grima naskočil opět Paděra.
Češi začali aktivněji a po úvodní oťukávané se ve 4. minutě dostali do přečíslení 3 proti 2, při kterém
Demeter posunul míč na Koudelku, ale toho vychytal brankář Majzún. Dvě minuty nato poslal Gruber
dlouhý centr na Fitzela, ten sklepl míč pro Paděru, který mířil jen těsně vedle. Po deseti minutách hry
se osmělil i soupeř. Po rohovém kopu zachránilo náš tým od inkasování břevno. Také na druhé straně
se kopal rohový kop, po kterém střílel Turtenwald, toho brankář vychytal a Novákovi chyběly jen
centimetry, aby se dostal k dorážce. Ve 14. minutě nebezpečně hlavičkoval Bicián a Paděra měl co
dělat, aby míč uklidil do bezpečí, než přejde brankovou čáru. Po této akci se český tým dostal do
protiútoku, při kterém kombinovali Demeter s Koudelkou, načež druhý jmenovaný oklamal soupeře
kličkou a poslal míč přesně k bližší tyči - 0:1. Hned o dvě minuty později se po pravé lajně prohnal
Fitzel a jeho povedenou střelu zastavila až síť slovenské branky - 0:2. Tímto výsledkem také skončil
první poločas.
Druhé dějství opět začalo českým tlakem. Po pár minutách se pravou stranou hřiště prohnal Demeter
a svou bombu namířil jen do tyče. Ve 25. minutě už bylo veseleji. Gruber našel přesným výkopem
Fitzela, ten vybídl ke skórování Nováka, pro nějž nebyl problém uspět tváří v tvář Majzúnovi - 0:3.
Brankář Gruber byl i u zrodu čtvrté branky. Tentokrát přesným výhozem naše Koudelku, který mohl
postupovat s Paděrou sám proti jedinému obránci. Celá akce skončila gólem do prázdné branky
v podání Ondřeje Paděry - 0:4. Ten samý hráč se o pět minut později mohl prosadit ještě jednou, ale
z otočky branku tentokrát minul. 34. minuta přinesla čestný úspěch soupeře. Po mírné ztrátě
koncentrace naší obrany poslal Bicián centr na Beliše, který snížil na 1:4. Beliš byl najednou při chuti a
o minutu později se dostal k dalšímu zakončení, tentokrát však Gruber míč za svá záda nepustil. Ještě
v téže minutě nastřelil Ondrík tyč. Správná odpověď na slovenské šance přišla čtyři minuty před
koncem. První pětka předvedla krásnou kombinaci po ose Fitzel - Novák - Mařík a znovu Fitzel, který
neměl s gólem do prázdné branky pražádný problém - 1:5. O chvíli později rozhodčí ukončili zápas a
odstartovali tak radost české výpravy z postupu do čtvrtfinále.
Tam nás čeká vicemistr z loňského evropského šampionátu v Řecku, celek Chorvatska. Chorvati si ve
skupině postupně poradili s Itálií 2:1, potom rozstříleli Irsko 9:2 a na závěr skupinové fáze přehráli
Kazachstán 1:0. V osmifinále pak smetli Lotyšsko 8:1. Nečeká nás tedy nic jednoduchého, ale trenéři
se shodují, že jestli budeme pokračovat v nastoleném trendu, mám šanci Chorvatsko porazit.
Slovensko - ČR 1:5 (0:2)
Branky: 34. Beliš - 14. Koudelka, 15. a 36. Fitzel, 25. Novák, 27. Paděra
ŽK: 11. Novák, 19. Koudelka
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Dvakrát prohrávali, přesto pokaždé ztrátu dohnali a po dramatické bitvě bojují o medaile. Čeští
reprezentanti na mistrovství Evropy v malém fotbalu zdolali ve čtvrtfinále Chorvatsko po pokutových
kopech. V normální hrací době skončilo utkání 3:3, na penalty zvítězili Češi 2:0.
Národní tým tak už určitě vylepší loňskou pátou příčku. Chorvati obhajovali stříbrné medaile,
v nedělním semifinále se od 15.00 hodin střetne český celek se stále ještě úřadujícími evropskými
šampiony Rumuny. Ve druhém semifinále se obhájci bronzových medailí z Německa utkají se
Slovinskem. Finále je na programu od 21.00 hodin, zápas o bronz začíná ve 20.00.
Čeští fotbalisté ve čtvrtfinále prohrávali od druhé minuty, kdy skóroval Ivan Rančič. Pak se do šance
dostal po Bednářově centru Koudelka, ale jeho lob chorvatskou branku přeletěl. Za čtyři minuty už
vedli Chorvaté o dva góly, když se krásnou ranou prosadil Zoran Lukavečki. V 9. minutě zkoušel
Matyska pozornost Mihaljeviče z přímého kopu, ale ten byl pozorný. Tři minuty nato vhazoval míč
Turtenwald na zadní tyč, kde číhal Fitzel, který ale netrefil odkrytou branku. Svěřenci trenéra Radka
Pokorného se neprosazovali přes pozornou obranu soupeře až do 28. minuty, kdy snížil útočník
třetiligové Břeclavi Ondřej Paděra. Za minutu pak prostřelil chorvatského gólmana také jihlavský
forvard Robin Demeter. Jenže ve 31. minutě po chybě Davida Bednáře vrátil Chorvatsku vedení
Božidar Karamatič. Pět minut před koncem opět srovnal Paděra, který mohl v závěru ještě
rozhodnout, ale ve velké šanci mířil jen do gólmana. Ve třetím ze čtyř čtvrtfinálových zápasů tak o
postupujících rozhodovaly pokutové kopy. Češi začali výborně, když se trefil kapitán Vít Turtenwald a
Karamatiče vzápětí vychytal Jaroslav Bellada, který na penalty nahradil v brance Marka Grubera.
Michal Uhlíř sice svou střelu neproměnil, ale následně zamířil vedle Ive Bura. Český celek pak poslal
do semifinále rozhodující penaltou útočník Jan Koudelka.
Chorvatsko - Česká republika 3:3 (2:0), penalty 0:2
Branky: 2. Rančič, 6. Lukavečki, 31. Karamatič - 28. a 35. Paděra, 29. Demeter.
Penalty proměnili Turtenwald a Koudelka, neproměnili Uhlíř - Karamatič, Bura.
Obhájci titulu byli nad síly české reprezentace. Na mistrovství Evropy v malém fotbalu podlehl český
národní týmu Rumunsku 1:2 a od 19.30 hodin si v Černé Hoře zahraje o bronz s Německem. Finále
přijde na řadu od 21.00 hodin a Rumunsku se postaví překvapení turnaje Slovinsko, které vyřadilo
Němce po výhře 6:3. Rumuni budou útočit na čtvrtý titul mistrů Evropy v řadě.
Čeští fotbalisté od začátku semifinále naráželi na nepříjemný rumunský presing a také precizní
obranu. V 6. minutě Novák po autu jen těsně nedosáhl na míč. O tři minuty později se do šance dostal
soupeř, když Craciun před odkrytou branku netrefil ideálně míč, takže jej stačil Gruber tygřím skokem
vytěsnit na roh. Ve 12. minutě přišel první gól, když se parádní trefou představil Razvan Radu - 0:1.
V poslední šanci první půle se ocitl Fitzel, kterého vyzval ke skórování Turtenwald, český útočník ale
trefil pouze brankáře Popu. Ani po přestávce se čeští fotbalisté nedostávali do větších příležitostí. Zato
hrozil soupeř. Třeba ve 22. minutě, kdy centroval Radu a Calugareanu hlavou jen těsně minul
Gruberovu branku. Na druhé straně zkoušel štěstí Demeter, brankář jeho střelu vyrazil jen
k Matyskovi, který ale z úhlu prostor mezi třemi tyčemi netrefil. Další šanci měli opět Rumuni, ale
Gruber si poradil s jedovatým pokusem Calugareana. Ve 28. minutě zakončil ukázkovou akci Cosmin
Craciun a Rumunsko vedlo 2:0. Až v závěru při vysunutí brankáře Marka Grubera si čeští hráči
vytvořili tlak, ale nejlepší český střelec Ondřej Paděra ve velké šanci selhal. Po něm se neprosadil ani
Koudelka, kterému poslal míč proti noze Fitzel. V nastavení už pouze po přihrávce Davida Bednáře
snížil Robin Demeter 1:2. „Rumuni hráli opravdu velmi dobře a byli lepší než my,“ uznal generální
manažer české reprezentace Luděk Zelenka.
Česká republika - Rumunsko 1:2 (0:1)
Branky: 40. Demeter - 12. Radu, 28. Craciun
ŽK: 13. Paděra - 32. Calugareanu.
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Počtvrté z pěti evropských šampionátů v malém fotbalu vybojovali čeští reprezentanti medaili. Z Černé
Hory vezou bronz, v duelu o třetí místo zdolali Německo 2:1.
Hned v 1. minutě zahrozil Turtenwald po autu Kristena, který pro toto utkání nahradil Jiřího Nováka.
Z protiútoku se řítil na Grubera Windecker, český gólman ale nezaváhal a míč polapil. V 6. minutě se
aktivní Windecker prokličkoval středem hřiště a jeho pokus zastavila až tyč. V téže minutě se
německou obranou probil Mařík, ale zamířil jen těsně vedle. Čtyři minuty nato rozehrál Kristen roh,
k zakončení se dostal Turtenwald, ale jeho tečovanou ránu brankář Heinrich zázračně chytil. O chvíli
později se na německou branku hnali Koudelka s Fitzelem, ale druhý jmenovaný gól nedal. Minutu
před koncem poločasu nabil Kristenovi proti noze Fitzel, ale ani tento pokus neskončil v síti. První půle
tedy skončila bezbrankovou remízou.
Do druhé půle nahradil Heinricha v brance soupeře Reck. Ten se zpotil již po minutě hry, kdy
Koudelkovi narazil Matyska a český štírek trefil tyč. Akce na druhé straně v podání dvojice Yaglioglu Evers skončila střelou nad Gruberovu branku. Ve 29. minutě posílal střílený centr před branku
Matyska, jenže Demeter na něj ani skluzem nedosáhl, chyběly jen centimetry. Český tým poslal do
vedení čtyři minuty před koncem utkání opakovanou ranou kapitán Vít Turtenwald. Hned o tři minuty
později to bylo 2:0 střelou z úhlu v podání Ondřeje Paděry. Němci ještě stihli snížit zásluhou Floriana
Everse, ale na víc už jim nezbyl čas. Český tým tak po loňském pátém místě o dvě příčky poskočil a
hráči i celý realizační tým si domů odvezou bronzové medaile. „Oba týmy bojovaly, nám hodně
pomohla šťastná branka Víta Turtenwalda. Jsem rád, že jsme získali bronz,“ pravil generální manažer
české reprezentace Luděk Zelenka.
V semifinále zastavili český národní tým po výhře 2:1 obhájci titulu Rumuni. Finále mistrovství Evropy
vyznělo v jejich prospěch, když porazili Slovinsko těsně 1:0 a počtvrté za sebou mohou slavit titul.
Česká republika - Německo 2:1 (1:0)
35. Turtenwald, 39. Paděra - 40. Evers
ŽK: 40. Gruber (ČR)
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Sportovní úspěchy za rok 2014
Sokol BK Sadros Boskovice

- mistr ČR v malém fotbale

Výběr Hanspaulské ligy

- vítěz Zelencupu a generálky na celostátní ligu malého fotbalu

LPP Lhota u Lysic Blansko

- vítěz Poháru vítězů pohárů

Reprezentace ČR mužů

- vítěz turnaje SIMOST CUP
- třetí místo na Mistrovství Evropy v malém fotbale
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Sportovní okamžiky roku 2014 (fotky)

- Sokol BK Sadros Boskovice (mistr ČR v malém fotbale 2014) -

- ČR x Slovensko (SIMOST CUP) -
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- ČR x Německo (SIMOST CUP) -

- LPP Lhota u Lysic Blansko (vítěz Poháru vítězů pohárů v malém fotbale 2014) -
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- Kvalifikace na Final 4 (Brno) -

- Kvalifikace na Final 4 (Brno) -

- 29 -

- ČR x Španělsko (Mistrovství Evropy 2014) -

- ČR x Anglie (Mistrovství Evropy 2014) -
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- ČR x Turecko (Mistrovství Evropy 2014) -

- Michal Uhlíř (Mistrovství Evropy 2014) -
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- Marek Gruber (Mistrovství Evropy 2014) -

- Ondřej Paděra (Mistrovství Evropy 2014) -
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- ČR x Chorvatsko (čtvrtfinále Mistrovství Evropy 2014) -

- ČR x Rumunsko (semifinále Mistrovství Evropy 2014) -
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- ČR x Německo (utkání o 3. místo Mistrovství Evropy 2014) -

- generální manažer národního týmu Luděk Zelenka (Mistrovství Evropy 2014) -
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Členové AMF ČR
Malá kopaná Blansko, o.s. - http://www.mkblansko.cz/
Brněnský svaz malé kopané - http://malakopanabrno.cz/
Havlovický svaz malé kopané, o.s. - http://havlovickaliga.webnode.cz/
Malá kopaná Jihlava - http://www.mkjihlava.cz/
Sdružení oddílů malé kopané - http://www.malakopana.ktkadan.cz/
Klatovská fotbalová liga - http://www.afl.cab.cz/
Klub malé kopané o.s. Kopřivnice - http://www.komako.cz/
Minikopaná Litomyšl - http://www.minikopana-litomysl.cz/
MLMF.cz, o.s. - http://mlmf.cz/
3G Sport - http://fotbal-most.cz/
Malý fotbal Olomouc - http://www.mfolomouc.cz/
Ostravská malá kopaná - http://osmako.cz/
Pardubická malá kopaná PAMAKO - http://www.pamako.cz/
Pražský svaz malého fotbalu - http://www.psmf.cz/
Pražská klubová fotbalová liga, o. s. - https://pkfl.cz/
Fotbalová asociace malé kopané Příbram - http://www.famk.cz/
Malá kopaná Velké Meziříčí - http://mkvm.cz/
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