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Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé malého fotbalu, 

dovolte mi, abych touto cestou zrekapitulovat uplynulý rok, který, alespoň dle mého názoru, byl z 
pohledu dalšího rozvoje malého fotbalu velmi úspěšným, a to ať na poli mezinárodním, kde se dařilo 
našim národním týmům, tak i na poli domácím, kde jsme jako správní rada AMF ČR posunuli řadu 
věcí kupředu. 

Hned z počátku bych si dovolil zmínit úspěšně ukončený první ročník celostátní ligy malého fotbalu, 
která si navíc hned po svém půlroce našla generálního partnera, kterým se stala investiční skupina 
DRFG. Příchod tohoto partnera vnímám zároveň jako velký závazek pro celou AMF ČR směrem k 
dalšímu rozvoji nejen celostátní DRFG Superligy a s tím spojeného rozvoje infrastruktury pro tuto 
soutěž. Stejně tak i důraz na progresivnější rozvoj v regionech s cílem zvyšování členské základny a 
její aktivací právě směrem k našim partnerům. V souvislosti s touto věcí jsme se na jednáních správní 
rady v druhé polovině letošního roku velice intenzivně věnovali modernizaci internetového portálu 
AMF ČR, DRFG Superligy a portálů oblastních svazů malého fotbalu. Tuto problematiku v dnešní 
době vnímám jako důležitou finanční i časovou investici do budoucna, ať již vůči stávajícím a novým 
partnerům, tak i ve věci zatraktivnění malého fotbalu směrem k veřejnosti a zvýšení počtu hráčů 
tohoto sportu. 

Společně s rozvíjející se celostátní ligou jsem v roce 2016 intenzivně vnímal i jednání o budování 
dalších hřišť pro malý fotbal. Týmy DRFG Superligy a vedení jejich oblastních svazů se musí zaměřit 
na plánování výstaveb důstojných hřišť se zázemím pro utkání nejvyšší soutěže a já jsem rád, že jim 
mohu v jednáních pomoci, i s ohledem na mé zkušenosti ze zahraničí, kde úspěšně propojujeme 
financování z privátního sektoru s tím veřejným. 

Rok 2016 byl velmi úspěšným pro naši reprezentaci do 21 let, která na Mistrovství Evropy v Praze 
získala zlato, čímž bych jí rád touto cestou ještě jednou poděkoval. Národní áčko, dalo by se říci již 
tradičně, bralo z evropského šampionátu bronz a znovu tak zůstalo před branami tolik vytouženého 
finále. Snad si zisk premiérového titulu mistrů Evropy mužů nechá tým na rok 2017, kdy se evropský 
šampionát v malém fotbalu koná v Brně. 

V létě jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici ředitele marketingu AMF ČR. Cílem bylo zaměstnat 
osobu, které se bude věnovat primárně rozvoji malého fotbalu v regionech, zvyšování členské 
základny, ale i dohlížet na plnění smluv, které má AMF ČR uzavřené se svými partnery. V červnu se 
jím stal pan Ondřej Nedoma a musím říci, že jeho práci a smysl pro kreativitu vnímám velmi pozitivně. 
Společně jsme začali pracovat na přípravách Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017, zároveň také 
připravovat marketingový plán pro oblastní svazy AMF ČR, který by měl být součástí nově 
připravované globální strategie AMF ČR. Tu bychom jako správní rada rádi představili členům valné 
hromady v létě letošního roku. 

Závěrem roku pak přišlo na svět i nové logo „MALYFOTBAL.CZ“, které má za cíl ještě více 
prezentovat produkt „MALÝ FOTBAL“ na sportovním trhu. Bude součástí vizuálu nově připravovaného 
webu AMF ČR. 

Odlišnou strukturou si poprvé prošel i Český národní pohár AMF ČR, jehož hodnotu bychom v 
budoucnu rádi zvyšovali a mediálně jej více zatraktivnili.  

A na co se můžete těšit v roce následujícím? Hned na jeho začátku čeká správní radu AMF ČR 
dvoudenní zasedání z důvodu vypracování globální strategie AMF ČR na nastávající pětileté období. 
Součástí této strategie bude i marketingová část jak pokračovat ve zvyšování členské základny 
malého fotbalu a propagace tohoto sportu u nás. Stejně tak bych rád, abychom ve strategii uvedli, 
jakou formou bude malý fotbal prezentován směrem k tomu velkému. Já osobně tento potenciál 
malého fotbalu vnímám ve dvou možných rovinách - marketingové a obchodní. 
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Povinností AMF ČR v roce 2017 je pokračovat v přípravách Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017, 
které se uskuteční v termínu 9. - 17. června v Brně za Lužánkami, kde v místě bývalého hokejového 
stadionu vyroste zcela nový stadion pro malý fotbal. Mělo by se jednat o největší evropský šampionát 
v malém fotbalu všech dob. Pokud by se podařilo tuto akci bezproblémově uspořádat, rád bych 
představil členům správní rady AMF ČR myšlenku kandidatury na pořádání Mistrovství světa v malém 
fotbalu v roce 2023. 

Nemenší důležitosti se dostane i dalšímu pokračování na přípravách realizace nové platformy 
internetových portálů pro oblastní svazy. V průběhu jara pak počítáme s nasazením nového webu 
AMF ČR na stávající adrese www.malyfotbal.cz a následně i portálu DRFG Superligy taktéž na 
stávající adrese www.superliga.cz. Poté se na pořad dne dostanou portály oblastních svazů AMF ČR, 
kterým tímto dopomůžeme k modernějšímu vzhledu a propracovanější administraci. Hlavní devízou 
tohoto kroku pak bude jejich propojenost s cílem jednodušší online komunikace mezi AMF ČR a právě 
jednotlivými oblastními svazy. 

V roce 2017 bych rád, abychom pokračovali v plánování investic do výstavby hřišť malého fotbalu se 
zázemím, a to primárně v těch městech, kde se hraje DRFG Superligu, či v těch oblastech, kde 
důstojné hřiště pro další rozvoj malého fotbalu v regionu chybí. 

Na Světové federaci malého fotbalu jsem si vzal na starosti dohled nad přípravou obchodního modelu 
výstavby hřišť malého fotbalu a jejich zázemí tak, abychom co nejméně zatěžovali veřejný sektor a 
dokázali tuto realizaci financovat z větší části z vlastních zdrojů a privátního sektoru. Tento koncept 
bych následně rád prezentoval představitelům měst, ve kterých máme zájem zlepšit infrastrukturu 
tohoto sportu. 

Věřím, že rok 2017 bude pro malý fotbal zase o poznání úspěšnějším a členové, ale i fanoušci ocení 
novinky, které se v letošním roce plánujeme. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům soutěží a týmů malého fotbalu v regionech, 
rozhodčím a reportérům, protože bez nich by malý fotbal nebyl tak rychle se rozvíjejícím sportem, jako 
je dnes a rozhodně by neměl tak obrovskou členskou základnu. 

Dovolte mi poděkovat hráčům za jejich přízeň tomuto sportu, našim důležitým partnerům - 
společnostem DRFG, Simost, Nike a TOP4SPORT. Dovolte mi poděkovat lidem, kteří na národní 
úrovni rozvíjí malý fotbal, členům správní rady, jmenovitě viceprezidentu Matěji Hornovi, generálnímu 
sekretáři Renému Pazderovi, Pavlu Majerovi a Janu Mrákovi. Dále Petru Brejlovi za vynikající práci 
spojenou s organizací a rozvojem DRFG Superligy, Ondřeji Nedomovi a Stanislavu Podroužkovi za 
vedení příprav Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017. 

Rád bych poděkoval také členům managementu národních týmů - generálnímu manažerovi Luďkovi 
Zelenkovi, trenérům Radkovi Pokornému, Stanislavu Bejdovi, Zdeňkovi Parůžkovi, vedoucím týmů 
Jakubovi Štefkovi a Petru Brejlovi, kustodovi Petru Píchovi. Stejně tak mé díky patří i Petru Švancarovi 
a Martinu Lafkovi. 

Filip Juda, prezident AMF ČR 
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Představitelé AMF ČR 
 
Prezident:  Dr. Filip Juda 
Viceprezident:  Matěj Horn 
Generální sekretář 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 
 
Celostátní „DRFG Superliga malého fotbalu“ - jaro 2016: 
 

Datum domácí výsledek hosté 

23.3.2016 Milovice 4:7 Praha 

20.3.2016 Příbram 1:6 Most 

20.3.2016 Jihlava 8:5 Blanensko 

27.4.2016 Brno 4:6 Pardubice 

Datum domácí výsledek hosté 

2.4.2016 Jihlava 7:3 Brno 

3.4.2016 Praha 9:3 Blansko 

3.4.2016 Most 16:0 Milovice 

4.4.2016 Pardubice 3:3 (2:1) Příbram 

Datum domácí výsledek hosté 

16.4.2016 Jihlava 3:3 (4:5) Praha 

18.4.2016 Milovice 2:9 Pardubice 

18.4.2016 Příbram 1:1 (1:2) Brno 

20.4.2016 Blansko 2:5 Most 

Datum domácí výsledek hosté 

1.5.2016 Brno 2:2 (1:3) Praha 

1.5.2016 Most 9:5 Jihlava 

2.5.2016 Pardubice 2:4 Blansko 

3.5.2016 Příbram 4:4 (2:3) Milovice 

Datum domácí výsledky hosté 

12.4.2016 Jihlava 4:3 Pardubice 

15.5.2016 Brno 7:0 Milovice 

16.5.2016 Blansko 4:2 Příbram 

18.5.2016 Praha 3:2 Most 

Datum domácí výsledky hosté 

29.5.2016 Milovice 5:6 Blansko 

29.5.2016 Most 7:2 Brno 

29.5.2016 Praha 6:2 Pardubice 

30.5.2016 Příbram 4:9 Jihlava 

Datum domácí výsledky hosté 

8.6.2016 Brno 4:3 Blansko 

8.6.2016 Most 3:5 Pardubice 

8.6.2016 Jihlava 7:4 Milovice 

8.6.2016 Praha 4:1 Příbram 
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Výsledná tabulka: 
 

Pořadí Tým 
 

Záp. V R P VP Gólů Ink. +/- Bodů 

1 Praha 
 

14 8 4 2 4 70 38 32 32 

2 Most 
 

14 10 1 3 0 83 42 41 31 

3 Jihlava 

 

14 7 3 4 1 75 67 8 25 

4 Blanensko 

 

14 7 0 7 0 61 59 2 21 

5 Brno 
 

14 5 3 6 1 50 57 -7 19 

6 Příbram 

 

14 4 4 6 0 45 62 -17 16 

7 Pardubice 

 

14 4 1 9 1 51 62 -11 14 

8 Milovice 
 

14 2 2 10 2 51 99 -48 10 
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Celostátní „DRFG Superliga malého fotbalu“ - podzim 2016: 
 

Datum domácí výsledek hosté 

4.9.2016 Brno 7:4 Most 

7.9.2016 Blanensko 2:2 (1:3) Praha 

5.9.2016 Příbram 2:2 (3:2) Jihlava 

19.9.2016 Olomouc 5:2 Příbram 

Datum domácí výsledek hosté 

18.9.2016 Most 9:2 Blanensko 

15.9.2016 Jihlava 2:6 Brno 

18.9.2016 Praha 7:0 Pardubice 

19.9.2016 Olomouc 5:2 Příbram 

Datum domácí výsledek hosté 

2.10.2016 Jihlava 5:5 (2:1) Most 

3.10.2016 Pardubice 6:5 Blanensko 

4.10.2016 Brno 3:3 (1:3) Olomouc 

24.10.2016 Příbram 1:7 Praha 

Datum domácí výsledek hosté 

16.10.2016 Most 4:2 Pardubice 

16.10.2016 Olomouc 5:5 (1:2) Jihlava 

17.10.2016 Blanensko 12:1 Příbram 

16.10.2016 Praha 4:0 Brno 

Datum domácí výsledek hosté 

28.10.2016 Olomouc 3:3 (1:3) Most 

26.11.2016 Příbram 3:5 Pardubice 

30.10.2016 Jihlava 8:4 Praha 

1.11.2016 Brno 3:3 (4:3) Blanensko 

Datum domácí výsledek hosté 

13.11.2016 Most 10:3 Příbram 

13.11.2016 Praha 4:3 Olomouc 

15.11.2016 Pardubice 3:5 Brno 

17.11.2016 Blanensko 12:4 Jihlava 

Datum domácí výsledek hosté 

20.10.2016 Praha 2:2 (6:5) Most 

22.11.2016 Brno 7:1 Příbram 

19.11.2016 Olomouc 7:8 (4:5) Blanensko 

21.11.2016 Jihlava 3:1 Pardubice 
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Přípravné dvojutkání v Tunisku: 
 
Hammamet - Osmnáctigólová přestřelka a parádní reklama na malý fotbal. Česká seniorská 
reprezentace vyhrála úvodní měření sil na přípravném kempu v Tunisku, když zdolala tamní nejlepší 
tým malého fotbalu Tazarku 11:7. 
 
Čtyřmi brankami se blýskl nováček celku Jan Jelínek. Po dvou zásazích přidali další debutant 
František Hakl a tradiční šutér Ondřej Paděra. „Utkání nám ukázalo, kde máme zapracovat, abychom 
v sobotu podali lepší výkon v defenzivě a minimalizovali naše chyby,“ povídal trenér národního týmu 
Stanislav Bejda s výhledem na sobotní střetnutí s tuniskou reprezentací, které začíná v pět odpoledne. 
Tazarka se přitom ukázala jako velmi zdatný sok. „Měla šikovné jedince v situacích jeden na jednoho, 
proto to místy nebylo jednoduché, přesto jsme si vytvořili herní převahu,“ doplnil Bejda. 
 
Český celek si rychle vypracoval čtyřgólový náskok, ale pak pustil soupeře, aby dotáhl na poločasový 
rozdíl 7:4 a zbytek zápasu přinesl pořádnou přestřelku. „Zaslouženě jsme šli do vedení, ale za stavu 
4:0 jsme se trošičku uspokojili tím, že je kvalita na naší straně. Nakonec jsme ještě v prvním poločasu 
obdrželi tři góly,“ uvedl český trenér. 
 
Česká republika - Tazarka Team 11:7 (7:4) 
Branky ČR: Jelínek 4, Paděra a Hakl 2, Mařík, Levčík, Mezník 
 
Hammamet - Se dvěma cennými triumfy se vrátili čeští seniorští reprezentanti v malém fotbalu 
z tuniského Hammametu. Po páteční výhře 11:7 nad nejlepším tamním celkem Tazarkou zdolali 
v sobotu tuniskou reprezentaci 3:2. „Všichni kluci obstáli, řekli si o další nominaci, i když tam chybičky 
byly,“ hodnotil reprezentační kouč Stanislav Bejda. 
 
Přípravný kemp, na který pozval českou reprezentaci prostřednictvím prezidenta Světové federace 
malého fotbalu Filipa Judy viceprezident tuniské asociace Achraf Ben Salha, přinesl tvůrcům 
národního týmu další cenné poznatky. „Obě utkání spojená s tréninkem splnila účel. Viděli jsme, kde 
máme nedostatky, na čem pracovat. Na těchto akcích, kdy zkoušíme hráče, nemůžeme spoléhat na 
úplně fantastickou součinnost, ale kluci nezklamali v nasazení, bojovnosti, všichni odevzdali maximum 
v tom, jak se má reprezentovat,“ těšilo Bejdu. 
 
Tvrdý duel s tuniskou reprezentací ovládl český celek díky dvěma brankám Stanislava Maříka a jedné 
trefě nejzkušenějšího hráče mužstva Davida Bednáře. „Náš největší problém byl v produktivitě, nebyli 
jsme tak úspěšní, jak bych si představoval, ale kvalitou našich hráčů jsme dokázali Tunisko přehrát, i 
když jeho hráči byli nepříjemní, kousali, škrábali,“ pronesl český trenér. 
 
Domácí vlétli do utkání plní elánů, odhodlání a jejich houževnatý přístup znamenal, že byli na hřišti 
téměř všude. Český tým po náročném programu vstoupil do duelu opatrněji a po nešťastném odrazu 
se dostali domácí do vedení. Přišla okamžitá odpověď, kdy Maříkovo sklepnutí uklidil nekompromisně 
do sítě Bednář. Před půlí dokonal obrat Mařík. 
 
O přestávce se hosté vyrovnávali se šrámy, které utrpěli, ale ve druhé půli ovládli hru. Ojedinělé šance 
likvidoval s přehledem nováček v brance českého áčka Václav Šlégr. Přesto Tunisko z rohu dotlačilo 
míč do brány, a začínalo se od znova. 
 
Kouč Bejda stáhl hru na osm fotbalistů a od té doby český celek na hřišti dominoval, z čehož pramenil 
druhý gól Maříka po krásné kombinaci celé pětky. Další šance už hosté neproměnili. „Vytvořili jsme si 
jich řadu, ale nedotáhli jsme je, pořád jsme ve fázi zkoušení. Zaplaťpánbůh máme kvalitu, zkušení 
kluci dokáží obejít jeden na jednoho, oprávněně potvrdili nominaci z minulosti. Když se lámal chleba, 
hráči jako Paděra, Mařík, Koudelka, Bednář či Uhlíř udělali rozdíl. Mladí se otrkávali, odmakali to, 
gólman byl taky slušný, i když nějakou chybu udělali,“ shrnul duel český kouč. 
 
Na přípravný kemp v Tunisku zamířili s národním týmem tři reprezentanti do 21 let. Vedle gólmana 
Šlégra ještě zadáci Michal Mezník s Petrem Hulinským. V ofenzivě realizační tým zkoušel nováčky 
Františka Hakla s Janem Jelínkem, jenž dal čtyři branky Tazarce. „Prokázal sílu v prvním zápase, 
který byl bez stresu.  
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V utkání, kdy šlo trošku o něco víc, se prosadil Standa Mařík. Oba hroťáci předvedli, že mají kvalitu. 
Vždycky budu nespokojený, vidím limity, kdo má navíc, ale všichni jsou vesměs ještě mladí zobáci,“ 
pronesl Bejda. 
 
Seniorské národní mužstvo čeká další program už v dubnu, kdy odehraje dvojutkání v Anglii. „Naše 
představa je taková, že chceme na akce vzít jednu pětku, která může fungovat k srpnovému 
evropskému šampionátu, a o ni hru opřít. A druhou pětku, kde zkoušíme najít někoho, aby přinesl 
kvalitu. Otestujeme hráče na reprezentační akci, kde se odhalí další věci jako morálka, jaký je 
v kolektivu, plus kvalita. Zjistíme, že se hráč nepodělá ani na šampionátu. Potřebujeme odolné kluky, 
kteří tlak ustojí v hlavě. Každý z reprezentantů ukázal kvalitu, ale neznamená to, že jedou na Euro, 
porovnáme je s ostatními a budeme hledat to nejlepší, co může fungovat společně,“ doplnil Bejda. 
 
Tunisko - Česká republika 2:3 (1:2) 
Branky ČR: Bednář, Mařík 2 
Sestava ČR: Šlégr - Uhlíř, Bednář, Koudelka, Paděra, Mařík - Hakl, Hulinský, Mezník, Levčík, Jelínek 
Trenér: Bejda 
  
Přípravné dvojutkání v Anglii: 
 
Česká reprezentace mužů pokračuje v hledání ideální sestavy pro závěrečný turnaj EMF EURO 2016 
v Maďarsku. Další testy proběhly 24.4. v Londýně, kde se český celek utkal se dvěma výběry Anglie. 
Sobotní odpoledne využil tým k seznamovací team buildingové aktivitě, kterou byl výlet do samotného 
srdce Londýna, kde po trase Buckingam palace, Regents Park, Westminster Abbey, Big Ben, London 
Eye, Tower Bridge nasával ty nejtradičnější památky královského města. 
 
A v neděli se šlo do akce. První utkání proti Anglii (Red) začalo dle not našeho výběru, který udával 
tempo a držel míč. Přesto udeřilo na druhé straně, když skóre za domácí otevřel Cousins. O tři minuty 
později ale bylo vyrovnáno, když přihrávku Vobořila uklidil za záda domácího brankáře Michal Macek. 
Skóre otočil, po souhře s Demeterem Lukáš Haspra a domácí museli dotahovat. Vyrovnat se jim 
podařilo po brejkové situaci, kdy srovnal McCluskey. Ani jedna šance nebyla poté využita a tak se oba 
týmy rozešly remízou 2:2 
 
Anglie (Red) - Česká republika 2:2 (1:1) 
Branky ČR: 10. Macek, 21. Haspra 
 
Druhé utkání proti výběru (White) bylo ještě větším testem. Domácí se postupně dostali do 
dvoubrankového vedení, a když se českému týmu nedařily využít ani ty vyložené šance, vypadalo to 
s úspěšným výsledkem všelijak. Ještě šest minut před koncem drželi domácí vedení 2:0. Poté ale 
zavelel k obratu Cenek, který využil spolupráce s Doubravským. Dva góly poté přidal Jakub Gőth, 
když vítěznou trefu zaznamenal v samotném závěru nastavení a český tým tak mohl slavit výhru. 
 
Anglie (White) - Česká republika 2:3 (1:0) 
Branky ČR: 44. Cenek, 46. a 50+1. Gőth 
  
Sestava ČR: Bellada, Mičjan - Macek, Turtenwald (C) - Cenek, Doubravský, Vobořil - Polák, Haspra - 
Demeter, Gőth, Šuta 
Trenéři: Pokorný, Bejda 
Realizační tým: Zelenka, Štefek, Zeman 
  
Přípravné dvojutkání v Německu: 
 
Praha - Sedmihodinová cesta autem a dva zápasy po sobě? Pro český reprezentační A tým v malém 
fotbalu žádný problém. Národní výběr ve dvojutkání v německém Göttingenu nastřílel šestnáct branek. 
Nejprve smetl 8:3 tamní reprezentaci do 21 let, následně přejel 8:0 německé áčko. 
 
Poslední přípravný test před srpnovým mistrovstvím Evropy v Maďarsku tak ukázal velkou sílu 
českého týmu. „Kluci na to, že měli jen hoďku a půl před zápasem a pak dvě utkání za sebou, zvládli 
obě s velkým přehledem. Únava nebyla znát, prokázali kvalitu. Nicméně mě zklamaly oba výběry 
Němců.  
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Je to trošku devalvace, když tam jedeme takovou dálku a oni proti nám nepostaví to nejlepší,“ mrzelo 
českého trenéra Stanislava Bejdu. 
 
Obě utkání ovládl český výběr už v poločase 4:0, po přestávce přidal další čtyři trefy. „Německá 
jedenadvacítka jenom bojovala, až když jsme vedli 7:0, naši kluci trochu rezignovali a dostali jsme tři 
zbytečné góly, jeden se povedl z přímáku. Nedali jsme asi deset gólovek, mohli jsme vstřelit klidně 
patnáct branek. Mladíci se skoro vůbec nedostali do hry, kvalita byla úplně o parník jinde,“ 
poznamenal Bejda. 
 
V souboji reprezentačních áček dokonce český gólman Ondřej Bíro vychytal nulu. „Němci si nechali tři 
kluky z jedenadvacítky včetně gólmanů, kteří kvalitu neměli, to byla jejich největší slabina. Měli jsme 
jasnou převahu,“ sdělil kouč. 
 
Český reprezentační výběr prošpikovaný nováčky zamotal hlavy tvůrcům národního mužstva. „Kluci 
potvrdili kvalitu, kterou jsme mysleli, že mají. Tato konfrontace na mezinárodní úrovni sice nebyla tak 
kvalitní, Anglie i Tunisko měly lepší mančafty, takže se to blbě porovnává, ale šlo o reprezentační akci, 
hrají se hymny a kluci mají zodpovědnost, v tom jsou tato utkání důležitá,“ uvedl Bejda. 
 
Z jedenáctičlenného výběru se střelecky prosadilo devět hráčů včetně gólmana Bíra. Tři branky dali 
Tomáš Kounovský s druhým nejlepším střelcem DRFG Superligy malého fotbalu Davidem Mackem. 
„Kouny prokázal, že je koncový hráč, ani oba mladí z jedenadvacítky se neztratili,“ zmínil trenér dvojici 
Adam Kraus a Břetislav Tvrzník, která čeká přípravný kemp lvíčat před domácím šampionátem 
v Praze. 
 
První pětka těžila z mostecké spolupráce v celostátní soutěži, druhou tvořila většina pražských 
šampionů Superligy. „Mostečtí kluci potvrdili, že aktuálně patří do špičky našich kluků. Nechal jsem je 
čtyři spolu plus gólmana, s nimi hrál Kuba Tošovský z Příbrami, který je taky zkušený a prosadil se, 
styl mu přišel k duhu. Byli na míči, hráli dobře, i pražská pětka měla slušné věci. Góly si pětky rozdělily 
tak na půl, obě party byly stejně produktivní. Kluci si řekli o dres nároďáku dost silně, bude to pro nás 
příjemně složité,“ usmál se Bejda. 
 
V následujících dnech se setká realizační tým národního mužstva a do dvou týdnů oznámí 
dvacetičlennou širší nominaci na Euro v Maďarsku. Před šampionátem se uskuteční přípravný kemp, 
z něhož vzejde finální kádr. „Budeme vymýšlet, jak celek poskládat, aby fungoval z hlediska 
součinnosti, kvality, morálních vlastností, týmovosti. Zvážíme všechny aspekty, aby tým šlapal. 
Budeme co nejspravedlivější, nikdo nepojede za zásluhy, ale za výkonnost, kterou prokázal, a za to co 
malému fotbalu dává. Na kemp pojede patnáctka až sedmnáctka hráčů, necháme si zadní vrátka, 
protože se na poslední chvíli může něco stát, dva by pak na Euro nejeli,“ přiblížil. 
 
Čeští trenéři v přípravných kempech vyzkoušeli téměř čtyřicet fotbalistů, takže je čeká pořádně těžké 
vybírání. „Evropská špička se zkvalitňuje, každý pro to něco dělá, taky jsme udělali víc díky 
reprezentačním akcím. Bude těžké zvolit, zda tým položíme na chemii, nebo spíš kvalitě, všechno 
musí být v rovnováze. Potřebujeme vymyslet, jak skloubit klubovou součinnost, zda to vzít jako gró, 
pak jsou tam individuality, které musíme rozdělit, aby vše šlapalo a fungovalo. Němci byli hotoví, co 
máme za výběr, nikoho neznali. Je vidět, že jsme dál,“ uzavřel Bejda. 
  
Německo U21 - Česká republika 3:8 (0:4) 
Branky a asistence ČR: 3. Bíro (Režný), 8. a 40. Kounovský (Kraus, Bíro), 12. Pozníček (Kounovský), 
14. Macko (Režný), 21. Hakl (Pozníček), 25. Tvrzník (Pozníček), 28. Tošovský (Macko) 
  
Německo - Česká republika 0:8 (0:4) 
Branky a asistence ČR: 7. a 17. Macko (Macháček, Kraus), 19. a 47. Režný (Macko, Tošovský), 24. 
Kounovský (Hakl), 44. Tvrzník (Pozníček, Kounovský), 45. Pozníček (Kounovský), 49. Polák (Režný) 
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Mistrovství Evropy 2016 v Maďarsku: 
 
Székesfehérvár - Takhle by to šlo. Česká seniorská reprezentace vstoupila do mistrovství Evropy 
v malém fotbalu výborně. V maďarském Székesfehérváru smetla Portugalce 5:1. Parádní představení 
předvedl blanenský kanonýr Ondřej Paděra, který dal čtyři branky. 
 
Nejlepší střelec celostátní DRFG Superligy malého fotbalu otevřel účet českého týmu už ve druhé 
minutě, když přebal přihrávku na pravé straně a přízemní ranou nasměroval český celek k vítězství. A 
v jedenácté minutě přidal druhý zásah Tomáš Kounovský po akci brněnského gólmana reprezentace 
Marka Grubera. Navedl si míč na půlicí čáru, vypálil a Kounovský ve skluzu míč usměrnil k tyči. 
 
Dvanáct minut po přestávce přiblížil pohodlné vítězství další trefou Paděra, které dostal míč 
z rohového kopu, a brankář Bernardo neměl nárok. Dvě minuty nato předvedli pohlednou a rychlou 
kombinaci také Portugalci, kterou do prázdné branky zakončoval Carlos Vinhas. 
 
Jenže hned za další dvě minuty nenechal Paděra nikoho na pochybách, kdo si dojde k vítězství. 
Z rozehrané standardní situace pálil přesně opět snajpr boskovického Sadrosu Paděra. A minutu před 
koncem dovršil jasný triumf opět Paděra, který přesně zakončil sólo přes půl hřiště. 
 
Česká republika - Portugalsko 5:1 (2:0) 
Branky: 2. Paděra, 11. Kounovský, 32. Paděra, 36. Paděra, 39. Paděra - 34. Vinhas 
ŽK: 30. Režný, 34. Kounovský - 34. Teixeira 
Česká republika: Gruber (Bíro) - Demeter, Hakl, Koudelka, Kounovský, Levčík, Macháček, Macko, 
Mařík, Novák, Paděra, Polák, Režný, Uhlíř 
Portugalsko: Bernardo - Ramalho, Teixeira, Antunes, José Ferreira, Rogério Ferreira, Trancoso, 
Mendes, Vinhas 
  
Székesfehérvár - Ještě přesvědčivější převahu přineslo druhé vystoupení české reprezentace na 
mistrovství Evropy v malém fotbalu. V maďarském Székesfehérváru národní tým vyprovodil Wales po 
vítězství 6:0. 
 
Po dvou zápasech základní skupiny E tak má český výběr působivé skóre 11:1. „Vítězství je 
jednoznačné, nerodilo se však lehce. V poločase jsme vedli 2:0, ale hráči ukázali zodpovědnost, 
nikam se nehnali a soupeře do šancí moc nepouštěli, což byl rozdíl oproti prvnímu zápasu s 
Portugalskem. Strašně mě těší exhibiční koncovka, kdy jsme hráli bago do prázdné brány a hráčům 
neuvěřitelně pomůže, aby jejich sebevědomí narostlo,“ uvedl generální manažer české reprezentace 
Luděk Zelenka. 
 
Češi hned v úvodu utkání těžili z kombinace s brankářem Ondřejem Bírem, který po osmi minutách 
otevřel skóre, a oslavil tak debut na evropském šampionátu. Velšané mu nechali prostor, mostecký 
gólman napřáhl a svůj pokus otřel o tyč. V závěru první půle pak český brankář založil další akci, 
kapitán Jiří Novák křížnou přihrávkou našel Tomáše Kounovského, který stejně jako proti Portugalsku 
přidal druhý zásah českého celku. 
 
Gól do šatny Wales nalomil a tři minuty po přestávce jeho odpor definitivně zlomil Stanislav Mařík, 
který nekompromisně pálil po rohovém kopu. 
 
Ve 34. minutě si čeští reprezentanti pohráli s obranou soupeře a zblízka dopravil míč do sítě opět 
Mařík. V závěru už chodili naši reprezentanti do snadných přečíslení a dvě minuty před koncem mohl 
navýšit skóre Michal Macháček, jenže netrefil prázdnou branku. Vzápětí ještě z výhodnější pozice 
vstřelil pátý český gól Jan Koudelka. A minutu po něm zakončil kanonádu Robin Demeter. 
 
Česká republika - Wales 6:0 (2:0) 
Branky: 8. Bíro, 20. Kounovský, 23. Mařík, 34. Mařík, 38. Koudelka, 39. Demeter 
Žlutá karta: 30. Kinsella (Wales) 
Česká republika: Bíro (26. Gruber) - Demeter, Hakl, Koudelka, Kounovský, Levčík, Macháček, 
Macko, Mařík, Novák, Paděra, Polák, Režný, Uhlíř 
Wales: Wilson - Vincent, Trick, Hopkins, Garey, Topper, Kinsella, Mondo, Youssef, Murphy 
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Székesfehérvár - První úkol bezpečně splněný. Česká reprezentace v malém fotbalu na mistrovství 
Evropy v maďarském Székesfehérváru suverénně ovládla základní skupinu E, když si připsala tři 
výhry a jedinou obdrženou branku. Hned v pátek od 10.00 hodin se jí v osmifinále postaví silné 
Polsko. 
 
Na závěr základní skupiny český celek porazil urputně bránící Bulharsko 1:0. Tým z Balkánského 
poloostrova se proti favorizovanému českému týmu zaměřil hlavně na pozornou defenzivu a svěřenci 
Radka Pokorného a Stanislava Bejdy se jen velmi těžko dostávali přes bulharský val. V závěru první 
půle vystrašil brankáře Penka Dimova český útočník Stanislav Mařík, balon po jeho tečovaném 
pokusu gólman dohonil těsně před brankovou čárou. 
 
Po deseti minutách druhého poločasu zase bulharský gólman nachytal vyběhnutého českého 
protějška Marka Grubera, střela přes celé hřiště po odrazu od země jen těsně přeletěla branku. Ve 37. 
minutě pak po faulu Hristijanova uviděli ještě další dva Bulhaři žlutou kartu za řeči. Když už to 
vypadalo, že se obě mužstva rozejdou smírně, slavil český tlak přece jen gólový úspěch. Bulharský 
brankář vyrazil tvrdou střelu jen těsně před sebe, kde se nejrychleji objevil Tomáš Kounovský a třetí 
brankou ve třetím utkání na turnaji potvrdil pověst kanonýra. 
 
Český tým tak postoupil z prvního místa skupiny E, když nejprve smetl Portugalsko 5:1, potom Wales 
6:0 a na závěr Bulharsko 1:0. V osmifinále jej čekají Poláci, kteří ve skupině C zdolali Estonsko 2:0, 
Itálii 6:2, ale na závěr podlehli Rusku 0:1. Pozor si Češi musejí dát především na útočníka Bartłomieje 
Dębického, který ve třech duelech pětkrát skóroval. 
  
Česká republika - Bulharsko 1:0 (0:0) 
Branka: 40+1. Kounovský 
Žluté karty: 37. Hristijanov, 37. L. Venkov, 37. Dimov (všichni Bulharsko) 
Česká republika: Gruber - Demeter, Hakl, Koudelka, Kounovský, Levčík, Macháček, Macko, Mařík, 
Novák, Paděra, Polák, Režný, Uhlíř 
Bulharsko: Dimov - D. Jenev, Hristijanov, Todorov, L. Venkov, D. Venkov, Cenov, Kostadinov, 
Petrov, Stankov, Ali, I. Jenev, Krastev 
  
Székesfehérvár - V závěru sice připustili mírné drama, ale na postupu českých reprezentantů do 
čtvrtfinále mistrovství Evropy v malém fotbalu už se nic nezměnilo. V maďarském Székesfehérváru 
zdolali v osmifinále Polsko 5:2. 
 
Ještě v pátek večer od 18.55 hodin se v přímém přenosu ČT sport postaví Anglii, která nečekaně 
vyřadila vítěze předchozích všech šesti evropských šampionátů Rumunsko po výhře 3:2. „Náš projev 
je hodně nečitelný, soupeři s námi budou mít velké problémy,“ ocenil variabilitu českého celku 
generální manažer Luděk Zelenka. 
 
Do zápasu s Polskem vstoupilo národní mužstvo výborně, když se už v deváté minutě opět prosadil 
Tomáš Kounovský. Za deset minut skóroval poprvé na turnaji brněnský univerzál Patrik Levčík.  Dvě 
minuty po přestávce pak dodal českému týmu klid na kopačky také svým premiérovým zásahem na 
Euru mostecký forvard David Macko. 
 
A když se hned minutu po něm po zaváhání polského gólmana prosadil Stanislav Mařík, vypadalo to 
na snadnou cestu do čtvrtfinále. Jenže pět minut před koncem přesným bodlem napravil svou chybu 
brankář Norbert Jendruczek a za minutu vykřesal naději nejlepší polský střelec na turnaji Bartłomiej 
Dębicki. 
 
Dvě minuty před koncem však nezištnou přihrávku Ondřeje Paděry dopravil do sítě jeho spoluhráč 
z Blanenska Jan Koudelka a Češi se chystají na večerní čtvrtfinále mistrovství Evropy. 
  
Česká republika - Polsko 5:2 (2:0) 
Branky: 9. Kounovský, 19. Levčík, 22. Macko, 23. Mařík, 38. Koudelka - 35. Jendruczek, 36. Dębicki 
Žluté karty: 28 Macháček, 34. Novák - 21. Gliński 
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Székesfehérvár - Už jen jedno vítězství dělí českou reprezentaci v malém fotbalu na mistrovství 
Evropy od medaile. V maďarském Székesfehérváru zvládla v pátek oba zápasy a postoupila do 
semifinále turnaje. 
Ve večerním dramatickém čtvrtfinále zdolali Češi 3:2 Anglii, která vyřadila šestinásobné mistry Evropy 
z Rumunska. „Jsem nadšený, síly v utkání byly rozložené padesát na padesát. Měli jsme dost šancí a 
nějaké jsme dali, Angličané však rozhodně ukázali, kterým směrem se bude malý fotbal ubírat. Mám 
strašnou radost, že jsme postoupili,“ hlásil generální manažer české reprezentace Luděk Zelenka. 
 
Češi se dostali jako už tradičně do vedení, když se prosadil zblízka pražský snajpr Tomáš Kounovský, 
který skóroval zatím v každém duelu. Hned minutu po něm ovšem srovnal Lucas Toti. V desáté 
minutě vrátil na českou stranu vedení David Macko, který propálil Ashoora Bakoose v anglické brance. 
Dvě minuty po přestávce sice opět srovnal Kirk Herbert, rozhodující trefa ale přišla ve 26. minutě, kdy 
skóroval osamocený pražský zadák Michal Uhlíř. V závěru měl ještě obrovskou příležitost ze 
standardní situace Toti, perfektně však zasáhl brankář Ondřej Bíro a poslal český celek do semifinále. 
  
Česká republika - Anglie 3:2 (2:1) 
Branky: 3. Kounovský, 10. Macko, 26. Uhlíř - 4. Toti, 22. Herbert 
Žluté karty: 34. Mařík, 38. Macháček - 38. McCluskey 
Česká republika: Bíro - Demeter, Hakl, Koudelka, Kounovský, Levčík, Macháček, Macko, Mařík, 
Novák, Paděra, Polák, Režný, Uhlíř 
Anglie: Bakoos - McCluskey, Herbert, Ursell, Murphy, Cousins, Toti, Hashi, Kanani, Kuehn, Gardner, 
Mohamed, Carby 
  
Székesfehérvár - První prohra na turnaji odsoudila českou reprezentaci v malém fotbalu na mistrovství 
Evropy "pouze" k souboji o bronz. V maďarském Székesfehérváru podlehla v semifinále Kazachstánu 
0:3. 
 
Ve druhém semifinále zdolalo Chorvatsko 3:1 Černou Horu, což znamená, že v souboji o bronz se 
česká reprezentace utká ještě v sobotu od 19.30 hodin v přímém přenosu na webu České televize 
s Černou Horou. Ve finále se o hodinu a půl později střetnou Kazachstán s Chorvatskem. 
 
Čeští reprezentanti v semifinále zahrozili jako první, ale Robin Demeter ve velké šanci trefil pouze 
gólmana. O šest minut později však poprvé na turnaji prohrávali, když se prosadil osamocený Murat 
Achmetšaripov. Ve velké šanci pak ještě selhal kazachstánský hráč Amangeldy Dyussembayev. 
 
Po přestávce přišla další pohroma pro český celek, když Jan Koudelka srazil střelu z přímého kopu 
rukou a Kazachstán zahrával penaltu. Assan Barlybayev poslal českého brankáře Ondřeje Bíra na 
druhou stranu a bezpečně pokutový kop proměnil. 
 
Češi se pak s vysunutým Bírem pustili do útočení a po centru gólmana Jakub Polák trefil brankovou 
konstrukci. Dvě minuty před koncem pak kazachstánský gólman Zhassulan Mustafin chytil střelu 
z přímého kopu a následně poslal míč z rozehrávky mezi opuštěné české tyče. 
  
Česká republika - Kazachstán 0:3 (0:1) 
Branky: 14. Achmetšaripov, 27. Barlybajev (pen.), 38. Mustafin 
Žluté karty: 26. Koudelka, 39. Polák - 20. Bogomolov, 29. Turlubajev 
Česká republika: Bíro - Demeter, Hakl, Koudelka, Kounovský, Levčík, Macháček, Macko, Mařík, 
Novák, Paděra, Polák, Režný, Uhlíř 
Kazachstán: Mustafin - Abdulijev, Abdylbajev, Achmetšaripov, Barlybajev, Djussembajev, 
Bogomolov, Nabijev, Rysbekov, Tokenov, Turlubajev, Jussupov, Žaksylykov, Žumabekov 
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Székesfehérvár - Setřepali ze sebe zklamání lépe než jejich soupeř, který navíc v závěru boje o bronz 
podlehl frustraci. Čeští reprezentanti v malém fotbalu na mistrovství Evropy vybojovali bronzové 
medaile, když v maďarském Székesfehérváru v duelu o třetí místo zdolali Černou Horu 2:0. 
 
Dva roky po zisku bronzu právě v Černé Hoře vezou Češi další medaili. Před rokem v Chorvatsku 
skončili čtvrtí. „Máme obrovskou radost, je to zasloužená medaile, pro kterou jsme si jeli. Za to, co 
tady kluci za týden předvedli, si zaslouží absolutorium. Je velký rozdíl mezi bronzovou medailí a 
čtvrtým stupínkem, naštěstí jsme si na něj nestoupli jako loni,“ radoval se generální manažer české 
reprezentace Luděk Zelenka. 
 
V semifinále český výběr jedinkrát na turnaji prohrál, když podlehl Kazachstánu 0:3. Jeho přemožitel 
pak ovládl mistrovství Evropy. Finále s Chorvatskem v základní hrací době skončilo 2:2, penalty 
vyhráli Kazaši 6:5. 
 
Český celek dostal proti Černé Hoře do vedení v devatenácté minutě Ondřej Paděra, který pohotově 
doklepával míč do sítě a připsal si pátou branku na turnaji. Ve 33. minutě se také popáté na 
evropském šampionátu prosadil všudybyl Tomáš Kounovský a nasměroval český celek k bronzu. 
 
Závěr hráči Černé Hory neunesli a rozhodčí rozdali pět žlutých karet. Červenou pak vyfasoval Jakub 
Polák, zatímco Ivan Ristič, který po odehrání míče srazil českého fotbalistu k zemi, dostal jen žlutou 
kartu. I přes velké emoce český celek závěr zvládl a vítězství si nenechal vzít. 
  
Česká republika - Černá Hora 2:0 (1:0) 
Branky: 19. Paděra, 33. Kounovský 
Žluté karty: 17. Uhlíř, 39. Bíro, 40. Mařík - 4. Mikijelj, 29. Mugoša, 37. Ristić, 39. Simić 
Červená karta: 37. Polák 
Česká republika: Bíro (Gruber) - Demeter, Hakl, Koudelka, Kounovský, Levčík, Macháček, Macko, 
Mařík, Novák, Paděra, Polák, Režný, Uhlíř 
 
Rozhovory s hráči po Mistrovství Evropy v Maďarsku: 
  
Brno - Po dvou letech opět přivezl bronzovou medaili z mistrovství Evropy v malém fotbalu. Brankář 
Marek Gruber pomohl ke třetí příčce v Černé Hoře i minulý týden v Maďarsku. „Pro mě je medaile jiná, 
asi cennější z Černé Hory, protože jsem odchytal všechno až na jeden zápas. Teď jsem se po skupině 
na plac skoro nedostal. I tak je placka super, Euro se ohromně zkvalitňuje,“ povídal brněnský brankář. 
V Székesfehérváru odchytal v základní skupině duely proti Portugalsku i Bulharsku, proti Walesu 
nastoupil ve druhém poločase. Pak hrál jen závěrečnou čtvrthodinu v osmifinále s Polskem, jinak už 
dostával přednost Ondřej Bíro. „Chtěli jsme změnit styl, abychom na každého vletěli a hráli power 
play,“ přiblížil šestadvacetiletý Gruber. 
 
Přestože umí nohama velmi dobře, mostecký nováček na Euru Bíro vyniká v této dovednosti ještě víc. 
Ve velkém fotbalu nastupuje jako záložník. „Samozřejmě chci vždycky hrát. Když nemůžu, prožívám 
větší nervy než na hřišti. Není to ono dívat se jen z lavičky,“ přiznal brankář brněnského superligového 
týmu RKM Tripoli. 
 
Nevraživost mezi gólmany ani v nejmenším nepanovala. „Spolupráce fungovala super, byli jsme spolu 
naprosto v pohodě, ani sebemenší problém. Kdyby to nešlapalo, a bude člověk nějak otrávený či 
kyselý, nemá tam co dělat. Bíras ve skupině pomáhal mně a pak já jemu, porce minut jsme si rozdělili 
tak nějak stejně,“ doplnil. 
 
Oslavu evropského bronzu si český celek náležitě užil. „Protáhla se. Místo abychom někteří vyskočili 
v Brně, případně v Blansku, prodloužili jsme si cestu do Prahy k Ferymu Haklovi, který má hospodu. 
Dojeli jsme do Brna ráno, oslava stála za to v Maďarsku, po cestě i tady,“ culil se Gruber. 
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Brno - Reprezentační trenéři plánují, že tým z Eura v Maďarsku vytvoří základ českého výběru v 
malém fotbalu, který se příští rok v červnu pokusí o medaili na mistrovství Evropy v Brně. Mužstvo 
ziskem bronzu z kontinentálního šampionátu v Székesfehérváru ukázalo, že do něj příliš zasahovat 
nemusí. 
 
Na bronzových medailích se podílela také čtveřice z jižní Moravy. Brněnský brankář Marek Gruber, 
univerzál z Velkých Pavlovic na Břeclavsku Patrik Levčík a dvojice útočníků Jan Koudelka a Ondřej 
Paděra z Blanenska. „Tři čtvrtě roku je ještě strašně dlouhá doba, ale doufám, že se mančaft udrží, 
protože máme velkou sílu. Domácí šampionát bude ve velkém stylu v Brně a chce ho hrát každý. 
Můžeme zase udělat výsledek,“ uvedl Koudelka. 
 
Zatímco s Gruberem a Paděrou už se evropského šampionátu zúčastnil potřetí a získal druhý bronz 
po třetím místě v Černé Hoře, Levčík políbil první medaili. „Je to super. Jeli jsme hlavně pro placku a 
nedá se nic dělat, když je bronzová. Doufám, že přeskočím druhé místo a půjdu doma rovnou pro 
první. Úroveň se však každý rok zvedá,“ pronesl Levčík o turnaji 32 evropských mužstev. 
 
Český celek nezvládl na turnaji jediný ze sedmi zápasů. V semifinále podlehl Kazachstánu 0:3. 
„Kazaši hráli výborně, hlavně to měli takticky zvládnuté, přečetli naši hru a zaslouženě vyhráli,“ uznal 
Koudelka, který hraje za klub Viktoria Suchý. 
 
Na Euru vstřelil dvě branky, přestože většinu jara promarodil. „Už před začátkem jsme se bavili s 
trenéry, že naskočím vždy na nějaký čas a jsem rád, že mi věřili, že se dám dohromady. Jsem hrozně 
spokojený, že jsem tam zase mohl být a za každou minutu na hřišti jsem byl rád,“ doplnil Koudelka. 
 
Kazachstán se stal evropským šampionem, když ve finále zdolal Chorvatsko 3:2 po pokutových 
kopech. Poprvé tak Euru nekralovali Rumuni, kteří vyhráli šest předchozích ročníků. Jejich přemožitele 
Angličany vyřadila ve čtvrtfinále česká reprezentace. „Nějaký papaláš narval do kazašského malého 
fotbalu neskutečné peníze s cílem vyhrát Euro. Všechno tomu podřídili a vyplatilo se,“ poznamenal 
Levčík, který hraje za tým Gioia Brno. 
 
Ten letos na šampionátu vstřelil jediný gól, přestože se posunul z obrany dopředu. „Z mé strany to 
letos bylo hodně slabé, nehrál jsem svůj styl. Když to porovnám s předchozím šampionátem v 
Chorvatsku, určitě se na tom podepsala i naše hra, nemohl jsem chodit víc individuálně, protože jsme 
hráli víc s gólmanem, nechtěl jsem ztrácet míč. Nebylo to podle představ,“ hlesl Levčík. 
 
Český tým setřepal semifinálové zklamání lépe než před rokem, kde v boji o bronz podlehl Bosně a 
Hercegovině 3:4. V Maďarsku zdolal Černou Horu 2:0. „Chtěli jsme do finále a bylo těžké hodit 
zklamání za hlavu, ale minulý rok čtvrté místo bolelo. Soustředili jsme se a dobře se namotivovali,“ 
přiblížil brněnský univerzál. 
 
Vítěznou trefu si připsal boskovický kanonýr Paděra, který na třetím Euru po sobě vstřelil pět gólů. V 
Székesfehérváru dal ještě čtyři branky při premiéře Portugalsku. „Když jsem dal první zápas čtyři góly, 
myslel jsem, že jich dám na turnaji víc, ale asi to tak mělo být, že jsem vstřelil rozhodující. Těší mě, 
mnohem víc si však cením, že jsme udělali výbornou partu a vystupovali jako mančaft,“ uvedl se svou 
typickou skromností. 
 
Duel s Černou Horou přinesl také dost emotivní závěr a vyloučení Jakuba Poláka. „Poli fauloval, ale 
soupeř do něj pak žďuchl a viděl jenom žlutou. Když už, tak měli červenou dostat oba. S rozhodčími to 
bylo těžké, ale zvládli jsme to. Je úspěch, že jsem zase na bedně,“ oddechl si čtyřiadvacetiletý 
Koudelka. 
 
Bronzová oslava tak mužstvu nezhořkla. „Šli jsme do tamního retroklubu a chvilku se zdrželi,“ usmál 
se Levčík. 
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Čtyři Jihomoravané na Euru: 
 
MAREK GRUBER (brankář) 
Tým: RKM Tripoli Brno 
Zápasy na Euru: 4 
Obdržené góly: 3 
Žluté/červené karty: 0/0 
 
JAN KOUDELKA (útočník) 
Tým: Viktoria Suchý 
Zápasy na Euru: 7 
Vstřelené góly: 2 
Žluté/červené karty: 1/0 
 
PATRIK LEVČÍK (útočník) 
Tým: Gioia Brno 
Zápasy na Euru: 7 
Vstřelené góly: 1 
Žluté/červené karty: 0/0 
 
ONDŘEJ PADĚRA (útočník) 
Tým: Sadros Boskovice 
Zápasy na Euru: 7 
Vstřelené góly: 5 
Žluté/červené karty: 0/0 
  
Praha - V pražské Hanspaulské lize jej nikomu představovat nemusí. Útočník Tomáš Kounovský již 
mnoho let platí za postrach soupeřových obran a tradičně ovládá tabulku kanonýrů první ligy. 
V uplynulé sezoně se představil také v premiérovém ročníku DRFG Superligy malého fotbalu a 
jedenácti brankami v sedmi zápasech pomohl Praze k titulu. Po víkendu se vrátil z maďarského 
Székesfehérváru s bronzovou medailí z mistrovství Evropy. „Je to největší úspěch kariéry,“ prohlásil 
pětatřicetiletý útočník. 
 
Při své premiéře na evropském šampionátu vstřelil v sedmi duelech šest gólů a stal se nejlepším 
střelcem mužstva. „Kluci mi ze srandy vyčítají, že jsem nesplnil kvótu branky na zápas, proto jsme 
neudělali lepší medaili. Ale to je samozřejmě s vtipem, jsme maximálně spokojený, že jsem splnil, 
kvůli čemu mě tam trenéři vzali,“ pronesl Kounovský, který se v klasickém fotbalu zúčastnil čtyř letních 
univerziád. „Mám z nich jednou třetí místo, ale přiznám se, že tohle Euro mě bavilo víc a bronz je 
absolutní jednička v mé kariéře,“ sděluje. 
 
V Maďarsku se střelecky nastartoval hned prvním zápasem, když při výhře 5:1 nad Portugalskem 
přidal jeden zásah ke čtyřem trefám Ondřeje Paděry. „Na takovém turnaji už je člověk za celé 
mužstvo, vůbec jsem neuvažoval, zda nějaké góly dávám, ale moc mi samozřejmě pomohlo, že jsem 
se trefil první zápas, kdy jsme jinak přihlíželi koncertu Paděce. Bylo příjemné, že Euru začalo gólem,“ 
uznal subtilní kanonýr. 
 
Netrefil se pouze v semifinále, v němž čeští reprezentanti podlehli pozdějším evropským šampionům 
z Kazachstánu. „Neuvěřitelně se na nás připravili, čekali na jakoukoli chybu, nesnažil se nás ani 
přehrát. Přestože jsme hrozní nebyli, moc jsme v tom zápase spoléhali, že Bíras (Ondřej Bíro - pozn. 
red.) v bráně něco udělá. Dosud jsme ho využívali ve hře a najednou to nešlo, Kazaši se se na něj 
připravili a napadali ho, nedali mu klid. Teď se to snadno hodnotí, ale možná jsme zase měli zkusit 
klasicky hru bez gólmana, něco změnit, bohužel jsme to nedokázali,“ posteskl si. 
 
Na spolupráci s vytaženým mosteckým brankářem Ondřejem Bírem si chvilku zvykal. „Ze začátku 
turnaje jsem se snažil daleko víc nabízet obráncům a záložníkům, ale když přišel Bíras, bylo skoro 
zbytečné se nabízet. Opravdu mi to zjednodušil, trenéři mě pasovali do té role se slovy: Buď jenom ve 
vápně, od toho tam jsi,“ culil se Kounovský. 
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S Prahou už příští středu vstoupí do druhého ročníku DRFG Superligy malého fotbalu, obhajují 
mistrovský titul. „Říkám si, že paradoxně můžeme předvádět ještě lepší výkony. Loni jsme se relativně 
hledali, ve výběru se točilo strašně moc kluků, všechno výborní hráči, ale s nadsázkou jsme ve tři 
čtvrtě zápasech úvodních deset minut ani nevěděli, jak na sebe zavolat. Prvních pět utkání jsem měl 
pokaždé jinou pětku. V závěru i vedení poznalo, že potřebujeme tým trošku ustálit a výkony rostly. 
Doufám, že to bude dobré a kluci budou jezdit i na duely venku,“ přál si Kounovský. 
 
Celou kariéru strávil v první Hanspaulské lize v dresu Smutných potapěčů a v půlce minulé sezoně 
zazněl v televizním přenosu údaj, že v kariéře nasbíral okolo 250 gólů ve 150 zápasech. „Vůbec 
nevím, zda je někdo lepší, nikdy jsem statistiky nesledoval. Když jsem kývnul výběru Prahy, chtěli po 
mě nějaké statistiky, aby měli co říkat v televizním přenosu. Náš kapitán v týmu si vede detailní 
statistiky o gólech, přihrávkách a požádal jsem ho, aby mi něco poslal a přišel s takovými čísly. Vůbec 
nevím, zda se dají někde dohledat, do role rekordmana mě pasovala televize,“ mávl rukou Kounovský. 
  
Brno - Začal skvěle, když na úvod mistrovství Evropy nastřílel Portugalcům při výhře 5:1 čtyři branky. 
Pak se blanenský snajpr Ondřej Paděra zasekl, ale připomněl se zase v pravou chvíli. Pátou trefu na 
mistrovství Evropy v malém fotbalu v maďarském Székesfehérváru přidal v zápase o bronz, při výhře 
2:0 nad Černou Horou otevíral skóre. „Bronzu si vážím strašně moc a myslím si, že nám dojde až 
později. Je to pecka, jsem šťastný,“ zářil sedmadvacetiletý snajpr boskovického Sadrosu. 
 
Před dvěma lety jste v Černé Hoře také získal bronzovou medaili. Která je cennější? 
"Těžko říct, beru obě jako obrovský úspěch, kvalita turnaje šla zase ohromně nahoru. Když jsme 
udělali bronz v Černé Hoře, hrála tam čtyři mužstva, která turnaj mohla vyhrát. Loni už jich bylo třeba 
deset, letos klidně patnáct, počínaje Maďary, přes Rusy, Rumuny a ve finále vyhrál Kazachstán. Euro 
se strašně vyrovnává." 
 
Mohli jste udělat něco jinak v semifinále s Kazachstánem, které jste prohráli 0:3? 
"Musím říct, že ten zápas jsme nezvládli. Nebyl o smůle, nevyřadila nás nějaká hovada, Kazaši vyhráli 
zaslouženě. Přejeli nás a jsem rád, že finále vyhráli aspoň na penalty, byli na turnaji fakt nejlepší." 
 
Překvapuje vás, že novým evropským králem se stal právě Kazachstán? 
"Pro spoustu lidí je to asi překvapení, pro mě zase až takové ne. Už poslední dva roky byli Kazaši 
kvalitní, akorát vždycky vypadli smolně třeba na penalty v osmifinále či čtvrtfinále. Později jsme navíc 
zjistili, že se našel nějaký magnát, který tam skládá mužstvo strašně dlouho a nasypal do toho moc 
peněz." 
 
V boji o bronz jste zdolali Černou Horu 2:0, ale závěr zápasu poznamenaly strkanice. Bylo těžké 
udržet nervy? 
"Klasicky horká balkánská krev, už loni s Bosnou a Hercegovinou se o třetí místo strhla mela, letos 
jsme to okořenili tím, že jsme vedli a asi to soupeři těžce kousali. Docela nás všechny zarazilo, jak se 
k tomu postavili rozhodčí, ale jsem rád, že jsme utkání zvládli v hlavě a nenechali se zbytečně 
vyprovokovat. Šli jsme si pro medaili, ať se dělo cokoli." 
 
V prvním zápase jste vstřelil čtyři góly Portugalsku, pátý jste přidal až v boji o bronz. Co říkáte 
na svůj gólový účet? 
"Je to moje třetí Euro a myslím, že jsem potřetí dal pět gólů. (úsměv) Samozřejmě když jsem vstřelil 
v prvním zápase čtyři branky, myslel jsem, že jich dám ještě víc, ale ve finále je jedno, kdo je dá. 
Nakonec to tak asi mělo být, že jsem vstřelil rozhodující gól v zápase o třetí místo. Samozřejmě mě 
moc těší, ale mnohem víc si cením, že jsme byli výborná parta. Góly dala spousta hráčů, neviselo to 
na mně nebo někom jiném, vystupovali jsme jako mančaft a jsem rád, jak jsme to zvládli. Nehrajeme 
na to, kdo dá nejvíc gólů, každý duel rozhodl někdo jiný." 
 
Přestože na turnaj jelo sedm nováčků v českém dresu, utvořili jste opět silnou partu? 
"Převážná část kluků byla z Mostu a z Prahy, parta se sešla jako každý rok super. Nechci říkat, že 
lepší než loni, byla jiná. Sedlo si to a myslím, že jsme bronz urvali, protože jsme udělali takovou partu, 
což je nejdůležitější. Nikdo tam neměl tak stmelený mančaft jako my, i všechno kolem bylo super. 
Dokážeme si užít všechny oslavy, což spousta týmů neměla. Je to pecka a jde vidět, že děláme malý 
fotbal v České republice srdíčkem." 
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Myslíte na už domácí mistrovství Evropy v malém fotbalu, které příští rok v červnu hostí Brno? 
"Samozřejmě jsme ho měli v hlavách a realizační tým nám před turnajem připomněl, že se příští rok 
koná mistrovství Evropy u nás. Trenéři chtěli, abychom udělali nějaký výsledek a neměli důvod 
mančaft moc měnit, protože každý rok se obměňoval třeba o šest hráčů. I proto jsem rád, že jsme 
udělali třetí místo a doufám, že u toho příští rok chybět nebudu. Zase pro nominaci v sezoně udělám 
maximum, protože Euro bude velkolepé. Chtěli jsme samozřejmě zlato urvat už teď a mančaft jsme na 
to měli, ale věřím, že jsme si to nechali otevřené a titul přijde za rok. Bylo by to krásné." 
  
Jihlava - Jediného zástupce vyslala Jihlava na mistrovství Evropy v malém fotbalu. A Robin Demeter 
přivezl z maďarského Székesfehérváru bronzovou medaili. Stejně jako před dvěma lety z Černé Hory. 
„Oba bronzy byly ohromně těžké, konkurence jde nahoru. Medaile mají svoji váhu a je to úspěch,“ 
pravil jihlavský útočník. 
 
Nedostal sice tolik prostoru jako v Hercegu Novi před dvěma lety, ale menší minutová vytíženost jej 
netrápila. Vstřelil jeden gól. „Předloni jsem na turnaji dal víc branek i minutová porce byla větší, ale do 
Maďarska nás jelo hodně a všichni jsme na stejné úrovni. Každý chtěl hrát, trenéři to střídali. Jeli jsme 
tam udělat týmový úspěch, ne za jednotlivce, aby se ukazovali,“ upozornil šestadvacetiletý forvard. 
 
Šanci na zlato ztratil český tým v semifinále s pozdějším evropským šampionem Kazachstánem, 
jemuž podlehl 0:3. Hráči pak setřepávali zklamání před utkáním o bronz. „Bylo to složité. Chtěli jsme jít 
do finále a prohráli jsme nejdůležitější zápas, ale nechtěli jsme připustit, co se stalo loni, že bychom 
přijeli domů bez medaile. Semkli jsme se do boje o třetí místo a zvládli jsme ho,“ poznamenal 
Demeter. 
 
V něm český tým zdolal 2:0 Černou Horu a Demeter se spoluhráči musel ustát také provokace 
soupeře. „Jsem sice nervní hráč, ale už před zápasem jsme říkali, že nesmíme pomoct Černé Hoře 
tím, že se budeme hádat nebo strkat. Věděli jsme, že na to asi bude hrát, takže jsme se vesměs 
drželi, i když to bylo ohromně těžké,“ přiznal. 
 
Prodloužení bronzové oslavy v České republice už si neužil, protože odjel z Maďarska brzy ráno po 
turnaji k utkání svého fotbalového týmu. „V sobotu po vyhlašování jsme medaili oslavili docela 
důstojně a až všem skončí fotbalové sezony, určitě bude víc času se ještě sejít,“ přemítal Demeter. 
 
Doufá, že si úspěšné tažení s českou reprezentací zopakuje na dalším evropském šampionátu, který 
příští rok v červnu hostí Brno. „Do Maďarska jsme jeli s tím, že když uděláme větší úspěch, většina 
z nás má otevřené dveře i na domácí šampionát. Všichni ho máme v hlavě, kdo by si nechtěl zahrát 
první mistrovství u nás v České republice?“ ptal se. 
 
V pondělí vstoupí Jihlava na hřišti Příbrami do druhého ročníku celostátní DRFG Superligy malého 
fotbalu. Loni vinou špatného startu dosáhla už jen na třetí příčku. „Chceme chytit začátek, i když je to 
složité kvůli velkému fotbalu, který se kříží se Superligou. Když Jihlava poskládá to nejlepší, co má, 
určitě dopadne lépe než na třetím místě. Kvalitu máme,“ měl jasno. 
 
Na druhý ročník soutěže se těší. „Model mi přijde dobrý, i pro reprezentační trenéry je lehčí, že vidí 
nejlepší hráče svazů proti sobě. Zápasy vysílá televize, soutěž je prospěšná. Doufám, že tento ročník 
bude ještě lepší než loňský,“ přál si Demeter. 
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Přípravné utkání ČR U21 - Německo U21: 
 
Milovice - Pohled do narvaného ochozu milovické haly Milten mluvil za vše. Po třetí české brance se 
z něj ozývalo známé a hrdé: „Kdo neskáče, není Čech!“ Národní tým do 21 let v malém fotbalu porazil 
v přátelském utkání Německo přesvědčivě 4:0. „Všechna slova jsou zbytečná. Jsem strašně rád, že 
jsem to mohl vidět a být toho součástí, víc nemám co říct,“ neskrýval dojetí český trenér Petr Brejla. 
 
Po dvou výhrách se Slovenskem narazila lvíčata poprvé na jiného soupeře. A po precizním 
disciplinovaném výkonu reprezentační jedenadvacítka poprvé nedostala branku. Za to se téměř čtyři 
stovky diváků včetně kompletního realizačního týmu seniorského národního mužstva odvděčily 
hráčům neutuchajícím aplausem. „Chválím všechny kluky za přístup, koncentraci a bojovnost, hodně 
nás nabudila také atmosféra. Jsme spokojení, že jsme dali dost gólů a zároveň jsme udrželi vzadu 
nulu, což je pozitivní. Na soupeře jsme se připravili, věděli jsme o jejich mentalitě, jak k fotbalu 
přistupují, že nevynechají jediný souboj. Jakmile ztratí balon, hned zase půjdou za námi, chtějí ho 
získat zpět,“ poznamenal český kapitán Lukáš Haspra. 
 
Německý výběr do 21 let absolvoval premiéru, někteří hráči se poprvé viděli až den před zápasem. 
„Proto jsme i přes prohru spokojení. Víme o českém týmu, že je spolu déle a myslím, že jsme ukázali 
dobrý zápas,“ shrnul duel hostující trenér Marc Mülller. 
 
Úvodní zákrok utkání patřil českému brankáři Šlégrovi, který zlikvidoval dva pokusy Graberga. Pak už 
patřilo hřiště domácímu výběru. Jenže českým hráčům trvalo, než si srovnali mušku. Vedle pálili 
Blaha, Širůček i dvakrát Hloch. Po dvaceti minutách zamířil na odkrytou bránu Širůček, ale jeho pokus 
vykopl z brankové čáry německý zadák. 
 
Vzápětí už milovická hala explodovala nadšením. Rohový kop Hulinského našel přesně nohu Širůčka, 
který otevřel skóre. „Zápas rozhodly i standardky, po dvou autech jsme dostali dva góly. Česko 
vědělo, co má hrát, a Německo se teprve učí malý fotbal,“ podotkl Müller. Ještě do přestávky měli dvě 
šance Krčál se Širůčkem, ale první minul branku a druhého vychytal gólman. 
 
Po přestávce odstartovala smolná série milovického Dosoudila, jehož pokus nejprve chytil gólman, 
napodruhé střílel vedle. Na druhé straně se blýskl střídající český brankář Kunický, jenž vyškrábl ránu 
Kaula. 
 
Ve 39. minutě přišla česká pojistka. Nádhernou akci začal Dosoudil, Hloch prodloužil míč na Krátkého, 
který jej napálil do sítě. Autor druhé trefy vyskočil na zábradlí a užíval si radost se svými fanoušky, 
neboť právě v Milovicích malý fotbal hraje. „Byla to nádhera,“ zářil útočník Jan Krátký. 
 
Stejný hráč sice pak propásl šanci na zvýšení, ale zastoupil jej opět Širůček, který skóroval po rohu 
Blahy. Blanenský útočník pak tři minuty před koncem rozjásal milovickou halu, když zkompletoval 
hattrick. „Chtěl jsem dát gól a hlavně pomoct týmu k výhře, s hattrickem jsem vůbec nepočítal. Je to 
super,“ těžko hledal slova třígólový hrdina večera. 
 
V závěru mohli čeští fotbalisté vstřelit pátou branku, jenže Dosoudilovi nebyla souzená. Po skvěle 
sehrané standardní situaci střílel opět vedle. „Jsem smutný, že jsme prohráli a je vidět, že jsou Češi 
opravdu dál. Měli jsme problém s jejich útokem, protože si hodně měnili pozice,“ podotkl německý 
kapitán Jan Hötting, který v defenzivě rozdal českým hráčům hodně ran. „Čekali jsme, že Češi budou 
hrát taky tvrdě, takže jsme se na ně připravili. Udělal jsem párkrát chybu, kdy jsem měl několik 
tvrdších zákroků, ale všechno v duchu fair play,“ doplnil. 
 
Český kouč i přes prohru ocenil výkon německých hráčů. „Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. A 
pro mě osobně byl velký přínos, když jsem viděl Němce trénovat nebo když si po zápase udělali 
kolečko, vypovídali se z prohry a pak si ještě dali společné vyběhání, to je pro mě věc naprosto 
nevídaná. Klobouk dolů,“ dodal Brejla. 
 
Jímavý okamžik nastal po děkovačce českého národního celku, když domácí kapitán Haspra předal 
reprezentační dres podepsaný kompletním českým i německým výběrem. Dostal jej chlapec, jehož při 
utkání zasáhl nepovedený odkop. Krásná tečka úspěšného českého utkání. 
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Česká republika - Německo 4:0 (1:0) 
Branky: 20., 49. a 57. Širůček, 39. Krátký 
ŽK: Ujčík - Hötting 
Rozhodčí: Kubečka - Jenčík 
  
Mistrovství Evropy U21 2016 v České republice (Praha): 
 
Praha - Byla to řež, ale úspěšná pro borce v červených dresech. Český celek vstoupil vítězné do 
premiérového mistrovství Evropy do 21 let v malém fotbalu, které od pátku do neděle hostí pražský 
areál Slavoje Vyšehrad. Jedenadvacítka zdolala na úvod turnaje Slovinsko 3:0. 
 
Úspěšný vstup domácí tým potřeboval, ale Slovinsko představovalo až nečekaně nepříjemného 
protivníka. „Těžšího soupeře jsme si na úvod šampionátu nemohli přát. Výsledek nakonec hodnotím 
jako velmi dobrý vzhledem k tomu, co se dělo na hřišti. Vůbec jsme se nedostali do naší hry, nechali 
jsme se strhnout agresivitou Slovinců. Soustředili jsme se víc na soupeře a rozhodčí než na naši hru. 
Výsledek 3:0 je ještě zlatý,“ shrnul duel vedoucí české reprezentace a generální manažer týmu do 21 
let Petr Brejla. 
 
Hodně zákeřnou hrou se prezentoval především slovinský kapitán Amar Jamakovič, jeho šarvátky 
s českými zadáky se hodily spíš do ringu. „Bylo náročné srovnat se s tvrdou hrou Slovinců. Chtěli jsme 
hrát fotbal, oni do nás chodili, potřebovali jsme udržet nervy na uzdě a dát co nejrychleji gól, což se 
nám povedlo. Stačilo si je pohlídat a počkat si na chybu,“ pronesl pražský záložník českého výběru 
Adam Kraus. 
 
Klid na české kopačky dodal jihlavský útočník Daniel Kavka, který po čtvrthodině hry obelstil soupeře 
a poslal domácí tým do vedení. „Souboje se Slovinci byly hodně těžké, chodili do toho někdy za 
hranou. První poločas jsme se s tím těžko srovnávali, zato druhou půli jsme zvládli dobře. Drželi jsme 
balon a nepouštěli jsme Slovince k sobě na tělo, aby nám neztěžovali souboje,“ uvedl Kavka. 
 
Druhé branky se český celek dočkal až po přestávce, když Kraus zachytil přihrávku uprostřed hřiště, 
narazil si s Kavkou a poslal míč do sítě. „Kafe byl najetý na lajně, dal jsem mu míč, který mi vracel. 
Obránce ho tečoval ke mně a měl jsem to už jednoduché do prázdné,“ popsal střelec druhého gólu. 
 
Po chvíli mohl Kraus ještě zvýšit, ale těsně minul branku. „Asi by bylo lepší střílet levou nohou, ale 
chtěl jsem co nejrychleji zakončit. Krok mi vyšel na pravačku, takže jsem tam narval šajtlí, bohužel 
jsem míč nenapcal do brány,“ lehce litoval. „Důležité je vítězství, je jedno, zda jsme ho ubojovali, nebo 
uhráli. Chtěli jsme hrát hezčí fotbal, ale podstatné jsou pro psychiku a klid do kabiny tři body na 
začátek,“ doplnil pražský záložník. 
 
Na poslední čtvrthodinu vyslal český kouč do hry místo subtilního Pavla Blahy vytáhlého Michala 
Dosoudila, který se hned odvděčil, když ideálně vysunul Kavku, který přidal druhou branku v utkání. 
„Vždycky jde vše zlepšovat, ale na první zápas jsme předvedli docela kvalitní výkon. Doufám, že 
podobně budeme pokračovat i v dalším zápase s Maďary,“ vyhlížel jihlavský útočník. 
 
Kavka měl už v prvním poločase šanci na další branku, v závěru sahal po hattricku z přímého kopu, 
ale slovinského gólmana neprostřelil. „Kuňa (brankář Dominik Kunický – pozn. red.) mě trošku 
vyhecoval, že jsou pro něj dva góly málo a mám přidat třetí. Měl jsem choutky na hattrick, který by byl 
super, ale jsem hlavně rád, že jsme zápas zvládli. Pro nás jsou důležité tři body,“ zopakoval Kavka. 

 
Druhé utkání v základní skupině A čeká český národní tým do 21 let v malém fotbalu ještě v pátek od 
20.15 hodin proti Maďarsku. Český trenér si přeje pohlednější utkání než se Slovinci. „Po takovém 
těžkém zápase s třemi body v zádech se nám lépe dýchá, ale přál bych si spíš fobalovějšího soupeře 
na úvod než Slovinsko, které se vůbec nesnaží hrát fotbal. Jeho hráči se pokoušeli rozbořit naši hru, 
vykolejit nás, zčásti se jim to dařilo, a proto nemám z našeho výkonu dobrý pocit,“ uznal Brejla. 
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Česká republika - Slovinsko 3:0 (1:0) 
Branky: 14. a 48. Kavka, 42. Kraus 
ŽK: Širůček, Koudelka - Jamakovič 
Česká republika: Šlégr - Haspra, Hulinský, Mužík, Koudelka, Širůček (57. Krátký) - Tvrzník, Rosůlek, 
Blaha (45. Dosoudil), Kraus, Kavka 
 
Praha - Ideální scénář přinesl české reprezentaci první den mistrovství Evropy do 21 let v malém 
fotbalu v pražském areálu Slavoje Vyšehrad. Po vítězství 3:0 nad Slovinskem v posledním večerním 
utkání prvního hracího dne přejeli Maďarsko 6:1. 
 
Po dvou výhrách tak zadělali na postup ze základní skupiny A. „Je potřeba udržet hlavy nahoře, ale 
přistoupit k dalším dvěma utkáním zodpovědně a nemyslet si, že to teď půjde samo. Každý soupeř je 
jiný a ke každému zápasu tak musíme přistoupit. Teď jsme největším soupeřem sami sobě,“ upozornil 
český trenér Zdeněk Parůžek. 
 
Na výhře se Slovinskem se dvěma brankami podílel Daniel Kavka, proti Maďarsku se k němu stejným 
příspěvkem přidal Ladislav Mužík. „Se svým výkonem až tak spokojený nejsem. První utkání bylo 
horší, ve druhém jsme podali docela dobrý týmový výkon. Každý zápas jdeme nahoru, máme dvě 
výhry a co víc si přát?“ usmál se pardubický záložník Mužík. 
 
Přestože Maďaři zdolali 10:1 Itálii, český celek proti nim podal zodpovědný výkon a nedal jim šanci. 
„Soupeř byl fotbalovější, což nám určitě sedělo. Trpělivou hrou zezadu a zlepšeným pohybem jsme si 
připravovali šance, které se nám dařilo proměňovat. Myslím si, že k tomu hodně pomohl první zápas 
se Slovinskem, který byl fyzicky náročný. Kluci věděli, že nás čeká, dejme tomu, lehčí soupeř. Duel byl 
o tom si šance vytvořit a proměnit je, což se nám povedlo,“ hodnotil Parůžek. 
 
Skóre otevřel už po čtyřech minutách Adam Kraus, který si narazil míč s Danielem Kavkou, a procedil 
jej do branky. O dvě minuty později se šajtlí opřel do míče Kavka, otřel jej o tyčku a připsal si třetí 
branku na turnaji. 
 
V osmnácté minutě putoval míč po ose Kraus – Kavka – Mužík a poslední jmenovaný vstřelil 
Maďarům třetí branku. „Zatímco Slovinci byli na začátek těžký, nepříjemný a důrazný soupeř, s 
Maďary zůstala jen otázka času, kdy dáme rychlé góly. Dali jsme je a turnaj jsme dobře rozjeli. Máme 
na to oba týmy v sobotu porazit, snad to vyjde,“ vzhlížel Mužík k utkáním s Itálií a Německem. 
 
Přestože ve 21. minutě Maďar Kis prostřelil gólmana brněnského týmu Gioia Dominika Kunického, 
hned tři minuty po něm uklidil Michal Dosoudil do sítě přihrávku Adama Širůčka. „Vzápětí po 
maďarském gólu jsme dali na 4:1, čímž jsme se uklidnili,“ povídal milovický záložník Dosoudil, který se 
do hry dostal v prvním střetnutí až jako střídající hráč. „Moc jsem nečekal, že proti Maďarům 
nastoupím od začátku, přece jen jsem proti Slovincům stihl dvacet minut, tři střídání. Jsem rád a snad 
jsem se ukázal,“ ušklíbl se Dosoudil. 
 
Po přestávce už české skóre navýšil opět Mužík, který zužitkoval krásnou přihrávku Břetislava 
Tvrzníka, a v závěru napálil míč do sítě blanenský forvard Širůček. „Druhý poločas jsme byli na můj 
vkus zbytečně moc zbrklí, chyběla nám trpělivost. Nechali jsme Maďary hrát, a když jsme balon 
získali, chtěli jsme jej zbytečně rychle dostat z naší půlky na jejich. Nebylo to připravené, pak jsme o 
míč zase přišli,“ poznamenal Parůžek. 
 
Český celek čeká v sobotu od deseti hodin dopoledne Itálie, v šest hodin večer pak vyzve Německo, 
které zdolal 4:0 už při lednové přípravě v Milovicích. „Proti Maďarům šlo vidět, že jsme víc sehraní než 
v prvním utkání, hodně jsme byli na balonu, vytvořili jsme si dost šancí a dokázali je proměnit. Itálie je 
určitě hratelná, Německo bude hodně tvrdý soupeř jako v Milovicích,“ mínil Dosoudil. 
  
Česká republika - Maďarsko 6:1 (4:1) 
Branky: 18. a 44. Mužík, 4. Kraus, 6. Kavka, 24, Dosoudil, 60. Širůček - 21. Kis. 
Česká republika: Kunický - Haspra, Hulinský (31. Mezník), Koudelka (45. Mařík), Dosoudil (45. 
Blaha), Širůček - Tvrzník, Rosůlek, Mužík, Kraus, Kavka (54. Krátký) 
Trenéři: Brejla a Parůžek 
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Praha - Suverénně si čeští reprezentanti do 21 let v malém fotbalu poradili ve třetím utkání základní 
skupiny A mistrovství Evropy s Itálií. Domácí výběr zvítězil 9:1 a míří za hladkým postupem. 
 
Přesto se český tým nečekaně dostal do situace, kterou neznal. Poprvé na turnaji prohrával. „Ze 
začátku jsme hráli vzadu zdlouhavě, pomalu jsme si to připravovali, nebylo tam žádné překvapivé 
řešení. Italové nás potrestali gólem z rohu, kdy zůstal neobsazený hráč na vápně, což nás ale 
nakoplo. Začali jsme být přesnější v kombinaci, zrychlili jsme a šance, které jsme si vytvořili, jsme 
proměnili. Bylo to o prvním gólu, který tam padl. Pak přišla tříminutovka, kdy druhá pětka nasypala tři 
góly a najednou jsme po třech minutách vedli 3:1,“ hodnotil duel trenér Zdeněk Parůžek. 
 
Utkání po čtvrthodině otočili Daniel Kavka, Břetislav Tvrzník a Ladislav Mužík. Po přestávce se 
prosadili Matěj Koudelka, podruhé Kavka, Mužík a Jan Rosůlek. V závěru ještě Kavka zkompletoval 
hattrick a skóre završil kapitán Lukáš Haspra. „U Tvrzni, Koudyho i Rosiho bylo důležité, že se trefili, 
potřebovali to jako ostatní. Trošku ještě nejsme spokojení s první pětkou, asi přijdou nějaké změny. 
Standardní situace nebyly vůbec dobré, přitom jsme je měli připravené, ale zahrávali jsme je špatně,“ 
dodal Parůžek. 
 
Rosůlek přitakává, že první branka na turnaji mu pomohla. „Gól mi udělal radost, pořádně jsem ho 
oslavil, potřeboval jsem ho jako každý. Chtěl jsem si to ťuknout, abych měl nějaký záznam, že jsme 
dali všichni gól. I Koudymu, Tvrzňovi a kapitánovi to pomohlo, takže spokojenost,“ povídal pardubický 
obránce Rosůlek. 
 
Z prvního místa ve skupině už český celek nikdo nesesadí, ještě jej v základní skupině čeká duel 
s Německem. „Myslím, že jsme natolik zkušený tým, že dokážeme přepnout. Věděli jsme, že Italové 
jsou slabí, když tam padly tři čtyři góly, bylo jasno. Přepneme a budeme pečlivější,“ dodal Rosůlek. 
  
Česká republika - Itálie 9:1 (3:1) 
Branky ČR: Kavka 3, Mužík 2, Tvrzník, Rosůlek, Haspra, Koudelka 
  
Praha - S takovým obratem v zádech se půjde do semifinále hodně příjemně. Čeští reprezentanti do 
21 let v malém fotbalu na mistrovství Evropy v Praze sice prohrávali s Německem už o dvě branky, ale 
po famózním obratu český celek slavil vítězství 6:3. 
 
Čeští reprezentanti vyhráli všechna čtyři utkání základní skupiny a do nedělního semifinále postoupili 
se skóre 21:5. Zítra od 10.15 hodin před kamerami ČT sport je vyzvou v boji o finále Slováci. „Vládne 
naprostá spokojenost s plným počtem bodů a s morálkou, protože prohrávat s Němci 0:2 není úplně 
komfortní. Plánovali jsme pobavit fanoušky českého malého fotbalu a napsat nějaký příběh. Že bude 
až takový, jsme nečekali, rozhodně jsme 0:2 schválně nepohrávali. Jsem přešťastný z toho zápasu,“ 
liboval si vedoucí reprezentace a generální manažer Petr Brejla. 
 
Přesto mu drobné starosti přidělávala souhra první pětky. „Kvůli tomu nejsme zcela spokojení, pořád 
máme problém. Kluci se strašně snaží, chtějí, ale nefunguje to. Nechceme s Parohem (trenér Zdeněk 
Parůžek – pozn. red.) sahat do druhé pětky, někoho přesouvat. Musíme tedy hodně mentálně 
pracovat s první pětkou, aby se zvedla se,“ podotkl Brejla. 
 
Němci šli do vedení po čtvrthodině, když se ze standardní situace prosadil Dominik Rittscher. A za tři 
minuty zmrazil českou lavičku z rychlého protiútoku Kevin Hildach. Ještě do poločasu ovšem český 
tým snížil, když ránu Daniela Kavky doklepl do sítě Jan Rosůlek. 
 
Minutu po přestávce český národní celek srovnal, když Adam Kraus patičkou vysunul Břetislava 
Tvrzníka, který si připsal druhý gól ve dvou sobotních utkáních. „Pro mě jsou góly důležité hodně pro 
celý turnaj. Budu sebevědomější a jsem rád, že jsem pomohl mužstvu. Není důležité dávat branky, 
hlavně ať se daří týmu,“ zůstal při zemi český obránce. 
 
Ve 39. minutě Češi rozpumpovali slušně zaplněné tribuny, když se dostali do vedení. Po standardní 
situaci pálil Adam Širůček a signál dohrál do sítě Matěj Koudelka. „Byl to náš secvičený signál, který 
jsme trénovali, a jsme rádi, že to takhle vyšlo,“ culil se mostecký záložník. Také Koudelka se trefil proti 
Itálii i Německu.  
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„Každý gól je dobrý, ale nebylo to nic tak vypracovaného, rád bych dával jiné branky. Každopádně gól 
na 3:2 potěšil mě i tým,“ dodal. 
 
Deset minut před koncem zajistil dvoubrankové vedení Ladislav Mužík, jemuž míč přichystal Daniel 
Kavka, a domácí lavičku zaplavila euforie. A čtyři minuty před koncem vstřelil pátou branku Adam 
Kraus. „Je dobře, že jsme si vyzkoušeli ve skupině prohrávat. Mužstvo je hodně silné na to, abychom 
otočili utkání, za to jsem rád,“ radoval se Tvrzník. 
 
Vzápětí sice ještě snížil Florian Graberg, ale v závěru zase udeřil český tým, když si Němci po střele 
Jana Krátkého dali vlastní branku. „Obrat nám pomohl psychicky, ale i kvůli soupeřům, kteří do dalších 
zápasů půjdou se strachem. Neztratili jsme ani bod a otočili jsme docela těžké utkání. Jsme v klidu a 
další zápasy zvládneme,“ měl jasno Koudelka. 
 
V semifinále dojde na federální derby se Slovenskem, s nímž český tým ve středeční přípravě 
remizoval 3:3. „Bude to těžký zápas. Slováci v přáteláku ukázali, že jsou taky silní, ale myslím, že nám 
bude vyhovovat větší hřiště na Vyšehradě než v Malešicích. Věřím, že to zvládneme a pošleme je 
domů,“ doufal obránce Tvrzník. 
 
Ve třech dosavadních měřeních sil česká jedenadvacítka Slovensko dvakrát porazila a jednou s ním 
remizovala. „Mám ze Slováků veliký respekt, mají výborné hráče. Troufám si tvrdit, že první ze skupiny 
měli postoupit oni, ne Rumuni. Bude to semifinále a musíme jít za hranice našich možností, abychom 
do finále postoupili. Nic jiného nechceme,“ dodal Brejla. Ve druhém semifinále se střetnou Rumunsko 
s Maďarskem. 
 
Česká republika - Německo 6:3 (1:2) 
Branky: 25. Rosůlek, 31. Tvrzník, 39. Koudelka, 50. Mužík, 56. Kraus, 59. Krátký - 15. Rittscher, 18. 
Hildach, 57. Graberg 
Česká republika: Šlégr - Haspra, Hulinský, Koudelka (50. Blaha), Dosoudil (50. Mařík), Širůček (50. 
Krátký) - Tvrzník (50. Mezník), Rosůlek, Kraus, Mužík, Kavka 
Trenéři: Brejla a Parůžek 
  
Praha - Medaile byla jasná už před utkáním. Oba poražení semifinalisté si totiž zajistili bronz. Ale 
český tým do 21 let na mistrovství Evropy v malém fotbalu v Praze dokázal, že myslí jen na nejvyšší 
metu. V semifinále porazil Slovensko přesvědčivě 4:1 a v boji o zlato vyzve od 13.30 hodin Maďarsko. 
 
Se Slovenskem se český výběr utkal už počtvrté za necelý rok a po dvou výhrách ve středu 
v generálce před šampionátem remizoval 3:3. Tentokrát nic podobného nedopustil. „Sehráli jsme s 
ním přípravný zápas a trošku jsme očekávali, co budou hrát. Viděli jsme, v jaké přijeli sestavě. Ale byl 
to jeden z nejtěžších duelů, co jsme s nimi sehráli,“ uznal pražský zadák českého celku Petr Hulinský. 
 
Domácímu výběru pomohla rychlá první branka, když už ve druhé minutě zatáhl Adam Kraus balon a 
Ladislav Mužík jej tečoval do sítě. „Gól nám pomohl, uklidnili jsme se. Slováci nás neměli čím 
překvapit, věděli jsme, co od nich čekat a co na ně od začátku hrát. Na Slovácích šlo vidět, že nás 
ještě neporazili. Zápas byl o tom dodržovat, co jsme si řekli. Slováci jsou urostlí, a když se natáhnou 
individuálně dopředu, dokážou se posadit. Jejich nejlepší hráč Michal Uhliarik nepředvedl, co si 
představoval, díky tomu jsme měli roli trochu usnadněnou. Zápas však byl těžký fyzicky a hlavně na 
hlavu hráčů, jak k němu přistoupit,“ poznamenal český trenér Zdeněk Parůžek. 
 
Čeští obránci sváděli s urostlými Slováky tvrdé souboje a vesměs vítězné. „Pro nás obránce je to 
těžké kvůli tomu, že u nich musíme být na tělo, nesmíme jim dát prostor se otočit, dostupovat je,“ 
vystihl Hulinský. 
 
České vedení navýšil po čtvrt hodině Kraus, který doklepl pokus Jana Rosůlka. A tři minuty před 
přestávkou pak přímý kop rozehrál Rosůlek na Daniela Kavku a nejlepší střelec mužstva míč propálil 
do branky. Po přestávce tentýž hráč ještě vystihl slovenskou rozehrávku a poslal balon do prázdné 
branky. 
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O druhou vychytanou nulu na turnaji připravil mosteckého brankáře Václava Šlégra povedenou ranou 
levačkou čtyři minuty před koncem Samuel Popovič. „Doufal jsem, že nulu vychytám, ale Slováci to 
dobře otevřeli a kopl to fakt dobře,“ pravil Šlégr. „Pro mě jinak šlo o volnější utkání, Slováky jsem znal. 
Víc jsem si dovolil oproti jiným soupeřům, sice to párkrát nevyšlo, ale kluci utkání odmakali naplno,“ 
dodal gólman. Jedinou kaňku představuje zraněný kotník střídajícího záložníka Pavla Blahy. 
 
Ve finále se český celek střetne s Maďarskem, které už v základní skupině zdolal 6:1. „Maďaři budou 
víc kousat, protože jsou nabuzení po semifinále s Rumuny, ale myslím, že to zvládneme. Nebude to 
sice jednoznačné utkání jako ve skupině, ale odmakáme ho a jdeme si pro zlato,“ burcoval Šlégr. 
„Jasný cíl byla už před šampionátem zlatá medaile. Teď to akorát všechno přichází k sobě a doufám, 
že se to vyvede,“ přál si Hulinský. 
 
Druhé semifinále ovládli Maďaři v pokutových kopech, když v posledních sekundách srovnali utkání 
s Rumunskem na 2:2. „Když Rumuni vedli už 2:0, čekal jsem, že zápas dotáhnou, ale jak Maďaři 
vyrovnali v poslední minutě, už jsem nepochyboval, že penalty zvládnou. Hráli jsme s nimi ve skupině 
a je důležité, že jsme je porazili, ale nechci, aby ten zápas kluci měli v hlavách. Maďaři porazili silné 
Rumuny a budou taky docela nahoře, je to finále. Byl to nejfotbalovější soupeř, se kterým jsme tady 
hráli, za mě jsou ve finále zaslouženě,“ doplnil Parůžek. 
 
Česká republika - Slovensko 4:1 (3:0) 
Branky: 2. Mužík, 16. Kraus, 27. a 46. Kavka – 56. Popovič 
ŽK: Bednár (Slovensko) 
Česká republika: Šlégr - Haspra, Hulinský, Koudelka, Dosoudil, Širůček (51. Krátký) - Tvrzník (51. 
Mezník), Rosůlek, Mužík, Kraus (51. Blaha), Kavka 
Trenéři: Brejla a Parůžek 
  
Praha - V co od začátku všichni věřili, dotáhli čeští reprezentanti do slastného konce. Ovládli 
mistrovství Evropy do 21 let, které od pátku do neděle hostil pražský areál Slavoje Vyšehrad. Ve finále 
smetl domácí výběr Maďarsko 7:1. 
 
Češi mu dali ve finále ještě o branku víc než v základní skupině. „Ten pocit nejde popsat slovy, je to 
úžasná věc. Jde o můj dosavadní vrchol kariéry, lepší trofej jsem nedržel,“ culil se blanenský útočník 
Adam Širůček, který dal ve finále branku. „Je super dát gól ve finále, neuvěřitelná věc. Věřil jsem si 
jako správný útočník,“ zářil po zápase. 
 
Český celek na turnaji vyhrál všech šest utkání. Pokaždé minimálním rozdílem tří branek. Stejně jako 
v semifinále přetlačil 4:1 Slovensko. „Je pro mě nepopsatelný pocit ten pohár držet, největší můj 
úspěch a jsem moc rád, že jsme turnaj dotáhli až do vítězného konce,“ zářil český kapitán Lukáš 
Haspra, který jako první pozvedl pohár pro mistry Evropy. „Noc je dlouhá a oslavy budou,“ ušklíbl se 
mostecký zadák. 
 
Český výběr prošel turnajem s impozantním skóre 32:7. Na pohár si sáhli fotbalisté z Prahy, Brna, 
Mostu, Pardubic, Blanenska, Milovic a Jihlavy. „Od začátku jsem přesně věděl, co v týmu chci jak 
za hráče, tak za lidi, a že tenhle celek musí šampionát vyhrát. Sice jsem ani za stavu 4:1 ve finále 
neměl jistotu, ale hráčům jsem věřil, stejně jako celému realizačnímu týmu. Věděl jsem, že když to 
uděláme správně, musí to dobře dopadnout,“ shrnul vedoucí reprezentace a generální manažer 
jedenadvacítky Petr Brejla, který výběr skládal společně s koučem Zdeňkem Parůžkem. 
 
Ráz finále určila už třetí minuta, když Michal Dosoudil prodloužil do branky ránu Lukáše Haspry. Za 
sedm minut umístil střelu přesně k tyči Ladislav Mužík. Ve dvanácté minutě pak Adam Kraus utekl po 
lajně a Daniel Kavka ve skluzu zavěsil potřetí. Vzápětí sice snížil Zsolt Kovács, ale v devatenácté 
minutě sebral balon od Břetislava Tvrzníka rozjetý Mužík, udělal kličku gólmanovi a zvýšil zase na 
rozdíl tří branek. 
 
Deset minut po přestávce pak napálil balon pod břevno Širůček. „Věřil jsem, že zlato dotáhneme, ale 
měli jsme to těžké. Nechtěli jsme prohrát ani jeden zápas, snažili jsme se jen vyhrát, aby byl titul 
jasný,“ usmíval se Širůček. „Finále viděla naživo celá rodina i kluci z blanenského týmu,“ dodal. 
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Pět minut před koncem našel ještě Kavka Mužíka, který zkompletoval hattrick, a v poslední minutě 
před koncem napřáhl ke čtvrté úspěšné finálové trefě Mužík. S deseti góly ze šesti utkání se stal 
nejlepším střelcem turnaje. „Cítím se úplně úžasně, že jsme vyhráli a že jsem se stal nejlepším 
střelcem, je jen třešnička na dortu. Chtěl jsem dát aspoň jeden gól ve finále, čtyři jsou úplná bomba, 
co víc si přát,“ radoval se Mužík. 
 
O jednu branku překonal Kavku, který zase převzal cenu pro nejlepšího hráče mistrovství Evropy. 
„Trošku jsme se pošťuchovali. Bavili jsme se, že si cenu pro střelce rozdělíme, nakonec jsem dal o 
jeden gól víc, takže jsem byl nejlepší střelce a on hráč,“ uvedl pardubický záložník a nejmladší hráč 
týmu. „Cesta k titulu začala už prací od realizačního týmu. Měli jsme dlouhý čas se připravit, což jsme 
zvládli výborně a vyhráli jsme. Pivo mi snad dovolí, pokud mě táta neuvidí,“ smál se Mužík. 
 
Pak už mohli čeští mladíci odšpuntovat veselí hodné mistrů Evropy do 21 let v malém fotbalu. 
„Finálové utkání bylo o stupeň výš než ostatní, hodně o hlavě, ale dokázali jsme to a jsme moc rádi. 
Můj cíl byl zlato a splnil se mi,“ pravil kapitán Haspra. 
 
Česká republika - Maďarsko 7:1 (4:1) 
Branky: 10., 19., 55. a 60. Mužík, 3. Dosoudil, 12. Kavka, 50. Širůček - 14. Kovács 
ŽK: Mužík, Koudelka - Fodor, V. Dorogi 
Česká republika: Šlégr (55. Kunický) - Haspra (52. Mezník), Hulinský, Koudelka, Dosoudil (47. 
Mařík), Širůček - Tvrzník, Rosůlek, Kraus, Mužík, Kavka (52. Krátký) 
  
Evropský pohár v malém fotbalu hráčů do 21 let: 
 
Jevišovice - Mistři Evropy potvrdili svou dominanci. Čeští reprezentanti po kontinentálním šampionátu 
v Praze ovládli také Evropský pohár v malém fotbalu hráčů do 21 let v Jevišovicích na Znojemsku. 
Tedy část domácího národního týmu, protože do turnaje postavili trenéři dva výběry. Radovala se 
polovina v bílých dresech. 
 
Ve finále zdolala Rakousko po divoké přestřelce 7:5. „Každé první místo bereme, vyhrávat se musí, 
zatím jsem v reprezentaci neprohrál,“ připomněl s úsměvem Širůček, který společně s kapitánem 
Lukášem Hasprou zvítězil se lvíčaty už ve dvanácti střetnutích. „Nejtěžší zápas na turnaji jsme měli 
s druhým českým týmem. Ve finále jsem obavy neměl, Jen jsme se moc brzy uspokojili výsledkem, 
třicet minut je dlouhá doba,“ komentoval blanenský útočník drama, které Češi dopustili po přestávce, 
přestože vedli 6:0. 
 
Generální manažer Petr Brejla s hlavním trenérem Zdeňkem Parůžkem rozdělili český výběr na dvě 
obdobně silné poloviny. V červeném týmu nastupovali mistři Evropy, kteří se kvůli překročení věkové 
hranice s reprezentací do 21 let loučí, a část nováčků. Bílé dresy oblékli mladší hráči z kádru, kteří 
v červenci vyhráli evropský šampionát, se zbytkem nových tváří. 
 
Červení obsadili na turnaji poslední čtvrtou příčku. „Po složení těch dvou týmů jsme rádi, že mladý 
celek s víc nováčky začal vítězně, můžou se odrazit od vítězné vlny a zůstat na ní. Na druhou stranu 
pro starší hráče je odchod z této věkové kategorie hořký vzhledem k tomu, že skončili na turnaji 
poslední, byť to mohlo dopadnout jinak,“ poznamenal Parůžek. 
 
Evropský pohár v malém fotbalu zahájil Petr Švancara, který právě v sobotu slavil devětatřicáté 
narozeniny. V prvním souboji se střetly dva české týmy a bílý výběr zvítězil 5:4, na čemž se krásným 
sólem přes celé hřiště podílel také gólman Dominik Kunický. Nádhernou vítěznou trefu si připsal 
mostecký zadák Daniel Kasal. „Moje první doteky s míčem byly špatné, chvilku jsem se hledal, než 
jsme se seznámili. Trošku se na mně asi podepsala nervozita, ale postupem času to bylo čím dál 
lepší. V Jihlavě hrajeme jiným způsobem a chvilku mi trvalo, než jsem systém pochopil. Po patnácti 
minutách jsem se přizpůsobil a bylo to v pohodě,“ popsal svou českou premiéru jihlavský útočník 
Lubor Trojánek, který oblékal červený dres. 
 
Ve druhém semifinále Rakušané porazili Slovensko 5:4, takže v boji o třetí příčku se červenému 
českému celku postavili naši východní sousedé, kteří předchozí čtyři vzájemné duely prohráli.  
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Tentokrát se dočkali triumfu 5:3. Červený tým vzdoroval, přestože měl jen jednoho hráče na střídání, 
neboť dva členové sestavy odjeli po semifinále plnit klubové povinnosti. „Prohra se Slovenskem mrzí, 
ale všichni kluci si zaslouží pochvalu. Aspoň bílý tým vyhrál, ve finále jsem klukům věřil. 
S jedenadvacítkou jsou nejlepší akce, jsou to kamarádi a z každého turnaje mám skvělý zážitek,“ 
pochvaloval si věrný český fanoušek Patrik Linke. 
 
Ve finále mu udělal radost bílý výběr, který zdolal Rakousko 7:5, i když po šestigólovém vedení 
v přestávce se takové drama nečekalo. „Ve finále se projevila nezkušenost některých našich kluků. 
V tomto nás čeká práce, udělat z nich tým a mentálně je dostat minimálně na úroveň výběru, který 
jsme měli předtím. Jsme přesvědčení, že stavu 6:0 v poločase by předchozí celek z Eura takové 
drama nedopustil. Rozhodně však víme, že máme s čím pracovat, kluci jsou fotbaloví, jen z nich 
potřebujeme udělat tým. Tento turnaj byl první krok,“ uvedl Parůžek. 
 
V Jevišovicích se s reprezentací do 21 let rozloučili například nejlepší hráč Eura Daniel Kavka, česká 
brankářská jednička Václav Šlégr, pardubický zadák Jan Rosůlek, dvojice brněnských obránců Jan 
Hloch, Michal Mezník, blanenský záložník Pavel Blaha či pražský obránce Břetislav Tvrzník. „Není čas 
koukat se do minulosti, to nechceme. Mladí nám vítězstvím i předvedeným výkonem ukázali, že 
nastupující generace má kvalitu, ale ta odcházející jim nastavila vysokou laťku v tom, jaký tým 
dohromady utvořila. Je otázka, zda na něj mladší navážou,“ uvažoval hlavní trenér. 
 
Na nové spoluhráče si tak musí zvykat například forvard Širůček. „Kluci mi tu budou chybět. Když 
s někým vyhrajeme titul mistrů Evropy, je jasné, jakou mají kvalitu. Ale také noví borci zapadli 
v pohodě, jsou šikovní a něco do reprezentace přinesou,“ podotkl blanenský útočník, který věří, že 
natáhne svou sérii bez prohry. „Snad bude trvat co nejdéle. Záleží, jestli dostanu další pozvánku do 
reprezentace. Budu za každou rád, protože už mi ji nikdo nemusí dát. Každý fotbalista chce 
reprezentovat,“ doplnil Širůček. 
 
Na turnaji se představilo osm nováčků a jeden z nich se stal rovnou nejlepším hráčem Evropského 
poháru – mostecký útočník Jakub Chábera, autor finálového hattricku. „Někdo nás spíš mile překvapil, 
od někoho jsme zase čekali víc. Z červeného týmu vyzdvihnu aspoň jméno Lubora Trojánka za to, 
jakou předvedenou hrou se prezentoval, ale dobrý výkon převedli všichni,“ sdělil Parůžek. 
 
Jihlavský Trojánek si tak řekl o pokračování v národním týmu. „Záleží, jak se mi bude dařit. Budu 
určitě dělat všechno, abych reprezentační dres navlékl znovu. Rád pojedu na každý sraz, když 
dostanu možnost. Kluky teprve poznávám a všichni se mi zdají v pohodě. Po prvním zápase jsem sice 
ze sebe nebyl nadšený, ale ve druhém už jsem dostal víc míčů a zdálo se mi to lepší. Docela dobře 
jsme kombinovali, sedli jsme si a bylo to dobré,“ zakončil Trojánek. 
  
Semifinále: 
Česká republika „červení“ – Česká republika „bílí“ 4:5 
Branky: 3. Hloch, 9. Trojánek, 35. a 43. Kavka – 10. a 57. Kasal, 4. Tošenovský, 18. Kunický, 48. 
Chábera 
 
O 3. místo: 
Česká republika „červení“ – Slovensko 3:5 
Branky ČR: 25. Kavka, 27. Trojánek, 49. Drašnar 
 
Finále: 
Česká republika „bílí“ – Rakousko 7:5 (6:0) 
Branky ČR: 12., 14. a 36. Chábera, 23. a 25. Minx, 7. Širůček, 26. Tvrzník 
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Český národní pohár v malém fotbalu: 
 
Havlovice - Co se Mostu nepovedlo v premiérovém ročníku DRFG Superligy malého fotbalu, 
vynahradil si jeho zástupce v nově vzniklém Českém národním poháru. Svým turnajovým modelem 
nahrazuje mistrovství České republiky klubů v malém fotbalu, které jako poslední vyhrál v roce 2015 
Gamblers Most. A stejný celek v sobotu v Havlovicích u Trutnova získal i první Český národní pohár. 
 
Mostecký tým porazil ve finále 1:0 brněnský celek Restaurace Starobrno. Oba finalisté si zajistili účast 
v prvním ročníku Ligy mistrů Evropské federace malého fotbalu, který se uskuteční od 23. do 25. září 
ve slovinském Mariboru za účasti týmů z 28 zemí. „Bude pro nás stoprocentně velká motivace vyhrát 
Ligu mistrů. Poprvé vyjedeme do zahraniční a doufám, že taky hned uspějeme,“ usmívá se druhý 
nejproduktivnější hráč mosteckého celku v Havlovicích Ladislav Kešner. 
 
S celkem Gamblers letos opět vyhrál mosteckou ligu a se spoluhráči tvořil stěžejní část mosteckého 
výběru, který obsadil druhou příčku v DRFG Superlize malého fotbalu. „Z naší strany jde o hodně 
povedenou sezonu. Druhé místo v prvním ročníku Superligy je super. Jako Géčka už máme v České 
republice všechny tituly, které se dají vyhrát, takže se těšíme na Ligu mistrů do Mariboru, tam se 
uvidí,“ povídá Kešner, který v Havlovicích vstřelil čtyři branky a na dvě nahrál. 
 
Souboji dvanácti klubů složených z šampionů oblastních lig či ligových pohárů hráči Gamblers 
dominovali. Pouze v úvodu ztratili body za remízu 2:2 s brněnskou Restaurací Starobrno. Pak zničili 
finalistu jihlavského ligového poháru ATIK 5:0, ostravského mistra ze Zábřehu 4:0, blanenského 
šampiona Lhotu u Lysic 2:1 a havlovický Ležák 8:1. „Základní skupina šla snadno až na první zápas, 
kdy jsme se museli trošku rozehrát, z daleké cesty jsme byli unavení. Čím víc utkání jsme hráli, tím 
jsme se víc zlepšovali,“ podotýká Kešner. 
 
Ve čtvrtfinále mostecký tým zdolal druhého finalistu jihlavského ligového poháru SV AYL 3:0, když 
všechny tři góly vítězů zařídil nejlepší hráč turnaje Matěj Koudelka. V semifinále se pak Gamblers 
utkal s vítězem pražského ligového poháru Restaurací U Pecků, jejíž hráči se podíleli na titulu v DRFG 
Superlize malého fotbalu. Odveta Severočechům vyšla, když zvítězili 4:2 a český reprezentant do 21 
let Koudelka opět dal dva góly a jednou asistoval. 
 
Ve druhém semifinále zdolala Restaurace Starobrno 4:0 Ostravský Zábřeh a ve finále tak došlo 
na reprízu úvodního utkání. Půl minuty před koncem rozhodl o mosteckém vítězství 1:0 kapitán a 
nejlepší brankář turnaje Ondřej Bíro, který se svým typickým způsobem na půlicí čáře zbavil 
protihráče, navedl si míč na střelu a skóroval. „Soupeři celou dobu jen nakopávali balon, hráli na 
remízu, asi chtěli penalty. Bíras to vzal na sebe a jako správný kapitán rozhodl. Udělal, co umí a 
levačkou zakončil. Je co říct, že se trefil levou, taky jsme to poslouchali celou cestu zpátky, celý on. 
Samozřejmě zaplatí něco v hospodě,“ culí se Kešner. 
 
Na vítěznou party se hráči Gamblers Most teprve chystají. „Byli jsme unavení po turnaji, i když nějací 
jedinci to oslavili, většina šla domů. Teprve výhru řádně oslavíme,“ uzavírá Kešner. V boji o bronz 
podlehla Restaurace U Pecků 0:1 na penalty Ostravskému Zábřehu. 
  
Sestava Gamblers Most: 
Ondřej Bíro - Robert Dvořák, Patrik Hendrych, František Jelínek, Ladislav Kešner, Matěj Koudelka, 
Michal Macháček, Zdeněk Macháček, David Macko a Jakub Polák 
  
Čtvrtfinále: 
Vyšší princip Brno x Ostravský Zábřeh 0:1 na penalty 
Gamblers Most x SV AYL Jihlava 3:0 
1. FC Bari Kopřivnice x AK Restaurace Starobrno 2:3 
LPP Lhota u Lysic x Restaurace U Pecků Praha 0:1 na penalty 
 
Semifinále: 
Ostravský Zábřeh x AK Restaurace Starobrno 0:4 
Gamblers Most x Restaurace U Pecků Praha 4:2 
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O 3. místo: 
Ostravský Zábřeh x Restaurace U Pecků Praha 1:0 na penalty 
 
Finále: 
AK Restaurace Starobrno x Gamblers Most 0:1 
  
Celkové pořadí Českého národního poháru: 
1. Gamblers Most, 2. AK Restaurace Starobrno, 3. Ostravský Zábřeh, 4. Restaurace U Pecků Praha, 
5. Vyšší princip Brno, 6. LPP Lhota u Lysic, 7. 1. FC Bari Kopřivnice, 8. SV AYL Jihlava, 9. Static 
ComProMis Ostrava, 10. Ležák Česká Skalice, 11. ATIK Jihlava, 12. FC Barchovan Libňatov. 
 
Nejlepší hráč: 
Matěj Koudelka (Gamblers Most) 
 
Nejlepší brankař: 
Ondřej Bíro (Gamblers Most). 
 
Nejlepší střelec: 
Tomáš Pospiš (AK Restaurace Starobrno) 
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Mistrovství ČR žen v malém fotbalu: 
 
Brno - Sice otevřely skóre, ale tím nakoply favorita. Další radost už Seňoritky z Černé Hory v prvním 
finálovém zápase o titul mistryň České republiky v malém fotbalu nezažily. Proklatě dobrý kuřata jim 
na domácím brněnském hřišti Vysokého učení technického nasázela devět branek, zvítězila 9:1 a jarní 
odveta bude už spíš formalita. „Předpokládám, že se nic tak fatálního nestane, abychom na jaře byly 
horší,“ pravila brněnská kapitánka Nikola Kallová. 
 
Projevila se větší zkušenost domácího celku, který hraje Nike ligu žen Brněnského svazu malé kopané 
už pátý rok. „Hrajeme mnohem kratší dobu, byl vidět rozdíl ve vyspělosti individualit, brněnské holky 
mají lepší schopnosti, zpracování, přihrávky, vědí o sobě. Ještě nejsme tak vyhrané, na nás bylo i 
velké hřiště. Chce to čas a třeba se taky takhle posuneme,“ doufala hostující hráčka Kateřina 
Zoubková. 
 
Právě ta vstřelila v páté minutě úvodní branku Seňoritek, jenže pak už skórovala pouze Proklatě dobrý 
kuřata. „Holky jsme vůbec neznaly, tedy aspoň já, z toho zápasu nejde vůbec soudit, kde jsou 
výkonnostně. Zaslechla jsem, že nehrají tak dlouho, zatímco my jsme v lize asi pátý rok. Ze začátku 
jsme taky sbíraly zkušenosti, teď jsme se ustálily do týmu, který máme,“ podotkla brněnská kapitánka. 
Ve čtrnácté minutě srovnala Markéta Mejzlíková, která ještě do poločasu zkompletovala hattrick. 
Vítěznou trefu si v sedmnácté minutě připsala Zuzana Nedvědová. „Výsledek se sice zdá být 
jednoznačný, začátek byl však z naší strany takový vlažný, vždycky nám deset minut trvá, než se 
rozehrajeme, seznámíme s povrchem a podobně. Myslím si, že nám pomohlo, když jsme dostaly první 
gól, pak jsme sepnuly a uvědomily si, že můžeme klidně prohrát. Potom už to šlo samo,“ přiblížila 
obrat v utkání Kallová. 
 
Na hattrick dosáhla po přestávce také Šárka Hrabaňová, druhou branku vsítila Nedvědová a skóre 
uzavřela v poslední minutě Zuzana Čelková. Odveta se uskuteční na jaře v Boskovicích, opět před 
utkáním Blanenska s Brnem v DRFG Superlize malého fotbalu. „Potenciál určitě v našem týmu je, 
holky jsou mladé a myslím si, že když se zlepší tréninky a dáme tomu čas, bude to dobré,“ vyhlížela 
Zoubková. 
 
Projevil se rovněž rozdíl v kvalitě soutěží, které Proklatě dobrý kuřata vévodí. „Poslední zápas v naší 
lize ukázal její úroveň, prohrály jsme poprvé asi po roce. I když holky v naší lize známe, stejně je to o 
rozpoložení, v jakém na hřiště jdeme. Blanenský svaz vůbec neznám, nevím, jaké jsou tam holky, 
nebo zda jsou chlapi srovnatelní s našimi,“ poznamenala Kallová. 
 
Finálový ženský dvojzápas o titul mistryň České republiky v malém fotbalu představuje novinku, která 
se patrně do budoucna rozšíří i do dalších regionů. „Projekt je super, akorát považuji za strašnou 
škodu, že jsou jen dvě ženské soutěže v republice. Velký fotbal se hraje skoro všude, je víc rozšířený, 
mně se však malý fotbal zamlouvá víc v mém věku a s mými časovými možnostmi. Byla bych ráda, 
aby soutěží přibylo a mohly jsme si zahrát proti víc soupeřkám než jen z Brna,“ doplnila Zoubková. 
  
Proklatě dobrý kuřata Brno - FC Seňoritky Černá Hora 9:1 (5:1) 
Branky: 14., 18. a 27. Mejzlíková, 24., 38. a 50. Hrabáňová, 17. a 43. Nedvědová, 60. Čelková - 5. 
Zoubková 
Hráno bez karet 
Rozhodčí: Vašík 
  
Proklatě dobrý kuřata: Klára Janštová - Nikola Kallová, Šárka Hrabaňová, Alexandra Tichá, Zuzana 
Čelková, Michaela Malá, Renata Peschelová, Markéta Mejzlíková, Zuzana Nedvědová 
 
Seňoritky Černá Hora: Zita Švarcová - Anežka Lukschová, Žaneta Pražanová, Michaela Kocmanová, 
Kristýna Vidourková, Monika Žilková, Iva Stejskalová, Helena Svobodová, Kateřina Zoubková, 
Dominika Vladíková, Zuzana Machorková, Jana Sokolová 
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Liga mistrů v malém fotbalu (Slovinsko): 
 
Praha - Usilovaly nejen o pozici mezi evropskou klubovou smetánkou, ale také o nejlepší reklamu po 
český malý fotbal. A jeho zástupci mu udělali dobré jméno. Tři ze čtyř klubů postoupily v prvním 
ročníku Ligy mistrů Evropské federace malého fotbalu ze základní skupiny a pražská Restaurace U 
Pecků došla až do čtvrtfinále. 
 
V konkurenci 68 evropských týmů ve slovinském Mariboru obsadili Pražané pátou příčku. „Jsme na 
jednu stranu pyšní, ale čtvrtfinále vždycky znamená mezník mezi úspěchem a neúspěchem. Vyřazení 
nás hodně mrzí z toho důvodu, že tam nebyli soupeři, kteří nás o třídu přehrávali,“ posteskl si pražský 
kouč David Pecka. 
 
Jeho výběr skončil před branami semifinále, přestože v základní hrací dobře ani jednou neprohrál. 
Základní skupinou prošel se třemi vítězstvími a skóre 14:3. V prvním kole vyřazovací fáze smetl 3:0 
moldavský Ecolux. V osmifinále pak jednoznačně 6:1 Pražané přejeli portugalský celek Florgrade/R 
Star. 
 
Ve čtvrtfinále čekal rumunský tým Juventus Sibiu a duel po výsledku 2:2 dospěl do penaltového 
rozstřelu. V něm 4:3 zvítězili Rumuni, i když ve třetí sérii nejprve jejich hráč minul. Totéž však vzápětí 
potkalo českého reprezentanta Jakuba Slunéčka. V následující sérii neuspěl Jiří Novák. „Nikdo 
z našich nechtěl jít, mladí jen stáli a Jirka Novák to vzal na sebe, i když penalty nekope. Bohužel se 
mu to nepovedlo. Těžce jsme kousali, když jsme viděli, jak strašně blízko postup byl, měli jsme 
mečbol. Pachuť v nás zůstala celou cestu zpátky,“ litoval Pecka. 
 
Přemožitel Pražanů došel až do finále, kde po remíze 1:1 podlehl na pokutové kopy celku Aramis SE - 
Mad Dogs z Maďarska, který předčil v základní skupině. „V první chvíli před odjezdem jsem si vůbec 
říkal, jak to dopadne, protože někteří kluci byli zranění a bál jsem se, aby to nepoznamenalo vývoj 
turnaje. Před čtvrtfinále jsem si pak uvědomoval, že to je úspěch, protože se tam za prvé už 
nemusíme kvalifikovat a když ano, nemusí se nám povést zápasy jako tady, můžeme prohrát ve 
skupině, do pavouka dostat silnější tým z prvního místa. Jenže leckde na turnajích, kde jsme vypadli, 
jsme viděli doopravdy lepší soupeře a po sportovní stránce jsme uznali, že bylo třeba naše maximum, 
kam jsme se mohli dostat. Teď jsme celý turnaj neprohráli a nemyslím, že soupeř byl lepší,“ mrzelo 
pražského kouče. 
 
Mezi nejlepších 32 celků postoupili také další dva čeští zástupci Gamblers Most a Ostravský Zábřeh, 
konec v základní skupině si připsal pouze brněnský tým BKMK Werbedesign. „Jsme rádi, že jsme se 
na turnaj vůbec podívali, zážitek byl skvělý. Nevěděli jsme, co od toho čekat, ale když jsme týmy 
viděli, jsme zklamaní, jak jsme dopadli. Určitě jsme se mohli dostat dál,“ sdělil mostecký hráč Tomáš 
Karaus. 
 
Gambleři ovládli základní skupinu A se dvěma výhrami, ale v prvním kole vyřazovací fáze podlehli 1:2 
rumunskému celku MAV Continental, přestože vedli. „Těsně před poločasem jsme rozehrávali 
standardku, která se nám nepovedla, a z protiútoku jsme dostali vyrovnávací gól. Byl asi zásadní, 
úplně změnil utkání, pak jsme dostali druhý, kdy nám tam spadl takový třikrát odražený balon. Už jsme 
se dopředu nedostali, soupeř jen bánil a ubránil,“ popsal Karaus. „Jsou to nepříjemní hráči, až takoví 
komedianti, nelíbili se mi,“ ohodnotil protivníky. 
 
I tak si úřadující čeští kluboví šampioni historicky první zahraniční výjezd týmu užili. „Klubové 
soupeření se mi líbilo. Myslím si, že Liga mistrů má velkou budoucnost, kvalita týmů jde nahoru a za 
pár let to bude výborné,“ dodal Karaus. 
 
Z druhé pozice ve skupině E prošel Ostravský Zábřeh, který zaznamenal jednu výhru a dvě remízy. 
Do osmifinále jej nepustil moldavský sok InterDnestrCom, který vyhrál 5:1. „Mě by osobně uspokojilo 
být nejlepší v republice, což se nepovedlo, ale Pecky jsme v dalším utkání podpořili alespoň divácky, 
stejně jako kluci z Mostu. Jsme spokojení, na soupeře jsme neměli, svou skupinu vyhrál se skóre 
12:1. Dali jsme sice gól a začali se hádat, bohužel vyrovnali deset sekund před koncem první půle.  
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Pak dali na 2:1 a už je fuk, jestli prohrajete takhle, nebo 1:5. Už jsme pak otevřeli hru, protože jsme 
museli,“ přiblížil ostravský hráč René Bulař. 
 
S jeho výběrem dorazilo do Mariboru přibližně pětadvacet fanoušků, kteří dodávali utkáním skvělou 
atmosféru. „Měli jsme největší fanouškovskou podporu, nikdo neměl víc jak pět lidí, ani týmy 
z Mariboru. Byl to super zážitek, spokojený je také šéf ostravského fotbalu, lidi doma nám fandili, měli 
velký zájem o přenosy. Kamarádi mi psali, sami od sebe hledali zápasy na internetu, věděli o nás. 
Výborná akce,“ liboval si Bulař. „Fandili jsme českým týmům a ostravští fanoušci byli super, vytvořili 
skvělou atmosféru,“ ocenil Pecka. 
 
Představitel Ostravského Zábřehu doufá, že Liga mistrů bude pokračovat. „Žádná negativa jsem 
nenašel. Snad se i do budoucna zúčastníme. Z Rumunska a Bulharska tam sice hrálo osm týmů, 
pokud tam však naše asociace příště pošle jakékoli týmy, i když mezi nimi nebudeme, snad se 
udržíme aspoň na počtu čtyř,“ přál si Bulař. 
 
Nový projekt se zamlouval také Restauraci U Pecků. „Asi bychom to řekli, i kdybychom vypadli první 
den ve skupině. Kluci od nás jsou nadšení, podle reakcí si vezou silný zážitek a všichni by určitě jeli 
příští rok znova. Mně jen trošku chyběl koordinátor pro skupinu, člověk, na kterého bychom se 
v určitých chvílích obraceli. Takhle jsme málem na jeden zápas nedojeli, občas jsme nevěděli, kde si 
brát vody pro týmy. Pak by byl turnaj úplně super bez chybičky,“ doplnil Pecka. 
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Sportovní úspěchy za rok 2016 
 
Praha    - premiérový mistr celostátní DRFG Superligy malého fotbalu 
 
Reprezentace ČR mužů  - třetí místo na Mistrovství Evropy v malém fotbalu 
 
Reprezentace ČR U21   - první místo na Mistrovství Evropy v malém fotbalu U21 
 

- první místo na Evropském poháru v malém fotbalu U21 
 
Gamblers Most   - vítěz premiérového ročníku Českého národního poháru 
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Sportovní okamžiky roku 2016 (fotky) 

 

 
- Výběr Prahy (mistr ČR v malém fotbalu 2016) - 
 

 
- ČR x Bulharsko (Mistrovství Evropy 2016) - 
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- ČR x Anglie (čtvrtfinále Mistrovství Evropy 2016) - 

 

 
- ČR x Kazachstán (semifinále Mistrovství Evropy 2016) - 
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- ČR x Černá Hora (souboj o třetí místo Mistrovství Evropy 2016) - 
 

 
- Radost ze zisku poháru a bronzových medailí na Mistrovství Evropy 2016 - 
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- ČR U21 x Slovinsko U21 (Mistrovství Evropy U21 2016) - 

 

 
- ČR U21 x Německo U21 (Mistrovství Evropy U21 2016) - 
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- Radost ze zisku poháru a zlatých medailí na Mistrovství Evropy U21 2016 - 
 

 
- Gamblers Most (klubový mistr ČR v malém fotbalu 2016) - 
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- Úvodní finále MČR žen mezi Proklatě dobrými kuřaty Brno a Seňoritkami Černá Hora -  
 

 
- Restaurace U Pecků Praha (nejúspěšnější český zástupce v Lize mistrů 2016) -  
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Členové AMF ČR 
 
SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. - http://www.smfbl.cz/ 
 
Brněnský svaz malé kopané, z. s. - http://malakopanabrno.cz/ 
 
Havlovický svaz malého fotbalu z.s. - http://havlovickaliga.webnode.cz/ 
 
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek - http://www.mkjihlava.cz/ 
 
KLUB MALÉ KOPANÉ z.s. KOPŘIVNICE - http://www.malyfotbalkoprivnice.cz/ 
 
Minikopaná Litomyšl - http://www.minikopana-litomysl.cz/ 
 
MLMF.cz, o.s. - http://mlmf.cz/ 
 
3G Sport z.s. - http://fotbal-most.cz/ 
 
Malý fotbal Olomouc zapsaný spolek - http://www.mfolomouc.cz/ 
 
Ostravská malá kopaná - http://osmako.cz/ 
 
Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. - http://www.pamako.cz/ 
 
PSMF, zapsaný ústav - http://www.psmf.cz/ 
 
Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s. - http://www.famk.cz/ 
 
Malá kopaná Velké Meziříčí z.s. - http://mkvm.cz/ 
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