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Úvodní slovo 
 
Vážení členové, vážení příznivci malého fotbalu, 
 
pro kalendářní rok 2015 byly ve strategických plánech Asociace malého fotbalu ČR primárně dvě věci. 
Celostátní Liga malého fotbalu byla jednou z těch zmiňovaných. Měla se stát a také se stala druhým 
stěžejním projektem Asociace společně s národním týmem. A já jsem rád, že mohu po uplynulé 
podzimní části soutěže kladně hodnotit její přínos. Soutěž plní to, co se od ní očekávalo před jejím 
spuštěním. Zvyšuje medializaci malého fotbalu nejen v celostátních médiích, ale také prostřednictvím 
dalších mediálních kanálů, ať již tištěných či internetových. Ve druhé řadě se stává součástí 
marketingové koncepce oblastních svazů, jejíž schválení bude mít lednová Správní rada AMF ČR na 
svém programu a ještě týž měsíc by jej měla představit valné hromadě. Spojení produktu “Liga 
malého fotbalu” s celostátními médii pak vyvolalo zvýšený zájem u stávajících, ale i nových firem, 
které mají zájem zahrnout malý fotbal do své marketingové firemní strategie, ať již ve věci zviditelnění 
značky nebo podpory vlastního prodeje. Liga však splňuje i další významný účel pro český malý fotbal. 
Je nástrojem vedoucím k jednoduššímu monitoringu těch nejlepších hráčů malého fotbalu u nás, kteří 
jsou následně vybráni pro přípravné kempy národního týmu dospělých, ale i U21. 
 
Druhou věcí jsou informační systémy, tedy internetové portály oblastních svazů, AMF ČR a celostátní 
ligy. Ty vidím jako nosný pilíř další inovace malého fotbalu v České republice, ale zároveň jako jeden z 
kanálů, kterým partneři mohou prezentovat svoji značku. V letošním roce se podařilo vytvořit mobilní 
aplikaci pro celostátní Ligu malého fotbalu. Ta je od podzimu ke stažení pod názvem „FUTBALITO“ v 
App Store i na Google Play. V tuto chvíli nabízí přehled novinek, výsledkový servis, statistiky, sestavy, 
prostor pro prezentaci partnerů, ale také například výsledky z uplynulých Mistrovství Evropy v malém 
fotbalu. Se závěrem roku si aplikace prošla ještě změnou grafiky a zjednodušením uživatelského 
rozhraní tak, aby pro její uživatelé byla co nejjednodušší. Nutno říci, že mobilní aplikace bude 
postupem času obsahovat ještě celou škálu novinek, na kterých se nyní dále pracuje, primárně proto, 
aby mohla být aplikovatelná také v oblastních svazech malého fotbalu. Nový webový portál AMF ČR 
by měl být spuštěn v roce 2016. Důvodem ročního odkladu je intenzivní práce na dalších inovacích 
mobilní aplikace a následném provázání systému webového portálu právě se zmíněnou mobilní 
aplikací. 
 
Na jaře letošního roku potom Asociace malého fotbalu České republiky uspěla v kandidatuře na 
pořadatelství Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017, které bude 6. - 16. června hostit Brno. Český 
národní tým si za poslední čtyři roky vybojoval post druhého nejlepšího týmu Evropy v žebříčku 
Evropské federace malého fotbalu. Ten hodnotí výkonnost národních týmů právě za výše zmíněně 
období. Rád bych využil této možnosti a poděkoval hráčům národního týmu za skvělou reprezentací 
českého malého fotbalu a České republiky vůbec a také vedení národního týmu - generálnímu 
manažerovi Luďku Zelenkovi, hlavnímu trenérovi Radku Pokornému, jeho asistentovi Stanislavu 
Bejdovi, vedoucím týmu Antonínu Schneiderovi a po něm nastoupivšímu Jakubu Štefkovi, který se 
coby nováček v této pozici zhostil své funkce na výbornou. Čtvrté místo z 32 startujících evropských 
zemí je dalším vynikajícím úspěchem naší reprezentace a České republiky na mezinárodní scéně. 
Nutno podotknout, že pouze jednou v historii neodehrál český národní tým maximální počet možných 
zápasů na šampionátu, a to v roce 2013 v Řecku, kde nás ve čtvrtfinále vyřadilo Německo na 
pokutové kopy. Obrovská gratulace patří českému národnímu týmu také za 5. místo na Mistrovství 
světa, které se odehrálo v březnu ve Spojených státech. I přes zdlouhavé cestování jsme ve čtvrtfinále 
byli důstojným soupeřem Brazílii, stejně tak jako v základní skupině Spojeným státům americkým. 
 
V létě odehrál český národní tým do 21 let také svůj premiérový zápas na mezinárodním poli, když 
porazil Slovensko 5:2, aby pak v prosincové odvetě v Bratislavě naši porazili Slováky 4:2. Je mi ctí 
poděkovat také těmto hráčům a Petru Brejlovi za vynikající organizaci národního mužstva do 21 let. 
 
V poslední řadě bych rád zmínil, že jsme v roce 2015 začali ve třech městech jednání, týkající se 
výstaveb stadionů pro malý fotbal. Jedná se o města, která hrají celostátní Ligu malého fotbalu. 
Jednou z věcí, na které je třeba ještě zapracovat, je zlepšení infrastruktury sportovišť, abychom 
dosáhli vyššího počtu diváků na stadionech či důstojnějšího zázemí pro partnery týmů, Asociace a 
další významné podporovatele tohoto projektu. V neposlední řadě je to pak i otázka adekvátních 
rozměrů, které malý fotbal potřebuje na národní úrovni. 
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Do budoucích let je v plánu Asociace malého fotbalu níže uvedené: 
 
Infrastruktura hřišť: 
I nadále bych chtěl pokračovat se zástupci měst v jednáních při výstavbě adekvátních hřišť pro 
celostátní Ligu malého fotbalu. Je to jedna z nejdůležitějších složek celého projektu. A v konečném 
důsledku se zde nebavíme pouze o zápasech celostátní ligy, ale také o možnostech pořádat utkání 
mezinárodního charakteru i v jiných městech než pouze v Praze, Brně či Milovicích. Takové akce jsou 
pak jednou z částí zvýšené medializace malého fotbalu v daném regionu. 
 
Ženský malý fotbal: 
Po Brně, kde již dlouhodobě funguje celoroční soutěž malého fotbalu žen, otevřelo tuto ligu i Blansko, 
k čemuž bych organizátorům rád pogratuloval. To dává za vznik myšlence začít se zabývat koncepcí 
ženského malého fotbalu na národní úrovni, ale i té mezinárodní. Já osobně budu požadovat 
začlenění ženského malého fotbalu do nově vznikající metodiky Rozvojové komise Evropské federace 
malého fotbalu, které jsem členem, a to s cílem dát ženskému malému fotbalu jasnější pravidla na 
národní a mezinárodní úrovni a v dohledné době uspořádat první Mistrovství Evropy žen. 
 
Mládežnický malý fotbal: 
V Brně se podařilo zrealizovat projekt s názvem „Miř na správnou branku“ a zvýšit tak počet 
mládežnické členské základny malého fotbalu, ale i povědomí o něm u této části populace. Současně 
také pomalu vytvářet podmínky pro vznik další odnože mládežnických soutěží v Brně. V průběhu 
podzimu roku 2015 se do tréninků a utkání zapojilo více než 400 dětí. Do projektu je začleněn i Petr 
Švancara, jakožto autorita, která nejenže sama vede vybrané tréninky, ale stala se také koordinátorem 
celého projektu. Rád bych zkušenosti z tohoto projektu předal i dalším oblastním svazům a propojil 
jejich činnost s městskými úředníky, ale i samosprávou a dopomohl tak k rychlejší realizaci tohoto 
projektu. 
 
Změna stanov AMF ČR: 
V souvislosti s novým zněním občanského zákoníku je naší povinností změnit obsah stanov do konce 
roku 2016. V roce uplynulém připravila Správní rada AMF ČR společně s právníky nové znění stanov 
a prostřednictvím generálního sekretáře je zaslala členům valné hromady k pročtení. Jejich schválení 
je v plánu na lednovém zasedání valné hromady v Olomouci. 
 
Rozvoj celostátní Ligy malého fotbalu: 
Soutěž není rozhodně uzavřenou pro aktuální počet týmů. Správní rada bude i nadále pracovat na 
tom, abychom postupně došli k rozšíření této soutěže a dostali se k ideálnímu počtu 12 mužstev. Je to 
však otázkou připravenosti oblastních svazů, které projevily zájem o účast v této soutěži, ale i finanční 
podpory nových týmů. S nimi chceme nadále vést diskuzi o jejich začlenění do soutěže a metodicky i 
finančně jim pomáhat při jejich účasti v celostátní lize. Ta bude mít i nadále za cíl zvyšovat medializaci 
a členskou základnu malého fotbalu v České republice. Právě zvyšování členské základny má být 
důležitou podporou pro oblastní svazy a pro partnery má být produktem, který zvýší povědomí o jejich 
značce a podpoří prodej jejich služeb či produktů na českém trhu. Tím současně dosáhneme vyšší 
spoluúčasti partnerů na rozvoji a medializaci malého fotbalu v České republice.  
 
Evropská Liga mistrů malého fotbalu: 
Na Evropské federaci potom připravujeme koncept evropské Ligy mistrů malého fotbalu. Její nejzazší 
spuštění se plánuje na rok 2016. 
 
Český národní pohár v malém fotbalu: 
Dříve Pohár vítězů pohárů bude společně s reprezentací a celostátní ligou třetím produktem AMF ČR. 
Postoupí do něj nejlepší týmy z prvních lig oblastních svazů, ale také finalista resp., finalisté 
regionálních ligových pohárů. 
 
Přípravy Mistrovství Evropy mužů 2017: 
Jedním z hlavních úkolů Správní rady AMF bude pravidelná komunikace s agenturou, která bude 
zodpovědná za realizaci základních bodů, které Evropská federace malého fotbalu po hostitelské zemi 
a městě požaduje, ale i těch, které budou doplňkem ze strany AMF ČR. 
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Zviditelnění malého fotbalu v regionu: 
S podporou Asociace malého fotbalu České republiky bych byl rád, abychom se letos více zaměřili na 
online marketing oblastních svazů a dopomohli jim tak ke zvyšování členské základny. Jsem 
přesvědčen, že malý fotbal je sportem, který má svůj prostor a velký zájem v dnešní společnosti, aniž 
by upadala členská základna. Je to jen o správné koncepci a jejím plnění. 
 
Závěrem bych rád poděkoval také redaktorovi České televize Pavlu Čapkovi, kameramanovi Pavlu 
Křížkovi a vůbec celé České televizi za jejich podporu našeho sportu. Velký dík patří také sponzorům 
a partnerům Asociace, jejichž přízně si velmi vážím a bez nichž by rozvoj malého fotbalu nešel tak 
progresivní cestou.  
 
Dovolte mi pogratulovat ještě jednou také mosteckým Gamblers za titul Mistra České republiky v 
malém fotbalu 2015, ale i vítězi Poháru vítězů pohárů LPP Lhotě u Lysic. 
 
Filip Juda 
prezident Asociace malého fotbalu České republiky 
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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 
 
Mistrovství ČR: 
 
V sobotu 24. ledna 2015 se v milovické hale Milten uskutečnilo v pořadí již třetí Final 4 mistrovství ČR 
v malém fotbalu. Stejně jako ve dvou minulých letech musely týmy bojovat o svou účast v rámci dvou 
kvalifikací, které se konaly v Kopřivnici, Praze a Jihlavě, druhá fáze potom v Příbrami a Brně. Nejlépe 
se vedlo kvartetu SOME Vysočina Prachárna, FK Klasici Jihlava, Gamblers Most a AUDI United 
Praha, přičemž jihlavští Klasici a pražské AUDI se už jednou závěrečného turnaje zúčastnili, 
konkrétně před dvěma lety. Zástupce Jihlavy skončil tehdy s titulem vicemistra ČR, když ve finále 
nestačil na brněnské RKM. AUDI bralo bronzové medaile po výhře nad Everlastem Příbram. Loňského 
ročníku se zúčastnily čtyři naprosto odlišné týmy od letošního složení, a proto je jasné, že Prachárna i 
mostečtí gambleři byli ve Final 4 nováčky. Ale jak se později ukázalo, do Milovic se ani jeden z těchto 
dvou týmů nedostal náhodou. Výsledky všech utkání, včetně střelců branek a karetních hříšníku:   
  
Semifinále: 
SOME Vysočina Prachárna - AUDI United Praha 2:1 (2:1) 
Branky: 13. Šuta, 14. Demeter - 26. Alba 
ŽK: 30. Kavka D. - 43. Alba, 49. Hřebeček, 52. Hrechko 
  
FK Klasici Jihlava - Gamblers Most 2:7 (0:3) 
Branky: 36. Cech, 53. Vácha - 10. Režný, 12. Dolejška, 25., 35. a 55. Polák, 37. Macháček, 51. 
Hlaváček 
ŽK: 43. Heide, 60. Grepl - 24. Macko 
  
O 3. místo: 
FK Klasici Jihlava - AUDI United Praha 4:3 (2:1) 
Branky: 15. a 39. Göth Jakub, 27. a 60. Göth Jan - 19. Hrechko, 33. Alba, 48. Penc 
ŽK: 25. Göth Jakub - 25. a 56. Hrechko, 36. Alba 
ČK: 56. Hrechko 
  
Finále: 
SOME Vysočina Prachárna - Gamblers Most 1:1 (0:0) - 1:2 na penalty 
Branky: 60. + 1. Šuta - 34. Režný 
ŽK: 40. a 60. Dolejška 
ČK: 60. Dolejška 
  
Final 4 nabídlo opravdu dramatické bitvy, které vyvrcholily ve finále. To musely rozhodnout po 
vyrovnání jihlavských v nastaveném čase až pokutové kopy. Hráči Gamblers Most udrželi nervy na 
uzdě a dokázali z pozice úplného nováčka vybojovat cenný titul mistra ČR v malém fotbale pro rok 
2015. Vždyť Mostecký svaz se stal členem AMF ČR teprve v loňském létě a hned toho dokázal jeho 
tým naplno využít. Pochvala určitě patří i druhému nováčkovi závěrečné fáze turnaje - SOME 
Vysočině Prachárna. Jak bylo předesláno, byly to právě tyto dva celky, které zastínily své zkušenější 
kolegy, kterým tak „zbyl pouze“ zápas o bronz. To ale nic nemění na úspěchu Klasiků a AUDI, kteří se 
dostali mezi čtyři nejlepší týmy ČR. 
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Pohár vítězů pohárů 2015: 
 
V sobotu 4. července 2015 se uskutečnil v Litomyšli poslední ročník Poháru vítězů pohárů, tedy 
turnaje, kterého se mohou zúčastnit nejlepší týmy ligových pohárů v jednotlivých oblastních svazech 
AMF ČR. Jak již bylo avizováno, s nástupem celostátní „Ligy malého fotbalu“ dojde ke zrušení 
Mistrovství ČR i Poháru vítězů pohárů. Oba turnaje budou nahrazeny „Národním pohárem“, jehož 
pravidla a propozice budou včas zveřejněny. 
 
Do Litomyšle se sjelo celkem 12 mužstev z 8 oblastních svazů, aby se v tropickém vedru utkaly o 
mistrovský titul. Na programu byla jedna dopolední a dvě odpolední skupiny, ze kterých vzešlo osm 
čtvrtfinalistů. Kompletní výsledky včetně vyřazovací části naleznete zde: 
  
Skupina A: 
Sokol Tokyjo Litomyšl - LPP Lhota u Lysic 0:3 
Deko Praha - ŽST Jihlava 1:0 
Sokol Tokyjo Litomyšl - ŽST Jihlava 2:0 
Deko Praha - LPP Lhota u Lysic 2:2 
Sokol Tokyjo Litomyšl - Deko Praha 1:0 
LPP Lhota u Lysic - ŽST Jihlava 1:0 
 

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 

1. LPP Lhota u Lysic 3 2 1 0 6:2 7 

2. Sokol Tokyjo Litomyšl 3 2 0 1 3:3 6 

3. Deko Praha 3 1 1 1 3:3 4 

4. ŽST Jihlava 3 0 0 3 0:4 0 

  
Skupina B: 
Ludmila A Praha - 1. FC Bari Kopřivnice 0:1 
Leram Brno - Dynamo UK Praha 0:2 
Ludmila A Praha - Dynamo UK Praha 1:0 
Leram Brno - 1. FC Bari Kopřivnice 0:1 
Ludmila A Praha - Leram Brno 1:1 
1. FC Bari Kopřivnice - Dynamo UK Praha 0:0 
 

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 

1. 1. FC Bari Kopřivnice 3 2 1 0 2:0 7 

2. Ludmila A Praha 3 1 1 1 2:2 4 

3. Dynamo UK Praha 3 1 1 1 2:1 4 

4. Leram Brno 3 0 1 2 1:4 1 

  
Skupina C: 
Rokasteel Ostrava - Power Rangers Praha 3:1 
KMK Dynamo Brno - Barchovan Libňatov 2:1 
Rokasteel Ostrava - Barchovan Libňatov 0:1 
KMK Dynamo Brno - Power Rangers Praha 0:0 
Rokasteel Ostrava - KMK Dynamo Brno 0:1 
Power Rangers Praha - Barchovan Libňatov 3:2 
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 

1. KMK Dynamo Brno 3 2 1 0 3:1 7 

2. Power Rangers Praha 3 1 1 1 4:5 4 

3. Barchovan Libňatov 3 1 0 2 4:5 3 

4. Rokasteel Ostrava 3 1 0 2 3:3 3 

  
Čtvrtfinále: 
LPP Lhota u Lysic - Ludmila A Praha 2:1 (prodl.) 
KMK Dynamo Brno - Dynamo UK Praha 1:0 
Power Rangers Praha - Sokol Tokyjo Litomyšl 0:1 
Deko Praha - 1. FC Bari Kopřivnice 0:1 
  
Semifinále: 
LPP Lhota u Lysic - KMK Dynamo Brno 6:2 
Sokol Tokyjo Litomyšl - 1. FC Bari Kopřivnice 1:3 (prodl.) 
  
O 3. místo: 
Sokol Tokyjo Litomyšl - KMK Dynamo Brno 0:1 
  
Finále: 
LPP Lhota u Lysic - 1. FC Bari Kopřivnice 1:0 
  
Z vítězství se tedy opět po roce raduje LPP Lhota u Lysic hájící barvy Blanenského svazu malé 
kopané. Došlo zároveň ke stejnému složení finále, protože stejně jako loni v Havlovicích, se do něj i 
letos probojovalo kopřivnické 1. FC Bari. Loni z toho byla prohra v poměru 0:2, letos to bylo o branku 
lepší, ale bohužel to nestačilo pro tým z Kopřivnice na víc než druhé místo. Přesto jde pro oba celky, 
stejně jako pro třetí KMK Dynamo Brno, o velký úspěch v nabité konkurenci. 
  
Nejlepší střelec PVP: Ondřej Španěl (LPP Lhota u Lysic) - 6 branek 
Nejlepší brankář PVP: Jiří Gult (Sokol Tokyjo Litomyšl) 
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Přípravné zápasy na celostátní ligu malého fotbalu: 
 
výběr MLMF Milovice - výběr MLMK Most 11:1 (4:1) 
Branky: 6., 16., 47. a 51. Marek Baran, 13. František Hakl, 20. Sergej Vlačiha, 32., 43. a 56. Cyril 
Golovko, 46. Libor Palas, 57. Miroslav Švorba - 8. František Tůma 
Hráno bez karet 
Rozhodčí: Pavel Kubečka 
 
výběr Pardubic - výběr Blanska 1:2 (0:1) 
Branky: 45. Zelinka Denis - 20. Muller Robin, 58. Bláha Pavel 
Hráno bez karet 
Rozhodčí: Oulický Václav, Kaluža Miroslav 
 
výběr MK Jihlava - výběr MK Praha 6:1 (2:0) 
Branky: Göth 2, Demeter 2, Příhoda, Brnický - Dufek 
 
výběr Blanska - výběr Jihlavy 2:0 (2:0) 
Branky: Koudelka, Havlíček. 
 
výběr Pardubic - výběr Prahy 0:4 (0:2) 
Branky: Bejda, Klír, Mařík, Demke 
Rozhodčí: Tesař, Polák 
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Celostátní „Liga malého fotbalu“: 
 

Datum Den Čas Domácí 1. kolo Hosté 

30.8.2015 neděle 15.00 Pardubice 5:3 Brno 

9.9.2015 středa 18.05 Blansko 6:3 Jihlava 

30.8.2015 neděle 15.00 Most 9:4 Příbram 

30.8.2015 neděle 15.00 Praha 10:3 Milovice 

            

Datum Den Čas Domácí 2. kolo Hosté 

13.9.2015 neděle 15.00 Brno 5:4 Jihlava 

14.9.2015 pondělí 19.00 Příbram 4:2 Pardubice 

13.9.2015 neděle 15.00 Blansko 3:6 Praha 

30.9.2015 středa 18.05 Milovice 5:6 Most 

            

Datum Den Čas Domácí 3. kolo Hosté 

8.10.2015 čtvrtek 18.05 Brno 8:3 Příbram 

4.10.2015 neděle 15.00 Praha 9:3 Jihlava 

5.10.2015 pondělí 19.00 Pardubice 3:5 Milovice 

4.10.2015 neděle 16.00 Most 5:2 Blansko 

            

Datum Den Čas Domácí 4. kolo Hosté 

23.8.2015 neděle 18.05 Praha 2:1p Brno 

18.10.2015 neděle 15.00 Milovice 5:2 Příbram 

18.10.2015 neděle 15.00 Jihlava 5:1 Most 

19.10.2015 pondělí 19.00 Blansko 5:2 Pardubice 

            

Datum Den Čas Domácí 5. kolo Hosté 

1.11.2015 neděle 15.00 Milovice 4:6 Brno 

1.11.2015 neděle 15.00 Most 2:3p Praha 

1.11.2015 neděle 15.00 Příbram 6:2 Blansko 

2.11.2015 pondělí 19.00 Pardubice 3:6 Jihlava 

            

Datum Den Čas Domácí 6. kolo Hosté 

15.11.2015 neděle 14.00 Brno 2:5 Most 

15.11.2015 neděle 14.00 Blansko 9:1 Milovice 

16.11.2015 pondělí 19.00 Pardubice 2:6 Praha 

14.11.2015 pátek 19.00 Jihlava 4:3p Příbram 

            

Datum Den Čas Domácí 7. kolo Hosté 

23.11.2015 pondělí 19.00 Blansko 7:1 Brno 

22.11.2015 neděle 14.00 Pardubice 3:7 Most 

22.11.2015 neděle 14.00 Milovice 8:7p Jihlava 

22.11.2015 neděle 14.00 Příbram 3:2 Praha 
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Mistrovství světa 2015 v USA: 
 
V úterý 24. března od 1:30 SEČ nastoupila naše reprezentace proti El Salvadoru v rámci úvodního 
utkání skupiny „A“. Byť poslední přípravný kemp probíhal v Praze za stejných podmínek, které na 
naše hráče čekaly v USA a naše družina měla k dispozici i několik tréninků přímo na hřišti Citizens 
Business Bank Areny v Ontariu, proti nám stál silný soupeř, který je na podmínky a pravidla, podle 
kterých se na MS v USA, zvyklý, protože většina hráčů působí právě v soutěžích malého fotbalu v 
USA. To bylo ostatně vidět i v samotném utkání, ve kterém se naši prosazovali chytrou, kombinační 
hrou, kterou se prezentovali i na posledním ME v Černé Hoře, zatímco soupeř hojně využíval odrazů 
od mantinely, a většinu branek vstřelil právě díky této „výhodně“. Těžko hodnotit, jak by duel vypadal, 
kdyby se hrál podle mezinárodních pravidel malého fotbalu, ale na spekulace tu není místo. Pojďme 
se raději podívat, jak vypadalo samotné utkání. 
 
Do něj, co se branek týče, vstoupili lépe naši. V 8. minutě se po pravé straně probil Demeter a s 
pomocí teče dobíhajícího obránce poslal míč za záda brankáře Calderona - 1:0. Vzhledem k tomu, že 
na MS se hraje na čtvrtiny (hrací doba je však stejná, tzn. 60 minut), vyhráli naši tu první 1:0. Jenže 
hned na začátku té druhé přišlo vyrovnání z kopačky Monterrosy, ke kterému se šťastně odrazil míč a 
útočník El Salvadoru ho doslova dovezl do branky - 1:1. Jenže český tým se nenechal vyvést z míry a 
v 21. minutě po přiťuknutí od Slunéčka střílel na zadní tyč Koudelka a míč zastavila až síť - 2:1. 
Zkušený soupeř však dvěma brankami ze závěru druhé třetiny otočil výsledek utkání na 3:2 ve svůj 
prospěch. Obě branky si připsal znovu po několika odrazech od zadního hrazení Monterrosa. Do 
šaten se šlo po 30 minutách za jednobrankového vedení Jihoameričanů. 
 
Začátek druhé půle, resp. třetí čtvrtiny, dlouho žádnou šanci nepřinesl, až hbitý Koudelka dal ochutnat 
obráncům soupeře jejich vlastní medicínu. Pohotovým odrazem o mantinel předběhl Dominqueze a 
střelou na zadní tyč dal výsledku opět remízovou podobu - 3:3. Jenže uběhly dvě minuty, opět přišla 
střela a odraz od zadního hrazení, po kterém se míč dostal k nekrytému Espanovi a ten jej poslal za 
záda gólman Grubera - 3:4. Tak skončila i třetí čtvrtina. Do té poslední vstoupili naši aktivně a nebýt 
Calderona, mohlo být vyrovnáno po střelách Slunéčka a dorážce Uhlíře. Když se v probíhající 58. 
minutě prosadil, jak jinak než po odrazu o mantinel, Lopez, vypadalo to s naším týmem zle nedobře - 
3:5. Jenže Češi si vzali oddechový čas, po kterém sáhli k power play a vysunuli dopředu brankáře 
Grubera. Ten je známý svou výbornou kopací technikou a tak zaujal místo šestého hráče v poli. Tato 
taktika slavila úspěch takřka okamžitě, když se po střele Uhlíře odrazil míč k volnému Paděrovi a ten 
už věděl, co má dělat - 4:5. Něco přes minutu zbývalo do konce zápasu, když obdržel žlutou kartu 
Lopez, což v amerických podmínkách znamená vyloučení na 2 minuty. Náš tým pokračoval v power 
play a nyní tedy začala přesilovka 6 na 4. Tu se podařilo využít vzápětí. Ve skrumáži před brankou 
posunul Slunéčko pohotově míč na Paděru a ten se stal hrdinou posledních minut - 5:5. Po vyrovnání 
už se nic zajímavého nestalo a tak mohl český tým začít slavit vydřený bod za remízu 5:5 (titulní foto). 
Nutno podotknout, že se jednalo o velice pohledné utkání, ve kterém mohli vyhrát oba soupeři. Naši si 
vypracovali spoustu šancí a proměnit jich o pár víc, mohli jsme získat body tři. Teď je třeba se 
soustředit na utkání s Kazachstánem, který ve svém úvodním utkání podlehl největšímu favoritovi 
turnaje, domácímu týmu USA v poměru 1:10. Utkání je na programu ve středu 25. března od 1:30 
našeho času. K dispozici bude opět online z utkání a také možnost sledovat zápas na webu 
onlajny.com.  
 
Důležitý souboj ve skupině „A“ byl na programu v noci z úterý na středu, tedy 25. března 2015, 
konkrétně v 1:30 SEČ. ČR se střetla s Kazachstánem, tedy týmem, který jde výkonnostně stále 
nahoru a třeba na uplynulém ME v Černé Hoře předváděl velice kvalitní výkony. Do MS nevstoupil náš 
soupeř dobře, když podlehl domácímu výběru USA 1:10, zatímco náš tým si připsal bod za remízu 5:5 
s El Salvadorem. 
 
Češi zvládli utkání s nebezpečným soupeřem bravurně, když po většinu hrací doby drželi vedení a 
kontrolovali hru, ale jedno po druhém. Brzkou brankou se blýskl jihlavský Göth, který ve 3. minutě 
potrestal vyběhnutí brankáře a do odkryté branky se nemýlil - 1:0. Stejně jako proti El Salvadoru tak 
naši ovládli první třetinu poměrem 1:0. Scénář hry a branek byl vůbec velice podobný minulému 
utkání. Hned na začátku druhého dějství se prosadil Achmetov, aby o tři minuty později Koudelkovo 
přiťuknutí přetavil v branku Slunéčko - 2:1. Další tři minuty nato využil Göth odrazu míče od zadního 
mantinelu a svým druhým gólem v utkání zvýšil na 3:1.  
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Jenže utekla jediná minuta a rozdíl byl opět jednobrankový, to když se trefil z bezprostřední blízkosti 
Víškovy branky Kulbarakov - 3:2. Tímto výsledkem skončil i první poločas, resp. druhá čtvrtina. 
 
Pouhé čtyři minuty po změně stran se pokusil o nůžky Göth, ty mu sice nevyšly, ale míč se dostal 
k Cenkovi, který jej poslal neomylně do branky Kazachstánu - 4:2. Kdyby však Göthovi jeho zakončení 
vyšlo, jednalo by se rozhodně o nejhezčí branku dosavadního průběhu turnaje. Naši hráli v pohodě a 
kontrolovali hru, což potvrdil střelou z větší vzdálenosti Demeter. Míč z jeho kopačky zastavila až síť - 
5:2. Ale dvě minuty nato se postavil k rozehrání volného přímého kopu Kulbarakov a propálil vše, co 
mu stálo v cestě - 5:3. Uběhly další dvě minuty a zrodila se další branka, tentokrát na straně našeho 
týmu. Gólman Barabanov neudržel míč v rukavicích a dobíhající Paděra neměl problém dopravit jej do 
branky - 6:3. Tak skončila třetí čtvrtina. V té poslední se diváci dočkali gólu v 52. minutě, kdy se 
z penalty prosadil Achmetov - 6:4. Kazachstán se snažil o další snížení, ale náš tým konec zápasu 
zvládl takticky na výbornou. Navíc se v poslední minutě trefil do prázdné branky při power play 
soupeře Slunéčko a uzavřel tak skóre utkání na konečných 7:4. 
 
Tři body do tabulky znamenají postup ze skupiny do čtvrtfinále. K poslednímu utkání nastoupí naši 
v noci za zítřek od 4:00 SEČ proti suverénnímu celku USA. Ten si poradil s El Salvadorem v poměru 
9:3. V tomto utkání však nemají naši co ztratit a mohou hrát proti favoritovi v klidu. 
 
V posledním utkání skupiny, které se hrálo v hale Valley View Casino Center v San Diegu, se naše 
reprezentace představila proti suverénnímu domácímu týmu USA. Nejen, že naši hráči měli v nohách 
dva těžké zápasy s El Salvadorem (5:5) a Kazachstánem (7:4), ale museli se na tento zápas ještě 
přemisťovat z Ontaria do San Diega. Na jejich výkonu to však nebylo vůbec znát a pustili se do 
souboje s favoritem s vervou.   
 
Jenže Američané ukázali svoji zkušenost a hlavně zvyk na domácí podmínky, když se v 6. minutě, po 
přihrávce Chilese prosadil Clare - 1:0. Poprvé náš tým ztratil první čtvrtinu, a to stejným poměrem, 
jakým ji vždy dokázal získat na svou stranu, tedy 1:0. Vstup do druhé části máme vždy špatný a 
ukázalo se to i tentokrát. Uběhly tři minuty, když Víška překonal po individuální akci Harris - 2:0. Ještě 
hůře bylo další tři minuty nato, to se prosadil Tovara - 3:0. Jiskřičku naděje vykřesal minutu před 
koncem poločasu Cenek, který dorazil Levčíkovu střelu - 3:1. Po dvou čtvrtinách tedy vedl domácí tým 
o dvě branky. 
 
Jak skončila první polovina utkání, tak začala ta druhá. Čtyři minuty po změně stran se dostal 
k dorážce Paděra a ve skluzu poslal míč podruhé za záda Waltmana - 3:2. Domácí hráči nevěděli, 
kam dřív skočit a ve 37. minutě přišlo to, k čemu se schylovalo celou třetí čtvrtinu, tedy vyrovnání. 
Naši bušili do americké obrany tak dlouho, až se dostal k odraženému míči Cenek a svým druhým 
zásahem v utkání dal výsledku nerozhodnou podobu - 3:3. Po této brance začali domácí hrát a obraz 
hry se vyrovnal. Po třech čtvrtinách však svítil na ukazateli skóre remízový výsledek. 
 
V poslední části se hrálo opatrně, vždyť šlo o vítězství ve skupině. Když dostali domácí v 53. minutě 
výhodu přesilové hry, nevypadalo to vůbec dobře, ale naši nejen, že oslabení ustáli, ale minutu po 
jeho skončení dokonce počtvrté udeřili! Brankář Gruber, který v poločasové přestávce vystřídal svého 
kolegu Víška, našel dlouhým výhozem Koudelku, ten ukázal rychlé nohy, když využil špatného 
vyběhnutí gólmana Waltmana a dovezl míč až do brány - 3:4. Dokonalý obrat z 0:3 na 4:3 tak byl na 
světě. Dvě minuty před koncem sáhl domácí trenér k power play a bohužel pro naše barvy to byl 
správný tah. Healy našel dalekonosnou ranou přesně růžek Gruberovy branky a bylo znovu vyrovnáno 
- 4:4. I tento výsledek byl velmi nečekaný a pro nás příznivý, jenže po vyrovnávací brance neunesl 
tíhu okamžiku Cenek, který za projevy směrem k rozhodčímu uviděl červenou kartu. Kartónek barvy 
žluté navíc dostal i trenér Stanislav Bejda. Češi tedy museli do třech a přišlo to, čeho se všichni 
obávali. Ve výhodné přesilovce se prosadil minutu před koncem McNeley a stanovil konečné skóre 
zápasu na 5:4 pro USA. Nic na tom nezměnila ani Paděrova tyč pár sekund před koncem. 
 
Výkonem se nemá náš tým za co stydět. Vždyť jako jediný dokázal suverénní americký výběr plný 
profesionálních hráčů malého fotbalu potrápit a místy i předčít. Na čem je třeba zapracovat, je 
disciplína, která nám bohužel v závěru tento zápas prohrála. 
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Prohra odsoudila naši reprezentaci ke druhému místu ve skupině „A“ a čtvrtfinálovému souboji 
s Brazílií. V sestavě bude bohužel chybět Cenek, který si musí odpykat trest za vyloučení z konce 
zápasu s USA. Souboj s Brazílií můžete sledovat v přímém online přenosu, nebo prostřednictvím 
webu onlajny.cz a sice v noci ze čtvrtku na pátek od 00:00, což je konečně přijatelný čas pro českého 
fanouška. Český tým teď čeká přesun do dějiště závěrečné fáze turnaje, kterým je Chicago. Doufejme, 
že při tak náročném programu zbydou našim hráčům síly na vrchol šampionátu. 
 
Po fyzicky i psychicky náročném duelu s USA, který náš tým v posledních minutách ztratil, bylo nutné 
koncentrovat síly nejprve na přesun ze San Diega do Chicaga a poté hlavně na večerní čtvrtfinálový 
zápas s Brazílií. Kanárci ovládli skupinu „C“, když si postupně poradili s Ruskem v poměru 9:4, 
Kanadu porazili 7:4 a nakonec zdolali také Srbsko vysoko 10:4. I když byl soupeř jasným favoritem, 
naši během turnaje předváděli dobré výkony a chtěli herně navázat na povedený souboj s domácími 
Američany. 
 
Bez distancovaného Cenka tedy nastoupila česká reprezentace k duelu s Brazílií. Po opatrném úvodu 
se soupeř začal čím dál víc osmělovat, což vyústilo až v úvodní gól zápasu. Uběhlo 9 minut, když se 
prosadil Salles - 1:0. Ale hned o minutu později přispěchal s odpovědí Demeter, který po individuální 
akci vyrovnal na 1:1. S brankami se v rozmezí čtyř minut roztrhl pytel. Nejprve znovu dostal svůj tým 
do vedení Leite, aby minutu nato zvyšoval už na 3:1 Neto. Kanárkům se tedy první čtvrtina nadmíru 
vyvedla. Svůj náskok bohužel pro naše barvy ještě zvýšili ve čtvrtině druhé. V probíhající 22. minutě 
se prosadil Oliveira a minutu před koncem první půle přidal další branku Mattos. Brazílie tak vedla 
v polovině utkání již 5:1. 
 
Ve své dominanci pokračovali Jihoameričané i po změně stran. 34. minuta znamenala změnu skóre 
na 6:1, o což se postaral Sobreira. Naši ale nesložili zbraně a snažili se s utkáním stále něco udělat. O 
korekci výsledku se zasloužila obranná dvojice Uhlíř - Bednář. První jmenovaný přihrával, druhý 
zakončoval - 6:2. Třetí čtvrtina skončila nerozhodně 1:1 a bylo jasné, že český výběr musí v poslední 
části hodně zabrat, aby vývoj utkání ještě zvrátil. To se zčásti podařilo čtyři minuty po nástupu do 
poslední části, kdy Uhlíř využil přihrávku od Koudelky a snížil na 3:6. Jenže pak přišel faul Levčíka a 
využitá přesilovka Brazilců, Oliveira svou druhou brankou v utkání definitivně pohřbil naděje české 
reprezentace na postup do semifinále. 
 
Jednalo se tedy o poslední vystoupení českého národního týmu na Mistrovství světa v USA. Určitě se 
naši hráči nemají za co stydět, vždyť celkové páté místo není žádnou ostudou. Nejlepším hráčem, co 
se kanadského bodování týče, se stal Jan Koudelka (3+3). Nejlepším střelcem pak Ondřej Paděra se 
4 góly. 
 
Nejen po zápasech na MS, ale i po návratu, nebo ještě během něj, poskytovali čeští reprezentanti 
rozhovory pro média. Zde si můžete přečíst některé z nich. 
  
Demeter: Diváci zpívají chorály a tančí, to byl zážitek 
Chicago - Odchovanec fotbalové Jihlavy Robin Demeter se po mistrovství Evropy zúčastnil také 
premiérového mistrovství světa v malém fotbalu. S českou reprezentací dokráčel v USA do čtvrtfinále, 
které kanárci ovládli 7:3. 
Co rozhodlo o porážce s Brazílií? 
„Především obrovská kvalita Brazílie. Samozřejmě v tom hrál svoji roli i rychlý přelet hned po zápase 
s USA, na hotel jsme se dostali šest hodin před zápasem, takže jsme v nohách měli únavu nejen ze 
zápasu s USA, ale i ta cesta se na nás podepsala.“  
Má vyřazení trpkou příchuť, nebo víc nešlo dělat? 
„Samozřejmě že nás to mrzí, byli jsme kousek od semifinále, ale i tak je to úspěch.“ 
Ukázali Brazilci technickou kvalitu, jako předvádí ve velkém fotbale? 
„Kvalita tam byla nesmírná, hlavně po technické stránce. Sami jsme se přesvědčili, že v tomhle jsou 
Brazilci top.“          
Jak hodnotíte celkové vystoupení týmu na mistrovství světa? 
„Pozitivně, postup do čtvrtfinále na mistrovství světa je veliký úspěch a splnili jsme cíl, který jsme si 
dali. Skončit na pátém místě je ohromný úspěch.“   
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Jaký nejlepší či nejhorší zážitek si ze šampionátu vezete? 
„Zážitky jsou samé pozitivní přes luxusní halu v Ontariu až po fantastické diváky, kteří nám fandili a 
podporovali nás.“                             
Představuje malý fotbal v USA jiný svět v porovnání s Evropou? 
„Určitě je to nesrovnatelné. Zpočátku jsme byli skeptičtí, nevěděli jsme poradně, do čeho jdeme 
hlavně proto, že v USA se malý fotbal hraje s mantinely, ale postupem času jsme si na to zvykli a 
oblíbili si tento sport. Pro diváka je atraktivní a jde vidět, že si ho lidi užívají.“                              
Jak divácky populární je malý fotbal v Americe? 
„Velice populární. Chodí se dívat rodiny s dětmi, fandí, zpívají chorály, tancují u toho, šlo o veliký 
zážitek.“                                                    
Kam jste se stihli podívat kromě letišť a vezte si nějaké suvenýry? 
„Naše dobrodružství začalo v Las Vegas, kde to bylo úžasné a postupně jsme navštívili Ontario, San 
Diego, Detroit, Chicago a poslední den jsme strávili v LA. Pár věci jsem si koupil a samozřejmě jsem 
nemohl zapomenout na přítelkyni.“ 
  
Paděru by lákal souboj s Jihoameričany podle evropských pravidel 
Chicago – Ondřej Paděra se stejně jako na mistrovství Evropy stal také na mistrovství světa v USA 
nejlepším střelcem české reprezentace v malém fotbalu. Ve Spojených státech nastřílel čtyři 
branky. „Podle mého jsme při celém mistrovství hráli slušný fotbal a ostudu jsme určitě neudělali,“ 
prohlásil útočník, který hraje malý fotbal za Sadros Boskovice a velký za třetiligovou Břeclav. 
Co rozhodlo o porážce s Brazílií? 
„Hlavně naše velká únava, po zápase s domácí Amerikou jsme hned nasedli do letadla a asi dvanáct 
hodin jsme byli na cestě, takže na Brazilce jsme šli takřka beze spánku. Pak samozřejmě také 
rozhodla velká technická vyspělost všech brazilských hráčů.“ 
Má vyřazení trpkou příchuť, nebo víc nešlo dělat? 
„Každé vypadnuti ve vyřazovací části vždy bolí, nicméně jako mužstvo si můžeme říct, že jsme na 
hřišti nechali všechno a pro postup udělali maximum, co bylo v našich silách.“ 
Ukázali Brazilci technickou kvalitu, jako předvádí ve velkém fotbale? 
„Říká se, že v Brazílii umí hrát fotbal snad každý a měli jsme tu možnost se o tom přesvědčit na 
vlastní kůži. Všichni jejich hráči byli technicky nadstandardně vybavení, je na nich vidět, jak se 
fotbalem baví a jak si jej užívají. Byl pro mě velký zážitek střetnout se s reprezentací této fotbalové 
země.“ 
Jak hodnotíte celkové vystoupení týmu na mistrovství světa? 
„Opět se vytvořila skvělá parta, která táhla za jeden provaz, jeden bojoval za druhého a myslím si, že 
to bylo na hřišti vidět. Podle mého jsme při celém mistrovství hráli slušný fotbal a ostudu jsme určitě 
neudělali.“ 
Jaký nejlepší či nejhorší zážitek si ze šampionátu vezete? 
„Zážitky mám jen pozitivní, nejvíc mě nadchla divácká návštěvnost v hledišti, třeba zápas proti 
domácím Spojeným státům se pro mě stane nezapomenutelným zážitkem. Dále pak nadšení diváků 
pro tento sport, po každém zápase jsme rozdali moc podpisů a udělali spoustu fotek s místními 
fanoušky.“ 
Představuje malý fotbal v USA jiný svět v porovnání s Evropou? 
„Nedá se to s Evropou vůbec srovnávat, ať už pravidly, zázemím všech stadionů a hlavně diváckým 
zájmem.“ 
Jde o hodně jiný sport kvůli odlišným pravidlům? 
„Díky pravidlům jde vážně o zcela jiný sport, zajímala by mě konfrontace s jihoamerickými týmy podle 
evropských pravidel, ale už chápu, proč je v Americe tento sport tak populární. Hra se nezastavuje, 
padá spousta branek a na hřišti se pořád něco děje.“ 
Jak divácky populární je malý fotbal v Americe? 
„Populární je velmi, na zápasy domácího výběru chodí kolem čtyř tisíc lidí, zápasy se hraji v krásných 
arénách a diváci jsou do hry doslova zapálení.“ 
Kam jste se stihli podívat kromě letišť a vezte si nějaký suvenýr? 
„Stihli jsme prohlídku Las Vegas, v San Diegu jsme se například stihli vykoupat v Pacifiku, nějaké 
suvenýry si domů samozřejmě vezeme.“ 
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Cenka zaujali na mistrovství světa američtí diváci 
Amsterdam, Brno – Vedle klasického fotbalu stíhá futsal i sálový fotbal, ve kterých hraje nejvyšší 
soutěž a oblékl dres mládežnických reprezentací. Zatím absolutního vrcholu kariéry se brněnský 
útočník Čeněk Cenek dočkal až v malém fotbalu. Se seniorskou reprezentací se zúčastnil 
premiérového mistrovství světa. 
 
Šampionát v minulém týdnu hostily Spojené státy americké. „Všichni si vezeme úplně neskutečný 
zážitek, na který nezapomeneme. Nejen z turnaje, ale i z místa. Do Ameriky jsem letěl poprvé a 
všechno bylo super,“ pochvaloval si dvaadvacetiletý Cenek. 
 
Silný dojem na něj udělali američtí diváci. „Chodí na zápasy s dětmi a vytváří jedinečnou atmosféru, 
před tolika lidmi jsem ještě nehrál,“ řekl. Zklamání mu proto přichystala kulisa finálového duelu, 
v němž domácí celek zdolal Mexiko 5:3 a stal se historicky prvním světovým šampionem v malém 
fotbalu. „Myslím si, že na finále přišlo méně lidí než na naše utkání ve skupině s Kazachstánem,“ 
kroutil hlavou Cenek. 
 
Česká reprezentace obsadila páté místo, ve čtvrtfinále vypadla po porážce 3:7 s Brazílií. Na mužstvo 
dolehla únava ze čtrnáctihodinového přesunu do Chicaga. „Brazilci to měli snazší, protože se 
nepřesouvali, na druhou stranu po fotbalové stránce jsou úplně někde jinde. I tak je páté místo 
bomba,“ podotkl. Třígólový střelec duel s kanárky sledoval z tribuny, protože v posledním utkání 
základní skupiny A proti USA viděl červenou kartu. V zámoří okusil indoor soccer, americkou verzi 
malého fotbalu s mantinely. „Každá chyba se trestá, ale je hodně zajímavá, padá dost gólů. Bavilo mě 
to,“ přiznal. 
 
Domů veze množství suvenýrů. „V Americe je levně, mám dárky pro rodiče, sestru i přítelkyní,“ hlásil 
brněnský rodák v úterý odpoledne z Amsterdamu, kde jeho letadlo čekalo deset hodin kvůli špatnému 
počasí. 
 
Cenek hraje fotbalový krajský přebor za Moravskou Slavii Brno, nejvyšší futsalovou soutěž za Tango, 
sálový a malý fotbal za tým Gioia Brno. Vše stíhá díky odpolední práci. „Jsem zaměstnaný jen na půl 
úvazku jako vychovatel v základní škole, kde mi vycházejí vstříc,“ objasnil Cenek. 
 
Uhlíř: Hlava i srdce hrozně chtěly, ale tělo nefungovalo 
Chicago, Brno – Po náročné cestě z mistrovství světa ve Spojených státech amerických, kterou jim o 
den prodloužilo čekání v Amsterdamu kvůli nepříznivým leteckým podmínkám, se čeští reprezentanti 
v malém fotbalu vrátili zpět do České republiky. Obránce národního týmu Michal Uhlíř, který hraje 
pražskou Hanspaulskou ligu za celek Santa Dominica, si dovezl nezapomenutelné zážitky, které stále 
doprovází trpkost z vyřazení ve čtvrtfinále s Brazílií. 
Co rozhodlo o porážce s Brazílií? 
„Sportovně musím uznat, že byla Brazílie v zápase lepší. Nicméně my měli díky ne úplně zdařilé 
organizaci méně času na regeneraci. Přijeli jsme na hotel ve třináct hodin, v tu chvíli jsme měli 
nacestováno jedenáct hodin a pár hodin na to jsme šli do ostrého zápasu. Těžko říct, co by bylo 
kdyby. Bohužel jsme zápas odehrát lépe v danou chvíli nemohli.“ 
Má vyřazení trpkou příchuť, nebo víc nešlo dělat? 
„Trpkou má, všichni jsme věděli, že čtvrtfinále je zápas, který rozhoduje o úspěchu. V Černé Hoře 
jsme ho zvládli, v USA už bohužel ne.“ 
Ukázali Brazilci technickou kvalitu, jako předvádí ve velkém fotbale? 
„Brazilci byli výborní. Rychlost, ve které pracovali s míčem, byla neuvěřitelná. Navíc většina z nich 
hraje v USA indoor soccer profesionálně, tudíž věděli, co mají dělat.“ 
Jak hodnotíte celkové vystoupení týmu na mistrovství světa? 
„Hodnotí se mi to těžko. Vím, že jsme udělali vše, co se dalo. Ale i tak mne mrzí nepostup do bojů o 
medaile.“ 
Jaký nejlepší či nejhorší zážitek si ze šampionátu vezete? 
„Nejlepší byl rozhodně zápas s USA, kde fandila celá hala, mimochodem výborných fanoušků USA, 
kteří dokázali ocenit i náš výkon. Nejhorší byl zápas s Brazílií, kde hlava i srdce hrozne chtěly, ale tělo 
kvůli nedostatku energie nefungovalo tak, jak mělo.“ 
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Jde v USA o hodně jiný sport kvůli odlišným pravidlům? 
„Celkově určitě ano. Je to jiný sport a musím říct po několika zápasech tady, že velice atraktivní. Nikdy 
bych nevěřil, že mne tento druh fotbalu tak vtáhne. Není tolik času na taktiku a svazování, ale ukazují 
se opravdové dovednosti a schopnosti, které hráči mají.“ 
Jak divácky populární je malý fotbal v Americe? 
„Populární je stoprocentně víc než v České republice, možná i v Evropě. Bylo velice příjemné se po 
zápasech bavit s fanoušky, podepisovat se a fotit. Fanoušci byli výteční.“ 
Kam jste se stihli podívat kromě letišť a vezte si nějaký suvenýr? 
„Měli jsme spoustu možností díky cestování poznat USA, nicméně jsme tam nebyli na dovolené a 
museli jsme si plnit své povinnosti. Podívat se k Pacifiku ale beru jako jedinečný zážitek.“ 
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Mistrovství Evropy 2015 v Chorvatsku: 
 
Vrsar - Přenesli se přes očividnou křivdu, zmobilizovali síly a uštědřili Španělům ještě jeden zásah. 
Čeští reprezentanti v malém fotbalu vstoupili do evropského šampionátu vítězstvím 2:1 a nakročili za 
splněním medailového snu. „Tři body jsou potřeba, a když uhrajeme ještě tři s Belgií, postup máme 
jasný. Doufám, že to potáhneme co nejdál,“ přál si brněnský hráč v národním mužstvu Patrik Levčík 
před druhým soubojem v základní skupině E, který začíná opět v jedenáct hodin dopoledne a přenáší 
ho ČT sport. 
 
Přitom se zdálo, že reprezentanti nevstoupí do turnaje v chorvatském Vrsaru stoprocentně. Šest minut 
před koncem duelu se Španěly sice převrátil remízový stav Ondřej Paděra, jenž jeho ránu pod břevno 
rozhodčí neuznali. „Podle mě to byla jednoznačná branka, ještě si se mnou kamerový rozhodčí plácal, 
proto jsem nepochopil, proč ho sudí neuznal,“ kroutil hlavou zástupce blanenského malého fotbalu v 
týmu Paděra. Po utkání už situaci neřešil „Teď je mi to jedno, protože jsme vyhráli. Ve finále je jedno, 
kdo góly dá, zaplaťpánbůh jsme to zvládli a výborně jsme vstoupili do turnaje,“ radoval se fotbalista 
třetiligové Břeclavi. 
 
Sudí gól ihned neuznal, přestože pak na obří televizní obrazovce běžel opakovaný záznam, který 
branku potvrzoval. „V malém fotbale nemůže situaci konzultovat s videorozhodčím, i když šlo o 
regulérní gól. Jenže kluci závěr odbojovali, nepoložili se a vůlí jsme urvali vítězství. Jsem naprosto 
spokojený,“ radoval se brněnský kouč národního mužstva Radek Pokorný. 
 
Český celek poslal do vedení už ve čtvrté minutě efektní patičkou Levčík. Do přestávky ještě srovnal 
Luis Palaez, ale dvě minuty před koncem duelu rozhodl Čeněk Cenek po přihrávce Levčíka. „Zápas 
jsem si užil. Nervozita trochu byla, ale byl to první duel. Jsem rád, že jsem to konečně prolomil a dal 
jsem gól,“ usmíval se po první brance v reprezentaci Levčík. 
 
Čeští obhájci bronzové medaile tak vstoupili do turnaje lépe než před rokem, kdy v Černé Hoře rovněž 
se Španěly prohráli 0:3. „Loni jsme zaspali začátek, nechali jsme jim zbytečně moc prostoru, na což 
jsme už ráno na poradě kluky připravovali, abychom se toho vyvarovali a hráli aktivní fotbal. Španělé 
mě nepřekvapili, hrají to svoje, když jim jdete do těla, jsou trošku teatrální, přesto tu podle mě mají o 
trošku lepší tým než před rokem,“ uvažoval Pokorný. 
 
Česká republika - Španělsko 2:1 (1:1) 
Branky: 4. Levčík, 38. Cenek - 15. Palaez 
ŽK: 39. Doubravský - 21. Goméz, 39. Fuentes 
Sestava České republiky: Gruber - Procházka, Turtenwald, Cenek, Levčík, Vobořil - Novák, Černý, 
Paděra, Traxl, Koudelka 
Trenér: Pokorný 
  
Vrsar - Naštěstí máme Paděca, prohlásil po utkání s Belgií český reprezentant Martin Švihálek. 
Blanenský útočník v Lize malého fotbalu Ondřej Paděra vstřelil čtyři branky a největší měrou se podílel 
na triumfu českého národního týmu 5:2 ve druhém duelu základní skupiny E mistrovství Evropy. 
 
Paděra otevřel skóre už po patnácti sekundách, za pět minut ještě zvýšil. „Jeho koncovka byla 
exkluzivní. Když jsme pak potřebovali odskočit o dva góly, Ondra ukázal, že je gólový hráč a můžeme 
na něm stavět,“ pochvaloval si asistent reprezentačního kouče Stanislav Bejda. 
 
Fotbalistovi třetiligové Břeclavi neuznal rozhodčí branku při včerejším vítězstvím 2:1 nad Španělskem, 
ve druhém duelu v chorvatském Vrsaru si spravil chuť. „Jsem na hřišti od toho, čekají se ode mě góly,“ 
pronesl skromně Paděra. 
 
Čeští reprezentanti po krásné akci a koncovce Švihálka vedli o tři góly, jenže do poločasu je dvěma 
zásahy postrašil Matthieu Genicot. „Měli jsme v hlavách, že jsme se snadno dostali do vedení a 
malinko jsme slavili i hru, která nás zdobila v úvodu i v prvním zápase. Nebyli jsme tak aktivní,“ 
poznamenal Bejda. 
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Ve správnou chvíli to vzal na sebe opět Paděra. Pět minut před koncem zkompletoval hattrick a v 
závěru přidal čtvrtý zásah. „Mysleli jsme, že to bude jednodušší zápas, trošku jsme to podcenili, když 
jsme vedli 3:0, což jsme nechtěli. Blbě jsme Belgičany po dvou nešťastných gólech nechali snížit, 
celkem nás zaskočili, ale nakonec to dobře dopadlo,“ ulevil si zadák brněnského RKM Tripoli Švihálek. 
V důležitých momentech mužstvo podržel také pražský gólman Petr Víšek, jenž tentokrát dostal 
přednost před Markem Gruberem a odbyl si premiéru na mistrovství Evropy. „Reprezentační starty 
jsem sice měl, ale ani jeden na Euru. Užil jsem si to hodně, kluci mi pomohli, bylo to fantastické. 
Nejdřív jsem toho v zápase moc neměl a najednou se soupeř dostal do tří šancí a musel jsem to nějak 
vyřešit. Něco se podařilo, něco ne, zaplaťpánbůh jsme vyhráli,“ radoval se brankář. 
 
Dvěma výhrami si český celek udělal skvělou výchozí pozici před poslední utkáním ve skupině, 
v němž ve čtvrtek od deseti hodin večer hostí Řecko. „Přijeli jsme si to sem užít, takže vyhrát,“ 
prohlásil Víšek. „Chceme jednoznačně postoupit z prvního místa, zatím všechno vychází,“ doplil 
Švihálek. 
 
Postup už má česká reprezentace na dosah, jasno může být už po středečním večerním duelu Řeků 
se Španěly. „Chceme méně kvalitního soupeře do dalších bojů, takže potřebujeme porazit Řeky. 
Budou nám sedět daleko víc než Belgičané, kteří předváděli takový antifotbal,“ dodal asistent trenéra. 
Chybět ovšem v dalším střetnutí bude zkušený Jaroslav Černý, který obdržel druhou žlutou kartu. 
 
Česká republika - Belgie 5:2 (3:2) 
Branky: 1, 6., 35. a 40. Paděra, 8. Švihálek - 10. a 18. Genicot. 
ŽK: 29. Černý (ČR) 
Česká republika: Víšek - Procházka, Černý, Mařík, Paděra, Koudelka - Švihálek, Levčík, Cenek, 
Doubravský, Vobořil - Novák, Traxl 
Trenér: Pokorný 
  
Vrsar - Základní cíl splněný. Česká reprezentace v malém fotbalu na mistrovství Evropy 
v chorvatském Vrsaru bez porážky postoupila ze skupiny E. Na její závěr remizovala a s Řeckem 1:1. 
„Šli jsme do zápasu s účelem, abychom ho zvládli aspoň na bod. Myslím, že jsme byli jednoznačně 
lepší tým, Řekové se nechtěli moc vytahovat,“ uvedl reprezentační nováček Zdeněk Traxl. 
 
Páteční dohrávané utkání skupiny pak rozhodne, z jakého místa český výběr půjde do vyřazovací 
fáze. Zatím je na první příčce, ze které jej sesadí jenom vítězství Řeků nad Španělskem přinejmenším 
o čtyři góly. „Nevím, jak klukům, mně je jedno, s kým budeme hrát. Pokud chceme udělat co nejlepší 
výsledek, nesmíme koukat na soupeře, musíme porazit všechny,“ prohlásil český kapitán Vít 
Turtenwald. 
 
Pokud Češi postoupí z první pozice, narazí v pátečním osmifinále na Německo, které porazili na 
loňském mistrovství Evropy v boji o bronz 2:1. „V této fázi je jedno, na jakého soupeře narazíte. 
Nemůžeme si vybírat, musíme porazit každého,“ zopakoval Traxl, který hraje Ligu malého fotbalu za 
Blansko.  
 
V zápase s Řeckem měli čeští fotbalisté víc příležitostí, v prvním poločase pálil nebezpečně Čeněk 
Cenek. Ale branka přišla po přestávce, když akci Bohumíra Doubravského z 27. minuty po závaru 
zakončil Patrik Levčík. Jenže Řekové se po čtyřech minutách dočkali vyrovnání, když se po autovém 
vhazování prosadil z dálky Rafail Tamaras. „Za stavu 1:0 jsme se uklidnili, hráli jsme zezadu, jenže 
jsme dostali gól po střele, kterou jsem tečoval. Snažil jsem se vystřelit na opačnou bránu, bohužel to 
vyšlo takhle, ale bod nás posunul na první místo,“ poznamenal český kapitán. 
 
Vyrovnání svěřence Radka Pokorného neznervóznilo. „Většina kluků je tady zkušenějších, nás mladé 
pohlídali. Řekli, že máme být v klidu, dát si balon, jelikož Řekové ani nenapadli a říkali, že jim stačí 
bod, bylo to v pohodě,“ pronesl benjamínek reprezentace Tomáš Vobořil. „Mohli jsme dát dřív gól, měli 
jsme vyložené šance, kdy jsme šli třeba ve dvou sami na bránu. Pak jsme zbytečně neuhlídali 
standardku, což nás stálo dva body, ale nevadí, udělali jsme z toho aspoň drama pro diváky,“ doplnil. 
Závěr se tak nesl v duchu série krátkých přihrávek na vlastní polovině českého celku. „Myslím, že to 
nebylo ke konci moc koukatelné, když jsme hráli jenom zezadu s gólmanem, ale remíza nám 
zaručovala první místo, takže jsme splnili cíl,“ podotkl Turtenwald. 
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Po vydatném dešti, který ve středu dokonce přerušil program šampionátu, připomínal pohyb na ploše 
u některých hráčů bruslení. „Terén byl oproti minulým dnům mnohem těžší, pršelo hodně a hřiště 
klouzalo, blbě se měnil pohyb,“ potvrdil Vobořil. 
 
Navíc většina českých hráčů nastoupila jen v turfech. „Před turnajem jsme měli informace, že se 
nemůže hrát v lisovkách, někteří jsme si je ani nevzali, ale vypořádali jsme se s tím dobře, nabídli 
jsme Řekům jedinou šanci, ze které dali gól, jinak jsme je nepustili moc za půlku,“ uzavřel Traxl. 
 
Česká republika - Řecko 1:1 (0:0) 
Branky: 27. Levčík - 31. Tamaras 
ŽK: Thanasis (Řecko) 
Česká republika: Gruber - Procházka, Novák, Paděra, Koudelka, Traxl - Turtenwald, Levčík, Cenek, 
Doubravský, Vobořil 
Trenér: Pokorný 
  
Vrsar - Tři standardní situace přinesly tři branky. A tři branky znamenaly postup české reprezentace 
v malém fotbalu do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zdolala Německo 3:1. „Byl to strašně těžký zápas se 
sladkou tečkou pro nás. Němci mě opravdu překvapili, jak hráli, jak byli nebezpeční ze standardek, 
naštěstí jsme to zvládli a postoupili jsme dál,“ radoval se český kouč Radek Pokorný. 
 
Už v sobotu v deset hodin dopoledne čeká jeho svěřence čtvrtfinále s Ruskem. „Je to podobný soupeř 
jako Německo, čeká nás hodně osobních soubojů, které bude důležité vyhrávat, zvládat jako dneska. 
Myslím, že na Rusy máme a dostaneme se do semifinále. Jdeme pro to, pro co jsme přijeli, pro 
placku,“ měl jasno český brankář Marek Gruber. 
 
Jeho jisté zákroky držely český celek, který se prosazoval ze standardních situací. Dvakrát skóroval 
dvojnásobný český fotbalový reprezentant Jaroslav Černý. „Němci hráli dobře, navíc terén byl 
nepříjemný, extrémně to klouže v turfech. Dali jsme rychlý gól, naštěstí jsme přidali další. Myslím, že 
jsme vyhráli zaslouženě, Němci neměli vyložené šance,“ poznamenal Černý. 
 
Český výběr se prosadil dvakrát do poločasu z přímých kopů. Nejprve střílel Černý, po něm skóroval 
po signálu brněnský hráč ve výběru Patrik Levčík. „Můj asistent Standa Bejda na standardkách tvrdě 
pracuje, vyšlo mu to a strašně mu to přeju, i celému týmu. Popereme se dál, svému mančaftu věřím, 
že uděláme minimálně placku,“ burcoval Pokorný. 
 
Němci sice tři minuty po přestávce snížili hlavičkou urostlého Ebberse, ale dvě minuty před koncem 
utkání definitivně rozhodl po autovém vhazování Černý. „Byl to hodně těžký zápas, na osmifinále 
strašně těžký. Němci byli dobře připravení, měli tam hodně urostlých kluků, hodně soubojů, navíc 
těžký terén, ale kluci to zvládli suprově na sto procent, pomáhali mi,“ poděkoval Gruber, který se 
dostal také ke dvěma střelám z půlky. „Střílím strašně rád, ale ne jak dneska, kdy mi to lítalo až za 
tribunu. Příště snad už dám gól,“ pousmál se gólman. 
 
V sobotu turnaj v chorvatském Vrsaru skončí. „Doufám, že minimálně na bednu máme. Rusko tady 
hraje taky výborně, bude to těžký zápas. Doufám, že je potrápíme a jestli budeme hrát jako dneska, 
můžeme vyhrát,“ dodal po utkání Černý. 
 
Českému celku poslal před zápasem povzbudivý vzkaz nemocný plzeňský fotbalista Marián Čišovský, 
reprezentanti mu na oplátku po vítězství poděkovali zpěvem.  
 
Česká republika - Německo 3:1 (2:0) 
Branky: 18. Černý, 20. Levčík, 38. Černý - 23. Ebbers 
Žluté karty: 20. Levčík, 31. Mařík - 32. Yaglioglu 
Česká republika: Gruber - Černý, Novák, Paděra, Koudelka, Traxl - Turtenwald, Levčík, Doubravský, 
Vobořil, Cenek - Mařík 
Německo: Sippel - Agge, Micha, Ebbers, Fricke, Jagenburg - Kaplan, Pöhlker, Sarmie, Thamm, 
Vertkin - Windecker, Yaglioglu 
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Vrsar - Uf, byly to pořádné nervy až do konce. Až minutu před závěrečným hvizdem přidal gólovou 
pojistku Jan Koudelka a česká reprezentace v malém fotbalu odstartovala oslavu postupu do 
semifinále mistrovství Evropy. Prošla do něj po vítězství 3:1 nad Ruskem. „Ambice máme vždycky co 
nejvyšší, jen ke každému zápasu musíme přistupovat s pokorou k soupeři,“ prohlásil probuzený 
střelec Koudelka. 
 
V opakování loňského semifinále narazí česká reprezentace v sobotu od tří hodin odpoledne na 
Rumunsko. „Chci zlatou,“ měl jasno střelec první branky utkání Čeněk Cenek. Rumunsko obhajuje 
zlaté medaile, před rokem vyřadilo český tým v semifinále po výhře 2:1. „Přijeli jsme sem stoprocentně 
s pokorou, nicméně si zdravě věříme, chceme jít celou cestu až na vrchol i pro fanoušky, kteří nás 
podporují a jsou úžasní,“ uvedl vedoucí českého mužstva a trenér gólmanů Jakub Štefek. 
 
Vyhlášený kanonýr Koudelka doposud na turnaji gólově mlčel, až poslední den se přihlásil zpátky ke 
svému renomé. Vstřelil dvě branky, svou druhou trefou od postranní čáry přeloboval vysunutého 
ruského gólmana. „Chtěl jsem míč kopnout co nejdál, ale všiml jsem si prázdné branky, tak jsem to 
zkusil. Měl jsem štěstí, míč mi spadl na nohu,“ povídal skromně blonďatý rychlík. 
 
První branku vstřelil povedenou střelou v osmnácté minutě. „Celý turnaj jsme tušili, že se Koudy 
probudí střelecky, což se potvrdilo. K tomu předváděl v bráně fantastické zákroky Grubis, podržel nás. 
Je to perfektní pocit a kromě šesti až sedmi infarktů se to dalo ustát,“ pronesl s nadsázkou Štefek.  
 
Do střelecké listiny se premiérové na turnaji zapsal také hráč brněnského celku Gioia Cenek, který po 
povedeném signálu v pádu otevřel skóre. „Zahráli jsme cukačku s Bóřou a Levčou (Tomáš Vobořil a 
Patrik Levčík - pozn. red.), sběhl jsem si, akorát jsem podklouzl a na kolenou jsem dal nejzajímavější 
gól ve svém životě - hrudí jsem trefil housle. Byl důležitý a jsem rád, že se i střelec Koudy probral, dal 
dvě důležité branky a jsme v semifinále,“ radoval se Cenek. 
 
Do druhého poločasu sice český celek vstoupil s dvoubrankovým vedením, ale ve 29. minutě snížil 
bombou z dálky ruský gólman Denis Koršilov, i když se míč jen se štěstím překulil za Grubera. Pak 
Rusové český celek mačkali, dvakrát trefili tyč, ale další branku už nepřidali. „Kluci hráli výborně 
s gólmanem, podržel nás Gruby, Rusové trefili před brankou Levču, se štěstím jsme přežili nějaké 
šance a dopadlo to dobře,“ oddechl si Koudelka, který hraje Ligu malého fotbalu za Blansko. 
 
Nejlepší čtyři týmy odehrají vinou předchozího vytrvalého deště a překládání zápasů poslední den 
turnaje tři duely. Už těžké čtvrtfinále ubralo síly. „Dost jsme tahali nohy, byl jsem unavený, ale dobře 
jsme zavírali střed. Rusko mělo i smůlu, gól jsme však dostali nešťastný, ubránili jsme to a vyhráli,“ 
dodal Cenek. 
 
Česká republika - Rusko 3:1 (2:0) 
Branky: 5. Cenek, 18. Koudelka, 39. Koudelka - 29. Koršilov 
Česká republika: Gruber - Novák, Černý, Paděra, Koudelka, Mařík - Turtenwald, Levčík, Doubravský, 
Vobořil, Cenek - Traxl 
Rusko: Koršilov - Aldonin, Antija, Bukjevskij, Chitaja, Faustov - Golovskoj, Kuksov, Kuricin, 
Lichobabenko, Marišin - Merkulov, Smirnov, Urazakov 
  
Vrsar - Poprvé na turnaji prohrávali, ale nezlomilo je to. Čeští reprezentanti na mistrovství Evropy 
v malém fotbalu semifinále s Rumunskem srovnali na 1:1. Jenže jejich pouť za zlatem z chorvatského 
Vrsaru zastavil neúspěšný penaltový rozstřel. „Bolí to, ale je to sport a penalty jsou loterie. Pokusíme 
se urvat aspoň bronz,“ slíbil český útočník Bohumír Doubravský. 
 
V duelu o bronz vyzvou čeští reprezentanti ještě v sobotu od půl osmé večer Bosnu a Hercegovinu. 
„Jdeme dál a soustředíme se na další zápas o medaili, musíme do toho znova dát všechno, najít 
zbytky sil, které ještě máme a udělat maximum,“ burcoval český gólman Petr Víšek. 
 
Ten si stoupl do branky až na penaltový rozstřel, ve kterém nahradil výtečného Marka Grubera. 
„Marek chytal výborně, s touto variantou jsme však počítali už dva zápasy dozadu, že jako žolík půjdu 
buď na penaltu ve hře, nebo eventuální rozstřel.  
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V životě už jsem nějakou penaltu chytil, mám zkušenosti možná větší než Marek, v trénincích na 
kempu i tady jsem byl v penaltách úspěšnější, byla to jasná volba trenérů,“ popsal Víšek. 
 
Ten zneškodnil hned první rumunskou penaltu. Jenže před ním neproměnil český kapitán Vít 
Turtenwald. Netrefil se po něm ani zkušený Jaroslav Černý, z pokutového kopu se prosadil až třetí 
český exekutor Jan Koudelka. „Potřeboval jsem kluky podržet, protože jsme první penaltu nedali, to se 
mi podařilo, naše naději žily dál. Bohužel jsme pak byli méně úspěšnější než soupeř, další penalty 
jsem nechytl. Říká se, že když chytíte jednu, vyhrajete, jenže jejich gólman kryl dvě a Rumuni byli 
šťastnější,“ uvedl Víšek a ocenil výkon svého protějška v rumunské brance Radulesca. 
 
Rozhodující penaltu proměnil Gabriel Tanase. Rumuni se dostali do vedení už v druhé minutě, kdy se 
ze standardní situace prosadil Razvan Radu. „Přehráli jsme je, byli jsme jasně lepší, jenže nám 
uškodil strašně rychlý gól na začátku. Museli jsme dotahovat a zvládli jsme to, kluci podali obrovský 
heroický výkon, viděl jsem, že se vydali ze všech sil, program je náročný. Dali jsme do toho všechno, 
bojovnost, srdíčko a zaslouženě jsme vyrovnali, penalty už jsou loterie,“ doplnil Víšek. 
 
O vyrovnání se pět minut po začátku druhého poločasu postarala trojice z brněnského týmu Gioia, kdy 
standardní situaci po ose Patrik Levčík - Bohumír Doubravský zakončil Čeněk Cenek. „Cvičíme to, 
hrajeme spolu i sálovou kopanou, jsme sehraná trojka. Standardka nám vyšla velice dobře,“ pravil 
skromně dvaadvacetiletý Doubravský. 
 
Rumunsko ovládlo čtyři předchozí evropské šampionáty a s domácím Chorvatskem zabojuje o pátý 
titul. „Věděli jsme, že jsou silní, ale do každého zápasu jdeme naplno. To jsme ukazovali celý turnaj a 
ještě ukážeme, strach jsme neměli,“ doplnil Doubravský. 
 
Duel o třetí místo se musí obejít bez českého útočníka Stanislava Maříka, který v závěru semifinále 
nejprve dostal ránu od Ionuta Mariana, po kterém se pak ohnal, ale červenou kartu dostal 
nepochopitelně jen hráč pražského celku Santa Dominica. Český zápas o bronz je v přímém přenosu 
k vidění na internetovém vysílání České televize. 
 
Česká republika - Rumunsko 1:1 (1:2 po pokutových kopech) 
Branky: 25. Cenek - 2. Radu, 40+3. Tanase 
Žluté karty: 13. Koudelka - 40+2. Marian 
Červená karta: 40+1. Mařík 
Česká republika: Gruber (na penalty Víšek) - Novák, Černý, Paděra, Koudelka, Traxl - Turtenwald, 
Levčík, Doubravský, Vobořil, Cenek - Mařík 
Rumunsko: Radulescu - Calugareanu, Moisi, Brighiu, Bucovanu, Ursu - Craciun, Pusca, Iordan, 
Sabou, Tanase - Popa, Marian, Ghete, Constandana, Burciu - Radu, Vasile, Slabu 
  
Vrsar - Potvrdili své místo mezi smetánkou starého kontinentu. V konkurenci dvaatřiceti mužstev se 
čeští reprezentanti dostali mezi nejlepší čtyřku mistrovství Evropy, ale z chorvatského Vrsaru se vrátí 
jako nejsmutnější z nich. V zápase o bronz podlehli Bosně a Hercegovině 3:4 a skončili na nevděčné 
čtvrté příčce. „Tohle místo je nejhorší. Jsme zklamaní, mysleli jsme, že budeme mít medaili,“ těžko 
hledal slova univerzál Martin Švihálek.  
 
Poslední den turnaje odehrála nejlepší čtyři mužstva tři utkání. Český celek nejprve ve čtvrtfinále 
vyřadil Rusko, ale po penaltách prohrál s Rumunskem a nezvládl ani duel o bronz. „Jsme samozřejmě 
zklamaní, chtěli jsme si odvést medaili. To že nebude první zlatá, nějak přebolelo, ale že to není ani 
bronz, nás teď chvilku bude mrzet. Přesto myslím, že i čtvrté místo postupem času doceníme. Tenhle 
kádr se pomalu tvoří se skvělými mladými hráči, kteří reprezentaci mohou táhnout dalších deset let, a 
věřím, že zlatou medaili přivezeme příští rok,“ burcoval nejzkušenější člen výběru Jiří Novák. 
 
Přes dvě poslední porážky zanechali svěřenci kouče Radka Pokorného výborný dojem. „Sice jsme 
skončili bramboroví, ale už před semifinále jsem říkal, jak jsem strašně spokojený, že jsme se v té 
obrovské konkurenci a vyrovnanosti dostali mezi nejlepší čtyři týmy, a s tím, co jsme tady předvedli 
herně i lidsky. Je mi strašně líto kluků, protože tenhle mančaft si za tu práci zasloužil, aby měl na krku 
medaili,“ mrzelo reprezentačního manažera Luďka Zelenku. 
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Bosna a Hercegovina šla do vedení už v šesté minutě, když se prosadil Vujica, ale za tři minuty 
srovnal Jaroslav Procházka. Dvě minuty před koncem poločasu pak poslal český celek do vedení Jan 
Koudelka, jenže chvilková česká nekoncentrovanost nabídla soupeři za půl minuty vyrovnání, opět 
skóroval Vujica. „To byla škoda potom, co Koudy dal zase krásný gól. Nevím, co bylo špatně, možná 
klukům došly síly, nebo chtěla Bosna víc vyhrát,“ pokrčil rameny hráč brněnského RKM Tripoli 
Švihálek. 
 
Tři minuty po přestávce pak poslal Bosnu a Hercegovinu do vedení Kupreškič a český tým musel 
dotahovat. Do branky šel místo Petra Víška kvůli lepší rozehrávce Marek Gruber, jenže ve 34. minutě 
po jeho jediné chybě na turnaji zvýšil Kapetanovič. V nervózním závěru plném strkanic už pouze snížil 
český benjamínek Tomáš Vobořil. „Grubis chytal celý turnaj fantasticky, nemůžeme mu nic vyčítat, to 
se stane, šel do branky studený. Naštvaní můžeme být hlavně na naši hru. Bosňané byli šikovní, jenže 
my jsme poslední zápas hráli fakt špatně,“ posteskl si Švihálek. 
 
V posledním duelu turnaje chyběla českému celku dvojice hráčů. Stanislava Maříka o něj připravila 
předchozí červená karta, zkušeného Jaroslava Černého zase zdravotní problémy. „Dostavila se také 
únava, ale na tu se nebudeme vymlouvat, soupeř taky hrál třetí zápas v jeden den. Natěšení jsem cítil, 
chtěli jsme vyhrát, to je jasné, ale už tomu chyběl takový klid, že to vyjde, byli jsme nervózní, když se 
prohrávalo. Už jsem necítil úplný drajv jako v utkání s Rumunskem. Bosna byla lepší, prohráli jsme a 
snad to vyjde příští rok,“ prohlásil sedmatřicetiletý Novák. „Musím ale všem hráčům poděkovat, jeli 
jsme na sto procent, možná někdy i za hranou. Kvalita šla od minulého šampionátu v Černé Hoře 
ohromně nahoru,“ vrátil se zkušený zadák k loňskému bronzu. 
 
Letošní evropský šampionát tak jen potvrdil vzrůstající konkurenci mezi jednotlivými zeměmi. „Kvalita 
týmů se srovnává, na první čtyři místa sahalo minimálně deset, dvanáct mužstev. Ale trápit se takhle 
jako v pátek, kdy už jiné týmy vypadly? Buďme rádi za to, co jsme odehráli. Ukázali jsme si, že malý 
fotbal nespí a byli jsme konkurenceschopní, abychom si však udrželi pozici, kterou v Evropě máme, 
musíme stoprocentně šlapat a výběr ještě zdokonalovat,“ upozornil Zelenka. 
 
Česká republika - Bosna a Hercegovina 3:4 (2:2) 
Branky: 9. Procházka, 18. Koudelka, 36. Vybořil - 6. Vujica, 19. Vujica, 23. Kupreškič, 34. Kapetanovič 
Žluté karty: 38. Koudelka - 36. Filipovič, 37. Vujica 
Česká republika: Víšek (30. Gruber) - Novák, Procházka, Paděra, Koudelka, Traxl - Turtenwald, 
Levčík, Doubravský, Vobořil, Švihálek - Cenek 
Bosna a Hercegovina: Baškarad - Blaževič, Er. Blaževič, Buzič, Lovrinovič, Mehič - Ramič, Šafradin, 
Berovič, Čilič, Dotlo - Jukič, Kapetanovič, Kupreškič, Matos, Vujica - Turič  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 23 - 



  

Reprezentace ČR do 21 let - přátelské zápasy: 
 
Praha - Při vedení o tři góly se zdálo, že premiérové střetnutí reprezentací do 21 let dopadne 
jednoznačně ve prospěch českých lvíčat. Jenže slovenský výběr se nevzdal a ze souboje udělal 
pohledné drama. Z vítězství 5:2 se přesto ve Sportovním areálu Hanspaulka radoval český výběr. 
„Pomohl nám úvod, prvních patnáct minut jsme na soupeře vlítli, Slováci měli velký problém, z čehož 
pramenily naše góly. Za stavu 3:0 se nám hraje mnohem líp,“ usmíval se brněnský hráč vítězného 
výběru Michal Mezník. 
 
Historická premiéra tak lépe vyšla domácímu mužstvu. „Reprezentaci si užívám hodně. Je hezké, že 
jsme vyhráli a snad to tak bude pokračovat,“ přál si pardubický Ladislav Mužík. Zato slovenský výběr 
zažívá zklamání, i když se vrátil do utkání přes nepříznivý stav. „Moc děkuji českým kolegům za super 
zápas. Doufám, že naše spolupráce bude fungovat i nadále. Nevyšel nám úvod, který rozhodl. Po 
prvním gólu šla naše psychika dolů, nebyli jsme sehraní,“ poznamenal slovenský kapitán Michal 
Uhliarik. 
 
Už ve třetí minutě poslal domácí tým do vedení kapitán Lukáš Haspra, vzápětí skóre navýšil z úhlu 
Ladislav Mužík a ve 14. minutě po trefě Pavla Blahy vedla česká jedenadvacítka 3:0. Jenže deset 
minut před přestávkou se k přímému kopu postavil urostlý slovenský kapitán Michal Uhliarik a poslal 
míč přesně pod víko. „Přeběhl mi tam jeden útočník a trefil to dobře, nedalo se s tím moc dělat, 
naštěstí jsme vyhráli. Byl jsem rád, že kluci rychle dali tři góly, mohli jsme hrát zezadu. Vyhovuje nám, 
když si dáme míč s obránci do nohy,“ uvedl mostecký gólman Václav Šlégr. 
 
Domácí reprezentaci se vyvedl i vstup do druhého poločasu, když se z dorážky prosadil blanenský 
Adam Širůček. „Myslím, že se mi dařilo, sklepával jsem míče a měli jsme šance. Nějak jsem to ustál, 
ale nebylo to lehké,“ oddechl si Širůček. Vzápětí po jeho gólu však zkorigoval stav Patrik Mozola. 
 
Český tým přesto pokračoval v pohledné kombinační hře a ve 49. minutě opět Slovákům odskočil o tři 
branky, když se prosadil Petr Hulínský. „Pro naši psychiku byl třígólový rozdíl důležitý, takhle ke konci 
je daleko lepší vést o dva góly, než kdyby dal soupeř kontaktní branku. Šlo o vyrovnaný zápas,“ 
podotkl autor poslední branky duelu, který hraje za Celtic Prague A. „Každý z nás do toho dal sto 
procent, ale neměli jsme na soupeře,“ pravil slovenský brankář Michal Petrovič. 
 
Reprezentační premiéru provázela i nervozita, se kterou se potýkali nejvíc nejmladší hráči českého 
výběru. „Užil jsem si to, i když jsem byl přespříliš nervózní, dolehlo na mě, že reprezentuji Českou 
republiku. Co je víc? Tomu odpovídal výkon, neudělal jsem nic moc dobře, ale šlo o první zápas,“ 
sdělil pražský zástupce výběru Jakub Lafek. 
 
O vítězství rozhodl i týmový duch, který domácí tým vytvořil na srazu. „Sehraností a partou jsme došli 
za vítězstvím. Pár kluků určitě může pomýšlet i na reprezentační áčko,“ povídal milovický hráč Michal 
Dosoudil. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, prožili jsme spolu perfektní a až profesionální víkend, kluci k 
tomu přistupovali profesionálně. Jsme strašně rád za výhru, Slováci nebyli vůbec slabí, je to perfektní 
tečka za víkendem. Děkuji klukům za jejich přístup k reprezentaci. Všichni jsme si uvědomovali, že 
hrajeme pod českou vlajkou, to byl náš motor, i proto jsme chtěli vyhrát,“ pochvaloval si trenér 
českého týmu Petr Brejla. 
 
Česká republika - Slovenská republika 5:2 (3:1) 
Branky: 3. Haspra, 9. Mužík, 14. Blaha, 31. Širůček, 49. Hulínský - 20.Uhliarik, 32. Mozola. 
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Bratislava - I podruhé zněl oslavný ryk po duelu reprezentací do 21 let v malém fotbalu z české 
kabiny. Lvíčata v odvetném přátelském utkání zdolala v Bratislavě domácí Slovensko 4:2. „Kvalita u 
nás je, to víme. Všichni tomu dali všechno a zase jsme vyhráli zaslouženě,“ povídal po vítězství český 
kapitán Lukáš Haspra. 
 
V srpnu v Praze slavil jako vůdce národního týmu triumf 5:2, tentokrát si připsal ještě cennější vítězství 
nad silnějším federálním sokem. „S výsledkem jsem rozhodně spokojený, určitě to byl mnohem těžší 
zápas než v Praze. Slovensko zapracovalo hlavně na defenzivě, mnohem hůř jsme se dostávali 
k nějaké gólové příležitosti, měli jsme i trochu štěstí.  
 
Většinu času šlo o vyrovnané utkání, ale byli jsme živější, chtěli jsme víc hrát, měli jsme větší touhu 
utkání zvládnout, což rozhodlo. Slovensko však bylo mnohem kvalitnější než v létě v Praze,“ uznal 
český kouč Petr Brejla. 
 
Slovenský výběr rozhodně předvedl povedenější vystoupení, přesto na favorizovaný celek nestačil. 
„Byli jsme namotivovaní do odvetného duelu, ale myslím, že se projevila nedostatečná příprava. Češi 
jsou někde jinde v malém fotbalu než my, dali jsme do toho všechno, jenže když se neznáme a 
potkáme se den před utkáním, nemáme šanci na takový tým jako Česko,“ posteskl si slovenský 
kapitán Michal Uhliarik. „Ale Euro je pro nás velká motivace, budeme trénovat a určitě se připravíme o 
mnoho lépe,“ vyhlížel červencové mistrovství Evropy v Praze. 
 
Úvodní ránu na bránu vyslal ve čtvrté minutě slovenský rychlík Marián Kvasňovský, ale Václav Šlégr 
mezi tyčemi se zaskočit nenechal. Pak se střelecky představili nováčci v českém výběru Adam Kraus 
s Tomášem Maříkem. A v desáté minutě už hosté vedli. Pavel Blaha vybojoval na půlce míč, rozběhl 
se směrem ke slovenské brance a propálil jej až do sítě.  
 
Potom se opět otáčel Šlégr, který lapil pokus Filipa Maníka, ale na dorážku Patrika Mozoly už byl 
krátký. Šest minut před přestávkou pak z dálky napřáhl Blaha a podruhé překonal slovenského 
gólmana. „Neplánoval jsem, že dám dva góly, ani jsem nešel do utkání psychicky dobře naložený, 
vůbec jsem to nečekal. Branky jsou jen třešnička na dortu, chtěl jsem spíš zahrát dobře týmově. Góly 
jsou o náhodě, zvlášť v malém fotbalu. Dáte čtyři střely a nepadne to tam, pak přijde žblabuňka, co mi 
tam spadla,“ líčil skromně dvougólový blanenský střelec. 
 
Čtyři minuty po přestávce přidal český výběr uklidňující pojistku, když Matyáš Lafek napadal u 
rohového praporku domácího brankáře, který zvolil přihrávku do pokutového území, kde stál 
osamocený Jan Krátký a poslal míč do prázdné branky. „Druhý gól v prvním poločase byl laciný, 
stejně tak třetí na začátku druhé půle. To jsou klíčové momenty, které rozhodují takové zápasy,“ 
smutnil nováček ve slovenském dresu Kvasňovský. „Jsme zklamaní, ale pro nás jde o dobrou 
zkušenost do budoucna. Jsme šikovní mladí kluci, musíme se ještě sehrát, hráli jsme spolu většinou 
poprvé, tři kluci přijeli až ráno v den utkání z Prešova,“ dodal šikovný ofenzivní hráč. 
 
Ve 45. minutě hosté zvýšili vedení po akci, kterou mají nacvičenou už z prvního reprezentačního 
srazu. Adam Širůček sklepl vysoký míč hlavou na Krause, který jej napálil pod břevno. V závěru se 
Slovensko zmohlo na zkorigování výsledku. Nejprve sice brněnský zadák Michal Mezník ještě vykopl 
balon z brankové čáry, ale dvě minuty před koncem se z rohového kopu prosadil Jakub Ryban. 
 
I tak si český výběr připsal druhé vítězství nad stejně starými slovenskými soupeři. „Utkání bylo jiné 
než v Praze, hráli jsme v den příjezdu, byli jsme statičtí, nechtělo se nám běhat. Až když jsme si řekli, 
že na ně vlítneme, ukázala se naše kvalita. Slovenský tým dělal chyby, nakopával balony, které jsme 
získávali. Druhý poločas jsme měli v naší režii, drželi jsme pořád míč, tlačili jsme Slováky, kteří hráli 
jen na brejky,“ poznamenal mostecký obránce Haspra. 
 
Český kouč vyzkoušel čtyři nováčky, vedle pražského tandemu Mařík, Kraus také pardubického 
útočníka Dominika Čáně a brněnského gólmana Dominika Kunického. „Výborně se uvedl Adam 
Kraus, který svůj výkon korunoval krásným gólem. S nováčky jsem spokojený, do týmu zapadli a svoje 
si odehráli,“ nepouštěl se do obšírnějšího hodnocení Brejla. 
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Další reprezentační sraz čeká lvíčata 8. až 10. ledna v Milovicích, kde dají trenéři šanci i dalším 
adeptům národního dresu pro červencové mistrovství Evropy do 21 let v Praze. „Před zápasem jsme 
se dohodli s realizačním týmem, že budeme vycházet z videa z utkání a z toho, co poznáme na celém 
reprezentačním srazu. Určitě nedělám takové závěry, že jsem si stoprocentně jistý, kdo bude hrát proti 
Německu. Pořád jsme ve fázi zkoušení, není to o tom, že hráči, kteří nenastoupí proti Německu, 
nemají šanci na Euro. Samozřejmě doma chceme vyhrát, ale máme tolik výborných fotbalistů, že 
sestavu dokážeme rozdělit do dvou zápasů,“ doplnil Brejla. 
 
Slovensko - Česká republika 2:4 (1:2) 
Branky: 17. Mozola, 58. Ryban - 10. a 24. Blaha, 34. Krátký, 45. Kraus 
ŽK: Dosoudil, Hulinský, Haspra (všichni ČR) 
Česká republika: Šlégr (31. Kunický) - Hulinský, Haspra, Mařík, Kraus, Širůček - Dosoudil, Mezník, 
Blaha, Lafek, Čáň (31. Krátký) 
Slovensko: Petrovič - Uhliarik, Cyprián, Mozola, Sadloň, Kvasňovský, Mlynek, Rusňák, Ryban, Maník, 
Matúš, Tramita, Olláň 
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Sportovní úspěchy za rok 2015 
 
Gamblers Most   - mistr ČR v malém fotbale 
 
LPP Lhota u Lysic Blansko  - vítěz Poháru vítězů pohárů 
 
Reprezentace ČR mužů  - páté místo na Mistrovství světa v malém fotbale 

 
- čtvrté místo na Mistrovství Evropy v malém fotbale 
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Sportovní okamžiky roku 2015 (fotky) 

 

 
- Gamblers Most (mistr ČR v malém fotbale 2015) - 
 

 
- LPP Lhota u Lysic Blansko (vítěz Poháru vítězů pohárů v malém fotbale 2015) - 
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- Celostátní „Liga malého fotbalu“ Praha x Brno (historicky první utkání celostátní ligy) - 
 

 
- Celostátní „Liga malého fotbalu“ Blansko x Jihlava - 
 
 
 
 

- 29 - 



  

 
- Celostátní „Liga malého fotbalu“ Brno x Příbram - 
 

 
- Celostátní „Liga malého fotbalu“ Pardubice x Most - 
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- USA x ČR (Mistrovství světa 2015) - 
 

 
- Brazílie x ČR (čtvrtfinále Mistrovství světa 2015) - 
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- ČR x Španělsko (Mistrovství Evropy 2015) - 
 

 
- ČR x Belgie (Mistrovství Evropy 2015) - 
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- ČR x Řecko (Mistrovství Evropy 2015) - 
 

 
- ČR x Německo (osmifinále Mistrovství Evropy 2015) - 
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- ČR x Rusko (čtvrtfinále Mistrovství Evropy 2015) - 
 

 
- ČR x Rumunsko (semifinále Mistrovství Evropy 2015) - 
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- ČR x Bosna a Hercegovina (utkání o 3. místo Mistrovství Evropy 2015) - 
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Členové AMF ČR 
 
Malá kopaná Blansko, o.s. - http://www.mkblansko.cz/ 
 
Brněnský svaz malé kopané, z. s. - http://malakopanabrno.cz/ 
 
Havlovický svaz malé kopané o.s. - http://havlovickaliga.webnode.cz/ 
 
Malá kopaná Jihlava - http://www.mkjihlava.cz/ 
 
Klub malé kopané o.s. Kopřivnice - http://www.komako.cz/ 
 
Minikopaná Litomyšl - http://www.minikopana-litomysl.cz/ 
 
MLMF.cz, o.s. - http://mlmf.cz/ 
 
3G Sport - http://fotbal-most.cz/ 
 
Malý fotbal Olomouc - http://www.mfolomouc.cz/ 
 
Ostravská malá kopaná - http://osmako.cz/ 
 
Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s. - http://www.pamako.cz/ 
 
PSMF, zapsaný ústav - http://www.psmf.cz/ 
 
Fotbalová asociace malé kopané Příbram - http://www.famk.cz/ 
 
Malá kopaná Velké Meziříčí - http://mkvm.cz/ 
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