Futsalová reprezentace neslyšících České republiky
Hlavní trenér Futsal ČR: Valášek Petr Kontakt SMS: 775680882 E-mail: valapete@gmail.com

Vyřizuje: Valášek Petr

Vaše značka:

Naše značka: Futsal ČR 1/2015

Praha dne: 11. 1. 2015

Věc: Hodnocení -Velký turnaj Futsal v Praze (HAMR Bráník) – „PRAGA CUP“ dne 10.1.2015
Reprezentační mužstvo „A“ se sešlo v sobotu 10.1.2015 do 9 hod v Praze přímo ve sportovní hale HAMR a
dostavilo se všech 10 hráčů. Chci opět poděkovat všem hráčům, že přišli na sraz včas. Část hráčů se sešla dřív
už v pátek 9.1. a trénovali jsme na sport.hala Radlice na 1,5 hod na zaměření TE-TA i několika typů herních
signálů, pak přespali jsme ve škole v Radlicích (poděkování p.Bovkunovi za zajištění levného ubytování).
Shrnutí turnaje:
Naše mužstvo bylo v silnějším složení než na minulé akci 20.12.2014. Přišlo 20 týmů ve 4 skupinách po 5
týmech. Ve skupině jsme hráli - jednou remiza, třikrát výhra. Hráči tak splnili můj pokyny úkoly před
turnajem - povinně postoupit ze skupiny do čtvrtfinále a podařilo se 120% .
Naše mužstvo hrálo moc dobře, zvedalo se od druhého zápasu, pak v průběh turnaje nadále zlepšovalo
výkon až do konce turnaje. Měli jsme několikrát pěkné akce v přihrávkách a měli konečně víc odvahy do
útoku i agresivity ve hře. Střelba byla až slušná a více pokusu, několikrát škoda těsně minul. Bránili jsme
dobře, hlavně jsme dobře pokrývali a hlídali soupeře. Bravurně chytal celý turnaj brankář Jedlička a hodně
zachraňoval při jasných šancích soupeřů. Dobře hráli všichni, opět jsme od minulého turnaje zvedli techniku i
výkon týmu i jednotlivců, kteří jsou schopní i respektují mé slovo a pokyny před každým zápasem.
Nakonec jsme se ve skupině umístili na 1. místě a postoupili jsme do osmifinále. To jsme vyhráli a postoupili
jsme do čtvrtfinále, což je můj i týmový rekord na tomto turnaji našeho týmu reprezentace ČR, který se
pravidelně účastní od roku 2012! Prohráli jsme až ve čtvrtfinále soupeřům FK OSTROV 2:3 (průběh byla
remíza 2:2, po rohovém kopu neuhlídal Holan soupeře a on dal rozhodující gól jen 12 vteřin před sirénou!
Ten soupeř byl hodně těžký, silní i tvrdá hra. Hráči chtěli bojovat, aby se pokusili vyhrát, měli chuť na postup
do semifinále - nepovedlo se. Náš tým byl zklamaný a smutný, nevěřili jsme (hráli jsme výborně až
neuvěřitelně tým), a tak byla škoda prohry kvůli malé vteřinové nepozornosti a smrtícímu gólu.
Přišlo nás podporovat 21 neslyšících diváků.
Ten tým FC OSTROV nakonec získal 1. místo na tomto turnaji!!! (Mohlo jsme to být my - nikdo neví)!
Osobně (byl jsem sám a bez realizačního týmu) jsem za naše mužstvo moc spokojený a všem hráčům
pochvalu za pěkný úspěch a cestu do čtvrtfinále a jsem moc spokojený za výkon i hravost hráčů či maximální
přístup.
Nedá se srovnat výkon týmu proti soupeřům na tomto slyšícím turnaji a mezinárodním neslyšícím turnaji.
Domnívám se a je vidět, že u slyšícího je vyšší úroveň a je těžší i tvrdší turnaj než u neslyšících. Právě náš tým
repre ČR sbírá zkušenosti na slyšícím turnaji a dá se mnoho naučit a vylepšení své techniky, atmosféry,
poznávání hry proti slyšícím silným týmům, atd.
Po skončení turnaje jsme se rozloučili, je to poslední turnaj. Nebudeme další akce našeho týmu repre Futsal
ČR a uvidíme se opět na tomto turnaji PRAGA CUP až v prosinci 2015 nebo možná něco dřív nějaké přátelské

utkání či slyšící turnaj. Uvidíme vše podle situaci. Pak se hráči rozjeli domů. Důležité je, že všichni jsou po
turnaji zdraví až na nějaká drobná malá zranění, hlavně bez vážného úrazu.
Poděkování našemu tým repre ČR, kteří zaplatili na vlastní náklady cestovné, stravné a ubytování.
Na závěr chci poděkovat celému reprezentačnímu týmu, za organizační podporu, která nám hodně pomohla
(startovné a trénink v hale v pátek 9.1.2015) FAČR a STK F.

Jména hráčů v týmu repre ČR neslyšící, kteří jsou na fotce :
Dolní zprava : Gajdošík T., Rybníček V., Holan J., Mašlan J., Chalupa T.
Horní zprava: Hroník V., Novotný M., Žmolík L., Várka J., Jedlička D., Valášek P. - trenér ČR
PŘEHLED ZÁPASU :
Ve skupině "D" :
4077 DUCKS - REPRE DEAF ČR 0:2 (Rybníček a Holan)
SEXY BAD BOYS - REPRE DEAF ČR 1:1 (Holan)
AFK ROZDĚLOV - REPRE DEAF ČR 0:2 (Rybníček a Mašlan)
FC DÉMONI UNION - REPRE DEAF ČR 0:4 (Mašlan, Chalupa, Gajdošík a Holan) (Za Union hrál náš Džilič)!
Osmifinále :
FC GOČÁR - REPRE DEAF ČR 0:4 (Rybníček, Žmolík, Novotný a Mašlan)
Čtvrtfinále :
FK OSTROV - REPRE DEAF ČR 3:2 (Holan a Mašlan)
Hodnocení zpracoval : Valášek Petr – hlavní trenér národního mužstva Futsal ČR a masér ČR

