HODNOCENÍ
Česká futsalová reprezentace neslyšících – starší páni od 40 roků
Mezinárodní reprezentační turnaj futsal v Budapešti v Maďarsku 4. 6. 2022 se třemi státy
Maďarsko, Slovensko a Česká republika
Reprezentační sraz jsme byli už v pátek 3.6. později večerní příjezd přímo do hotelu MEININGER Budapešť Great
Market Hall, který cestovali jedno auto z Prahy (4 osoby), druhé auto z Brna (4 osoby) a třetí cestovali plzeňští hráči
vlakem. Tam jsme rozdělení na dvě pokoje (1 pokoj 6 osob a 2 pokoj 5 osob). V později hodin byla krátká večerní
porada s hráči ohledně zítřejšího turnaje, který jsme si nemohli dovolit podcenit. Do Budapešti Maďarský týmy
pozvali na 2 týmy, protože se připravuji na mistrovství světa Old Boys ve Varšavě 10. – 20. 08. 2022. Součástí je i také
slovenský tým. V sobotu 4.6. ráno 7:15 hod. jsme měli snídani, pak se přesunuli přímo do sportovní haly, kde se konal
turnaj.

První zápas s domácím Maďarskem jsme prohráli vysoko 4:13 (1:3)
Branky: 14´ Choijilav Erdenesaikhan, 28´ Brekler Václav, 31´ Džilič Muriz, 34´ Řezáč Josef
Začali výkop 9:30 hod, hrálo se od začátku, obě mužstva byla postupně hrání. V 6. minutě jsme prohrávali 2:0, až v 14
min. jsem dostal gólu na 2:1 Choijliav. V prvním půle jsme prohrávali 3:1. Ve druhém poločase se museli protlačit na
remízu, nakonec šancí nedát góly, většina pokusů ale mířila vedle branky a neměli jsme štěstí. Hodně chybovali, málo
fyzické pohyby, neudržovali až do konce času. Opticky jsme Maďarští nadále tlačili a určovali tempo, dostali víc branek.
Naši hráči už to neměli víc tempo. Nakonec zbývající minuta už zneuctěni vysoka prohra. S ní rozhodně jsme prohráli,
protože od nás jsme nemohli připravovat předem na soustředění. Choijilav měl smůlu, že museli ambulance do
nemocnice, měl vykloubené rameno, který Maďar fauloval a upadl na zem. Štěstí, že nemá zlomenou. Potom v šatně
jsem se nezlobil na hráče za slabý výkon kvůli bez přípravu soustředění. Měli u nás nabité programy.

Druhý zápas se Slovenskem jsme dále vysoko prohráli 2:11 (2:5)
Branky: 2´ vlastní Bolebruch, 14´ Řezáč Josef
Věděli jsme, že my hráči nebude udržovat déle až do konce utkání, brankář museli vystřídat. Ale také dostali jsme
vysoko. Slováci mají dobré mužstvo. Slováci hráli však mnohem lépe než my. V prvním poločase prohrálo 2:5.
Skutečně jsme hráli špatně, ve slabém tempu, vidět slabá fyzická únava, v hale dusno. Málo jsme nevypracovali
špatně v technice a rozehrávce. V šatně jsem samozřejmě pochválil všechny hráče, že jsme hlavně účastnili kvůli bez
soustřední.

Třetí poslední zápas Maďarsko – Slovensko 8:3 (5:1)
Hrálo se opatrně, pro prvenství v turnaji obě museli vyhrát. Nakonec hrálo lepší Maďarský tým a porazilo 8:3.
Naše starší paní České reprezentace mužstvo byli poprvé historické přítomen ve futsalu. Po skončení turnaje se
rozdali poháry z tohoto turnaje i nejlepší hráč turnaje – tím byl český Muriz Džilič (CZ), brankář slovenský Marek Šóš
(SVK), nejlepší střelec domácí Maďar László Lábas – 5 gólu.
Hlavně jsme poděkovali za podporu NSA i také za podporu od kluby (Praha, Plzeň a Brno), dále jsem poděkoval
celému týmu reprezentace ČR starší páni od 40 roků na tomto turnaji. Na STK F budeme se rozhodnout až nadále
příští rok nebo na dva roky mezinárodní turnaj starší páni podle pravidla výkony a také věkové hráče.

Tabulka:
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3
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3.
2.

zpracoval: Probošt Radek – vedoucí a trenér národního mužstva Futsal ČR

Stojící zleva: Mikula Daniel – SKN Brno, Šíma Jan – SKN Brno, Kuchař Kamil – SKN Brno (brankař), Tomica Marian –
I.PSKN Praha, Frišman Martin – I.PSKN Praha, vedoucí a trenér ČR Probošt Radek – SKN Brno
Dole zleva: Blasczyk Marek – SKN Plzeň, Džilič Muriz – I.PSKN Praha, CHoijilav Erdenesaikhan – I.PSKN Praha, Řezáč
Josef – SKN Plzeň, Brekler Václav – SKN Plzeň

MAĎARSKO
SLOVENSKO

3. MÍSTO – ČESKO OD 40 ROKŮ

NEJLEPŠÍ HRÁČ Z TURNAJE – MURIZ DŽILIČ

