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Ústí nad Orlicí, 20. května 2015 
 

Účastníci republikového finále Sportovní ligy základních škol  
v minifotbalu se chtějí vydat ve stopách Čecha a Rosického  

 
Možná se zde budou prohánět budoucí Rosičtí, Čechové, Lafatové, Dočkalové, Daridové 
nebo Limberští. Na travnatém hřišti areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí se ve dnech 27. a 28. 
května představí několik desítek mladých fotbalistů. Hráči nejlepších šesti týmů z celé 
České republiky zde změří síly v republikovém finále Sportovní ligy základních škol o Pohár 
ministra školství starších žáků v minifotbalu. Mezi elitními výběry budou také reprezentanti 
pořadatelské Základní školy bratří Čapků z Ústí nad Orlicí. 
 
“Věřím, že tento projekt není jen o pohybu a zábavě v rámci tělocviku. Fotbal je kolektivní sport a je 
potřeba hrát týmovou hru, což je důležité i pro život. Doufám, že právě tohle si žáci ze soutěže 
odnesou a na zážitky z finále budou jednou třeba vzpomínat s kamarády jako na první velká utkání. 
Jsem rád, že se náš projekt ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů a Českou unií sportu 
vydařil,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. 
 
Kvalifikace o účast v závěrečném turnaji této prestižní soutěže školních družstev začala loni na podzim a 
vyvrcholila počátkem letošního května. V České republice se do ní zapojilo v 88 okresních, 14 krajských a 
5 mezikrajských kolech téměř deset tisíc mladých fotbalistů. Finálovou sestavu tvoří tyto celky: ZŠ 
Edisonova, Teplice, 33. ZŠ Plzeň, ZŠ Náchod – Plhov, ZŠ Měšťanská, Brno – Tuřany, ZŠ Slovan, Kroměříž 
a ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí. 
 

Zmenšená verze kouzlo nesnižuje 
 
“Když jsme přemýšleli nad skladbou sportů pro Sportovní ligu základních škol, byl fotbal 
první jasnou volbou – jen bylo potřeba ho upravit na školní možnosti. Fotbal patří k nejoblíbenějším 
sportům v této zemi a za balónem se honí děti téměř v každé vísce. Myslím, že probojovat se do finále 
muselo stát hodně úsilí. Jsem rád, že se projekt učitelům líbí a pomohli nám ho uskutečnit,“ uvádí 
předseda České unie sportu Miroslav Jansta. 
 
Minifotbal má svá specifika. Tým tvoří brankář a šest hráčů v poli, střídat však lze hokejovým 
způsobem.  Velikost branek je 5 x 2 metry a při hře neplatí ofsajdy. Zasáhne-li brankář míč rukou mimo 
pokutové území, následuje penalta. Při zahrávání přímých kopů stojí bránící hráči od míče nejméně pět 
metrů. 
 
“Těší mě, že jsme našli cestu, jak fotbal dostat do programu Sportovní ligy základních škol. 
Jeho zmenšená verze v ničem neubírá kouzlu tohoto sportu. Finále navíc těsně předchází startu 
mistrovství Evropy fotbalových ´jednadvacítek´, které hostí Česká republika. Věřím, že se třeba jednou s 
některými hráči, kteří v Ústí nad Orlicí budou bojovat o Pohár ministra školství, setkáme v prvoligových 
klubech či reprezentaci,”  přeje si předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. 
 

Domácí školáci na hřišti i v hledišti 
 



                                                                                       
 

Pořadatelstvím finálového turnaje Sportovní ligy základních škol o Pohár ministra školství pověřila 
Asociace školních sportovních klubů ČR Základní školu bratří Čapků, Ústí nad Orlicí. Výběr jejích 
starších žáků navíc získal právo účasti v zápasech o českého školního šampiona. Domácí celek se na 
finále pilně připravuje pod vedením trenéra Jana Krummera. A jeho hráči věří, že bude-li v jejich výkonu 
dostatek nasazení, bojovnosti a obětavosti, postup ze skupiny do semifinále může být reálný. 
 
„Na turnaj se už moc těšíme. Za favority se opravdu nepovažujeme a spíše se nám moc nevěří. Na 
druhé straně by to však mohla být naopak naše výhoda. Dáme do utkání všechno a budeme při 
tom sázet na kvalitní kombinaci – ta by měla na soupeře platit. Myslím, že o postup se můžeme 
poprat,“ odhaduje ambice ZŠ bratří Čapků střední záložník Ondřej Švec.  
 
Do přípravy turnaje se zapojili také žáci ostatních orlickoústeckých škol. Ti samozřejmě nebudou chybět 
ani v hledišti při jednotlivých duelech, kde se nepochybně postarají o bouřlivou atmosféru. Organizační 
výbor však kromě kvalitního pořadatelského servisu připravil pro účastníky také doprovodné kulturní 
aktivity, na nichž se budou podílet i samotní školáci. 
 
„V této věkové kategorii je opravdu obtížné hledat favority. Nepochybně k nim bude patřit 
některá ze sportovních škol, která bude mít ve svém středu dostatek kvalitních fotbalistů pravidelně 
nastupujících v mládežnických soutěžích. Věřím, že celý turnaj proběhne v duchu fair play a že v 
něm zvítězí skutečně nejlepší družstvo,“  očekává sportovní ředitel organizačního výboru Vladimír 
Chudý. Nejúspěšnější družstva obdrží při slavnostním vyhlášení originální poháry, které vyrobily 
Sklárny Bohemia, a. s., Poděbrady. 

 
Fotbaloví hosté: Pavel Kuka a Ladislav Škorpil 

 
Organizátoři si museli poraditi také s nečekaným „záskokem“. Nedávná výměna trenérů v pražské Spartě 
a úprava tréninkového programu zabránila v účasti na republikovém finále patronu minifotbalu Sportovní 
ligy základních škol Davidu Lafatovi. Ten však zareagoval operativně a požádal o zastoupení jiného 
vynikajícího fotbalistu – Pavla Kuku, bývalého útočníka Slavie Praha a 1. FC Kaiserslautern a vicemistra 
Evropy 1996. Společně s ním bude souboje mladých fotbalistů sledovat rovněž úspěšný trenér Ladislav 
Škorpil, známý především ze svého působení v Hradci Králové, Dukle Praha, Slovanu Liberec, 
reprezentace do 21 let a dalších národních mládežnických výběrů. 
 
„Když mě o to David požádal, nabídku jsem okamžitě přijal. Na malé fotbalisty se moc těším. Je dobře, 
že taková soutěž existuje, a myslím, že je výbornou příležitostí pro fotbalové talenty, jak se 
předvést. Náš fotbal na tom může v budoucnosti jen profitovat. Když mně bylo tolik let, jako je klukům, 
kteří nazují kopačky v republikovém finále, tak jsme podobné turnaje neměli,“ vzpomíná Pavel Kuka. 
Obě fotbalové legendy čeká v Ústí nad Orlicí nabitý program – budou asistovat při předání cen nejlepším 
týmům i jednotlivcům a absolvují také tradiční autogramiádu i fotografování s účastníky.  
 
Sportovní program republikového finále – středa 27. května: 13,30 hod. slavnostní zahájení, 
14,30 – 15,30 – 16,30 hod. začátky dvojzápasů v základních skupinách; čtvrtek 28. května: 10 hod. 
obě semifinále, 11 hod. zápas o 5. místo, 12 hod. zápas o 3. místo, 13 hod. finále. 

 

Kontakt pro bližší informace k projektu:   

Vlasta Stará  
IMA Production 
604 467 178 
vlasta.stara@ima-pro.cz  

 
 
 


