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Vysočina

Spojené státy hostily
premiérovémistrov-
ství světa vmalé kopa-
né. Český národní tým
v zámoří reprezentova-
li také dva bývalí talen-
tovaní hráči FC Vysoči-
na – Robin Demeter
a Jakub Göth.
Michal Jindra
redaktor MF DNES

S končilo čtvrtfinálové utkání
mezi Českou republikou a Bra-
zílií a na tabuli svítil stav 7:3

ve prospěch kanárků.
Končíme, věděli Češi.
Na hřiště ohraničené mantinely

se seběhly desítky nadšených fa-
noušků malé kopané a prosily:
Podepíšeš se mi?
A mohl bych se s tebou vyfotit?
Vítejte v Americe. V zemi, kde to

v březnu žilo historicky prvnímmis-
trovstvím světa v malém fotbale.
Český národní tým reprezentova-

li i Robin Demeter a Jakub Göth,
dva odchovanci fotbalové Jihlavy.
Oba, plní dojmů, vyprávěli po ná-

vratu o zážitcích ze zámoří. Třeba
jak se těšili z české restaurace v Chi-
cagu, jak se koupali v Pacifiku,
ale i co předcházelo vyřazovacímu
zápasu s Brazílií.

Tím začněme. Prý jste měli před
čtvrtfinále problémy s letem.
Göth: Ano, spali jsme před Brazílií
asi jen tři hodiny.
Demeter: Protože hned po posled-
ním zápase ve skupině s Amerikou,
který skončil někdy v deset hodin,
jsme ve tři čtvrtě na jedenáct letěli
ze San Diega do Detroitu. Na hotel
jsme se dostali ve dvě odpoledne
a v šest už hráli s Brazílií.
Göth: Čtyři hodiny letadlem a pak
ještě pět hodin autobusem.
Demeter: Brazílie měla výhodu
v tom, že cestovat nemusela, proto-
že my jsme letěli za nimi.

Řešili jste tento problém s orga-
nizátory?
Demeter: Určitě, ale nic jsme ne-
mohli. Ono to prvně bylo napláno-
vané tak, že čtvrtky budou volné
na přelety, aby se každý dostal
na čtvrtfinále do jiného města.
Ale dozvěděli jsme se asi dvě hodi-
ny před zápasem sAmerikou, že bu-
deme hrát další den, takže jsme
hned museli letět. Nic s tím už bo-
hužel nešlo dělat.
Göth: Salvador podal protest.

A jak dopadl?
Göth: Bylo jim to k ničemu.

Nedostatek spánku byl tedy klí-
čovou příčinou vyřazení?
Demeter: Ne, tak určitě bylo vidět,

že Brazilci toměli v nohách. Techni-
ka byla úplně někde jinde. Nicmé-
ně nechceme se na to vymlouvat...
Göth: ...ale z velké části to roli urči-
tě hrálo.
Demeter: My jsme prostě neměli
kde brát síly.

Ve skupině jste hráli s Ameri-
kou. Porovnejte tamní malý fot-
bal, který je v USA profesionál-
ním sportem, s tím evropským.
Göth: Velký rozdíl byl v tom, že oni
jsou zvyklí hrát na mantinely.
Jak jsme s nimi hráli, tak hned prv-
ní výkop, rozehráli si a narazili
o mantinel. To my neznáme. Mož-
ná, že na normálním hřišti tady
v Evropě by to bylo úplně jiné.
Demeter:Unich jemalá kopaná ve-
lice populární. Hrají to profesionál-
ně, berou za to peníze a diváci si to
tam užívají. Oproti našemu fotbalu
se tam pořád něco děje. Míč je stále
ve hře, pořád jsou šance. I když jde
míč tři metry vedle, tak semůže od-
razit zpátky před bránu. V tomhle
to mají dobře udělané.

Oslovili vás s nabídkou, když
je to u nich profesionální sport?
Göth: Ze začátku se to říkalo,
ale pak to vyšumělo.
Demeter: Možná že kdybychom
postoupili do semifinále, tak by se
něco objevilo... Vyptávali se na nás,
na Českou republiku. Ale tím, že

jsme vypadli relativně brzo, tak nic
nepřišlo.

Jaký na vás udělal celkově do-
jemprvní ročníkmistrovství svě-
ta v malé kopané?
Demeter: Sice jsme teď mluvili
o tom, že to v něčem z pohledu or-
ganizace vázlo, ale celkový dojem
je pro mě úžasný. Amerika, fotbal,
diváci... Já to můžu hodnotit jenom
kladně.

Povězte něco o tamní atmosféře.
Göth: Tam přišlo na zápas třeba
tři tisíce diváků. Lidi si to užívali.
A americká hymna, to byl taky ra-
chot. Nebo když jsme po zápase ob-
cházeli stadion, tak jen to trvalo ho-
dinu, protože se s námi chtěl každý
fotit, podepisovat. Po zápase s Bra-
zílií přišlo snad čtyři sta lidí na hřiš-
tě. To bylo úžasné.

Jak jste to měli se stravováním?
Göth: No musím říct, že ze začát-
ku, kdy nám vozili hamburgery,
jsme docela čuměli.
Demeter: Hamburger před zápa-
sem není zrovna nic dobrého. Když
jsme pak v Chicagu našli českou re-
stauraci, tak jsme zavzpomínali
na Česko. Hnedka si všichni dali
svíčkovou a guláš.

Co jste zažili mimo stadiony?
Demeter: Asi bych vypíchl Pacifik.

Jeden den jsme se tam koupali
a opalovali. To bylo super.
Göth: Samozřejmě osvícené Las Ve-
gas, tak to je jiný život. I mrakodra-
py v Chicagu stály za to.

A jaké bylo Las Vegas?
Göth: To je jedno velké kasino.
Není to tak, že byste šli po ulici a za-
šli někam do chodby. My jsme vy-
stoupili na letišti a už všude byly au-
tomaty. Tomu se opravdu nedá
říkat, že by tam byla kasina.
Demeter: V Las Vegas to neustále
svítí, žije, tam se vážně nespí. Měli
jsmemožnost jít třeba na vystoupe-
ní Davida Copperfielda nebo kon-
certy, bylo to i finančně přijatelné.
Ale strávili jsme tam den a půl, tak-
že jsme to spíš jen procházeli, aby-
chom všechno viděli, a žádné před-
stavení nenavštívili.

Jaký byl váš nejlepší a nejhorší
zážitek z celého pobytu v Ameri-
ce?
Demeter: Pro mě asi ten Pacifik
a Las Vegas. A nejhorší... Neřekl
bych, že by bylo vyloženě něco
špatného. Maximálně čekání dva-
cet hodin v Amsterdamu na letadlo
cestou zpátky.
Göth: Kvůli počasí nám totiž zrušili
asi čtyři lety. Jinak já bych vypíchl
taky Pacifik, Las Vegas a atmosféru
na stadionech. A naopak asi to ces-
tování, ale celkově to stálo za to.

Museli jste si nějaké náklady hra-
dit z vlastních peněz?
Demeter: Dá se říct, že jsme utrati-
li jen to, co jsme chtěli sami pro
vlastní potřebu. Třeba pití navíc,
oblečení, suvenýry domů. Jinak
o nás bylo postaráno.

Co jste si přivezli?
Göth: Já jsem přivezl přítelkyni ha-
lenku, sobě svetr. Největší dárek
byla asi kšiltovka.
Demeter: Já jsem taky něco přivezl
přítelkyni a zbytek jsem nechal
v Las Vegas v hernách. (směje se)

Vyhrál jste aspoň něco?
Demeter: Ne, nic jsem nevyhrál.
Měl jsem smůlu. (směje se)

Kdy bude další šampionát?
Demeter: Chtějí to dělat po dvou
letech. V roce 2017 bude hostitelem
mistrovství světa Brazílie, v roce
2019 potom Kanada.

Jak vůbec probíhá taková nomi-
nace? Jelo vás dvanáct, kádr
byl však před odletemdoAmeri-
ky určitě širší.
Göth: Byli jsme v Praze na kempu,
kde bylo dvacet čtyři hráčů. Z těch
se vybralo dvanáct, kteří pak letěli
do Ameriky.
Demeter: Kempy jsou tak dvakrát
třikrát ročně.
Göth: Pro další mistrovství se bude

vybírat i z celostátní ligy, která teď
bude začínat.

Co vaše kariéra ve velkém fotba-
le? Robine, vy hrajete v součas-
nosti ve VelkémMeziříčí, bojuje-
te o postup doMSFL...
Jsme první, máme náskok, pokud
si to tedy sami nepokazíme, tak by-
chomměli postoupit do třetí ligy.

Kde hrajete vy, Jakube?
Já hraji v Rakousku nižší soutěž.
A jelikož mi to hodně blízkých vyčí-
tá, tak asi budumuset zkusit něco ji-
ného.

Co je pro vás momentální priori-
tou – velký fotbal, nebo malý?
Göth: Promě je malá kopaná zatím
pro zábavu a na první místo řadím
velký fotbal.
Demeter: Pro mě taky. Ale na dru-
hou stranu, po fotbalové stránce
mi malá kopaná za poslední tři
roky taky dala hodně. A je super,
že se dá s malou kopanou i hodně
cestovat. Teď jsem byl v Americe,
předtím v Řecku a Černé Hoře. Mys-
lím, že malá kopaná má určitě bu-
doucnost.

Robine, vy jste ve VelkémMeziří-
čí na hostování z Jihlavy, viďte?
Jaké máte v současné době s Vy-
sočinou vztahy?
Abych řekl pravdu, tak nevím. Jihla-
va semnou už asi dva roky nekomu-
nikuje. Já vždy zavolám panu Šilhá-
novi (sekretář klubu), to je asi jedi-
ný, kdo tam se mnou mluví. A ten
mi vždycky všechno podepíše nebo
to se mnou vyřídí.

Proč s vámi Vysočina nekomuni-
kuje?
Důvod vůbec nevím. Prostě jsem
měl platnou smlouvu, skončila mi
a od té doby se semnou nikdo neba-
ví. Na žádné přípravy mě dva tři
roky zpátky nezvali, takže s nimi vů-
bec nejsem v kontaktu. A nevím
proč, mrzí mě to.

Oba jste byli vmládežnickém fot-
bale považovaní za velké talenty
Jihlavy. Jaké jsou teď vaše plány
do budoucna?
Göth: Kdyby přišla nabídka, tak asi
určitě nejde říct ne. Ale já nejsem
typ, který by se někam tlačil sám.
Pokud si mě nikdo nevšimne, tak se
nikam tlačit nebudu.
Demeter: Jak říkal Kuba, pořád
ve skrytu duše doufáte, že byste
se mohli ještě živit fotbalem na nej-
vyšší úrovni. V dnešní době to je
ale asi složité, když nemáte dobré-
ho manažera nebo známého.

A nyní se živíte fotbalem?
Göth: Pro mě to určitě přivydělání
je, k tomu mám ještě takovou prá-
ci. Když to dám obojí dohromady,
tak to není špatné.
Demeter: Dá se říct, že pro mě
je fotbal hlavní přínos.

TŘEBÍČ Ostudná série třetiligo-
vých třebíčských fotbalistů pokra-
čuje. Horácký fotbalový klub pro-
hrál všech dosavadních šest zápa-
sů, do kterých v jarní části Morav-
skoslezské fotbalové ligy zasáhl.
Tým kouče Libora Zelníčka navíc

stále marně čeká na vstřelenou
branku. A co hůř, v posledních
třech utkáních si připsal tři deba-
kly! Nejprve doma podlehl rezervě
Zlína 0:4, poté si odvezl šestku
ze hřiště Líšně a v sobotu propadl
v duelu proti Uničovu.
„Je to pro nás šok! Celá obranná

hra mužstva je špatná. Dostat dva-
krát doma 0:4 a venku 0:6, to je
moc,“ uvědomuje si výkonný ředi-
tel HFK Třebíč Pavel Němec. „Troš-

ku to hází špatné světlo i na branká-
ře Doležala, který k nám v zimě při-
šel ze Zbrojovky. Nicméně, v něm
chyba není,“ připustil Němec.

V sobotním utkání měla Třebíč
i smůlu – v klíčových momentech
utkání domácí hned dvakrát zasáh-
li pouze brankovou konstrukci! Nej-
prve Oura, poté Herc.
„Byl to nešťastný vývoj zápasu.

Mohli jsme jít do vedení, ale trefili
jsme tyčku a poté dostali gól do šat-
ny. Ve druhé půli jsme hráli nejlé-
pe, jak jsme na naše možnosti moh-
li. A když jsme sahali na vyrovnání,
trefili jsme zase tyčku,“ lituje třebíč-
ský kouč Libor Zelníček.
„Pak jsme po dvou individuálních

akcích Krče – nejlepšího hráče zápa-
su, který to dvakrát předložil před
prázdnou branku, dostali druhý
a třetí gól. A bylo po zápase,“ smut-
nil Zelníček. (rtd)

Reprezentanti v malé kopané Fotbalisté Robin Demeter (vpravo) a JakubGöth se pár dní po návratu zmistrovství světa v Americe představili i ve výběru
MKJihlava. V jihlavských soutěžích působí v týmech I. Maxi-tip ligy Some Vysočina Prachárna a FKKlasici. Foto: Petr Lemberk, MAFRA

MSFL
23. KOLO: HFK TŘEBÍČ – SK Uničov 0:4 (0:1)
Branky: 45. Krč, 58. Nuc, 73. Stříž, 75. Jeřábek.
ŽK: Florián, P. Chalupa, Komínek (všichni Tře-
bíč). Diváků: 110.
Třebíč: Doležal – Herc, Komínek, Havránek,
M. Chalupa – Ošmera (76. Staněk), Chlup,
P. Chalupa, Dobrovolný – Florián (72. Johnson),
Oura (54. Rybníček). Trenér: Zelníček

Ostatní výsledky: HFK Olomouc – Slovácko B
2:2, Vyškov – Hulín 2:3, Prostějov – Zábřeh 3:0,
Břeclav – Zlín B 1:2, Hlučín – Orlová 1:1, Sigma
Olomouc B – Opava B 2:0, Kroměříž – Líšeň 1:1.

1. Olomouc B 22 15 6 1 60:16 51
2. Zábřeh 22 11 6 5 34:23 39
3. Prostějov 22 11 5 6 42:29 38
4. Kroměříž 22 10 7 5 31:24 37
5. Slovácko B 22 11 3 8 47:41 36
6. Hlučín 22 10 6 6 31:28 36
7. Zlín B 22 10 5 7 40:35 35
8. Uničov 22 8 8 6 33:33 32
9. Hulín 22 9 4 9 40:38 31

10. Vyškov 22 8 4 10 38:37 28
11. Orlová 22 7 7 8 27:28 28
12. HFK Olomouc 22 6 6 10 20:33 24
13. Třebíč 22 7 2 13 20:40 23

14. Líšeň 22 5 7 10 32:40 22
15. Břeclav 22 5 7 10 28:42 22
16. Opava B 22 1 1 20 13:49 4

Příští program
Sobota 2. května (24. kolo): Hulín – HFK Olo-
mouc (15.00), Líšeň – Břeclav, Orlová – Vyškov
(oba 16.30)
Neděle 3. května: Uničov – Kroměříž, Slovác-
ko B – Sigma Olomouc B (oba 10.15), Opava B
– TŘEBÍČ, Zlín B – Prostějov (oba 10.30), Zá-
břeh – Hlučín (16.30)

Divize D
23. KOLO: Hodonín – VRCHOVINA 1:1 (1:0)
Branky: 39. vlastní – 59. Kolařík. BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM – Napajedla 5:3 (3:3)
Branky: 4., 22. a 90. Prášil, 36. Sklenář, 82. Zby-
tovský – 26. a 27. Kovář, 32. Žáček. ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU – Blansko 2:0 (1:0) Branky: 30.
Kunstmüller, 65. Bureš. STARÁ ŘÍŠE – Rosice
3:1 (1:0) Branky: 28. a 48. Kadlec (první z PK),
82. Konate – 75. Ullmann. PELHŘIMOV – VEL-
KÉ MEZIŘÍČÍ 2:1 (0:1) Branky: 82. Čížek (PK),
85. Benda – 45. Simr. Mutěnice – HAVLÍČKŮV
BROD 1:2 (0:1) Branka: 46. Čepil – 3. Sklenář,
65. Míča. Tasovice – SLAVOJ POLNÁ 3:3 (0:1)
Branky: 59. a 90. Helebrant, 74. Paul – 22. Krie-
gsmann, 75. Válek, 89. Kavka.
Zbývající výsledek: Uherský Brod – Otrokovice
1:2.

1. Velké Meziříčí 22 16 4 2 52:14 52
2. Otrokovice 22 12 6 4 43:26 42
3. Havl. Brod 22 11 6 5 41:35 39
4. Bystřice n. P. 22 9 7 6 38:30 34
5. Vrchovina 21 10 4 7 30:22 34
6. Stará Říše 22 9 5 8 25:31 32
7. Hodonín 22 8 6 8 34:27 30
8. Rosice 22 6 10 6 30:25 28
9. Žďár n. S. 22 8 3 11 25:24 27

10. Pelhřimov 22 7 5 10 24:37 26
11. Mutěnice 22 8 2 12 30:45 26
12. Slavoj Polná 22 5 9 8 42:41 24
13. Uherský Brod 22 5 8 9 26:34 23
14. Tasovice 22 6 5 11 22:36 23
15. Blansko 22 5 7 10 22:39 22
16. Napajedla 21 4 5 12 28:46 17

Příští program
Středa 29. dubna (dohrávka 20. kola): VR-
CHOVINA – Napajedla (17.00)
Sobota 2. května (24. kolo): Otrokovice – BYS-
TŘICE NAD PERNŠTEJNEM, Napajedla – Ta-
sovice, HAVLÍČKŮV BROD – PELHŘIMOV, Ro-
sice – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Blansko – Uher-
ský Brod (vše 16.30)
Neděle 3. května: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – STARÁ
ŘÍŠE (10.15), SLAVOJ POLNÁ – Hodonín, VR-
CHOVINA – Mutěnice (oba 16.30)

Bída nekončí: doma opět 0:4!

Světový turnaj v malé kopané: hamburgery,
stovky podpisů i noc ve slavném Las Vegas

Celostátní fotbalové soutěže na Vysočině

Fakta
Dosavadní jarní výsledky
fotbalistů HFK Třebíč

21. 3. Hulín – TŘEBÍČ 1:0
28. 3. TŘEBÍČ – Orlová 0:1
5. 4. Zábřeh – TŘEBÍČ 2:0
11. 4. TŘEBÍČ – Zlín B 0:4
18. 4. Líšeň – TŘEBÍČ 6:0
25. 4. TŘEBÍČ – Uničov 0:4

Bilance
6 zápasů 6 porážek, skóre 0:18


