Brutus cup 2014
Již 13. ročník tradičního svátečního turnaje v sálovém fotbálku trojic, který je trefně
označován jako Brutus cup, se konal v pondělí 29.12.2014. Místem konání byla jako již tradičně
tělocvična v Damníkově. Turnaje se účastnilo celkem 8 mužstev, která si to nejprve rozdala
v jedné základní skupině stylem každý s každým o nejlepší výchozí pozice pro nasazení do
vyřazovací fáze turnaje. Do vyřazovací fáze turnaje postoupila všechna mužstva s tím, že v 1.
čtvrtfinále se utkalo mužstvo umístěné v základní skupině na 1. místě s mužstvem umístěným na
8. místě. Ve 2. čtvrtfinále se střetlo mužstvo umístěné na 2. místě s mužstvem na 7. místě, ve 3.
čtvrtfinále mužstvo z 3. místa s mužstvem z 6. místa a nejvyrovnanější boj mohl být očekáván ve
4. čtvrtfinále mezi mužstvy na 4. a 5. místě. V další fázi turnaje se pak v 1. semifinále utkali
vítězové 1. a 4. čtvrtfinále a ve 2. semifinále vítězové 2. a 3. čtvrtfinále. Poražení semifinalisté si
to poté rozdali o konečné 3. místo v turnaji a vyvrcholením turnaje bylo finále mezi vítěznými
semifinalisty. Všechny zápasy byly hrány na 2x 3 minuty. Obrovský dík patří zkušenému arbitru
Standovi Šípkovi, který všechny zápasy odřídil s neobyčejným přehledem a všechny zúčastněné
udivoval zejména svým znamenitým citem pro hru.
Po bojích v základní skupině se na 8. pozici umístilo mužstvo Carlos ve složení Martin
Urbánek, Zdeněk Burian a Miloš Novák. Tito borci spolu v této sestavě nastoupili v tomto roce
poprvé, ale díky zkušenostem Martina, který ze zadních řad organizoval hru svého mužstva,
nebyla jejich nesehranost patrná. Pro své soupeře byli nepříjemným protivníkem také pro svou
neobyčejnou bojovnost a obětavost. Za vše hovoří situace, kdy se Zdenda s bolestivou grimasou
složil na palubovku po té, co se mu v křeči podlomila jedna z jeho noh. Po krátkém proklepání a
protažení postižené končetiny ovšem celý turnaj s přehledem jemu vlastním dokončil. Po celý
turnaj se ale tohoto mužstva držela střelecká smůla, kterou až v jejich čtvrtém zápasu za
obrovského aplausu hlavní tribuny protrhl svými dvěma slepenými góly Miloš.
Na 7. pozici se umístilo mužstvo JáNevim tvořené dvěma zkušenými borci, Robertem
Dehnerem a Láďou Straževičem. Oba ve všech zápasech přesvědčovali o svých výjimečných
schopnostech a dovednostech. Na Láďovi stahovačky soupeři za celý turnaj recept nenašli a o
Robertově čtení hry by mohlo být natočeno instruktážní video. Tyto matadory doplnil nováček
Martin Jor. Na Martinovi ovšem nebylo ani trochu znát, že se Brutus cupu účastní vůbec poprvé
ve své kariéře, a na stísněném prostoru nechal vyniknout všechny své přednosti – rychlá práce
s míčem, přehled ve hře, důraz a neuvěřitelná vytrvalost. Škoda jen jeho zranění, kdy z jednoho
tvrdého, ale férového souboje před brankou, odešel s podvrtnutým kotníkem. Věříme ovšem, že
to nebude nic vážného a dá se brzy dohromady. Rádi ho totiž přivítáme i na dalším ročníku Brutus
cupu, kdy nám bude moci předvést další kousky ze svého umění.
Na 6. místě v základní skupině skončilo mužstvo Pepinos tvořené Pepou Krejsarem, Jardou
Novotným a Martinem Pazderkou. Tito borci spolu na Brutus cupu nastoupili již poněkolikáté a
na kvalitní hře jejich mužstva to bylo znát. V jejich hře dominovala precizní defenzivní taktika se
snahou podnikat rychlé brejky a využít tak důrazu a rychlosti Pepi. Muziku před vlastní brankou
tvrdil Jarda, kterému nedělalo problém zbavit se rychlou kličkou protihráče a přesnými
přihrávkami zásobovat své ofenzivně laděné spoluhráče, Pepu a Martina. Většina finálních
přihrávek do zakončení byla vyslána z nohy Martina, který nejednou své protihráče překvapil
originalitou řešení, problém mu ovšem nedělala ani kontrola míče a hra jeden na jednoho.
Na místě 5. se umístil PomerančTeam ve složení Lukáš Petruň, Bobeš Dušek, Pavel Štochl.
Toto mužstvo bylo tvořeno borci, kteří jsou pravidelnými účastníky Brutus cupu a úterních
fotbálků a na jejich hře to bylo sakra cítit. Svým soupeřům dělali problém zejména svým aktivním
pojetím hry, kdy bojovali o každý, byť zdánlivě ztracený, míč. Nejedno mužstvo se nedokázalo
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srovnat s nesmlouvavou, přičemž čistou hrou Bobše u hrazení, vytrvalostí a nezdolnou vůlí Pavla
a rychlostí Lukáše, jehož jednoduchá řešení složitých situací mnohdy leckoho překvapila.
Na 4. místě se umístili borci z rodinného klanu Suchomelovců s mužstvem JS. V mužstvu si
společně zahráli Pepa Suchomel st., Pepa Suchomel ml. a Honza Suchomel. V tomto mužstvu
měl na starosti střílení gólů rtuťovitý Honza, s nímž si málokterá obrana věděla rady, a který se
stal nejlepším střelcem turnaje s 20 góly (i proto, že alternoval v mužstvu Tupouni, kde
nahrazoval Pavla Petruně). Ze zadních řad byl podporován Pepou st. a Pepou ml. Pepa st. všechny
přihlížející přesvědčil jednak o své výborné schopnosti udržet se na míči i v nelehké situaci a také
o tom, že pro něj není problém zakončit z jakékoliv pozice. Pepa ml. své dva spoluhráče
podporoval zejména precizním odebíráním balónů soupeřům a zakládáním rychlých útočných
výpadů. Tito borci se zprvu rozjížděli pomaleji, ale jejich chvíle měla teprve přijít ve vyřazovacích
bojích.
3. místo obsadilo mužstvo ŠipCim ve složení Matěj Šípek, Jakub Šípek a Honza Cimburek,
který nahradil Standu Šípka, jenž se momentálně nachází ve stavu zraněných. Na klucích bylo
hned ze začátku turnaje vidět, že vytváření si gólových šancí a střílení gólů jim nedělá sebemenší
problém. Jejich soupeřům dělal problémy jejich pohyb a s vývojem turnaje i jejich důraz. O ten se
staral zejména Honza, který před svou brankou nedal soupeřům ani milimetr volného prostoru.
V tomto ho zdatně doplňoval Kuba, který svými rychlými výpady zaměstnával soupeřovi obrany, a
když se právě nedostával k zakončení, předkládal krásné přihrávky Matymu. Ten si s nimi věděl
vždy rady a z jeho rychlého pohybu a „Zidanovek“ se možná ještě teď točí jeho soupeřům hlavy.
Na 2. místě ve skupině se umístilo mužstvo Horňáci v tradičním složení Tomáš Motyčka, Jiří
Kyral a Lukáš Krejsar. Toto mužstvo oproti zvyklostem přeskupilo řady, kdy si rozehru vzal na
starosti Jirka, jehož překvapivé přihrávky za obrany soupeřů v základní skupině na soupeře platili.
Jak ovšem sám řekl, škoda jen jeho vlastních gólů, kterých bylo za celý turnaj asi 5 V útoku i
v obraně byl jako vždy na správném místě průbojný a důrazný Tomáš, který se stal s 18 góly
druhým nejlepším střelcem turnaje. Tuto dvojici se snažil přesnými přihrávkami doplňovat Lukáš,
který v turnaji vstřelil 15 gólů a byl třetím nejlepším střelcem turnaje.
Na 1. místě ve skupině skončili loňští vítězové Tupouni ve složení Petr Urbánek, Pavel Šípek a
Pavel Petruň. Toto mužstvo od začátku turnaje potvrzovalo roli favorita, když sázelo na
osvědčenou taktiku s bezchybnou a překvapivou rozehrou od své branky, kterou si vzal tradičně
na starost Pavel P. Střed hřiště a prostor u hrazení svým čtením hry, důrazem v osobních
soubojích a přesnou přihrávkou opanoval Pavel Š. V útoku si zkušeně počínal Petr, který svou
rychlostí a úniky podél hrazení činil všem soupeřům velké problémy. V některých zápasech musel
Pavla P. nahradit Honza Suchomel.
Ve vyřazovacích bojích si v 1. čtvrtfinále poradili Tupouni s Carlosem 5:0. Na mužstvu Carlos
se projevila únava z předchozího průběhu turnaje a i když nedali svou kůži zadarmo, tak obsadili
konečné 8. místo, za které se ale rozhodně nemusí stydět.
Ve 2. čtvrtfinále bylo k vidění drama, které se rozhodlo až v prodloužení. Horňáci v něm
udolali JáNevim 5:3. Velkou vzpruhou pro JáNevim bylo angažováni Pavla Petruně na tento
zápas, místo zraněného Martina Jora. Horňákům v tomto složení činili značné problémy, když
dokázali ze stavu 3:1 srovnat v závěru na 3:3. Horňáci ovšem dvěma góly v prodloužení stvrdili
svůj postup do semifinále. Mužstvo JáNevim tak skončilo na 7. místě, i když za svou bojovnost
v tomto zápase by si zasloužilo lepší umístění.
Ve 3. čtvrtfinále porazili ŠipCim mužstvo Pepinos 3:1. V tomto zápase už byla zřejmá značná
únava borců z mužstva Pepinos a mladíci z mužstva ŠipCim toho dokázali dokonale využít.
Mužstvo Pepinos tak, i přes některé velmi vydařené výkony ve skupině, skončilo na 6. místě.
Ve 4. čtvrtfinále na sebe narazili mužstva JS a PomerančTeam, kdy mužstvo JS zvítězilo 5:0.
Tento zápas rozhodl důraz Pepy st. v brankovém prostoru a rychlost Honzy. V tomto zápase mohl
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PomorenčTeam litovat svých neproměněných šancí, které by mu umožnili držet se soupeřem
krok. Ovšem prohra s budoucím vítězem turnaje a umístění na 5. místě nemusí PomerančTeam
až tak mrzet.
V 1. semifinále se utkali Tupouni s mužstvem JS, které Tupouni překvapivě prohráli 2:3.
Nutno ale podotknout, že postup do finále si mužstvo JS poprávu zasloužilo. Dokonale totiž
využili zranění Petra Urbánka (fialový malíček na noze, už nevím na které), kterého nahradil Lukáš
Petruň, a únavu Pavla Petruně, které mužstvu Tupounů nabořilo taktiku do té míry, že nebyli
schopni zachytávat rychlé brejky zejména Honzy Suchomela a pokrývat důrazné Pepu Suchomela
st. a ml.
Ve 2. semifinále si bez větších komplikací poradilo mužstvo ŠipCim s Horňáky v poměru 4:1.
Pohyblivým a technicky dobře vybaveným borcům Matymu a Jakubovi, které doplnil důrazný
Honza, Horňáci fyzicky nestačili a museli vzít za vděk souboj o 3. místo.
V souboji o 3. místo podlehli Horňáci Tupounům v poměru 1:3, kdy výsledek korigovali až
trefou v závěru. Pro toto utkání zbylo více fyzických i psychických sil Tupounům, kteří si díky
snadným a rychlým gólům 3. místo vzít nenechali. V tomto utkání už byla na Horňácích, kteří se
museli spokojit s nepopulárním bramborovým umístěním, patrná značná únava.
Ve finále mužstvo JS zaslouženě porazilo mužstvo ŠipCim v poměru 4:1. Borci JS se totiž
vydali ze zbytku sil a svým důrazem v brankovém prostoru toho mužstvu mladíků příliš nedovolili.
Mužstvo ŠipCim tak skončilo na krásném 2. místě a vítězem Brutus cupu 2014 se stalo
překvapivě, ale zcela po zásluze mužstvo JS.

Děkujeme všem za účast a těšíme se nashledanou na příštím ročníku.
V Damníkově dne 10.1.2015
Lukáš Krejsar
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