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PROJEKT: XIV EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT KNĚŽÍ VE FUTSALU 
 
Evropský futsalový turnaj vznikl v roce 2003 spojením několika skupin kněží z Balkánu a blízkých 
regionů. Po vzájemné dohodě se první ročník uskutečnil v Rakousku. Myšlenka se ujala a 
šampionát pokračoval dál. Šampionáty se nejprve organizovali jednou za dva roky. Od roku 2011 
probíhá šampionát každý rok. Organizující krajina mněla možnost pozvat i další účastníky. Počet 
týmů byl na začátku nižší. Postupně se přidávali další. Tímto způsobem jsme byli pozvání i my. 
Pozvání jsme obdrželi od Slovenska v roce 2016. Turnaje jsme se účastnili už 4 krát. Poprvé v roce 
2016 na Slovensku a následně v Chorvatsku, Itálii a naposled v Černé Hoře. Nyní je před námi už 
14 ročník. 
Turnaje se neúčastní jenom kněží, ale také i biskupové jednotlivých krajin. 
Mezi hráči figurují i samotní biskupové: Maďarsko – Mons. László Kiss – Rigó, diecézní biskup ze 
Szeged, Černá Hora - Mons. Rrok Gjonlleshaj arcibiskup Bar, Slovensko – Mons. Milan Chautur, 
eparcha košické eparchie. 
 
Přehled ročníků a organizujících krajin: 
2003 - Rakousko 
2005 – Chorvatsko 
2007 – Bosna Hercegovina 
2009 – Portugalsko 
2011 – Polsko 
2012 – Maďarsko 
2013 – Slovinsko 
2014 – Bělorusko 
2015 – Rakousko 
2016 – Slovensko 
2017 – Chorvatsko 
2018 – Italie 
2019 – Černá Hora 
2020 – Česká Republika 
 
Cíl setkání: 
Cílem Evropského turnaje není jenom sportovní aktivita. Záměr a celkový smysl šampionátu je 
opřen o setkání v mezinárodním společenství kněží a v prožití zkušenosti kněžské identity uprostřed 
širšího společenství kněží. Prostředkem k tomuto prožitku je společný sportovní, fotbalový zájem. 
Naplněním setkání není jenom vzájemné klání, ale také společný program opřený společné slavení 
liturgie, setkání uprostřed společenství místní církve na čele s biskupy a nakonec také v možnosti 
relaxu a odpočinku od pracovních povinností v kněžské službě. Turnaj tak napomáhá i samotnému 
prohloubení kněžské identity. V neposledním řadě je cílem turnaje také pozitivně přispět 
k celkovému obrazu života kněží a to směrem k veřejnosti. Vydat kladné svědectví kněžského života 
v dnešním světě. Vycházíme i z pozitivního přístupu sv. otce Františka ke sportu jako k nástroji, 
který buduji lidskou důstojnost a rozvíjí nejen osobní otevřenost pro pozitivní hodnoty ale také 
vydává svědectví o těchto hodnotách. 
  
Liturgii zajišťuje kněžský seminář 
  


