
Historie  malé  kopané  v naší  zemi  se  traduje  koncem  šedesátých  let  
20.  století.  Organizovaně se týmy začaly střetávat  stále  častěji  a  roku 1971 se
poprvé utkaly o titul mistra ČR. V Pardubicích se malá kopaná začíná psát o rok
později. 

První oficiální turnaj v malé kopané
se  v Pardubicích  uskutečnil  v roce  1972.
Předchůdcem  ligy  malé  kopané  byly
jednodenní  okresní  přebory,  které  se
konaly pravidelně každý rok. Tyto soutěže
pořádala  Tělovýchovně  branná  komise
města  Pardubic.  Vítěz  postupoval  na
krajské  finále,  přeborníci  kraje  na  finále
národní,
kde hráli
o  titul

mistra republiky. 

Na  podzim  roku  1986  vzniká  první
dlouhodobá soutěž v malé kopané. Koná se na
hřišti  SK Dražkovice za účasti  sedmi družstev.
Hraje se pouze „podzim 1986“ systémem každý
s každým jednokolově ve třech termínech. Tato

liga  se
odehrála  „na  zkoušku“  a  byla  zahájením
dlouhodobých  soutěží  malé  kopané
v Pardubicích,  které  od  roku  1987
následovaly.  Liga  se  nehrála  jako  Okresní
přebor. Vítězem této ligy se stal TORF Rosice
nad  Labem.  Již  od  začátku  je  zvyšující  se
zájem  klubů  účastnit  se  MAKO.  Vznikají
postupně další ligy. 

V roce  1993  vzniká  PAMAKO
(Pardubická malá kopaná). Stává se následníkem ligy MAKO a bere pod záštitu
ligu malé kopané v Pardubicích. Řídícím orgánem PAMAKO je STK. Byla vytvořena
nová strategie soutěže, přestupový, registrační, disciplinární řád a nová pravidla
malé  kopané.  První  ročník  ligy  PAMAKO  byl  sehrán  v sezoně  
1993-1994 a přihlásilo se 36 družstev, které byly rozděleny do I. a II. Ligy. Ročníku
v sezoně 2000-2001 se již zúčastnilo 72 týmů.  V  roce 2015 hraje hlavní soutěže
44 družstev, a 12 družstev soutěž veteránskou.



Od roku 2001 se veškeré zápasy PAMAKO hrají  v areálu Hůrka.  V letech
2001 – 2005 na přírodní trávě a od roku 2006 na umělé trávě 3. generace. V roce
2012 byla plocha rekonstruována a položena nová umělá tráva 3.  generace, na
které se hraje dosud. 

Největší úspěchy týmů PAMAKO:

FC Aegon Laguna - Mistr ČR 2006, 

- 3. místo na MČR 2007

- Mistr Evropy 2010

OK Bar Antimuf - Mistr ČR 2007

Tip Credit Skipy Team - Mistr ČR 2011

Tým PAMAKO - FC Laguna



Tým PAMAKO - OK Bar Antimuf

Tým PAMAKO - Tip Credit Skipy Team


