McDonald's Cup | Finále v Ústí nad Labem
Turnaj přináší silné zážitky, říká viceprezidentka AŠSK

Jako první zážitek mi naskočí spokojené a šťastné děti
Je předsedkyní okresní rady
Prahy 1 Asociace školních
sportovních klubů. DAGMAR
WEGNEROVÁ se proto podílí
i na organizaci letošního
21. ročníku McDonald's Cupu.
Jak hlavní pozitivum vidí
symbiózu školy a sportu.
„Propojení s vedením školy je
velmi důležité – a samozřejmě také s dalšími učiteli tělesné výchovy. Jako
první zážitek mi naskočí každoročně spokojené a
šťastné děti,“ oceňuje přínos fotbalového klání,
které letos vyvrcholí Svátkem fotbalu v Ústí nad
Labem.
„Turnaj chápu jako velmi pěknou akci pro děti
prvního stupně základní školy, které tolik sportovních akcí nemají. Nám jde hlavně o sportovní
vyžití dětí a o jejich bezpečnost,“ upozorňuje
organizátorka. (fej)

Asociace školních sportovních klubů považuje McDonald's Cup za svoji vlajkovou loď.
„Vždycky se mi vybaví zapálení malých
dětí, neskutečná radost při setkávání,“ vyzdvihuje viceprezidentka AŠSK SVATAVA
SÁGNEROVÁ.
„Toto klání skýtá možnost i menším školám, aby se dostaly na vysokou úroveň.
Když vidím na krajských kolech, jak přijedou společně autobusem, mají s sebou rodiče, kteří jim fandí... To jsou velmi silné
zážitky,“ popisuje.
Vliv na náboj a emoce mají podle ní také
další faktory.
„Hrají společně děvčata i kluci. Fotbal je
v Česku nejpopulárnější sport a navíc je
turnaj určen nejvděčnějším ročníkům –
soupeří na něm děti z prvního stupně základní školy, které jsou vděčné za jakoukoli
nabídnutou aktivitu,“ tvrdí. (fej)

Ústí je připraveno. Skvěle se tu cítila i repre
Soupeře chceme překvapit, říká
ředitel „domácí“ základní školy

LVÍČATA V ÚSTÍ. Na Městském stadionu v Ústí nad Labem se v poslední době hrají velké zápasy.
Kopala tady také reprezentace do jednadvaceti let. Foto: Deník
JIŘÍ FEJGL

Ústí nad Labem – Samozřejmě řeší především výkony a výsledky Ústí nad
Labem ve druhé fotbalové
lize. Ale také spolu s kolegy
chystá Svátek fotbalu, který
se na Městském stadionu
odehraje na samém konci
května.
„Jsme pyšní, že jsme byli
vybráni jako pořadatel. Věřím, že budeme důstojně
reprezentovat klub i město,“
říká Petr Heidenreich, výkonný ředitel FK Ústí. „Je to
velká akce,“ hodnotí finále
McDonald's Cupu.
Jeho organizaci se věnuje
prakticky už rok. První
schůzka s Asociací školních
sportovních klubů a pořádající agenturou proběhla

v červnu roku
2017. Od té
doby jedou
přípravy na
plný plyn.
„Oni mají
zkušenosti, ale
my také. V Ústí
jsme už měli velké
eventy,“ připomene šéf
Heidenreich, že po zrekonstruování stadionu hostí
město významné zápasy.
Kopala tady ženská reprezentace, výběr do jednadvaceti let, ale také první
mužstvo země. Národní tým
vedený koučem Karlem Jarolímem tady v březnu 2017
sehrál přípravu s Litvou. Po
výhře 3:0 byli hráči spokojení. „Jsme rádi, že lidi přišli
a povzbuzovali nás, odvděčili jsme se jim brankami.

Primátorka Ústí nad Labem

Podpora mládeže je zásadní
Ústí nad Labem –
„Její“ město bude
hostit Svátek fotbalu. Primátorka
Ústí nad Labem
Věra Nechybová
bez rozpaků přijala nad vyvrcholením McDonald's
Cupu záštitu.
„Uděluji ji s obrovskou radostí a nadšením.
Naše děti budou mít příležitost zúčastnit se soutěže
s velkou tradicí a vysokou
úrovní. Setkají se se svými
idoly a budou motivováni
ke sportu,“ vysvětluje.

Máte vy osobně vztah k fotbalu?

Jsem téměř pravidelným
divákem utkání. Fotbal vnímám jako krásnou hru
plnou napětí. (fej)

Praha – Že jde o sport dětí?
O něco méně zajímavého?
S tím na Jiřího Ponikelského,
výkonného ředitele ČT
Sport, nechoďte. Česká televize zařadí ze Svátku fotbalu, finále McDonald's Cupu,
přímý přenos.
Proč jste se tak rozhodli?

My se mládežnickému a
dětskému sportu poslední
tři roky věnujeme. Kromě
McDonald's Cupu vysíláme
Sportovní ligu základní škol,
živě dáváme letní i zimní
Olympiádu dětí a mládeže.
Dětské závody máme také

Kdy a kde se bude
bojovat o Ústí
Krajská finále:
Pondělí 14. května:
KVA – Sokolov, stadion
FC Baník.
PHA – AC Sparta Praha,
TCM Strahov.
Úterý 15. května:
PHA – AC Sparta Praha,
TCM Strahov
STC (Sever) – Neratovice,
TJ Neratovice.
Středa 16. května:
STC (jih) – Vlašim, stadion
FC Graffin.
LIB – Liberec, stadion
FC Slovan.
Čtvrtek 17. května:
HKR – Jičín, Městský
stadion.
UST – Most, FK Baník Souš.
Pátek 18. května:
PLZ – Plzeň, 33. ZŠ T. Brzkové.
JIC – Písek, Fotbalový areál
FC Písek.
Pondělí 21. května:
PAR – Pardubice, stadion
Pod Vinicí.
VYS – Jihlava, stadion
FC Vysočina.
Úterý 22. května:
MSL – Ostrava, ZŠ J. Šoupala.
ZLN – Zlín, stadion Vršava.
Středa 23. května:
OLM – Olomouc, stadion
SK Sigma.
JIM – Brno, ZŠ Janouškova.

Program SF
Velké finále v Ústí
Svátek fotbalu, tedy finále
McDonald's Cupu, se letos
koná v Ústí nad Labem.
Jeho program:

Šéf ČT Sport: Škola a sport patří k sobě

Jak je to s mládežnickým fotbalem?

Podpora mládežnického sportu je pro
nás důležitá, celoroční
sportování dětí podporujeme formou šeků jednotlivým sportovním klubům a oddílům a prostředky
jsme navýšili až na 7,8 milionu korun. Tato podpora je
osvědčená, zaznamenali
jsme výrazný nárůst registrovaných sportujících dětí.

Ústí nad Labem – Už se chystají. Na Základní škole Rabasova v Ústí nad Labem je Svátek fotbalu, který se bude v jejich městě konat na konci května, velkým tématem. „Takových turnajů není nikdy dost. Je to tradiční,
velká a hezká akce,“ těší se na finále McDonald's Cupu
ředitel Michal Kapoun.
Pro ZŠ Rabasova bude vrchol klání nevšední. Zaprvé
se pokusí uspět na trávníku, zadruhé chystá masivní
nájezd na tribuny. Po oba dva dny budou její žáci v hledišti Městského stadionu. „Připravujeme se, ale nerad
bych dopředu prozradil jak konkrétně. Tím bychom
zvýhodnili soupeře a my je chceme trošku překvapit,“
usmívá se pedagog. První den budou na tribunách žáci
druhého stupně, následující druhé a třetí třídy.
Ti poženou především svůj tým, v němž budou hráči
místního FK Ústí nad Labem. ZŠ Rabasova je totiž partnerskou školou druholigového klubu. „Naše spolupráce
funguje na velmi dobré úrovni. Fotbalisty máme ve
čtvrté i páté třídě, ale hlavně na druhém stupni,“ popisuje ředitel Kapoun. (fej)

Česká televize

například hokej, basketbal, volejbal, florbal a samozřejmě
fotbal.

Je pro Ústí sport důležitý?

Město se pyšní nálepkou,
že jsme městem sportu.
Z našeho rozpočtu jde na
sport více než 50 milionů
korun. Pravidelně podporujeme preferované sporty,

V Ústí jsme našli perfektní
zázemí, takže spokojenost,“ liboval si obránce
Ondřej Čelůstka.
Národní mužstvo si –
samozřejmě – zahrálo na
Městském stadionu, kde se
bude konat i Svátek fotbalu.
Stánek v Ústí je po rozsáhlé
rekonstrukci. I proto sem
jezdí reprezentace.
„Stadion je vlastně nový.
Proto nebude problém pojmout takovou akci. Máme
dostatečný počet šaten, nebudeme muset nic mobilně
zařizovat,“ pochvaluje si
Heidenreich.
Také on bude sledovat,
jak si na turnaji povede ZŠ
Rabasova, partnerská škola
klubu. „Naše spolupráce je
výborná,“ pochvaluje si ředitel FK Ústí nad Labem.

Termíny KF

v rámci
Kola pro
život a
S ČT
Sport na
vrchol.
K tomu
máme
jednorázové akce.
Jak bude vysílání vypadat?

Finále by mělo jít v přímém přenosu. Ještě do toho
může zasáhnout tenisové
French Open. Kdyby tam byl
silný zápas s českou účastí,
šel by aktuální záznam
hned po něm. Přímý přenos
bude každopádně na webu.
V televizi jde samozřejmě o
sledovanost. Mají ji mládežnické soutěže dostatečnou?

Odpovídá charakteru pořadu. Není závratná, ale také

není nulová. Čísla nám dělají radost. Například na večerní přenosy z Olympiády
dětí a mládeže se dívá až 80
tisíc lidí. To nemají ani ligy
míčových sportů.
Láká vás na McDonald's Cupu
i propojení sportu a školy?

Přesně tak. Pomáhá to filozofii, že škola a sport patří
k sobě. Je škoda, že v Česku
není víc projektů založených na této podstatě.
Zamlouvá se vám tedy americký model, v němž děti
sportují jen v rámci školy?

Jsem jeho absolutním zastáncem. Je potřeba, aby
děti byly aktivní zároveň při
studiu i sportu. Jsou motivovaní, stávají se hrdiny
školy. Navíc je tam menší
ztráta času, je to pohodlnější i pro rodiče. (fej)

ÚTERÝ 29. KVĚTNA:
14.00: Slavnostní zahájení.
14.30 – 17.30: Utkání v základních skupinách.
STŘEDA 30. KVĚTNA:
9.30 – 12.00: Utkání v základních skupinách.
11.00: Slavnostní nástup
semifinalistů.
11.30 – 12.30: Semifinále,
zápasy o konečné umístění.
12.40 – 13.30: Exhibiční zápas týmu McDonald's a týmu osobností.
14.00: Finále, zápas o
3. místo a utkání o 5. – 8.
místo.
14.30 – 15.00: Slavnostní
zakončení, vyhlášení výsledků.

