McDonald's Cup | Vzpomínka na Turín
Setkání s hvězdami děti kvitují s obrovským povděkem
Letos je před ním velká výzva. VÁCLAV PĚKNÝ,
pedagog ze Základní školy Rabasova v Ústí nad
Labem, se stal ředitelem Svátku fotbalu, jež se
bude konat v jeho městě.
„Kolem McDonald's Cupu se motám už nějakých patnáct let,“ vykládá. „Na finále se vždycky
těším, na výkony těch malých fotbalistů. Je zajímavé sledovat šikovné hráče, vždyť už i v reprezentaci hrají kluci, kteří vzešli z McDonald's
Cupu,“ připomíná.
Při finále ho vždy zaujme také zápas, v němž
se představí internacionálové. Vloni to byli
v Plzni například Pavel Nedvěd, Vladimír Šmicer,
Jan Koller. „Setkání s hvězdami děti kvitují
s obrovským povděkem. Udělají si fotku...
Samozřejmě je to může motivovat i dál,“ vyzdvihuje Pěkný. „Ale celý Svátek fotbalu je společenská událost, na níž se sejde většina organizátorů z okresů i krajů,“ těší se na poslední
květnové dny ředitel finálového klání. (fej)

Dvacet let s turnajem: Patří ke květnovým dnům
Je okresním garantem McDonald's
Cupu v Jihlavě. JOSEF ZÁRUBA
proto bedlivě sleduje, kam to dotáhli hráči, kteří si turnaj jako děti
zahráli. Tak například Lukáš Masopust – s ním a také bývalým
obráncem Jihlavy a Slavie Ondřejem
Šourkem (vlevo) je Záruba na
snímku – nyní kope za Jablonec a
mihl se v národním mužstvu. „Turnaj hrál i Michal Rabušic,“ připomene Záruba dalšího ligistu, který
prošel Jihlavou, Brnem či Libercem.
„Pro mě jsou ale největším zážitkem okrsková a okresní kola, kterých se zúčastní děti z vesnic a malých škol a pro které je to první velké seznámení se
sportem,“ říká okresní garant. „Turnaj už je taková tradice, patří ke květnovým dnům.
Děcka se těší, berou to za své. Ke škole mají možná ještě větší vazbu než ke klubům,
v nichž hrají,“ přemítá muž, jenž se McDonald's Cupu věnuje od 2. ročníku. Letos tedy
slaví dvacáté výročí. (fej)

Být jako Nedvěd, sní poslední vítězové
Kluci z Hradce si užili
zápas velkého Juventusu Turín a potkali se
s Pavlem Nedvědem.
JIŘÍ FEJGL

Turín – Jasně ovládli
McDonald's Cup, loňský
Svátek fotbalu v Plzni byl

v jejich režii. Proto kluci
z královéhradecké ZŠ Sever
dostali velkou odměnu.
V listopadu vyrazili do
Turína, kde sídlí černobílý
gigant: Juventus.
Viděli jeho zápas s Beneventem, ale především se
potkali s Pavlem Nedvědem,
jedním ze dvou českých držitelů Zlatého míče, nyní
ředitelem slavného klubu a
patronem minulého ročníku
turnaje. Díky jeho osobě se
cesta změnila ve studijní
pobyt. Malí fotbalisté viděli,
jak velkou personou Nedvěd
v Itálii je. Jak daleko to mohou dotáhnout.
„Chtěl bych být slavný
jako on,
žádné
stinné
stránky
nevidím,“
říkal
Honza
Chaloupek, jeden
z vítězů.
„Budu
se snažit,“ slíbil
za všechny.
Páťáci a šesťáci
vedení pedagogem
Václavem Šrámkem a
trenérem Martinem
Štěpánem se s bývalým kapitánem
národního mužstva
potkali na tribuně a
v muzeu Juventusu,
kde zažili pravé
italské fotbalové šílenství. Takový
poprask Gran-

de Paolo v muzeu způsobil.
Když přišel za kluky, další
návštěvníci byli doslova
v extázi.
„Chodili za ním jako ocas
za psem,“ vystihl trefně situaci Vojta Hrnčíř, kluk
s pochopitelnou přezdívkou
Hrnec.
„Idoly, vzory jsou pro ně
moc důležité,“ konstatoval
Štěpán, trenér mládeže
v hradeckém klubu. „Pan
Nedvěd je obrovská persona
světového fotbalu. Flákače
to možná nezmění, ale hráče, kteří mají motivaci a
chtějí to někam dotáhnout,
může on jako osobnost inspirovat,“ vysvětlil kouč.
„Je dobrej, skvělej chlap,“
zhodnotil chování fotbalové
legendy Adam Binar, nejlepší střelec týmu.
VZDĚLÁNÍ A FOTBAL
Vítězové jsou žáky školy, jež
už léta spolupracuje
s FC Hradec, týmem, který
tak nějak stabilně osciluje
mezi první a druhou ligou.
Vítězný celek nebyl složený
jen z hráčů největšího klubu,
ale také z dalších – z hradecké Slavie i Sokola Třebeš.
Ti všichni mají fotbalové
cíle, ale nesmí zapomínat na
školu. „Vzdělání jde ruku
v ruce s fotbalem. Rozhodně
nestojíme o to, aby se říkalo, že je to tu hlupák vedle
hlupáka a nikdo se neučí,“
vzkázal jasně Štěpán, který
je vedoucím klubové akademie a na Severu je prakticky každý den.
Nástupce posledních vítězů čeká podobný zážitek,
cesta do Dortmundu.

Podpora sportu
dětí je důležitá

Společnost Sportisimo
je dlouholetým partnerem McDonald's Cupu.
„Líbí se nám podpora
mladých fotbalistů (a fotbalistek),
kteří se dostávají od
různých forem pasivní,
například digitální zábavy k pohybu,“
říká marketingový manažer Zdeněk Morávek.
Co je na turnaji zábavné?

Otázkou spíše je, co je
na něm nezábavného.
Program je skvěle připraven a organizován.
Těší se zájmu veřejnosti,
žákům škol dává možnost zdravě si zasoupeřit
s vrstevníky a věřím, že i
pro učitele je to příjemné
zpestření školního roku.
A co je nejpřínosnější?

Podpora sportování
mezi dětmi. To je
v dnešní době přemíry
digitální zábavy velmi
důležité, a to především
pro jejich další rozvoj.
Proč jste si vybrali fotbal?

Fotbal je pro nás důležitá kategorie, je to
český národní sport.
Podpora projektu v této
oblasti nám dává smysl.
Co váš vztah k fotbalu?

NA JUVENTUS. Kluci z hradecké ZŠ Sever, vítězové loňského
McDonald's Cupu, vyrazili za odměnu do Turína. Potkali se také
s držitelem Zlatého míče Pavlem Nedvědem. Foto: McDonald's Cup

Do dvaceti let jsem
fotbal hrál závodně. Poté
jsem se přesunul už jen
mezi fanoušky. Dění ve
fotbale ale dál aktivně
sleduji. (re)

