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Vážení sportovní přátelé,

rozhovor o sportu a o životě

rád bych co nejsrdečněji
poblahopřál Asociaci
školních sportovních klubů
České republiky a místnímu
pražskému organizačnímu
výboru ke skvělé organizaci
mistrovství světa ve fotbale
studentů středních škol
2017.
Jsem velmi vděčný, že
Česká republika aktivně
pořádá akce, letos to byl
fotbal a příští rok to bude
volejbal. Děkuji za zohlednění požadavků na poslední chvíli
a za špičkovou úroveň.
Zorganizovali jste jedno z největších mistrovství světa
studentů středních škol v kalendáři akcí International School
Sport Federation (ISF) a udělalo na nás obrovský dojem, jak
se tým postaral o delegace a připravil pro ně ty nejlepší
podmínky. Dostal jsem skvělou zpětnou vazbu od družstev
i z elektronického hodnocení, které si ISF dělá. Za to vše vám
náleží velký dík.
Rád bych vám poděkoval za spolupráci s partnery ISF a se
sponzory, za vaši pohostinnost i za spolupráci s ISF
a technickou komisí. Předejte prosím vyjádření mé vděčnosti
i všem zapojeným organizacím na místní a celostátní úrovni,
zaměstnancům a rovněž dobrovolníkům.
Ještě jednou bych rád vyjádřil velké poděkování a ocenění
pražskému organizačnímu výboru, dobrovolníkům,
zaměstnancům a všem ostatním, kteří udělali maximum pro
to, aby všechny delegace měly zajištěny ty nejlepší podmínky.
S úctou

HVĚZDA

FOTBAL? NIKDY JSME
NEMĚLI DOST!

Na co nejraději z téhle doby vzpomínáš? Sentiment
dětské roky ponechává v oparu bezstarostnosti.
Taky to byly nejhezčí roky. Všechno je poprvé, osaháváš
si život, chytáš první zkušenosti, učíš se. Ale to si
všechno uvědomíš s odstupem doby. Vzpomínám na
svého kamaráda Tomáše Pěčka, jak jsme si rozdělili týmy,
jeden byl Real Madrid, druhý třeba Liverpool a kopali
jsme jen ve dvou na asfaltovém házenkářském hřišti. Od
brány k bráně, nahoru dolů, nikdy jsme neměli dost.

„Měl jsem štěstí na lidi; že jsem hrál v Itálii, za to může Pepík Žaloudek,“
říká Pavel Nedvěd, světová fotbalová legenda, patron letošního školského
fotbalového „Mekáče“.
éně talentu, ale o to víc zarputilosti, vůle a srdce. Stručný
výčet toho, co vložily sudičky
do vínku Pavla Nedvěda,
patrně nejslavnějšího českého fotbalisty
všech dob. Kapitán národního týmu, vicemistr Evropy, ikona italského Juventusu,
jednoho z nejlepších klubů světa, držitel
Zlatého míče 2003; dosáhl téměř všeho,
co jen si může každý fotbalista přát.

M

Obyčejný kluk ze západočeské Skalné,
pohraničního městečka, kde bydlí sotva dva
tisíce obyvatel, který kdysi dávno utíral slzičky do polštáře, když ho rodiče poslali do
velkého světa a jemu se přece jen stýskalo.
Kluk, co si nadával, že je týmu k ničemu,
protože často dostává červené karty.
Vždycky zatnul zuby, vyhecoval se. Před pár
dny předával ceny finalistům McDonald’s
Cupu na Svátku fotbalu v »jeho« Plzni, byl

tu jen na skok z Turína, ale nadělal spoustu
radosti, vyfotil se každým, kdo chtěl, rozdal
stovky podpisů. Nikoho neodmítl.
Pavle, zažil jsi jako kluk podobný turnaj?
Turnaj takového významu za nás nebýval,
v osmdesátých letech jednak nebyl v Československu McDonald’s. A pak se také
hrálo víc na regionální úrovni. My se
vždycky těšili na mezitřídní zápasy
a utkání mezi školami ze sousedních měst.
Moje Skalná, sousední Plesná, velký Cheb.
Hrávalo se venku i v hale, bývaly to šlágry,
prestižní, vyhecované. Holky ze školy fandily, z barevných papírů a kartonů jsme vystřihovali vlaječky, bývaly to svátky.
V kolika letech jsi začínal s fotbalem?
Ve čtyřech letech. Byl jsem poměrně živé,
neposedné dítě, tak mě rodiče poslali
s míčem na hřiště. Tam jsem měl možnost
vybít si to obrovské množství energie,
které ve mně bylo.

„

Zlobil jsi?
Nebyl jsem vyloženě uličník, měl jsem jen
moc té energie a to víš, někdy se nějaká
lumpárna udála. Ale nic zlého, spíš klukoviny.
Kdo byl tvůj první trenér?
Táta, to je přece jasné. V Tatranu Skalná
jsme kopali na škvárovém hřišti až do tmy.
Máma nás honila domů na večeři.

“

Fotbal
je zábava, životní
náplň, filozofie.
Je to o emocích,
radosti
i smutku
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Laurent Petrynka
prezident International School Sport Federation

Co pro tebe fotbal znamená?
Odjakživa zábava, později životní náplň, filozofie. Na fotbalu a dění okolo můžeš demonstrovat cokoli. Podstatou
je, že ti vždycky pomůže tým, že tě píle a úsilí dostane
výš. Je to o emocích, radosti i smutku.
Také, že musíš mít štěstí na lidi, bez nich je cesta
nahoru mnohem těžší…
To je pravda. Já měl výjimečného trenéra Pepíka Žaloudka. O něm přece vždycky mluvím, bez něho bych se
nedostal nikdy tak daleko.
Bydleli jste u něho přes prázdniny, měl vás, největší talenty, za své.
Ano, je to tak. On obětovat fotbalu celý život. Druhého
takového nepotkáš. Jezdili jsme z Plzně do Nýřan, kde
bydlel a jeho maminka nám vařila, protože jsme byli hubení až běda. Vykrmovala nás, ale on nás pak na hřišti
honil a všechno z nás dostal.
Byl svým způsobem vizionář.
Určitě! Pozor, to nebyl žádný strejda, on sledoval holandskou školu, vytvářel si vlastní styl, předběhl dobu o dvacet let. Když jsem přestoupil do Itálie, dělali jsme tam ta
samá cvičení. Na koordinaci pohybu, na posílení partií,
které zdánlivě jako fotbalista nepotřebuješ.
Co to například bylo?
Třeba obyčejné skluzy. Odebrat čistě balón, vypíchnout
ho a rovnou se s ním rozjet dopředu, kreativně. Neztrácet
čas, nebrzdit hru. Převzít balón v pohybu dopředu. Pamatuju, jak jsme museli vykopnout míč, udělat kotrmelec a zpracovat.
Také dbal na to, abys měl splněné vždy školní povinnosti, než půjdeš na trávník…
Chtěl, aby z nás vyrostli nejen dobří fotbalisté, ale i slušní
lidé. Ve všední dny jsem v Plzni bydlel na intru, o víkendech jsem přespával u Žaloudkových. Bylo to tvrdé,
domů jsem se moc nedostal, ale vyplatilo se.
Jaká je tvoje první vzpomínka na trenéra Žaloudka?
Bylo mi třináct, ještě ani nehrál v Plzni. Ale dostal jsem
se do českého výběru, který zrovna Pepa Žaloudek trénoval. Přišel na pokoj a povídá: Víte, kdo jsem? Koukám
na něj, přemýšlím a tipuju: Asi masér, ne? Později jsme
se tomu vždycky smáli.
Zatrhl ti prý příliš rychlý přestup do Sparty, je to
pravda? Nebyl to risk, že už druhá nabídka nemusí
přijít?
Bylo to tak. Táta tehdy podepsal přestup. Nebyl jsem doma,
nemohl jsem do toho mluvit. Ale Žaloudek zavolal na
Spartu, že mám na takový klub ještě čas a nikam nejdu.
Řekl, že si nejdřív musím dodělat maturitu a pak půjdu dál.
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4/2017 7

10 Mistrovství světa ISF 2017
světový šampionát škol v Praze

12 Sportovní liga základních škol
finále v minifotbalu v Kroměříži

14 McDonald’s Cup
finálový Svátek fotbalu v Plzni

16 Pohár Josefa Masopusta
středoškolské finále v Praze

18 Rozhovor s pedagogem
Josef Čurda
FOTO NA OBÁLCE
McDONALD’S CUP

Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.

DO TOHO!, Magazín školního sportu. Číslo:4 / 2017, zdarma. Vydává: Asociace školních sportovních klubů
ČR, z.s., José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, IČ: 45773688, vychází 6x ročně (aktuální vydání
22. 6. 2017). Redakce: šéfredaktor Petr Kocek, koordinátorka Dana Soukupová, grafika Otto Šleger.
Redakční rada: Blanka Ježková, Drahomíra Jiráková, Petr Kocek, Ladislav Petera, Svatava Ságnerová,
Dana Soukupová. Kontakt na redakci: soukupova@assk.cz
Registrace: MK ČR E 22660

www.assk.cz

facebook.com/asskcr

Hlavní partneři

Mediální partneři

Partneři

INFO

LETEM ŠKOLNÍM FOTBALOVÝM SVĚTEM
PROSLUNĚNÁ KVALITA
Středočeské krajské kolo žákovského McDonald’s Cup se v polovině května konalo na neratovickém stadionu, zúčastnilo se
ho celkem 12 postupujících škol ze šesti okresů. V mladší kategorii nakonec zvítězilo družstvo ze ZŠ a MŠ z Mladé Boleslavi

a ve starší kategorii do republikového finále postoupila ZŠ T. G.
Masaryka z Poděbrad. Fotbalový turnaj se moc povedl, celý den
svítilo sluníčko a děti předváděly úžasné výkony. Velká pochvala
patří všem participujícím.
Soňa Skřípská

JIHLAVSKÉ DOUBLE
V areálu Na Stoupách v Jihlavě se odehrála republiková kvalifikace Sportovní ligy ZŠ v minifotbalu. Mezi kluky o postupu na republikové finále rozhodl poslední zápas mezi
naší domácí školou a Pardubicemi. Hosté šli do vedení, do
poločasu se nám podařilo vyrovnat. V druhém dějství byla
na našich chlapcích vidět větší touha po vítězství a zvítězili
jsme 4:1. V kategorii dívek rozhodl o postupu také zápas
s Pardubicemi. Od začátku jsme potvrzovali roli favorita
a v poločase vedli 3:0. Druhé dějství se proměnilo v exhibici
a naše holky si s chutí zastřílely. Vítězství 13:0 bylo zasloužené. Děkujeme našim žákům za perfektní reprezentaci
školy a gratulujeme k postupu na finále do Kroměříže.
ZŠ Evžena Rošického, Jihlava

MODERÁTOR NA STRAHOVĚ
Zástupci pražských ZŠ se v McDonald’s Cupu utkali na Strahově v krajském finále Prahy. Fotbal byl k vidění kvalitní, počasí přálo a organizace byla bezchybná. Všem poblahopřáli
a ceny předávali bývalí reprezentanti Martin Hašek a Lukáš Zelenka. Turnaj s vtipem a přehledem moderoval Martin Hrdinka. “Baví mě sledovat kluky, jak se zápalem bojují o každé
umístění. Je to pro ně čest zahrát si na našich nejlepších stadiónech, vlastně jim závidím, já jsem to nikdy nezažil. Za tu dobu,
co takto od mikrofonu turnaj sleduji, musím říct, že kluci hrají
taktičtěji, jsou lépe připravení, turnajem prošla většina současných reprezentantů. Moderuji tady už popatnácté a myslím si,
že český fotbal je zásluhou tohoto báječného projektu na dobré
cestě k úspěchům i na mezinárodní scéně,“ uvedl populární
spíkr.
Stanislava Dufková
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ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA
Třídenního krajského finále Prahy o Pohár Josefa Masopusta se
na hřišti ČAFC utkalo osm vítězných škol z osmi okresních klání
celkem 48 fotbalových týmů. K vidění byl pohledný fotbal středoškolských studentů, bezchybná organizace pod vedením ředitelky turnaje Ivany Černohorské a přísní, ale spravedliví rozhodčí. První místo obhájili loňští vítězové, studenti SOŠ pro
administrativu EU, kteří ve finále vyhráli 1:0 nad SOŠ stavební
a zahradnickou Jarov. Trenér vítězů, učitel tělocviku Tomáš Hosnedl oceňoval, že všichni hráli s nadšením a velmi dobře takticky. Ale tak to bylo u všech týmů, až na výjimky totiž všichni
hrají fotbal závodně. Ovšem pravda je, že ne všechny kluby své
hráče na turnaj pustily, a že některým školám chyběli studenti
ze 4. ročníku, kteří měli maturity. Tím však nikdo své případné
neúspěchy neomlouval.
Stanislava Dufková

PROMRZLÍ STŘEDOŠKOLÁCI
Deštivé a chladné počasí přivítalo poslední dubnovou středu
čtyři fotbalové týmy, bojující o vítězství v krajském kole Poháru
Josefa Masopusta. Turnaj probíhal na hřišti HS Kroměříž na
povrchu s umělou trávou, na kterém odehráli středoškolští fotbalisté 6 utkání. Teprve poslední zápas rozhodl o konečném
pořadí regionálního klání: do kvalifikace o postup do republikového finále postoupili hoši ze SOŠ a Gymnázia Staré Město,
kteří pak reprezentovali Zlínský kraj při květnovém turnaji
v Jeseníku. Všem účastníkům patří poděkování za předvedené
výkony, dík směřuje také k rozhodčím a pořadatelům z HS Kroměříž za bezproblémové řízení utkání a kvalitní zázemí celé
akce.
Svatava Ságnerová

FOTBAL
V HLAVNÍ ROLI
Toto vydání magazínu Do toho! je
už čtvrtým fotbalovým speciálem,
který před prázdninami vyšel.
Chcete-li si zavzpomínat a připomenout, jak školský fotbalový čas
šel v uplynulých letech, tak je to
jednoduché. Stačí si v přehledném
elektronickém archivu časopisů
na webu AŠSK dotyčná tři předcházející fotbalová čísla vyhledat,
znovu si je prolistovat a přečíst:
www.assk.cz/pr-media/
casopis-do-toho/
(red)
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FOTBAL? NIKDY JSME
NEMĚLI DOST!
„Měl jsem štěstí na lidi; že jsem hrál v Itálii, za to může Pepík Žaloudek,“
říká Pavel Nedvěd, světová fotbalová legenda, patron letošního školského
fotbalového „Mekáče“.
éně talentu, ale o to víc zarputilosti, vůle a srdce. Stručný
výčet toho, co vložily sudičky
do vínku Pavla Nedvěda,
patrně nejslavnějšího českého fotbalisty
všech dob. Kapitán národního týmu, vicemistr Evropy, ikona italského Juventusu,
jednoho z nejlepších klubů světa, držitel
Zlatého míče 2003; dosáhl téměř všeho,
co jen si může každý fotbalista přát.
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Obyčejný kluk ze západočeské Skalné,
pohraničního městečka, kde bydlí sotva dva
tisíce obyvatel, který kdysi dávno utíral slzičky do polštáře, když ho rodiče poslali do
velkého světa a jemu se přece jen stýskalo.
Kluk, co si nadával, že je týmu k ničemu,
protože často dostává červené karty.
Vždycky zatnul zuby, vyhecoval se. Před pár
dny předával ceny finalistům McDonald’s
Cupu na Svátku fotbalu v »jeho« Plzni, byl

tu jen na skok z Turína, ale nadělal spoustu
radosti, vyfotil se každým, kdo chtěl, rozdal
stovky podpisů. Nikoho neodmítl.
Pavle, zažil jsi jako kluk podobný turnaj?
Turnaj takového významu za nás nebýval,
v osmdesátých letech jednak nebyl v Československu McDonald’s. A pak se také
hrálo víc na regionální úrovni. My se
vždycky těšili na mezitřídní zápasy
a utkání mezi školami ze sousedních měst.
Moje Skalná, sousední Plesná, velký Cheb.
Hrávalo se venku i v hale, bývaly to šlágry,
prestižní, vyhecované. Holky ze školy fandily, z barevných papírů a kartonů jsme vystřihovali vlaječky, bývaly to svátky.
V kolika letech jsi začínal s fotbalem?
Ve čtyřech letech. Byl jsem poměrně živé,
neposedné dítě, tak mě rodiče poslali
s míčem na hřiště. Tam jsem měl možnost
vybít si to obrovské množství energie,
které ve mně bylo.

„

Zlobil jsi?
Nebyl jsem vyloženě uličník, měl jsem jen
moc té energie a to víš, někdy se nějaká
lumpárna udála. Ale nic zlého, spíš klukoviny.
Kdo byl tvůj první trenér?
Táta, to je přece jasné. V Tatranu Skalná
jsme kopali na škvárovém hřišti až do tmy.
Máma nás honila domů na večeři.

“

Fotbal
je zábava, životní
náplň, filozofie.
Je to o emocích,
radosti
i smutku
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Na co nejraději z téhle doby vzpomínáš? Sentiment
dětské roky ponechává v oparu bezstarostnosti.
Taky to byly nejhezčí roky. Všechno je poprvé, osaháváš
si život, chytáš první zkušenosti, učíš se. Ale to si
všechno uvědomíš s odstupem doby. Vzpomínám na
svého kamaráda Tomáše Pěčka, jak jsme si rozdělili týmy,
jeden byl Real Madrid, druhý třeba Liverpool a kopali
jsme jen ve dvou na asfaltovém házenkářském hřišti. Od
brány k bráně, nahoru dolů, nikdy jsme neměli dost.
Co pro tebe fotbal znamená?
Odjakživa zábava, později životní náplň, filozofie. Na fotbalu a dění okolo můžeš demonstrovat cokoli. Podstatou
je, že ti vždycky pomůže tým, že tě píle a úsilí dostane
výš. Je to o emocích, radosti i smutku.
Také, že musíš mít štěstí na lidi, bez nich je cesta
nahoru mnohem těžší…
To je pravda. Já měl výjimečného trenéra Pepíka Žaloudka. O něm přece vždycky mluvím, bez něho bych se
nedostal nikdy tak daleko.
Bydleli jste u něho přes prázdniny, měl vás, největší talenty, za své.
Ano, je to tak. On obětovat fotbalu celý život. Druhého
takového nepotkáš. Jezdili jsme z Plzně do Nýřan, kde
bydlel a jeho maminka nám vařila, protože jsme byli hubení až běda. Vykrmovala nás, ale on nás pak na hřišti
honil a všechno z nás dostal.
Byl svým způsobem vizionář.
Určitě! Pozor, to nebyl žádný strejda, on sledoval holandskou školu, vytvářel si vlastní styl, předběhl dobu o dvacet let. Když jsem přestoupil do Itálie, dělali jsme tam ta
samá cvičení. Na koordinaci pohybu, na posílení partií,
které zdánlivě jako fotbalista nepotřebuješ.
Co to například bylo?
Třeba obyčejné skluzy. Odebrat čistě balón, vypíchnout
ho a rovnou se s ním rozjet dopředu, kreativně. Neztrácet
čas, nebrzdit hru. Převzít balón v pohybu dopředu. Pamatuju, jak jsme museli vykopnout míč, udělat kotrmelec a zpracovat.
Také dbal na to, abys měl splněné vždy školní povinnosti, než půjdeš na trávník…
Chtěl, aby z nás vyrostli nejen dobří fotbalisté, ale i slušní
lidé. Ve všední dny jsem v Plzni bydlel na intru, o víkendech jsem přespával u Žaloudkových. Bylo to tvrdé,
domů jsem se moc nedostal, ale vyplatilo se.
Jaká je tvoje první vzpomínka na trenéra Žaloudka?
Bylo mi třináct, ještě ani nehrál v Plzni. Ale dostal jsem
se do českého výběru, který zrovna Pepa Žaloudek trénoval. Přišel na pokoj a povídá: Víte, kdo jsem? Koukám
na něj, přemýšlím a tipuju: Asi masér, ne? Později jsme
se tomu vždycky smáli.
Zatrhl ti prý příliš rychlý přestup do Sparty, je to
pravda? Nebyl to risk, že už druhá nabídka nemusí
přijít?
Bylo to tak. Táta tehdy podepsal přestup. Nebyl jsem doma,
nemohl jsem do toho mluvit. Ale Žaloudek zavolal na
Spartu, že mám na takový klub ještě čas a nikam nejdu.
Řekl, že si nejdřív musím dodělat maturitu a pak půjdu dál.

>>>
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HVĚZDA

PAVEL NEDVĚD
Při exhibici na Svátku fotbalu si Méďa zahrál jeden poločas za „modrý“ tým osobností, druhý za
„žlutý“ celek organizátorů

>>>

Dbal na všechno.
Měl jsem na stavební průmyslovce asi tři
sta zameškaných hodin, protože jsem byl
pořád s fotbalem pryč a musel jsem opakovat ročník. A Pepa Žaloudek si dohlédl na
to, abych školu zdárně dokončil.
Jaký jsi byl žák?
Myslím, že bezproblémový. Škola mě bavila, nebyl jsem kdovíjaký student, ale na
druhé straně nás učitelé a profesoři nechávali žít, přimhouřili kvůli fotbalu oko.

sedmnáct a fotbal hraje jen pro zábavu.
Chodíme si jednou týdně zahrát s prezidentem Juventusu a takovou naší partou.
Hodinku si zaběháme a je nám fajn.
A jak se udržuješ v kondici?
Běhám, před prací si dám deset kilometrů.
Běžím svižně, protože není moc času. Jsem
stále v jednom kole.
D

TEXT MICHAL CHYTIL

Co tě bavilo?
Tělocvik. Zeměpis, technické předměty.
Údajně ti trenér dával i rady do života
ohledně holek…
Jo, sám se oženil s fotbalem, ale mně říkal:
Pavle, nesmíš zůstat sám! Najdi si holku, která
tě bude podporovat, a zůstaň s ní celý život.
Povedlo se!
V tomhle jsem měl štěstí. I když jsem kvůli
fotbalu nikdy nebyl moc doma a dneska to
není jiné. Mám trpělivou paní. Říká mi –
jen běž, ještě nejsi dost starý na to, aby ses
válel doma na gauči.
Jak se potatily děti?
Ivanka studuje ve Švýcarsku, Pavlíkovi je

FOTO McDONALD’S CUP, archiv DTH

Co možná o Méďovi nevíte
• Kromě trenérů a rodičů měla na jeho výchovu obrovský vliv babička. S ní chodil v dětství
do kostela a je věřící katolík.
• Předkové maminky žili nějaký čas v Rumunsku, kam odešli v minulosti za prací. Když se po
válce osidlovalo pohraničí, vrátili se zpět do Čech.
• Nejvíc si považuje osobní setkání s papežem, což by se mu, nehrát v Itálii, patrně nikdy
nepodařilo.
• Z osobností si váží exprezidenta Václava Klause a tenisty Ivana Lendla, s nímž má mnoho
společného. Z vzorů jmenuje vždy Pepu Chovance a Jiřího Němce.
• Hraje náruživě golf, občas si zaběhne maraton nebo půlmaratón. Je stále fyzicky skvěle
připravený.
• Když v létě 2003 Josef Žaloudek zemřel, na jeho pohřbu řekl: „Byl to můj druhý táta, člověk,
který víc myslel na ostatní, než na sebe.“

Malí kluci z fotbalového „Mekáče” Pavla milují - nejdřív se mu podepsali...
8
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Narozen: 30. srpna 1972 v Chebu
Kariéra: začínal ve Skalné, pak jeho cesta
vedla do Chebu, Plzně, v roce 1992 přestoupil
z Dukly Praha do Sparty. V roce 1996 odešel
do italského Lazia Řím a o pět let později do
slavného Juventus Turín, kde je dnes
sportovním ředitelem.
Úspěchy: v roce 2003 získal Zlatý míč pro
nejlepšího hráče Evropy. Z mistrovství Evropy
si s národním týmem přivezl stříbro (1996)
a bronz (2004). Vyhrál s Laziem PVP (1999)
a v témže roce i Superpohár UEFA.
S Juventusem má dva mistrovské tituly
v italské lize, se Spartou byl mistrem třikrát.
Za národní tým sehrál 91 utkání, dal 18 gólů.
Přezdívky: v Česku se mu říká Méďa, v Itálii
Grande Paolo nebo Furia Ceca (česká fúrie).

...a pak se s ním i fotili

ISF MISTROVSTVÍ SVĚTA ŠKOL VE FOTBALE
PRAHA 21. – 28. 5. 2017

ORGANIZÁTOŘI

PARTNEŘI

M I S T R O V S T V Í S V Ě TA

ŠAMPIONÁT V ČESKU
TITUL PRO KATAR
Finálovými zápasy chlapců a dívek vyvrcholil
v neděli 28. května 2017 program
Mistrovství světa ISF 2017 ve fotbale
středních škol.

Naši v akci: studentky ze Sportovního gymnázia Pardubice...
10
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...a studenti ze Střední průmyslové a vyšší odborné školy Brno

ampiony se stali hráči Kataru respektive hráčky Rakouska. Mezi
čtyřiadvaceti chlapeckými týmy
reprezentovali Česko hráči z brněnské Střední průmyslové a vyšší odborné školy Sokolská, kteří nakonec skončili osmnáctí, a dívky ze Sportovního
gymnázia Pardubice, jež obsadily v konkurenci dvanácti dívčích týmů konečné desáté místo.

Š

SLOVA KOUČE I HRÁČE
„Viděl jsem například zápas Čechů s Brazilci. Kluky jsem pochválil, protože s takovým soupeřem se nehraje lehko. I když ze
začátku prohrávali 0:1, zápas nevzdali
a dotáhli ho k cenné remíze 2:2,“ okomentoval účast českého výběru Vítězslav Lavička, patron turnaje a trenér české reprezentace do 21 let. „Jsou šikovní. Je vidět,
že někteří z nich nehrají pouze na školské
úrovni, ale nastupují také za fotbalové
kluby,“ všiml si výkonů domácích středoškoláků zkušený trenér. „Celkově vysoká
úroveň fotbalu na turnaji mě překvapila
a jsem rád, že se organizátorům podařilo
tak významnou sportovní akci do České republiky přivézt a na úrovni uspořádat,“
dodal fotbalový odborník.
„Na to se nedá zapomenout. Je to
úžasný zážitek, moc všem děkuju za možnost hrát na turnaji,“ ocenil snažení organizátorů i svých spoluhráčů ještě v euforii
z chycené brazilské penalty Radek Bily,
brankář českého výběru.

FOTBAL, KULTURA, PŘÁTELSTVÍ
Radost pro Katar...

„Těchto osm dní bylo opravdu náročných,
a to jak pro organizátory, tak pro sportovní
výpravy a třeba i pro rozhodčí. Vždyť 650
chlapců a děvčat odehrálo přes 140 zápasů
na 21 hřištích v Praze a jejím okolí“ uvedl
prezident organizačního výboru ISF WSC
Football 2017 Prague Ladislav Petera
z AŠSK ČR, která zajišťovala kompletní organizaci šampionátu. „Velmi si vážíme
toho, že k nám přijeli účastníci například
až z Číny, Indie, Íránu nebo Nového Zélandu. A věříme, že si z programu nabitého
sportem a kulturou všichni odvážejí příjemné zážitky, vzpomínky na Prahu a třeba
i nová přátelství. To je totiž hlavním posláním celého turnaje – prostřednictvím
sportu propojit různé národy a kultury,“
dodal Ladislav Petera.
D

...a také pro Rakousko

TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ FOTO PETR JANSA

Dívky

Chlapci

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rakousko
Francie
Německo
Brazílie
Dánsko
Turecko
Finsko
Řecko
Čína
Česko
Chile
Indie

www.isf-football2017.org

Qatar
Německo
Rakousko
Brazílie
Nový Zéland
Francie
Chile
Turecko
Irán
Dánsko
Chorvatsko
Bulharsko

ZÁKLADNÍ INFO
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Řecko
Slovinsko
Slovensko
Srbsko
Lucembursko
Česko
Finsko
Belgie
Čína
Arménie
Maďarsko
Indie

www.facebook.com/ISFWSCfootball

Akce: Mistrovství světa ve fotbale studentů
středních škol - ISF World Schools
Championship Football, 2017 Prague
Termín: 21. – 28. května
Patron turnaje: Vítězslav Lavička, trenér
fotbalové reprezentace hráčů do 21 let
Organizátor: International School Sport
Federation (ISF)
Pořadatel: Asociace školních sportovních
klubů ČR
Zajímavost: turnajovou znělku složil
zpěvák a skladatel Vašo Patejdl
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SPORTOVNÍ LIGA

POHÁRY Z MINIFOTBALU
DO PRAHY A PLZNĚ
Kroměříž určila další vítěze letošního 3. ročníku Sportovní
ligy základních škol o Pohár ministryně školství
v republikovém finále staršího žactva v minifotbalu.
areálu tamní Hanácké Slavie,
který nabídl všem účastníkům
vrcholné mládežnické soutěže
výborné podmínky, triumfovali
chlapci 33. ZŠ Plzeň a dívky z pražské ZŠ
Eden.
Účastníci turnaje mohli hned první den
navštívit také tzv. Game zónu, která vyrostla přímo na stadionu Hanácké Slavie
ve spolupráci se Zlínským krajským fotbalovým svazem. Uskutečnily se zde také
doprovodné soutěže (viz foto na druhé
straně).
D

V

TEXT a FOTO IMA PRODUCTION
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Deník v akci

Vydařená exhibice

Sportovní liga ZŠ o Pohár ministryně
školství je letos poprvé monitorována
profesionálními reportéry. Detailní
zpravodajství ze všech republikových
finále a profily dětských hvězd vybraných
z účastníků každého finálového klání
najdete na novinových i internetových
stránkách Deníku, mediálního partnera
Sportovní ligy základních škol. Aktuální
výtisky regionálního Deníku byly
k dispozici divákům a účastníkům i na
republikovém finále v Kroměříži.

Součástí akce byla i fotbalová exhibice, v níž
změřily síly výběry kroměřížských učitelů
s výběrem osobností, jehož dres oblékli
kromě starosty Kroměříže Jaroslava
Němce také fotbalisté Zdeněk Grygera (na
snímku zdraví fanoušky), Petr
Švancara, Libor Došek, Jan Trousil, hokejisté
Zlína Ondřej Veselý, Pavel Kubiš, Jiří
Ondráček a juniorky 1. FC Slovácko. Duel
skončil vítězstvím osobností 5:4 na penalty.

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Eden, Praha
ZŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ Evžena Rošického, Jihlava
ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem
ZŠ Jiráskovy sady, Příbram
ZŠ Slovan, Kroměříž

Chlapci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.sportovniligazs.cz

www.facebook.com/sportovniligazs

33. ZŠ Plzeň
ZŠ Edisonova, Teplice
ZŠ Slovan, Kroměříž
ZŠ Evžena Rošického, Jihlava
ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad Labem
ZŠ a MŠ Komenského, Bílovec
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McDONALD’S CUP

FOTOGALERIE
ZE SVÁTKU FOTBALU
Plzeňská Doosan Arena hostila 30. a 31. května Svátek
fotbalu, kterým vyvrcholil letošní fotbalový McDonald’s
Cup 2016/2017 pro žáky z prvního stupně základních škol.
estnáct nejlepších týmů přijel do
Plzně podpořit patron jubilejního
20. ročníku Pavel Nedvěd. Zlaté
medaile a krásný Pohár vítězů předal ZŠ Sever z Hradce Králové, která ve finále porazila pořadatelskou 33. ZŠ Plzeň.
Ať už vítězové, poražení, nebo diváci na
tribunách - všichni si Svátek fotbalu náramně užili…
D

Š

TEXT a FOTO McDONALD’S CUP
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Na Svátku fotbalu se sešli současný i bývalí patroni turnaje (zleva): Vítězslav Lavička, Lukáš Došek,
Lukáš Jarolím, Vladimír Darida, Pavel Horváth, Vladimír Šmicer, Pavel Nedvěd, Karel Jarolím

McDonald’s Cup 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZŠ Sever, Hradec Králové
33. ZŠ Plzeň
ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Marjánka, Praha
ZŠ Heyrovského, Olomouc
ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady
ZŠ Husova, Tábor
ZŠ Kylešovice, Opava
ZŠ U Stadionu, Chrudim
ZŠ V Sadech, Havlíčkův Brod
ZŠ Dobiášova, Liberec
ZŠ Březové Hory, Příbram
ZŠ Kamenická, Děčín
ZŠ Janouškova, Brno
ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice

www.mcdonaldscup.cz

P O H Á R J O S E F A M A S O P U S TA

FINÁLOVÝ TURNAJ
O TROFEJ LEGENDY
Na stadionu pražské Dukly se ve středu a ve čtvrtek
7. a 8 června sešlo šest nejlepších středních škol z celé
republiky, aby se utkaly o celkové prvenství v 6. ročníku
Poháru Josefa Masopusta 2016/2017.
utno poznamenat, že oproti loňskému roku se kromě pořadatelské
školy z pražského Jarova týmy kompletně vyměnily. Zajímavostí bylo,
že předchozí trojnásobní obhájci z Chrudimi
se letos do finále vůbec neprobojovali a skončili již v krajském kole.

N

dent z Jarova míč napálil pouze do brankáře,
zatímco Lipí svoji penaltu proměnilo. Jarov
tak již poněkolikáté vypadl smolně v semifinále na penalty a finále se opět nedočkal.
O druhé finálové místo se utkaly Gymnázium
J. K. Tyla z Hradce Králové proti SPŠ a Gymnáziu Staré Město. Tento zápas takové drama
nenabídl a Staré Město vyhrálo zaslouženě 2:0.

PRAŽSKÉ DERBY
Už samotné zápasy v základních skupinách
nabídly vyrovnaná utkání a slibovaly dramatickou podívanou ve vyřazovacích bojích.
A skutečně, v prvním semifinálovém utkání
došlo na pražské derby, kdy se mezi sebou
o postup do finále utkali pořadatelská škola
z Jarova a jeden z vítězů kvalifikace z Lipí.
V základní hrací době se vítěz utkání nenašel
a utkání tak dospělo až k pokutovým kopům.
Drama se rozhodlo až v patnácté sérii, kdy stu-

16
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VÍTĚZOVÉ ZE SLOVÁCKA
Ve finálovém utkání si dlouho drželo vedení
družstvo Lipí a vše směřovalo k tomu, že si zajistí prvenství. Ovšem proti byl brankář Starého Města Matouš Trmal, který minutu před
koncem přeběhl celé hřiště a po rohovém
kopu vyrovnal. Dramatičnost okamžiku podtrhl fakt, že hlavní rozhodčí si nebyl jistý, zda
míč skutečně přešel přes brankovou čáru a gól
uznal až po poradě s asistenty. V prodloužení

gól nepadl a o vítězi tak rozhodovaly penalty,
kdy hrdina finále Matouš Trmal chytil dvě penalty a Staré Město tak mohlo slavit titul.

DÍK I VZPOMÍNKA
Finálový turnaj se uskutečnil za téměř
ideálního počasí a hlavně nabídl velice kvalitní
fotbalovou podívanou, za což aktérům patří
velký dík. Vzpomeňme také na člověka, díky
kterému celý turnaj vznikl, velkou osobnost
nejen českého, ale i světového fotbalu pana
Josefa Masopusta.
Velký dík patří také všem organizátorům
okresních a krajských kol, díky kterým se
může celý turnaj uskutečnit. Příští rok se opět
těšme na nejlepší fotbalisty středoškoláky při
dalším finále na pražské Julisce.
D
TEXT PETR JANSA FOTO archiv PJM

PJM 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SPŠ a Gymnázium, Staré Město
SOŠ pro administrativu EU Praha-Lipí
SOŠ stavební a zahradnická, Praha-Jarov
Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav
Střední odborná škola, Třebíč
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ROZHOVOR

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
V seriálu rozhovorů s klíčovými lidmi Asociace školních sportovních
klubů ČR představujeme Josefa Čurdu, předsedu Krajské rady
Královéhradeckého kraje a garanta fotbalu.
e to člověk, kterého nejspíš zase až
tak moc představovat nemusíme, je
výraznou postavou AŠSK, jak se
říká, takový „doyen sboru“.

J

Jak dlouho působíš ve školství a v jakých funkcích?
Odpovím telegraficky. V roce 1966 jsem
ukončil studia na FTVS v aprobaci tělesná
výchova a český jazyk. Po té jsem působil
na SOU elektro Nová Paka celých 12 let.
Dále jsem pracoval pět let na Gymnáziu
18 4/2017

a Střední pedagogické škole v Nové Pace
6 let, z toho 3 roky ve funkci zástupce ředitele. Dalších šest roků jsem byl krajským
školním inspektorem tělesné a branné výchovy. Po zrušení Krajského národního výboru jsem se „vrátil“ mezi školní lavice.

„spadla“ funkce jejího předsedy. V roce
2004 přibyla funkce předsedy Krajské rady
asociace. Obě funkce vykonávám dodnes.
Počátkem devadesátých let bylo ve „školním sportování“ vakuum. Nasměrování
asociace jsem vnímal jako smysluplné.

Od kdy jsi členem AŠSK, proč jsi do ní
vstoupil?
V asociaci jsem od roku 1994. V tomto roce
šest školních sportovních klubů v okrese
Jičín založilo Okresní radu a na mne hned

Co považuješ za pozitiva činnosti asociace?
Snaží se zlepšit materiální podmínky školních sportovních klubů, věnuje pozornost
odborného vzdělávání tělocvikářů. Systém

soutěžních i nesoutěžních aktivit dává širokou možnost si vybrat. AŠSK se stala respektovaným partnerem řady sportovních
svazů a má vzhledem ke své široké činnosti
i velmi solidní respekt na MŠMT.
Co obnáší tvá současná funkce garanta
fotbalu?
Komunikovat s organizátory soutěží, „pohlídat“ průběh republikových finále, podílet se na tvorbě materiálů asociace, být
v kontaktu s partnery AŠSK ku příkladu
s FAČR a v neposlední řadě poradit i kolegům v krajích.
Co by mělo být v AŠSK jinak a co by se
mělo naopak zachovat?
Určitě mít rozhodující vliv na skladbu soutěží. Chybí mi pravidelný kontakt s vedením asociace a tudíž společné řešení problémů
Je fotbal tvůj oblíbený sport, předpokládám, že ano, komu fandíš a kdo je
tvůj oblíbený fotbalista?
Fotbal miluji. Od dětství fandím pražské
Dukle. Mými vzory byli a zůstali fotbaloví
džentlmeni Josef Masopust, Ladislav
Novák. Až do jeho vážného zranění jsem
obdivoval Rudolfa Kučeru.

„
McDonald’s Cup je jedním z významných fotbalových projektů AŠSK.
Právě mu bylo 20 let. Má skvělou kvalitu i obdivuhodnou tradici…
Podle mého soudu je to projekt, za jehož
„narození“ patří jeho zakladatelům nekonečné a velké poděkování. Je to projekt,
který má své kouzlo od okrskových kol až
po finálový Svátek fotbalu. Nadšení dětí je
největší odměnou.
Jak vidíš roli Výkonného výboru
a Rady, případně sekretariátu?
Asociace je spolek, a proto musí mezi jednotlivými složkami fungovat shoda – důvěra – důvěryhodná komunikace. Jsme na
jedné lodi, nikoliv podřízení a nadřízení.

“

Nadšení dětí
je největší
odměnou

Jsme spolek, jehož „život“ je možný a závislý na kontaktech a vstřícnosti MŠMT
a to si musíme uvědomit a tuto spolupráci
rozvíjet. Osobně oceňuji, kolik práce je
schopno v jednom z největších spolků
u nás zvládnout sedm pracovníků na sekretariátu.
V čem je asociace přínosná?
Žáci dále sportují v jim známém prostředí,
obohacuje variabilitu školního života
a v neposlední řadě sportovní úspěchy
školy zvyšují prestiž AŠSK v očích rodičů
a veřejnosti vůbec.
D
TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO archiv AŠSK a Josefa Čurdy

K příjemným povinnostem organizátora školských sportovních soutěží Josefa Čurdy patří i předávání pohárů, medailí a cen
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