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Vážení čtenáři
a fanoušci školního sportu,
přicházíme za vámi s tradičním
fotbalovým speciálem, který je
kompletně věnovaný tomuto
oblíbenému sportovnímu odvětví.
Koncem května vyvrcholily tři velké
fotbalové soutěže, které se pod křídly
Asociace školních sportovních klubů
konají a na nichž startují tisíce
mladých sportovců školou povinných.
Prvním z nich byl 5. ročník středoškolského Poháru Josefa
Masopusta, po něm v krátkém sledu proběhly dvě fotbalové
soutěže pro žáky základních škol – 2. dějství Sportovní ligy ZŠ
a 19. ročník McDonald´s Cupu.
Na finálových turnajích se představily nejlepší školní týmy,
které prošly náročnými kvalifikačními koly, všude byla k vidění
hra plná elánu, nadšení i skvělých týmových a individuálních
výkonů. A vše šlapalo bez větších zádrhelů, prostě na jedničku.
Zásluhu na tom mají stovky pořadatelů a jejich
spolupracovníků, nejen na finálových soutěžích v Praze,
Teplicích a Ostravě, ale také na předcházejících turnajích
a kolech po celém Česku. A tak zasloužený velký dík směřuje
k pedagogům a jejich spolupracovníkům, zástupcům klubů,
místních samospráv, partnerům akcí a dalším organizacím.
Prostě ke všem, kteří obětavě přiložili ruku ke zdaru
společného díla.
Malí i ti krapet větší školáci holdující fotbalu mají své letošní
finálové soutěže za sebou, a teď mohou fandit českým
reprezentantům na právě probíhajícím mistrovství Evropy ve
Francii. V českém týmu jsou vesměs hráči, kteří mají se školním
fotbalem bohaté zkušenosti. Ti starší byli na mnoha projektech
patrony, všichni mladší pak sami ještě před několika málo lety
nastupovali za družstva svých škol právě na turnajích, jimž se
věnuje tento fotbalový speciál.
Za pár roků zase budou současní školáci fandit mnohým
z těch, které jsme nyní viděli na zelených pažitech. Někteří to
možná dotáhnout až k reprezentačnímu dresu se lvíčkem na
prsou, ale nejspíš drtivá většina bude dlouho vzpomínat na to,
jaké parádní sportování jim všichni výše zmínění dospělí
v dobách jejich školních let připravili.
Příjemné čtení a především hezké léto, nejen to fotbalové, všem!

informace, zajímavosti

HVĚZDA

UČIL SE U HORVIHO

VLADIMÍR DARIDA
Narozen: 8. srpna 1990 v Plzni
Post: Ofenzivní záložník
Domácí kariéra: V plzeňské Viktorii s výjimkou krátkého hostování
v Sokolově hrál od roku 2010 a získal s ní dva ligové tituly (2011,
2013) a Český pohár i Superpohár.
Zahraniční kariéra: Od července 2015 hraje bundesligu za Herthu
Berlín. Před tím hrál dvě sezony za Freiburg.
Zajímavost: S průměrem 13,05 naběhaných kilometrů během
zápasu byl v uplynulém ročníku nejlepším hráčem v této statistice
v celé bundeslize. Sportovní manažer Michael Preetz se vyjádřil:
„Stal se srdcem a plícemi naší hry.“
Sen: Chtěl by si zahrát za Manchester United, přinejmenším je to
jeho oblíbený klub.
Přítelkyně: Betty s ním žije v Berlíně, ale dojíždí za studijními
povinnostmi do Plzně.

Patron letošního McDonald’s Cupu VLADIMÍR DARIDA před
čtyřmi lety na mistrovství Evropy ještě sbíral zkušenosti, teď už
patří k oporám české fotbalové reprezentace.
ovídají si o něm skauti slavného
Realu Madrid, jeho hvězda letí
strmě vzhůru, ale tak nějak lehce
a elegantně. Pětadvacetiletý záložník a špílmachr Herthy Berlín, také hrával žákovský McDonald´s Cup, z plzeňské
fotbalové třídy se vypracoval do áčka Viktorky, kde získal dva tituly a odtud už byl
jen krůček do německé bundesligy.

P

lepkovou dietu a dávat si pozor, co jím,
tak se to zlomilo. Kluky jsem dohnal, co
se týče fyzického fondu a trenér, pan Mrázek mi pak začal věřit. Začal jsem konečně hrát. Ale ty dva roky to bylo tak,
že jsem chtěl odejít jinam.

Vláďo, jak vzpomínáš na McDonald’s
Cup?
Moc rád, stejně jako na celé dětství, které
bylo hodně sportovní a hlavně fotbalové.
My jsme tenhle turnaj brali jako výzvu, obrovskou motivaci, chtěli jsme něco dokázat, někam se dostat. Bylo to hezký, McDonald´s Cup měl mezi klukama vždycky
zvuk a prestiž.
Ty jsi chodil do fotbalové třídy, neměli
jste pocit, že musíte vyhrát, když řada
soupeřů nebyla vyloženě z řad fotbalových týmů?
Asi trochu ano, pro nás to byl sice další turnaj, ale hodně ceněný. Chtěli jsme dokázat,
že jsme dobří. My jsme byli hodně ambiciózní, ale nedá se říct, že namachrovaní.
Nás prostě bavilo hrát a vyhrávat a měli
jsme k tomu skvělou partu.
Dvakrát jste ten turnaj vyhráli, tedy
konkrétně ZŠ Terezie Brzkové.
Naše škola ano, ale já u toho už nebyl. Bylo
to potom, co jsme odešli, ale nástupci to
vyhráli dvakrát po sobě, což mě na druhé
straně těšilo.
Jak vzpomínáš na školní léta?
Jako na krásné a bezstarostné chvíle. Měli
jsme skvělou partu, byli jsme mladí chrti,
co chtějí vyhrávat. Člověk si většinou uvědomí až s odstupem času, jak se měl dobře,
co všechno prožil, ale my jsme to věděli už
tehdy. Jak je to super, že jsme si tak náramně sedli, že máme štěstí na fotbalový
tým i partu. Hodně jsme drželi pohromadě.
Po škole se společně chodilo na tréninky,
o víkendech se jezdilo na zápasy. Pohodička.

„

Ale nešel jsi. A dobře jsi udělal.
Rodiče mi pomohli. Ti se snažili
přijít na to, co mi je. Já se snažil
měnit jídelníček, testovali na
mě růstový hormon. Pak napadlo jednoho doktora, jestli
nemám problém s příjmem
potravy. No až nakonec test
na lepek pak byl pozitivní. Ale
chvíli trvalo, než tělo zareagovalo.
Kluky jsem dohnal asi za rok.
Chtěl jsi s fotbalem někdy praštit?
Znáš to, člověk zápasí sám se sebou
v těch telecích letech.
Bohužel mě to také potkalo. No, nebylo to
se mnou asi jednoduché. Ale nějak jsme to
společně s rodiči a trenéry ustáli.

dělat za barákem, tak to bylo naše, Tenis,
hokejbal, florbal, jsem sportovní typ, takže
celé dětství byl hlavně sport.

Učitel František Puchmertl tě chválil,
že jsi byl jako kluk běhavý a snaživý.
Vzpomínáš na něho?
Jasně, na něho vzpomínám moc rád, ale
samozřejmě také na další trenéry. Hodně
mi dal i náš třídní a zároveň trenér, pan
Linhart. S ním jsme prošli základku, vedl
nás až do patnácti let. Jinak jestli jsem
běhal? No asi jo, když to pan Puchmertl
říká. (usmívá se)

“

Musíš chtít.
Hrát, vyhrávat.

Jaké jsi měl koníčky mimo fotbal?
U mě to bylo jednoduchý. Co jsme mohli
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Co se stalo?
Začalo to kolem patnáctého roku, kdy
všichni spoluhráči vytáhli a zmužněli, vyspěli. Přecházelo se do dorostu a já byl
pořád malý, pořád se s mým tělem nic nedělo, byl jsem skoro poloviční oproti ostatním.

Láká ho Bílý balet
V březnu se provalilo, že se o Vladimíra Daridu zajímá Real Madrid. Jeden
z nejslavnějších klubů světa! „Vzpomínám si, že se mi nezastavil telefon. Všichni byli
zvědaví, jenže já samozřejmě nic nevěděl. Trenér se smál, že jestli přestoupím, že si
kluci zaslouží pozvat na večeři a měl bych každému koupit hodinky. Nějaké drahé,“
líčí Vláďa. Je v klidu, dobře ví, jak to ve fotbale chodí. Real známý též jako Bílý balet
se zajímá o sto hráčů v sezoně, pak selektuje výběr a on měl to štěstí, že se na něho
ptali skauti. „Nelámu si s tím hlavu. Líbí se mi v Německu, sedí mi to tam. O dalším
nepřemýšlím,“ dodává. „Já bych si na to určitě troufl, šel bych. Ale prozatím je to
u mě v té rovině, že mě to motivuje do dalších zápasů.“

Je skvělý, že se to otočilo k lepšímu
Jak jsem říkal, pomohli rodiče. Maminka mi dělala velký svačiny, protože
na oběd jsem jít nemohl, ve školní jídelně nic takového jako dieta neexistovalo. Tak jsem dlabal svačiny, a když
jsem večer přišel z tréninku domů, pořádně jsem se najedl.

Byl jsi nervózní, že nerosteš.
Byl. Přišel jsem do dorostu a říkali, že jsem
dobrej fotbalista, ale bojí se mě nasazovat do
zápasů, aby mě někdo nezranil. Trvalo to dva
roky a už mě to hodně otravovalo. Střídal
jsem nebo jen vysedával na lavičce. Obrovská
frustrace! A to jsem se tím chtěl praštit.

Co bys doporučil dnešním klukům, aby
to dotáhli tak daleko jako ty.
Univerzální recept není. Ale asi nejdůležitější je hrát pro radost. Pro mě to bylo
všechno, po škole se šlo na trénink, po tréninku se šlo ještě kopat za barák. Počítač
jsem neviděl. Fotbal se nedá hrát tak, že
chceš jednou vydělat peníze. Musíš chtít.
Hrát, vyhrávat. A pak v dorosteneckých letech je důležité neblbnout. Znám kluky,
kteří měli třeba i víc talentu, ale protože to
neustáli, skončili.

A jak se to zlomilo?
Naštěstí doktoři zjistili diagnózu, objevili
mi celiakii. A když jsem začal držet bez-

Musíš mít i štěstí na lidi.
Jasně. Vždyť se dá najít i parta, která má
ráda fotbal a navzájem se podpoří. Nemu3/2016 7
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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.

Petr Kocek
šéfredaktor magazínu Do toho!
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LETEM ŠKOLNÍM FOTBALOVÝM SVĚTEM
MASOPUSTŮV POHÁR V PRAZE
Pražská kvalifikační skupina A o postup na republikové finále
Poháru Josefa Masopusta se uskutečnila na hřišti ČAFC na
Spořilově. Za slunečného počasí zažilo napínavé a bojovné
zápasy. A jak šel turnajový čas? V 10 hodin nastoupili proti
sobě studenti Mostu a Praha. Pražané měli sebou spolužáky,
kteří natáčeli nejzajímavější záběry pro školní vysílání „Co se
dnes událo“. Video dobře dopadlo, neboť se mohli radovat
z těsného výsledku 2:1. O hodinu a půl později začalo druhé
utkání, hráli proti sobě zástupci škol Sokolova a Mostu. Dokonce se kopaly tři penalty. Jedna nebyla proměněná, a to se

možná podepsalo na výsledku. A snad i únava mosteckých
hráčů po předchozím duelu. Fotbalisté Mostu, kteří nakonec
prohráli 3:6, sympaticky ocenili soupeře, ale hned s úsměvem
dodali, že sokolovští soupeři měli větší štěstí, ale že takový
je fotbal. Krátce po poledni v posledním zápasu o účast na
republikovém finále se utkali studenti Prahy a Sokolova.
Druzí jmenovaní měli spolehlivou obranu i brankáře a rychlé
útočníky. Vyhráli po adrenalinovém souboji 3:1 a mohli se
těšit na květnové republikové finále na pražské Julisce (viz
týmové foto). D
Stanislava Dufková

SPORTOVNÍ LIGA V BRNĚ
Koncem dubna se opět uskutečnila brněnská městská soutěž
v minifotbalu základních škol a víceletých gymnázií pořádaná
v rámci SLZŠ. Soutěže se zúčastnilo 40 brněnských škol, kopalo se na hřištích ZŠ Svážná. Tato soutěž patří v Brně k těm
nejlépe hodnoceným ze strany chlapců i vedoucích družstev.
Pro družstva byly připraveny poháry, pro nejlepší hráče trofeje,
všechna družstva obdržela diplom se svojí fotografií. Účastníci
turnaje si užili tři krásné dny plné fotbalu. Nakonec se z výhry
radovali zástupci ZŠ Vedlejší, ale to bylo opravdu „vedlejší“,
neboť spokojení s prima akcí byli úplně všichni! Dík patří organizátorům, vedených pedagogy Romanem Sýkorou a Milanem Stejskalem. D
Jaroslava Strouhalová

MINIKOPANÁ V KROMĚŘÍŽI
Hřiště Hanácké Slávie Kroměříž přivítalo o posledním dubnovém čtvrtku pět týmů, které se utkaly v regionálním finále v minikopané SLZŠ o právo postupu do kvalifikace tří moravských
krajů, v níž se pak rozhodovalo o postup do republikového finále. Náš nejpopulárnější sport – kopaná – měl v krajském kole
hned dva zástupce okresu Kroměříž: týmy spolupořadatele ZŠ
Slovan a vítěze okresního kola ZŠ Hulín statečně bojovaly a oba
se umístily na medailových postech, když palmu vítězství si odnesl kroměřížský celek. Za tradičně bezchybnou organizaci této
pěkné akce patří poděkování pořadatelům v čele s Alenou Zbořilovou a Karlem Heinzem z HS Kroměříž, pochvala putuje rovněž ke všem zúčastněným družstvům a jejich vedoucím za
férový a bezproblémový průběh turnaje a samozřejmě také ke
všem partnerům. D
Svatava Ságnerová
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JIHLAVSKÝ TURNAJ
ČTYŘ REGIONŮ
Začátkem června se v Jihlavě uskutečnil turnaj čtyř krajských
výběrů žáků v kopané. První místo obsadil domácí výběr z Vysočiny, když dokázal vyrovnat zápas s Jihomoravským krajem
a otočit zápas s Dolním Rakouskem. Celkové druhé místo nakonec patřilo zástupcům z Jižní Moravy (viz foto), kteří po
výhře v posledním zápase „poslali“ hosty ze zahraničí, tedy
mladé Rakušany, na poslední pozici. Třetí místo získaly Jižní
Čechy. D
Vladislav Kučera

MALÉ „EURO“ VE FRANCII
Zatímco fotbalové EURO ve Francii právě probíhá, tak školní
fotbalové týmy z celého světa mají své „Euro“ již za sebou. Pro
toto mistrovství Evropy spojily své síly Francouzská unie školního sportu, Mezinárodní federace školního sportu (ISF)
a Dětská nadace při UEFA, aby ukázaly, že fotbal a školní prostředí mohou být základním stavebním kamenem pro vzájemné setkávání, porozumění a rovnost mezi mladými lidmi.
Šampionát škol proběhl ve francouzských městech Lille a Lens,
a zúčastnila se ho tisícovka hráčů a hráček z 22 zemí. Vítězkami se staly hráčky z Brazílie, které ve finále porazily Německo 2:0. Mezi chlapci prošli turnajem bez jediného zaváhání
Turci (s úctyhodným skóre ze všech zápasů 35:1), kteří ve finále zdolali Bulharsko 3:0. Naši zástupci zde chyběli, neboť
vrcholily domácí školní soutěže, ale všichni fotbaloví školáci
jistě budou držet palce svým předchůdcům, kteří na velkém
„Euru“ startují! D
Tomáš Veselý

POHÁR FOTBALOVÉ LEGENDY
VE ZLÍNĚ
Zlínské krajské kolo Poháru Josefa Masopusta opět konalo na hřišti Lapač
Uherský Brod: na povrchu s umělou trávou bojovala za velmi nepříznivého počasí tři družstva o postup do
republikové kvalifikace. Velký chlad a trvalý déšť bohužel limitovaly zdravotní
stav a účast dalších týmů, ale přesto byla
k vidění bojovná utkání a pěkný fotbal.

Ze sportovního klání vyšla nakonec vítězně Střední průmyslová škola polytechnická Zlín (viz foto), která pak
reprezentovala Zlínský kraj při dalších
postupových zápasech. Za bezchybný
a férový průběh turnaje patří poděkování pořadatelům v čele se Zdeňkem
Mošťkem, stejně tak patří dík všem parterům turnaje. D
Svatava Ságnerová
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DO TOHO!
NA WEBU
Tento fotbalový speciál, stejně tak jako
všechna předcházející čísla časopisu,
najdete na webu AŠSK www.assk.cz
(v horní liště na úvodní stránce pod
odkazem „časopis DO TOHO!“), kde
jsou k dispozici e-book k prohlížení
a PDF ke stažení pro tisk. D
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HVĚZDA

UČIL SE U HORVIHO
Patron letošního McDonald’s Cupu VLADIMÍR DARIDA před
čtyřmi lety na mistrovství Evropy ještě sbíral zkušenosti,
na letošním Euru by už měl patřit k oporám české reprezentace.
ovídají si o něm skauti slavného
Realu Madrid, jeho hvězda letí
strmě vzhůru, ale tak nějak lehce
a elegantně. Pětadvacetiletý záložník a špílmachr Herthy Berlín, také hrával žákovský McDonald´s Cup, z plzeňské
fotbalové třídy se vypracoval do áčka Viktorky, kde získal dva tituly a odtud už byl
jen krůček do německé bundesligy.

P

Vláďo, jak vzpomínáš na McDonald’s
Cup?
Moc rád, stejně jako na celé dětství, které
bylo hodně sportovní a hlavně fotbalové.
My jsme tenhle turnaj brali jako výzvu, obrovskou motivaci, chtěli jsme něco dokázat, někam se dostat. Bylo to hezký,
McDonald´s Cup měl mezi klukama
vždycky zvuk a prestiž.
Ty jsi chodil do fotbalové třídy, neměli
jste pocit, že musíte vyhrát, když řada
soupeřů nebyla vyloženě z řad fotbalových týmů?
Asi trochu ano, pro nás to byl sice další turnaj, ale hodně ceněný. Chtěli jsme dokázat,
že jsme dobří. My jsme byli hodně ambiciózní, ale nedá se říct, že namachrovaní.
Nás prostě bavilo hrát a vyhrávat a měli
jsme k tomu skvělou partu.
Dvakrát jste ten turnaj vyhráli, tedy
konkrétně ZŠ Terezie Brzkové.
Naše škola ano, ale já u toho už nebyl. Bylo
to potom, co jsme odešli, ale nástupci to
vyhráli dvakrát po sobě, což mě na druhé
straně těšilo.
Jak vzpomínáš na školní léta?
Jako na krásné a bezstarostné chvíle. Měli
jsme skvělou partu, byli jsme mladí chrti,
co chtějí vyhrávat. Člověk si většinou uvědomí až s odstupem času, jak se měl dobře,
co všechno prožil, ale my jsme to věděli už
tehdy. Jak je to super, že jsme si tak náramně sedli, že máme štěstí na fotbalový
tým i partu. Hodně jsme drželi pohromadě.
Po škole se společně chodilo na tréninky,
o víkendech se jezdilo na zápasy. Pohodička.
Jaké jsi měl koníčky mimo fotbal?
U mě to bylo jednoduchý. Co jsme mohli
6 3/2016

„

dělat za barákem, tak to bylo naše, Tenis,
hokejbal, florbal, jsem sportovní typ, takže
celé dětství byl hlavně sport.

Učitel František Puchmertl tě chválil,
že jsi byl jako kluk běhavý a snaživý.
Vzpomínáš na něho?
Jasně, na něho vzpomínám moc rád, ale
samozřejmě také na další trenéry. Hodně
mi dal i náš třídní a zároveň trenér, pan
Linhart. S ním jsme prošli základku, vedl
nás až do patnácti let. Jinak jestli jsem
běhal? No asi jo, když to pan Puchmertl
říká. (usmívá se)

“

Musíš chtít.
Hrát, vyhrávat

Chtěl jsi s fotbalem někdy praštit?
Znáš to, člověk zápasí sám se sebou
v těch telecích letech.
Bohužel mě to také potkalo. No, nebylo to
se mnou asi jednoduché. Ale nějak jsme to
společně s rodiči a trenéry ustáli.
Co se stalo?
Začalo to kolem patnáctého roku, kdy
všichni spoluhráči vytáhli a zmužněli, vyspěli. Přecházelo se do dorostu a já byl
pořád malý, pořád se s mým tělem nic nedělo, byl jsem skoro poloviční oproti ostatním.
Byl jsi nervózní, že nerosteš.
Byl. Přišel jsem do dorostu a říkali, že jsem
dobrej fotbalista, ale bojí se mě nasazovat do
zápasů, aby mě někdo nezranil. Trvalo to dva
roky a už mě to hodně otravovalo. Střídal
jsem nebo jen vysedával na lavičce. Obrovská
frustrace! A to jsem se tím chtěl praštit.
A jak se to zlomilo?
Naštěstí doktoři zjistili diagnózu, objevili
mi celiakii. A když jsem začal držet bez-

VLADIMÍR DARIDA
Narozen: 8. srpna 1990 v Plzni
Post: Ofenzivní záložník
Domácí kariéra: V plzeňské Viktorii s výjimkou krátkého hostování
v Sokolově hrál od roku 2010 a získal s ní dva ligové tituly (2011,
2013) a Český pohár i Superpohár
Zahraniční kariéra: Od července 2015 hraje bundesligu za Herthu
Berlín. Před tím hrál dvě sezony za Freiburg
Zajímavost: S průměrem 13,05 naběhaných kilometrů během
zápasu byl v uplynulém ročníku nejlepším hráčem v této statistice
v celé bundeslize. Sportovní manažer Michael Preetz se vyjádřil:
„Stal se srdcem a plícemi naší hry“
Sen: Chtěl by si zahrát za Manchester United, přinejmenším je to
jeho oblíbený klub
Přítelkyně: Betty s ním žije v Berlíně, ale dojíždí za studijními
povinnostmi do Plzně

lepkovou dietu a dávat si pozor, co jím,
tak se to zlomilo. Kluky jsem dohnal, co
se týče fyzického fondu a trenér, pan Mrázek mi pak začal věřit. Začal jsem konečně hrát. Ale ty dva roky to bylo tak,
že jsem chtěl odejít jinam.
Ale nešel jsi. A dobře jsi udělal.
Rodiče mi pomohli. Ti se snažili
přijít na to, co mi je. Já se snažil
měnit jídelníček, testovali na
mě růstový hormon. Pak napadlo jednoho doktora, jestli
nemám problém s příjmem
potravy. No až nakonec test
na lepek pak byl pozitivní. Ale
chvíli trvalo, než tělo zareagovalo.
Kluky jsem dohnal asi za rok.

Láká ho Bílý balet
V březnu se provalilo, že se o Vladimíra Daridu zajímá Real Madrid. Jeden
z nejslavnějších klubů světa! „Vzpomínám si, že se mi nezastavil telefon. Všichni byli
zvědaví, jenže já samozřejmě nic nevěděl. Trenér se smál, že jestli přestoupím, že si
kluci zaslouží pozvat na večeři a měl bych každému koupit hodinky. Nějaké drahé,“
líčí Vláďa. Je v klidu, dobře ví, jak to ve fotbale chodí. Real známý též jako Bílý balet
se zajímá o sto hráčů v sezoně, pak selektuje výběr a on měl to štěstí, že se na něho
ptali skauti. „Nelámu si s tím hlavu. Líbí se mi v Německu, sedí mi to tam. O dalším
nepřemýšlím,“ dodává. „Já bych si na to určitě troufl, šel bych. Ale prozatím je to
u mě v té rovině, že mě to motivuje do dalších zápasů.“

Je skvělý, že se to otočilo k lepšímu
Jak jsem říkal, pomohli rodiče. Maminka mi dělala velký svačiny, protože
na oběd jsem jít nemohl, ve školní jídelně nic takového jako dieta neexistovalo. Tak jsem dlabal svačiny, a když
jsem večer přišel z tréninku domů, pořádně jsem se najedl.
Co bys doporučil dnešním klukům, aby
to dotáhli tak daleko jako ty.
Univerzální recept není. Ale asi nejdůležitější je hrát pro radost. Pro mě to bylo
všechno, po škole se šlo na trénink, po tréninku se šlo ještě kopat za barák. Počítač
jsem neviděl. Fotbal se nedá hrát tak, že
chceš jednou vydělat peníze. Musíš chtít.
Hrát, vyhrávat. A pak v dorosteneckých letech je důležité neblbnout. Znám kluky,
kteří měli třeba i víc talentu, ale protože to
neustáli, skončili.
Musíš mít i štěstí na lidi.
Jasně. Vždyť se dá najít i skvělá parta, která
má ráda fotbal a navzájem se podpoří.
3/2016 7

>>>

HVĚZDA
>>>

Nemusíš se přece jen poflakovat po ulicích
nebo vysedávat u počítače.

jsem zkušenosti. Teď už se ode mě ale čeká,
že nebudu jen do počtu.

jsem za Viktorku hrál, klub dominuje lize,
takže je to fajn. D

Protože ještě větší štěstí jsi měl na
áčko Viktorky, vítěznou plzeňskou generaci.
Ano, štěstí je hodně podstatná věc. Na lidi,
co si tě všimnou. Na lidi v kabině. A já trefil
skvělý hráče i lidi. V kabině i na hřišti to
šlapalo.

Gratuloval jsi klukům v Plzni k titulu?
Jsme pořád ve spojení, jsem tam pořád
doma, je to moje rodné město. Od pěti let

TEXT MICHAL CHYTIL
FOTO MÁRIA RUŠINOVÁ, JAN TAUBER / FAČR

Štěstí na Horvátha…
Tak to je jasný, Horvi je člověk, od kterého
jsem se mohl nejvíc učit jak fotbalově, tak
i lidsky, přístupem ke všemu, profesionalitě.
Hrál na tvém postu.
Ano, hráli jsme na stejném postu, takže
jsem mohl hodně odkoukávat. Učil jsem
se vedle něho, odkoukal jsem od něj
spoustu věcí. Pomůže ti, když se ti někdo
takový zjeví v cestě. Pavel byl tehdy kapitán, autorita, viděl jsem jak se co dělá
a nemusel jsem si na to přicházet složitě
sám.
Jak ti šly cizí jazyky? Přece jen ses už
tehdy mohl připravovat na zahraniční
kariéru?
Nevěděl jsem, že odejdu do ciziny. Ale
mým snem byla a je Premier League.
Takže ve škole jsem to bral tak, že chci
umět anglicky a věnoval jsem se tomu.
Třeba fyzice jsem tolik nedal, jazyky mě
bavily.
A odešel jsi zrovna do Německa…
Já měl na střední škole i němčinu, ale měl
jsem individuální studijní plán, jezdil
jsem s áčkem na zápasy, takže mi chyběla
konverzace na hodinách. V Německu
jsem proto mluvil zpočátku anglicky. Teď
už dám ale rozhovor pro noviny i do televize, gramaticky se ale musím zdokonalovat.
Jaký jsi byl žák?
Stačilo mi do školy jen chodit, do sedmé
třídy jsem měl samý jedničky. Na gymnázium jsem se dostal bez přijímaček a první
rok byl v pořádku. Druhý ročník jsem už
měl individuál a bylo to horší. Nakonec
jsem ale v pohodě odmaturoval.
Nechceš si dodělat vysokou školu?
Přemýšlel jsem o tom. Mám občas volné
chvíle. Jenomže odsud z Německa je asi
těžký dělat školu. Uvidíme, jaký budu mít
plány po kariéře a podle toho bych třeba
studoval dál.
Jak se těšíš na na EURO ve Francii?
Zažil jsem mistrovství Evropy v Polsku,
i když jsem skoro nehrál, tak jsem poznal
atmosféru a viděl, jak je to hezký. Sbíral
8 3/2016

3x Vláďa Darida: nahoře s Pavlem Horváthem v Plzni, uprostřed v dresu Herthy Berlín a dole
v českém nároďáku
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CHRUDIMŠTÍ VYHRÁLI
POTŘETÍ V ŘADĚ
Na pražské Julisce se uskutečnilo finále
5. ročníku Poháru Josefa Masopusta,
turnaje středoškolských výběrů, oproti minulým letům však mělo
smutnější podobu: poprvé se z něj už nemohl těšit držitel Zlatého
míče nejlepšího fotbalisty Evropy 1962, legenda, jež trofeji
propůjčila jméno – Josef Masopust, který zemřel loni 29. června...
VZPOMÍNÁNÍ ÚVODEM
„Bude se dívat na Julisku nebeským kukátkem,“ věřil jeho spoluhráč ze stříbrného
týmu na MS 1962 Josef Jelínek. „Je to trochu jiné, Pepík už tu mezi námi není. Ale
on přítomný bude, na zápasy bude se dívat
nebeským dalekohledem a bude mít radost, jak se mladým klukům vede. Vždycky
měl mládež rád,“ zdůraznil tento také
skvělý bývalý fotbalista a připomenul:
„Nikdy si nehrál na primadonu, fandil
vždycky mladým.“
Patronát nad turnajem přebírá zčásti
on. „Cítím to jako obrovskou čest, protože Pepík byl můj fotbalový táta, ujal se
10 3/2016

Josef Jelínek (vpravo) s předsedou Klubu přátel Josefa Masopusta Jiřím Horou

mě, když jsem přišel do Dukly,“ vzpomíná
o deset let mladší Jelínek, který dále prozradil: „Pak to byl můj velký kamarád
a pořád cítím, že jsem mu něco dlužný, že
mu mám co vracet,“ zdůraznil. Když se
Masopustův zdravotní stav zhoršil, sám
Jelínka určit za svého nástupce a hlavní
tvář turnaje: „Řekl klukům z Klubu přátel
Josefa Masopusta, aby mě oslovili.“
„Tento turnaj má velkou budoucnost,
i když tu Pepík není. Středních škol je tu
moc, ale bylo potřeba, aby se někdo chopil
organizace,“ řekl. „Kamarádi z Klubu přátel Jirka Hora a Petr Procházka se do toho
zakousli a vybudovali něco, co má velkou
hodnotu. Pro ty kluky je takové malé
mistrovství Česka,“ dodal hráč, který byl
členem slavného československého týmu,
který na MS 1962 v Chile vybojoval
stříbrné medaile.

A JDEME NA TRÁVNÍK!

Josef Masopust při předávání poháru vítězům ze HŠ Bohemia Chrudim v roce 2014
Řediteli HŠ Bohemia Chrudim Jaromíru Pecinovi blahopřeje k letošní výhře trenér reprezentační
jedenadvacítky Vítězslav Lavička

Pohár Josefa Masopusta má svého dominátora: hotelovou školu Bohemia Chrudim, která po výhře ve finále nad Příbramí
3:2 v prodloužení získala trofej potřetí za
sebou.
„Vítej zlatý hattricku,“ zařval si trenér
a učitel tělocviku Luboš Pavlík. Na rozdíl
od předchozích triumfů, kdy ve finále
uspěli po střelách ze značky pokutového
kopu, tentokrát brankáře Jana Stejskala,
hrdinu dvou rozstřelů, nepotřebovali.
V poločase poklidné vedení 2:0, ve druhém vyrovnání a urputné bránění. Příbramského soupeře však ukolébali
a v prodlužení přišel rozhodující úder. Podivná taktika, ale vyplatila se. „Nikdo to
tak neplánoval, podílelo se na tom celé
mužstvo,“ odmítl spekulaci o vychytralosti
Tomáš Pirkl. „Byli jsme moc rádi, že jsme
dali třetí vítězný gól, Příbram byla lepší,“
přiznal.
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„To nebyla taktika, to bylo na infarkt,“
děsil se vzpomínky na ztracené dvoubrankové vedení trenér Luboš Pavlík. „Obdivuju ředitele pana Pecinu, který je starší,
že to vůbec ustál,“ složil hold nadřízenému. „Kluci však makali, zaslouží pochvalu,“ obrátil se ke svým svěřencům.
V předchozích dvou ročnících nechali vyniknout brankáře Jana Stejskala, jenž dokonce v druhém případě sám v penaltovém
rozstřelu skóroval. „Báli jsme se toho, ale
on by nám to stejně vychytal,“ věřil spoluhráči Tomáš Pirkl.

DALŠÍ SLOVA ŠAMPIONŮ
Chrudim získala Pohár Josefa Masopusta
už potřetí, Pirkl byl u všech triumfů. „Při
prvním ovšem jako divák, měl jsem zlomenou nohu,“ upozornil. „Druhý rok to bylo
hodně těžké, Jarov byl ve finále nebezpečný soupeř,“ vzpomínal. „Ale letos taky,“
uznal sílu příbramského výběru. „Ale dali
jsme do toho všechno, jsme správný kolektiv,“ pochvaloval si.
Pro pořadatele dekorovat východočeské
studenty se už možná stalo nezáživným.
„Manažer projektu Petr Procházka říkal,
že by viděl vyhrát někoho dalšího, ale nejsme nasycení, máme pořád chuť, nikdy se
to nepřejí,“ přiznal trenér Luboš Pavlík.
„Pořád to má skvělý nádech, i když pan
Masopust už nežije. Ale všichni se snaží
mu udělat svými výkony aspoň tam nahoru radost, je to hezký sportovní zážitek,“ dodal.
Chrudimský výběr však opouští osm
maturantů, kteří v příštím ročníku už
startovat z věkových důvodů nemohou.
„Odchází silná generace, navíc všichni
budou mít chuť se na nás vytáhnout, uvidíme,“ přemítal kouč. „Byli jsme ve finále

Radost vítězů
pětkrát, dvakrát bronz a tři zlata,“ vypočítával ředitel školy Jaromír Pecina. „Pokaždé nám odcházeli starší kluci, ale
dokázali jsme je nahradit,“ zdůraznil.
A jako nejvyšší šéf připravil i vítanou od-

měnu: na počest třetího triumfu den školního volna. D
TEXT STANISLAV HRABĚ
FOTO PJM

PŘEHLED VÍTĚZŮ
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016

SPŠ stavební Hradec Králové
ISŠ HPOS Příbram
HŠ Bohemia Chrudim
HŠ Bohemia Chrudim
HŠ Bohemia Chrudim

Chrudimský gólman Jan Stejskal přebírá vítěznou trofej od generálního sekretáře AŠSK
Ladislava Petery a předsedy Klubu přátel Josefa Masopusta Jiřího Hory

PJM 2015 / 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SŠ Bohemia Chrudim
ISŠ HPOS Příbram
SOŠ Stavební a zahradnická, Praha 9
ISŠ Technická a ekonomická Sokolov
SPŠT Jablonec nad Nisou
SPŠ Polytechnická Zlín

Nejlepší brankář: Jan Stejskal (Chrudim)
Nejlepší střelec: Denis Laňka (Příbram
– 8 gólů)
Nejlepší hráč: Rostislav Vokáč (Sokolov)
Vítej zlatý hattricku!
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PÁR SLOV NA ZÁVĚR
Pátý ročník Poháru Josefa
Masopusta je minulostí. Byl
to první ročník poté, kdy
Josef Masopust opustil náš
svět. Není již mezi námi
a všem nám moc chybí. Tím
spíše, že odešel, získává náš
projekt na významu. Jeho
odkaz budeme dál připomínat, aby všichni si všichni
mladí hráči uvědomovali, že
hrát podle pravidel má
smysl.
Vítězství, své třetí v řadě, obhájili studenti ZŠ a SŠ
Bohemia Chrudim. Přesto, že první utkání finálového
turnaje prohráli, zkušeně si pohlídali postup ze skupiny.
Zkušeně prošli semifinálovým penaltovým rozstřelem
a zvládli utkání proti výborně hrajícímu celku Příbrami.
První finálovou účast měl letos Karlovarský kraj, který
zastupovali studenti ze Sokolova.
Pohár Josefa Masopusta však není pouze o finálovém
turnaji. Je o tom, že studenti středních v celé České republice vyběhnou na hrací plochy a hrají fotbal v barvách svého školního týmu. Hrát za školu je úplně něco
jiného, než hrát za svůj tým v klubu, slýchávají pořadatelé často. I v letošním ročníku počet zúčastněných škol
překročil číslo 500. Hrálo se opět ve více než 70ti okresech všech krajů naší republiky. Záštitu nad projektem
poskytují pravidelně hejtmani krajů, jejich náměstci či
radní, kteří mají ve své gesci sport a mládež. Záštitu poskytla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Náš projekt letos získal významné
ocenění udělované Fotbalovou asociací České republiky
Grassroots projekt roku 2015.
To vše je možné pouze díky desítkám, možná stovkám
organizátorů v okresech a krajích České republiky, kteří
již pátý rok v řadě pomáhají Pohár Josefa Masopusta organizovat. Rád bych proto touto formou jménem Klubu
přátel Josefa Masopusta poděkoval za skvělou organizaci turnajů v okresech a krajích. Poděkování patří také
zástupců krajů, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Fotbalové asociaci České republiky za podporu,
bez které bychom nebyli schopni projekt realizovat. Děkujeme všem ostatním partnerům, kolegům, učitelům,
ředitelům, studentům a všem podporovatelům, kteří
mají Pohár Josefa Masopusta rádi. D
PETR PROCHÁZKA manažer PJM
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SPORTOVNÍ LIGA

DÍVČÍ PREMIÉRA
Dvoudenní bitva na sametově zelené trávě areálu
Na Stínadlech v Teplicích určila vítěze 2. ročníku
Sportovní ligy základních škol o Pohár
ministryně školství v minifotbalu.
ampiony republikového finále
v kategorii staršího žactva se stali
chlapci ze pražské ZŠ Eden a po
dramatickém penaltovém rozstřelu dívky ze ZŠ Malá Strana z Týna nad
Vltavou.
Závěrečný turnaj se nesl ve znamení
skvělé organizace i atmosféry a kromě

Š

fandících domácích školáků ho navštívilo
také mnoho fotbalových a sportovních
osobností.
„Myslím, že se akce velice vydařila. Atmosféra byla vynikající, vyšlo počasí a také
sportovní výkony byly na vysoké úrovni.
Obě finále se mi líbila a rád bych kvitoval
především to, že se do minifotbalu zapojily

OSOBNOSTI V AKCI
Součástí programu byla také zajímavá fotbalová exhibice, v níž
změřili síly výběry teplických učitelů a týmu sportovních osobností.
Jejich dres oblékli tepličtí internacionálové Pavel Verbíř, Štěpán
Vachoušek, Michal Doležal, Martin Slavík, generální sekretář
FAČR Rudolf Řepka, české fotbalové reprezentantky Simona
Necidová s Petrou Vyštejnovou a také trio litvínovských hokejistů
Michal Trávníček, Ondřej Jurčík a Peter Jánský. Hlediště zaplněné
školáky povzbuzovalo a hnalo aktéry neustále do útoku. Osobnosti
v duelu hraném na 2 x 12 minut zvítězily 3:2, když se dvěma trefami
střelecky zaskvěl Michal Doležal.

14 3/2016

také dívky – to je určitě krok správným
směrem. S průběhem jednotlivých republikových finále i celého letošního ročníku
Sportovní ligy jsme zatím velice spokojeni,“
prohlásil ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství Michal Urban. D
TEXT a FOTO IMA PRODUCTION

Medaile předával také patron soutěže Štěpán Vachoušek

Dívky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice
ZŠ J. Šoupala, Ostrava-Poruba
ZŠ Masarykova, Ostrov
ZŠ M. Horákové, Hradec Králové
ZŠ Košťany

Premiérové vítězky z Týna nad Vltavou

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

ZŠ Eden, Praha
ZŠ Příbram – Březové Hory
ZŠ Edisonova, Teplice
ZŠ Klegova, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ E. Rošického, Jihlava
ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. L-St. Boleslav

Titul školských ligových šampionů získali kluci z pražského Edenu

www.sportovniligazs.cz
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McDONALD’S CUP

ZLATÝ HATTRICK
ZAVRŠEN
Radost, smutek, smích i slzy. Letošní 19. ročník McDonald’s
Cupu dokráčel ke svému konci po cestě lemované čistými
a upřímnými emocemi svých aktérů. Na Svátku fotbalu
v Ostravě vystoupali až na vrchol kluci z pražské ZŠ Marjánka.
ladí Pražané v nesmírně kvalitním finále porazili 33. ZŠ
Terezie Brzkové z Plzně. Pořádající ostravská ZŠ Jana Šoupala získala bronzové medaile.
Dvoudenní festival žákovského fotbalu se konal na hřišti Vítkovice Areny
v Ostravě, kde se rok co rok prohání
i Usain Bolt na Zlaté tretře. Do celorepublikového finále se dostalo šestnáct
mančaftů – patnáct vítězů krajských turnajů a pořádající ZŠ J. Šoupala.

M
16 3/2016

V pondělí se v základních skupinách
rozhodlo o tom, kdo si to druhý hrací den
rozdá o medaile, a kdo „pouze“ o 9. až 16.
pozici. Pořadí je však v McDonald’s Cupu
až na druhém místě. „Vítězové jsou tady
úplně všichni,“ shodli se při slavnostním
vyhlašování generální ředitel McDonald’s
ČR/SR Tomasz Rogacz a jeden z čestných
hostů, bývalý reprezentant Marek Jankulovski.
V úterý už se každopádně hrálo o mety
nejvyšší a všech osm čtvrtfinalistů toužilo

po triumfu. Zlaté medaile nicméně může
získat jenom jeden. A letos, stejně jako
v předchozích dvou ročnících turnaje,
zvedli obrovský pohár nad hlavy kluci
z pražské ZŠ Marjánka.

SILNÝ TÝMOVÝ DUCH
V repríze loňského finále to přitom
dlouho vypadalo na vítězství 33. ZŠ
z Plzně, která vedla 2:1 i 3:2. V závěru zápasu však Marjánka výsledek otočila a po

triumfu 4:3 propukly emoce na obou stranách naplno.
„Joooo!!! Jasně!“ radovali se borci Marjánky po otázce, zda se těší na výlet do
Francie na EURO, který byl hlavní cenou
pro vítěze letošního McDonald’s Cupu.
Vyhráli navíc už potřetí v řadě, a završili
tak zlatý hattrick. „Prostě jsme nejlepší
škola. Příští rok to vyhrajeme znova,“
předháněli se kluci v odpovědích.
Trenér ZŠ Marjánka Adam Šimonovský
si vážil především toho, jak jeho svěřenci
zareagovali na nepříznivý výsledek. „Soupeř měl více ze hry, jeho projev byl líbivější,“ přiznal úvodem. „Zvítězila ale chuť
vyhrát. Hodně s kluky mluvíme a zdůrazňujeme, že fotbal není všechno a i za nepříznivého stavu si ho musí hlavně užívat.
Není nic hezčího, než pár minut před koncem otočit výsledek ve finále.“
Jen těsně před branami finále skončila
pořadatelská škola ZŠ J. Šoupala z Ostravy, která v semifinále podlehla Plzni
v poměru 2:4. Ještě výraznějším rozdílem
(0:5) padla proti Marjánce ZŠ Sever
z Hradce Králové. „Souboj zklamaných“
o třetí místo pak lépe zvládla domácí
„Šoupalka“, která brala bronz po výhře
2:0.
Zájezd do Francie od McDonald’s
Cupu si však kromě celého týmu ZŠ Marjánka užijí i dva šikulové z jiných škol,
kteří byli nejrychlejší v dovednostní soutěži partnera turnaje Coerver. Daniel
Suchý z Plzně a Daniel Číža z Hradce
Králové navíc udělají reprezentantům
v zápase Česko–Španělsko doprovod až
na hřiště!

EXHIBICE PLNÁ HĚZD

Nahoře účastníci exhibice osobností, vlevo dole Marek Jankulovski a vpravo Jakub Kohák

Těsně předtím, než se nejlepší týmy turnaje střetly v boji o konečné umístění, obsadili zelený pažit borci, jejichž fyzička
a forma na rozdíl od školáků spíš klesá.
V exhibičním utkání proti sobě nastoupil
tým McDonald’s a tým osobností.
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V jeho středu se skvěly bývalé fotbalové
hvězdy včetně vítěze Ligy mistrů Marka
Jankulovského, nebo jeho reprezentačního spoluhráče Zdeňka Grygery. Nechyběl ani brněnský „Mercedes“ Petr
Švancara, či Libor Došek, jenž na turnaji
působil i v roli tatínka. Jeho syn totiž nastoupil za brněnskou ZŠ Otevřená. Když
zrovna nehráli, všichni se ochotně s malými fotbalisty fotili, podepisovali a odpovídali na jejich otázky.
Největší atrakcí byl pro kluky i holky
Jakub Kohák, herec, režisér a český Messi,
Ronaldo i Pelé dohromady. V úvodu
utkání se mu příliš nedařilo. „Musíme
Kubu Koháka omluvit, protože má problém. Nedávno se totiž zúčastnil natáčení
Výměny manželek,“ vysvětlil spoluhráč
Petr Švancara.
Nakonec ale Kohák potvrdil svoji kvalitu a gólem přispěl k nerozhodnému výsledku. „Obešel jsem dva zbytečné
obránce, pak jsem obešel další dva, i když
nevím, jestli to nebyly jen kužely. A pak
jsem neskutečnou pumelicí patičkou zakončil na zadní tyč. Byla to otázka tří až

čtyř vteřin,“ popsal svoji bájnou trefu.
Jeho tým osobností nakonec vyhrál v penaltovém rozstřelu.
I McDonald’s však měl ve svém týmu
několik opor se zkušenostmi z velkého

fotbalu. Zahráli si plzeňský Jan Baránek,
Slávista Michal Frydrych i obránce rakouské Austrie Vídeň Patrizio Stronati. Větší
část kádru však tvořili partneři turnaje
a zaměstnanci McDonald’s. „Zahrát si
proti tolika hvězdám byl zážitek, o kterém
budu jednou vyprávět svým vnoučatům,“
řekl v průběhu utkání PR Coordinator
Adam Rapák.
McDonald’s Cup je zkrátka nezapomenutelnou zkušeností nejen pro kluky
a holky, ale úplně pro všechny zúčastněné! D
TEXT MAREK USTOHAL
FOTO TOMÁŠ MACH

McDonald’s Cup 2015 / 2016

Ceny úspěšným týmům předával i generální ředitel McDonald’s ČR/SR Tomasz Rogacz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ZŠ Marjánka, Praha
33. ZŠ Terezie Brzkové, Plzeň
ZŠ J. Šoupala, Ostrava
ZŠ Sever, Hradec Králové
ZŠ Dobiášová, Liberec
ZŠ Sídliště, Vlašim
ZŠ Komenského II, Zlín
ZŠ Smetanova, Vimperk
ZŠ a MŠ Pardubice, Ohrazenice
ZŠ Klegova, Ostrava
ZŠ J. A. Komenského, Chodov
ZŠ E. Rošického, Jihlava
ZŠ Kamenická, Děčín
7. ZŠ Václavkova, Mladá Boleslav
ZŠ Otevřená, Brno
ZŠ a MŠ J. Železného, Prostějov

Nejlepší střelec: Ondřej Šabach
(ZŠ E. Rošického, Jihlava) – 12 branek
Nejlepší brankář: Adam Pracuch
(ZŠ J. Šoupala, Ostrava)
Střelec nejrychlejší branky: Lukáš Gadač
(33. ZŠ T. Brzkové, Plzeň) – čas 0:15
Vítězové z pražské ZŠ Marjánka
18 3/2016

www.mcdonaldscup.cz

McDonald’s CUP
Největší fotbalový turnaj pro kluky a holky prvního stupně základních škol

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM
PARTNERŮM!
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ROZHOVOR

AŠSK, OPRAVDU
JEN ČTYŘI PÍSMENA?
Dalším významným „matadorem“ v řadách Asociace školních
sportovních klubů ČR je Jaroslav Bartoš, učitel ZŠ Maršovská
v Teplicích, neúnavný organizátor a optimista.
o školství přišel z fotbalového prostředí, kde působil jako trenér
mládežnických týmů FK Teplice.
S asociací spolupracuje od roku
2001. Je to velmi akční člověk a již od prvních měsíců přihlašoval žáky na všechny
soutěže, které v té době organizovala
Okresní rada AŠSK v Teplicích. Jeho působení právě na sportovní škole bylo velkou
výhodou a jeho svěřenci vyhrávali, co se
dalo. V roce 2013 se stal díky své výborné
práci respektovaným předsedou Okresní
rady AŠSK.

D

Co je krédem vaší práce, pane učiteli?
„Prostředí vychovává“, o tom jsem bytostně přesvědčen. Pro mne znamenalo
změnit systémy soutěží. V té době jsme
hráli halový fotbal, florbal v tělocvičnách
základních škol, což vůbec neodpovídalo
mé představě o funkci AŠSK. Myslím, že
AŠSK nejen vyplňuje volný čas mládeže,
ale především má ukázat další cestu těm
talentovaným, ukázat jim, jak správně
ten sport vypadá. A to jedna z věcí, která
mne neuvěřitelně baví. Neustálý kontakt

s oddíly v teplickém okrese, jak s fotbalovými, tak i s volejbalovými či s florbalovými oddíly, též s atletickým klubem,
klubem stolního tenisu a důležitá je
i spolupráce s příslušnými svazy daných
sportů.
Je nějaká ze sportovních soutěží,
kterou v rámci činnosti AŠSK organizujete, vaší „srdeční“ záležitostí?
Mám je rád všechny, ale přece jen mi
jedna přirostla k srdci, protože jsem u ní
byl od nenápadných začátků. Tou je tur-

Jaroslav Bartoš byl na McDonald’s Cupu 2012 ředitelem finálového Svátku fotbalu v Teplicích, na snímku s ním jsou maskot klaun Ronald, generální
sekretář AŠSK Ladislav Petera a spoluzakladatelka turnaje Drahomíra Jiráková z McDonald’s.
20 3/2016

Jaroslav Bartoš mezi sportujícími školáky, a pak s patronem McDonald’s Cupu Petrem Čechem na Svátku fotbalu 2012

naj v mini fotbalu pro děti z prvního
stupně základních škol, dnes jednička
mezi soutěžemi, McDonald´s Cup.
S ním jsem srostlý jako siamské dvojče.
Největší pořadatelský oříšek a zároveň
nejoblíbenější mezi žáky, a to nejen
mezi hráči, ale i u starších ročníků je
okresní a krajské finále v McDonald´s
Cupu. Dodnes všichni vzpomínají na pořádání Svátku fotbalu 15. ročníku, tedy
republikového finále turnaje, kdy jsme
dokonce přivítali v ochozech Na Stínadlech 4000 diváků. To by mohl závidět
kdekterý prvoligový fotbalový klub.

„

Kde nyní působíte?
V současnosti pracuji na ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy Maršovská Teplice,
kde zastávám funkci předsedy Školního
sportovního klubu. Ten, díky mým kolegům, pracuje opravdu skvěle. Máme 175
členů v několika kroužcích. Nejvíce děti
navštěvují turistický kroužek, který se věnuje dětem o víkendu. Já osobně vedu

kroužky stolního tenisu a volejbalu jedenkrát týdně a dvakrát týdně kroužek florbalu. Dále máme kroužky taneční,
sportovních her a step aerobiku a plavání.
Vzhledem k výborné spolupráci s Magistrátem města Teplice, především jeho dotační
politice, máme výborné vybavení. Nejen na
klasické tradiční sporty, ale můžeme ukázat
i nové sporty jako kin-ball, golf fresbee, či
ukázat nové možnosti využití volného času
dětí. ŠSK spolupracuje úzce s vedením
školy, kde máme úplnou podporu.
Jakých úspěchů svých žáků si ceníte
nejvíce?
Ještě na ZŠ Na Stínadlech, kde jsem
dříve působil, to byla několikanásobná
účast a několik vítězství v republikových
finále ve fotbalových turnajích CocaCola, minifotbal, halový fotbal a především vítězství v McDonald´s Cupu. Na
ZŠ Maršovská patří dlouhodobě mezi
nejúspěšnější sporty volejbal, kdy jsme
byli i na republikovém finále v Brně.

“

Energie z dětí
na mne přechází
a já ji mohu
předávat dál

Co říkáte financování sportu? Nemyslím ovšem ten vrcholový, ale
sportování ve školách pro všechny
děti bez rozdílu?
Chtěl bych ocenit všechny sponzory,
firmy, které pomáhají s projekty ve škole,
podporují nejen republiková finále, ale
i nižší kola. Zde je to zejména společnost
McDonald´s, která školní sport – turnaj
v minifotbalu McDonald´s Cup – podporuje již 19 let. Také bych chtěl jmenovat
firmy Sportisimo, adidas, a dříve i Preventan, Orion. V poslední době se podařila spolupráce s VZP, v projektu AŠSK
„Sportuj ve škole“. Naše OR AŠSK spolupracuje s VZP více jak patnáct let. S VZP
pravidelně v olympijském roce pořádáme
Olympiádu dětí a mládeže. Jsem rád, že
i paní ministryně Valachová vyjádřila
svou podporu činnosti učitelů sdružených v AŠSK a že přislíbila pomoc v řešení uvolňování učitelů na sportovní
soutěže a jejich odměňování.
A poprosíme o pár slov na konec. Co
je pro vás nejdůležitější ve vaší práci
s dětmi ve škole?
Na závěr bych chtěl říci, že sice organizuji mnoho soutěží v AŠSK, ale nejradostnější práce je vždy úplně na té první
distanci, a to v kroužku. Ta energie z dětí
na mne přechází a já ji mohu předávat
dál. A opět se těším, až na konci školního
roku uslyším, že alespoň jeden z těch
mnoha zakotví ve sportovním oddíle
a bude svůj talent dál rozvíjet. D
TEXT DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ
FOTO McDONALD’S CUP, archiv AŠSK
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F O T B A L O V É D E S AT E R O

RADY ODBORNÍKA
Současný trenér české reprezentační jedenadvacítky a bývalý
úspěšný kouč Slovanu Liberec, australského FC Sydney a pražské
Sparty VÍTĚZSLAV LAVIČKA školnímu fotbalu fandí.
vítězem, radujeme se a objímáme se. Jenže
zítra to může být všechno jinak a já se
svým týmem budu poraženým!

minulosti byl např. patronem
McDonald’s Cupu, letos předával
ceny na Poháru Josefa Masopusta, když mu to čas dovolí, tak
je přítomen na mnoha dalších akcích. Má
k mládeži blízko, a tak všem fotbalumilovným klukům a dívkám nabízíme jím vytvořené desatero, jak se stát správným
fotbalistou.

V
1.

Neboj se najít si své
fotbalové hřiště

Velkou roli v tomto směru hrají rodiče. Ti
by měli v první fázi rozpoznat u dětí hlad
po fotbalu a měli by pomoci dětem najít
v okolí fotbalový klub, kam své dítě přihlásí.

3.

Fotbal Ti dá radost
ze hry a pohybu

Fotbal je při vnímání obyvatel zeměkoule
sportem číslo 1. Není nádhernějšího obrazu než úchvatné góly či neuvěřitelné zákroky brankářů. Fotbal nabízí dynamiku
a rychlost. Všechny tyto atributy prezentované v kategorii dospělých se začínají
formovat a rozvíjet již ve fotbalovém dětství.

4.

Poctivý trénink
z Tebe udělá mistra

Toto je úlohou především trenérů, při vedení dítěte mohou pomoci i rodiče. Jedině
poctivost, zapálení pro věc a práce navíc
vedou k fotbalovému mistrovství.

5.

Pracuj pro sebe,
ale i tým

Fotbal je kolektivní hrou, kdy vynikající jedinec sám nic nezmůže. Brankář je závislý
22 3/2016

Na fotbalovém trávníku respektuj
autoritu – trenéra, rozhodčího

Od žákovského věku jsou malým fotbalistům oblékajícím dresy svých klubů vštěpována pravidla této hry. Rozhodčí musejí
být proto respektováni, jejich rozhodnutími se musím řídit. Naplňování této skutečnosti je prací především trenérů. Proto
jejich slovo je pro mne svaté.

Fotbal je ten správný sport
pro volný čas

Fotbal rozvíjí pohybovou všestrannost
dětí, přivádí je do kolektivu. V rámci pravidelných tréninků děti ve svém volném čase
mohou dostat na trávník s míčem mnohdy
až 4x týdně.

2.

8.

na skvělé obraně a opačně. Útočníci střílejí
góly, když jim na ně nezištně přihrávají záložníci. Pro celou jedenáctku je pak základem vedoucím k úspěchu a vítězství
kolektivní bojovná soudržnost.

6.

Na hřišti hraj
vždy fair play

Hra se točí kolem míče. Získat ho pod svou
kontrolu je přípustné jedině čistou hrou,
bez použití násilí a hrubosti. Dotknu-li se
míče rukou, je to chyba, a pokud to rozhodčí nevidí, přiznám se sám! Jedině tak
jsem fotbalistou hrajícím fair play!

7.

Nauč se vyhrávat,
ale i prohrávat

Není krásnějšího okamžiku, když skončí
zápas, s dalšími deseti kamarády jsem jeho

9.

Najdi si svůj
fotbalový vzor

Každý kluk, který propadne fotbalu, chce
být jednou Nedvědem, Rosickým, Čechem,
Ronaldem, Messim. Sleduj proto hru
svých idolů na vlastní oči, na televizní obrazovce, přečti si, jaká byla fotbalová cesta
těchto mimořádných hráčů k fotbalovému
mistrovství.

10.

Odměnou Ti bude reprezentační
dres – školy, klubu, země

První pocit hrdosti reprezentanta se dostaví, když nastoupím za svou třídu, školu, fotbalový klub. Svůj talent budu
rozvíjet ve stále lepších klubech. A kdo ví,
třeba si jednou v dresu národního týmu
poslechnu i nádherné tóny naší hymny. D
TEXT DO TOHO!, VÍTĚZSLAV LAVIČKA
FOTO JAN TAUBER / ČAFR, McDONALD’S CUP

Zapojte Vaše studenty do
Školní ligy v laser game
Mercuria Laser Game ve spolupráci s Asociací Školních Sportovních
.OXEıVSRXģW¯YHģNROQ¯PURFHŠkolní
laser game ligu.
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