

V Praze dne 30. 3. 2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
i přes stále trvající složité období, které prožíváme, nám dovolte, abychom Vás informovali o novinkách, které jsou spojené
s projektem McDonald’s Cup, největším fotbalovým turnajem pro žáky základních škol v České republice.
McDonald’s Cup již přes více než 24 let přináší dětem zážitky spojené s radostí z pohybu, zejména pak z fotbalu: v této
činnosti chceme i v této, z hlediska organizace společných pohybových aktivit nepříznivé době, pokračovat, a to ještě
v letošním školním roce.
Byť jsme v září 2020 avizovali náš zájem uspořádat 23. ročník McDonald’s Cupu v podobě, na kterou jste zvyklí, v této
chvíli jsme nuceni Vás definitivně informovat, že McDonald’s Cup v letošním školním roce v tradičním formátu bohužel
neproběhne.
Asociace školních sportovních klubů ČR, Fotbalová asociace České republiky a společnost McDonald´s Vám proto přinášejí nový projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem. Program nabízí dětem, rodičům i školám inspiraci pro
pohybové aktivity, které lze realizovat v domácím nebo školním prostředí. Tímto projektem chceme mimo jiné všem
učitelům, dětem a jejich rodičům ukázat, že McDonald’s Cup netvoří pouze samotný turnaj, ale jeho podstata spočívá
v celoročních sportovních aktivitách ve škole i v domácím prostředí.
Projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem, který bude spuštěn 30. března 2021, nabídne dětem, rodičům i učitelům ve
školách sérii pravidelných inspirativních videí pro domácí pohybové aktivity. Naším cílem je nejen motivovat malé sportovce k pravidelné pohybové činnosti doma či v rámci povolených školních aktivit, ale také do nich vnést v současné době
tolik potřebnou radost.
Součástí projektu je i McDonald’s Cup: Tréninková výzva, do které se budou moci zapojit všichni školáci bez
rozdílu věku. 11 z nich pak bude moci v rámci zářijového utkání ČR s Ukrajinou doprovodit český fotbalový národní tým
přímo na hřiště. Více o projektu Odpískej nudu i McDonald’s Cup: Tréninkové výzvě naleznete na webových stránkách
www.mcdonaldscup.cz

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
prosíme o předání výše uvedených informací Vašim tělocvikářům a v rámci možností i Vašim žákům a jejich zákonným
zástupcům např. zveřejněním dopisu na webových stránkách Vaší školy či na školním Facebooku. V příloze tohoto dopisu
naleznete podrobný postup, jak se lze do McDonald’s Cup: Tréninkové výzvy zapojit a žáky registrovat.
Děkujeme Vám osobně i všem pedagogům na Vaší škole za dosavadní spolupráci a podporu, které si velmi vážíme. Současně věříme, že projekt Odpískej nudu s McDonald’s Cupem, bude pro děti i celé školní prostředí i v současných, pro
sport nestandardních podmínkách, vítaným zpestřením v závěru letošního školního roku.
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