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Pohár Josefa Masopusta
letos putuje do Pøíbrami

Druhý roèník nejvìtšího fotbalového turnaje pro žáky

Josef Masopust

Josef Masopust je legendou svìtového fotbalu. Bìhem své
aktivní kariéry dosáhl vrcholných úspìchù ve svém konání
a patøil k nejlepším svìtovým hráèùm. Jeho pozice u nás
i ve svìtì byla potvrzena v pøedminulém roce, v rámci oslav
jeho 80. narozenin, kdy do Prahy zavítal jako gratulant
pøedseda FIFA Sepp Blatter, portugalská legenda Eusébio
a další významné osobnosti svìtového fotbalu. Jako hráè i jako
èlovìk vždy ztìlesòoval smysl pro fair play a to nejen na høišti,
ale i v životì. Vždy byl a neustále je pøíkladem pro své okolí,
spolehlivým pøítelem, dobrým uèitelem a charakterním
èlovìkem. Jedním ze základních smyslù projektu
je pøipomenout pøíklad Josefa Masopusta, ukázat, že má
smysl pøistupovat k plnìní svých povinností odpovìdnì.
Ukázat, že sny jsou splnitelné a že pokud èlovìk nìco opravdu
chce, má šanci svých snù dosáhnout.
-bh-
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Pohár Josefa Masopusta 2012/2013
Klub pøátel Josefa Masopusta je spolu
s Asociací školních sportovních klubù Èeské
republiky poøadatelem a organizátorem
projektu Pohár Josefa Masopusta, svým
rozsahem nejvìtší fotbalové soutìže týmù
støedních škol.
V letošním roce byl zaznamenán vìtší zájem
školních týmù. Okresní finále se hrála v 76
okresech všech ètrnácti krajù ÈR. Na høištì
vybìhlo celkem 634 školních týmù. Na vítìze
èeká trénink s trenérem reprezentaèního výbìru U21 Jakubem Dovalilem
a cesta na atraktivní duel v zahranièí.
V tomto projektu, který byl nastartován v minulém školním roce, nejde
pouze o fotbal. Dùležitým cílem poøadatelù je i neustálé pøipomínání
hodnot, reprezentovaných osobností svìtového fotbalu, panem Josefem
Masopustem.

Z obsahu tohoto èísla
JOSEF MASOPUST
STR. 2
• Fotbalová legenda
POHÁR JOSEFA MASOPUSTA V PRAZE
STR. 4

• Zrcadlo výsledkù
STR. 5

• Italská delegace pøi finále
STR. 6-7
• Projekt se tìší podpoøe Armádního
sportovního centra Dukla

• Na Julisce se objevili
zajímaví hosté
STR. 8
• Fotoreportáž

Chceme podìkovat týmu poøadatelù z øad AŠSK ÈR a Èeské spoøitelnì a.s.
za podporu. Bez jejich pøispìní bychom nebyli schopni projekt realizovat.
Jsme skuteènì velmi rádi, že si náš projekt našel mezi studenty své místo.
Josef Hostinský

Nabízíme možnost placené
inzerce firmám, které se chtìjí
prezentovat na stránkách našeho
èasopisu ve všech ZŠ a SŠ v
republice (nabídky sportovního
vybavení, školních pomùcek, míst
pro školní výlety atd...)
KONTAKT:
orblansko@seznam.cz
TELEFON: 776 198 192
Poøádáte zajímavou sportovní
akci a chcete se jí pochlubit
kolegùm v republice? Napište
nám!

Zrcadlo školního sportu, internetový obèasník vydávaný pro potøeby AŠSK ÈR. Vydavatel Mgr. Bohumil Hlaváèek, Pod
Sanatorkou 12, Blansko. Šéfredaktor: Mgr. Bohumil Hlaváèek. Redakèní rada: Mgr. Josef Hostinský, Mgr. Zdenìk Jadvidžák.
Grafika: Vladislav Pokorný. Email:orblansko@seznam.cz. Tel: 776198192.
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Pohár Josefa Masopusta vyvrcholil v Praze
Druhý roèník Poháru Josefa Masopusta se hrál
systémem jednotlivých turnajù v rámci okresù,
pøípadnì okrskù, vítìzové okresních finále postupují
do krajského finále. Vítìzové krajských finále mezi
sebou hráli mezikrajskou kvalifikaci, aby se šest
nejlepších týmù utkalo v republikovém finále, které se
uskuteènilo 29.-30. kvìtna 2013 na stadionu Na Julisce
v Praze. Hrálo se podle pravidel FAÈR platných od
1.7.2005. Za školní tým mohli nastoupit studenti
denního studia. Organizace jednotlivých turnajù se
odvíjela od poètu zúèastnìných týmù. Pohár je
putovní.
Letošním vítìzem se stali studenti ISŠ HPOS Pøíbram. Ve finále s pražskou SOŠ SZ Uèòovská Praha sice prohrávali 0:1,
dokázali však tìsnì pøed koncem vyrovnat. Prodloužení gól nepøineslo a na penalty byli úspìšnìjší právì Pøíbramští.
I o tøetím místì rozhodovala støelba ze znaèky pokutového kopu. Více štìstí mìli chlapci z Chrudimi. Na FrýdekMístek zbyla nevdìèná ètvrtá pøíèka.

KONEÈNÉ POØADÍ
1. ISŠ HPOS Pøíbram
2. SOŠ SZ Uèòovská Praha
3. SOŠ Bohemia, Palackého Chrudim
4. SPŠ, OA a Jazyková škola Frýdek-Místek
5. SPŠ Vlašim
6. SŠ technická a ekonomická Brno

NEJLEPŠÍ HRÁÈI
hráè turnaje: Kamil Støalka (Frýdek-Místek)
brankáø: Filip Hòup (Praha)
støelec: Tomáš Mlýnka (Chrudim)
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JULISKA PØIVÍTALA ITALSKÉ PARTNERY
Petr Procházka je hlavním manažerem
projektu Pohár Josefa Masopusta
Praha – Hlavní duší celé akce je Petr Procházka. On pøišel
s myšlenkou na tento projekt a má lví podíl na jeho realizaci.
Máme za sebou druhý roèník. V èem byl jiný než ten první?
Už jsme vìdìli, co nás èeká. Díky zkušenostem jsme byli
pøipraveni na problémy, které mohou nastat, ale díky
organizátorùm z AŠSK žádné nenastaly. Výborné.
Jak se zmìnil poèet úèastníkù?
Zdá se, že jsme chlapce, øeditele a uèitele na støedních školách
oslovili a zaujali. Oproti prvnímu roèníku pøibylo zhruba sto
škol. Myslím, že se jich zúèastnilo 650. Hrálo se 76 okresních
kol ve všech ètrnácti krajích.
Co financování tohoto roèníku?
Generálním partnerem byla Èeská spoøitelna. Pøispìly i kraje,
nìkteré významnì. Doufám, že spolupráce s nimi bude
pokraèovat. Se spoøitelnou smlouva bohužel konèí v èervnu,
v dalším roce zatím pokraèovat nebude. Hledáme nové
sponzory. Èeské spoøitelnì za její dosavadní podporu
dìkujeme.
Nemusíme mít strach, že druhý roèník byl posledním?
Urèitì ne. V tuto chvíli chceme jednoznaènì pokraèovat.
Co nám øekneš o partnerství s italskou stranou?
Pohár Josefa Masopusta se uskuteènil i v Itálii, soutìž již
probìhla, pøímo pod tímto jménem. Je to pro stejnou vìkovou
kategorii. Vítìz se utká s naším zde Na Julisce. Partner vìøí,

že se jim podaøí uskuteènit akci v podobném rozsahu jako
dìláme my, zatím jsou v zaèátcích. Italové jsou nadšeni,
doufáme, že se jim to podaøí. Øíkají, že mají svoje slavné hráèe,
ale nikoho formátu Masopusta.
Znamená to, že by pøipadalo v úvahu rozšíøit soutìž dál do
Evropy èi celého svìta?
Proè ne? Vzorem je nám Bìh Terryho Foxe. Když to zaèalo, nikdo
o tomto chlapci nevìdìl. Fotbal je pro nás prostøedkem
sdìlení, kterým chceme mladým lidem øíct, že je potøeba hrát
a žít fair play. Josef Masopust je pro nás úžasným vzorem
obyèejného chlapce ze Sudet, který se dokázal díky sportu
a svému životnímu stylu dostat mezi svìtovou elitu.
A to je tøeba pøipomínat poøád.

Tisková zpráva Klubu Pøátel Josefa Masopusta

Bohumil Hlaváèek

Praha, 6.6.2013

Josef Masopust International Cup 2013
Pohár Josefa Masopusta zùstává doma
Josef Masopust International Cup, pohár vítìzných školních týmù má svého vítìze. Stala se jím ISŠ HPOS Pøíbram, vítìz Poháru
Josefa Masopusta v Èeské republice. Proti èeskému týmu nastoupil 6. èervna vítìz Coppa di Josef Masopust v Itálii Instituto
Benincasa di Ancona. Èeští hráèi svého soupeøe vysoko pøehráli (6:1). Prohru brala italská strana sportovnì, a jak øekla legenda
italského fotbalu Francesco Liguori, dùležitá je hra a celá myšlenka fair play, kterou pøináší právì tato soutìž. „Naši hráèi byli
mladší a bohužel v tomto sportu je každý rok znát, to nic nemìní na tom, že èeský soupeø byl velmi kvalitní,“ zhodnotil v krátkosti
Liguori.
Velmi spokojený s výkonem svých svìøencù byl trenér ISŠ HPOS Pøíbram Zdenìk Staroba. „Kluky musím pochválit. Máme
v našem školním týmu hráèe, kteøí fotbal hrají i v klubech, ale stejnì to mají postavené i další kluby.“ Autorem prvních dvou gólù
byl Jakub Dušek, který si zápas patøiènì užil. „Hrálo se nám myslím dobøe a nebylo dùležité proti komu, radost mám z tìch gólù,“
øekl Dušek s tím, že fotbalu by se rád vìnoval do budoucna profesionálnì.
Na mezinárodní utkání se pøijel podívat koordinátor ministerstva školství v Itálii Mauro Esposito, který doufá, že turnaj bude
pokraèovat dalším roèníkem a v širším mìøítku. „V Itálii se zatím nezúèastnilo tohoto poháru tolik škol jako v Èeské republice, ale
vìøím, že v pøíštím roce to bude lepší.“ V Èeské republice se turnaje zúèastnilo 650 støedních škol, v Italské republice to bylo 160.
Spokojený byl po utkání manažer projektu Petr Procházka. „Podle reakcí všech aktérù dnešního utkání se zdá, že jsme spustili
dobrou vìc. Rád bych podìkoval všem, kteøí se na organizaci projektu podílejí. „Josef Masopust International Cup chceme
rozšiøovat i do dalších zemí. Vìøíme, že se nám to podaøí,“ øekl Jiøí Hora, pøedseda výkonného výboru Klubu pøátel Josefa
Masopusta.
Putovní Josef Masopust International Cup pøedal Josef Masopust spoleènì s velvyslancem Itálie v ÈR Pasqualem D'avinem
v poloèase dùležitého kvalifikaèního utkání ÈR – Itálie v Praze.
Petr Procházka, manažer projektu
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Finále na pùdì Armádního sportovního centra
Jaroslav Prišèák: Dukla Pohár Josefa Masopusta maximálnì podporuje
Praha - Celé republikové finále se odehrálo na pùdì Armádního sportovního
centra Dukla. V jeho èele stojí plukovník Jaroslav Prišèák, který akci
jednoznaènì podpoøil.
Pamatuji si vás jako vynikajícího atleta…
Jak se øíká „èo bolo, to bolo“, dìlal jsem dálku a trojskok. Teï už tøináctý rok
pracuji v této funkci.
Jste na Poháru Josefa Masopusta. Co øíkáte na tuto akci?
Pan Procházka mne podrobnì zasvìtil do tajù celého turnaje. Klobouk dolù
pøed tím, co se povedlo. Za žijící legendy našeho sportu považuji Danu
Zátopkovou a právì Josefa Masopusta. Když se zapojí do sportovní akce víc než
jedenáct tisíc hráèù, jak jsem byl informován, je to super.
Co pro vás znamená, že vyvrcholení tohoto podniku se koná již podruhé v Praze Na Julisce?
Jsme potìšeni. S projektem Petr Procházka pøišel pøedloni. V minulém roce se to ujalo, letos rádi pokraèujeme.
Je to èest pro Duklu. Masopust a tento klub patøí k sobì, funguje to.
Zkusme odboèit od turnaje. V èem spoèívá èinnost vašeho støediska?
Má za povinnost pøipravovat pøípravu špièkových èeských sportovcù. Zabezpeèujeme dvanáct olympijských sportù.
Povinnost je vytvoøit co nejlepší podmínky. Sportovci jsou naši zamìstnanci, máme špièkové trenéry. Mají velký
zájem se k nám dostat. Jejich náplní práce je sportovat a maximálnì se snažit. Máme i sportovní družstvo juniorù.
O jaké sporty se staráte?
Tady v Praze je to atletika, moderní pìtiboj, veslování, kanoistika a dráhová cyklistika. V Plzni kulová støelba,
v Brandýsu nad Labem vodní slalom. V Liberci pak lyžování. Ještì máme v Hradci Králové brokovu støelbu, v Brnì
dráhové cyklisty sprintery. A když pùjdem mimo olympijské sporty ještì v Prostìjovì jsou sportovní parašutisté.
K dnešnímu dni máme asi 160 profesionálcních sportovcù a asi 150 talentovaných juniorù a dorostencù.
Pro názornost, jak vaši svìøenci uspìli na poslední olympiádì v Londýnì?
Z deseti èeských medailí jsme získali pìt. Mám-li je vyjmenovat, pak to jsou Barbora Špotáková, David Svoboda,
Jaroslav Kulhavý, Ondøej Synek a kanoistická ètyøka.
Budete Pohár Josefa Masopusta podporovat i nadále?
Jednoznaènì. Osobnost Josefa Masopusta si to zaslouží.
Bohumil Hlaváèek

Družstvo SoŠ SZ Uèòovská Praha, které obsadilo druhé místo.
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Pohár Josefa Masopusta pøivítal zajímavé hosty
Alexander Vencel zastupoval na turnaji FIFA
Po oba dva dny se Na Julisce pohyboval Alexander Vencel mladší,
bývalý brankáø a syn slavného otce, který se na stejném postu
rovnìž proslavil i v èeskoslovenské reprezentaci. Zastupoval jako
delegát svìtovou federaci FIFA. Momentálnì je jeho úkolem
metodická práce s trenéry brankáøù. „Pøíští týden odlétám
do Konga. Celý Pohár Josefa Masopusta vidím velmi dobøe,
myslím, že pro jeho úèastníky to musí být velký zážitek,“ uvedl.
-bh-

Metodik FIFA Alexander Vencel s Ivanem Haškem
Jakub Dovalil, trenér juniorské fotbalové reprezentace
sledoval talentované hráèe ve spoleènosti Jana
Suchopárka. Našel èas i na nìkolik našich otázek.
Jak vidíte myšlenku této akce?
Je urèitì dobrá. Sport je celospoleènský fenomén.
A v takovém pøípadì pozitivní jako podpora zdravého
zpùsobu života a naplnìní volného èasu mládeže.
Je podle vás fotbal školní sport nebo má prioritu
v klubech?
Ti nejlepší míøí do klubù, to je jasné a nejen v kopané.
Je tøeba øíct, že fotbal je nejmasovìjší a nejdostupnìjší
sport. Pokud dìti budou všestranné, je to jenom plus
pro jejich rozvoj.
Jak vidíte úroveò našeho mládežnického fotbalu? Tøeba v hokeji bezesporu klesá…
Demografická køivka klesá. Fotbal se celosvìtovì vyrovnává a svoji roli hraje i štìstí. Obávám se, že i v našem sportu
jdeme trochu dolù. Výkladní skøíní jsou kluby v pohárech a reprezentace. Vytratil se však díky i médiím jeden fakt.
Neustále jsme masírováni tím, že musíme vyhrát, musíme vyhrát. Je tøeba si uvìdomit, že i soupeø chce zvítìzit
a pokud se mu to podaøí, je sportovní mu pogratulovat. Uvìdomme si, že Èeská republika má jen deset miliónù
obyvatel a tìžko se mùžeme srovnávat s velmocemi. To by jsme všichni mìli mít na pamìti. Také to, že nìkde mají
i daleko lepší podmínky. To je jako bychom chtìli srovnávat tøeba naši a americkou ekonomiku. Hokej hraje pár státù,
fotbal je na celém svìtì. Když si škrtneme nìjakých padesát zemí, zbývá jich pøes 150, se kterými hrajeme na stejné
úrovni. Dnes nikde není psáno, že musíme porážet tøeba Kostariku nebo Panamu, to je potøeba lidem zdùrazòovat.
Bohumil Hlaváèek

Díky Klubu pøátel Josefa Masopusta se letos turnaj
odehrál i v Itálii. Zástupci italského týmu organizátorù
se objevili i na stadiónu Dukly.
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FOTOREPORTÁŽ Z FINÁLE POHÁRU JOSEFA MASOPUSTA

