Èíslo 6-2012/2013

SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ
VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK
MC DONALD´S CUPU
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MC DONALD´S CUP LETOS VYVRCHOLIL
SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ
Drahomíra Jiráková: Poøád mne to strašnì baví.
Hlavní osobou celého turnaje je od poèátku Drahomíra Jiráková.
Pošestnácté. Je to stejné jako poprvé? Poøád mne to strašnì baví. Na zaèátku bylo
27 tisíc dìtí. Teï tøikrát tolik, je to to tedy o nìèem jiném. Je to ale poøád o radosti.
Chci moc podìkovat všem, kteøí se na akci podílí.
V èem byl letošní roèník jiný než ty pøedchozí? Možná v tom, že šel strašnì hladce.
Nemìli jsme žádné problémy od okrskových kol pøes okresní a dál. Všechno
fungovalo. Takže to bylo o pìkné náladì, dobré organizaci, spolupráci lidí.
Co samotný Svátek fotbalu? Bylo to naprosto unikátní. V celé republice pršelo,
Jihlavì se ale déš èi pøeháòky zázraènì po oba dva dny vyhýbaly. To hrálo velkou roli.
Jak jsi spokojená s letošním patronem Pavlem Horváthem? Je úžasný. Je to charismatická osobnost, která všem imponuje.
Èerstvý mistr ligy, fajn chlap, táta od rodiny, kterou vzal celou s sebou. Má perfektní kontakt s dìtmi, má pro nì pochopení. Nic
mu není zatìžko, popovídat si, vyfotit, podepsat se. Po celou dobu se pohybuje mezi nimi. Byl s nimi i v ZOO na veèerní
prohlídce.
Kde se uskuteèní pøíští Svátek fotbalu? Pravdìpodobnì na Moravì, o konkrétním místì budeme jednat. Možná to bude
Uherské Hradištì. Novým patronem bude Theodor Gebre Selassie, jsme rádi, že naši nabídku pøijal.
(bh)

Miroslav Pelta, prezident Fotbalové asociace ÈR
Myslím, že jsme byli svìdky mimoøádnì úspìšné akce. Úèastnilo se 81 tisíc dìtí, hrálo
84 procent všech škol. Tento projekt si zaslouží maximální podporu. Vážím si partnerství firmy
McDonald´s. Pøeji tomuto turnaji do dalších letech hodnì úspìchù.

10.-11.6.2013

Pavel Horváth:
Myslím, že to bylo skvìlé, jsem moc rád, že jsem u toho mohl být.
Od zaèátku až do konce perfektní. Vìøím, že dìti byly rády. Když
už jsem se patronem stal, snažil jsem se to dìlat podle svého
nejlepšího svìdomí
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Fenomén McDonald´s Cup!
Poèínaje školním rokem 2012/2013 již
tradiènì odstartoval další, 16. roèník
McDonald´s Cupu v minifotbalu ZŠ novým
semináøem pro poøadatele, s novými námìty
v organizaci i novým patronem Pavlem
Horváthem. Všichni jsme sdíleli skryté
pochyby, zda lze ještì nìkam pozvednout
úroveò tohoto jedineèného projektu po tak
bombastickém úspìchu, jakým byl celý
15. roèník, navíc ukonèený nepøekonatelným
finále Svátku fotbalu v Teplicích.
Myslím, že právì ukonèené finále Svátku fotbalu v Jihlavì a tím završení
16. roèníku nám jednoznaènì na tuto otázku odpovìdìlo kladnì.
V prùbìhu školního roku naši uèitelé, trenéøi a rodièe opìt potvrdili,
že minifotbal mají rádi a jsou ochotni mu obìtovat spoustu svého volného
èasu. Jsme velmi rádi, že kantoøi neustále pøicházejí s novými nápady
a doporuèeními, které také zaznìly pøed konáním krajských finále
na workshopu v Praze. U všech školních, okrskových, okresních a krajských
kol soutìže jsme zase postoupili o kousek dále a velmi si vážíme podpory
našeho dlouhodobého partnera spoleènosti McDonald´s, která ze své
strany dodržuje nejen své závazky vùèi projektu, ale v mnohém pøidává
i vlastní entuziazmus a fandí „svým školám a uèitelùm“ pøi jejich snažení
o to, abychom spoleènì pøipravili pro dìti na školách atraktivní a smysluplný
program pohybových aktivit spojených s fotbalem. Fotbal, jak všichni víme,
kromì zvyšování fyzické zdatnosti vytváøí i pozitivní vztah k partì
a spoluhráèùm i soupeøùm. Ve své podstatì se opìt, jako již mnohokrát,
potvrdilo, že lidé kolem McDonald´s Cupu jsou jedna veliká parta, kterou
tento projekt baví a jsou ochotni mu ledacos i obìtovat.

Z obsahu tohoto èísla
McDonald´s Cup v Jihlavì
STR. 2
•Osobnosti o svátku fotbalu
SVÁTEK FOTBALU ZNÁ SVÉ VÍTÌZE
STR. 4

• Zrcadlo výsledkù
VŠICHNI SE BAVILI
PØI EXHIBIÈNÍM UTKÁNÍ
STR. 5

• Zápas mužstva Mc Donald´s
a týmu hvìzd
FINÁLE SE TAKÉ ZÚÈASTNILI...
STR. 6
• Rozhovory s osobnostmi

DOPROVODNÝ PROGRAM BAVIL
STR. 7
• Úèastníci se nenudili
STR. 8
• Fotoreportáž

Nás v ústøedním štábu pak nesmírnì tìší, když dostáváme od vás,
poøadatelù na všech úrovních cenné podnìty na vylepšení pøípadných
detailù organizace i pravidel. Urèitì reálnou èást uvedeme v život již se
startem dalšího, 17. roèníku ve školním roce 2013/2014.
Dovolte, abych nám všem podìkoval za uplynulý roèník, popøál krásné
prázdniny i dovolené a tìšíme se s vámi poøadateli z okresù a krajù na
semináøi 2. øíjna v Praze, kde se opìt seznámíme s pøedstavou o 17. roèníku,
kterou pak spolu urèitì smysluplnì a bravurnì naplníme!
Ladislav Petera, pøedseda Ústøedního øídícího štábu McDonald´s Cupu

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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SVÁTEK FOTBALU ZNÁ SVÉ VÍTÌZE
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.
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SVÁTEK FOTBALU JIHLAVA * 10.-11.6.2013

Všichni se bavili pøi exhibièním utkání mužstva Mc Donald´s a týmu hvìzd
Letošní exhibice pøed finálovým zápasem opìt pobavila.
Za McDonald´s kromì manažerù firmy a jejich pøátel nastoupil
i patron Pavel Horváth (i když se na høišti objevil jen
na penaltu, kterou bravurnì promìnil) a jeho nástupce na
17. roèník Theodor Gebre Selassie. Barvy AŠSK v nìm hájil
metodik Pepa Hostinský. V týmu hvìzd dominoval zejména
skvìlý baviè Jakub Kohák, který si na høišti rozumìl s Petrem
Švancarou èi Horstem Sieglem. Nechybìl autor hymny akce
Vašo Patejdl. Martin Dejdar pøišel na høištì symbolicky jen
bosky, zranìní mu nedovolilo se zápasu aktivnì zúèastnit.
Hvìzdy tentokrát byly lepší a zaslouženì vyhrály, na penalty
nedošlo.
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FINÁLE SE ZÚÈASTNILI ZNÁMÉ OSOBNOSTI

Jakub Kohák mìl u dìtí velký úspìch
V utkání hvìzd patøil k nejlepším støelcùm a hlavnì šoumenùm. Populární Jakub Kohák byl pro dìti velkým lákadlem.
Na høišti jsi si rozumìl s Petrem Švancarou… Už jsme se jednou potkali, ale to jsme hráli proti sobì. Já byl v bránì.
Jako spoluhráè mi sedìl.
Jak hodnotíš Svátek fotbalu? Mnì se to líbí. Je to dobøe, že dìti sportují.
Mìl jsi u dìtí obrovský aplaus… Asi proto, že jsem tak dobrý fotbalista.
Za co se v dnešní dobì nejvíce považuješ? Herce, režiséra, fotbalistu, publicistu… Za obyèejného èlovìka z masa a kostí.
Co tì v dnešní dobì nejvíce naplòuje? Takové malé drobné radosti. Když ráno vstanu a nic mne nebolí, v televizi, když je pìkný
program, ptáèek, když pìknì zazpívá, kvìtinka zavoní.
Fotbal bereš jako recesi nebo opravdu hraješ? Futsalovou ligu. Velký fotbal jsem nikdy nehrál. To je moc bìhání…

Petr Švancara je Bròák tìlem i duší
Ve finále držel palce Brnu, i když se nedávno ve Zbrojovce
nepohodl a odchází hrát do Pøíbrami. Petru Švancarovi se v Jihlavì
líbilo.
Nezanevøel jsi na Brno? Ne, v žádném pøípadì. Kometa,
Zbrojovka, to je moje. Jedeme.
Jak jsi si užil Svátku fotbalu? Bylo to výborný, protože je pro dìti,
baví je to. A to mi dìlá radost. Když jsem byl osloven, rád jsem pøijel
a jsem nadšený. Už jsem na Mekáèi dvakrát byl, to ale byli jenom
krajská kola, na republice jsem poprvé. Pøíštì, budu-li osloven,
zase rád pøijedu.
Co zápas hvìzd? Šlo mi to s Jakubem Kohákem. Zjistil jsem, že je to
velký hráè. Teï se tìším do Pøíbrami, bude to zmìna.

Theodor Gebre Selassie se tìší na roli patrona
17. roèníku
Druhý nejlepší fotbalista ÈR za uplynulou sezonu Theodor
Gebre Selassie byl jednou z hvìzd, o niž byl mezi dìtmi velký
zájem. Ještì vìtší aplaus sklidil, když pøebral pomyslnou
štafetu patronství od Pavla Horvátha.
Jsi poprvé na Svátku fotbalu? Ano. Moc se mi to líbí.
Hrál jsi jako žáèek McDonald´s Cup? Myslím, že ano, je to ale
dávno.
Na jakou základku jste chodil? Na hodnì. Ve Velkém Meziøíèí
a taky tøeba zde v Jihlavì jeden rok. Kvùli fotbalu. Exhibièní
zápasy tohoto typu se mi moc líbí. Tìším se na legraci.
(bh)

6

DOPROVODNÝ PROGRAM BAVIL
VŠECHNY ÚÈASTNÍKY

Bohumil Hlaváèek

Vítìzové vìdomostní soutìže
s patronem McDonald´s Cupu:
David Kuèera
(9 let) Praha 6
Adam Knobloch
(10 let) Mnichovo Hradištì
Lukáš Filínský
(16 let) okres Havlíèkùv Brod
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FOTOREPORTÁŽ
ZE SVÁTKU FOTBALU

