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Darida inspirací pro vítěze. I on byl patronem
Podívali se na největší
stadion v Německu. Viděli
v akci oporu české repre-
zentace. To byla odměna
pro kluky z ostravské ZŠ
Klegova, vítěze 21. ročníku
McDonald's Cupu.

JIŘÍ FEJGL

Dortmund – Jsou dva: Vít
Škrkoň a Jakub Keňo. Vloni
společně s týmem ZŠ Klego-
va, partnerské školy MFK
Vítkovice, slavili v Ústí nad
Labem triumf na Svátku fot-
balu. Ve finále zdolali borce
z královéhradeckého Severu
vedené skvělýmMarkem
Kuličem, synem známého
fotbalového bohéma.
„Nejen finále, ale celý tur-

naj byl výborný. Věděli jsme,
žemáme kvalitní tým, ale
nakonec jsme překvapili
úplně všechny. Neprohráli
jsme,“ chválil své svěřence
jeden z koučůMichal Kovář.
Vítek s Jakubem, narozdíl

od ostatních spoluhráčů,
však dostanou i další šanci –
letos. Vminulém roce byli
totiž benjamínky v sestavě
vítězů. „Těšíme se na další
ročník. Loni jsme si i díky ví-
tězství odnesli spoustu zá-
žitků,“ vyprávějí.
„Nejraději vzpomínáme na

bezprostřední radost po vy-
hraném finále a na slavnost-
ní předání poháru pro vítěze,
které bylo jako v Lizemistrů.
Dalším velkým zážitkem byl
zájezd na utkání bundesligy
mezi Dortmundem a
Herthou Berlín.“

Návštěva největšího sta-
dionu v Německu byla od-
měna za vítězství. A to velmi
inspirativní. Potkali se totiž
s VladimíremDaridou, čes-
kým reprezentantem, který
si také zahrál McDonald's
Cup a na stadionu Borussie se
předvedl v dresu hostující
Herthy.
„Vzory jsou velmi důležité

proto, aby kluci měli před
sebou nějaký cíl,“ řekl další
trenér Radek Halamíček.
„Darida hraje v jedné z nej-

lepších lig světa, navíc při
rozhovoru byl strašně fajn.
Hrou, ale i vystupováním je
to správný vzor,“ ocenil.
Přesně tak. Darida po zá-

pase se svými (doufejme)
následovníky probral fotba-
lový život, zápas s Borussií i
svoje začátky. „Je hezké být
vzor. Ale také je to odpověd-
nost. Musím jít příkladem na
hřišti i vystupovánímmimo
něj. Kluci vidí, že někdo jako
oni, někdo, kdoměl stejné
sny, si je může splnit. To je

pro ně plus,“ říkal bývalý zá-
ložník Viktorie Plzeň, jenž
byl patronem 19. ročníku
McDonald's Cupu.
Jemu se to splnilo. Kluci ze

ZŠ Klegova udělali naMcDo-
nald's Cupu –možná – jeden
z prvních hodně viditelných
kroků na cestěmezi fotbalo-
vé hvězdy.
V Dortmundu pak viděli,

jakmůže být fotbal na té
nejvyšší úrovni výjimečný.
Na tribunách přes 80 tisíc
fanoušků, na hřišti obří

tempo, v němž vynikla tech-
nika i myšlení hráčů.
„Byl jsem už na Arsenalu,

ale tohle bylo ještě lepší,“
svěřoval se jeden z vítkovic-
kých talentů. „Bylo to super,
hlavně atmosféra,“ shodli se
chlapci, kteří sní o velké ka-
riéře. „Bojím se letadla, ale až
budu hrát ve velkém klubu,
nebudemi to vadit,“ vyprávěl
další z nich.
Na Daridově příkladu viděl,

že se tak vysokomůže dostat
i on sám.

VÍTĚZOVÉNABORUSSII. Tým ostravské ZŠ Klegova, který pod vedením trenérů Libora Gelačáka, Michala Kováře a Radka Halamíčka
vyhrál 21. ročník McDonald's Cupu, vyrazil za odměnu na zápas Dortmund – Hertha, kde se potkal i s VladimíremDaridou. Foto: Archiv Deníku

Sport učí děti
žít v týmu

Dlouholetým
partnerem
McDonald's
Cupu je i spo-
lečnost Sporti-
simo. „Pohyb je
důležitý pro udržení
zdraví, kolektivní sporty
také napomáhají vytvářet
sociální vazby a učí děti
fungovat v týmu, což se
hodí v pozdějším věku i
mimo sportoviště,“ ob-
jasňujemarketingový ře-
ditel ZdeněkMorávek.
Líbí se vám propojení
fotbalu a školy?
Líbí, v ideálním případě

se tím vytváří dobré zá-
zemí promladé sportovce,
přičemž není odhlíženo
od kvalitního vzdělání.
U nás by se tentomodel
dal přirovnat ke školám,
které spolupracují s fot-
balovými, nebo jinými
sportovními akademiemi.
Jakýmáte vztah ke

sportu – a k fotbalu
zejména?
Sportuji pravidelně a

často a přímo fotbal má-
me v rodině. Sám jsem
fotbal aktivně hrál. A když
jemožnost, rád si s ka-
marády zahraju i teď.
Máte svůj oblíbený

klub?
Fandím dobrému fot-

balu. Líbil se mi projev
Plzně v posledních letech,
nyní je skvělá Slavia. (fej)

McDonald's Cup představil novinky: Focení týmů imedaile v okrskových kolech
Jsou to novinky, které po-

těší. Týkají se totiž základ-
ních kol McDonald's Cupu.
Při 22. ročníku si jejich

účastníci užili i týmové fo-
cení. Fotografové Deníku
vyrazili za dětmi do jejich
škol a snímky poté vyšly
v regionálních novinách.
Jako například v Rokytnici

v Orlických horách, kde se
nechal zvěčnit tým vedený
trenéremMiroslavem
Rückerem.
Druhou inovací jsou od-

měny pro účastníky okrsko-
vých kol. Poprvé se i při nich
hrálo omedaile.
„Je to super, protože doteď

v okrskových kolech nebylo
nic, případně dostal vítěz
pohár, který se uklidil ně-
kam do vitríny,“ chválil To-
máš Němčanský, trenér br-
něnské ZŠ Janouškova a or-
ganizátor místních kol
McDonald's Cupu.
Odměnu navíc vyšperko-

val ještě fakt, že právě v Brně
předával medaile JanMaroši,
bývalý skvělý záložník
Zbrojovky či olomoucké
Sigmy. „Každý rád soutěží,
každý chce vyhrávat, a po-
kud jsou k tomu ještě nějaké
medaile, tak je to určitě ku
prospěchu věci,“ upozornil
Maroši. (fej)


